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أعلن وزير املوارد املائية أن العراق س�يواجه 
ش�حاً بالغ�اً يف املي�اه إذا لم ي�رم اتفاقات 
م�ع تركيا املجاورة بش�أن مرشوعات أنقرة 
للري والس�دود التي قللت من تدفق النهر إىل 
السهول الجافة للعراق. وباالنحدار من جبال 
جن�وب رشق تركي�ا واالمت�داد عر س�وريا 
ث�م العراق قب�ل املصب يف الخلي�ج، يعد نهرا 
دجل�ة والفرات مصدر املياه الرئييس للعراق 
والرضوري من أج�ل الزراعة. لكن التوترات 
زادت خ�ال الس�نوات فيما ضغط�ت تركيا 
بمرشوع�ات الس�د لتلبي�ة احتياجاته�ا من 
الكهرباء. وبدوره، أثر هذا بش�كل بالغ عىل 
تدفق املياه إىل العراق. كان متوسط قياسات 
التدفق من الحدود مع تركيا يف شمال العراق 
أقل بنسبة 50 باملائة هذا العام، وفقا لوزير 
املوارد املائية مهدي راشد الحمداني يف مقابلة 
مع أسوش�يتد برس. ش�هد ه�ذا العام أيضا 
تراجعا يف هطول األمطار السنوي بنسبة 50 
باملائة مقارنة بالع�ام املايض، وفقا للوزير. 
وأضاف »طلبنا من وزارة الخارجية إرس�ال 
رس�الة عاجلة ل�وزارة الخارجي�ة الرتكية، 
لتس�ألهم عن س�بب انخفاض تدف�ق املياه 
إلين�ا«. وقال إن العراق مازال ينتظر ردا. مع 
تداعيات تغ�ر املناخ فضا ع�ن مرشوعات 
كهرومائية مستقبلية يف تركيا، تقدر الوزارة 
أن العراق سيواجه نقصا بحوايل 10.5 مليار 
م�رت مكعب م�ن املياه بحل�ول 2035، وفقا 

لدراسة داخلية أجرتها.
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       بغداد / المستقبل العراقي

تلّق�ت خطة اإلنعاش االقتصادي داخ�ل االتحاد األوروبي 
إش�ارة قوية عىل إمكانية التوصل إىل اتفاق بني األعضاء، 
بع�د رد هولندا بش�كل إيجابي عىل املق�رتح الذي طرحه 
ش�ارل ميش�يل، رئي�س املجل�س األوروب�ي، بخص�وص 
صندوق التعايف من تداعيات جائحة كورونا، الذي سيوجه 
باألساس إىل الدول األكثر ترضرا. وقال دبلومايس هولندي 
ع�ن املقرتح إنه خط�وة جادة يف الطري�ق الصحيح، لكنه 
أش�ار يف الوقت نفس�ه إىل أن املس�ألة تتعل�ق بحزمة وأن 
هناك الكثر من األسئلة التي تحتاج إىل إيضاح. وتتضمن 

خطة اإلنقاذ األصلية مبلغ 750 مليار يورو ملساعدة الدول 
األعض�اء عىل التعايف من تداعي�ات الجائحة. وبدأ الخاف 
بس�بب رف�ض دول أوروبي�ة ش�مالية، وتحدي�دا هولندا 
والنمس�ا والس�ويد والدانم�ارك وفنلن�دا، أن تكون هذه 
املبالغ عىل شكل مساعدات، بل عىل شكل قروض. واقرتح 
شارل ميش�يل، وهو رئيس الوزراء البلجيكي السابق، أن 
تكون لكل دولة الحق استخدام الفيتو، يف حال تشككها يف 
حقيقة تنفيذ أّي دولة مس�تفيدة من املساعدات، وبالتايل 
رصف املساعدة مؤقًتا. كما اقرتح تخفيض املساعدات يف 
ه�ذا الصندوق من 500 إىل 400 مليار يورو، فيما س�يتم 

