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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

فر استعد من تذكر بعد السَّ العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

االزمة الربملانية تستبعد 
فرض »احلظر الشامل« وتقرتح حاًل 

للخالص من »كورونا« 
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الناتـو يشيـد بشجاعـة القـوات العراقيـة: جعلـت العالـم بأسـره اكثـر أمنـا
عداد إصابات »كورونا« يواصل االرتفاع: أكثر من )2700( إصابة جديدة و)95( وفاة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي، أمس 
الس�بت، أن مرحلة الفس�اد يف املناف�ذ الحدودية 
ق�د انتهت، فيما أعلن تخويل الجهات املس�ؤولة 
عن حماي�ة املناف�ذ صاحيات إط�اق النار ضد 

»املعتدين عىل الحرم الكمركي«.  
وق�ال الكاظم�ي يف حدي�ث صحف�ي لع�دد من 
وس�ائل اإلعام م�ن منف�ذ منديل الح�دودي مع 
إي�ران، إن »املرحل�ة الحالي�ة هي مرحل�ة إعادة 
النظام والقانون، وهو مطلب ش�عبي وس�يايس 
وحكوم�ي«، مؤكداً أن »زمن ه�در املال يف املنافذ 

انتهى«.  
وأض�اف، أن »املنافذ تش�هد مرحلة جديد، تتمثل 
بثاث مراح�ل، هي الح�رم الكمركي وهي تحت 
حماية القوات الربية، واإلصاح اإلداري، والبحث 
عن األشباح املوجودين يف الحرم الكمركي والذين 

يبتزون رجال األعمال«.  
  وافتت�ح رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي 
برفقة رئيس هيئ�ة املنافذ الحدودية منفذ منديل 

الحدودي للتبادل التجاري الجزئي مع إيران.   
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »رئيس الوزراء أكد عىل أن زيارته 
للمنفذ رس�الة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس 
لديك�م موطئ ق�دم يف املناف�ذ الحدودي�ة اجمع 
وع�ىل جميع الدوائر العمل عىل محاربة الفس�اد 

النه مطلب جماهريي«.    
وأض�اف البي�ان تأكي�د الكاظم�ي ع�ىل »اعداد 
الخط�ط الكفيل�ة ملحارب�ة الفاس�دين«، داعي�ا 

»الجميع التكاتف إلنجاز هذا املطلب«.    
التفاصيل ص2

القوات األمنية تالحق »أشباح« يف املنافذ احلدودية
العراق يفتتح منفذ مندلي.. والقائد العام خيّول بـ »إطالق النار« على املهربني.. والكشف عن عملية من ثالث مراحل إلنهاء الفساد حمافظ البرصة

 يـعـلـن إطـالق قـنـاة فـضـائـيـة
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حمافظ بغداد يتفقد
 مراحل العمل يف مستشفى احلسينية 

العام بسعة »200« رسيرًا

حقوق اإلنسان
 تؤرش ترديًا فـي الواقـع الصحـي 

بذي قار وحتذر من كارثة
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كورونا »يفتك« بقوات املارينز األمريكية يف اليابان

اإلعالم األمني يعلن مقتل داعيش وتدمري وكر لالرهابيني يف دياىل
فرقة اإلمام عيل تعلن دفن أكثر من )2700( متويف بـ »كورونا« يف وادي السالم
التقاعد عن رصف منحة العاطلني: ليست من اختصاصنا

مفاوض كردي: ننتظر إشارة من بغداد للعودة 
إىل طاولة املفاوضات
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حمافظ نينوى:
 نسبة البطالة وصلت اىل »37« باملئة 

يف عموم مدن املحافظة

وزير الصحة: رئيس الوزراء 
وجه بإعادة العمـل يف مجيـع 

املستشفيات املتلكئة

وزير العمل يعلن
 مـوعــد صـرف رواتــب 

احلامية االجتامعية

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مس�ؤولون يابانيون، أمس الس�بت، ع�ن إصابة 
العرشات من عنارص مش�اة البحرية األمريكية »املارينز« 
يف القواعد العسكرية األمريكية يف اليابان بفريوس كورونا 
الجدي�د. وقال املس�ؤولون اليابانيون يف جزي�رة أوكيناوا 
الياباني�ة الجنوبية إن العرشات من أفراد قوات »املارينز« 
أصيبوا ب�فريوس كورونا الجديد املسبب لوباء كوفيد-19 

يف قاعدتني بالجزيرة.
وطالب املس�ؤولون اليابانيون بتفس�ري كاف من الجيش 
األمريكي بشأن هذا األمر، وفقا ملا ذكرته األسوشيتد برس. 
وقال مسؤولو محافظة أوكيناوا إنهم ال يستطيعون إال أن 
يقولوا إنه تم اكتشاف »بضع عرشات« حاالت مؤخرا، ألن 

الجيش األمريكي طلب عدم الكشف عن الرقم الدقيق.

وذك�ر املس�ؤولون أن التفيش وق�ع يف قاع�دة »فوتينما« 
الجوي�ة التابعة لقوات املارينز و يف معس�كر هانس�ن يف 

الجزيرة.
وقالت وسائل اعام محلية نقا عن مصادر لم تسمها إن 

نحو 60 شخصا أصيبوا بفريوس كورونا.
ويف مؤتم�ر صحفي، قال حاك�م محافظة أوكيناوا، ديني 
تاماك�ي: »س�كان أوكين�اوا صدم�وا مم�ا قال�ه الجيش 

األمريكي لنا«.
وشكك تاماكي يف تدابري الوقاية من األمراض التي اتخذها 
الجيش األمريكي، وجدد مطالبته بالش�فافية فيما يتعلق 
بأح�دث التطورات. وأضاف تاماكي إن مس�ؤويل أوكيناوا 
طلبوا من الجي�ش األمريكي، أمس الجمعة، اإلفصاح عن 
ع�دد الحاالت وتفاصيل أخرى من أج�ل معالجة املخاوف 

املتزايدة بني السكان املحليني.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو من وفد حكوم�ة إقليم 
كردس�تان املف�اوض م�ع الحكوم�ة 
االتحادية، أمس السبت، عن تفاصيل 
املفاوض�ات وموع�د  جدي�دة بش�أن 
الزيارة املقبلة لوف�د اإلقليم إىل بغداد، 
مشرياً إىل أن وفد اإلقليم ينتظر رداً من 

بغداد، حول الزيارة املرتقبة.
 ذكرت وس�ائل اع�ام كردية نقاً عن 
العض�و، إنه »من املرجح أن تتم زيارة 
وفد حكومة إقليم كردستان إىل بغداد 

نهاية األس�بوع الح�ايل، عىل األغلب«، 
مبيناً أن »الوفد سيكون برئاسة نائب 
رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد 
طالبان�ي«.  ولف�ت إىل أن »التوصل إىل 
اتفاق بني الجانبني بات أمراً »رضورياً 
وملحاً« من ط�ريف املفاوضات«، الفتاً 
إىل أن »امللف�ات التي من املقرر أن يتم 
بحثه�ا، ه�ي املتعلق�ة باملس�تحقات 
املالي�ة إلقلي�م كردس�تان، والنف�ط، 
وال�واردات غ�ري النفطي�ة، والكمارك 
أن  وأوض�ح  الحدودي�ة«.   واملناف�ذ 
»حكوم�ة بغداد اعرتف�ت بكل امللفات 

الت�ي قدمها وفد إقليم كردس�تان لها 
مؤخ�راً، ومنه�ا مل�ف انت�اج النفط، 
حيث قدم وفد حكومة إقليم كردستان 
احص�اءات بش�أن الكمي�ات املنتجة، 
والت�ي تبل�غ 467 ألف برمي�ل يومياً، 
منها 30 ألف برميل لاستهاك املحيل، 
والباق�ي يتم تصدي�ره، كما تم طرح 

األرقام بشأن الواردات األخرى«. 
وبش�أن رد بغداد حول عقود الرشاكة 
النفطي�ة التي أبرمته�ا حكومة إقليم 
كردس�تان، نوه إىل أن »بغداد اعرتفت 
بهذه العقود، لكنها تقول أن وضعها 

امل�ايل صع�ب حالي�اً، ويرغب�ون م�ن 
حكوم�ة إقلي�م كردس�تان ن تق�وم 
بتس�يري األمور لديها يف الوقت الراهن 
بم�ا متوف�ر لديها، م�ع رضورة عقد 

اتفاق بني الطرفني«. 
يذك�ر أن أه�م املس�ائل العالق�ة بني 
الطرفني تش�مل ملف النف�ط، املنافذ 
الحدودي�ة واملط�ارات، يف الوقت الذي 
يدف�ع فيه س�وء الوض�ع اإلقتصادي 
واملايل لحكومة إقليم كردس�تان بغداد 

إىل رفع سقف مطالبها. 
التفاصيل ص2
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اآلسيوي يعتمد تصنيف 
املوسم املايض ملشاركة األندية 

العراقية يف أبطال آسيا
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التقاعد عن رصف منحة العاطلني: ليست من اختصاصنا
     بغداد / المستقبل العراقي 

نف�ت هيئة التقاعد الوطنية، أمس الس�بت، االخبار 
ع�ن  »العاطل�ن  منح�ة  رصف  بش�أن  املتداول�ة 
العم�ل«، مش�رة اىل أن رصف تلك املنح�ة ليس من 

اختصاصنا.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه، إن »بع�ض مواقع التواصل االجتماعي تداولت 
أخب�ارا مزيف�ة مفاده�ا رصف منح�ة للعاطل�ن 

بترصيح من رئيس الهيئة اياد محمود هادي«.
واضافت، »نود إن نوضح إن رصف منحة العاطلن 
ليس من أختصاص هيئة التقاعد الوطنية، وإن هذا 
الترصيح مزيف وغر صحيح ولذا اقتىض التنويه«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
السبت، أن مرحلة الفساد يف املنافذ الحدودية 
ق�د انته�ت، فيم�ا أعل�ن تخوي�ل الجه�ات 
املسؤولة عن حماية املنافذ صالحيات إطالق 

النار ضد »املعتدين عىل الحرم الكمركي«.  
وق�ال الكاظمي يف حدي�ث صحفي لعدد من 
وس�ائل اإلع�الم من منف�ذ من�ديل الحدودي 
مع إي�ران، إن »املرحلة الحالي�ة هي مرحلة 
إعادة النظام والقانون، وهو مطلب ش�عبي 
وس�يايس وحكومي«، مؤك�داً أن »زمن هدر 

املال يف املنافذ انتهى«.  
وأض�اف، أن »املنافذ تش�هد مرحل�ة جديد، 
تتمث�ل بث�الث مراحل، هي الح�رم الكمركي 
وهي تحت حماية الق�وات الربية، واإلصالح 
اإلداري، والبح�ث ع�ن األش�باح املوجودي�ن 
يف الح�رم الكمرك�ي والذي�ن يبت�زون رجال 

األعمال«.  
  وافتتح رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
برفق�ة رئي�س هيئة املناف�ذ الحدودية منفذ 
من�ديل الحدودي للتبادل التجاري الجزئي مع 

إيران.   
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »رئيس الوزراء أكد 
ع�ىل أن زيارت�ه للمنفذ رس�الة واضحة لكل 
الفاس�دين بأن�ه ليس لديكم موط�ئ قدم يف 

املناف�ذ الحدودية اجمع وعىل جمي�ع الدوائر العمل عىل 
محاربة الفساد النه مطلب جماهري«.    

وأض�اف البي�ان تأكي�د الكاظم�ي عىل »اع�داد الخطط 
الكفيل�ة ملحاربة الفاس�دين«، داعي�ا »الجميع التكاتف 

إلنجاز هذا املطلب«.    
وأش�ار إىل ان »رئيس ال�وزراء منح رئي�س هيئة املنافذ 
الفاس�دين  ملحارب�ة  واس�عة  صالحي�ات  الحدودي�ة 

ومالحقتهم يف كافة املنافذ الحدودية«.     
  وتفقد القائد العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي 
منف�ذ املنذرية الحدودي مع إيران بعد تفتيش�ه من قبل 

قوة عسكرية مشرتكة.  
وقال الناطق باس�م القائد العام العميد يحيى رس�ول يف 

ترصيح صحف�ي إن »الكاظمي اكد خالل زيارته محور 
الحش�د الش�عبي جهدهم املبارك يف االس�تمرار باقتالع 
بقاي�ا داع�ش«. وأض�اف، أن »الكاظم�ي أج�رى جولة 

تفقدية يف منفذ املنذرية الحدودي مع إيران«.      
  وأص�در القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة توجيه�اً إىل 
القطعات األمنية املش�اركة يف عملية »أبطال العراق«، يف 

صفحتها الرابعة.  
وق�ال الناطق باس�م القائ�د الع�ام إن »الكاظمي وجه 
القطعات املشاركة ضمن عمليات ابطال العراق الرابعة 
بالحف�اظ ع�ىل ارواح املواطنن وممتلكاته�م والتعامل 

بكل مهنية واحرتافية        
وأض�اف، أن »الكاظمي أثن�ى عىل القطعات املش�اركة 
بعمليات أبطال العراق الرابعة بالرغم من ارتفاع درجات 

الحرارة«، مبين�اً أن »الكاظمي يؤكد اس�تمرار مالحقة 
بقايا عصابات داعش اإلرهابية«.        

ووصل القائد العام للقوات املسلحة، مصطفى الكاظمي 
إىل مق�ر قي�ادة العمليات املش�رتكة يف محافظ�ة دياىل، 

لإلرشاف عىل العمليات العسكرية عىل الحدود.  
إىل ذل�ك، أعلنت قي�ادة العملي�ات املش�رتكة دخول قوة 
مش�رتكة إىل منفذي�ن حدودي�ن م�ع إي�ران يف إط�ار 

»مكافحة الفساد«.  
وذكرت قيادة العمليات يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه أن »قوات خاصة وقوات ساندة لها بارشت 
وضمن عمليات ابطال العراق/املرحلة الرابعة، بمداهمة 
أه�داف مح�ددة، وفق�اً ملعلوم�ات اس�تخبارية داخ�ل 
محافظة دياىل«، مشرة اىل أن »املداهمات مستمرة«.            

كم�ا أوضحت يف بي�ان آخر، أن »ق�وات الرد 
الرسي�ع والحش�د الش�عبي دخل�ت منفذي 
وفرض�ت  الحدودي�ن  واملنذري�ة(  )من�ديل 
السيطرة عليهما بشكل كامل وتفتيشهما«، 
مؤك�دة »تخصي�ص ق�وات نخبة ملس�كهما 
بش�كل دائ�م ملكافح�ة الفس�اد والقض�اء 
علي�ه وتطبيق اإلجراءات بانس�يابية ووفقاً 

للقانون، وفرض هيبة الدولة«.            
وبينت، أن العملية جرت »بناًء عىل توجيهات 
رئيس مجل�س الوزراء القائ�د العام للقوات 
املس�لحة، وبالتزام�ن م�ع انط�الق عمليات 

ابطال العراق / املرحلة الرابعة«.            
من جانبه، قال نائب قائد العمليات املشرتكة 
الفري�ق الركن عبد االمر كامل الش�مري، يف 
بيان ثالث، »انطلقت عمليات ابطال العراق/

املرحل�ة الرابع�ة، ملالحق�ة بقاي�ا االره�اب 
وفرض االمن واالس�تقرار يف محافظة دياىل 
م�ع تطهر وتفتيش الرشي�ط الحدودي مع 
الجمهوري�ة االس�المية اإليراني�ة والدخول 
الت�ي  املناط�ق  ضم�ن  خاص�ة  بعملي�ات 
اس�تغلتها عنارص داع�ش للتواج�د وتنفيذ 
عملياته�ا اإلرهابية وه�ي املناطق الفاصلة 
بن القوات االتحادية وقوات البيشمركة«.            
وبن الش�مري، أن هذه العملي�ات انطلقت 
»بتوجيه ِم�ن رئيس مجلس ال�وزراء القائد 
الع�ام للق�وات املس�لحة، وب�إرشاف قيادة 
العمليات املش�رتكة«. وأض�اف أن العمليات 
»تس�تهدف يف ه�ذه املرحل�ة مس�احة واس�عة تق�در 
17685ك�م2 وتش�رتك فيها ق�وات ِمن ) قي�ادة القوات 
الربية ، قيادة عمليات دياىل ، قيادة عمليات صالح الدين 
، قيادة عمليات سامراء ، قيادة قوات الرشطة االتحادية 
، ق�وات الرد الرسي�ع ، قوات الحش�د الش�عبي ، لوائن 
ِمن القوات الخاصة، الل�واء الثامن قوات الحدود، جهاز 
مكافح�ة االرهاب / قي�ادة العمليات الخاص�ة الثانية، 
ف�وج مكافحة االره�اب ِمن الس�ليمانية، قيادة رشطة 
محافظ�ة دياىل، وباس�ناد ِمن ط�ران الجي�ش والقوة 
الجوية وط�ران التحالف ال�دويل«. وأوض�ح نائب قائد 
العمليات املش�رتكة، أن »هذه العمليات تميزت بإتجاه 

اهداف مهمة ونوعية مع عمليات خاصة«.      

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو م�ن وف�د حكوم�ة إقليم 
الحكوم�ة  م�ع  املف�اوض  كردس�تان 
االتحادية، أمس الس�بت، ع�ن تفاصيل 
جديدة بشأن املفاوضات وموعد الزيارة 
املقبل�ة لوف�د اإلقلي�م إىل بغداد، مش�راً 
إىل أن وف�د اإلقليم ينتظ�ر رداً من بغداد، 

حول الزيارة املرتقبة.

