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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

زكاة املال االفضال العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الداخلية
 يأمر مديرية اهلويات بإنجاز

 مجيع املعامالت
ص2

الدفاع الربملانية تشكك بـ »جدية« حكومة يف إخراج اجليش األمريكي من العراق
جملس املفوضني يلتقي خرباء فريق املساعدة الدويل )UNAMI( للتنسيق بشأن االنتخابات

ص2

ص2

رغ�م أن العراق ما يزال يس�جل إصاب�ات يومية 
كب�رة بفاي�روس كورون�ا، إال ح�االت الش�فاء 
املرتفع�ة أخذت تزرع األمل يف نف�وس العراقيني 
م�ن إمكاني�ة تج�اوز الجائح�ة، باملقاب�ل، فإن 
منظم�ة دولية حذرت من ب�دء تفيش الفايروس 
يف مخيم�ات النازح�ني. وأم�س الثالث�اء، أعلنت 
وزارة الصح�ة والبيئة عن تس�جيل 3784 حالة 
ش�فاء م�ن ف�روس كورون�ا، و2022 اصاب�ة 
جديدة بالفايروس. وذكرت الوزارة يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان�ه »تم فحص 
) 15540( نم�وذج يف كاف�ة املخت�رات املختصة 
يف الع�راق؛ وبذلك يكون املجم�وع الكيل للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تس�جيل املرض يف العراق ) 

.»)713552
وأضافت أن »مخترات الوزارة س�ّجلت )3784( 

حالة شفاء يف العراق موزعة كالتايل: 
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كابوس »كورونا«.. أعداد حاالت الشفاء تتفوق عىل اإلصابات يف العراق
اجلائحة تسجل أعلى األرقام يف بغداد.. وحتذر من أطباء بال حدود: الفايروس قد يتفشى يف خيم النازحني بإرشاف حمافظة البرصة..

 انطـالق خدمـات جراحـة القلـب
 يف مستشفى النفط

حمافظ بغداد:
 نـعـمـل عـلـى ختفيـض أسعـار 

األمبري للمولدات

وزيـر الـنـقـل 
يشـرف ميـدانيـًا علـى سيـر العمـل 

يف ميناء ام قرص الشاميل

ص3

ص3

ص3

حمادثات مرص والسودان وإثيوبيا حول »النهضة« تصل طريق مسدود
االعرجي بأول ترصيـح بعد تسلمـه املنصـب: أمامنا حتديات حيتاج بعضها ملعاجلات رسيعة
مرصف الرافـديـن يعلـن إطـالق راتـب املعيـن املتفـرغ
لبنان يعّول عىل تلقي مساعدة من )3( دول بينها العراق

صدور أوامر ديوانية برتقية ضباط الدفاع والداخلية 
ومكافحة اإلرهاب واملنافذ احلدودية

ص2

ص3

ص3 ص3 ص3

حمافظ نينوى 
يكشـف اسبـاب تأخـر إعمـار 

مطار املوصل 

وزير الصحة: رشكات أسرتالية 
ستبارش بإنشاء مستشفيـات يف مدينـة 

الصدر والديوانية ودياىل

العمل ترصف راتب املعني 
املتفـرغ لشهر حـزيـران وتؤكد: 

الدفعات املقبلة شهريًا

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت »روي�رز« إن م�رص وإثيوبي�ا والس�ودان فش�لوا 
يف التوص�ل التف�اق يف جولة جدي�دة من املحادث�ات التي 
يس�تضيفها االتحاد اإلفريقي حول تنظيم تدفق املاء من 

»سد النهضة« الذي تبنيه أديس أبابا.
وكان االتحاد اإلفريقي بدأ جهود وساطته قبل أسبوعني، 
والتي تضمنت 11 جلسة عر اإلنرنت لكرس الجمود حول 
ملء وتشغيل »سد النهضة« اإلثيوبي الذي تكلف بناؤه 4 
مليارات دوالر. ويمثل السد حجر األساس الذي تبني عليه 
إثيوبيا طموحها يف أن تصبح أكر دولة مصدرة للكهرباء 

يف إفريقيا، لكن يف الوقت ذاته، يش�عل املخاوف يف القاهرة 
من الضغط عىل إمدادات املياه من النيل.

وقال�ت وزارة الخارجي�ة اإلثيوبي�ة، إن »املطال�ب التي ال 
تتغ�ر واملطالب اإلضافي�ة والزائدة من مرص والس�ودان 

حالت دون التوصل التفاق بختام جولة املفاوضات«.
ولم تذكر الخارجية اإلثيوبية التفاصيل، لكنها أضافت أن 
أديس أبابا مستعدة إلظهار املرونة مع استمرار املحادثات. 
وقالت وزارة الري املرصية إن الدول الثالث سرفع تقريرا 
عن املحادثات إىل الوسيط سريل رامافوسا رئيس جنوب 
إفريقيا ورئيس االتحاد اإلفريقي، الذي يجري استعدادات 

لقمة مصغرة جديدة.

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر رئي�س مجل�س ال�وزراء القائد 
مصطف�ى  املس�لحة  للق�وات   الع�ام 
ترقي�ة  الثالث�اء،  أم�س  الكاظم�ي، 

الضباط املستحقني.
وق�ال الناط�ق باس�م القائ�د  الع�ام 
للقوات املسلحة، يحيى رسول يف بيان 
حصلت عليه شبكة رووداو اإلعالمية 
إن الكاظم�ي أص�در أوام�ر ديواني�ة 
برقية ضب�اط وزارة الداخلية وجهاز 

املناف�ذ  وهيئ�ة  اإلره�اب  مكافح�ة 
الحدودي�ة م�ن مس�تحقي الرقية يف 

جدول 14 تموز لسنة 2020.
يأتي ه�ذا بعد يومني م�ن تعهد وزير 
الداخلي�ة عثم�ان الغانم�ي بمتابع�ة 
الرقية، مشدداً عىل أنه »لن يظلم أحد 

من املستحقني«.
وطم�أن الوزي�ر بضم�ان العدال�ة يف 
الرقية بالقول: »سنحاسب بشدة أي 
ش�خص يحاول التميي�ز يف هذا امللف، 
أو يته�اون يف إنج�از واجبات�ه يف هذا 

الجدول حس�ب التوقيتات املخصصة 
ل�ه«. كما ام�ر القائ�د الع�ام للقوات 
املس�لحة رئي�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظمي برقية ضباط وزاره الدفاع 

من مستحقي الرقية.  
وقال املكت�ب االعالمي لرئيس مجلس 
للق�وات  الع�ام  »القائ�د  ان  ال�وزراء 
املس�لحة رئي�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي اصدر ام�ر اً ديوانياً برقية 
ضب�اط وزاره الدفاع من مس�تحقي 
الرقي�ة يف ج�دول 14 تم�وز لس�نة 

مجل�س  رئي�س  واص�در     .»2020
الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة 
مصطف�ى الكاظم�ي، ام�راً ديواني�اً 
برقي�ة الفريق الركن عب�د االمر يار 
الل�ه والفري�ق الرك�ن عب�د الوه�اب 
الس�اعدي إىل رتب�ة فري�ق اول رك�ن.   
كم�ا نص األم�ر الديواني ع�ىل ترقية 
الناط�ق باس�م القائ�د الع�ام العميد 

يحيى رسول اىل رتبة لواء.

التفاصيل ص2

ص7

صانع انجاز العراق
 يف 2007 ضمن أعظم املدربني

 بتاريخ كأس اسيا

ص2
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مرصف الرافدين يعلن إطالق راتب املعني املتفرغ
     بغداد / المستقبل العراقي 

الرافدي�ن،  م�رف  أعل�ن 
إطالق  ال������ثالث�اء،  أمس 
رات�ب املع���ن املت�����فرغ 
للمستفيدي�ن املس�����تلمن 
س�ابقاً م�ن حام�ي بطاقات 

الدفع اإللكرتوني.
اإلعالم�ي  املك���ت�ب  ودع�ا 
للمص�����رف امل�س�تفيدين 
املش�مولن بالرات�ب اس�تالم 
مس�تحقاتهم م�ن اي م�كان 

يتواجدون فيه.

ي�زال  م�ا  الع�راق  أن  رغ�م 
يومي�ة  إصاب�ات  يس�جل 
كورون�ا،  بفاي�روس  كب�رة 
إال ح�االت الش�فاء املرتفع�ة 
أخ�ذت تزرع األم�ل يف نفوس 
العراقين من إمكانية تجاوز 
ف�إن  باملقاب�ل،  الجائح�ة، 
منظمة دولية حذرت من بدء 
تفيش الفايروس يف مخيمات 
الثالث�اء،  النازح�ن. وأم�س 
أعلن�ت وزارة الصحة والبيئة 
حال�ة   3784 تس�جيل  ع�ن 
ش�فاء من ف�روس كورونا، 
جدي�دة  اصاب�ة  و2022 
بالفايروس. وذك�رت الوزارة 
املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف 
العراقي نس�خة منه، انه »تم 
فح�ص ) 15540( نموذج يف 
كاف�ة املخت�رات املختصة يف 
العراق؛ وبذلك يكون املجموع 
الكي للنماذج املفحوصة منذ 
بداية تسجيل املرض يف العراق 

.»)713552 (
»مخت�رات  أن  وأضاف�ت 
 )3784( س�ّجلت  ال�وزارة 
حالة شفاء يف العراق موزعة 
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أن  إىل  ال�وزارة،  وأش�ارت 
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وكما يي:
بغداد الرصافة 14

بغداد الكرخ 8
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النجف 4

السليمانية 14
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كركوك 4
دياىل 3 

واسط 1
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صالح الدين 2 
وبينت ال�وزارة، أن »مجموع 
حاالت الشفاء بلغت 50782، 
 ،81757 اإلصابات  ومجموع 
أما مجم�وع الراقدي�ن الكي 
فقد بل�غ 27630، والراقدين 
 ،396 املرك�زة  العناي�ة  يف 
 3345 الوفي�ات  ومجم�وع 

حالة«.
إىل ذلك، اك�دت منظمة اطباء 
بال ح�دود ان أكثر من مليون 
عراق�ي نزح�وا م�ن تنظي�م 
»داعش« االرهابي ويعيشون 
مكتظ�ة  مخيم�ات  يف  االن 
لإلصاب�ة  بش�دة  معرض�ون 

بفايروس كورونا.
اوف  فوي�س  موق�ع  ونق�ل 
امري�كا عن منس�قة منظمة 
تيتيان�ا  ح�دود  ب�ال  اطب�اء 
»ويف  إن�ه  قول�ه  بيليبينك�و 
الت�ي توف�ر فيها  املخيم�ات 
ب�ال ح�دود  أطب�اء  منظم�ة 
تزدح�م  الطبي�ة،  الرعاي�ة 
العائالت داخ�ل خيام مفردة 
النظافة  إىل مراف�ق  وتفتق�ر 
أن  واضاف�ت  املناس�بة«. 
»االختالط مع س�كان املخيم 
اآلخري�ن ه�و مهم�ة يومية 
وب�دون  تجنبه�ا،  يمك�ن  ال 
مساعدة كافية، ال خيار أمام 
الناس سوى الخروج والبحث 
ع�ن أي عمل لدع�م أرسهم، 
عىل الرغم م�ن معرفة زيادة 

خطر اإلصابة بالعدوى”.
وتابع التقرير »طبقا للمنظمة 
فق�د تأك�دت بع�ض ح�االت 

اإلصاب�ة بفاي�روس كورون�ا 
داخ�ل املخيمات التي تنش�ط 
فيه�ا املجموع�ة، وان أولئ�ك 
الذين يغادرون املخيمات ألداء 
يخاطرون  خارجي�ة  وظائف 
بإعادة الفايروس، كما ان من 
الصعب للغاي�ة عىل الالجئن 
حماي�ة أنفس�هم م�ن تفيش 

وبائي كبر محتمل”.
من جانب آخر، قال مسؤولو 
الصحة إن »االشخاص الذين 
يعان�ون م�ن ح�االت صحية 
أخرى ، مثل مرض الس�كري 
وارتفاع ضغط الدم وأمراض 
بش�كل  معرض�ون   ، القل�ب 
خ�اص لالصاب�ة بفاي�روس 
منظمة  وش�ددت  كورون�ا«. 
اطباء بال ح�دود عىل أن »من 
األهمي�ة بم�كان أن يحص�ل 
األش�خاص يف املخيم�ات عىل 
رعاي�ة من فاي�روس كورونا 
وتوف�ر الخدم�ات الصحي�ة 
تس�تمر  ولك�ي  املنتظم�ة، 
املنظم�ة يف العم�ل يف جمي�ع 
أنحاء البالد وتستجيب بشكل 
مالئ�م لالحتياجات الصحية، 
إمكاني�ة  تظ�ل  أن  يج�ب 
الوصول والتنق�ل مفتوحة«. 
يذكر أن�ه وطبقا الحصائيات 
االم�م املتحدة فقد ف�ر ثالثة 
مالين شخص نتيجة احتالل 
داع�ش االرهابي الج�زاء من 
الع�راق ع�ام 2014 حتى تم 
هزيمته�م قبل عام�ن، فيما  
يعيش حوايل 1.3 مليون الجئ 
عراق�ي يف مخيمات النازحن 
داخل العراق ، آملن بطريقة 
حياته�م  اس�تئناف  يف  م�ا 

الطبيعية.

      بغداد / المستقبل العراقي

القائ�د  ال�وزراء  رئي�س مجل�س  ق�رر 
مصطف�ى  املس�لحة  للق�وات   الع�ام 
الكاظمي، أمس الثالثاء، ترقية الضباط 

املستحقن.
وقال الناطق باس�م القائد  العام للقوات 
املسلحة، يحيى رس�ول يف بيان حصلت 

إن  اإلعالمي�ة  رووداو  ش�بكة  علي�ه 
الكاظمي أص�در أوام�ر ديوانية برتقية 
ضب�اط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة 
اإلره�اب وهيئ�ة املناف�ذ الحدودية من 
مس�تحقي الرتقي�ة يف ج�دول 14 تموز 

لسنة 2020.
يأت�ي ه�ذا بعد يوم�ن من تعه�د وزير 
بمتابع�ة  الغانم�ي  عثم�ان  الداخلي�ة 

الرتقية، مش�دداً عىل أن�ه »لن يظلم أحد 
من املستحقن«.

وطمأن الوزير بضمان العدالة يف الرتقية 
بالقول: »سنحاس�ب بش�دة أي شخص 
يحاول التمييز يف ه�ذا امللف، أو يتهاون 
يف إنجاز واجباته يف هذا الجدول حس�ب 

التوقيتات املخصصة له«. 
كم�ا امر القائ�د العام للقوات املس�لحة 

الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س 
م�ن  الدف�اع  وزاره  ضب�اط  برتقي�ة 

مستحقي الرتقية.  
وق�ال املكت�ب االعالم�ي لرئيس مجلس 
الوزراء ان »القائد العام للقوات املسلحة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اصدر 
امر اً ديوانياً برتقية ضباط وزاره الدفاع 
من مستحقي الرتقية يف جدول 14 تموز 

لس�نة 2020«.   واص�در رئيس مجلس 
ال�وزراء القائ�د العام للقوات املس�لحة 
ديواني�اً  ام�راً  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
برتقي�ة الفريق الركن عبد االمر يار الله 
والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إىل 
رتب�ة فري�ق اول ركن.   كم�ا نص األمر 
الديواني عىل ترقية الناطق باسم القائد 
العام العميد يحيى رسول اىل رتبة لواء.

اجلائحة تسجل أعلى األرقام يف بغداد.. وحتذر من أطباء بال حدود: الفايروس قد يتفشى يف خيم النازحني

كابوس »كورونا«.. أعداد حاالت الشفاء تتفوق عىل اإلصابات يف العراق
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        بغداد / المستقبل العراقي

أكد مستش�ار االمن الوطني قاسم 
االعرج�ي، أمس الثالث�اء، ان هناك 
تحديات تحتاج بعضه�ا ملعالجات 
رسيعة، فيما دع�ا الدول الصديقة 
اىل اس�تمرار وقوفه�ا مع الش�عب 

العراقي. 
وقال االعرجي، يف تريح صحفي، 
بعد تسلمه منصب مستشار االمن 
الوطن�ي، ان »مستش�ارية االم�ن 
الوطن�ي تعمل بش�كل مبارش مع 
ال�وزراء، ولديه�ا ملف�ات  رئي�س 
العراقي�ة  الدول�ة  كل  يف  عدي�دة 
والوزارات«، مبين�ا »لدينا تحديات 
وس�نعمل جاهدين عىل استقطاب 
كل الخرات من اجل وضع الحلول 

لهذه املشاكل والتحديات«.
واض�اف ان »بعض هذه التحديات 
رسيع�ة  معالج�ات  اىل  تحت�اج 
والبعض االخر تحتاج اىل مشاورات 
ولقاءات مع دول املنطقة للوصول 
اىل أفض�ل الحلول م�ن اجل التغلب 
عىل الكثر من املش�اكل«، مش�را 
اىل ان »الش�عب العراقي قدم الكثر 
وم�ا زال يعاني نقص يف الخدمات، 
ونأم�ل من ال�دول الصديق�ة التي 
تس�تمر  ان  الع�راق،  م�ع  وقف�ت 
العراق�ي  الش�عب  م�ع  بالوق�وف 
من اج�ل رف�د الحكوم�ة العراقية 

باالستشارة الصحيحة«.
 وتابع »سنس�تخدم كل امكانياتنا 
وعالقاتنا االجتماعية والسياس�ية 

لتجاوز العقبات التي تواجهنا«.