زيادة القروض من 250 إىل 350 مليار يورو.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو لجن�ة النزاه�ة النيابية 
طه الدفاعي، أمس السبت، عن وجود 
اكثر من 20 منفذاً غر رسمي يف اقليم 
كردس�تان، مطالب�اً رئي�س ال�وزراء 
بإتخ�اذ إجراء  الكاظم�ي  مصطف�ى 
قديم يف حال رف�ض االقليم الخضوع 

للتعليمات االتحادية.
 وق�ال الدفاع�ي، يف ترصيح صحفي، 
إن�ه »يف رأيي الش�خيص ورأي مجمل 
اعض�اء مجل�س الن�واب وم�ن خال 
تجربة انه يف حالة اردنا ضبط املنافذ، 

يج�ب ان ُتضبط يف كل بق�اع العراق، 
واذا بقي�ت مناف�ذ اقلي�م كردس�تان 
بدون س�يطرة وكأنما لم نفعل شيئاً، 
النه س�يبقى هن�اك فلت�ان والتعرفة 
الكمركي�ة ل�م تنف�ذ باالقلي�م بالتايل 
ف�ان اغلب التجار س�تذهب اىل املنافذ 
املتس�اهلة لذلك س�يكون هناك رضر 
اقتصادي عىل املنافذ الحدودية االخرى 

يف الوسط والجنوب«. 
تطب�ق  ان  يج�ب  »لذل�ك  واض�اف: 
االج�راءات ع�ىل كل املنافذ بم�ا فيها 
اقلي�م كردس�تان م�ن أج�ل تحقي�ق 
العدالة وضبط رجال االعمال ودخول 

البضائع بشكل متساوي«. 
وتاب�ع: »يف حال�ة ع�دم الت�زام اقليم 
كردس�تان به�ذه االج�راءات نطالب 
بينن�ا  كم�ارك  بتش�كيل  الكاظم�ي 
وب�ني االقلي�م كم�ا كان�ت س�يطرة 
الصفرة للعم�ل عىل تدقي�ق الكمارك 
وامل�واد الداخل�ة من اقليم كردس�تان 
ع�ر س�يطرات متنقل�ة او ثابتة بعد 
كرك�وك او قبل كرك�وك او عن طريق 
من�ديل لنضم�ن ان القان�ون مطبق يف 
اقليم كردستان ايضاً وبالتايل تحقيق 
واك�د  الع�راق«.   جمي�ع  يف  العدال�ة 
الدفاع�ي ارصار مجل�س النواب عىل 

»تنفيذ القوانني يف كردس�تان واذا اراد 
االقليم حل املشاكل العالقة مع بغداد 
عليهم ان يلتزموا بالقوانني االتحادية 
الن�ه وفق�اً للدس�تور ف�ان املنافذ يف 
االقليم ه�ي منافذ اتحادي�ة يجب ان 
تخضع لس�يطرة بغ�داد«. وبني انه » 
يف كردس�تان اكثر م�ن 20 منفذاً غر 
رس�مي وهذه املنافذ تس�يطر عليها 
جهات وه�ذا يرض باالقتصاد العراقي 
ونح�ن نح�اول الحف�اظ ع�ىل املنتج 
العراقي، وهذه املنافذ غر الرسمية ال 

تحمي املنتج.
التفاصيل ص2
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وزير الداخلية يوجه بفتح التسجيل للسيارات عرب البوابة اإللكرتونية
     بغداد / المستقبل العراقي 

وج�ه وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان الغانمي، أم�س الس�بت، بفتح 
التس�جيل ألول مرة للس�يارات عرب البواب�ة االلكرتونية يف بغداد 

واملحافظات.
وق�ال الغانمي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »االهتمام بطلب�ات املواطنني هو من أولويات عملنا يف وزارة 
الداخلية، وبس�بب جائحة كورونا كان هن�اك إيقاف لعمل عدد 