 ذكرت وس�ائل اع�الم كردي�ة نقالً عن 
العضو، إن�ه »من املرج�ح أن تتم زيارة 
وفد حكوم�ة إقليم كردس�تان إىل بغداد 
نهاية األس�بوع الح�ايل، ع�ىل األغلب«، 
مبيناً أن »الوفد س�يكون برئاس�ة نائب 
رئي�س حكومة إقليم كردس�تان، قوباد 
طالبان�ي«.  ولف�ت إىل أن »التوص�ل إىل 
اتفاق بن الجانبن ب�ات أمراً »رضورياً 
وملح�اً« من ط�ريف املفاوض�ات«، الفتاً 

إىل أن »امللف�ات الت�ي من املق�رر أن يتم 
بحثها، هي املتعلقة باملستحقات املالية 
إلقليم كردستان، والنفط، والواردات غر 
النفطية، والكمارك واملنافذ الحدودية«. 
وأوضح أن »حكومة بغداد اعرتفت بكل 
امللفات التي قدمها وفد إقليم كردستان 
له�ا مؤخ�راً، ومنها ملف انت�اج النفط، 
حيث قدم وفد حكومة إقليم كردس�تان 
احصاءات بشأن الكميات املنتجة، والتي 

تبل�غ 467 أل�ف برميل يومي�اً، منها 30 
ألف برميل لالس�تهالك املح�ي، والباقي 
يت�م تصدي�ره، كم�ا ت�م ط�رح األرقام 

بشأن الواردات األخرى«. 
وبش�أن رد بغ�داد حول عق�ود الرشاكة 
النفطي�ة الت�ي أبرمتها حكوم�ة إقليم 
كردس�تان، ن�وه إىل أن »بغ�داد اعرتفت 
بهذه العق�ود، لكنها تق�ول أن وضعها 
املايل صعب حالياً، ويرغبون من حكومة 

إقليم كردس�تان ن تقوم بتسير األمور 
لديها يف الوقت الراهن بما متوفر لديها، 

مع رضورة عقد اتفاق بن الطرفن«. 
العالق�ة ب�ن  املس�ائل  أه�م  أن  يذك�ر 
الطرف�ن تش�مل مل�ف النف�ط، املنافذ 
الحدودي�ة واملط�ارات، يف الوق�ت ال�ذي 
يدفع فيه سوء الوضع اإلقتصادي واملايل 
لحكومة إقليم كردس�تان بغداد إىل رفع 

سقف مطالبها. 

العراق يفتتح منفذ مندلي.. والقائد العام خيّول بـ »إطالق النار« على املهربني.. والكشف عن عملية من ثالث مراحل إلنهاء الفساد

القوات األمنية تالحق »أشباح« يف املنافذ احلدودية
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مفاوض كردي: ننتظر إشارة من بغداد للعودة إىل طاولة املفاوضات

        بغداد / المستقبل العراقي

النيابية،  استبعدت خلية االزمة 
أمس السبت، اعادة فرض حظر 
التجوال الش�امل يف العراق لدرء 
خطورة جائحة كورونا يف البالد.  
وق�ال عض�و اللجنة عب�د عون 
ع�الوي يف ترصي�ح صحفي إن 
الش�امل  التجوال  »فرض حظر 
ام�ر مس�تبعد وتف�رق النتائج 
الت�ي حصلته�ا وزارة الصح�ة 
يف تطبي�ق الحظر الش�امل عن 
الجزئي«.  واضاف ان »مشكلتنا 
مجتمعي�ة اكثر مما ه�ي فنية 
والس�بب الرئي�س للتخلص من 
الفروس هو ارت�داء الكمامات 
التعقي�م  وم�واد  والكف�وف 

والتباعد االجتماعي«. 

اىل  العراقي�ن  س�فر  وح�ول 
الخارج اك�د ع�الوي ان »هناك 
قسم من املواطنن لديهم اعمال 
مهمة ال يمكن ان تتأخر وقسم 
من االمراض ال يمكن ان تتأجل 
وه�ؤالء تطب�ق عليه�م رشوط 
وتؤخ�ذ تعهدات منه�م يف حالة 
عودتهم اىل العراق يتم فحصهم 
والحجر الصحي ملدة 14 يوماً«. 
عامل�ي  »الوب�اء  ان  اىل  واش�ار 
واالج�راءات التي يت�م تطبيقها 
يف الع�������راق تطبق يف بقية 
ال�دول، مثالً ايطالي�ا من الدول 
املتقدمة صحيا انه�ارت يف اول 
جولة واىل حد االن ورغم خطورة 
الوض�ع واالصاب�ات والوفي�ات 
ولك�ن لم ندخ�ل اىل االن مرحلة 

االنهيار الصحي يف العراق«. 

االزمة الربملانية تستبعد فرض »احلظر الشامل« 
وتقرتح حاًل للخالص من »كورونا« 

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  أعلن�ت وزارة 
السبت، تس�جيل 95 حالة وفاة و2734 
إصابة جديدة بفروس كورونا خالل ال� 

24 ساعة املاضية يف عموم املحافظات.
وق�ال املوق�ف الوبائ�ي لل�وزارة، تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه »تم 
كاف�ة  يف  نموذج�ا   )10377( فح�ص 
املخت�ربات املختص�ة يف الع�راق، وبذل�ك 
يكون املجموع الكي للنماذج املفحوصة 
من�ذ بداي�ة تس�جيل امل�رض يف الع�راق 

.»671478(
وأضاف�ت أن »مخت�ربات وزارة الصح�ة 
والبيئة سجلت ) 2734( إصابة يف العراق 
موزع�ة كالتايل: بغ�داد/ الرصافة 397، 
بغ�داد / الك�رخ     423، مدين�ة الط�ب  
168، النجف االرٔشف 180، الس�ليمانية 
كرب�الء   ،  10 ده�وك   ،70 أربي�ل   ،131
121، كرك�وك 138، دي�اىل  67، واس�ط 
139، الب�رصة 121، ميس�ان 88، باب�ل 
195، الديوانية 60، ذي قار 236، االٔنبار 
6، املثن�ى 14، نين�وى  22، صالح الدين 

.»148
وتابع بي�ان املوقف الوبائ�ي أن »حاالت 
الش�فاء بلغ�ت 1699 حال�ة، وكما يي: 
بغداد الرصافة   308، بغداد الكرخ   233، 

مدينة الطب 6، النجف  84 ، السليمانية   
13، أربي�ل  124، ده�وك 2، كربالء  96، 
 ،20 واس�ط    ،94 دي�اىل    ،26 كرك�وك 
الب�رصة  127، ميس�ان  161، بابل 35، 
الديوانية  132،ذي قار 130، االٔنبار 41، 
املثنى 53 ، نينوى  14، اما الوفيات بلغت  

95  حالة  وكما يي : بغداد الرصافة 19، 
بغداد الك�رخ 6، مدينة الطب  7، النجف  
1،الس�ليمانية 9، اربي�ل  2                     ، 
كربالء          2، كركوك         7 ، دياىل 1 ، 
واسط 2، البرصة 11، ميسان 8، بابل 3، 
الديوانية 3 ، ذي قار 9 ، االٔنبار 2  ، املثنى 

2 ،صالح الدين 1«.
وبهذا املوقف الذي أعلنته وزارة الصحة، 
بلغ مجموع اإلصابات 75194، مجموع 
حاالت الش�فاء: 43079، وعدد الراقدين 
الكي: 29060، وعدد الراقدين يف العناية 

املركزة: 400، مجموع الوفيات: 3055.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي، أمس 
الس�بت، مقت�ل داع�ي وتدمر وكر 

لإلرهابين يف نهر دياىل.
تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة،  وذك�رت   
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إنه 
»ضمن عملية ابطال العراق بمرحلتها 
الرابعة، ابطال الف�وج الثالث باللواء 
23 بالحش�د الش�عبي، يتمكنون من 
قت�ل احد عن�ارص داع�ش ويدمرون 
وكرهم بعد محارصته�م يف زور نهر 

دياىل يف خانقن يف تل منجل«.
وكانت خلية اإلعالم األمني، قد اعلنت 
يف وقت س�ابق انطالق عمليات أبطال 
الع�راق الرابع�ة يف محافظ�ة دي�اىل، 
ته�دف إىل مالحق�ة بقاي�ا اإلره�اب 
،وفرض األمن واالستقرار يف محافظة 
دي�اىل مع تطه�ر وتفتي�ش الرشيط 
الحدودي مع الجمهورية اإلس�المية 
اإليراني�ة ،والدخ�ول بعمليات خاصة 
اس�تغلتها  الت�ي  املناط�ق  ضم�ن 
للتواجد  عصابات داع�ش اإلرهابي�ة 
،وتنفي�ذ عملياته�ا ،وه�ي املناط�ق 
الفاصلة بن القوات االتحادية وقوات 

البيشمركة.

عداد إصابات »كورونا« يواصل االرتفاع: أكثر من )2700( إصابة 
جديدة و)95( وفاة

اإلعالم األمني
 يعلن مقتل داعيش 

وتدمري وكر لالرهابيني 
يف دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت فرق�ة االمام عي }عليه الس�الم{ القتالي�ة املتطوعة بدفن 
جثث املتوف�ن بفروس كورونا، أمس الس�بت، عن ع�دد الجثمان 

املدفونة منذ بدء الوباء.
وذكرت الفرقة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنه تم 
دفن »أكثر من 2700 متويف يف مقربة وادي الس�الم بالنجف االرشف 
م�ن قبل متطوعي فرقة اإلمام عي عليه الس�الم القتالية وبش�كل 

مجاني«.

فرقة اإلمام عيل تعلن 
دفن أكثر من )2700( متويف بـ »كورونا« 

يف وادي السالم

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن عضو مجلس املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان ع�ي البياتي، أمس 
الس�بت، أن املفوضي�ة أرشت ت�ردي الوضع الصح�ي يف محافظة ذي قار 
نتيج�ة ضعف وانع�دام البنى التحتي�ة للخدمات الصحي�ة يف املدينة وقلة 

الدعم الحكومي ملستشفيات املحافظة. 
وقال البياتي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن »املفوضية 
تابعت عن كثب من خالل فرقها الرصدية التي وثقت ش�حة املس�تلزمات 
الطبية وعدم توفر مسحة العينة )pcr(، ونفاد األدوات الخاصة بالفحص 
وع�دم تجهيز امل�الكات الصحية والطبية بمس�تلزمات الوقاية، فضالً عن 
التوقف املس�تمر ملنظومة األوكسجن يف مستشفى الحسن التعليمي عىل 
الرغ�م من وجود التربعات من قبل بعض الجهات واملؤسس�ات الحكومية 
ومنظمات املجتمع املدني واملواطنن إال أن العجز ال زال موجوداً مع زيادة 

أعداد املصابن«.
وأش�ار عضو مجلس املفوضية إىل أن »تخبط الجهات املعنية يف املحافظة 
باختيار مكان للحجر الصحي للمصابن ب فروس كورونا وعدم االستفادة 
من الخ�ربات الطبية واإلدارية ممن عملوا س�ابقا بالقطاع الصحي وعدم 
التهيؤ ملواجهة االرتفاع املحتمل يف عدد اإلصابات بالفروس مع قلة التزام 
البعض من األهايل بتعليمات الوقاية ينذر بحصول كارثة صحية باملدينة«.  
وطال�ب البيات�ي، وزارة الصح�ة ب� »تكثي�ف جهودها لدعم املؤسس�ات 
الصحية يف ذي قار وتوفر كميات األوكسجن للمصابن ب فروس كورونا«، 
داعياً املواطنن وأهايل املدينة إىل »االلتزام بالتعليمات واإلرشادات الصحية 

لتجنب اإلصابة بالوباء«.

حقوق اإلنسان تؤرش ترديًا يف الواقع الصحي 
بذي قار وحتذر من  كارثة

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت قائد بعثة النات�و للعراق 
الل�واء جين�ي كاريني�ان، أمس 
العراقي�ة  الق�وات  ان  الس�بت، 
حقق�ت انتصار اس�هم يف جعل 
العالم اجمعه اكثر امننا، مبينة 
ان الحديث عن استبدالنا بقوات 
التحال�ف ال�دويل غ�ر صحي�ح 
مطلق�ا والتحال�ف لدي�ه مهمة 
تختلف عن�ا. وقال�ت كارينيان 
يف ح�وار متلف�ز، إن “انتص�ار 
العراقي�ة  الق�وات  وش�جاعة 
جعل�ت العالم بأرسه اكثر امننا 

بعد القضاء عىل داعش”.
واضافت ان”حل�ف الناتو ليس 
يف مهمة قتالية مطلقا وتواجده 
يقترص عىل مشاركة خرباته مع 
الجيش العراقي وهو مستمر يف 

تدريب القوات العراقية”.
ع�ن  “الحدي�ث  ان  واوضح�ت 
استبدالنا بقوات التحالف الدويل 
غ�ر صحيح مطلق�ا والتحالف 
لديه مهمة تختلف عنا”، مبينة 
ان “القوات العراقية تسر نحو 
االتجاه الصحيح وهي مستمرة 
يف االعتم�اد  الكي ع�ىل قدراتها 

الذاتية”.

الناتو يشيد بشجاعة القوات العراقية: 
جعلت العالـم بأرسه اكثر أمنًا
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    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير الصح�ة والبيئ�ة حس�ن التميم�ي، أن رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وّجه بإعادة العمل يف 

جميع املستشفيات املتلكئة يف العراق.

وقال التميمي خالل مؤتمر صحفي اثناء زيارته محافظة 
الديواني�ة، إن »العمل بدأ يف املستش�فى الرتكي يف كربالء، 
وس�ينجز العمل فيها يف نهاية الش�هر الجاري«، الفتا إىل 

أنه »تم حلحلة املشاكل يف مستشفى النارصية ايضا«.
وأض�اف، أنه »س�يتم العم�ل يف املستش�فيات يف البرصة 

وميس�ان«، مش�را إىل أن »املستش�فيات األس�رتالية يف 
محافظ�ة الديوانية ودياىل ومدينة الصدر أيضا اتخذ قرار 
بإعادة العم�ل بهذه الرشكات، وهن�اك بعض اإلجراءات 
القانونية البس�يطة ت�م حلحلتها وس�تتم املبارشة فيها 

خالل ايام«.

وتاب�ع أن »املستش�فيات األملاني�ة يف النج�ف األرشف تم 
إنجازها بنسبة 98 % وسيتم تسلمها«.

وفيما يتعلق بمستشفى السماوة يف محافظة املثنى، أكد 
أن�ه »تمت حلحلة بع�ض املتعلقات، بم�ا يخص الرشكة 

األملانية وستتم املبارشة فيه قريبا.

وزير الصحة: رئيس الوزراء وجه بإعادة العمل يف مجيع املستشفيات املتلكئة

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة صح�ة محافظ�ة الب�رصة، 
افتتاح مخت�ر ثان لفحص عينات للمصابني 

بفروس كورونا.
وذك�رت الدائ�رة يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، أن »املدي�ر الع�ام عب�اس خل�ف 
التميم�ي برفق�ة رئيس اللجنة االستش�ارية 
مصطف�ى  الدكت�ور  والس�ونار  لالش�عة 
صالح، تفقدوا مستش�فى الصدر التعليمي، 
م�ن أج�ل افتت�اح املخت�ر الثان�ي لفح�ص 
املصاب�ني بفاي�روس كورونا«.واضاف�ت، أن 
»املخت�ر مخص�ص لفحص م�رىض كورونا 

عر  املس�حات التي تؤخذ للحاالت املش�كوك 
باصابتها بدال من ارس�الها اىل مختر قس�م 
ان  اىل  الدائ�رة  العامة«.واش�ارت  الصح�ة 
»املخت�ر ال�ذي ت�م افتتاح�ه الي�وم الجمعة 
س�يكون جزء م�ن عمل�ه فحص املس�حات 
الت�ي تؤخ�ذ يف قضاء اب�ي الخصي�ب والفاو 
ام�ا املح�ور الثاني«.ولفت�ت إىل أن »الزي�ارة 
بحث�ت أيضا عم�ل الف�رع الذي يت�م تهيئته 
تح�ت مس�مى )االش�عة التداخلي�ة (حي�ث 
يعتر عمل جديد ومتطور يف املحافظة لعالج 
االمراض التي تشرتك مابني الجملة العصبية 
و الباطني�ة و االورده والرشاي�ني وجراحات 
الس�منة«.ونوهت الدائ�رة إىل أن »هذا الفرع 

يع�د ممي�ز و متطور ج�دا وحاج�ة البرصة 
له ش�ديدة كونه م�ن العل�وم الحديثه لعالج 
االمراض باالش�عه التداخلية حيث س�يكون 
موقع�ه بدل مرك�ز جراحة القلب الس�ابق«.
وذك�رت أن »املركز بس�عة صالتني للعمليات 
وردهة بسعة ١8 رسير، وسوف يفتتح خالل 
الف�رتة القريب�ة«، مبينة ان »الزي�ارة  بحثت 
اختيار مكان بمساحة ١٢٠٠ مرت مربع قرب 
الجزء الطريف لشط العرب يف داخل مستشفى 
الصدر التعليمي ليكون موقع النشاء ردهات 
بس�عة 8٠ رسير الس�تقبال مرىض فايروس 
كورونا حيث س�ينفذ من قبل مهنديس دائرة 

صحة البرصة وبدعم من ديوان املحافظة.

افتتاح خمترب ثان لفحص حاالت االشتباه 
بكورونا يف البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى وزي�ر النقل ن�ارص الش�بيل، تعاقد 
ال�وزارة مع رشك�ة الوالي�ة االيرانية لنقل 
املس�افرين من واىل مطار بغداد الدويل وان 
االنباء التي انترشت ع�ر مواقع التواصل 
االجتماعي والسوش�ال ميديا الصحة لها 

بتاتاً .
وب�ني الوزي�ر يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »ال�وزارة ل�م تتعاق�د م�ع 
اي رشك�ة م�ن الرشكات بخص�وص نقل 
املس�افرين من صاالت املطار واىل س�احة 
عباس ابن فرناس وبالعكس او من املطار 

اىل مناطق العاصمة بغ�داد او املحافظات 
يف الوقت الحايل«، موضحاً ان »وزارة النقل 
تمتلك االمكانيات الكافية لنقل املسافرين 
للمناطق املذكورة اعاله من خالل الرشكة 
العامة لنقل املسافرين والوفود باعتبارها 
الناقل الوطن�ي يف البالد وانها تتوفر لديها 
كاف�ة االمكاني�ات لتقدي�م خدماته�ا اىل 

املواطن الكريم«.
نقل�ت خ�الل ف�رتة  »الرشك�ة  ان  وب�ني 
الحظ�ر الوقائي جمي�ع الوافدين من دول 
الخ�ارج من املطار واىل مناطق س�كناهم 
يف العاصم�ة وباقي املحافظ�ات بدون اي 

تلكؤ يذكر.