االعرجي بأول ترصيـح بعد تسلمـه املنصـب: 
أمامنا حتديات حيتاج بعضها ملعاجلات رسيعة

        بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس الثالثاء، 
إن االتص�االت مع العراق والكويت وقطر، تش�هد تطوراً 
إيجابياً ومش�ّجعاً ملس�اعدة لبنان، متهما بعض الجهات 

بعرقلة هذه العالقات.  
وأضاف دياب يف مس�تهل جلسة مجلس الوزراء، يف قر 
بعبدا، »كل هذا نتحمله وأكثر لكن لألس�ف البعض ذهب 
بعيداً جدا بهذا السلوك، عندما يحاول هؤالء الناس عرقلة 

أي مساعدة للبنان، ماذا يفعلون؟«.  
وتابع قائالً: »تعرفون أن االتصاالت مع أشقائنا يف العراق 
والكوي�ت وقطر، ومع أصدقائنا يف العالم، تش�هد تطوراً 

إيجابياً ومشّجعاً ملساعدة لبنان«.  
وس�أل رئيس الحكومة: »أيعقل هناك مس�ؤول سيايس 

عنده ضم�ر وطني ويحاول منع مس�اعدة لبنان بهذه 
الظ�روف؟ أيعق�ل أن هن�اك مس�ؤول حزب�ي كل هم�ه 
أن يعرق�ل أي مس�اعدة؟ ه�ذا معيب وأق�رب إىل الخيانة 
الوطنية. ما س�معناه من أش�قائنا يف الدول العربية عن 
االتص�االت الت�ي حصلت معه�م من بعض السياس�ين 

اللبنانين مخجل فعالً«.  
وكش�ف أن هناك عدة تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة 
م�ن داخ�ل اإلدارة، »تعرض�ت لضغوط كث�رة لكي أغر 
»الع�دة«، عىل قاع�دة أننا ال نس�تطيع العم�ل ب�«عّدة« 
غرنا، أن�ا مر عىل أن هذه »عّدة« الدولة وليس »عدة« 
قوى سياس�ية وال »عدة« أش�خاص«.   وأقرت الحكومة 
اللبناني�ة يف جلس�تها العادي�ة ورق�ة السياس�ة العامة 
لع�ودة النازحن الس�ورين املقدمة من وزارة الش�ؤون 
االجتماعية.   وتبحث الحكومة برنامج الطوارئ لشبكة 

األمان االجتماعية، ع�رض وزارة البيئة لإلطار القانوني 
الذي يس�مح بمقتضاه لرشكات الرتاب�ة القائمة العمل 
وم�ن ش�أنه تصحيح الخل�ل البيئ�ي القائ�م عىل صحة 
املجتمع�ات املحيطة، مش�اريع قوان�ن تتعلق بتصحيح 
القوانن املتعلقة بقطع حساب املوازنة العامة واملوازنات 
امللحق�ة لألع�وام 1997 إىل الع�ام 2003 ضمن�ا، وع�ىل 
مش�اريع مراس�يم بإحالتها إىل مجلس النواب، مرشوع 
قان�ون يتعلق بقطع حس�اب املوازنة العام�ة واملوازنات 
امللحقة لع�ام 2018، وعىل مرشوع مرس�وم بإحالته إىل 
مجل�س الن�واب، عرض وزارة امل�ال لنتائج املب�اراة التي 
جرت لتعين خف�راء لصالح الضابطة الجمركية، اقرتاح 
قان�ون يرم�ي إىل تعين الناجح�ن يف مباري�ات مجلس 
الخدم�ة املدنية فور ص�دور النتائ�ج، باالضافة إىل أمور 

طارئة التخاذ القرارات املناسبة بشأنها.  

        بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى مجل�س املفوض�ن يف املفوضية 
مق�ر  يف  لالنتخاب�ات  املس�تقلة  العلي�ا 
املفوضي�ة االثنن املواف�ق 6 تموز وعر 
املنصة االلكرتونية لالتصاالت مع خراء 
يف فريق األمم املتحدة للمس�اعدة الدولية 
يف  متخصص�ن   UNAMI االنتخابي�ة 

تكنولوجيا املعلومات والقانون.
تضم�ن اللقاء مناقش�ة الع�رض املقدم 
م�ن الفري�ق الذي يتضمن دراس�ة حول 
آلية احتس�اب توزيع املقاع�د يف الدوائر 
املتع�ددة ع�ىل ض�وء القان�ون ال�ذي تم 
التصوي�ت عليه خ�الل ديس�مر 2019 
امل�ايض وباالعتم�اد ع�ىل ع�دد املقاع�د 
الحالي�ة للرمل�ان والبيان�ات الس�كانية 

املقدمة م�ن قب�ل وزارة التخطيط لعام 
2020. استعرضت الدراسة رشح لنظام 
الحص�ص )هركوتا( يف توزي�ع املقاعد 
وإمكاني�ة اعتماد التمثيل النس�بي عىل 
مس�توى القضاء وتعين مقاعد النساء 
املرش�حات باس�تخدام االقضية كدوائر 

انتخابية بطريقة )هر كوتا(.
مجل�س  رئي�س  تق�دم  جانب�ه،  م�ن 

املفوض�ن جلي�ل عدنان خلف بالش�كر 
بالجه�ود  للحارضي�ن وأش�اد  الجزي�ل 
الحثيثة والدع�م الفن�ي والعملياتي من 

قبل الخراء.
وأوعز بدراسة العرض املقدم من الخراء 
دراسة مستفيضة باالعتماد عىل قانون 
االنتخاب�ات واملالح�ق املتعلق�ة بالدوائر 

االنتخابية حال ترشيعها.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عض�و لجن�ة االم�ن والدفاع 
أم�س  علي�وي،  كري�م  النيابي�ة 
حكوم�ة  جدي�ة  ع�دم  الثالث�اء، 
مصطفى الكاظمي يف قرار الرملان 
بشأن سحب القوات االمركية من 
الع�راق، مب�ن ان الكاظم�ي لديه 
مصالح يف ابقاء القوات األمركية 

يف العراق.
وق�ال عليوي، يف تريح صحفي، 
إن “الحكوم�ة لديه�ا مصالح مع 
الجانب األمركي وهي غر جادة يف 
تطبيق قرار الرملان بش�ان سحب 

القوات األجنبية من العراق”.
وأضاف انه “عىل القوى السياسية 
التحشيد والضغط من اجل فرض 
اإلرادة الش�عبية والسياس�ية عىل 
الحكوم�ة وط�رد ق�وات االحتالل 

األمركي “.
وأشار عليوي اىل ان “قرار الرملان 
الحكوم�ة  تعه�دت  وق�د  مل�زم 
بتطبيقه دون تاخر كون الجيش 
األمركي قوة احتالل تورطت بقتل 
قيادات عراقية وال يمكن السكوت 

عنها مطلقا”.

لبنان يعّول عىل تلقي مساعدة من )3( دول بينها العراق

)UNAMI( جملس املفوضني يلتقي خرباء فريق املساعدة الدويل
 للتنسيق بشأن االنتخابات

عرب املنصة االلكرتونية

الدفاع الربملانية تشكك 
بـ »جدية« حكومة 

يف إخراج اجليش 
األمريكي من العراق 

        بغداد / المستقبل العراقي

بارش الحشد الشعبي، أمس الثالثاء، بتأهيل مناطق وقرى شمال املقدادية 
يف دياىل تمهيدا لعودة النازحن اليها، فيما تمت معالجة 68 عبوة ناس�فة 
من مخلفات “ داعش”. وذكر بيان إلعالم الحش�د الشعبي تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه، أنه ” تزامنا مع استمرار العمليات األمنية يف محافظة 
دياىل لقضاء عىل فلول داعش بارش الحش�د الشعبي بتأهيل مناطق شمال 
املقدادي�ة لع�ودة النازحن اليها بع�د تهجرهم عىل يد داع�ش”. وأضاف 
البيان أن “قطعات الحشد الشعبي رشعت بتثبيت تقاط امنية لتأمن قرى 
ت�وكل ، بابالن ، الخيالنية ، كصيب ، بروان�ة الكبرة ، البازول”. وتابع، أن 
“فرق مكافحة املتفجرات للحش�د عالجت 68 عبوة ناس�فة من مخلفات 
داعش يف قرية توكل ش�مال املقدادية”، مبينا ان “إزالة العبوات الناس�فة 

وتأمن مناطق شمال املقدادية مستمرة تمهيدا لعودة النازحن اليها”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاه�ة االتحاديَّة عن تمكنها من تنفيذ 
عملية ضبٍط ملس�ؤول يف هيئ�ة التقاعد الوطنيَّة – فرع الفلوجة متلبس�ًا 

بالرشوة.
َذت  الدائ�رة، ويف مع�رض حديثه�ا عن تفاصي�ل عمليَّ�ة الضبط الت�ي ُنفِّ
�رٍة قضائيَّ�ٍة، أفادت وبحس�ب بي�ان تلقت »بانتق�ال فريق  بموج�ب ُمذكَّ
م�ن مكتب تحقيق األنب�ار التابع للهيئة إىل هيئة التقاع�د الوطنية - فرع 
الفلوج�ة وتمكن�ه من ضبط مس�ؤول قس�م إص�دار الهوي�ات يف الدائرة 
متلبس�اً بجريمة الرش�وة، وذلك بعد تلقي املكتب ش�كوى م�ن أحد ذوي 
ش�هداء اإلرهاب تتضمن طلب املتهم منه مبلغاً مالي�ًا؛ لقاء إنجاز الهويَّة 

التقاعديَّة الخاصة به«.
وأضاف�ت إنه »ت�مَّ تنظيم محرض ضبٍط أص�ويلٍّ باملضبوط�ات يف العمليَّة 
مع�ززة بالفدي�وات والص�ور، وعرضه بصحب�ة املتهم عىل الس�يِّد قايض 
ة بقضايا النزاهة يف األنبار الذي قرَّر توقيفه وفق  محكمة التحقيق املُختصَّ

.» أحكام املادَّة )307( من قانون العقوبات العراقيِّ

احلشد يعلن معاجلة )68( عبوة ويعيد 
تأهيل قرى املقدادية إلعادة النازحني

النزاهة تعلن ضبط مسؤوالً يف تقاعد 
األنبار متلبسًا بجريمة الرشوة

        بغداد / المستقبل العراقي

زار وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الثالثاء، مديرية الهويات واجازات 
الس�الح يف بغداد.  وذكر مكتبه يف بيان مقتضب، تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه ان »الغانمي اص�در خالل الزي�ارة امراً للضابط واملنتس�بن 

بإنجاز جميع املعامالت ومنح كل ذي حق حقه«.

وزير الداخلية يأمر مديرية اهلويات 
بإنجاز مجيع املعامالت
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    بغداد / المستقبل العراقي

أجــرى وزير الصناعـة واملعادن منهــل عزيـز الخبـاز 
جولـة تفقدية يف )مصنـع القطنيــة( التابع إىل الرشكة 
العامة لصناعات النسـيج والجلود ملتابعة سـر العملية 
اإلنتاجية للكمامات الوقائية والوقوف عىل أهم إحتياجات 

املصنـع« .
وافاد بيان للوزارة ورد لـ«املستقبل العراقي« ان » الوزير 
حــث عىل بذل جهـود مضاعفة لزيـادة اإلنتاج وتغطية 
حاجة وزارة الصحة وكافة مؤسسات الدولة من مختلف 
املنتجات واملستلزمات الطبية السيما الكمامات الوقائية 

فضالً عن توفرها للمواطنني«.

مشـراً اىل توجـه وعـزم الوزارة عـىل تطويـر الرشكات 
واملصانع واملعامـل التابعة لها وجعلهـا رشكات منتجة 
وفاعلة لديها القدرة عـىل تقديم منتجات وطنية رصينة 
ومتميزة تنافس ما موجود يف السـوق وتواكب متطلبات 

وإحتياجات السوق واملستهلك العراقي ».
مؤكـداً يف ذات الوقت دعم الـوزارة املتواصل للمصنع من 

أجل تعزيز إمكانياتـه وديمومة العمل فيه لتفعيل دوره 
يف دعـم املؤسسـات الصحيـة وتلبيـة إحتياجاتها يف ظل 

تفيش وباء كورونـا .
وتجــول الوزيـر يف معامـل وأقسـام املصنـع اإلنتاجية 
وأبدى عـدد من التوجيهـات والتوصيات لرفع مسـتوى 

العمل وكفاءة األداء فيهـا .

وزيـر الصناعـة يتفقـد مصنـع القطنيـة ملتابعـة عمليـة إنتـاج الكاممـات الوقائيـة
حـث علـى بـذل جهـود مضاعفـة لتأميـن احلاجـة احملليـة

    بغداد/ المستقبل العراقي

إسـتقبل وزير الكهرباء ماجد مهدي اإلمارة، 
بمكتبه يف مقر الوزارة، السفر الكويتي سالم 
الزمانان.وافاد بيان للوزارة ورد لـ«املستقبل 
العراقـي«، انـه »تم خالل أللقـاء بحث أوجه 
التعاون املشـرك بني العـراق ودولة الكويت، 

الكهربائيـة،  الطاقـة  فيمـا يخـص قطـاع 
الكويتيـة  الـرشكات  إسـهام  وإمكانيـة 
املتخصصة يف مجال الطاقة والغاز يف تحسني 
وتطويـر منظومـة الكهربـاء الوطنية«.كما 
اسـتعرض الوزير واقـع املنظومـة الوطنية 
والتحديـات التي تواجههـا خاصة يف املناطق 
الجنوبيـة واملناطـق املحـررة مـن عصابات 

داعـش االرهابي، مبينـا«، أهمية مشـاركة 
الـدول الشـقيقة والصديقـة ورشكاتهـا يف 
ملـف إعادة اعمار البنيـة التحتية للمنظومة 
الوطنية.وأوضـح أن الـوزارة وعرب جهودها 
عازمـة بقـوة عـىل معالجة مشـكلة تجهيز 
الكهربـاء بمايخـدم مصلحة البلـد واملواطن 

عىل حدٍّ سواء.

وزير الكهرباء يبحث مع السفري الكويتي 
سبل التعاون املشرتك

    بغداد / المستقبل العراقي

أكـد وزيـر الصحـة حسـن التميمـي، أن 
بانشـاء  سـتبارش  اسـرالية  رشكات 
مستشـفيات يف مدينة الصـدر والديوانية 
ودياىل.وقـال التميمـي خالل كلمـة له يف 
محافظـة كربـالء ، إن«هنـاك مشـاريع 
،منهـا  محافظـات  عـدة  يف  سـتفتتح 
األرشف  النجـف  يف  األملانـي  املستشـفى 
واملستشـفى الركي يف النارصية وميسان 
والبـرة ،الفتاً إىل أنه«هناك مشـاريع يف 
بغداد ،منها مستشـفى حـي العامل الذي 

ُبدء العمل به وبنسبة إنجاز عالية«.
وأضاف التميمي أن »الرشكات االسرالية 
العمـل  املقبلـة  األيـام  خـالل  سـتبارش 
بمستشـفيات منها مدينة الصدر يف بغداد 

والديوانيـة وديـاىل بسـعة 400 رسيـر«، 
مشراً إىل أن«هناك توجهاً حكومياً حقيقياً 
بإنجاز املشاريع املتلكئة وبإرشاف مبارش 
من رئيس مجلس الوزراء ملتابعة املشاريع 

شخصياً«.
وبالتنسـيق  الصحـة  أن«وزارة  وأوضـح 
مـع دائـرة صحة كربـالء وضعـت خطة 
لتشغيل مستشفى اإلمام الحسن املجتبى 
يف محافظـة كربالء املقدسـة بآلية مميزة 
للحفـاظ عـىل البنيـة التحتية ،الـذي يعدُّ 
أن«مستشـفى  نوعية،موضحـاً  إضافـة 
اإلمام الحسـن يحتـوي عـىل 492 رسيراً 
ومـن  الطبيـة  االختصاصـات  ولجميـع 
ضمنها حـوايل 70 رسيـراً للعناية املركزة 
األجهـزة  وبأحـدث  عاليـة  بمواصفـات 

الطبية العاملية.

وزير الصحة: رشكات أسرتالية ستبارش بإنشاء 
مستشفيات يف مدينة الصدر والديوانية ودياىل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / مروان البياتي

بهدف املسـاهمة يف الجهود املبذولة ملواجهة وباء 
كورونا العاملي، تمكن فريـق هنديس تابع للكلية 
التقنية الهندسـية الكهربائية / الجامعة التقنية 
الوسـطى من تصنيع جهاز للتنفس االصطناعي 
وتم افتتاح الجهاز وتشغيلة وذلك بحضور رئيس 
الجامعة التقنية الوسـطى الدكتور عبد املحسـن 
ناجي املحيسـن و الدكتور عادل أحمد عبيد عميد 

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية.
حيث تم خالل االفتتاح عرض رشح عن الجهاز من 
قبل الفريق الهنديس الذي قام بتصنيعه برئاسـة 
أ.د.محمود فرحان مصلـح وأ.م.د. عباس فضال 
حمادي وعضوية عدد من املهندسني، د. ثائر عبد 
رساب و م.م. عمر إبراهيم مصطفى و د.جاسـم 
محمد حاجي مـن وزارة الصحة واملهندس مهند 
عبد الجبار محمود والفني إبراهيم سالم إبراهيم، 
والطالب قاسـم حسـن خليل من قسـم هندسة 

األجهزة الطبية.
ويعـد هذا الجهاز خطوة متميزة لالنعاش الرئوي 
من حيث املوصفات العالية التي يحتويها وقدرته 
عىل توظيف االوكسجني للمرىض بأنسيابية كبرة 
كما ويعد جهازا منافسا لألجهزة ذات املواصفات 

العاملية .
ومن جانبه شكر رئيس الجامعة التقنية الوسطى 
الفريـق املصنـع للجهاز عـىل جهودهـم العلمية 
والفنية الكبرة كما حثهم عىل تقديم هذا الجهاز 

لوزارة الصحة لغرض الحصول عىل االعتمادية.

الكلية التقنية اهلندسية 
الكهربائية ُتصنع »جهاز 

تنفس اصطناعي« للمسامهة 
يف مواجهة وباء »كورونا«

    المستقبل العراقي / زهراء علي

كشـف محافظ نينـوى نجم الجبوري، أمـس الثالثاء، عن وجود 
عراقيـل أمـام إعـادة إعمار مطـار املوصـل الدويل الخـارج عن 
الخدمـة بسـبب الدمـار الذي حل بـه خالل فرة احتـالل تنظيم 

داعش للمدينة وعمليات تحريرها.
ووجه الجبوري انتقادات لصندوق إعادة اإلعمار يف نينوى بشأن 
إعمـار مطار املوصل.وقال الجبـوري، يف تريح صحفي نرشه 
مكتبه اإلعالمي، إن »نينوى طالبت صندوق االعمار بإعادة إعمار 

الربج واملدرج يف املطار لكن دون استجابة لغاية اآلن«.
وشدد الجبوري عىل أن الحكومة املحلية يف نينوى تعهدت بإكمال 
باقـي املنشـآت يف املطار.وأكـد الجبوري خالل تفقده مشـاريع 
تاهيل الطـرق غربي املوصل، أن محافظة نينوى تسـعى لركيز 
حركـة االعمار يف املرحلة املقبلة يف الجانـب االيمن للمدينة وذلك 

من اجل اعادة الحياة اىل طبيعتها.

حمافظ نينوى يكشف اسباب تأخر 
إعامر مطار املوصل 

    ميسان / ابوحسون السعد

أعلنت دائرة شـبكات الجنوب الرشقي لنقـل الطاقة الكهربائية يف 
ميسـان، أمس الثالثاء، املبارشة بأعمال نصـب املحطة التحويلية 
املتنقلة )١٣2 / ٣٣ ك.ف( فور وصولها إىل موقع العمل.  وقال مدير 
الدائرة املهندس محمد عيل عبدالله حاسـد: إن مالكاته الهندسـية 
والفنيـة بارشت باإلعمـال فور وصولها إىل موقـع محطة العمارة 
القديمة، مشرا إىل أنهم عازمون عىل إنجاز نصبها يف غضون )72( 
سـاعة القادمة رغـم التحديات. وتابـع إن مالكاته هيـأت املوقع 
بوقت سابق من حيث األعمال املدنية، موضحاً بأن املحطة الجديدة 
سـعة )4٥ ام.يف.اي( وسـيخرج منهـا ) ٥( خطـوط / ٣٣ ك.ف / 
لتغذيـة املحطـات الثانويـة )٣٣ / ١١ ك.ف(. وأضـاف حاسـد إن 
 ABB املحطة إيطالية املنشـأ ضمن عقد وزارة الكهرباء مع رشكة
والذي من خالله تم تخصيص )4( محطات إىل الرشكة العامة لنقل 
الطاقة الكهربائية يف الجنوب، مبينا بأنها سـتغذي املركز التجاري 
ملدينـة العمارة واملناطق املحيطة بها وستسـهم يف حل االختناقات 

الحاصلة وتحسني نوعية الطاقة املجهزة.