من الدوائر بينها مديرية املرور العامة«.
وأضاف الغانمي أنه »لكثرة املناش�دات الواردة إلينا، فقد وجهنا 
بفتح التس�جيل ألول مرة للس�يارات عرب البواب�ة اإللكرتونية يف 
بغداد واملحافظات، عىل أن يتم دراس�ة فتح التس�جيل ملواضيع 

أخرى لدوائر الوزارة يف القريب العاجل.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن وزير املوارد املائية أن العراق س�يواجه شحاً 
بالغ�اً يف املي�اه إذا ل�م ي�ربم اتفاقات م�ع تركيا 
املجاورة بش�أن مرشوعات أنقرة للري والس�دود 
الت�ي قلل�ت من تدف�ق النهر إىل الس�هول الجافة 

للعراق.
وباالنحدار من جبال جنوب رشق تركيا واالمتداد 
عرب س�وريا ثم العراق قبل املصب يف الخليج، يعد 
نهرا دجل�ة والفرات مصدر املياه الرئييس للعراق 
والرضوري من أجل الزراعة. لكن التوترات زادت 
خالل الس�نوات فيما ضغط�ت تركيا بمرشوعات 

السد لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.
وبدوره، أثر هذا بش�كل بالغ عىل تدفق املياه إىل 

العراق.
كان متوس�ط قياس�ات التدفق م�ن الحدود مع 
تركيا يف ش�مال العراق أقل بنسبة 50 باملائة هذا 
الع�ام، وفقا لوزي�ر امل�وارد املائية مهدي راش�د 

الحمداني يف مقابلة مع أسوشيتد برس.
ش�هد هذا العام أيضا تراجع�ا يف هطول األمطار 
السنوي بنسبة 50 باملائة مقارنة بالعام املايض، 

وفقا للوزير.
وأضاف »طلبنا من وزارة الخارجية إرسال رسالة 
عاجلة ل�وزارة الخارجية الرتكية، لتس�ألهم عن 

سبب انخفاض تدفق املياه إلينا«.
وقال إن العراق مازال ينتظر ردا.

م�ع تداعي�ات تغري املن�اخ فضال ع�ن مرشوعات 
كهرومائي�ة مس�تقبلية يف تركيا، تق�در الوزارة أن 
الع�راق س�يواجه نقص�ا بح�وايل 10.5 مليار مرت 
مكع�ب م�ن املي�اه بحل�ول 2035، وفقا لدراس�ة 

داخلية أجرتها.
ل�م يش�عر املواط�ن العراقي بع�د بآث�ار انخفاض 
التدفق، جزئيا بسبب الخزان يف سد حديثة عىل نهر 
الف�رات يف العراق، والذي يعوض النقص، حس�بما 

قال الحمداني.
ويف فيشخابور، عىل الحدود مع تركيا، ينظر رمضان 

حمزة، خبري بارز يف اسرتاتيجيات وسياسات املياه 
يف جامعة دهوك، النخفاض منسوب النهر بقلق.

وقال إن »مستوى املياه يف نهر دجلة كان 600 مرت 
مكعب يف الثانية،« وبعد بن�اء تركيا ما يطلق عليه 

سد إليسو، »انخفض إىل حوايل 320-300«.
يقع س�د إليس�و ع�ىل نهر دجل�ة، وهو ج�زء من 
م�رشوع ضخ�م للرئي�س الرتك�ي، رج�ب طي�ب 

اردوغان.
السد، الذي بدأ تشغيله يف أيار بعد ثالث سنوات من 
التأجيل، هو واحد من 22 س�دا مول�دا للكهرباء يف 

جن�وب رشق تركيا. اس�تؤنفت املفاوضات بش�أن 
حص�ص املياه عندما ب�دأت أنقرة يف إح�راز تقدم 
بش�أن خطط ملء خزان إليس�و الع�ام املايض، إال 