وزير النقل ينفي التعاقد مع رشكة ايرانية 
لنقل املسافرين من واىل مطار بغداد

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة الصحة والبيئة، أن األيام ال�١٠ 
األخ�رة ل�م تتضاعف به�ا أع�داد اإلصابات 
بف�روس كورون�ا املس�تجد فيم�ا لفتت اىل 
أنه تم فت�ح مختر خاص لفح�ص الراغبني 

بالسفر
وقال وكي�ل وزارة الصحة حازم الجمييل، إن 
»العراق يش�هد ازديادا بمعدالت الش�فاء من 
ف�روس كورون�ا مقارن�ة م�ع دول أخرى«، 
الفت�ا إىل أنه »خالل العرشة أي�ام املاضية، لم 
تتضاع�ف أعداد اإلصاب�ات بالفروس، وهذا 

يعّد مؤرشا إيجابيا«.
وأض�اف، أن »الت�زام املواطن�ني باإلجراءات 
أرق�ام  انخف�اض  يف  سيس�هم  الصحي�ة 

اإلصابات«.
وأشار إىل أن »ملف استئناف الرحالت الجوية 
يت�م وضعه�ا  آلي�ات وضواب�ط  إىل  يحت�اج 
بالتنس�يق ما ب�ني وزارة الصح�ة والخطوط 
الجوية وس�لطة الطران واملط�ارات املعنية 

للتعامل الصحي مع الوافدين واملغادرين«.
وأكد الجمييل، أن »الجهات الصحية س�تتابع 
الوافدي�ن واملغادري�ن مع االس�تمرار باتخاذ 
اإلج�راءات الوقائي�ة ملن�ع انتش�ار الوباء«، 
مش�را إىل أن »الوزارة مس�تعدة للتعاون مع 
جمي�ع الجه�ات، لغ�رض وض�ع الضواب�ط 

واآلليات الستئناف الرحالت الجوية«.
وتابع، أنه »تم فتح مختر خاص تابع لوزارة 
الصح�ة، للذين يرغبون بالس�فر والرشكات 
األجنبية، إلتم�ام الفحوصات الخاصة بهم«، 
مش�را إىل أنه »ضمن اآلليات س�يتم توسيع 

املخترات للتخفيف عن املواطنني«.
ولف�ت إىل أن »الفحص م�ن الناحية الصحية 
يأخذ ساعات عدة، ويكون خارج املطار حتى 
يكون املسافر مستعدا بعد النتيجة للسفر من 
عدمه، أما بالنس�بة للوافدين هنالك الفحص 
الرسيع س�تقوم به املؤسسة الصحية املعنية 

يف داخل املطار.

الصحة تعلن فتح خمترب 
خاص لفحص الراغبني 

بالسفر

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أعل�ن محاف�ظ نينوى نج�م الجبوري، أمس الس�بت، ان نس�بة 
البطالة يف املحافظة ارتفعت لعدة اسباب.

وق�ال الجب�وري يف ترصي�ح صحف�ي ان اهم تلك االس�باب عدم 
مس�ك املنافذالحدودي�ة التي تس�مح بدخول املنتج�ات الزراعية 
والحيواني�ة ورضب املنت�وج الوطني مما اثر س�لبا ع�ى الحياة 
املعيش�ية لرشيحة الفالح�ني، فضال عن تفيش ف�روس كورونا 
ال�ذي انعكس عى حياة االج�راء اليوميني وزاد م�ن حجم الفقر 
يف املحافظ�ة، حيث تم تس�جيل ارتفاع نس�بة البطالة اىٕل 37% يف 

عموم مدن املحافظة.

حمافظ نينوى: نسبــة البطالة وصـلت
 اىل »37« باملئة يف عموم مدن املحافظة

    النجف / المستقبل العراقي

التق�ى محاف�ظ النجف االرشف ل�ؤي اليارسي بوزي�ر الكهرباء 
ماجد مهدي حنتوش يف مكتبه خالل زيارته للوزارة حرض اللقاء 
وكيل الوزير لشؤون النقل والتوزيع نافع عبد السادة حيث جرى 
خالل اللقاء مناقش�ة ملف الكهرباء يف النجف االرشف حيث قدم 
املحاف�ظ رشحاً تفصيلياً عن كل املش�اكل واملعوقات التي تواجه 

املجتمع النجفي والحيف املستمر منذ سنوات للمحافظة«.
الوزير وعقب االجتماع وعد محافظ النجف االرشف بحرصه عى 
أنصاف النج�ف االرشف بتجهيزها بالحص�ة الكهربائية املقررة 
بما يقلل من معاناة املواطنني وإرس�ال محطتني متنقلة للنجف 
م�ن اجل فك االختناقات يف بعض مناطق املحافظة فضال بأكمال 

خط 33 ناحية العباسية لتخفيف معاناة اهايل الناحية.
كما اكد الوزير ان الوزارة ستنصف املزارعني والفالحني ومراعاتهم 
يف زراعة محصول الشلب وتجهيزهم بالطاقة الكهربائية الالزمة 

النجاح املوسم الزراعي.
املحاف�ظ يف ترصي�ح صحفي عق�ب االجتم�اع مع مع�ايل وزير 
الكهرب�اء ب�نّي ان زيارت�ه جاءت من اج�ل املطالبة واس�تحقاق 
النج�ف االرشف وقد وعدنا خراً من قب�ل الوزير  والوكالء ونحن 
نج�دد مطالبتن�ا ان تنص�ف املحافظة من املنظوم�ة الكهربائية 

االتحادية
اليارسي اكد وعدتنا الوزارة س�يكون هناك مراعاة للمناطق ذات 
الكثافة الس�كانية العالية وس�يتم تزويدهم بالطاقة الكهربائية 
بش�كل مس�تمر مث�ل) الجديدات واحي�اء الرشط�ة( لقربها من 
املدينة القديمة خصوصاً هذه االحياء التي تم رفع املولدات منها 

سابقا حسب قرار وزارة الكهرباء.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرباء، اليوم الس�بت، تع�رض منظومة الطاقة 
جنوب البالد إىل إطفاء تام، مش�رة اىل أن السبب يعود اىل حدوث 

انخفاض مستويات الجهد يف محافظة البرصة.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت البيان نيوز نس�خة منه، إن »س�بب 
انطف�اء خطوط بعض املحافظات الجنوبية )البرصة وميس�ان( 
عدا املحطات املتغذية من الجانب اإليراني يعود  حدوث انخفاض 
مس�تويات الجهد يف محافظة البرصة مم�ا ادى اىل انفصال خط 
) عم�ارة 4٠٠ - واس�ط 4٠٠ ( م�ن الجهت�ني و انفص�ال خ�ط 
) رميل�ة االس�تثمارية - نارصي�ة الحرارية ( من جه�ة الرميلة 
االستثمارية«.وتابعت، أن »عى الفور بارشت املالكات الهندسية 
والفني�ة يف ال�وزارة  بمعالج�ة الخلل الطاريءوإع�ادة الخطوط 
ومحط�ات التولي�د للعمل وتغذي�ة محافظتي البرصة وميس�ان 
بالتيار الكهربائي، وعليه تهيب الوزارة باملواطنني الكرام بالوقت 
ال�ذي ال تدخر فيه الوزارة جهد لتقديم خدمة مرضية تناش�دهم 
مراع�اة تداعيات األزمة املالية والصحية وظ�روف الوباء وحظر 

التجوال وقلة االمكانيات التي تعمل بها مالكاتنا لخدمتهم«.

حمافظ النجف يلتقي وزير الكهرباء ملناقشة 
ملف الطاقة يف املحافظة

الكهرباء: املنظومة جنوب 
البالد تعرضت إىل إطفاء تام

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، موعد إطالق رواتب الحماية االجتماعية.
وقال وزير العمل، عادل الركابي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، انه«ال 
يوج�د تأخر بإط�الق الدفعة الرابع�ة، الن الوزارة تق�وم بتوزيع دفعة كل ش�هرين، إذ 
قامت بتوزيع الدفعة الثالثة للش�هرين الخامس والسادس يف ٢١-٥-٢٠٢٠، واليوم ١٠-
7-٢٠٢٠، أي ل�م َيِحن موعد التوزيع، ونؤكد توزيع راتب الحماية االجتماعية األس�بوع 

املقبل بعد أن يصل التمويل يوم األحد املقبل«.
وعزا أن »تأخر التمويل سببه وزارة املالية وليس وزارة العمل.

    كربالء / المستقبل العراقي

أعلن�ت العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة، عن 
تحقيق  نس�ب انج�از متقدمة يف مرشوع 
مركز الش�فاء يف محافظ�ة البرصة لدعم 
جه�ود وزارة الصح�ة ملواجه�ة جائح�ة 
)كورون�ا(، مبينة أن نس�بة االنجاز بلغت 
يج�ري  العم�ل   وأن   ،)%8٠( م�ن  اكث�ر 
بوترة متصاعدة وعى مدار )٢4( ساعة.

وق�ال مدي�ر امل�رشوع املهن�دس محم�د 
كاظم حس�ن، يف حديث للموقع الرس�مي 
اطلعت علي�ه »املس�تقبل العراق�ي«،، إن 
»الكوادر الفنية والهندسية التابعة للعتبة 
املقدسة تعمل وبوترة متصاعدة وبجهود 
مضاعفة وعى مدار )٢4( ساعة يف مركز 
الش�فاء بمحافظ�ة الب�رصة«، مبين�ا أن 
»نس�بة االنجاز الكلية بلغ�ت )8٠%( وأن 
املركز دخ�ل يف املرحل�ة االخرة«.وأوضح 
أن »جميع مايخص منظومة االوكس�جني 
تم االنتهاء منه بش�كل كامل«.واضاف أن 
»املركز صمم وفق أحدث التصاميم الحديثة 

مع مراعاة االلوان والحدائق التي ترتك اثرا 
ايجابيا يف نفوس املصابني«، مش�را اىل أن 
»مس�احة املرشوع تبلغ )٢٥٠م٢( بواقع 
والرج�ال  للنس�اء  رده�ات موزع�ة   )3(
واالطفال، فضال عن غرف خاصة للحاالت 
الحرجة وغرف خاصة لكل ردهة، وبطاقة 
رسير«.يذك�ر   )١٠٠( تبل�غ  اس�تيعابية 
أن العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة وبتوجيه 
م�ن قب�ل ممثل املرجعي�ة الديني�ة العليا، 
واملت�ويل الرشعي لها الش�يخ عب�د املهدي 
الكربالئ�ي، قام�ت بوضع م�دن الزائرين 
التابع�ة لها تح�ت ت�رصف وزارة الصحة 
ومن�ذ ش�هر اذار/مارس امل�ايض، لتكون 
بخدمة املواطنني، ودعما للقطاع الصحي 
يف مواجهة جائحة )كورونا(، كما أنجزت 
العتب�ة الحس�ينية )4( مراكز للش�فاء يف 
كربالء املقدسة، والنجف األرشف، وبغداد، 
باإلضاف�ة اىل الرشوع بتنفي�ذ )8( مراكز 
أخرى يف محافظات بغداد، والبرصة ودياىل 
وذي ق�ار وواس�ط والديوانية، وميس�ان 

لعالج املصابني بالفروس.

وزير العمل يعلن موعد رصف 
رواتب احلامية االجتامعية

اعلنت الوصول اىل املراحل االخرية

العتبة احلسينية تضاعف عدد ساعات العمل بمركز الشفاء 
الذي تنفذه يف حمافظة البرصة اىل »24« ساعة يوميًا

حمافظ واسط يدعو إىل ارسال فوج من اجليش 
حلامية منفذ زرباطية احلدودي

امانة بغداد تكرم عددًا من االزقة 
شامل غريب العاصمة

   المستقبل العراقي/ الغانم

دع�ا محافظ واس�ط محمد جميل املياح�ي، القائد العام للقوات املس�لحة 
مصطف�ى الكاظمي إىل إرس�ال فوج م�ن الجيش للس�يطرة وحماية منفذ 

زرباطية الحدودي.
وأكد املياحي يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، عى »املطالبات الس�ابقة 
إلرس�ال فوج خ�اص من الجي�ش لحماية املنف�ذ لحني اس�تقرار األوضاع 
العامة يف البالد، بلحاظ الظروف األمنية وعدم االس�تقرار الذي يمر به بلدنا 
العزيز بصورة عامة ومحافظة واس�ط بصورة خاصة، ولألهمية الكبرة يف 
الس�يطرة عى املنافذ الحدودية ال س�يما منفذ زرباطية الذي يعتر من أهم 
املنافذ للتبادل التجاري واملسافرين، مع إعادة افتتاحه بشكل جزئي ومنعا 
ألي انفالت وتجاوز عى القانون الس�يما ان املنفذ ش�هد كثرا من الحاالت 

غر املنضبطة«.
وبني املحافظ ان »موقع املنفذ االسرتاتيجي، يستدعي معالجة بعض املشاكل 
والتداعيات التي تحدث فيه خصوصا بعد الفرتة الطويلة من اغالقه وتوقف 
االي�رادات املحلية للمحافظة التي تس�عفنا يف اس�تكمال املش�اريع والبنى 
التحتية وما يؤمن�ه من فرص عمل للمواطنني كما أن وجود قوة كبرة من 
الجي�ش يف املنفذ ومحيطه س�تكون عامل اطمئن�ان إلدارة وموظفي املنفذ 

من ناحية تأدية واجبهم دون ضغوط من هنا وهناك.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كرم�ت امانة بغ�داد جهود س�كنة 
الزقاق 68 املحلة 43٢ وشارع االمام 
الحس�ني }عليه الس�الم{ وعدد من 
االزقة االخ�رى ضمن مدينة الحرية 
الهتمامه�م  بغ�داد  غ�رب  ش�مال 
بنظافة ومنظر ازقتهم باالضافة اىل 
صبغ االرصفة واالعتناء بمظهرها.

واضاف�ت االمان�ة يف بي�ان تلق�ت 

»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه 
، إنه�ا » ثمن�ت جهوده�م وقام�ت 
بالتع�اون م�ع منظمة اليونس�يف 
العاملية بدعم اه�ايل االزقة املذكورة 
واكي�اس  وحاوي�ات  بالش�تالت 
االعم�ال  م�ن  وغره�ا  النفاي�ات 
االخرى املختلف�ة معترة جهودهم 
مث�االً لتعاون املواط�ن مع االجهزة 
الخدمية ودلي�اًل عى وعي عال لدى 

املواطن.

أكد أنها ستكون ناقاًل حقيقيًا لألحداث

حمافظ البرصة يعلن إطالق قناة 
فضائية بأسم املحافظة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعل�ن املركز اإلعالمي ملحافظ�ة البرصة، أمس 
الس�بت، انطالق الب�ث التجريبي لقناة البرصة 
الفضائي�ة، فيما أك�د محافظ البرصة أس�عد 
العيدان�ي، أن القن�اة س�تكون ناق�اًل حقيقياً 

ألحداث املحافظة.
وذكر املركز االعالمي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، »نعلن انط�الق البث 
التجريب�ي لقناة )الب�رصة( الفضائية .. وعى 
تردد ١٠89٢ أفقي )نايل سات( وبنفس مكان 

.»RTقناة روسيا اليوم
من جهته، قال محافظ البرصة أسعد العيداني، 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
»ن�زف الب�رشى ألهلن�ا يف الب�رصة النط�الق 
البث التجريبي لقناة الب�رصة الفضائية اليوم 

الجمعة ١٠/7«.
وأض�اف العيدان�ي أن »القناة تب�ث عى القمر 

الصناعي )نايل سات( وعى الرتدد١٠89٢ أفقي«.
وأكد أن القناة س�تكون ناقالً حقيقي�اً ألحداث البرصة، 
وتع�ر عن تطلع�ات البرصيني وتق�دم للعال�م الثقافة 

وال�رتاث واإلب�داع الب�رصي، كما س�تعمل ع�ى تغطية 
اعمال كافة املش�اريع التي تنف�ذ يف املدينة«، الفتاً إىل ان 
»القناة ستكون لس�ان حال املجتمع البرصي وستعمل 

بكل مهنية، وتفتح شاشتها لكل مبدعي البرصة.