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلـن الفريق البحثـي يف جامعة البرة عن انجـاز علمي جديد 
ملواجهة جائحة كورونا جاء ذلـك خالل اجتماع الفريق بحضور 

رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهني.
وذكـر نائب خليـة االزمـة وعميد كليـة الصيدلـة الدكتور فالح 
حسـن رشي بـان الجامعـة اعلنت عن اهـم إنجازاتهـا ملواجهة 
 )Kit- Real Time PCR( جائحة كورونا وهو تصميـم وتصنيع
والـذي يحتـوي عىل مـواد تشـخيصية لفـروس كورونا.وتابع 
رشي »انجـز هذا الكت من فريـق بحثي متكامل من كلية العلوم 
والزراعة والصيدلة حيث عملت مالكات الفريق البحثي التطوعي 
يف الجامعـة ليـل مع نهـار لتقديم هـذا االبتكار الذي سيسـاعد 
عىل تشـخيص فـروس كورونا بخطوة واحدة كمـا تم تصنيعه 
وسـيكون ارخص مـن الكتات املسـتوردة ورسيـع الكفاءة مما 
سيقلل العبئ عىل وزارة الصحة ويسهم بمواجهة الوباء بكفاءة 
عالية«. من جانبه، اوضح الدكتور عدنان البدران احد املساهمني 
بتصنيع الكت بان هذا االبتكار يعد انجازا جديدا لجامعة البرة 
ملواجهة جائحة كورونا فـكل الطاقات العلمية للجامعة خرجت 
وتلخصـت إلنجاز هـذا الكت حيـث أعلنا اليوم عـن انجاز جديد 
) Real Time PCR يتمثـل بتصنيع عـدة عمل  خاصـة بتقنيـة

الخاصة بفحص مرىض كورونا فايروس. وهذا الكت مهم جدا يف 
الفحوصـات التي تسـتخدمها وزارة الصحة يف كل العراق وهناك 
حاجة شـديدة لهـذا الكت الوطني الذي يغطـي الحاجة الوطنية 

لالحتياجات.

شبكات اجلنوب الرشقي يف ميسان 
تبارش بنصب املحطة التحويلية املتنقلة 

جامعة البرصة تعلن تصميم وتصنيع انجاز 
علمي جديد ملواجهة »كورونا«

    بغداد/ المستقبل العراقي

خالل زيارته التفقدية للموانئ العراقية، أطلع وزير النقل نارص حسـني الشـبيل عىل سر 
العمل وآلياته املتبعة يف ميناء ام قر الشـمايل ، واهم املشـاريع املقامة فيه«.وافاد بيان 
للوزارة ورد لـ«املسـتقبل العراقي«، ان » الشـبيل أجرى جولـة ميدانية ، برفقة مدير عام 
الرشكة العامة ملوانئ العراق فرحان محيسن الفرطويس ملوقع عمل مرشوع بوابة البرة 
والـذي تضمـن االرصفـة )2٥-26-27 ( و االرصفـة )22-2٣-24 ( والواقعـة يف حوض 
االسـتدارة ، لألطالع عىل سـر العمل فيها ومناقشـة مدى مطابقتها للمقاييس واملعاير 
الدولية واهم املعرقالت التي تعرضها والعمل عىل معالجتها ، حيث وصلت نسـبة االنجاز 
فيها اىل 94% ، وتم تباحث موضوع الساحات املوجودة خلف األرصفة والشوارع الداخلية 
والخارجيـة املؤديـة لألرصفـة ، مطلعاً، عىل حجم البواخر الراسـية عـىل أرصفة امليناء« 
.وثمن الوزير بحسـب البيان ، جهود العاملني واستمرار العمل يف املوانئ العراقيةباعمالها 
دون انقطاع رغم الظروف االسـتثنائية للبلد وجائحة كورونا ،ودرجات الحرارة املرتفعة ، 

وعزم كوادرها عىل ايصال املواد الغذائية والطبية وتوفرها، البناء الوطن العزيز .

    بغداد / المستقبل العراقي

 أعلن�ت وزارة التجارة، عن تش�كيل دائرة 
التخطي�ط واملتابع�ة لج�ان تدقيقية من 
فروع التموي�ن ومقرها لغ�رض التدقيق 
البطاق�ة  قس�يمة  لتوزي�ع  اس�تعدادا 
 التموينية الجدي�دة لعامي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

 وق�ال مدير عام الدائرة ابتهال هاش�م يف 
بي�ان لل�وزارة، انه »تم تش�كيل لجان من 
الف�روع ومق�ر الدائ�رة لغ�رض التدقيق 
يف  املواطن�ن  ع�ى  لتوزيعه�ا  اس�تعدادا 
االيام القليلة القادم�ة فضال عن مواصلة 
الكوادر الفنية للدائ�رة عملية الطباعة ملا 

 تبقى منه�ا خالل ايام الحظ�ر الصحي«.
التوزي�ع  ف�رة  ب�ان  »املواط�ن  وذك�رت 
ه�ي ف�رة عف�و لالبالغ ع�ن املس�افرين 
واملتوف�ن ليتس�نى للدائرة ش�طبهم من 
الضواب�ط  حس�ب  التمويني�ة  البطاق�ة 
 والتعليمات املعمول بها بنظام التموين«.

ووجهت هاش�م »املوظفن يف مقر الدائرة 
والفروع كافة ب�رورة تطبيق تعليمات 
بالتباع�د  تق�ي  والت�ي  االزم�ة  خلي�ة 
الصحي�ة  املس�افات  وف�ق  االجتماع�ي 
حفاظا عى س�المتهم من ه�ذا الفريوس 
اللعن لحن تج�اوز بلدنا العزيز من هذه 

الجائحة«.

وزير النقل يرشف ميدانيًا عىل سري 
العمل يف ميناء ام قرص الشاميل

التجارة تعلن موعد إطالق البطاقة التموينية 
اجلديدة ولعامني

ممثل املرجعية يوجه كوادر العتبة احلسينية النشاء 
مركزين للشفاء »13-14« يف كركوك واملثنى

املرور العامة تتخذ اجراًء حازمًا بشأن 
من يلصق رقم حجز التسلسل عىل املركبة

    كربالء / المستقبل العراقي

بتوجيه من قبل ممثل املرجعية الدينية، واملتويل الرشعي للعتبة الحسـينية 
املقدسـة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، أعلنت العتبة الحسينية املقدسة عن 
عزمها إنشاء مركزين جديدين للشفاء يف كل من كركوك واملثنى لغرض دعم 
جهود وزارة الصحة بتوفر غطاء رسيري للمصابني بجائحة )كورونا( بعد 
تزايد عدد الحاالت املسـجلة يف العراق.وقال رئيس قسم املشاريع الهندسية 
والفنيـة املهندس حسـني رضـا مهدي يف حديـث للموقع الرسـمي تابعته 
»املستقبل العراقي« انه، »بناء عىل توجيهات ممثل املرجعية الدينية العليا، 
واملتويل الرشعي للعتبة الحسـينية املقدسـة الشـيخ عبد املهدي الكربالئي، 
تم إنشـاء مراكز شـفاء يف اغلـب املحافظـات العراقية لدعم جهـود وزارة 
الصحـة يف مواجهة جائحـة )كورونا(«، مبينا أن »العتبة الحسـينية حاليا 
تعمل عىل استالم موقعني جديدين لغرض انشاء املركز رقم )١٣( يف كركوك 
واملركـز رقم )١4( يف املثنى«.وأضاف أن »املركز يف كركوك سـيكون بسـعة 
رسيرية تقدر بـ)١2٥( رسير وسـتتم املبارشة بالتفيذ بعد اسـتالم االرض 
بشـكل مبارش«.وتابـع أن »املركـز اآلخر سـيتم تنفيذه يف قضـاء الرميثة 
التابع ملحافظة املثنى وسـيكون بسعة رسيرية تقدر بـ)60( رسير وستتم 
املبـارشة به بعد اتمام التصاميم الخاصة به«.يذكر أن العتبات املقدسـة يف 
العراق وحسـب توصيـات املرجعية الدينيـة العليا، دأبت عـىل تقديم كامل 
الدعم لوزارة الصحة ودوائرها يف املحافظات من خالل إنشـاء مراكز لعالج 
املصابني بجائحة )كورونا(، وافتتاح مدن الزائرين التابعة لها لغرض حجر 
املالمسني قبل أن يتم تحويلها الحقا لعالج املصابني، كما دعمت )خط الصد 
االول( معنويـا وماديـا من خالل توفر االدوات واملعقمـات الالزمة للوقاية 

من الفروس.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت مديرية املرور العامة، اتخاذها 
اجراًء حازماً بشـان مـن يلصق رقم 
حجز التسلسـل عـىل املركبة.وقالت 
املديريـة يف تنويـه تلقته »املسـتقبل 
الحظـت  »مفارزنـا  إن  العراقـي«، 
اثنـاء تدقيقها املركبـات قيام بعض 
املواطنني الذين قامو بحجز تسلسل 

مراجعة من خالل النافذه اإللكرونية 
بطبع رقم الحجز ورقياً ولصقه عىل 
»حيـث  املركبة«.واضافـت:  زجـاج 
يعترب هـذا التسلسـل فقـط للحجز 
حال اسـتئناف العمـل بدوائر املرور 
وليس رقم للمركبة وتعترب مثل هذه 
الحـاالت مخالفة مروريـة ويف حالة 
ضبـط اي مركبـة من قبـل مفارزنا 

سوف تحجز املركبة خمسة أيام.

بإرشاف حمافظة البرصة.. انطالق خدمات 
جراحة القلب يف مستشفى النفط

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

 تحـت ارشاف محافظة البرة، سـلمت رشكـة نفط البرة، 
مستشـفاها تسليما اوليا، لدائرة صحة املحافظة ليكون مركزا 

لجراحة القلب.
وقال النائـب الثاني ملحافظ البرة الدكتـور رضغام االجودي 
أنه بناء عىل توجيهات محافظ البرة املهندس أسعد العيداني، 
ارشفنـا عىل اتفاقية تسـليم مستشـفى النفط لدائـرة الصحة 
بعـد االتفاق مع وزارة النفط وادارة رشكـة نفط البرة، الفتا 
إىل أن املستشـفى يعـد أكرب مركـز تخصيص لجراحـة القلب يف 
املنطقة الجنوبية.واضاف أن املستشفى سيبارش خالل اليومني 
املقبلـني بتقديم خدماته لجميع أهـايل البرة وموظفي رشكة 
نفط الجنـوب، مؤكدا رفض الحكومة املحليـة يف البرة دعوة 

البعض لتحويل املستشـفى لرشكة اسـتثمارية لتديره، مشـددا 
عىل رضورة أن يقدم جميع خدماته ألهايل البرة.

وأشـار اىل ان تحويل مستشـفى النفط إىل مركز لجراحة القلب، 
جـاء كإجراء رسيع وعاجـل يف ظل األزمة الصحيـة، وخصوصا 
بعد تخصيص مستشـفى البرة التعليمي ومستشفى املوانىء 

الستقبال املصابني بفايروس كورونا.
مـن جهته اوضح مديـر صحة البرة الدكتـور عباس التميمي 
أن املستشـفى الذي يضم ١00 رسيـر و١6 رسيرا للعناية املركزة 
ومثلهـا يف مركز إنعـاش القلب مع ثالث صـاالت عمليات للقلب 
املفتوح، الفتا إىل أن املستشـفى سيقدم خدماته ألهايل البرة يف 
مجال الطب وجراحة القلب وعمليات القسطرة والقلب املفتوح، 
منوها إىل أن املستشـفى يضم أحدث األجهـزة التي تدربت عليها 

الكوادر الطبية .
وذكـر أن دائرتـه عملت عـىل نقل األطباء االختصاص من قسـم 

القلب يف مستشفى التعليمي إىل هذه املستشفى.
ودعـا كافـة املراجعني مـن أصحاب امـراض وجراحـة القلب يف 
مستشفى الصدر التعليمي، التوجه اىل مراجعة مستشفى النفط 
اعتبـاراً من يـوم الثالثـاء املقبل، وذلـك للتخفيف بشـأن الزخم 
الحاصل عىل مستشـفى الصـدر يف املحافظة وتقديـم الخدمات 

الطبية لهم بصورة متكاملة.
ومـن الجدير بالذكر أن محافظ البرة املهندس أسـعد العيداني 
كان قد أصدر توجيهات بافتتاح املستشـفى بدءا من شهر تموز 
ليكـون مركـزا للجراحـة القلبيـة، والـذي يعد أكرب  مستشـفى 
تخصـيص لجراحة القلب وعمليات القسـطرة والقلب املفتوح يف 

املنطقة الجنوبية.

أكد مبعاقبة كل من يقوم برفع االسعار

حمافظ بغداد: نعمل عىل ختفيض أسعار 
األمبري للمولدات

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

كشـف محافظ بغـداد محمـد جابر العطـا، أمس 
الثالثـاء، عـن وجود نيـة لتخفيض أسـعار األمبر 
للمولدات االهلية بعد توزيع حصة الوقود ألصحاب 
املولـدات، فيما أكد أن املخالـف للتعليمات الجديدة 

سيواجه العقوبات.
وقـال العطـا، يف تريـح صحفـي، إن “محافظة 
بغداد هي السـباقة واملتعاطفة مـع املواطنني، وال 
تبخس حق املشـغلني للمولـدات”، مضيفاً: “عملنا 
عىل إرسـال كتب رسـمية لرئاسـة الوزراء ووزارة 

النفط لتجهيز الوقود املجاني ألصحاب املولدات”.
وأشـار إىل أن “خطوة توزيع الوقـود جيدة، ونعمل 

عىل تجهيز الوقود بما يحتاجه كل صاحب مولد”.
وأوضح، أن “محافظة بغداد تعمل عىل تقليل سعر 
االمبر بما يالئم كمية الوقود التي تعطى ألصحاب 
املولدات، لتخفيف العبء عن املواطنني يف ظل ارتفاع 
درجات الحرارة”.ولفت إىل أن “السـعر الرسـمي 8 
آالف للتجهيز االعتيادي، و١2 الفاً للتجهيز الذهبي 
24 سـاعة، وسـنعمل عـىل تخفيـض السـعر بعد 
توزيع الوقود املجاني واالعالن عن تسـعرة جديدة 

بعدها”.
وأضاف، أن “املشـكلة إن نسبة عالية من املشغلني 

ملتزمـني باألسـعار ونسـبة معينـة مـن اصحاب 
املولدات يرفعون االسـعار”، مؤكـداً أن “املحافظة 

ستعاقب كل من يقوم برفع االسعار”.
وبـني، أن “قسـماً من اصحاب املولـدات ليس لديه 
مانـع بالتمـرد وإطفـاء الكهربـاء عـىل املواطنني 
بهذه الظروف لصعبة”.وأمس االثنني، وّجه رئيس 
مجلـس الـوزراء، مصطفـى الكاظمـي، بتفعيـل 

مشـاريع الكهرباء كافة، السـيما االتفاقية املربمة 
مع رشكة سـيمينز األملانية.وقـال املكتب اإلعالمي 
لرئيـس الـوزراء يف بيان تلتقـه )بغداد اليـوم(، إن 
“الكاظمـي أكد خـالل اجتماع عقـده، االثنني، مع 
وزيـري الكهربـاء والنفط، خصـص ملعالجة أزمة 
الكهربـاء الحالية، أن ملف الكهربـاء يعد أحد أهم 

التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية”.
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تأثري النقود يف حياة اإلنسان واملجتمع والثقافة احلديثة
           بغداد / المستقبل العراقي

صدر عن سلسلة »ترجمان« يف املركز 
العربي لألبحاث ودراس�ة السياسات 
كتاب »فلس�فة النقود«، وهو ترجمة 
عصام سليمان العربية لكتاب جورج 
زيم�ل باألملاني�ة. ويع�ّد ه�ذا الكتاب 
من الكت�ب السوس�يولوجية املتميزة 
الحدي�ث،  االجتم�اع  تاري�خ عل�م  يف 
اعتم�د في�ه مؤلفه املنه�ج التاريخي 
والسوس�يولوجيا الش�كلية. فه�و ال 
يتناول النق�ود من منظور اقتصادي، 
بل يصّب اهتمامه عىل البنية املنطقية 
للنق�ود، وتأثريه�ا يف حياة اإلنس�ان 
الحديث�ة  الثقاف�ة  ويف  واملجتم�ع، 

. إجماالاً
يتألف الكت�اب )692 صفحة بالقطع 
ا( من ستة  ا ومفهرساً الوس�ط، موثقاً
فص�ول موزع�ة يف قس�مني. يرب�ط 
التحلي�ي«،  »القس�م  األول،  القس�م 
النقود بالرشوط التي تحمل طبيعتها 

ومعنى وجودها، وفيه 3 فصول.

القيمة والنقود
يف الفص�ل األول، »القيمة والنقود«، 3 
مباحث. يتناول زيمل يف املبحث األول 
الواقع والقيم�ة بوصفهما  بال�درس 
مقولتني مس�تقلتني متقابلتني، تغدو 
من خاللهما مضامني تصوراتنا صوراًا 
للعال�م؛ والحقيق�ة النفس�ية للقيمة 
املوضوعية؛ واملوضوعي يف املمارس�ة 
العملية بوصف�ه مقياس كلّية الذاتي 
وضمان�ه؛ والقيم�ة االقتصادي�ة من 
حي�ث ه�ي إضف�اء املوضوعي�ة عىل 
القيم الذاتية عرب إنش�اء املسافة بني 
الذات املس�تهلِكة مبارشة واملوضوع؛ 
الجمالي�ة؛  القيم�ة  م�ع  والتماث�ل 
واالقتصاد حني ينش�ئ املس�افة عرب 

الجهد والتنازل والتضحية ويزيلها يف 
ا. آن معاً

يتط�رق املؤل�ف يف املبح�ث الثاني إىل 
التب�ادل، بوصف�ه وس�يلة تخلي�ص 
ال�يء م�ن أهمي�ة قيمت�ه الذاتي�ة 
الخالص�ة، ففي�ه تع�رّب األش�ياء عن 
قيمتها تبادلياًا؛ وإضف�اء املوضوعية 
عىل قيمة اليء من خالل تقديم يشء 
آخ�ر مقابله؛ والتبادل بوصفه ش�كل 
الحي�اة ورشط القيم�ة االقتصادي�ة 
وحقيق�ة اقتصادية أولي�ة؛ واختزال 
نظريَت�ي املنفع�ة والن�درة؛ والس�عر 
املح�دد اجتماعياً�ا باعتب�اره املرحلة 

التي تسبق السعر املنظم موضوعياًا.
أم�ا يف املبحث الثالث، في�درس إدراج 
القيم�ة االقتصادي�ة يف ص�ورة عالَم 
العالَ�م  ص�ورة  وترس�يم  نس�بية؛ 
النظري�ة  منظ�ور  م�ن  النس�بية 
املعرفية، كإنشاء الرباهني يف الالنهاية 
وإضفائه�ا الرشعي�ة ع�ىل بعضه�ا 
تبادلياًا؛ وموضوعية الحقيقة والقيمة 
بوصفه�ا عالق�ة بني عن�ارص ذاتية؛ 
والنقود من حيث هي التعبري املستقل 
عن عالقة التبادل التي ُتحّول األشياء 
املطلوبة إىل أشياء اقتصادية، وتؤسس 
وتحلي�ل  األش�ياء؛  تب�ادل  إلمكاني�ة 
طبيعة النقود باإلش�ارة إىل اس�تقرار 
وموضوعيته�ا؛  وتطوره�ا  قيمته�ا 
والنق�ود بوصفه�ا التحوي�ل امل�ادي 
لش�كل الكينونة العام ال�ذي بموجبه 
تش�تق األش�ياء أهميتها م�ن عالقة 

بعضها ببعض.