أنها توقفت منذ ذلك الحني.
قال مدير ري دهوك، هيزا عبد الواحد، إن منس�وب 
املي�اه تراج�ع إىل 8 ملي�ارات مرت مكع�ب، مقارنة 

بتدفقات املياه يف أبريل 2019.
وقال حمزة »الع�راق بحاجة إىل الضغط عىل تركيا 

إلطالق حصته من املياه«.
وج�د تقري�ر ص�در مؤخ�را ع�ن املنظم�ة الدولية 

للهجرة التابعة لألمم املتحدة، أن منس�وب املياه 
يف دجلة والفرات يرتاجع »بمعدل غري مس�بوق« 
قد يس�فر عن ن�زوح قرسي لتجمعات س�كانية 

عراقية بالكامل.
أدى نق�ص املياه والتلوث واملس�تويات املرتفعة 
م�ن امللوح�ة إىل إصاب�ة العدي�د م�ن العراقي�ني 
باألم�راض، ودفعته�م إىل الخ�روج يف مظاهرات 

عنيفة يف صيف 2018 يف أنحاء جنوب العراق.
وأرس�ل الكث�ري م�ن الرس�ائل إىل أنق�رة بش�أن 
خططه�ا الخاص�ة بس�د إليس�و، وفق م�ا ذكر 
الحمدان�ي، إال أن تركي�ا ردت فقط »بالكثري من 
األع�ذار«. وأضاف« إنهم يقول�ون إن من حقهم 
بناء س�د، ونح�ن نقول إن ذلك يه�در حقوقنا يف 

املياه«.
أدت جائح�ة كورون�ا إىل إرج�اء اجتم�اع وجها 
لوج�ه مع مس�ؤولني أتراك. وطل�ب العراق عقد 
اجتماع ع�رب اإلنرتنت إلحي�اء املحادثات. والعام 
امل�ايض جاء مبع�وث ألردوغان إىل بغ�داد حامال 
خطة عمل لتحسني التش�ارك يف البيانات وإدارة 

موارد املياه.
وقال مس�ؤول ترك�ي، برشط تكت�م هويته ألنه 
غ�ري مخول الحدي�ث لصحفي�ني، إن مفاوضات 
ضم�ان حص�ة معينة م�ن املياه للع�راق صعبة 

بسبب قضايا تغري املناخ.
يف وق�ت ما طالب العراق تركيا بضمان ما ال يقل 
ع�ن 500 مرت مكعب من املي�اه يف الثانية. »لكن 
بداخ�ل تركيا ال يرتفع منس�وب نه�ر دجلة عن 
350 يف املتوس�ط«، بحسب املس�ؤول الرتكي، الذي 
أضاف »من الصعب الحديث عن حصص معينة من 

املياه، األمر غري قابل للتوقع اآلن«.
 ويف غي�اب اتف�اق دويل ليس م�ن الواضح أيضا ما 
هي مس�ؤوليات تركي�ا تجاه ام�دادات العراق من 
املي�اه. إال أن الحمداني ق�ال إن هناك قوانني دولية 
يمك�ن للعراق اللج�وء اليه�ا إذا اقتضت الرضورة، 

للضغط عىل أنقرة.
واستطرد متفائال »سوف يتغري موقف تركيا.«

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عض�و لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة 
ط�ه الدفاعي، أمس الس�بت، عن وجود 
اكث�ر م�ن 20 منف�ذاً غ�ري رس�مي يف 
اقليم كردس�تان، مطالباً رئيس الوزراء 
إج�راء  بإتخ�اذ  الكاظم�ي  مصطف�ى 
قدي�م يف حال رف�ض االقلي�م الخضوع 

للتعليمات االتحادية.
 وق�ال الدفاعي، يف ترصيح صحفي، إنه 
»يف رأيي الش�خيص ورأي مجمل اعضاء 