دعا إىل زيادة حصة العاصمة من الكهرباء

حمافظ بغداد يتفقد مراحل العمل يف مستشفى 
احلسينية العام بسعة »٢٠٠« رسيرًا

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

تفقد محافظ بغداد املهندس محمد جابرالعطا ووزير 
الصحة الدكتور حسن التميمي، أمس السبت، مراحل 
العمل يف مستش�فى الحس�ينية العام بس�عة )٢٠٠( 
رسيرا.ورافقهم�ا يف الزي�ارة النائ�ب ج�واد حم�دان 
الس�اعدي، ومدير عام صحة بغ�داد الرصافة الدكتور 
عبد الغن�ي الس�اعدي باإلضافة اىل قائمق�ام الزهور 
السيد حسام الس�اعدي.وتضمنت الزيارة التأكيد عى 
تذلي�ل جميع العقب�ات االداري�ة واملالية بغي�ة انجاز 
املرشوع لخدمة اهايل الحسينية، حيث توقف العمل به 
نتيجة االزمة املالية الس�ابقة وتم اس�تئناف العمل به 
يف عام ٢٠١9.إىل ذل�ك، دعت محافظة بغداد، إىل زيادة 
حصتها من الكهرباء الوطنية لتغطية الحاجة الفعلية 

له�ا، مبينة ان االس�تثمار يع�د احد اهم الحل�ول لتوفر 
الطاقة.واف����اد م�ح�اف��ظ ب��غ���داد امل�ه�ن�دس 
م�ح�م��د ج�اب��ر ال�ع�ط�ا، ب��أن »املحافظ�ة كانت 
لديه�ا ع�دة اجتماع�ات ولق�اءات م�ع مس�ؤويل وزارة 
الكهرباء للتباحث بشأن ملف تجهيز العاصمة بالكهرباء 
الوطنية، الس�يما م��ع ال�ت�ذب�ذب وق�ل�ة س��اع�ات 
التجهيز ح�ال�ي�ا مع االرتفاع امللحوظ بدرجات الحرارة 

وزيادة الطلب عى الطاق�ة، منبها عى ان هذا امللف يقع 
عبئه ع�ى املحافظة ملاله من تعل�ق بموضوع املولدات«.
وبني، أن »ح�ص�ة ب�غ��داد م�ن ال�ك�ه�رب�اء الوطنية 
التغط�ي س�وى ج�زء قلي�ل م�ن االحتي�اج الفع�يل لها 
وه�ي بواقع 6 س�اعات تجهيز بعموم بغ�داد مقابل ١8 
س�اعة اطفاء وهو االمر الذي يش�كل ضغطا شديدا عى 
مولدات املحافظة«.واش���ار ال��ى »وج���ود ن�ق�ص 
ب�م�ح��اور ال�ت�ج�ه�ي�ز وال�ت�وزي��ع وال�ن�ق�ل، اذ 

ان ال�ط�ل��ب ع�ل�ى ال�ط�اق�ة الي�ت�ن�اس��ب م�ع 
حصتها وال�ت�ي ي�ج�ب ان ت�زداد ش�هريا وبحس�ب 
الحاج�ة بموج�ب خطة ودراس�ة ل�واق��ع ال�ح�ال، 
فض�ال ع�ن وج�ود اش�كالية النقل ل�ع��دم وج��ود 
ص�ي�ان��ة وت�ه�ال��ك االب���راج الخاص�ة بالطاقة 
وكذلك توزيع املحوالت، اذ ان املحافظة ب�ات�ت ه��ي 
م���ن ت�ش��ت�ري م��ول���دات وت��ع���وض عن 
نق�ص الطاقة«.ف��ي ال�س��ي�اق ن�ف�س��ه ن��وه 
ال�ع�ط��ا »ب��وج��ود آالف املولدات تعرضت للعطب 
وف�ك االختن�اق، اي انها تس�توعب اكثر م�ن طاقتها 
من املن�ازل وبالتايل يك�ون الحل ام��ا بوجود محولة 
اخ�رى او زي�ادة سعة املولدة الحالية لفك االختناق«، 
مش�را اىل ان »ه�ذه العوام�ل ت��ؤدي اىل تهالكه�ا، 
الس�يما ان ب�غ��داد تضم ١٠ ماليني نس�مة واي�ض�ا 
املعام�ل واملصان�ع يف ازمة«.ولف�ت إىل، أن »املحافظ�ة 
طرحت ع�ل��ى وزارة ال�ك�ه�رب�اء خ�ط�ة ل�ت�وف�ي�ر 
ال�ك�ه�رب�اء ب�االس�ت�ث�م�ار«، م�ؤك�دا ان��ه »الب��د 
م��ن اي�ج�اد خطط بديلة من خ�الل االس�تثمار، ال�ذي 
يعد من احد اه��م ال�ح�ل�ول، ك��ون امل�ب�ال�غ ال�ت�ي 
س��ت�ج�ب�ى من املواطن س�تدفع اىل املستثمر، بدال من 

متعهدي املولدات لضمان التجهيز طوال اليوم.
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كتاب »املدينة العربية«: روائح مغاربية ونسيان للحوارض املرشقية واخلليجية
           محمد تركي الربيعو

مما يالحظ يف عالم اإلصدارات العربية، أن 
االهتم�ام بالتاري�خ العمراني والحرضي 
للمدن العربية املعارصة، ما يزال محدودا 
ومهمش�ا مقارن�ة بتواري�خ ومواضي�ع 
أخ�رى، وباألخ�ص ع�ى صعي�د القرنني 
األخريي�ن، اللذين ش�هدت فيهم�ا غالبية 
ه�ذه الح�وارض تح�والت كبرية، س�واء 
ع�ى صعيد الحيز العام، أو عى مس�توى 
االنفجار الديموغرايف، الذي عرفته، ونشوء 
العشوائيات يف األطراف، ولذلك يف ظل هذا 
الفقر، تبدو بعض الكتب والدراسات التي 
نرشت حول ه�ذا املوض�وع بمثابة يشء 
اس�تثنائي، ومدع�اة لالحتف�اء والح�وار 
حول واقع مدننا العربي�ة اليوم. وكمثال 
عى هذه االهتمامات، أش�ري هنا ربما إىل 
أهم مجلدين ترجما للعربية يف الس�نوات 
األخ�رية؛ األول كت�اب »القاه�رة مدين�ة 
عاملي�ة« 2018، ال�ذي ض�م أبحاث�ا لعدد 
من رواد مدرس�ة الدراس�ات الحرضية يف 
الجامعة األمريكية يف القاهرة )بول عمار، 
ديال س�ينجرمان، والرت أرمربس�ت، أريك 
دينس وغريهم( الذين ش�اركوا يف دراسة 
واق�ع املدينة بعد ف�رتة الثمانينيات، التي 
عرفت بتط�ورات اقتصادية وسياس�ية، 
وربما يك�ون نموذج مدين�ة القاهرة من 
أكثر النماذج التي درس�ت يف هذا الكتاب، 
وغريه من الكتب والدراس�ات، وباألخص 
عى صعيد تأثري السياس�ات النيوليربالية 
عى الحي�ز العام، وعى األنماط الثقافية، 
والتدي�ن وإعادة رس�م جغرافية الطعام، 

والشائعات، والتحرش الجنيس.
أم�ا الكت�اب اآلخر فق�د ص�در بمجلدين 
اإلس�المي«  العال�م  »املدين�ة يف  بعن�وان 
تحرير س�لمى الجي�ويس وأندريه ريمون 
2014، وتنبع أهميته من كونه ضم قرابة 
خمسني دراسة، شملت تواريخ عدد كبري 
من امل�دن اإلس�المية والعربي�ة، كما أنه 
خصص قس�ما من�ه لدراس�ة واقع هذه 
امل�دن يف القرن العرشين، م�رورا بالحرب 
األهلية يف لبنان ومشاريع إعادة اإلعمار.

ولع�ل ما ميز املجلدات الس�ابقة، وغريها 
من الكتب األخرى القليل�ة يف هذا املجال، 
فخالف�ا  امل�دن.  ع�ن  الكتاب�ة  أس�لوب 
للتعقي�دات النظرية، التي ع�ادة ما تميز 
املع�ارصة  امل�دن  واق�ع  ح�ول  النق�اش 
والعومل�ة، ف�إن أس�لوب الكتاب�ة يف هذه 
الدراس�ات والكت�ب، بدا أقرب م�ا يكون 
لعال�م الرواي�ة من�ه للعال�م األكاديم�ي 
الج�اف، فبدال م�ن اعتم�اد اإلحصائيات 
واملؤرشات الس�كانية؛ ظهرت هذه املدن 
من خ�الل أفراد عادي�ني، وباعة جوالني، 
وسائقي س�يارات تاكيس، وكولونياليني، 
ومهندس�ني محلي�ني بألس�نة إفرنجية، 
ف�ول،  وعرب�ات  س�تاربكس،  ومطاع�م 
وغريه�ا من الصور اليومي�ة، كما ميزها 
اهتمامها بس�ياقات العنف داخل املدينة، 
وتأثريات ذلك عى املجال العمراني والحيز 
الع�ام، وب�دا ذل�ك من خ�الل دراس�ة، أو 
تكذي�ب بع�ض الص�ور، التي تق�ول بأن 
الجماع�ات  مص�در  ه�ي  العش�وائيات 

اإلرهابي�ة والبلطجة يف املدينة، أو 
من خالل دراس�ة تأثريات الحرب 
الت�ي عرفته�ا بع�ض امل�دن عى 
صعيد العالق�ة بني املدينة والريف 

)كما يف مثال بريوت(.
مؤخ�را، ويف الس�ياق ذات�ه، صدر 
كتاب جدي�د حول ه�ذا املوضوع 
بعنوان »املدينة العربية.. تحديات 
التمدي�ن يف مجتمع�ات متحولة« 
ويف  لألبح�اث.  العرب�ي  املرك�ز 
ه�ذا الكت�اب نعث�ر ع�ى محاولة 
ونوايا جادة لدراس�ة واقع بعض 
امل�دن العربي�ة، خالل املئة س�نة 
األخ�رية، وم�دى تأث�ريات التمدن 
ع�ى العم�ران، وامل�دن القديم�ة، 
والعالقات االجتماعية، وباألخص 
بعي�د التضخم الذي عرفته، وتغري 
أنم�اط الحي�اة، كم�ا نعث�ر ع�ى 
دراس�ات أخرى ح�ول تطور مدن 
العش�وائيات حول ال�دار البيضاء 
)الكبري عطوف(، أو عى مس�توى 
مدين�ة الرباط )ط�ه لحميداني(، 
إضافة إىل انشغال بعض الدراسات 
الفلسطينية،  املدن  بدراسة ذاكرة 
الواقعة تح�ت االحتالل اإلرسائييل 
إذ  محاجن�ة(،  فري�د  )إبراهي�م 

يرى األخري مثال، أن اإلنتاج الفلس�طيني 
ع�ى مس�توى كل م�ن البح�ث العلم�ي، 
والرواية، والشعر، والسري الذاتية، وحتى 
الطقوس الوطنية، عان�ى فقدان الذاكرة 
وعدم التط�رق إىل املدينة كموروث ثقايف، 
يف مقاب�ل ما نجده من مغازلة وترس�يخ 
ملفه�وم القري�ة، التي أصبح�ت »املؤرش 

العائم« للرواية الوطنية الفلسطينية.
يف املقاب�ل، هن�اك م�ن انش�غل يف الكتاب 
بنق�اش مفه�وم حوكم�ة تدب�ري املدينة 
)صالح النش�اط(، عرب الدع�وة لرضورة 
املختلف�ة،  للمقارب�ات  ج�دي  إرشاك 
والسياس�ية،  منه�ا،  السوس�يولوجية 
واإلدارية، والدينية، واإللكرتونية وغريها 
يف ص�وغ الجواب عن كيفي�ة التعامل مع 
معضلة تعاظم اإلشكاليات املدينية، بينما 
ط�رح الباحث )نديم منصور( تس�اؤالت 
مهمة حول إن كان�ت املدينة االفرتاضية، 
التي وفرتها وسائل التواصل االجتماعي، 
قد استطاعت خلق مجتمع متخيل جديد؟ 
أم أنها أضاف�ت إىل حياتنا التقليدية نوعا 

جديدا من العزلة واالستعباد؟
وم�ن ب�ني الفص�ول املهم�ة أيض�ا ربما 
الفص�ل األخري )قرابة 100 صفحة( الذي 
ش�مل عددا من الدراس�ات امليدانية حول 
واق�ع التهمي�ش واملهمش�ني، يف عدد من 
امل�دن املغاربي�ة )وباألخص أبن�اء الريف 
والبدو، الذين نزحوا للمدينة( إذ يرسم لنا 
كال من )بوش�تى الخزان، حس ضايض( 
ص�ور األرس الفقرية، وطبيعة أعمالهم يف 
أحي�اء فاس العش�وائية، إذ تمتاز غالبية 
مه�ن ه�ذه الفئ�ات ببس�اطتها وضآلة 
دخوله�ا )بائع متجول، أج�ري، متقاعد(، 
كم�ا انش�غل الباحثان بدراس�ة موضوع 
الجريم�ة، إذ ب�دأت تكثر يف ه�ذه األحياء 
خالل السنوات األخرية ظاهرة الرسقات، 

وتكوي�ن بعض العصاب�ات اإلجرامية. يف 
الجزائ�ري  السوس�يولوجي  درس  ح�ني 
الهادي بوش�مة، قصة تكون حي بودغن 
العش�وائي )مدين�ة تلمس�ان الجزائرية( 
وطبيع�ة الحي�اة يف داخل�ه؛ ويتمي�ز هذا 
الح�ي بحض�ور ق�وي لتجمع�ات قبلية 
وعش�ائرية، وق�د تك�ون يف البداي�ة م�ن 
خالل اجتم�اع عدد من األق�ارب واألرس، 
التي يجمعها رابط دموي أو مجايل. وعى 
صعي�د الحياة، نالحظ أن املس�كن يف هذا 
الح�ي يتك�ون من غرف�ة إىل اثنت�ني، أما 
الش�وارع فعادة ما تبدو ترابية، وضيقة، 
وغ�ري منظمة، كم�ا أن املمارس�ات ذات 
الطاب�ع الب�دوي ال تزال تح�رض بأزقتها 
من تربية الدواجن والحيوانات، وهندسة 

البناء وشكله.
ط�رح الباحث )نديم منصور( تس�اؤالت 
مهمة حول إن كان�ت املدينة االفرتاضية، 
التي وفرتها وسائل التواصل االجتماعي، 
قد استطاعت خلق مجتمع متخيل جديد؟ 
أم أنها أضاف�ت إىل حياتنا التقليدية نوعا 

جديدا من العزلة واالستعباد؟
الجريان والتمدن

يرى غالبية املش�اركني يف ه�ذا الكتاب أن 
التمدن الرسيع، عادة ما يؤثر عى أوارص 
القراب�ة، وتراج�ع األهمي�ة االجتماعي�ة 
ل�ألرسة، وع�دم التجان�س بني الس�كان 
يف املعتق�دات واآلراء واألع�راف، وه�و ما 
تظهره مثال دراس�ة عبد الرحمن رشيق، 
ح�ول تأث�ري السياس�ات العمراني�ة عى 
العالق�ة االجتماعية يف ال�دار البيضاء، إذ 
يرى الباحث مثال أن وجود األطفال سابقا 
يف األزقة، وهم يلعبون، ويتعاركون، غالبا 
ما كان يضفي أبعادا اجتماعية، وتعاونا، 
واحت�كاكا بني األه�ايل القاطن�ني يف هذا 
الحي، لكن م�ع انكماش أع�داد األطفال 
داخ�ل األرس، وزوال جلس�ات الرصي�ف، 

إضافة إىل دخول القنوات الفضائية لبيوت 
املدينة، أخذنا نعيش حالة انطوائية لألرس، 
وغدا الش�ارع، ال�ذي كان مختربا ومجاال 
للحياة االجتماعية، مرادفا النعدام األمن، 
أو مكانا للسوقيني. ومن خالل االستعانة 
ببع�ض اإلحصائي�ات الحكومي�ة، الت�ي 
أجري�ت يف ع�ام 2012، يدع�م الباح�ث 
اس�تنتاجاته ح�ول هشاش�ة العالق�ات 
االجتماعي�ة ب�ني أه�ايل ال�دار البيض�اء 
ج�راء التم�دن الرسيع، فمث�ال نالحظ يف 
أحد االس�تطالعات أن أكث�ر من 80% من 
الس�كان ي�رون أن عالقته�م بجريانه�م 
ضعيفة، أو متوسطة، وأن العالقات باتت 
تقت�ر يف غالب األحيان عى تبادل تحايا 
باردة )صباح الخري( و)الس�الم عليكم(، 
وكذل�ك األم�ر يف األحي�اء الش�عبية، التي 
تتميز بكثافة س�كانية عالي�ة، لكن ربما 
ما يس�جل عى اس�تنتاجات الباحث هنا، 
أن�ه تن�اىس القن�وات الجدي�دة التقليدية 
للتواص�ل ب�ني القاطنني يف م�كان واحد، 
والت�ي عادة م�ا تجري بني النس�اء، فقد 
بينت بعض الدراس�ات الت�ي أجريت عى 
بعض س�كان املجمعات، أنه وعى الرغم 
من غياب عالقات اجتماعية بني الجريان، 
كان لبعض النساء )ممن ال يعملن( دورا 
يف س�د هذه الفج�وة قليال، ع�رب حفالت 
الش�اي، وجمع�ات الفط�ور الصباح�ي، 
بينم�ا ال تتوف�ر ه�ذه الف�رص للرجال، 
بس�بب ضيق الوق�ت، وااللت�زام بالعمل، 
وبالت�ايل تبق�ى فكرة هشاش�ة العالقات 
االجتماعية صحيح�ة، لكن غري كافية يف 
التحلي�ل، ولعل ما يدعم ه�ذه املالحظة، 
دراس�ة أخ�رى يف الكت�اب للباحثة نورية 
س�واملية، ع�ن واق�ع الج�وار يف مدين�ة 
أرزي�و الجزائرية، فق�د الحظت من خالل 
مقاب�الت أجرته�ا م�ع ع�دد كب�ري م�ن 
القاطنني يف م�كان واحد )والتي لم يفهم 

بعضه�ا، كونها كتبت بعامي�ة جزائرية، 
وكان م�ن املفروض عى املح�رر االنتباه 
لذل�ك( إىل أن�ه عى الرغم م�ن أن عالقات 
الجريان، أصبحت يف عمومها تتصف بنوع 
م�ن الحذر وعدم الثق�ة يف اآلخر، مع ذلك 
بقي للنس�اء دور يف ترميم هذه الفجوة، 
إذ نج�د أن األم�ور االجتماعي�ة الت�ي لها 
عالقة بالحياة العائلية ومشاكل األطفال، 
وكذل�ك أمور الطبخ والتدبري املنزيل، تحتل 
الصدارة يف حوارات النساء، ثم حديث عن 
الحي وسكانه ومش�كالته، وبعدها تأتي 
األمور االقتصادية، كارتفاع أس�عار املواد 
االس�تهالكية، وأم�ور سياس�ية تعد أقل 

أهمية يف حوار النساء.
ه�ذا الكت�اب يع�د محاولة عربي�ة جادة 
لدراس�ة واقع هذه امل�دن، مع ذلك يمكن 
أن نس�جل بع�ض املالحظ�ات؛ األوىل هي 
أن غالبية املش�اركات قد انشغلت بقراءة 
التح�والت املدينية، الت�ي عرفها عدد من 