القيمة املادية للنقود
يف الفص�ل الثان�ي، »القيم�ة املادي�ة 
للنقود«، 3 مباح�ث. يف األول، يتناول 
القيم�ة  رضورة  بالبح�ث  املؤل�ف 
الخاص�ة للنقود للقي�ام بوظيفتها يف 

قي�اس القيم، مفن�داًا ذل�ك من خالل 
تحويل املكاف�ئ املبارش بني الس�لعة 
الفردي�ة ومق�دار النقود الف�ردي إىل 
مس�اواة ب�ني نس�بتني: بني الس�لعة 
وكمية الس�لع الكلية الفعالة آنياًا من 
ناحية، ومقدار النقود الفردية وكمية 
النقود الكلية الفعال�ة آنياًا من ناحية 
أخرى. كما يتناول عدم وعي القاس�م 
واإلم�كان  النِّس�ب،  له�ذه  املش�رك 
املنطق�ي لوظيفة نقود مس�تقلة عن 
أي قيم�ة مادي�ة، وال�رورة األولية 
لنقود قيِّمة، وتطور تصورات املكافئ 
إىل م�ا وراء ه�ذه املرحلة وص�والاً إىل 

الطابع الرمزي الخالص للنقود.
ويبح�ث زيم�ل، يف املبح�ث الثاني، يف 
التخي عن االس�تعماالت غري النقدية 
ملادة النقود، والسبب األول ضد النقود 
بوصفه�ا مج�رد رم�ز، أي عالق�ات 
النق�ود - الس�لع التي تجع�ل القيمة 
الخاصة للنقود زائدة عن الحاجة، غري 
املعروف بدقة، وقيمة النقود الخاصة 
القص�ور؛  له�ذا  �ا  إصالحاً بوصفه�ا 
والس�بب الثاني ض�د النقود بوصفها 
غ�ري  الزي�ادة  قابلي�ة  رم�ز:  مج�رد 
املحدودة للرم�وز النقدية؛ والالمباالة 
النس�بية باملس�توى املطل�ق لكمي�ة 
النقود واألخطاء التي تقود إليها. كما 
يتناول النقود يف تطورها من أهميتها 
املادي�ة إىل أهميته�ا النس�بية كحالة 

سلوكية عامة.
أم�ا املبح�ث الثال�ث، ففي�ه تحلي�ل 
للتط�ور التاريخ�ي للنقود م�ن املادة 
إىل الوظيف�ة؛ والتفاعالت االجتماعية 
وتبلورها يف أش�كال خاصة؛ والعالقة 
والبائع�ني  للمش�رين  املش�ركة 
بالوحدة االجتماعية بوصفها الرشط 
االجتماع�ي املس�بق لت�داول النقود؛ 
وأهمي�ة كرب املجموع�ات االقتصادية 

وصغرها، وتراخيها وتكتلها بالنسبة 
إىل الطابع املادي للنقود.

النقود يف سالسل الغايات
يف الفصل الثالث، »النقود يف سالس�ل 
�ا. يبح�ث  الغاي�ات«، 3 مباح�ث أيضاً
زيم�ل يف األول الفع�ل الغائي بوصفه 
تفاع�الاً واعياً�ا بني ال�ذات واملوضوع؛ 
واألداة  الغائي�ة؛  السالس�ل  وط�ول 
بوصفه�ا الوس�يلة املكثف�ة، والنقود 
بوصفها املث�ال األنقى لألداة؛ وازدياد 
قيم�ة النقود م�ن خ�الل المحدودية 
واإلضاف�ة  اس�تعمالها؛  إمكان�ات 
املجانية التي تمنحها الثروة؛ واختالف 
ا من  كمية النقود ذاتها بوصفها جزءاً
ملكي�ة كب�رية وصغ�رية، م�ع تحديد 
النقود  األسعار االستهالكي؛ وتطابق 
مع نماذج ش�خصية ال ترتبط بوسط 

اجتماعي.
للتط�ور  الثان�ي، تحلي�ل  املبح�ث  يف 
النفيس للوسيلة إىل غايات، أي النقود 
والعتم�اد  أق�ى؛  مث�االاً  بوصفه�ا 
االتجاه�ات  ع�ىل  الغائ�ي  طابعه�ا 
الثقافي�ة للحق�ب الزمني�ة؛ والنتائج 
النفسية ملوقع النقود الغائي: الجشع، 

والبخل، والتبذير؛ والفقر الزهدي.
ويضم املبحث الثال�ث بحوثاًا يف كمية 
النق�ود بوصفها كيفيته�ا؛ والفروق 
الذاتية لحصص املخاطرة؛ والظاهرة 
ا  العام�ة للنتائج غري املتس�اوية نوعاً
ا؛  التي ترتب عىل أس�باب متغرية كماً
وعتبة الوعي االقتصادي؛ والحساسية 
املث�ريات  إىل  بالنظ�ر  املختلف�ة 
االقتصادي�ة؛ والعالقات ب�ني املثريات 
الخارجية والنتائج الحس�ية يف مجال 
النق�ود؛ وأهمي�ة الوحدة الش�خصية 
للمالك؛ والعالقة املوضوعية والثقافية 
بني الشكل والكم، وبني كمية األشياء 

له�ذه  النق�ود  وأهمي�ة  ونوعيته�ا، 
العالقة.

الحرية الفردية
يتاب�ع القس�م الثان�ي م�ن الكت�اب، 
»القس�م الركيبي«، تأث�ريات ظاهرة 
يف  أي  العال�م،  يف  التاريخي�ة  النق�ود 
ش�عور األف�راد بالحي�اة، ويف تراب�ط 
مصائره�م، ويف الثقافة العامة، وفيه 
3 فصول. يف الفص�ل الرابع، »الحرية 
الفردية«، 3 مباح�ث. ُيعنى املؤلف يف 
األول بالحرية التي توجد باالرتباط مع 
االلتزام�ات، وتدرجاته�ا التي تتوقف 
عىل ما إذا كانت تلك االلتزامات تشمل 
الش�خص أو منتجات العم�ل )الدفع 
ا  النقدي بوصفه الش�كل األكثر توافقاً
مع الحرية الشخصية(؛ ووجهة نظر 
يف مس�ألة تعظي�م القي�م م�ن خالل 
تغريات امللكي�ة؛ والتطور الثقايف الذي 
يزيد عدد األشخاص الذين يعتمد املرء 
عليهم، مع نقصان متزامن يف الصالت 
بأش�خاص محددين فردياً�ا؛ والنقود 
بوصفها حام�ل العالقات املوضوعية 
بني األشخاص، ومن ثّم حامل الحرية 

الفردية.
للملكي�ة  تحلي�ٌل  الثان�ي  املبح�ث  يف 
؛ وللتبعي�ة املتبادل�ة  بوصفه�ا فع�الاً
والنح�الل  والكينون�ة؛  التمل�ك  ب�ني 
هذه التبعية بواس�طة ملكية النقود؛ 
تداخ�ل  بوصف�ه  الحري�ة  ولغي�اب 
سالس�ل عقلية: ه�ذا الغي�اب يكون 
يف ح�ّده األدن�ى عندما يك�ون تداخل 
كل سلس�لة منها باألكث�ر عمومية يف 
السلس�لة األخرى؛ وللحرية بوصفها 
انطب�اع األنا عن األش�ياء، وبوصفها 

ملكية.
ويتن�اول املؤل�ف، يف املبح�ث الثالث، 
مس�ائل تمايز الش�خص عن امللكية: 

إنش�اء املس�افة وإضفاء املوضوعية 
التقني�ة م�ن خ�الل النق�ود؛ وفصل 
الش�خصية بكليته�ا ع�ن نش�اطات 
عمله�ا الفردية ونتائجه بالنس�بة إىل 
تقوي�م تل�ك النش�اطات؛ واس�تقالل 
الفرد إزاء املجموعة وأشكال جمعيات 
جدي�دة بفض�ل النق�ود؛ والعالق�ات 
العام�ة ب�ني االقتصاد النق�دي ومبدأ 

الفردانية.

املكافئ النقدي للقيم الشخصية
يف الفص�ل الخامس، »املكافئ النقدي 
للقي�م الش�خصية«، 3 مباحث. يركز 
الدّي�ة؛  زيم�ل يف األول ع�ىل مس�ألة 
واالنتقال من التقويم النفعي لإلنسان 
والتقوي�م  املوضوع�ي  التقوي�م  إىل 
املطل�ق؛ والغرام�ة النقدي�ة ومراحل 
اإلنس�ان  تماي�ز  وتق�دم  الثقاف�ة؛ 
وحيادية النقود بوصفها س�بباًا لعدم 
الزوج�ة  ورشاء  املتزاي�د؛  تالؤمه�ا 
وقيم�ة امل�رأة؛ وتقس�يم العم�ل بني 
النموذجية  الجنسني واملهر؛ والعالقة 
ب�ني النقود والبغاء، وتش�ابه تطوره 
مع تط�ور دّي�ة القت�ل؛ وزواج املال؛ 
والرش�وة مثاالاً عىل التمي�ز والنقود.

ل  وي�درس زيمل يف املبحث الثاني تحوُّ
حق�وق مح�ددة إىل مطال�ب نقدي�ة؛ 
وقابلي�ة تحقي�ق املطال�ب؛ وتحويل 
نقدي�ة:  إىل قي�م  املوضوعي�ة  القي�م 
املعنى الس�لبي للحري�ة واقتالع جذر 
الشخصية؛ وتباين القيمة بني اإلنجاز 
الشخيص واملكافئ النقدي.أما املبحث 
الثالث فينظر يف مال العمل وتأسيسه؛ 
وعمل العقل املجاني؛ واختالف أنماط 
العم�ل بوصفها فوارق كمية؛ والعمل 
العضي بوصفه وحدة العمل؛ وقابلية 
اختزال قيمة العمل الجسدي إىل قيمة 
العم�ل النف�يس؛ واختالف�ات نفعي�ة 

العمل كأساس يف مقابل مال العمل.

أسلوب الحياة
يف الفصل الس�ادس واألخري، »أسلوب 
أوله�ا  ُيعن�ى  مباح�ث.   3 الحي�اة«، 
بتحقق تفوق الوظائ�ف العقلية عىل 
الوظائف الش�عورية بفضل االقتصاد 
النقدي )غياب خاصية أسلوب الحياة 
وموضوعيته(؛ والدور املزدوج للعقل 
والنق�ود وهو، بحس�ب مضمونهما، 
وبحس�ب  ش�خيص،  ف�وق  دور 
وظيفتهم�ا، ف�ردي وأن�وي )العالقة 
بالنزعة العقالنية للقانون واملنطق(؛ 

والطبيعة الحسابية للعرص الحديث.
الثقاف�ة؛  بمفه�وم  ثانيه�ا  وُيعن�ى 
وتنامي ثقافة األش�ياء وتخلّف ثقافة 
األش�خاص؛ وإضفاء املوضوعية عىل 
العقل؛ وتقسيم العمل سبباًا يف افراق 
الثقافة الذاتية واملوضوعية ورجحان 
األوىل أحياناً�ا؛ وعالق�ة النقود بحامي 
ه�ذه النزع�ات املضادة.أم�ا ثالثه�ا 
فُيعن�ى بتغ�ريات املس�افة ب�ني األنا 
واألشياء، بوصفها تعبرياًا عن تباينات 
أس�لوب الحياة؛ وامليول الحديثة نحو 
ودور  وتصغريه�ا  املس�افة  تكب�ري 
النق�ود يف ه�ذه العملي�ة املزدوج�ة؛ 
التكنولوجي�ا؛  وس�يادة  واالئتم�ان؛ 
وإيق�اع أو تناظ�ر مضام�ني الحي�اة 
ونقيضه؛ وتجاور امليلني أو تعاقبهما 
وتط�ورات النق�ود م�ن حي�ث ه�ي 
مثيلتهما وحاملتهم�ا؛ ورسعة إيقاع 
الحي�اة وتغرياتها وتغريات املوجودات 
النقدي�ة؛ وتركي�ز الت�داول النق�دي؛ 
وتحري�ك القي�م؛ والثب�ات والحرك�ة 
بوصفهما من خصائ�ص فهم العالم 
وتركيبه يف الطابع النس�بي للكينونة 
والنقود من حيث هي الرمز التاريخي 

للكينونة.

التشكيلية زينة مصطفى سليم.. شخوص مغايرة متحي شظايا األلـم
           إبراهيم الَحْيسن

ي�روم املق�ال الت�ايل مقارب�ة جان�ب م�ن التصويرية 
الصباغية الخاصة عند التش�كيلية العراقية املغربة يف 
كندا زينة مصطفى س�ليم املظفر، التي تعتز بمولدها 
يف الب�رصة وبرعرعها يف بغداد عىل ضفاف نهر دجلة، 
قبل أن تجد نفس�ها فجأة تعيش غربة قرسية بس�بب 
ظروف بلدها، وما يشهده من محن وتناحر وانهيارات، 
غرب�ة بمثابة حرب مقيتة جرَّدته�ا من طفولتها ومن 

أهلها وأصدقائها، كما تقول.
ه�ذه »الحرب« جعلته�ا تقاوم وحي�دة، وهي ال تملك 
م�ن األس�لحة س�وى فنه�ا ال�ذي تنترص ب�ه عىل كل 
العقب�ات وامل�آيس، إىل جان�ب نصائ�ح أبيه�ا وبعض 
الذكري�ات املتالش�ية املحفوظة يف الذاك�رة، وألبومات 
الصور و»كناني�ش« املدوَّنات اليومي�ة، وهي بالتأكيد 
ح�رب ملعونة أج�ربت العراقيني )وغريه�م( وفرضت 
عليهم واقعااً جديدااً بعد أن غرَّبتهم، ورمت بكثري منهم 
بعيدااً عن وطنهم األم ليس�توطن األلم والوجع قلوبهم 

وأفئدتهم.
يف ظل هذه الظروف الصعبة، وبمنحى تعبريي رمزي، 
ترس�م زينة لوحات صباغي�ة عميقة املعن�ى واملبنى، 
تتمحورها وجوه ذكورية ش�اردة تمحي شظايا األلم، 
وتق�اوم ج�روح الوط�ن وأخط�اء التاري�خ، إىل جانب 
أخ�رى نس�وية بمالم�ح آش�ورية، مط�رزة بخطوط 
مكثف�ة قائم�ة ع�ىل القتام�ة واألحادي�ة اللوني�ة، إىل 

جانب اختيارات طيفية أخرى تتصل بقضايا إنس�انية 
شها الخوف والفزع. مصريية همَّ

تجربته�ا عموم�ااً، تتناظر تش�كيلّيااً )بمعن�ى ما( مع 
م�ا ُيع�رف ب�»التعبريي�ة االجتماعي�ة« يف التصوي�ر 
Peinture، التي أرىس دعائمه�ا الفنان األملاني ماكس 
بيكم�ان، ال�ذي طرده أدول�ف هتلر من بالده بس�بب 
ثيماته السياس�ية الس�اخرة، التي كانت تثري سخطه 
ديك�س  أوت�و  الفنان�ني  أعم�ال  إىل  إضاف�ة  وقلق�ه، 
وج�ورج غروش، برس�ومهما التش�اؤمية، التي كانت 
تنب�ذ الحرب بطرق احتجاجية ش�ديدة لدرجة وصفت 
ب�»املوضوعية الجديدة« كامتداد ل�»جماعة القنطرة« 
Die Brücke الت�ي دع�ت إىل تعزيز التصوير بمضامني 
تتالءم مع النوازع اإلنسانية، املتأثرة كثريااً بفن الرسام 
اإلس�كندنايف إدوارد مانش منذ تأسيس�ها سنة 1905 
يف درس�دن يف أملانيا، كبدي�ل عن الواقعي�ة االنطباعية 
الفرنس�ية. غ�ري أن تجرب�ة الفنان�ة زينة تظ�ل بارزة 
تتفرَّد بأسلوبها وطابعها الخاص يف املعالجة والتعبري، 
لتبقى لوحاتها تمثل بذلك »تأشريات مرور« نحو عوالم 

ميثولوجية مفتوحة عىل اإليحاء والرميز.
يف أعمالها الفنية الرَّاهنة يمتزج اللون بقطرات الوجع، 
وتميس الش�خوص كائنات أسطورية، تتبادل حواديث 
يومية تكاد ال تنتهي، بل تحكي تحت مصابيح مضيئة 
فص�والاً طويل�ة من مح�ن أوطانن�ا العربي�ة املأزومة 
واملمزق�ة.. لتق�ف بذل�ك صارخ�ة ِضدَّ ما تتع�رَّض له 

هويتنا من محو وطمس ممنهج..

وبقدر م�ا هي كائنات، فهي كذلك صور وإس�قاطات 
رمزية للذات يف ح�دود تأثر الفنانة وانفعالها تجاه ما 
جرى ويجري من حولنا من ممارسات موجعة وأفعال 
رت اإلنس�ان واإلنس�انية معااً، ب�ل لتعلن  وحش�ية، دمَّ
موقفها الجم�ايل النبيل من هذا األلم، الذي جعلت منه 
س�ندااً داعمااً ومحفزااً عىل الَخلق واالبتكار، أليس »األلم 
ه�و مفتاح اإلبداع وطريق العبقرية«، كما يقول وليام 

جيمس؟
هكذا، وبجهد متواصل، رسمت زينة شخوصها الرمزية 
بوج�وه ش�احبة وبأع�ني جاحظة وأخ�رى مغمضة، 
منفكة أحيانااً عن مواضعها األصلية والطبيعية، لتصري 
لها وظائف أخرى غ�ري اإلبصار املبارش، بحيث تتحوَّل 
م�ن أداة للرؤي�ة إىل موض�وع للمش�اهدة، إىل جان�ب 
أن�وف طويلة وأياٍد بأصابع متش�ابكة تحمل كؤوس�ااً 
أو ورودااً، ورؤوس ملتصقة غري مألوفة تحتش�د فيها 
خطوط الرس�م بأس�لوب التظليل والرميد والتهش�ري 
Hachures، فضالاً عن رسمها لنسوة ملوَّنات تعكس يف 
سماتهن وسحناتهن حاالت شعورية متعدِّدة، تحملها 
الوج�وه املصاغة بأس�لوب فني تطغ�ى تعبرييته عىل 
تجريديت�ه، وقد َبَدت جوانب من هذا االش�تغال جلية، 
ضم�ن تجربتها التي قدَّمتها قبل س�نوات يف مونريال 
)معرض »س�يدات الفص�ول«2011(، قب�ل أن تتلوها 
تجارب فنية أخرى مماثلة، جلها ظهر ضمن معارض 

جماعية يف مدينة أوتاوا.
فما الذي تنطق به هذه الشخوص الصامتة، التي تكاد 

تخ�رج م�ن اللوحة؟ ال ش�ك يف أنها تري�د أن تقول لنا 
ش�يئااً مهمااً.. أو تنبِّهنا إىل أمر يف غاية الخطورة يتعلق 
بمصرين�ا ووجودن�ا املهدَّد باس�تمرار. إنها ش�خوص 
قوية وضمائر حية تتحرَّك إلثبات قدرة البس�طاء عىل 
قه�ر املخاوف املفتعل�ة، ومقاومة الواق�ع بخلق واقع 
آخ�ر بدي�ل، وكأنها تتواط�أ مع الفالس�فة يف رضورة 
التغي�ري )أو التأويل( وفه�م الفوىض السياس�ية التي 
تنخر عاملنا املع�ارص.. لعلها بذلك تعلمنا معنى الحياة 
ومعن�ى أن نكون.. املرجح أن هذه الش�خوص األثرية 
واملوس�ومة بمس�حة ميتافيزيقية تظلُّ تحيا وتعيش 
ع�ىل إيقاع متاه�ات العزل�ة والغربة، كتجربة ليس�ت 
س�هلة وضع�ت الفنان�ة زين�ة ع�ىل املح�ك، ومنحتها 
مناع�ة وصالبة إبداعية إضافي�ة، للدفاع عن جذورها 
والتعبري ع�ن قلقها اليومي بمف�ردات أيقونية جديدة 
تتم�دَّد داخ�ل تصويرية تعبريية مؤسس�ة عىل الفكر، 
ومفعم�ة برسدي�ات برصية كث�رية تتباي�ن من لوحة 
ألخ�رى، لكنها تظل مع ذلك وفي�ة ألبعادها الجمالية، 
التي تنتقد أعطاب التدبري الراجيدي للوجود اإلنساني 

الحديث واملعارص.
من داخل هذه الغربة، خرجت التش�كيلية زينة س�ليم 
منت�رصة لقناعاته�ا ومبادئها كفنانة وإنس�انة أوالاً، 
مس�تفيدة من هذا الدرس العس�ري، انسجامااً مع كالم 
الروائ�ي الليب�ي إبراهي�م الكون�ي: »ليس من إنس�ان 
عظي�م بدون امتحان عظيم، وليس من إنس�ان عظيم 

بدون ألم عظيم«.

الصداقة أيضًا تاج
           محمود وهبة

ل�م ُنخط�ئ آن�ذاك يف اتجاهن�ا ح�ني حملنا أنفس�نا نحن 
الثالثة؛ زنوبيا باس�ل وأنا، وتوّجهنا اىل منطقة الظريف يف 
بريوت. بعد أن كّنا نّسقنا موعدااً مع عّباس بيضون لُنقّدم 
له مجموعاتنا الش�عّرية، ال بأس إنها فرحة الكتاب األّول، 
س�ذاجة املراهق�ة والرغب�ة الدائمة يف استكش�اف ذواتنا 

بعيون اآلخرين.
كّن�ا قد التقينا عّباس قبل ذلك يف »روّس�ا«، مقهاه الدائم، 
إاّل أّن الذاك�رة ل�م ُتس�عفه، ورّبم�ا دوام التفّك�ر وتراُكم 
املش�اغل أيض�ااً، يف تذّكرن�ا. لكنه فت�ح لنا الب�اب مرّحبااً 
بابتس�امته الدائم�ة وكلمات�ه املنتقاة بعناية. جلس�نا يف 
الصالون متحلّقني حوله كأٍب رحيم يس�تمُع إلينا ويسأل 

ويستوضح.
»خطوة أوىل ال بّد منها كي ُيقال عنكم ش�عراء«، قال هذه 
العبارة وابتس�م. وأردفها قائالاً: »ع�ىل العموم، املجموعة 
األوىل هي ما س�يأتي بعدها...«. قرأن�ا له قصائد مختلفة 

سمعها باهتمام واضعااً إصبعه خلف أذنه بركيز تاّم.
كّنا قد قّررنا ثالثتنا أن تكون زيارةاً رسيعة، إاّل أنه أرّص أن 
نبقى ونرشب الش�اي وإّياه. أخربنا عن يومياته وصّحته. 
قرأ لنا قصي�دة جديدة. رافقنا حّتى املصع�د. وّدعناه ويف 
رأس�نا فكرٌة مفاُدها »يف كّل ش�اعٍر مّن�ا يشء من عّباس 

بيضون«.
يف خري�ف الس�نة املاضي�ة، اّتصلُت بعّباس ألع�رَض عليه 
فكرة مرافقتنا إىل بعبدات لقضاء نهار خريفّي بدعوة من 
صديقنا التش�كيي فادي الّشمعة. جاء جوابه سلبيااً نظرااً 
لتزاُمن موعد الجلسة مع زيارته لعيادة الطبيب. كان خربااً 
س�يئااً، فمن يعرُف عّب�اس يدرُك أّن وجودُه يف أّي جلس�ٍة 

يعني الكثري، ويفتُح الباب لنقاشات تطول وتطول.
قبل اللقاء بيوم يرّن هاتفي، أنظُر إىل الشاش�ة، أرى اس�م 
عّب�اس، أفتُح الخ�ّط بلهفة: »كيفك عّب�اس؟ طمّني عنك 
وع�ن صحتك«. يأتيني الجواب: »أن�ا بخري عزيزي... يبدو 
إّن�و إيل نصيب ك�ون معكم، تأّجل موعدي عن�د الحكيم«. 
كان ه�ذا الخرب أش�به ب�كأس ماء ب�ارد يف صي�ف قائظ. 

نّسقنا موعد لقائنا يف ال� »روّسا« لالنطالق.
عّباس، باسل وأنا يف سّيارة أجرة تشّق طريقها من الحمرا 
باتجاه الّدورة، حيُث يقع مشغل التشكيي سمعان خوّام. 
أخذنا اس�راحة عن�د س�معان منتظرين ق�دوَم صديقنا 
جوزيف عيس�اوي الش�اعر والصحايف. نصف س�اعة من 
االنتظ�ار قضيناها برفقة عّباس وه�و يجوُل عىل لوحات 
خوّام متأّمالاً، معلّقااً ومثنيااً من وقت آلخر. وصَل جوزيف، 
نصعُد يف سيارته والوجهة بعبدات. بلطافة مضحكة يقول 
عّب�اس: »أن�ا اآلن يف أي�ٍد أمين�ة«. نضحُك وننطلق. س�الم 
وكالم، أخذ ورّد ونقاش�ات قلّصت املسافة عىل أوتوسراد 

املتن الرّسيع.
وصلنا إىل دارة فادي الش�معة. أنزلن�ا ِرحالنا هناك. وابتدأ 
نهاُرنا الخريفّي. موس�يقى الجاز يف األجواء. حفلُة شواٍء 
سارت عىل ما ُيرام. جولة عىل لوحات الشمعة ومشغله يف 
فناء البيت. نقاشات ال تنتهي بني جوزيف وعّباس. ثرثرة 

جانبّية بيني وبني سمعان، قهقهة عالية ومستمرّة.
قرأن�ا قصائ�َد يف حديقة املنزل. وّقع لنا عّباس نس�خااً من 
مجموعت�ه الش�عرية الجديدة »الِحداد ال يحم�ُل تاجااً«. ال 
أنىس أيض�ااً كامريا جوزيف التي جال�ت بيننا وهي تصّوُر 

النقاشات والقراءات والضحك الالهب األرعن.
غادرن�ا بعب�دات بعد نه�ار خريف�ّي ويف ي�دي مجموعتُه 
الش�عرّية مكتوبااً عليها »عزيزي محمود.. الّصداقة أيضااً 

تاج«.

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد: 1100/ج/2019
التاريخ : 2020/2/17

اىل املته�م اله�ارب / محم�د ع�ي رايض 
ساهي

نرش حكم غيابي
حيث انك متهم بالدعوى الجزائية املرقمة 
وملجهولي�ة  فيه�ا  )1100/ج/2019( 
مح�ل اقامت�ك فق�د ت�م اج�راء املحاكمة 
بحق�ك غيابي�ا وت�م الحك�م علي�ك م�ن 
قبل ه�ذه املحكم�ة غيابيا وحس�ب قرار 
الحكم بالعقوبة املرق�م 1100/ج/2019 
الحب�س  واملتضم�ن   2019/12/18 يف 
البسيط مدة س�نة واحدة استنادا الحكام 
امل�ادة 457 عقوب�ات حكم�ا غيابيا قابال 
لالعراض والتمييز وصدر استنادا الحكام 
امل�واد 245 و 182 /أ م�ن قان�ون اص�ول 
املحاكم�ات االصولية الجزائية  وملجهولية 
محل اقامت�ك تقرر تبليغك بالقرار املذكور 

يف صحيفتني محليتني وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود
��������������������������������

اىل الرشيك حياوي عبد زيد عبود 
توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف 
لغرض اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 

84362/3 حي النداء خالل عرشه ايام 
طالب االجازه 

عليه جبار جويعد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 2030/ب/2019

التاريخ  :2020/7/12
اعالن

بن�اءا ع�ىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
بازالة ش�يوع العقار تسلسل )68248/3 م4(  
محل�ة )جزي�رة النجف( يف النج�ف عليه تعلن 
هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار  املذكور اعاله 
واملبين�ه اوصافه وقيمته املق�دره ادناه فعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
)خمس�ة ع�رش( يوما م�ن اليوم الت�ايل لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة  البالغ�ة  
بموجب صك مصدق المر  هذه املحكمة بداءة 
الكوف�ة وص�ادر من م�رصف الرافدين / فرع 
مس�لم ب�ن عقي�ل )ع(  يف الكوفة  وس�تجري 
املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
م�ن اليوم االخري من االع�الن يف قاعة املحكمة 
وع�ىل املش�ري جل�ب هوي�ة االح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوص�اف :دارين مفرزة بصورة غري رس�مية 
ويتالف كل واح�د منها من غرفة نوم ومطبخ 
وصالة واستقبال وقد شيد بالطابوق ومسقف 
بالش�يلمان ومجه�ز باملاء والكهرب�اء ومبلط 
بالشتايكر علما ان شاغل العقار يرغب بالبقاء 

بصفة بعد البيع 
القيم�ة املقدرة : القيم�ة الكلية للعقار مبلغ ) 
170,000,000( مائة وس�بعون مليون دينار 

عراقي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 2340/ب/2019

التاريخ  :2020/7/12
اعالن

بناءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار تسلس�ل )384/19 مقاطع�ة 18( محل�ة )علوة 
الفحل( يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار  
املذكور اعاله واملبينه اوصافه وقيمته املقدره ادناه فعىل 
الراغب�ني بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة خالل )خمس�ة 
ع�رش( يوما م�ن الي�وم التايل لن�رش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة املقدرة  
البالغ�ة  بموجب صك مصدق الم�ر  محكمة بداءة الكوفة 
وصادر من مرصف الرافدين / فرع مس�لم بن عقيل )ع(  
يف الكوف�ة  وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية 
عرش م�ن اليوم االخري من االع�الن يف قاعة املحكمة وعىل 
املش�ري جلب هوي�ة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف :س�احة مكش�وفة وحديقة واس�تقبال وغرفة 
وصال�ة وه�ول ومطبخ ومجموع�ة صحي�ة ويوجد درج 
ي�ؤدي اىل الس�طح ويوج�د غرف�ة ن�وم مطب�ك بالكايش 
ومسقوف بالش�يلمان ومجهز باملاء والكهرباء وان البناء 
قدي�م وان قيمة العقار ارضا وبناءا مبلغ مائة وتس�عون 

مليون دينار عراقي مساحة العقار 2 اولك 
القيمة املقدرة :

قيم�ة االرض ) 180,000,000( مائ�ة وثمان�ون ملي�ون 
دينار عراقي

قيم�ة املنش�ات ) 10,000,000( ع�رشة  مالي�ني دين�ار 
عراقي 

قيم�ة الكلي�ة ) 190,000,000( مائ�ة وتس�عون مليون 
دينار عراقي 

��������������������������������
فقدان اجازة بناء

فق�دت اج�ازة البن�اء املرقم�ة 120 يف 
حس�ن  فلي�ح   / بأس�م   2019/4/8
جاس�م وهناء كاظم غايل الصادرة من 
مديرية بلدية الس�ماوة من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

فقدان وصل قبض 
فقد وصل قبض امانات محل رقم 1 
مكتب علوة الفواكه والخر املرقمة 
املبلغ  1441923 يف 2017/12/19 
640,000 فق�ط س�تمائة واربعون 
ال�ف دينار بأس�م / جاس�م فيصل 
محم�د الصادرة م�ن مديرية بلدية 
الس�ماوة من يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار
��������������������������������

فقدان وصل قبض 
فق�د وص�ل قب�ض امان�ات املرقم 
1441993 يف 2017/12/20 عل�وة 
رق�م 1 مكتب بيع الخر والفواكه 
ومائ�ة  ملي�ون   1137,500 املبل�غ 
وس�بعة وثالثون الف وخمس�مائة 
دين�ار  بأس�م / فاه�م ش�اكر عبد 
الحسني الصادرة من مديرية بلدية 
الس�ماوة من يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار
��������������������������������
اىل الرشيك انتصار موىس عبد الله 

توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه 
النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعقار املرقم 84429 /3 حي النداء 

خالل عرشه ايام  
طالب االجازه 

كاظم عوده خواف
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

))تنويه((
كنا قد نرشنا باعالننا املرقم 
)97( والعائ�د إىل مديري�ة 
بلدية الحمدانية واملنش�ور 
بجريدة املس�تقبل العراقي 
بالعدد )2167( يف 30/ 6/ 
دكان   )5( الفق�رة   2020
و 95 )خط�أ(  82و 83   /
دكان  ه�و  )والصحي�ح( 
82 و 83 و 85 ل�ذا اقتىض 

التنوية
وزارة النفط / رشكة احلفر العراقية /رشكة عامة

اىل / السادة اصحاب الرشكات و املجهزين 
)اعالن املناقصة 5/جتهيز /2020 / تشغييل( / للمرة الثانية 

 ي�ر )رشكة الحف�ر العراقية � رشكة عام�ة( بدعوة مقدمي العط�اءات املؤهل�ن وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتجهيز )Hydraulic Torque )Wrench )Enerpac Type( حسب املواصفات والكميات املدرجه 
يف اصل الطلبية ومن منش�ا انكليزي للفقرات )من 1 اىل 13( ومن منش�ا املاني للفقرة )14( ومن منش�ا 
امريكي )USA( للفقرتن )15 و16( مع تقديم شهادة منشا مصادق عليها اصوليا من الجهات املختصة 
م�ع ش�هادة فحص مصنع�ي )COC( وش�هادة املعايرة للكميات مع chart وترفق نس�خ من الش�هادات 
املطلوب�ة ع�دد /2 من Softcopy عىل فالش ) رام خارجي ( ونس�خة عدد/Hardcopy 2  واملواد واصلة اىل 

مخازن الرشكة يف البرصة /الربجسية وبفرتة تجهيز )60( ستون يوم اعتبارا من تاريخ توقيع العقد.
مع مالحظة ما ياتي :

1 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية االتصال )الهيئة التجارية 
/ قس�م العقود اللوجس�تية / شعبة عقود التجهيز املحيل الطابق االريض يف مقر رشكة الحفر العراقية  يف 

البرصة � الربجسية ( خالل ايام واوقات الدوام الرسمي
2 � متطلبات التأهيل املطلوبة : ) هوية غرفة التجارة الصنف الرابع نافذة لعام 2020 او شهادة تأسيس 
الرشكة وعقد تأسيس الرشكة + كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب لعام 2020 معنون 

اىل رشكة الحفر العراقية ( 
3 � بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمن رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طل�ب تحريري اىل الهيئة التجارية / 
قس�م العقود اللوجس�تية  /شعبة عقود التجهيز املحيل وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100,000( 

مائة الف دينار 
4 � يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان االت�ي ) رشكة الحفر العراقية � البرصة � الربجس�ية � مقرر لجنة  
فت�ح العط�اءات( يف املوعد املحدد )  تغلق املناقصة الس�اعة الحادية عرشصباح�ا  من يوم االحد املصادف  
2020/8/16 ويف حال�ة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يك�ون يوم الدوام الت�ايل للعطلة موعدا للغلق 
ويكون موعد فتح العطاءات بنفس  اليوم املحدد لغلق املناقصة ( العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم 
فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي ) مقر الرشكة 
/ لجنة فتح العطاءات / البرصة أ/الربجسية( يف الزمان والتاريخ ) الساعة الحادية عرش صباحا  من يوم 

االحد املصادف 2020/8/16( 
5 � اخر موعد لبيع مستندات املناقصة يوم الثالثاء املصادف ) 2020/8/11( 

6 �  يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
7 � يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركن يوم الخميس املصادف ) 2020/8/6( 

ويف حالة وجود اي استفسارات يجب ان تقدم قبل عرشة ايام من تاريخ غلق املناقصة اعاله
8 �  الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة ) 103,292,000( ومائة وثالثة ومائتان واثنان وتس�عون الف 

دينار عراقي الغري
9 � مدة نفاذ العطاءات )90 تسعون يوم( من تاريخ غلق املناقصة 

10 � يق�وم مق�دم العطاء بدفع تامينات اولية قدرها )3,099,000( ثالثة مالين وتس�عة وتس�عون الف 
دينار عراقي فقط بموجب صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق 
عىل ان يكون نافذ ملدة 28 يوم من انتهاء مدة نفاذ العطاء وس�وف يهمل اي عطاء لم يرفق به التأمينات 

االولية 
11 � يت�م التقدي�م عىل املناقص�ة من قبل املجهز او املدي�ر املفوض للرشكة او احد املؤسس�ن للرشكة او 

الوكيل القانوني وبموجب وكالة معتمدة وتقديم ما يثبت ذلك اىل القسم املعني ببيع مستندات املناقصة 
12 � يف حال�ة ال�رشكات االجنبية الراغبة باالش�رتاك باملناقصة تقديم اوراق تأسيس�ها اضافة اىل تخويل 

مصدق من الجهات العراقية يف بلد تأسيس الرشكة 
املوقع االلكرتوني للرشكة :

WWW.IDC.gov.iq
الربيد االلكرتوني للهياة التجارية :

contracts.south@idc.gov.iq

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك   
املدرج�ة تفاصيلها ادن�اه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة( وفق�ا الحكام قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوب�ة  مراجع�ة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )15( يوم تبدء م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى 
الصح�ف املحلية مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 200% م�ن القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املس�تأجرين الش�اغلن للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن %50 
م�ن القيم�ة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما ج�اء بالقانون انفا 
وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم 
االخري من مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( 
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 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة 

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد 

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

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يل�زم اصحاب الح�رف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

وزارة الدفاع
الدائرة القانونية

املحكمة العسكرية الرابعة 
اعالن حكم غيايب 

اىل املتهمن الغائبن املدرجه اسمائهم ادناه والساكنن يف العناوين املؤرشة ازائهم 
ملا كنتم متهمن وفق املواد املبينه ازاء اسم كل منكم  من قانون العقوبات العسكري القضايا املؤرشة ازاء اسمائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض 
تبليغكم يف الصحف املحلية  عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية الرابعة خالل مدة )ثالثون( يوما من تاريخ نرش هذا االعالن  وعند عدم حضوركم سوف 
تج�ري محاكمتك�م غيابي�ا  وحجز اموالكم املنقولة وغ�ري املنقولة واعطاء الحق للموظف�ن العمومين  بالقاء القبض عليكم والزام كل ش�خص يعلم بمحل 

اختفائكم عىل ان يخرب الجهات العسكرية بذلك استنادا للمادة )81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016

الموقع المساحة رقم الملك )القديم/الجديد( جنس الملك ت
حي ميسان/على القطعة 3/14265 )4*3(م 699/2 حانوت 1

واجهة مخزن البلدية )4*3(م 507/ )35/5( حانوت 2
عمارة البلدية /شارع السكة )13*12(م 79/9 شقة 3

مجاور سياج المستشفى )1,2*0,55(م 178/31 حانوت 4
شارع السكة 72م2 150أ/132 حانوت 5

حي ميسان / على القطعة 3/10254 )45*45(م بال/بال مشتل لبيع الزهور 6

العدد /94
التاريخ 2020/7/5

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

ء.املدير العام
رئيس جملس االدارة 

مدير 
اهلياة التجارية 

عبد العزيز جبار كاظم

العقيد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الرابعة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي ب�رج الحمل،اليوم، قد تواجه مش�كلة 
يف العمل بس�بب تعرض إحدى زميالتك للظلم، 
وإرصارك عىل الوقوف معها حتى يظهر الحق، 
وهذا يشء جميل يستحق اإلشادة، لكن املهم أال 

تندم، وتقف معها للنهاية.