املدن املغاربية .
أفكار حرضية جديدة

وم�ن بني املقاربات التي حفل بها الكتاب 
الوق�وف عن�د دراس�تني  أيض�ا، يمك�ن 
جديدتني عى مس�توى الرؤية. األوىل هي 
للسوسيولوجي مهدي مربوك، التي حاول 
فيه�ا قراءة أحد أوج�ه الراع الحرضي 
الذي تعيشه تونس بني املواطنني والدولة، 
بعي�د الثورة من خالل موضوع النفايات. 
فقد تحول�ت النفاي�ات يف )مدينة جربة( 
التونس�ية إىل أح�د امل�وارد الثمين�ة، التي 
اس�تعملها الفاعل�ون املختلفون يف إعادة 
تشكيل هويات جامحة، حاولوا بها ومن 
خاللها إع�ادة مراجعة قواع�د اللعبة، يف 
إنتاج املجال والترف فيه وتعديل قواعد 
اللعبة يف إدارة الش�أن املحيل. أما املقاربة 
الثاني�ة الجدي�دة ع�ى مس�توى الطرح، 
فه�ي مقاربة املعم�اري املري عيل عبد 

العش�وائيات  لفك�رة  ال�رؤوف 
والف�وىض الت�ي عرفته�ا بع�ض 
الساحات والجسور )جرس قر 
الني�ل( يف مر بعي�د 25 يناير/
كانون الثاني.وانطالقا من أفكار 
ج�اك دري�دا ح�ول اس�رتاتيجية 
التفكيك، يعيد عبد الرؤوف تفكيك 
للعش�وائيات  املعمارية  املقارب�ة 
ع�رب الق�ول، بأنه�ا ليس�ت أمرا 
سلبيا بالرضورة، وإنما قد تحمل 
الكثري من اإليجابيات. وقد تكون 
ه�ذه الج�رأة يف الط�رح جدي�دة 
الت�ي  الق�راءات،  ع�ى مس�توى 
قدمت يف هذا الكت�اب عى صعيد 
العش�وائيات، وربما يف غريه من 
الكت�ب. ويرى الباح�ث أنه، وبعد 
أن ح�رم الش�عب امل�ري عامة 
من اإلطاللة عى النيل بعد عملية 
خصخص�ة النهر، ج�اءت الثورة 
لتمكن العرشات من الش�باب من 
املطلة  القاهرة  استغالل جس�ور 
عى النيل يف غياب السلطة ونشوة 
الحري�ة، وقدم�وا بدائ�ل لعالق�ة 
امل�ري بالنيل.. بدأ هذا النس�ق 
م�ع تحوي�ل األج�زاء املطلة عى 
النهر إىل م�كان وقف�ة احتفالية 
هي األهم يف مس�ار موكب حفالت زفاف 
أبن�اء الطبق�ة الوس�طى. ويبدأ املش�هد 
بتوقف موكب السيارات ليخرج العروسان 
محاط�ني باألهل واألصدقاء، فيما مصور 
الفيديو يرتاقص بكامريته مسجال وقائع 

احتفالية الزواج عى النيل.
مدن وهموم منسية

وكما ذكرنا، فإن هذا الكتاب يعد محاولة 
عربية جادة لدراسة واقع هذه املدن، مع 
ذلك يمكن أن نس�جل بع�ض املالحظات؛ 
األوىل هي أن غالبية املشاركات قد انشغلت 
بقراءة التحوالت املدينية، التي عرفها عدد 
م�ن املدن املغاربية )15 دراس�ة من أصل 
20( يف غي�اب ليبيا أيض�ا(، وهو أمر وإن 
كان يحم�ل جوان�ب إيجابية، س�نتحدث 
عنه�ا الحق�ا، لكنه ينطوي ع�ى مفارقة 
ربم�ا، إذ أن�ه يف الوق�ت ال�ذي تعيش فيه 
مدن املرشق تح�والت ضخمة، وانهيارات 
كبرية، ال يبدي القائمون عى هذا املؤلف، 
أي حساس�ية تجاه ذلك؛ فاملوت الرمزي 
الذي عرفه عدد من املدن املغربية القديمة، 
جراء التم�دن، كان قد غ�دا موتا باملعنى 
الحريف للكلمة يف املرشق، خالل الس�نوات 
األخ�رية، يف ظل العن�ف والقت�ال اليومي 
داخل بعض ش�وارع مدنها، مثل املوصل، 
ودي�ر ال�زور، وأج�زاء كب�رية م�ن حلب، 
ودرع�ا وحت�ى عى صعي�د مدين�ة بغداد 
التي ش�هدت يف الس�نوات األخرية تغريات 
ديموغرافي�ة وعمراني�ة واس�عة، ج�راء 
العن�ف املنفلت يف ش�وارعها، وربما يربر 
القائم�ون عى العمل ه�ذا النقص لكون 
الكتاب انش�غل بدراس�ة بع�ض مظاهر 
التمدن التي رصدناها سابقا، يف حني يبني 
لنا األنثربولوجي الهن�دي أرجو أبادوراي 
مث�ال، أن العنف ب�ات جزءا أساس�يا من 
تركيب�ة املدن واألس�واق واألف�كار، وأنه 

ال يمك�ن تجاه�ل ذل�ك، أو لعل�ه يقال إن 
نق�ص املش�اركات املرشقي�ة ناج�م عن 
ع�دم اهتمام من قبل الباحثني املش�ارقة 
يف ه�ذا الجان�ب، وه�و قول ربم�ا يحمل 
وجاه�ة بعض ال�يء، لكن ذل�ك ال يربر 
هذه ال�ربودة املعرفية؛ أي نعم قد ال تبدو 
اهتمامات الباحث�ني يف جغرافية الغضب 
هذه )امل�رشق( كبرية يف ه�ذه الجوانب، 
لك�ن ال يمك�ن أيض�ا تجاه�ل دراس�ات 
وأبحاث عرشات الباحثني الغربيني، الذين 
انشغلوا بدراسة التطور الحرضي ألحياء 
واس�عة من دمش�ق )حي الشعالن مثال( 
ال�ذي عرف يف الس�نوات األخرية حفريات 
عميق�ة يف ذاكرت�ه وتاريخ تش�كله، وقد 
ص�درت نتائجه�ا قب�ل فرتة قص�رية عن 
املركز الفرنيس للرشق األدنى، بمش�اركة 
باحث�ني س�وريني |)رساب األتايس(. كما 
أن ه�ذه التحوالت الحرضي�ة لم تقتر 
عى املدن التي عاشت مواجهات مسلحة، 
بل ش�ملت أيض�ا مدنا أخ�رى مثل بعض 
امل�دن اللبنانية التي غ�دت أطرافها مكانا 
جدي�دا لعش�وائيات الالجئني الس�وريني 
الهارب�ني من امل�وت، أو ع�ى صعيد مدن 
مثل عمان األردنية، التي تعيش انقس�اما 
عميق�ا ب�ني األحي�اء الغني�ة والفق�رية، 
وربم�ا يمك�ن تس�جيل املالحظ�ة ذاتها 
حي�ال مدن الخليج العربي، التي ش�هدت 
أكرب عملية توس�ع وانفجار عى مستوى 
املج�ال والديموغرافي�ا يف العال�م العربي 
)ضم الكتاب دراسة يتيمة عن دبي(، عى 
الرغ�م من أن الس�نوات االخ�رية، عرفت 
تط�ورا كبريا ع�ى صعيد كتاب�ة تحوالت 
م�دن الخليج لباحثني غربيني وخليجيني، 
وأذك�ر هنا ع�ى س�بيل املثال كت�اب »ال 
أحد ين�ام يف مدين�ة املنام�ة« لألكاديمي 
البحرين�ي نادر كاظ�م؛ ال�ذي جمع فيه 
املدين�ة،  أه�ل  ع�ن  مدهش�ة  تفاصي�ل 
وتوسع أس�واقها بسبب دخول السيارات 
لش�وارعها، مرورا بدراسة دور املوظفني 
للنف�ط،  بابك�و  رشك�ة  يف  األوروبي�ني 
والتأث�ريات الثقافي�ة الت�ي أحدثوه�ا يف 
املجال العام. بينما تتعلق املالحظة الثانية 
حول أس�لوب الكتاب�ة، إذ يالحظ مثال أن 
بعض الدراس�ات أغرقت كث�ريا بالجانب 
النظري، عى حس�اب رس�م ص�ور أقرب 
عن ه�ذه امل�دن ويوميات الن�اس، وهذا 
ما يطرح تس�اؤال ح�ول الكتابة يف العالم 
العرب�ي يف ما يتعلق بامل�دن، ومما يالحظ 
أيض�ا يف هذا الس�ياق، التش�ابه الكبري يف 
املقدم�ات النظرية للباحث�ني، وكان أوىل 

باملحرر أن يتنبه لهذه الجزئية.
أن  الثالث�ة، والحس�نة،  أم�ا املالحظ�ة 
الكت�اب كش�ف لنا ع�ن جي�ل آخر من 
املغاربة،  والسوس�يولوجيني  الباحث�ني 
الذي�ن أخ�ذوا يش�كلون معرف�ة جيدة 
بالحيز املغربي، وهذا ما لم نراه س�ابقا 
بهذا الزخم، فعى امتداد سنوات طويلة 
دوما ما ربط املغرب العربي بالفلس�فة، 
بينما نج�د اليوم فريقا يب�دي اهتماما 
أكث�ر بتط�ور املدين�ة املغاربي�ة، ولذلك 
وج�ب الثن�اء ع�ى ه�ذا الجان�ب وعى 

الكتاب عموما.

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد حجة فقدان 

التاريخ 22/ 6/ 2020
اىل املدعو / وائل حسن عبود

اعالن
ق�دم طالب حجة الفقدان حس�ن عبود جف�ال طالبا إىل هذه 
املحكمة يروم فيه استصدار حجة فقدان بحقك كونك مفقود 
وملجهولية محل إقامتك وفق اش�عار مخت�ار املنطقة  املدعو 
وائل حس�ن عب�ود قررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحض�ور أمامه�ا خالل ع�رشة أيام م�ن تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب  وفق القانون 
القايض

حسني جواد الحبيب

���������������������������������������������
مقتبس حكم غيابي

رقم املقتبس 2015/806
اس�م املحكم�ة :  محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل الخامس�ة 

بالبرة 
اسم املتهم ورتبته ووحدته الرشطي نرباس عبد الجبار فاضل 

عباس / مديرية رشطة محافظة البرة 
رقم الدعوى وتاريخها 2015/619

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2010/9/12
تاريخ الحكم 2015/6/3

املادة القانونية 5 / ق ع د رقم 14 لسنة 2008
خالصة الحكم :

حكم�ت محكم�ة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة ع�ى املدان 
الغائب )الرشط�ي نرباس عبد الجبار فاضل عباس حس�ني( 

باسم الشعب بما ييل :
1 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق املادة )5( ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املادت�ني  61/اوال و 69/اوال من 
ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مق�ر عمله من تاريخ 

2010/9/12 ولحد االن 
2 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذالحكم الصادريف حقه  استنادا الحكام املادة 

69/ثانيا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
3 �ال�زام املواطن�ني االخبار عن محل اختف�اء املحكوم اعاله 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69/ثالث�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

 2008
 4 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة  استنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
5 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42/ثانيا ق ع د رقم 

14لسنة 2008 
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب )ماجد هادي 
جخي�م( مبل�غ ق�دره عرشون ال�ف دين�ار  ترف ل�ه بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 61 / 

اوال  من ق أ د  قابال لالعرتاض وافهم علنا يف  / /2015م
عميد الرشطة الحقوقي

رئيس املحكمة

فقدان 
فق�د مني وص�ل املزاي�دة الخاص بمزايدة س�احة غاز 

األنصار يف النجف واملرقم 7978 واملؤرخ يف
 1/1/ 2003 والص�ادر م�ن الرشك�ة العام�ة لتوزيع 
املش�تقات النفطية مقر الرشكة واملس�جل باس�مي ) 
هات�ف كاظم حم�زة( فعى من يعثر عليه تس�ليمه إىل 

جهة االصدار 
املواطن 

هاتف كاظم حمزة
���������������������������������������������

اىل الرشكاء عادل نجم عبد الله وزينب نعيم عبد الله
توج�ب عليكم الحض�ور اىل مقر بلدي�ه النجف لغرض 
اص�دار اجازه بناء للعقار املرقم 38630/3 حي الوفاء 

خالل عرشه ايام
طالب االجازه

احمد عيىس حسني
���������������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/657

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 

2 � اسم املتهم الغائب : الرشطي منتظر شاكر صدام رصوط املوسوي
3 � رقم الدعوى 2019/657

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2010/9/11
5 � تاريخ الحكم : 2019/8/27

6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرة واملنشات 

8 � خالصة الحكم :  عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 
2016 كونه ما زال ماكثا يف الغياب ولعدم صدور امر فصل او طرد او استقالة 

حسب كتاب دائرته املرقم 3401 يف 2018/3/14  
9 � الحبس البس�يط ملدة )ستة اش�هر( وفق احكام املادة 5 من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 كونه القان�ون االصلح للمتهم عمال باح�كام املادة 2/2 من ق ع 
رقم 111 لسنة 1969 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و69/اوال من ق أ د  رقم 17 

لسنة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 2010/9/11 ولحد االن  
10 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا الحكام املادة 42/ثاني�ا من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 عم�ال باحكام امل�ادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 
كونه القانون االصلح للمتهم بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 

89/اوال من ق ا د رقم رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 
الحك�م الص�ادر بحق�ه والزام املواطن�ني باالخبارع�ن محل اختفائه اس�تنادا 

الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
12 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/رابعا من 

ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
13 � تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حسني عبد االمري جابر( البالغة 
) 25,000( خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترف له من خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
  حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادس�ا من ق أ 
د رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال 

وثانيا من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2019/10/2
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية 
قسم االمالك والعقارات ـ شعبة العقارات

اعالن مزايدة
تعلن الرشكة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 النافذ املعدل لتاجري العقارات املدرج تفاصيلها يف 
ادناه والعائده اىل رشكتنا والتي س�تجري املزايدة عليه�ا يف محافظة بغداد / املحطة املركزية العاملية 
يف الي�وم 30 م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة يف تمام الس�اعة العارشة صباحا واذا وافق يوم 
املزايدة عطلة رس�مية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي فعى الراغبني باالش�رتاك  
يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعنيني مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% من 
القيمة املقدرة بصك مصدق معنون المر الرشكة العامة للسكك الحديد العراقية او نقدا عى ان تستكمل 
باقي التأمينات بالس�عر الذي ترس�و عليه املزايدة وعى املزايد اس�تقدام براءة الذمة الرضيبية وجلب 
املستمسكات املطلوبة ) هوية االحوال املدنية + شهادة الجنسية + بطاقة السكن +البطاقة التموينية 
االصلية واملصورة ( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والخدمة البالغة 2% من قيمة االيجار 
السنوي ويتم تسديد بدل االيجار السنوي دفعة واحدة عند االحالة القطعية ويمكن االطالع عى العقار 
قب�ل موع�د املزايدة وعى من ترس�و عليه املزايدة تس�ديد بدل االيجار خالل م�دة )30( يوم من تاريخ 
املصادقة وبعكس�ه يعترب ناكال ويتحمل جميع االجراءات القانونية املرتتبة عليه وعيل من ترسو عليه 

املزايدة مراجعة قسم االمالك والعقارات يف مقر الرشكة لغرض تبليغه  باالحالة القطعية

تامينات االيجار 
السنوي مدة االيجار نوع االستخدام المشيدات التفاصيل ت

300,000 3 سنوات لنصب مولدة قطعة ارض
العقار الواقع على جزء من 
القطعة المرقمة 3/5056 
مقاطعة 20 داودي بمساحة 

50م2
1

املدير العام 
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )66(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( 
يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال 
املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
م�ن القيمة املق�درة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة 
وتج�ري املزايدة يف مقر مديرية بلدي�ة املوصل الواقع يف حي 
املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة 

بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 �  القطع�ة املرقم�ة : )51و52و53و55و56و57و58و59
و60و61و62و63و64و65و66و68و69و70و72و73و74

و75و77و79و80( مقاطع�ة 24 وادي عكاب املش�يد عليها 
)وكيل ادوات احتياطية (  وبمساحة )50( م2 وحسب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � ج�زء م�ن القطع�ة املرقم�ة  )118/12( م 40 القاضية 
النشاء فرن حجري يف الحدباء وبمساحة )100( م2 وحسب 

واقع الحال وملدة )15( خمسة عرش سنة

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )67(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( 
لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية مراجعة 
س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 30( يوم ثالث�ون يوما تبدا 
م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة )30%( من القيم�ة املقدرة م�ع الترصيح االمني 
للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع 
يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة 

)2%( من بدل االيجار 
1 �  القطع املرقمة : )738و740و744و746و762و972و757( م40 
نينوى الرشقية املشيد عليها كراج )بائع سكراب( وبمساحة )210( 

م2 لكل قطعة  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � القطعة املرقمة ) 615( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج 
)بائع سكراب( وبمساحة )120( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.
 3 � القطعة املرقمة )492( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج 
)بائع سكراب( وبمساحة )408( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.
4 � القطع�ة املرقمة )864( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج 
)بائع س�كراب( وبمس�احة )367,5( م2 وحس�ب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات.

قرار تصفية رشكة حمدودة 
قدمت رشكة املأوى للتوس�ط ببيع ورشاء 
العم�الت االجنبي�ة املحدودة ق�رار الهيئة 
العام�ة امل�ؤرخ 2 / 5 / 2020 املتضم�ن 
وض�ع الرشك�ة تح�ت التصفي�ة وتعي�ني 

املحامي عيل محمود سلمان مصفيا لها.
اني مس�جل الرشكات صادقت عىل القرار 
املذك�ور اع�اله ع�ىل ان يتم ن�رشه طبقا 
الحكام املادة ) 160 ( من قانون الرشكات 

رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
كتب ببغداد يف اليوم الرابع عرش من ش�هر 

ذي القعدة لسنة 1441 ه� - 
املواف�ق للي�وم الخام�س من ش�هر تموز 

لسنة 2020 م .
جماهد حممد شايف العيفان 
عـ / مسجل الرشكات

فقدان وصوالت
فق�دت الوص�الت الص�ادرة من بلدي�ة النجف 
بتاريخ 28/ 1/ 2020 باسم املواطن عيل طالب 
ذات اإلعداد التالية وهي 426798 و 426799 و 
426794 و 426792 و 426791 و 426790 و 
426890 و 426801 و 426802 و  426808 و 
426809 و 426796 و 426797 و 426795و 
426793 و 426788 و 426789 و 426803 و 
 426807 و   426806 و   426805 و   426804
فمن يعث�ر عليهن تس�ليمهن إىل جهة االصدار 

مع الشكر والتقدير

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )102( الصادر يف 2020/7/2 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري ساحة لبيع املوايش عىل القطعة املرقمة 
1/1 م7 زليكان بمس�احة واحد دونم وملدة سنة واحدة بصورة وقتية 
وب�دون مش�يدات ثابتة  والعائ�دة ملكيتها اىل مديري�ة بلدية  زليكان  
وفق�ا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية 
. فع�ىل الراغب�ني بااليجار مراجعة مديرية بلدي�ة  زليكان وخالل مدة 
)30(  ي�وم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن  بالصحف مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وستجري 
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل 
االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل )ثالثون يوم( من تاريخ  
تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن 
تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف 
االخ�رى املرتتبة عىل ذلك اضاف�ة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح 
ل�ه بالدخول باملزايدة مجددا وس�تكون املزايدة يف مق�ر مديرية بلدية 

زليكان

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية
محكمة بداءة ناحية القادسية

العدد: 6/ب/2020
التاريح: 2020/7/8

اعالن
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة العق�ار املرقم 
القادس�ية   )36( مقاطع�ة   40/78
ش�يوعه  وامل�زال  العلني�ة  باملزاي�دة 
بيع�ا بموج�ب ق�رار ه�ذه املحكمة 
املرق�م 6/ب/2020 يف 2020/1/30 
واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة فع�ىل 
الراغبني بالرشاء الحض�ور اىل ديوان 
ه�ذه املحكمة الس�اعة الثانية عرش 
ظه�را يف الي�وم الثالث�ني م�ن الي�وم 
التايل للن�رش يف صحيفت�ني محليتني 
التأمين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة 
ادن�اه  واملثبت�ة  للعق�ار  املق�درة 
واملستمس�كات القانوني�ة وتحمي�ل 

املشرتي اجور االعالن والداللية.
القايض

محمد جاسم عبيد
االوصاف:

موقع�ه : ناحي�ة القادس�ية / ح�ي 
الغدير

جنسه ونوعه: عرصة
ح�دوده واوصافه: يقع عىل ش�ارع 

بعرض 10 م مبلط باالسفلت 
مساحته: 300 م

القيمة املقدرة: 17,000,000
الشاغل: عرصة فارغة

درجة العمران: عرصة مدفونة 
������������������������������

اعالن 
قدم املواطن ) رحيم حس�ني كاظم ( 
دعوة قضائية لتبديل ) لقب ( وجعله 
) الع�اديل ( بدال م�ن ) النارص ( فمن 
لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل ) 15 ( خمس�ة ع�رش يوما من 
تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية بطلبه استنادا اىل احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون البطاق�ة 
الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 املعدل 
ع�ىل ان يك�ون الن�رش بأس�م مدي�ر 

الجنسية املحرتم 
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

������������������������������
اىل الرشيك سعاد راجي عزيز

توجب عليك الحضور اىل بلديه الكوفه 
لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار 
املرقم 76774/3 حي ميس�ان خالل 

شهر  من تاريخ االصدار  
طالب االجازه 

طارق سعيد حسن

العدد : 124
التاريخ : 2020/3/17

العدد : 123
التاريخ : 2020/3/17

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

المهندس
رعد علي نجم

مدير بلديات محافظة نينوى
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي ب�رج الحمل،اليوم، مهاراتك التنظيمية 
واالجتماعي�ة قوية عىل غري الع�ادة، فيجب أن 
تستغل ذلك للسيطرة عىل األمور. سوف تنجح 
يف العمل وخارجه، وحتى يف حياتك الشخصية، 
س�وف ينتج عن نظرتك الدافئ�ة لألمور الكثري 

من الفوائد. 

الح�ايل  الوق�ت  يف  الثور،يب�دو  ب�رج  عزي�زي 
أن�ك تواجه ع�دًدا متزاي�ًدا م�ن التعقيدات غري 
املتوقع�ة. ال يق�ع الل�وم عىل من ه�م حولك – 
يف بع�ض األحيان تك�ون أنت املخط�ئ. حاول 
أن تظ�ل هادًئ�ا وأن ترى العقب�ات املوجودة يف 

طريقك كوسيلة الكتشاف مداخل جديدة. 

عزي�زي ب�رج الجوزاء،أن�ت تش�عر بالتجدي�د 
والحيوية، خاصة عندما تكتس�ب وتستش�عر 
اإلش�ارات اإليجابي�ة م�ن محيط�ك. عليك اآلن 
البدء يف مرشوعات معتمًدا عىل خيالك وإبداعك 

الشخيص. 

عزي�زي برج الرسطان،اس�تعد لكل ما هو غري 
متوق�ع، فاملفاجآت الس�ارة يف انتظارك. فوق 
ذل�ك، رشي�ك حياتك يحتفظ ب�يء خاص لك، 
ولك�ن ال تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من الالزم، 

وكن شكوًرا عىل كل ما تتلقاه. 

عزيزي برج األسد،األش�خاص يف محيط العمل 
يتعامل�ون بإيجابي�ة خاص�ة مع�ك؛ فانتف�ع 
م�ن هذه الفرتة ملواجهة املش�اكل الصعبة مع 

فريقك وبالتايل االقرتاب أكثر من هدفك. 

عزي�زي برج العذراء،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

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

بذاتك.

عزيزي برج العقرب،بس�بب الظروف املتغرية، 
يب�دو أن هدفك خارج الس�يطرة م�ن جديد. ال 
يج�ب أن ينتابك اليأس واإلحب�اط؛ ابدأ بإعادة 
التفك�ري يف املوق�ف بتمع�ن. ق�د يك�ون مجرد 
انطباع ويمكن جعل الخسارة يف أضيق الحدود 

باتخاذ اإلجراءات املناسبة. 

عزيزي برج القوس،يج�ب أن تكون أكثر حذًرا 
يف العم�ل، فأن�ت رسي�ع الغضب م�ع الزمالء. 
يج�ب أن يك�ون هدفك الجودة ولي�س الكمية! 
كن دبلوماس�ًيا فيم�ا يتعلق بالخالف�ات. هذا 

ينطبق عىل األمور الشخصية. 

عزيزي برج الجدي،هناك ما يعوقك عن التقدم 
يف اتج�اه أهداف�ك، ف�ال تي�أس أو تتوقع تلقي 
الكثري من املواساة من أي شخص. احشد قوتك 
واستمر يف تتبع أحالمك  حتى وإن كان البد من 

تغيريها بعض اليء. 

عزي�زي ب�رج الدلو،أنت اآلن مفع�م بالحيوية، 
وس�وف تتمكن م�ن التعامل م�ع املوضوعات 
الهامة. يس�اعدك التفكري الواضح عىل االنتهاء 
م�ن موض�وٍع م�ا بنج�اح. وحت�ى يف حيات�ك 

الخاصة، تتضح الشكوك التي كانت لديك

عزيزي برج الحوت،ال يشء يسري حسب رغبتك 
يف الوقت الحايل، ولكن إذا قمت بتغيري مدخلك، 
قد تنجز أهدافك بش�كل أرسع، كما قد تساعد 
آراء اآلخرين. س�وف تواج�ه يف حياتك الخاصة 
جمي�ع أنواع املش�كالت، ولكن يج�ب أن تكون 

وجهة نظرك واضحة يف هذا املوقف.

العذراء

احلوت

فوائد صفار البيض وقيمه الغذائية
بعض األشخاص يفضلون تناول صفار 
البي�ض عىل البياض، ولكن هل تختلف 
الفوائ�د املرتبطة به مقارنة بالبياض؟ 

وما هي املعادن والفيتامينات التي 
يحتويها؟

فوائد صفار البيض وقيمه الغذائية
ع�ىل  البي�ض  صف�ار  يحت�وي 
األساس�ية  املغذي�ات  م�ن  الكث�ري 
والرضوري�ة لصحة اإلنس�ان، فهو 
والربوت�ني  بالكوليس�رتول  غن�ي 

والفيتامينات املختلفة.
فوائد صفار البيض

يعترب البيض من أكثر األطعمة املتوفرة 
والت�ي يمكن الحصول عليها بأس�عار 
مناسبة جداً، فما هي الفوائد املرتبطة 

بتناوله؟
تعزي�ز صحة الجه�از املناع�ي: والتي 
تش�مل مضادات األكس�دة واملضادات 

امليكروبية وحتى الرسطان.
تعزيز صحة العيون: وخفض خطر 

اإلصابة التنكس البقعي.
الحف�اظ عىل صح�ة العظ�ام: من 

خالل تعزيز كثافتهم ومرونتهم.
الحفاظ عىل صحة الدم: عن طريق 
الحف�اظ عىل مس�تويات الحديد يف 

الدم.
تناول  األيضية: يس�اعد  العملي�ات 

البيض يف تنظي�م العمليات األيضية يف 
الجسم.

الخاص�ة  األيضي�ة  العملي�ات  تعزي�ز 
بالربوتينات والدهون.

صح�ة الخالي�ا: الحف�اظ ع�ىل صحة 
الخالي�ا يف الجس�م ونموه�م وتصليح 

الرضر فيهم.
الدوران�ي:  الجه�از  صح�ة  تعزي�ز 

باإلضافة إىل الحفاظ عىل صحته.
الحفاظ ع�ىل مس�تويات طبيعية من 

ضغط الدم.
تعزيز صحة البرشة والشعر.

العثور عىل سحلية وحيد القرن
اكتش�ف العلماء سحلية وحيد القرن 
يف جزي�رة س�ومطرة، ل�م ي�ر علماء 
األحي�اء مثلها منذ 130 عاما تقريبا، 
ScienceNews.ويف  موق�ع  حس�ب 
نهاي�ة الق�رن الثامن ع�رش، أحرض 
الباح�ث اإليطايل إلي�و موديلياني، إىل 
متح�ف التاري�خ الطبيع�ي يف جنوة 
زواح�ف غ�ري عادي�ة مع ق�رن عىل 
طرف أنفها.ويف عام 2018، عثر عالم 
األحياء تش�ايروناس أدها بوترا، عىل 
زواح�ف ميت�ة يف منطقة س�ومطرة 
الجبلية مع زائدة مميزة عىل وجهها، 
وقبل ذلك، اف�رتض بعض العلماء أن 
األنواع قد انقرضت بالفعل.كما ذهب 
بوت�را مرة أخ�رى إىل الجزي�رة ليجد 
مثال حي لتنني وحيد القرن، وسميت 
 Harpesaurus« كذلك نسبة إىل العالم

عال�م  وكان  modiglianii«.ه�ذا 
األحياء محظوًظ�ا، ووجد عىل إحدى 
األشجار سحلية خرضاء زاهية. قام 
العال�م بقي�اس الحي�وان وتصويره 
وشاهد سلوكه قبل إطالقه يف الربية.

وبمقارنة الحيوان الذي تم تقديمه يف 
متحف جنوة اإليطايل، كان تنني وحيد 
الق�رن الحي له لون مرشق، وتختلف 

ألوانه حسب النباتات املحيطة به.

نقص الفيتامينات باجلسم يؤدي ملشاكل خطرية
أنواعه�ا  بمختل�ف  الفيتامين�ات  تع�د 
رضوري�ة ج�داً للجس�م، فهي تكس�به 
العن�ارص الحيوي�ة والغذائي�ة املمي�زة 
واملناع�ة التي يحتاجه�ا، خاصة يف ظل 
جائح�ة كورون�ا الحالي�ة الت�ي جعلت 
االهتمام بالصح�ة والغذاء حاجة ملحة 
لتجن�ب اإلصابة.ون�رش موق�ع »هيلث 
الين« األمريكي املهتم بالش�أن الصحي، 
صحي�ة  مش�اكل   8 يوض�ح  تقري�راً 
س�يواجهها الجسم يف حال نقص بعض 

الفيتامينات، نتيجة نقص التغذية أو اتباع 
حمية غذائية غري صحيحة، وكيفية عالج 
األظافر:يح�دث  املش�اكل.تقصف  ه�ذه 
تقص�ف لألظافر يف حال وج�ود نقص يف 

م�ادة البيوت�ني يف الجس�م )فيتام�ني بي 
7(، ويمك�ن تعوي�ض نقص�ه م�ن خالل 
بعض امل�واد الغذائية، كالبي�ض واللحوم 
الطازج�ة واأللب�ان والبطاط�س وامل�وز 
والحبوب. تشققات الفم:تحدث تشققات 

الفم يف حال نقص عنرص الحديد وبعض 
الفيتامينات األخرى مثل فيتامينات )بي 
1، ب�ي 2، بي 16(، وتؤدي كذلك لحدوث 
تغ�ري يف ل�ون وطبيع�ة الجل�د ببع�ض 
املناط�ق حول الف�م، ويمك�ن تعويض 
نقص الحديد وهذه الفيتامينات بتناول 
األس�ماك واللح�وم والبي�ض واأللب�ان 
والخ�رضاوات الطازجة والحبوب.نزيف 
اللثة:تنظيف األس�نان بفرش�اة خشنة 
لي�س الس�بب الوحيد لح�دوث نزيف يف 
اللثة، فأيضاً نقص فيتامني يس قد يسبب 
ذلك، حي�ث إن هذا الفيتام�ني يلعب دوراً 
مهم�اً يف التئ�ام الجروح وتقوي�ة املناعة 

وحماية الخاليا من التلف.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2/1 كيلو فاصوليا

طماطم معصورة
1 ثمرة بصل مقطعة

سمن
فلفل حار مقسوم نصفني

ملح
فلفل اسود مطحون

شطة
رشة بهارات

خطوات التحضري:
يف اناء متوسط الحجم عىل نار متوسطة ضعي السمن يسخن.

ضعي البصل يف السمن الساخن و قلبي باستمرار حتى يذبل.
ضعي عصري الطماطم يف االناء تدريجيا ثم ضعي الفاصوليا و قلبي.

تب�ي الفاصولي�ا بامللح و الفلفل و الش�طة و البهارات و قلب�ي مرة اخرى ثم 
ضعي الفلفل الحار و اتركيها حتى تنضج.

قدمي الفاصوليا الخرصاء الحارة مع االرز بالشعريية و اللحم.

الفاصوليا اخلرضاء احلارة

؟؟هل تعلم
أن دولة الصني هي أكرب دولة 
يف العال�م من حي�ث التعداد 
الس�كاني. هل تعل�م أنه لو 
اس�تخدام  اإلنس�ان  نظ�م 
امللح كل يوم عاش يف صحة 

أفضل. 
هل تعلم عن العلم :- سيدنا 
س�ليمان علي�ه الس�الم هو 
أول من صنع الصابون الذي 

يستخدم يف النظافة. 
أبو األسود الدؤيل هو أول من 
وضع النقط فوق الحروف. 

س�يدنا أدم عليه السالم هو 
أول من قال أما بعد. 

ع�دد الوالي�ات يف الوالي�ات 
إىل  املتحدة األمريكي�ة يصل 

50 والية. 
يحتوي جسم الفيل عىل أربع 
ركب، وهذا يميزه عن غريه 

من الحيوانات الثديية.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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اآلسيوي يعتمد تصنيف املوسم املايض 
ملشاركة األندية العراقية يف أبطال آسيا

             المستقبل العراقي/ متابعة

أبلغ االتحاد اآلس�يوي لكرة الق�دم الهيأة 
التطبيعي�ة لالتح�اد العراق�ي، بخصوص 
اعتم�اد مقاعد العراق الخارجية للموس�م 
املقب�ل، وذلك بع�د الغاء ال�دوري العراقي 
الهي�أة  )2019-2020(.وكان�ت  ملوس�م 
التطبيعي�ة لالتحاد العراق�ي، وعن طريق 
أم�ن الرس محم�د فرح�ان، ق�د خاطبت 
االتحاد اآلس�يوي للعب�ة بخصوص كيفية 
اعتم�اد املقاع�د الخارجية يف املس�ابقات 
القارية بعد إلغاء الدوري العراقي بس�بب 
جائحة فريوس كورونا.وقرر اآلس�يوي، يف 
كتابه املرس�ل إىل الهيأة التطبيعية، اعتماد 
نتائ�ج تصني�ف ال�دوري العراق�ي املمتاز 
ملوس�م )2018-2019(، لتحدي�د األندي�ة 
املمثل�ة للع�راق الت�ي ستش�ارك يف دوري 

أبطال آسيا ملوسم 2021.يشار إىل أن فريق 
الرشط�ة قد ت�وج ببطل ال�دوري العراقي 
املمت�از لع�ام 2019، وحل الق�وة الجوية 

وال�زوراء  وصيف�اً، 
ثالث�اً، وفريق النفط 

باملركز الرابع.

خلدون وصباح يعززان صفوف نفط الوسط
             المستقبل العراقي/ متابعة

أكمل�ت الهيئ�ة اإلداري�ة لنف�ط الوس�ط، 
تعاقده�ا مع الثنائي نبي�ل صباح وخلدون 
املوس�م  يف  الفري�ق  لتدعي�م  إبراهي�م، 

الجديد.
وقال املدرب املس�اعد لنفط الوسط، لؤي 
اإلدارة  ص�الح، يف ترصيح�ات »نجح�ت 
يف التعاق�د بش�كل رس�مي مع 
صب�اح  نبي�ل  الثنائ�ي 
الرشطة،  من  قادًما 
ن  و وخل������د
قادًما  إبراهيم 
أمان��ة  م�ن 

بغداد«.
وض��ح  وأ
هن�اك  مفاوضات مع العبن آخرين، مش�دًدا عىل أن 

أن تعاق�دات الفريق جيدة وفق الرؤية التي 
حددها الطاقم الفني.