عزيزي برج الثور،هناك يشء ما محري اليوم قد 
يعكر صفوك. قد تستش�يط غضبا فربما تفقد 
بع�ض األوراق املهمة ولن تجد وس�يلة للعثور 
عليها. من الصعب جدا أن تتخذ أي قرار اليوم، 

ألن الصورة ليست واضحة أمامك. 

عزيزي ب�رج الجوزاء،هناك بع�ض األيام التي 
يجب عليك فيه�ا أن تتعامل مع كل يشء بحذر 
ش�ديد. يج�ب أن ت�درك الي�وم أهمي�ة تقدي�ر 

واحرتام اآلخرين لك وخاصة شخص معني. 

عزيزي برج الرسطان،قد تشعر بالتوتر بسبب 
عدم تواف�ق العقل والعاطفة مع�ا. تبدو أنانيا 
جدا مع الحبي�ب، وتترصف بطريق�ة متهورة 
يف ح�ني أن لهجت�ك الس�ائدة تدعو إىل الس�الم 

والهدوء. 

عزيزي برج األس�د،يوم مختل�ف تماما، فربما 
تنج�ز كل يشء يف وق�ت قصري ج�دا. حصولك 
ع�ىل بعض املعلومات قد يكون مهمة صعبة يف 
بع�ض األوقات ولكن لن تجد مهمة أس�هل من 

ذلك اليوم. 

عزيزي ب�رج العذراء، طاقتك اإليجابية الناتجة 
ع�ن حرك�ة الكواك�ب ق�د تجعلك تم�ر بحالة 
عاطفي�ة غريبة م�ع الحبيب. ربم�ا تجمعكما 
الصدف�ة غ�ري املتوقع�ة وع�ىل الرغم م�ن أنها 
لن تش�بع رغباتكما إال أنها س�تكون س�ببا يف 

اقرتابكما من بعض. 

عزي�زي ب�رج امليزان،األج�واء متوت�رة بع�ض 
اليشء اليوم ولذلك س�تحاول جاهدا أن تسيطر 
عىل مشاعرك. قد يساعدك شخص ما يف العمل 

عىل إنجاز بعض املهام يف وقت أرسع. 

عزي�زي برج العقرب،األم�ور العائلية هي التي 
تهم�ك هذا اليوم، فعليك االهتمام بها وبأمورك 
الش�خصية، فأنت مهملها منذ وقت طويل، أما 
بالنس�بة لاللتزام�ات ال توجد لدي�ك الرغبة يف 
فعل أي يشء ضمن أعمالك املنزلية، املساء جيد 

للعاطفة إذا كان لديك حبيب

عزي�زي ب�رج القوس،ربم�ا يخربك أح�د أفراد 
األرسة ببع�ض األخب�ار الجدي�دة الت�ي تتعلق 
بش�خص ما يهمك أم�ره. ربما تتس�بب هذه 
األخب�ار يف تغيري بعض األف�كار الخاصة بك. ال 

تدع هذه األخبار تؤثر عىل حياتك سلباً. 

عزيزي ب�رج الجدي، تحرك من منطلق ايجابي 
بناء، ح�ان الوقت لتحقق رغبت�ك. اعترب الجو 
مناس�باً وتح�رك لتعزي�ز الروابط والقواس�م 
املش�رتكة. تثبت لك األيام أن الرشيك أكثر وفاء 
مما كنت تتصور، وذلك يرفع املنسوب اإليجابي 

يف عالقتكما.

عزيزي برج الدلو،تذكر أنك الش�خص املسؤول 
اليوم عن تنظيف غرفتك الش�خصية. إذا تركت 
مالبس متس�خة ملق�اة ع�ىل األرض واألطباق 
غ�ري نظيفة، فس�تكون أنت الش�خص الوحيد 

املسؤول عن تنظيفها.

الحوت،ه�ل تق�وم بممارس�ة  ب�رج  عزي�زي 
الرياض�ة م�ن أج�ل إنق�اص وزن�ك؟ إذا كنت 
تم�ارس الرياض�ة من أجل ه�ذا الغرض، فمن 
املتوقع ان تش�عر بالتع�ب واإلجهاد. يمكنك أن 
تواصل ممارسة الرياضة ولكن من األفضل أن 

تركز عىل رياضة اليوجا.

العذراء

احلوت

أغرب عملية جراحية
يف س�ابقة م�ن نوعه�ا، قام�ت ام�رأة 
إيطالي�ة تبل�غ م�ن العم�ر 60 عام�اً 
بحش�و الزيتون وهي راقدة عىل رسير 

الجراحة.
وقامت املريضة بتحضري 90 زيتونة 
يف س�اعة واح�دة أثن�اء خضوعها 
لعملية إلزالة ورم يف فصها الصدغي 

األيرس.
إىل ذل�ك أوض�ح ج�راح األعص�اب 
بمستشفى ريونيتي يف مدينة أنكونا 
اإليطالية أن العملية الجراحية التي 
الساعة  استغرقت ساعتني ونصف 

»جرت بسالسة«.
حال�ة  يف  الدم�اغ  جراح�ة  أن  يذك�ر 
اليقظة، كما تس�مى، تس�تخدم لعالج 

بع�ض األعراض العصبي�ة مثل األورام 
الت�ي تصيب مناطق الدماغ املس�ؤولة 
ع�ن الب�رص والحرك�ة والنط�ق. ومن 
أج�ل مس�اعدة الطبيب الج�راح يف 
تقليل احتماالت التس�بب يف أرضار 
م�ن  ُيطل�ب  الس�ليمة،  لألنس�جة 
املريض أن يجيب عىل أسئلة معينة 
أو أن يقوم بنشاط ما خالل التدخل 
الجراحي.وبم�ا أن الفص الصدغي 
األي�رس ه�و املس�ؤول ع�ن النطق 
والذاك�رة وحرك�ة الجان�ب األيمن 
من الجس�م، ق�ال الج�راح روبرتو 

ترينياني لوكالة أنسا اإليطالية لألنباء 
إن هذا األس�لوب »يس�مح لنا بمراقبة 
حالة املريض«.يش�ار إىل أن ترينياني، 
الذي يقود فريق�اً من 11 طبيباً وفنياً، 
نف�ذ نح�و 60 عملي�ة جراحي�ة  ق�د 
دماغي�ة بحال�ة اليقظ�ة يف الس�نوات 
األخ�رية. وكان ق�د طلب م�ن مريض 
آخر يف أنكونا أن يش�اهد أفالم كرتون.

لكن عملية حشو زيتون »أسكويل« تعد 
أكث�ر تعقيداً، وقال اإلع�الم اإليطايل إن 
غرفة العمليات أصبحت أشبه بمطبخ 

أثناء إجراء العملية.

فصيلة الـدم األقل عرضة 
لإلصابة بـ »كورونا«

توصلت دراس�ة أمريكية حديثة، إىل 
أن األش�خاص الذي�ن لديهم فصيلة 
َدم )O( يتمتع�ون بحماي�ة أكرب من 

اإلصابة بفريوس »كورونا«.
وبّينت الدراس�ة التي أجرتها رشكة 
أمريكية ُمختصة بإجراء االختبارات 
الجينية، أن النتائج تشري النخفاض 
ل�دى  بكورون�ا  اإلصاب�ة  احتم�ال 
أصحاب الفصيلة )O( بنسبة ترتاوح 
ب�ني 9 إىل 18% عند مقارنتهم بأنواع 

الدم األخرى.
وأوضح�ت أن النتائ�ج التي توصلت 
إليها ش�ارك فيها 750 ألف شخص، 
كما أنها ظلت ثابت�ة حتى مع تغري 

العمر والجنس ومؤرش كتلة الجسم 
ل�دى  امل�ريض  والتاري�خ  والع�رق 

املشاركني فيها.
وعمل�ت الدراس�ة عىل تقدي�م مزيد 
م�ن األدل�ة ع�ىل أهمية فصيل�ة َدم 
الش�خص يف االس�تجابة لف�ريوس 
»كورون�ا« من عدمها، حي�ث بّينت 
أن هناك روابط ب�ني كورونا وتخثر 
واألوعي�ة  القل�ب  وأم�راض  ال��دم 
الت�ي  الرشك�ة  الدم�وية.ولفت�ت 
توصلت للدراس�ة إىل أن�ه من املبكر 
الجزم بوجود عوام�ل وراثية تتعلق 
باإلصابة باملرض، مشريًة إىل أن ذلك 

يحتاج إىل مزيد من األبحاث.

فيسبوك ختترب Face ID و Touch ID لتطبيق مسنجر
تخترب فيس�بوك ميزة جدي�دة لتطبيق 
مسنجر تس�مح للمستخدمني بحماية 
رس�ائلهم بش�كل أفض�ل ع�ن أع�ني 
املتطفلني، بحيث يحتاج املس�تخدمون 
عند تفعي�ل امليزة إىل مصادقة هويتهم 
 Touch( أو   )Face ID( باس�تخدام 
ID( أو رمز امل�رور قبل أن يتمكنوا من 
عرض الربيد ال�وارد، حتى يف حال كان 
الهاتف غ�ري مقفل.وتعتمد هذه امليزة 
عىل إعدادات أمان الجهاز، لذا فإن فتح 

الهاتف بشكل طبيعي هو الطريقة لفتح 
تطبيق مس�نجر، ويمكن للمس�تخدمني 
أيًض�ا تعي�ني ف�رتة زمنية مح�ددة بعد 
مغادرة التطبيق، بحيث يحتاج التطبيق 

بعد مرور هذه الف�رتة الزمنية إىل إعادة 
املصادقة.وتجل�ب ه�ذه املي�زة التجربة 
نفسها املتوفرة بالفعل بالنسبة لتطبيق 
فيس�بوك،  لرشك�ة  اململ�وك  واتس�اب 
بحي�ث يمك�ن للمس�تخدمني تحديد ما 

إذا كانت املصادق�ة مطلوبة دائًما عند 
فت�ح التطبيق أو بعد مرور فرتة زمنية 
دون استخدامه، التي يمكن أن ترتاوح 
م�ن دقيقة واح�دة إىل س�اعة واحدة.

وتخت�رب الرشكة يف الوق�ت الحايل ميزة 
األم�ان الجديدة بني نس�بة صغرية من 
مس�تخدمي مس�نجر لنظام التشغيل 
)آي أو إس( iOS، وذل�ك بالرغم من أن 
امليزة قد تكون متاحة يف نهاية املطاف 
عىل نطاق أوس�ع، م�ن ضمنها أجهزة 
أندرويد.وقال متحدث باس�م فيس�بوك 
يف بي�ان: “نري�د منح األش�خاص املزيد 
من الخيارات وعن�ارص التحكم لحماية 

رسائلهم الخاصة.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
4 ثم�رة كوس�ة مقطعة رشائ�ح طوليا - 2 ثمرة فلفل أل�وان - 1 ثمرة 
باذنجان مقطعة رشائح طوليا - 2/1 ملعقة صغرية روزماري مجفف 
- 2/1 ملعق�ة صغرية اوريجان�و مجفف - 2/1 ملعقة صغرية ريحان 
مجفف - 4/1 ملعقة صغرية بودرة ثوم – ملح - فلفل اس�ود مطحون 

- 2 ملعقة كبرية زيت زيتون
خطوات التحضري:

سخني الجريل عىل درجة حرارة عالية.
يف بولة متوس�طة الحجم ضعي الروزم�اري و األوريجانو و الريحان و 

بودرة الثوم و امللح و الفلفل األسود املطحون و اخلطي املزيج جيدا.
قومي بدهن الجريل بالقليل من الزيت.

تب�ي الخ�روات بمزي�ج التوابل برفق ث�م ضعيها ع�ىل الجريل حتى 
الشواء.

قدم�ي الخروات املش�وية بالروزماري س�اخنة كوجب�ة صحية مع 
سلطة الزبادي.

اخلرضوات املشوية بالروزماري

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن أفضل 7 أطعم�ه لتقوية املناعة 
والث�وم  الرم�ان  األم�راض ه�م  و تحطي�م 
والبصل والشاي األخر و الشوفان و القرع 

والربوكي
هل تعلم أن معظم املدخنون يحتاجون لثالث 

محاوالت قبل النجاح باإلقالع عن التدخني.
هل تعلم أن أعراض التسمم الغذائي: -مغص 
بالبطن -إسهال )قد يكون دموي( وغثيان و 

استفراغ -فقدان للشهية &ndash;حمى.
ويف الخت�ام نرج�و أن تكون�وا قد اس�تفدتم 
م�ن املعلومات املقدم�ة لكم يف ه�ذه املقالة 
معلوم�ات ع�ن الصح�ة ، س�ائلني م�ن الله 
أن يدي�م عليك�م نعمة الصح�ة وأن يمتعكم 
بأبصارك�م وأس�ماعكم أبدا م�ا حييتم، وأن 
يش�في مرضنا ومرضاكم ومريض املسلمني 

جميعا.
هل تعلم، أن الس�بب األس�ايس لظه�ور آالم 
ال�رأس والظه�ر والرقب�ة، ه�و التقلص�ات 
والتش�نجات العضلي�ة، وأنن�ا نس�تطيع أن 

نمحيها بالكلية عن طريق الضحك.
ه�ل تعلم، أن الزعف�ران فيه خصائص تعمل 
كمض�اد لالكتئ�اب؛ حي�ث تق�وم بزي�ادة يف 
مس�تويات أح�د امل�واد الكيماوي�ة املعينة يف 

الدماغ، ومنها السريوتونني.
 هل تعلم عن الصحة، أن رشب اللبن، وتناول 
البي�ض،  وأكل  الخ�راء،  واألوراق  الج�زر 

.A يساعد عىل عالج نقص فيتامني
معلومات هل تعلم عن الصحة معلومات هل 

تعلم عن الصحة

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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مطالب ليوث الرافدين عىل طاولة التطبيعية 
قبل بدء التحضري الفعيل لنهائيات آسيا

             المستقبل العراقي/ متابعة

التق�ى نائ�ب رئيس الهي�أة التطبيعي�ة لالتحاد 
العراق�ي لك�رة الق�دم، رئي�س اللجن�ة الفني�ة 
والتطوير، ش�امل كامل، الجهاز الفني واالداري 
والالعبني ملنتخب الش�باب، وذل�ك قبل التحضري 
الفعيل لنهائيات آس�يا للشباب والذي من املؤمل 

أن يبدأ خالل الشهر املقبل.
ويواصل منتخب الشباب التدريبات عن ُبعد، بعد 
رفض خلية االزمة الحكومية أن يتجمع املنتخب 
فعلياً يف العاصمة بغداد، بس�بب جائحة فريوس 
كورون�ا، فيما تم تزويد الالعبني بمنهاج تدريبي 
خاص يتم تطبيقه بعيداً عن التجمعات للحفاظ 
عىل س�المتهم.وتحدث شامل كامل مع الالعبني 
عرب الدائ�رة االكرتوني�ة »ZOOM«، وحثهم عىل 
تقدي�م األفض�ل يف الف�رتة املقبل�ة، خصوص�ا 
باالس�تحقاق الق�اري الكب�ري يف نهائيات آس�يا 

للش�باب والتي س�تقام يف أوزبكس�تان بالرابع 
عرش من أكتوبر املقبل بمشاركة 16 منتخباً.

مؤكداً حرص الهيأة التطبيعية عىل تقديم أشكال 
الدعم كافة للمنتخب الش�بابي قب�ل التوجه إىل 

البطولة.
الفني�ة  اللجن�ة  عض�و  االجتم�اع  وح�ر 

التطبيعية،  للهي�أة  والتطوير 
داود الع�زاوي، والذي تحدث 
عن نقاط مهمة يف التدريب، 
فيم�ا أش�ار منس�ق اللجنة 

الفني�ة والتطوي�ر، الدكت�ور 
حيدر عبد القادر، اىل الحلول 

املهم������ة إلجراء 
املعس�ك�رات يف 

ظل الظ�روف 
الحالي���ة، 
كيفي��ة  و
توفي����ر 
اج����واء 
لي����ة  مثا

للمنتخ�ب 
خالل األيام 

املقبلة.

صانع انجاز العراق يف 2007 ضمن أعظم 
املدربني بتاريخ كأس اسيا

             المستقبل العراقي/ متابعة

شهدت نهائيات كأس آسيا عىل امتداد تاريخها 
تحقيق العديد من املدربني لنجاحات كبرية من 

خالل قيادة فرقهم إىل التتويج بلقب البطولة.
وع�ىل امتداد تاري�خ البطولة ط�وال 64 عاماً، 
نج�ح 16 م�درب يف الفوز بلق�ب البطولة، مع 
محاول�ة العديد م�ن املدرب�ني للوصول إىل 
االتح�اد  تقري�ر  الكأس.والق�ى  رف�ع 
االس�يوي، الضوء عىل أبرز 10 مدربني 
شهدتهم البطولة، حيث يمكن للقراء 
املش�اركة يف االستفتاء أدناه لتحديد 

املدرب األبرز يف تاريخ البطولة.
ويستمر التصويت حتى يوم االثنني 
20 تم�وز الج�اري، عند الس�اعة 4 
ع�راً بتوقي�ت ماليزي�ا )توقي�ت 
غرينتش +8(.وتواجد مدرب اسود 

الرافدين الربازييل جورفان فيريا ضمن املدربني 
ال�10 »األعظم يف تاريخ القارة«.