وتاب�ع »نتطل�ع الس�تكمال التعاق�دات يف 
وقت مبكر، والب�دء يف التحضري البدني عند 

وص�ول قرار خ�وض التدريب�ات الجماعية 
من جديد«. 

وأش�ار إىل أن الجهاز الفن�ي يدرس التعاقد 
مع ع�دد من املحرتف�ن، بعد ض�م املغربي 

عمر املنصوري.

إنرت يستعني بعدو قديم 
حتسبًا لغدر كونتي

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إيطايل، أن مستقبل أنطونيو كونتي 
يف مقعد القيادة الفنية إلنرت ميالن، ال يزال غري مستقر.

ووفًق�ا لصحيف�ة »توتو س�بورت«، فإن كونت�ي قد يلجأ 
للرحي�ل عن إنرت مي�الن، إذا لم تدعم�ه إدارة النرياتزوري 

بشكل قوي يف املريكاتو الصيفي املقبل.
وأش�ارت إىل أن إن�رت ميالن يض�ع ماس�يمليانو أليجري، 
امل�درب الس�ابق مليالن ويوفنت�وس، يف مقدم�ة اختياراته 

الستبدال كونتي.
وأوضح�ت أن أليجري حتى اآلن لم يت�ول قيادة أي فريق، 

منذ إقالته من تدريب يوفنتوس يف املوسم املايض.
وذك�رت أن العالقة القوية بن أليج�ري وجوزيبي ماروتا 
املدير التنفيذي إلنرت ميالن، منذ أن عمال مًعا يف يوفنتوس، 

ستلعب دوًرا يف حسم الصفقة.

سولسكاير: الالعبون آمنوا يب.. ولن جين جنوين يف املريكاتو

جوارديوال خيطط حلرمان ليفربول من الصفقة املنتظرة

              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث أويل جون�ار سولس�كاير، م�درب 
مانشس�رت يونايت�د، ع�ن خط�ط فريق�ه 
قدم�ه  مل�ا  وتقييم�ه  املقب�ل،  للموس�م 
ه�ذا املوس�م، وذل�ك يف املؤتم�ر الصحفي 
ال�ذي أج�راه الي�وم، والخ�اص بمواجهة 
س�اوثهامبتون اإلثن�ن املقب�ل، يف الجولة 
35 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.واس�تهل 
سولس�كاير مؤتمره الصحف�ي بالتعليق 
ع�ىل وفاة جاك تش�ارلتون: »نعم هو خرب 
مح�زن للغاي�ة ألس�طورة يف ك�رة القدم، 
ورجل نبيل، شاهدت النرويج تواجه أيرلندا 
يف كأس العال�م 1994، وكان دائًم�ا يتمتع 
بالش�غف عند حديثه، أنه خرب مؤس�ف«.

وتحدث النرويجي عن ماس�ون جرينوود: 
»يف عم�ره هو يمل�ك الكثري م�ن الطاقة، 
ويرغب يف لعب كرة القدم، وإذا حصلنا عىل 
يوم عطلة فس�يذهب للعب كرة القدم مع 
زمالئه، ال أش�عر بالقلق عىل ماس�ون هذا 
املوسم، علينا أن نعتني به طوال مسريته، 
هو فتى رائع يحب كرة القدم ويحصد نتاج 
عمله الجاد«.وعن املقارنات بن جرينوود 
ورايان جيجز: »نعرف إمكاناته وما يمكن 
أن يقدم�ه، ونثق يف قدرته عىل لعب دور يف 
الفريق وتقديم مستويات مميزة وتسجيل 
األهداف، ش�اهدنا ذلك كل يوم، هو يتمتع 
بموهبة طبيعية، وعندما تملك تلك املوهبة 
وتح�اط بالعب�ن جيدين، تحص�ل حينها 
عىل فرصة إظه�ار جودتك«.وعما إذا كان 

س�يخوض مب�اراة س�اوثهامبتون بنفس 
التش�كيل مرة أخ�رى: »هن�اك الكثري من 
األمور عليك أن تفكر بها عند إدارتك فريق، 
فهناك العبون ينتظرون الفرصة وآخرون 
يتمتعون بالتناغم ويبلون البالء الحس�ن، 
هن�اك الكثري من الق�رارات الت�ي يتوجب 
علي�ك اتخاذه�ا، وبالتايل إذا ل�م نعان من 
اإلصابات، فال يوجد سبب لتغيري التشكيل 
بص�ورة كب�رية عندم�ا تقدم املس�تويات 

الجيدة«.
املقب�ل  املوس�م  خط�ط  إىل  وبالنظ�ر 
واالنتق�االت: »هن�اك الكثري م�ن الخطط، 
متى س�نبدأ الدوري؟ إىل أي مدى سنذهب 
تحدي�د  يمكن�ك  ال  وبالت�ايل  أوروب�ا،  يف 
التدريب�ي، هن�اك الكث�ري م�ن  الربنام�ج 

الق�رارات الصغ�رية، ويف بع�ض األحي�ان 
إذا  تك�ون االنتق�االت خ�ارج س�يطرتك، 
واص�ل الفري�ق تقدي�م النتائ�ج الجي�دة، 
حينها ماذا س�نحتاج وما األم�ور التي لن 
نحتاجها؟ هك�ذا نعمل وعلي�ك التخطيط 
لس�يناريوهات مختلف�ة، فهناك حالة من 
الش�ك حول املواعيد، ما هي م�دة اإلجازة 
الت�ي س�نوفرها لالعبن، وكيف س�يكون 
شكل املوسم املقبل، األمور ال تزال معلقة«.

وأضاف: »لن نتخذ قرارات درامية، لن يجن 
جنون النادي بشأن الخطط التي سبق وأن 
وضعناها لس�نوات قادمة، نمل�ك بالفعل 
خطط طويلة األم�د، أما القرارات املتعلقة 
بالخطط قصرية األمد فس�تكون أسهل يف 

حال تأهلنا إىل دوري أبطال أوروبا«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد بش�أن 
صفقة ليفربول بول املنتظرة، يف املريكاتو الصيفي املقبل.
وكان�ت العديد م�ن التقارير، قد زعمت اق�رتاب ليفربول 

من حسم صفقة مس�تقبل تياجو ألكانتارا، العب وسط 
بايرن ميونخ، نظري 30 مليون إسرتليني.ووفًقا لصحيفة 
»مريور« الربيطانية، فإن كاًل من يوفنتوس ومانشس�رت 
سيتي دخل يف سابق مطاردة تياجو يف املريكاتو الصيفي.
وأشارت إىل أن يوفنتوس يبحث عن إضافة جديدة يف خط 

الوس�ط، بينما يريد بيب جوارديوال لم الش�مل مع العبه 
الس�ابق يف برش�لونة وبايرن ميون�خ.وكان كارل هاينز 
رومينيج�ه، رئي�س بايرن ميون�خ، أكد األنب�اء املتداولة 

يف الرحيل عن البافاري بنهاية ع�ن رغب�ة تياجو 
املوس�م  وخوض تجربة جديدة.هذا 

ماين: صالح وفريمينو يسهالن كل يشء.. وهذا هدفنا املقبل
              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث الس�نغايل س�اديو ماني، نج�م ليفرب�ول، عن 
أهدافه مع الريدز بع�د تحقيق لقب الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
ونج�ح مان�ي رفق�ة زميليه محم�د ص�الح وروبرتو 
فريمينو يف تس�جيل 250 هدًفا للريدز يف كل املسابقات 

خالل 3 مواسم.
وق�ال مان�ي يف ترصيح�ات أبرزه�ا املوق�ع الرس�مي 
لليفرب�ول: »أعتق�د أن هدفنا تس�جيل 250 هدًفا مرة 

أخرى، وتحقيق املزيد من البطوالت مع الريدز«.
وأضاف »أعتق�د أنه أمر رائع. ليس من الس�هل اللعب 
يف إنجلرتا وتس�جيل هذا العدد م�ن األهداف. إنه أمر ال 
يصدق فق�ط ألننا نواجه فرًقا جيدة ومدافعن أقوياء، 

لذلك هذا ليس سهاًل«.
وتاب�ع: »نحاول دائًما العمل بش�كل أقوى وأقوى، كي 

نتطور ونحسن أداء الفريق«.
 وواص�ل: »اللعب بجوار صالح وفريمينو، س�واء أنا أو 

أنت يمكننا اللعب مع هذين الالعبن الرائعن«.
 وأردف »علي�ك فق�ط أن تك�ون الئًق�ا ومن ث�م تلعب 
بجانبهما، ألنهما يجعالن كل يشء أس�هل بالنس�بة يل 

ولك«.
واستطرد: »ال يمكنني أن أكون أكثر سعادة وفخرًا من 
كوني العًبا يف ليفربول. من املؤكد أنه موس�م رائع، و4 

سنوات ممتازة يل هنا«.
وأتم: »أنا سعيد بأن أكون مع زمالئي يف الفريق ورفقة 
املوظفن وكل يشء هنا. أنا س�عيد وفخور بوجودي يف 

هذا الفريق«.

عقبات يف طريق ليفربول نحو الكانتارا
              المستقبل العراقي/ متابعة

تزاي�دت األنب�اء يف الفرتة األخرية، ع�ن قرب رحيل 
اإلس�باني تياجو ألكانتارا عن بايرن ميونخ بنهاية 

املوسم الحايل، لالنضمام إىل ليفربول.
 ارتباط الدويل اإلس�باني بحام�ل لقب دوري أبطال 
أوروب�ا، صاحب�ه امتداح امل�درب األملان�ي يورجن 
كلوب ل�ه، ليزيد من التكهنات ح�ول رغبته يف ضم 

صاحب ال� 29 عاًما.

 ورغ�م ذلك، أكدت ش�بكة »ESPN« أن ليفربول لن 
يتح�رك تجاه ألكانتارا يف س�وق االنتق�االت، ما لم 

يحصل عىل أموال كافية من بيع بعض العبيه. 
وأف�ادت بأن�ه من غ�ري املرج�ح تعاق�د الريدز مع 
ألكانت�ارا ه�ذا الصي�ف، نظ�رًا لتقدم�ه يف العم�ر 
ومطالب النادي الباف�اري املرتفعة من أجل التخيل 

عنه.
 يأت�ي ذلك رغ�م حاجة كل�وب لرفع جودة وس�ط 
فريق�ه بجل�ب الع�ب برش�لونة الس�ابق إىل ملعب 

أنفيلد، ال س�يما يف ظل إعجابه الواضح 
بقدراته.جدير بالذكر أن عقد ألكانتارا 

مع النادي البافاري ينتهي يف صيف 
2021، ولم يتوصل الطرفان حتى 

اآلن التفاق بشأن التجديد.

كوليبايل عن رحيله من نابويل: 
ال أريد خداع أي أحد

              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث الس�نغايل كالي�دو كوليبايل 
نجم ناب�ويل، عن األنباء التي تربطه 
باالنتق�ال إىل أندي�ة أخ�رى خ�ارج 

الكالتشيو.
وقال كوليبايل يف ترصيحات أبرزتها 
صحيف�ة الجازيت�ا ديللو س�بورت 
»عائلتي س�عيدة للغاي�ة هنا، وهذا 
يجعلني س�عيًدا. ال أح�ب أن أُعرف 
باسم )السيد 100 مليون يورو( أو 

القيمة التي يمنحها يل املدراء«.
وأضاف »كل ما أفكر فيه هو تقديم 
100% من قدراتي عىل أرض امللعب، 
ويف عال�م ك�رة القدم أن�ت ال تعرف 

أبًدا ما سيحدث قريًبا«.
وتابع »لم أتحدث مع النادي أبًدا عن 
املغادرة. علينا إيجاد حل وسنجده، 

لكني لم أتحدث أب�ًدا عن املريكاتو. 
سنرى ما يقرره رئيس النادي، وإذا 
اقرتح عيل التمديد، هذا سيسمح يل 

بإنهاء مسريتي االحرتافية هنا«.
وواص�ل »ال يزال لدي 3 س�نوات يف 
عق�دي، هناك متس�ع م�ن الوقت. 
أن�ا ال أفك�ر يف أي يشء آخ�ر غ�ري 

نابويل«.
 وأردف »ه�ل س�توافق ع�ىل البقاء 
هنا حت�ى االعتزال؟ ل�ن أقول )ال(، 
لكني ال أريد خداع أي شخص. نحن 
نع�رف كي�ف تس�ري األم�ور يف كرة 

القدم«.
وأتم »يمكنك قول إنك ستبقى مدى 
الحي�اة ثم تباع، ل�ذا.. بدالً من ذلك، 
أخرب الجماهري أنني سأمنح الفريق 
300% من قدراتي طوال فرتة ارتداء 

هذا القميص«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بشأن 
مس�تقبل األرجنتيني الوتارو مارتيني�ز، مهاجم إنرت 

ميالن، خالل املوسم املقبل.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإنَّ برش�لونة 
تلق�ى دفعة قوية يف الصفقة، بعد أن تخىل إنرت ميالن 
ع�ن 21 ملي�ون يورو م�ن األم�وال املطلوبة لحس�م 

الصفقة.
كان النرياتزوري يتمس�ك بالحصول عىل 111 مليون 
يورو قيمة ال�رشط الجزائي، الذي انتهى يف 7 يوليو/

تموز الجاري.
لك�ن مع انته�اء صالحية هذا البند وتراجع مس�توى 
الوت�ارو وعدم إح�رازه أي هدف يف آخ�ر 5 مباريات، 
باإلضاف�ة إلهدار ركلة جزاء أمام بولونيا، اضطر إنرت 

لطلب 90 مليون يورو فقط نظري بيع مارتينيز.
وذكرت الصحيفة أن برش�لونة ينتظر تحرك آخر من 
الوت�ارو، للضغط عىل إنرت مي�الن مجدًدا خالل الفرتة 
املقبل�ة، م�ن أج�ل املوافقة ع�ىل خ�وض مفاوضات 

انتقاله إىل قلعة الكامب نو.

سعد عبد األمري جيدد الوالء للرشطة
              المستقبل العراقي/ متابعة

جددت الهيئة اإلدارية لنادي الرشطة ، تعاقدها 
مع القائد س�عد عبد األمري، ليخوض موس�مه 
الثالث عىل التوايل مع الفريق.ونرش سعد، تدوينة 
عرب حسابه عىل موقع التواصل فيس بوك، قال 

فيها »أجدد الوالء للفريق الذي أعشقه«.وسبق 
لس�عد عبد األمري، العمل مع امل�درب عبد الغني 
شهد يف املنتخب األوملبي الذي تأهل ألوملبياد ريو 
دي جانريو. يشار إىل أن الرشطة أبرم صفقات 
ممي�زة يف س�وق االنتق�االت الح�ايل، لتدعيم 

صفوفه قبل املوسم الجديد.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

أوباميانج سيتجاهل برشلونة وريال مدريد يف هذه احلالة
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد 
بشأن مستقبل الجابوني بيري إيمرييك أوباميانج 

مهاجم آرسنال.
التقاري�ر ق�د ربط�ت  العدي�د م�ن  وكان�ت 
أوباميانج باالنتقال إىل صفوف ريال مدريد 

وبرشلونة هذا الصيف.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن«، فإنَّ أوباميانج 
س�يتجاهل اهتمام كل الفرق الراغبة يف 

ضمه خ�الل األس�ابيع املقبلة، إذا ل�م يتم تقديم 
عروض رسمية له عىل طاولة املفاوضات.

وأشارت إىل أنه يف حالة عدم وصول عروض جادة 
قريًبا، فإن أوباميانج س�يقوم بتوقيع عقد جديد 
مع آرس�نال، متجاهاًل اهتمام الف�رق األخرى يف 

املريكاتو الصيفي املقبل.
وأوضح�ت أنَّ أوباميانج يحص�ل حالًيا عىل 180 
ألف إسرتليني أس�بوعًيا مع آرسنال، لكنه يرغب 
يف رف�ع راتب�ه إىل 250 أل�ف إس�رتليني يف العق�د 

الجديد.