وكتب املوقع عن فيريا قائالً:
كان الربازي�يل جورفان فيريا مهندس أحد أبرز 

اإلنج�ازات يف تاري�خ كأس آس�يا، عندم�ا قاد 
منتخ�ب العراق يف رحلته األس�طورية من أجل 
التتوي�ج بلق�ب كأس آس�يا 2007 يف منطق�ة 

آسيان.

الكشف عن خطة برشلونة 
حلسم صفقة الوتارو

النسخة العربية للنظام االسايس 
الحتاد الكرة متاحة خالل ايام

              المستقبل العراقي/ متابعة

ال يزال برشلونة متمسًكا بالتعاقد مع األرجنتيني الوتارو 
مارتينيز، مهاجم إنرت ميالن، خالل املوسم املقبل.

ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
إن�رت يدرك أن برش�لونة يريد ضم الوتارو، كم�ا أن النادي 

الكتالوني توصل التفاق شفوي مع الالعب األرجنتيني.
وأشارت إىل أن املفاوضات متوقفة حالًيا بني الناديني حول 
الوت�اور، وس�تظل كذلك حتى انتهاء مش�اركة برش�لونة 

وإنرت يف البطوالت األوروبية.
وأوضحت أن أولوية إدارة برشلونة حالًيا هي بيع عدد من 

العبيه، لتمويل صفقة الوتارو.
وقالت الصحيفة الكتالونية إن برشلونة يرغب يف الحصول 
ع�ىل 70 مليون يورو م�ن خالل بيع بعض األس�ماء مثل 
جان كلري توديب�و وموىس واجي وإيفان راكيتيتش ونيتو 

وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي.
وأضافت أنه باإلضافة لألموال، س�يقدم برشلونة خدمات 

ظهريه جونيور فريبو لصالح إنرت ضمن صفقة الوتارو.

جوارديوال يطلق رسائل نارية للغاضبني من رفع عقوبة السيتي

كابيلو: أتاالنتا سيضع سان جريمان يف ورطة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب بي�ب جوارديوال مدرب مانشس�رت 
س�يتي، عن سعادته الكبرية برفع عقوبة 
املس�ابقات  يف  املش�اركة  ع�ن  اإليق�اف 
األوروبية، موجًها رس�ائل شديدة اللهجة 

ملنافسيه.
وج�اء ذل�ك يف املؤتم�ر الصحف�ي ال�ذي 
أجراه اليوم الثالث�اء، والخاص بمواجهة 
بورنم�وث غًدا، ضمن لقاءات الجولة رقم 

36 من الدوري اإلنجليزي املمتاز
واس�تهل جواردي�وال املؤتم�ر الصحف�ي 
بالتعلي�ق ع�ىل ق�رار محكم�ة التحكي�م 
الرياضي�ة برف�ع عقوب�ة اإليق�اف التي 
كان�ت موقع�ة ع�ىل الس�يتي بالحرمان 
م�ن املش�اركة يف املس�ابقات األوروبي�ة 
مل�دة عامني قائال: »أنا س�عيد للغاية بهذا 

الق�رار، أظهر ذل�ك أن كل ما قاله البعض 
عن النادي غري صحيح، وسندافع يف أرض 

امللعب عما فزنا به عليها«.
انتقادات كلوب ومورينيو 

وعل�ق عىل انتق�اد كل م�ن يورجن كلوب 
وجوزي�ه موريني�و لذل�ك الق�رار: »يجب 
أن يت�م االعتذار لنا، فإذا كن�ا قمنا بيشء 
خاط�ئ، كنا س�نتقبل عقوب�ة يويفا، لم 
نتوق�ع أن يدافع عنا ليفرب�ول وتوتنهام 
وآرس�نال وتش�يليس أو وولفرهامبتون، 
ولك�ن لدين�ا الحق يف الدفاع عن أنفس�نا، 
عندم�ا نرى أن ما قمنا ب�ه كان صحيًحا، 

وقال 3 قضاة مستقلني نفس األمر«.
وأضاف: »اليوم هو يوم جيد، وكذلك أمس 
بالنس�بة لكرة القدم، فنح�ن نلعب تحت 
نفس القوانني التي تعمل تحتها كل أندية 
أوروب�ا، وإذا كنا خرقنا قواعد اللعب املايل 

النظيف، كان سيتم معاقبتنا«.
وواص�ل: »لك�ن كان علين�ا الدف�اع ع�ن 
أنفس�نا كوننا عىل حق، البعض يقول إننا 
نغش ونكذب، وأن فرضية الرباءة لم تكن 
متواجدة، ولكن عندما أثبتنا أننا عىل حق، 
كنا س�عداء للغاية، ف�اآلن يمكننا الدفاع 

عما قدمناه يف أرض امللعب«.
ع�ن  س�يتوقف  البع�ض  كان  إذا  وعم�ا 
أحاديث�ه ع�ن الس�يتي، ق�ال: »س�يكون 
ذل�ك لطيًفا، ولكن�ي ال أعتق�د ذلك، فمن 
خالل ما حدث يف الس�نوات األخرية، وعدد 
األشخاص الذين أتوا إىل نادينا للهمس من 
وراء ظهورن�ا، أح�ب أن ينتهي هذا األمر، 
وأن نذه�ب إىل أرض امللعب للعب يف أرض 
امللع�ب، وإذا تغلب�وا علين�ا، ل�ن نرتدد يف 
التق�دم بالتهنئة إليهم، ولكنهم يخرسون 
بعيًدا عن امللعب«.وتابع: »عليهم الذهاب 

ألرض امللع�ب ملحاول�ة هزيمتن�ا، وقل�ت 
كثريًا، إذا فعلنا ش�يئا خاطئا، فس�نتقبل 
اإليق�اف م�ن فيف�ا ويويف�ا وبريمريليج 
واالتحاد اإلنجليزي، ولكن بإمكاننا الدفاع 
عن أنفسنا وأمس كان يوًما عظيًما لكرة 
الق�دم ألنه أظه�ر تعاملن�ا بنفس قوانني 
أندية النخبة«. وقال: »يمكننا املشاركة يف 
دوري أبط�ال أوروبا املوس�م املقبل، نظرًا 
ألن ما قمنا ب�ه كان صحيًحا، عليهم اآلن 

تقبل ذلك ومواجهتنا عىل أرض امللعب«.
وعن إمكانية اس�تمراره مع الس�يتي ملا 
بعد عام 2021، أوض�ح: »رأيي لم يتغري، 
ربم�ا أتمكن من البقاء هن�ا لفرتة أطول، 
ولكن الجماهري لن تتفهم حجم الصعوبة 
عىل الجميع مع الشكوك التي حامت حول 
الن�ادي، اآلن أثبتن�ا كل يشء يف املحكمة، 

وسنعود للملعب مرة أخرى«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ح�ذر امل�درب اإليطايل املخ�رم، فابي�و كابيل�و، فريق 
باري�س س�ان جريمان من نظ�ريه أتاالنت�ا اإليطايل قبل 
مواجه�ة الفريقني يوم 12 أغس�طس/ أب املقبل يف دور 

الثماني�ة لدوري أبطال أوروب�ا.ورصح كابيلو عرب إذاعة 
»راي« اإليطالي�ة: »أتاالنتا فريق يتكون من عنارص تدرك 
تمام�ا إمكانياتها وقدراته�ا وتتحىل ب�إرادة املدينة، لقد 
تس�ببت فرتة الحجز الصحي بس�بب ف�ريوس كورونا يف 
توحده�م أكثر من أي وق�ت مىض«.وش�دد املدير الفني 

األسبق ملنتخب إنجلرتا: »بي إس جي ليس منافسا سهال 
المتالكه مهاجمني عىل أعىل مستوى خاصة يف املراوغات 
الفردية«.وأش�ار: »الفريق الفرنيس يتمتع بجودة عالية، 
ويبقى التح�دي الوحيد أمامه كيفي�ة التغلب عىل توقف 

فرنسا«.املس�ابقات الرسمية يف 

مورينيو يصف قرار رفع العقوبة عن السيتي باملشني
              المستقبل العراقي/ متابعة

وص�ف جوزي�ه موريني�و ق�رار ع�ودة مانشس�رت س�يتي 
للمش�اركة يف املس�ابقات األوروبية باملشني، مشريًا يف الوقت 
ذات�ه إىل دعم�ه الكبري لس�ريجي أورييه بعد مقتل ش�قيقه.

وج�اء ذل�ك يف املؤتمر الصحفي ال�ذي أجراه الي�وم الثالثاء، 
والخ�اص بمواجه�ة نيوكاس�ل غًدا ضم�ن الجول�ة 36 من 

ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز.وعلق املدرب الربتغ�ايل عىل قرار 
محكم�ة التحكيم الرياضية بإلغاء عقوبة إيقاف مانشس�رت 
س�يتي عن املشاركة يف املس�ابقات األوربية قائال: »هو قرار 
مش�ني، فإذا لم يكن السيتي مذنًبا، فلم تكن لتعاقبه بغرامة 
10 مالي�ني، إذا لم تكن مذنًبا فلن يت�م تغريمك«.وتابع: »أما 
إذا كن�ت مذنًبا فه�و قرار مش�ني، كان يتوج�ب إيقافك من 
املس�ابقة، ال أعرف ما إذا كان مانشس�رت سيتي مذنب أم ال، 

ولك�ن يف كال الحالتني القرار مش�ني«.أما عن وضع توتنهام 
مع قضية اللعب املايل النظيف، فأضاف مورينيو: »الس�بريز 
هو الس�بريز، ال أعتق�د أنه غري تلك العقلية، ويف تلك الس�مة 
األمر أكثر من صحيح، أنا س�عيد بالطريقة التي نتعامل بها 
هنا«.وواص�ل: »لم نعاني م�ن اإلصابات يف املب�اراة األخرية، 
ولكن تع�رض ندومبيل لإلصابة يف تدري�ب األمس، وال أعتقد 
بأنه س�يتم اختياره )يف قائمة املب�اراة(، ولكن أمامنا حصة 

تدريبية أخرى، وربما يتدرب معنا دييل أيل بعد الظهر، ولكني 
ال أظن بأنه س�يكون متاًحا، وبالطبع هناك عالمة استفهام 
كبرية بشأن سريجي أورييه يف تلك اللحظة«.وزاد: »يف اللحظة 
الحالية أتحدث أنا وبعض األشخاص اآلخرين من النادي معه 
لدعمه يف تلك اللحظة املأساوية له وألرسته، يملك طريقته يف 
التفاعل ولكل إنسان مشاعر مختلفة، وبالتايل سنحرتم قرار 

سريجي بنسبة 100%، وال ضغوط مننا عليه«.

يوفنتوس جيهز ديباال ملهمة كربى
              المستقبل العراقي/ متابعة

النج�م  لتغي�ري وضعي�ة  يتأه�ب ن�ادي يوفنت�وس 
األرجنتيني باولو ديباال، عىل جميع املستويات، عقب 

نهاية املوسم الجاري.
ووفًق�ا لصحيف�ة »توتوس�بورت« اإليطالي�ة، ف�إن 

التطور الجديد بشأن عالقة يوفنتوس وديباال، يتمثل 
يف رسيان مفاوض�ات التجديد بني الطرفني عىل نحو 

إيجابي.
وأشارت إىل أن الطرفني اتفقنا عىل التمديد حتى صيف 

2025، مع تحسني راتب ديباال يف العقد الجديد.
وأوضح�ت أن اإلع�الن ع�ن تجديد ديباال س�يكون يف 

ش�هر أغس�طس/ آب املقبل، عقب انتهاء الدوري 
اإليط�ايل، وقب�ل اس�تئناف مباري�ات دوري أبطال 

أوروبا.
وذكرت الصحيفة أن ديباال سيصبح واجهة للنادي يف 
اإلعالن والتس�ويق للعالمة التجارية لليويف، باإلضافة 

إىل أنه القائد املستقبيل للسيدة العجوز.

كلوب: أرتيتا تأثر بجوارديوال.. 
ورقم صالح ال يصدق

              المستقبل العراقي/ متابعة

أشاد املدير الفني لليفربول يورجن كلوب، 
بمدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، قبل مواجهة 
الفريقني املرتقبة مس�اء األربعاء، ضمن 
الجول�ة السادس�ة والثالثني م�ن الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
 وق�ال كلوب يف مؤتم�ر صحفي افرتايض 
الثالث�اء: »ميكيل جزء م�ن مرشوع جيل 
مثري م�ن املدرب�ني، مش�اهدته أمر مثري 
للغاي�ة، يمكن�ك أن ترى األف�كار، وتأثره 
يحظ�ى  كان  لق�د  )جواردي�وال(،  ببي�ب 
باألفكار نفسها عندما كان العبا، آرسنال 

فريق مثري حقا«.
 وأك�د كلوب أن فريقه س�يفتقد لخدمات 
أم�ام  العب�ه املخ�رم جيم�س ميلن�ر 
آرس�نال بقول�ه: »آخ�ر املعلوم�ات التي 
تلقيتها أمس تفيد بأنه ربما يكون جاهزا 
ملباراة تشيليس، عدا ذلك، ال توجد إصابات 

جديدة، س�نحظى بالقائمة نفس�ها التي 
كان�ت موج�ودة أم�ام برين�يل )املب�اراة 

السابقة(«.
 رقم صالح

ويف ح�ال ش�ارك النج�م امل�ري محمد 
ص�الح أم�ام آرس�نال، فإن�ه س�يصل إىل 
حاجز ال��150 مباراة بكافة املس�ابقات 
مع ال�«ريدز«، وعن ذلك قال كلوب: »هذا 
يعن�ي أنه يخ�وض 50 مباراة يف املوس�م 
الواح�د، نح�ن محظوظ�ون بأن�ه يلعب 
ه�ذه املباري�ات دون أن يتعرض إلصابة، 
ه�ذا أمر ال يص�دق، كنت إيجابي�ا للغاية 
يف اللحظ�ة الت�ي كان واضح�ا فيه�ا أننا 

سنتعاقد معه«.
 وأضاف: »ثالثي املقدمة لعب بطريقة لم 
نكن نتوقعها، سجل الالعبون الثالثة فيما 
بينهم 250 هدفا، كان يوما جيدا بالنسبة 
إىل ليفربول، ويوما جي�دا جدا ملو )عندما 

تعاقد ليفربول معه(«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

اعلن�ت الهيئة التطبيعية لالتح�اد العراقي لكرة القدم، ان 
ترجم�ة النظام االس�ايس لالتحاد س�تكون متاحة خالل 

االيام القليلة املقبلة.
وق�ال امني رس الهيئة محمد فرحان، يف بيان ان »الرتجمة 
القانونية ملس�ودة النظام االسايس من اللغة االنكليزية اىل 

اللغة العربية ستكتمل خالل االيام القليلة املقبلة«.
وأضاف فرحان، »س�يتم إرس�ال النس�خة العربية بشكل 
رس�مي اىل الهي�أة العام�ة مطلع االس�بوع املقبل لغرض 
االطالع عليه�ا، وإبداء املالحظات واملقرتحات التي يرونها 
مناس�بة، وتسليمها إلينا ليتم إرسالها مع مسودة النظام 

االسايس اىل االتحاد الدويل لكرة القدم«.
وخت�م: »وبإم�كان الهيأة العام�ة االطالع وال�رد عىل كل 
املالحظ�ات واملقرتح�ات خالل م�دة )5( أيام م�ن تاريخ 

تسلم النسخة العربية«.

الطلبة جيدد تعاقده مع حممد جفال
              المستقبل العراقي/ متابعة

جدد الطلبة تعاقده م�ع العب الفريق 
محمد جفال ملوسم جديد.

خل�ف  أحم�د  الفري�ق  م�درب  وق�ال 
لك�ووورة »الن�ادي نج�ح يف الحف�اظ 
عىل أغلب العب�ي الفريق وإبرام بعض 
الصفقات م�ع العبني محلي�ني نعتقد 

يف  مهم�ة  إضاف�ة  سيش�كلون  أنه�م 
أن  املقبل«.وب�ني  املوس�م  منافس�ات 
»إدارة الن�ادي نجح�ت يف التعاق�د مع 
املح�رتف الكامرين�ي جاك�وب بوق�ت 
س�ابق، ولدينا اتفاق ش�به نهائي مع 
الالعب�ني عب�د الرحمن ب�ركات ومؤيد 

العجان«.
وأش�ار إىل أن بع�ض الالعب�ني س�يتم 

تجدي�د التعاق�د معه�م خالل 
األي�ام املقبلة لحس�م قائمة 
الفري�ق بش�كل مبكر ومن 
ث�م انتظار الض�وء األخر 
لب�دء التدريب�ات الجماعية 
املقب�ل. للموس�م  تحض�ريا 

يش�ار إىل أن أحم�د خلف يق�ود الطلبة 
للموسم الثاني عىل التوايل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ريال مدريد حيرض مبايب ضد باريس
            المستقبل العراقي/ متابعة

لم يتنازل مس�ؤولو نادي ريال مدريد اإلسباني عن فكرة 
التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس س�ان جريمان 
الفرنيس.وذك�رت صحيفة »ماركا« اإلس�بانية أن إدارة 
امللك�ي تعل�م تماما أن ضم مبابي هذا الصيف س�يكون 
صعبا للغاية بس�بب التداعي�ات االقتصادية الناتجة عن 

فريوس كورونا.

وأش�ارت إىل أن النادي املدريدي طلب م�ن مبابي عدم تمديد 
تعاقده مع بي إس جي والذي سينتهي يف صيف 2022.

ولفتت إىل أن مس�ؤويل الريال يس�تهدفون به�ذه الخطوة أن 
يك�ون موقفهم قويا عن�د التفاوض ل�رشاء مبابي يف صيف 
العام املقب�ل 2021 وقبل عام واحد من انتهاء تعاقد املهاجم 
الفرن�يس الش�اب.يذكر أن مباب�ي انض�م لصف�وف الفريق 
البارييس يف صيف 2017 قادما من موناكو الفرنيس بصفقة 

ضخمة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.
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ثورة متوز ورجاهلا جتارب الشعوب وحلول اهلوية الوطنية! 