إنرت ميالن يقدم هدية 
لربشلونة يف صفقة الوتارو
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ملاذا مل يستثمر النرص؟؟ اخللل يف دعوات االصالح

مازن صاحب محمد عبد الجبار الشبوط

تحتاج الدعوات االصالحية التي تطلق حاليا يف العراق اىل رؤية 
علمية دقيقة لتقييمها. ولغرض تقييمها نحتاج اىل االستفادة 
من دروسها. منذ سقوط بغداد عىل يد البدو املغول عام ١٢٥٨ 
واىل االن، ش�هد العراق العديد من املحاوالت االصالحية، اولها 
عىل يد حاكم العراق االول بعد سقوط بغداد عالء الدين عطاء 
الله بن بهاء الدين الجويني، الذي قام بالعديد من االصالحات 
منه�ا انه فتح قناة نهري�ة اجرت املاء من الف�رات اىل جنوب 
النج�ف، وتويف س�نة اىل ٦٨٣ هجرية، واخره�ا عىل يد حاكم 
العراق الحايل مصطفى الكاظمي الذي اوقف رواتب محتجزي 
رفح�ا، مرورا بالتظاهرات االحتجاجية التي رفعت ش�عارات 

اصالحية وقبلت بغريها.
ح�ن أطل�ق رئيس ال�وزراء االس�بق حي�در العب�ادي حزمه 
االصالحي�ة رحبت بها، واطلقت عب�ارة »اصالحات العبادي« 
عليها امال يف ان تحقق ما كنت ادعو اليه منذ تش�كيل مجلس 
الحك�م الن االنح�راف عن بن�اء الدول�ة الحضاري�ة الحديثة 
ب�دأ منذ ذلك الح�ن. لكن اتضح ان الدع�وات االصالحية التي 
اطلق�ت منذ ذلك الحن اىل االن، بما يف ذلك دعوات التظاهرات 
االحتجاجية، تعاني كله�ا من قصور كبري هو نفس القصور 
ال�ذي عان�ت من�ه االحزاب الك�رى الت�ي تش�كلت يف العراق 
يف الف�رة املاضي�ة، واعني الحزب الش�يوعي وح�زب الدعوة 
االس�المية، وهذا القصور تمثل يف تش�خيص العلة االساسية 
للم�رض الذي يش�كو من�ه الع�راق. الحزب الش�يوعي طبق 
املقوالت املاركس�ية بش�كل آيل عىل املجتم�ع العراقي، وحزب 
الدعوة دعا اىل تطبيق احكام االس�الم، والسيد مقتدى الصدر 
دعا اىل تش�كيل حكومة التكنوقراط املستقل، وحيدر العبادي 
دع�ا اىل تش�كيل الحكوم�ة املنس�جمة، واملتظاه�رون رفعوا 
ش�عار »املجرّب ال يجرّب«، ومصطفى الكاظمي دعا اىل قطع 
روات�ب رفحا. قد تكون كل واحدة من هذه املفردات صحيحة 
يف حد ذاتها، لكنها ال ترقى ان تكون عالجا كافيا ودواًء شافيا 
من املرض العضال الذي يش�كو منه املجتم�ع العراقي. وهذا 
امل�رض املمت�د يف ج�ذوره اىل مرحلة س�قوط بغ�داد االول اىل 
اليوم، هو »التخلف الحضاري« الذي يتنوع عىل ش�كل تخلف 
سيايس، وتخلف اقتصادي، وتخلف ثقايف، وتخلف اجتماعي، 
وتخل�ف تربوي ال�خ. والتخلف، وهذا هو اس�م املرض، عبارة 
عن خلل حاد يف املركب الحض�اري. واملركب الحضاري عبارة 
عن عنارص خمس�ة، وقيم س�لوكية واخالقي�ة عليا حاكمة. 
واما العنارص فهي االنس�ان والزم�ن واالرض والعلم والعمل. 
والخل�ل الح�اد يصيب كل ه�ذه العنارص، ولكن عىل رأس�ها 
االنسان نفسه، كما يصيب القيم وعىل راسها القيم الحاكمة 
عىل عالقات االنس�ان باخيه االنس�ان، والقي�م الحاكمة عىل 
عالقات االنس�ان بالطبيعة. والنتيجة: تكون اعمال االنس�ان 
وافعال�ه وترصفاته س�يئة، واعني باالنس�ان املواطن الفرد، 
والجماع�ات م�ن البرش )كاالح�زاب واملنظم�ات وغري ذلك(، 
والطبقة السياسية من البرش )بما يف ذلك السلطة الترشيعية 
والس�لطة التنفيذية(. ويف حالتن�ا العراقية، فان الخلل الحاد، 
اي امل�رض الذي اطلقنا عليه اس�م التخل�ف، اصاب كل هذه 
املف�ردات ألس�باب كث�رية وتاريخي�ة. وعلي�ه فان ع�الج اية 
ظاهرة س�لبية م�ن ظواهر املجتم�ع والسياس�ة واالقتصاد 
ال يمك�ن ان ينج�ح ويؤت�ي اكله ما لم يتضمن عالج الس�بب 
الرئيس الكامن خلفها واسفلها وهو التخلف، اي الخلل الحاد 
يف املركب الحضاري. كل املحاوالت »االصالحية« التي ذكرتها، 
بقيت عىل الس�طح، وعالجت الظواهر الس�طحية، بما يشبه 
املسكنات، ولم تتحرك اىل العمق، ولم تجِر العمليات الجراحية 
الك�رى التي تتطلبها الحال�ة يف العراق. وان كان س�بب هذا 
القصور يف الفهم، فان هذا القصور انتج تقصريا يف املعالجة، 
االم�ر الذي جع�ل العراقين، حكاما ومحكوم�ن، يدورون يف 
حلقة مفرغة، يبعدهم الدوران فيها كل يوم عن الخالص مما 
هم فيه من املعاناة. سيقول بعض القراء شبعنا من التنظري، 
وساقول لهم ان غياب التنظري الصحيح هو الذي ابعد العراق 

عن الحلول الصحيحة.

يف واحدة من مالمح التاريخ املعارص يمكن تسجيل ملحمة 
النرص ع�ىل عصابات داع�ش االرهابي�ة يف معركة تحرير 
املوص�ل ملا فيها م�ن خصوصية عراقية بامتي�از، ويف كل 
معركة ال بد من اس�تثمار النرص وأبرز معامله وضوح ذلك 
التالح�م يف هوية وطنية عراقي�ة بامتياز لتصفري األزمات 
املجتمعي�ة املتوال�دة منذ ع�ام ٢00٣ حت�ى موعد النرص 

املظفر.
لذلك تطرح تساؤالت اس�تفهامية صعبة عن أسباب عدم 
تحوي�ل مفردات النرص إىل برامج عمل تبدأ يف إعادة أعمار 
الذات العراقي�ة لتوحيد الهوية الوطنية بقدرات متعاظمة 
تجسد انطالقة ذلك الشاب االسمر الذي انحنى لتصعد عىل 
ظهره تلك املراة العجوز إىل عجلة االنقاذ... كان من املمكن 
أن تبارش األجه�زة الحكومية بهذا املنه�ج آليات منهجية 
علمية للتغيري يف عودة النازحن إىل ديارهم فالنزوح الداخيل 
يعد أكر مثلبة عىل نظام مفاسد املحاصصة وهناك أرقام 

عن ثالثة مالين عراقي يف معسكرات النزوح! 
مل�اذا خ�رج اوالدن�ا لتحري�ر األرض ورويت م�ن دمائهم 
بعالمات النرص فيما فش�لت الس�لطة املحلية والسلطات 
االتحادية يف تحرير النفوس وهناك لجان متعددة األطراف 

بعناوين السلم االهيل املجتمعي واملصالحة الوطنية؟ 
نحت�اج اىل الكتاب�ة عىل صفحات بيضاء مضامن الس�لم 
ملفاس�د  التس�ويق  بيان�ات  يف  لي�س  املجتمع�ي  االه�يل 
املحاصصة واحزابها بل يف برام�ج عمل تطبيقية يتكاتف 
فيها فعاليات مجتمعية ودينية واكاديمية مرموقة تحشد 
يف ي�وم ذك�رى تحري�ر املوص�ل معال�م ديموم�ة التحرير 
بالش�كل الصحيح النقاذ العراق من اثام وخطايا الفشل.. 
نحتاج اىل عقول ادارية تتعامل مع هذا االس�تثمار بعقلية 
ذلك االس�مر البطل الذي انحنى لتصع�د املرأة العجوز عىل 
ظهره وليس أن يصعد سياس�يو مفاسد املحاصصة عىل 

ظهور النازحن ويتاجرون باالالم املناطق املنكوبة! 
وهذا يحتاج اىل مفاعي�ل مجتمعية تتعامل مع الواقع من 
نقطة الصفر لتوليد فرص املنافسة مع القطاع الحكومي.. 
الس�يما وان واقع أزمة كورونا وانخفاض أس�عار النفط 
تجعل الحكومة االتحادية واملحلية اما اعتذار جاهز.. فعل 

من مستجيب؟

الشاعرة أ.د.عهود العَكييل تنال املرتبة الثانية بمسابقة
 )قلم الوالء النسوي لإلبداع األديب(

بغداد / املستقبل العراقي

أعلن قس�م اإلعالم التاب�ع للعتبة 
نتائ�ج  ع�ن  املقدس�ة  العلوي�ة 
النس�وي  ال�والء  )قل�م  مس�ابقة 
لإلبداع األدبي( والتي شملت فنون 
كتاب�ة الش�عر والقص�ة القصرية 

واملقال.
حي�ث ق�ال عض�و مجل�س إدارة 
العتبة ورئيس قس�م اإلعالم فائق 
الشمري..«إن هذه املسابقة تأتي 
يف إط�ار الس�عي الحثي�ث للعتبة 
العلوية املقدسة لتفعيل دور املرأة 
يف مجاالت عدة منها فنون الكتابة 
األدبي�ة بأنواعها املختلف�ة ملا فيه 

من تحفيز لروح اإلبداع واس�تنهاض الطاقات 
الكامنة«.

مؤكدا » إن هذه املس�ابقة ومن خالل الجهود 
الكبرية للجن�ة التحضريية واللجنة التحكيمية 
بقبول ما يقارب )٢00( مش�اركة مس�توفية 
للرشوط، شكلت إضافة كبرية للمشهد الثقايف 

الخالق التي تس�عى العتبات املقدسة لتحقيقه 
وتضطل�ع بأعبائ�ه ك�ون العتب�ات املقدس�ة 
أصبحت اليوم واحدة من أهم محركات املشهد 
الثقايف يف البالد تس�تمد ألقها من تعاليم الدين 
اإلس�المي األصيل وما جاء به الرس�ول األكرم 
ص�ىل الله علي�ه وآله وأهل البي�ت صلوات الله 

وسالمه عليهم أجمعن«.

م�ن جانبها قالت رئيس�ة اللجنة 
التحضريية السيدة آالء املوسوي.. 
»بذلت اللجن�ة التحكيمية املؤلفة 
م�ن متخصصات يف مج�ال األدب 
وجامع�ة  الكوف�ة  جامع�ة  م�ن 
القادس�ية جهدا ملحوظا للتقييم 
وف�رز النصوص واختي�ار الفائزة 
منها، حي�ث تم اختي�ار الفائزات 
حس�ب س�المة اللغ�ة للنصوص 
األدبي�ة ومتان�ة البن�اء الفني لها 
ومح�اور  ل�رشوط  واس�تيفائها 
املسابقة، وأتقدم بالشكر الجزيل 
له�ن عىل ما بذلنه م�ن جهد كبري 

وملحوظ«.
وش�مل التكريم بفن كتابة الشعر 
العم�ودي والح�ر كل م�ن الش�اعرة د. أرسار 
العَك�راوي  م�ن محافظة النج�ف األرشاف، و 
أ.د.عه�ود عبد الواح�د العَكييل م�ن محافظة 
بغ�داد، و د. رب�اب نعمة الص�ايف من محافظة 
النج�ف األرشاف. وتضم�ن التكريم ش�هادات 

مشاركة وهدايا عينية لجميع املتسابقات.

النجدة واالحتادية تنفذان عملية مشرتكة 
لفرض سلطة القانون يف بغداد

بغداد / املستقبل العراقي

نفذت دوريات نجدة الش�علة، وقوات الرشطة االتحادية، أمس السبت، 
واجبا مش�ركا ضمن مناطق مختلفة يف قاطع املسؤولية يف العاصمة 

بغداد.
وته�دف هذه الواجب�ات اىل بث روح الطمأنينة ل�دى املواطنن، وأيضا 
فرض هيبة الدولة، وفرض س�لطة القانون م�ن خالل ضبط عددا من 
املخالفات القانونية، فضالً عن نرش الوعي لدى املواطن برضورة تطبيق 

القانون وااللتزام بتعليمات خلية األزمة بخصوص جائحة كورونا.

اكتشف علماء أسراليون نوعا غري معروف من األجسام الفضائية، حيث 
يعتقدون أنها آثار ملوجات صادمة ناتجة عن بعض األحداث الهائلة خارج 

مجرتنا.
وتم اكتش�اف األجس�ام الدائرية الغريبة من قبل التلس�كوبات الراديوية 
األس�رالية يف نهاي�ة عام ٢0١9، وكان�ت مرئية فقط يف موج�ات الراديو 
ولم يتم اكتش�افها يف األش�عة تحت الحمراء واألشعة السينية والنطاقات 
البرصية. وأطلق عليها العلماء اسم “دوائر الراديو الغريبة” أو “العفاريت” 

.)Odd Radio Circles(
ويش�به ش�كل األجس�ام الدوائر أو الفقاع�ات، وتقع جميع األجس�ام يف 
خطوط ع�رض مجرة عالية ويبلغ قطرها حوايل دقيقة واحدة )أي حوايل 

٣% من حجم القمر(
ولم يس�تطع العلماء تحديد حجم األجس�ام الحقيقي كون املسافة إليهم 
غ�ري معروف�ة إىل اآلن، وفق مجل�ة “Nature” العلمية، حي�ث قام موقع 

“arxiv” بنرش الدراسة.

علامء الفلك يكتشفون أجسامًا دائرية 
غريبة يف الفضاء

متارين سهلة لتقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية
اتباع روتن الحياة الصحي أمر هام ورضوري 
م�ن أجل الحصول عىل جس�م صحي ومثايل، 
وبرصف النظر عن اتباع نظام غذائي صحي، 
فإن ممارس�ة الرياضة هي واحدة من أفضل 
الطرق لتعزيز الصح�ة العامة ودرء اإلصابة 

باألمراض وفقدان الوزن.
ذكر موقع “تايمز ن�او نيوز” بتقرير صحي 
أن الس�منة وارتف�اع ضغ�ط ال�دم ونس�بة 
الس�كر يف ال�دم، يمكن أن تس�بب يف أمراض 
القلب واألوعية الدموية. لذلك فإن ممارس�ة 
الرياضة بانتظ�ام وإقرانها مع نظام غذائي 
صحي، س�يؤدي إىل نتائج رائع�ة يف مواجهة 
هذه املخاطر وتعزي�ز صحة القلب واألوعية 

الدموية.
وذك�ر التقري�ر ثالث�ة تماري�ن تس�اعدك يف 

الحف�اظ عىل صح�ة القلب وتعزز نش�اطه، 
وهي:

رك�وب الدراجات: تمرين رائ�ع لتقليل خطر 
اإلصابة باالضطرابات القلبية أيضاً، وذلك من 
خالل تنش�يط عضالت الساقن ورفع معدل 

رضبات القلب مؤقتاً، يؤدي ذلك إىل تنش�يط 
ال�دورة الدموي�ة والرئت�ن وزي�ادة املرون�ة 
للجس�م، وه�ذا يس�اعد عىل تقلي�ل مخاطر 
اإلصابة باألم�راض مثل ارتف�اع ضغط الدم 

والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.
تمري�ن امليش: ع�ىل الرغ�م من أنه ق�د يأتي 
كتمري�ن س�هل للغاي�ة، إال أن�ه أح�د أكث�ر 
اإلصاب�ة  خط�ر  لتقلي�ل  فائ�دة  التماري�ن 
بأم�راض القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة خاصة 
بالنسبة للكبار يف العمر الذين ال يستطيعون 
القي�ام بالتماري�ن املجهدة. ي�ؤدي امليش إىل 
ارتفاع معدل رضبات القلب مؤقتاً وتنش�يط 
ال�دورة الدموي�ة، ويس�اعد ذلك ع�ىل تقليل 
خط�ر اإلصابة بمرض الس�كري، وبالنس�بة 
للمصابن به، فهو رضوري لهم ألنه يساعد 

يعاني الكثريون من مش�كلة الص�داع املزمن والتي 
ق�د تزيد حدتها بحلول فصل الصيف وارتفاع درجة 

حرارة الطقس.
وق�ال موق�ع “ص�دى البل�د” إن البطيخ أح�د أبرز 
األطعم�ة التي تس�اعد ع�ىل التخلص من مش�كلة 
الصداع املزمن، إذ قد يكون س�بب الشعور بالصداع 

هو الجفاف.

وأوضح املوقع أن حل هذه املش�كلة يكمن يف تناول 
كمي�ة كافية من املاء وتن�اول البطيخ كونه فاكهة 
صيفي�ة خفيفة ومرطب�ة وتحتوي ع�ىل 9٢% من 
امل�اء، فضال عن أن امل�ذاق الحلو للبطي�خ يزيد من 

الطاقة ويقلل من الشعور بالتعب واإلرهاق.
م�ن ناحية أخرى، يحذر الخ�راء من رشاء البطيخ 
املقط�وع ألس�باب تتعل�ق بالنظافة فهن�اك خطر 

تكاث�ر الكائن�ات الحية الدقيقة، بحس�ب ما نقلته 
صحيفة “هافينغتون بوست”.

قال�ت أخصائي�ة التغذي�ة بياتريز روبل�ز: “بقطع 
الفاكه�ة، فإننا نكرس الحماية الطبيعية التي تعزل 
الج�زء الصالح ل�أكل ع�ن البيئة الخارجي�ة. كما 
س�تتكاثر الكائنات الحية الدقيقة بش�كل أرسع إذا 

لم يتم حفظه يف الثالجة”.

فاكهة صيفية ختلصك من الصداع املزمن

تمكن باحثون من تصميم فيلر هواء يستطيع أن يحتجز فريوس كورونا 
“COVID-١9، مما يؤدي إىل قتله عىل الفور.

ونرش فريق من الباحثن من جامعة هيوستن وجامعة تكساس ورشكة 
ميديس�تار، بحثا يف مجلة “Journal Material Today Physics”، يوضح 
بالتفصيل عملية التسخن الفائق لفيلر رغوي من النيكل إىل ٢00 درجة 

مئوية )٣9٢ درجة فهرنهايت( كجزء من نظام تطهري الهواء الساخن.
وأظه�رت النتائ�ج أن الفيلر يزيل ويقتل بش�كل فعال، بنس�بة ٨.%99، 

.٢-SARS-CoV الجسيمات الفريوسية
وبحسب مؤلف مشارك يف الورقة البحثية، سيتم تركيب فيلر متخصص 
كج�زء م�ن نظام ترش�يح اله�واء للمستش�فيات وامل�دارس والطائرات 

واملطارات واملطاعم.
ومن املنتظر أن يس�اعد ذلك الفنادق والسفن السياحية واملنازل واملكاتب 
عىل تقليل مخاطر التعرض لإلصابة بشكل كبري، حيث تشري األدلة إىل أن 

الفريوس قد يبقى يف الهواء ملدة تصل إىل ٣ ساعات.

تطوير فيلرت للهواء يقتل فريوس
 كورونا عىل الفور