خالد العانيمازن صاحب 

يس�تنكر وعاظ مفاس�د املحاصصة وحكومتها العميقة وسالحها املنفلت 
واالجن�دات االقليمي�ة والدولي�ة لالحزاب املهيمن�ة عىل الس�لطة يف عراق 
اليوم، ما اكرر طرحه لبناء دولة مدنية عرصية للحكم الرشيد تساوي بني 
املنفعة الش�خصية واملنفعة العامة للدول�ة من خالل هوية وطنية عراقية 
جامعة شاملة. البعض يستنكر علنا باعتبار مثل هذه الدعوة إنما تختلف 
عن مس�طرة قي�اس االثر املبارش الجن�دات احزابهم الت�ي تطبق املرشوع 
االرسائي�ي لتقس�يم ومحو الع�راق كليا اما ب�ادراك وارادة أو من خالل ما 

وصفته بردود االفعال الغاضبة أو ردود االفعال الغبية.
الس�ؤال كيف استطاعت دوال مثل راوندا بعد مذابح الهيتو وانفالت األمور 
إىل حالة الالدولة من اس�تعادة مواقعها يف االتحاد األفريقي كدولة يتصاعد 
فيها النمو االقتصادي بخطوات متسارعة!  املثال الثاني ملا استعاد الناخب 
املاليزي الدكت�ور محمد مهاتري للحكم بعد اعتزاله العمل الس�يايس ليعيد 
االقتصاد املاليزي إىل نم�وذج متجدد من االرتقاء االقتصادي.  املثال الثالث 
ع�ن بنغالديش واملث�ال الرابع عن م�رص واملثال الخامس ع�ن جورجيا... 
ودعون�ا نتوق�ف عند املث�ال االيران�ي يف إدارة اقتصاد أزمة عق�ود متتالية 
وه�و يواج�ه تحدي�ات مالي�ة مب�ارشة؟ كل ما تق�دم يتطلب م�ن وعاظ 
مفاس�د املحاصصة فهم أعمق وأفضل إلدارة الس�لطة القائم عىل الفصل 
ب�ني املصلحة الوطنية العراقية وبني األزم�ات االقليمية والدولية. ال أعرف 
بالتحدي�د ملاذا نكون يف عني العاصفة وال نكون يف قلب املصالح املش�ركة 
والبحث عن الحلول الفضىل ملواجهة نتاج هذه املفاس�د؟  كل هذا الرويج 
ال�ذي يتواص�ل يف مواقع التواص�ل االجتماعي وكروب�ات املحادثة بصخب 
الحديث الطائفي واملناطق�ي املتعصب أليس األفضل أن يبحث عن الحلول 
الفضىل باالستفادة من تجارب االمم والشعوب التي وجدت طرق الحلول.

ويف خالصة موجزة جدا من هذه التجارب يمكن القول: 
أوال: مطل�وب من الفعاليات املجتمعية والدينية أن ترفض حديث االختالف 
وتضارب االجندات االقليمية والدولية يف الس�احة العراقية ليس يف مصلحة 
أي ط�رف عراق�ي بافعال وليس باالق�وال.. ثانيا: تعريف دس�توري دقيق 
للهوي�ة الوطنية العراقية الجامعة والش�املة يحقق املس�اواة بني املنفعة 
الش�خصية للمواطن/ الناخب وب�ني املنفعة العامة للدول�ة. ثالثا: احزاب 
عراقي�ة بامتياز تمث�ل العراقيني من الفاو حتى زاخو م�ن دون مناطقية 
أو طائفي�ة أو عنرصي�ة قومي�ة. رابعا: إدارة سياس�ية كفوءة ترش�ح يف 
االنتخاب�ات الربملانية وفق معايري الحكم الرش�يد لضبط ايقاع العالقة بني 
الحكومة املنتخبة وبني املصلحة الش�خصية للمواطن/ الناخب. خامس�ا: 
الت�زام السياس�ات العام�ة للدول�ة بمعايري الج�ودة الش�املة التي تقدم 
خدماتها للمواطن العراقي بعقلية الرشكة التي تخدم الزپائن.. وفق قاعدة 

أن الزبون عىل حق الثبات قدرات األجهزة الحكومية يف انجاز أعمالها.
ال أعتقد أن كل ذلك صعبا جدا..

منذ ش�بابي وحتى بلوغي من العمر عتيا لم ارى او اس�مع ان حدثا تاريخيا 
يف العراق وحد العراقيني من الش�مال اىل الجن�وب ومن الرشق اىل الغرب بكل 
اديانهم ومذاهبهم وقومياتهم يف تلك الساعة املباركة حيث خرجت الجماهري 
ع�ن بكرة ابيها تأيي�دا للثورة ولم يتخلف اال اعداء ومن كان مس�يئا اىل ابناء 
الش�عب العراق�ي.. تل�ك القل�ة القليلة املنبوذه من الش�عب وال نريد ش�هود 
كث�ر حتى نثب�ت ان كل ما ادعاه البعض عن الديمقراطية والس�الم يف العهد 
امللكي انما هو كذب وتلفيق ونستش�هد بالش�اعر الشعبي مال عبود الكرخي 
وقصيدت�ه العصماء )قيم ال�ركاع من ديرة عفك( الت�ي نظمها يف ذلك الحني 

ونذهب اىل الشاعر الكبريمعروف الرصايف يف قصيدته التي يقول فيها:
علم ودستور ومجلس امة – كل عن املعنى الصحيح محرف

اسماء ليس لنا سوى الفاظها – اما معانيها فليس تعرف
من يقرأ الدستور يعلم انه – وفقا لصك االنتداب مصنف

وش�واهد ال تع�د وال تحىص، كان ذلك الربملان مس�خرة يتن�در بها املواطنني 
وكلمة )موافج( يتفكه بها املواطنون. يروى يف احدى جلس�ات الربملان طلب 
التصوي�ت عىل قضية وحدثت مداخ�الت من البعض وملا توجه رئيس الربملان 
اىل احد الش�يوخ قائال ها شيخنا ش�تكول؟ اجاب والله حاير صاريل اكثر من 
ساعة افكر شلون هذا امليز الكبري دخل من هل الباب الصغرية رشدكول؟ فأي 
برملان واي ديمقراطية واية مشاريع ملكية؟ كانت شوارعنا اقصد العاصمة 
بغ�داد تغوص يف االطيان ش�تاء واالترب�ة صيفا وكانت املي�اه القذرة تمر يف 
س�واقي تتوس�ط االزقة حامله معها مخلفات الس�كان، اما مالبس الطبقة 
املتوس�طة وليس الفق�رية كانت من تح�ت التكية التي تغ�وص باملتبضعني 
من ما يس�مى باللنكه التي يتوارثها الصغار من الكبار بعد ان يقضون منها 
وطرا وكانت الش�حاطة الرجالية تعمل من مخلفات اطارات السيارات وكان 
االقطاعي يس�تبيح عائلة الفالح والس�جون واالمن العامة تغص باملواطنني 
الغي�ارى ع�ىل وطنه�م والزلت اذك�ر كيف كن�ا نجمع مرصوفنا يف املدرس�ة 
لنش�ري به فحم حتى نديفء الصف املدريس الذي كنا نرتجف من ش�دة الربد 

وتوضع مناقل الفحم داخل الصف ليعمي عيوننا الدخان. 
لم يتطرق الس�ادة الكرام ش�هود الزور اىل ميزانية العراق التي كانت يف العهد 
امللك�ي 50 مليون دينار لتصب�ح مئة مليون دينار بعد الث�ورة، ولم يتطرقوا 
اىل املش�اريع التي انج�زت يف عمر الحكم الوطني الذي لم يتجاوز 5 س�نوات 
والت�ي فاقت ما انج�ز يف كل العهد امللك�ي رغم املؤامرات والدس�اس والفتن 
والفت�اوي الديني�ة امللوثة ضد الث�ورة بما انجزته من مش�اريع وبنى تحتية 
ال زالت ش�واهدها حتى االن ولم يتطرق ه�ؤالء اىل رجال الثورة وممتلكاتهم 
ومكاس�بهم الذين خرجوا من الدنيا ومكسبهم الوحيد هو النزاهة والرشف؛ 
لقد شهد حتى اعداء الثورة ممن انقلبوا عليها من القوميني والبعثيني بنزاهة 
الث�ورة ورجاله�ا بعدما وخزتهم ضمائره�م ومنهم من اعلنه�ا انهم جاؤوا 

بقطار امريكي وبريطاني.

دراسة: دم أحد احليوانات مفتاح لفك شيفرة كورونا
كش�فت تج�ارب علمي�ة جدي�دة، أن 
األجس�ام املض�ادة املأخ�وذة م�ن دم 
حيوان الالما قد تكون العالج السحري 
لف�ريوس كورون�ا املس�بب ل�”كوفيد 

.19
وذكرت شبكة “بي بي يس” الربيطانية، 
أن “علماء من معهد روزاليند فرانكلني 
باململكة املتحدة اس�تخدموا األجس�ام 
املضادة من خاليا حيوان الالما لتطوير 
ع�الج مع�زز للمناع�ة ض�د ف�ريوس 

كورونا”.
ونقل�ت “ب�ي ب�ي يس” ع�ن جيم�س 

نايس�ميث، مدي�ر معه�د روزالين�د فرانكلني 
ورئي�س الفري�ق البحثي الذي يعم�ل عىل هذا 
املرشوع، قوله باس�تخدام األجس�ام املضادة 
لحي�وان الالم�ا، فإننا نس�عى تقريبا إىل صنع 
نس�خة من مفت�اح فريوس كورونا، وس�وف 
البيولوجي�ا  املفت�اح ونس�تخدم  نأخ�ذ ه�ذا 
الجزيئي�ة لصقل أجزاء منه حت�ى نجعل منه 

مفتاحا مناسبا لفك شيفرة الوباء”.
وأش�ار نايس�ميث إىل أن األجس�ام املض�ادة 
لحي�وان الالم�ا ُتع�رف أيض�ا بأنها “أجس�ام 
مض�ادة متناهية الصغر”. وق�ال: “يف املعمل، 

يمكنن�ا أن نحصل عىل أجس�ام مضادة قادرة 
ع�ىل الفتك بالفريوس النش�ط بق�وة – أفضل 
من أي يشء آخر شاهدناه من قبل”. وأضاف: 
“إنه�ا تقت�ل الف�ريوس يف املزرع�ة املعملي�ة 

بكفاءة مذهلة”.
م�ن جانبه�ا، قال�ت صحيف�ة “دي�ي مي�ل” 
الربيطاني�ة، إن “حيوان الالما ينتج أجس�اما 
باألجس�ام  تس�مى  ج�دا،  صغ�رية  مض�ادة 
النانوية، والتي تتضاءل من تلك التي تصنعها 
أن  إىل  مش�رية  البرشي�ة”،  املناع�ة  أجه�زة 
التج�ارب املعملية وج�دت أن هذه األجس�ام 
املض�ادة الطبيعي�ة يمكن أن تك�ون مصممة 

لتحييد الفريوس التاجي عن طريق الربط 
بإحكام مع “بروتني الس�نبلة” وحظره 

من دخول الخاليا البرشية.
وأف�ادت الصحيف�ة الربيطاني�ة، أنه “ال 
ي�زال البح�ث يف مرحل�ة مبك�رة للغاي�ة 
يكث�ف  حي�ث  رسيع�ا،  تح�وال  وش�هد 
األكاديميون يف معه�د روزاليند فرانكلني 
يف جامعة أكسفورد عملية تستغرق عادة 
ما يقرب من عام إىل 12 أس�بوًعا فقط”. 
ويعتق�د الباحثون أن األجس�ام النانوية 
املش�تقة م�ن الالم�ا يمك�ن تطويرها يف 
نهاي�ة املطاف كع�الج لإلنس�ان املصاب 
بحالة حادة من “كوفي�د 19”. ونقلت “الديي 
مي�ل” ع�ن الربوفيس�ور جيمس نايس�ميث، 
مدير معه�د روزالين�د فرانكلني وأس�تاذ علم 
األحياء بجامعة أكسفورد، الذي كتب الدراسة 
قوله: “هذه األجس�ام النانوي�ة لديها القدرة 
لتتحول إىل مص�ل للنقاهة، مم�ا يوقف تقدم 
الفريوس بشكل فعال يف املرىض الذين يعانون 
من الع�دوى”. وأوضح “تمكن�ا من دمج أحد 
األجس�ام النانوية م�ع مضاد حي�وي برشي 
واستنتجنا أن فعالية الركيبة كانت أكثر قوة 

من فعالية كل من الجسمني وهما مستقلني.

نجدة بغداد تعتقل متسولني وتضبط سيارات خمالفة بمناطق متفرقة

بغداد / املستقبل العراقي

أف�ادت نج�دة بغ�داد، أم�س الثالث�اء، بإلقاء 
القبض عىل متسولني وضبط سيارات مخالفة 

بمناطق متفرقة يف بغداد.
وقال إع�الم رشطة نجدة بغ�داد يف بيان تلقت 

املستقبل العراقي نسخة منه إنه “تم خالل ال� 
24 ساعة املاضية و ضمن مناطق متفرقة من 
العاصمة بغداد القبض عىل اشخاص يحملون 
اس�لحة غ�ري مرخص�ة ضم�ن منطق�ة )حي 
اور(”. وأش�ار إىل، “القبض عىل 86 متس�وال، 
كم�ا ت�م ضب�ط 154 دراج�ة ناري�ة مخالفة 

للتعليم�ات القانونية”، مبين�ا أنه “تم القبض 
عىل سارق ضمن منطقة النعريية”.

وتابع، أنه “تم ضبط س�يارت مطلوبة )عليها 
مناط�ق  ضم�ن   )6( ع�دد  حج�ز(  اش�ارات 
)اليوس�فية. شارع فلس�طني. الوزيرية. علوة 

الرشيد. القاهرة(”.

وس�ط فرحة االهل واالحبة احتف�ل الحبيب الجميل 
)روكان عالء صباح ( بإيقاد شموع الفرح والرسور 
لدخول�ه عام�ه الثام�ن وبهذه 
املناسبة العطرة أتمنى لك يف يف 
عامك هذا عم�راً مديداً وقلباً 
محقق�اً  ونجاح�اً  س�عيداً 
وليس بعيداً ، وان ش�اء الله 
سماء حياتك تتزين بنجوم 

الحب والفرح.
والدك

          عالء صباح

عيد ميالد سعيد » روكان« وظائف يقوم هبا الدماغ أثناء النوم
يص�ل معدل النوم لدى اإلنس�ان إىل حوايل 
ثل�ث الي�وم، وبالت�ايل هناك أم�ور كثرية 

تحدث أثناء النوم وخاصة يف الدماغ.
وتوص�ل العلماء إىل بع�ض الوظائف التي 
يقوم بها دماغ اإلنس�ان أثناء النوم، وذلك 

خالل دراسات امتدت لعقود.
اتخ�اذ القرارت: تش�ري دراس�ة نرشت يف 
مجل�ة ” Current Biology” إىل أن الدماغ 
قادر عىل اتخاذ القرارات حتى أثناء النوم. 
حيث طلب من املش�اركني يف الدراسة فرز 
كلمات إىل فئتني ع�ن طريق النقر عىل زر 

معني وسمح لهم بالنوم أثناء الدراسة.
الدم�اغ: اكتش�اف علم�ي كبري يمه�د لفهم 

تعقيدات الدماغ البرشي
وتب�ني أن االختب�ار اس�تمر حت�ى بع�د نوم 

تتخ�ذ  أدمغته�م  املش�اركني، حي�ث كان�ت 
القرارات حتى بعد نوم الجسم.

ف�رز الذكريات: يعال�ج الدماغ، أثن�اء النوم، 
ذكري�ات جدي�دة ويتحقق م�ن الروابط مع 
الذكري�ات القديم�ة ويق�وم بعملي�ة الفرز، 

اللحظ�ات  الش�خص  ين�ى  ال  بحي�ث 
الرضورية.

ووفًق�ا للدكتور ماثيو ووك�ر من جامعة 
يع�زف  الش�خص  كان  إذا  كاليفورني�ا، 
عىل البيانو بعد ن�وم صحي وينام ثماني 
ساعات أخرى يف الليلة التالية، فإن الدرس 
ال�ذي يعزف�ه يت�م حفظه بش�كل أفضل 
بنسبة 20-30% مما كان عليه عندما يتم 

اختباره بعد الدرس مبارشة.
بن�اء رواب�ط: يبني الدم�اغ، أثن�اء النوم، 
روابط بني أش�ياء تبدو غ�ري متصلة هذا 
يمك�ن أن يؤدي إىل أفكار غ�ري عادية أو فهم 
أعم�ق للعالم. لذلك، فإن األفكار األصلية غري 
املتوقعة التي تظهر أحياًنا ليس�ت عش�وائية 

أو تلقائية.

أعلنت رشك�ة “غوغل” إطالقه�ا وحدات جديدة 
ملراقبة األخب�ار املزيفة واملحتوى غ�ري القانوني 
ع�رب منص�ة مش�اركة الفيديوه�ات الش�هرية 

“يوتيوب”.
وأوضحت “غوغل”، وف�ق ما نقله موقع “تايمز 
نيوز ناو”، أن يوتيوب، تتعاون حاليا مع وحدات 
ملراقب�ة ومن�ع األخب�ار املزيف�ة واملحت�وى غري 

القانون�ي يف كوريا الجنوبي�ة. وقال نيل موهان، 
نائ�ب رئي�س غوغ�ل األول، تل�ك الترصيحات يف 
مؤتمر ع�رب الفيديو مع رئي�س لجنة االتصاالت 
الكوري�ة الجنوبي�ة هان س�انغ هي�وك. جاءت 
ه�ذه الترصيح�ات بع�د أن طلب ه�ان مثل هذا 
التعاون، م�ع مراع�اة األخبار املزيف�ة املحيطة 
بتف�ي “كوفي�د 19، وقضية االعت�داء الجنيس 

الرقم�ي البارزة األخرية يف كوريا الجنوبية، حيث 
تم توزي�ع هذه املواد غري القانونية عرب منصات 
وس�ائل التواصل االجتماعي. يف الش�هر املايض، 
قام�ت غوغ�ل بتصحي�ح ممارس�ات االش�راك 
طواعي�ة يف خدم�ة “يوتيوب برمي�وم” يف كوريا 
الجنوبية، بعد أن وجدت الس�لطات الكورية أنها 

كانت غري عادلة للمستخدمني.

»غوغل« تطلق وحدات جديدة ملراقبة املحتوى املزيف وغري القانوين عىل »يوتيوب«
توص�ل علماء إىل اكتش�اف جدي�د يتمثل يف ق�درة اس�تثنائية يتمتع بها 

املرىض القريبني من املوت.
وبحس�ب م�ا نرشه موقع “يس ب�ي يس” الكندي، عندم�ا يكون املريض 
فاقدا للوعي وقريبا من املوت، تس�تمر حاس�ة الس�مع يف العمل ويمكن 

للمريض سماع ما يقوله األقارب له.
وكش�فت الدراس�ة التي أجراها باحثون يف جامعة كولومبيا الربيطانية، 
أنه مع اقراب الحياة من نهايتها، يظهر بعض املرىض نشاطا يف الدماغ.

ومن غري املعروف ما إذا كان املريض يمكنه فهم ما يسمعه، أو ما إذا كان 
يمكنه ببساطة سماع الكلمات.

وكش�ف الباحث�ون أن امل�رىض الذي�ن ينتقلون م�ن الحي�اة إىل املوت قد 
يتعرفون عىل مقطوعة املوسيقى املفضلة لديهم، بينما ال يمكن للمريض 

فاقد الوعي أن يشم أو يتذوق أي يشء.

علامء يكتشفون قدرة خاصة لدى املرضى 
القريبني من املوت