مجلس النواب وم�ن خالل تجربة انه يف 
حالة اردنا ضبط املنافذ، يجب ان ُتضبط 
يف كل بق�اع الع�راق، واذا بقي�ت منافذ 
اقليم كردس�تان بدون س�يطرة وكأنما 
لم نفعل شيئاً، النه سيبقى هناك فلتان 
والتعرف�ة الكمركي�ة لم تنف�ذ باالقليم 
بالت�ايل ف�ان اغل�ب التجار س�تذهب اىل 
املناف�ذ املتس�اهلة لذلك س�يكون هناك 
رضر اقتص�ادي ع�ىل املناف�ذ الحدودية 

االخرى يف الوسط والجنوب«. 
واضاف: »لذلك يجب ان تطبق االجراءات 

عىل كل املنافذ بما فيها اقليم كردستان 
من أج�ل تحقيق العدال�ة وضبط رجال 
بش�كل  البضائ�ع  ودخ�ول  االعم�ال 

متساوي«. 
وتاب�ع: »يف حال�ة ع�دم الت�زام اقلي�م 
نطال�ب  االج�راءات  به�ذه  كردس�تان 
الكاظم�ي بتش�كيل كم�ارك بيننا وبني 
االقليم كما كانت سيطرة الصفرة للعمل 
عىل تدقيق الكم�ارك واملواد الداخلة من 
اقليم كردستان عرب سيطرات متنقلة او 
ثابتة بع�د كركوك او قبل كركوك او عن 

طريق من�ديل لنضمن ان القانون مطبق 
يف اقليم كردستان ايضاً وبالتايل تحقيق 

العدالة يف جميع العراق«. 
واكد الدفاعي ارصار مجلس النواب عىل 
»تنفي�ذ القوانني يف كردس�تان واذا اراد 
االقليم حل املش�اكل العالق�ة مع بغداد 
عليه�م ان يلتزموا بالقوان�ني االتحادية 
النه وفقاً للدستور فان املنافذ يف االقليم 
ه�ي مناف�ذ اتحادي�ة يج�ب ان تخضع 

لسيطرة بغداد«. 
وب�ني ان�ه » يف كردس�تان اكث�ر من 20 

منفذاً غري رس�مي وهذه املنافذ تسيطر 
عليه�ا جه�ات وه�ذا ي�رض باالقتصاد 
العراقي ونحن نحاول الحفاظ عىل املنتج 
العراق�ي، وه�ذه املنافذ غري الرس�مية 
ال تحم�ي املنتج، وعىل اقليم كردس�تان 
املساهمة مع العراق يف بناء االقتصاد«.  
ان  »يج�ب  قائ�اًل:  الدفاع�ي  واختت�م 
يتعامل رئيس الوزراء مع كل املنافذ غري 
الرسمية يف جميع بقاع العراق بالقانون 
وان يخضعها لالجراءات الجديدة املتخذة 

من قبله«. 

املياه يف دجلة والفرات اخنفضت إىل النصف.. واملوارد تسعى إىل اتفاق مع تركيا.. وأنقرة: من الصعب احلديث عن حصص مائية

العراق يواجه العطش
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        بغداد / المستقبل العراقي

عد النائ�ب األول لرئيس الربملان 
الكعبي، أمس الس�بت،  حس�ن 
استشهاد آمر اللواء 59 بالجيش 
العمي�د الرك�ن ع�ي الخزرجي، 
بأنه »ج�رس إن�ذار« يف مناطق 

محيط بغداد.
وق�ال الكعب�ي يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
»س�بق وأن حذرن�ا ألكث�ر م�ن 
م�رة بعدم الته�اون أو الرتاخي 
تعتمده�ا  الت�ي  املناط�ق  يف 
العن�ارص اإلرهابي�ة كمناط�ق 
آمنة ومس�تقرة له�م«، معترباً 
أن »استش�هاد الخزرج�ي يع�د 
جرس إن�ذار يف مناط�ق محيط 
بغ�داد الت�ي ب�ات م�ن اإلل�زام 
تع�اون مواطنيه�ا وعش�ائرها 
للكش�ف عن اإلرهابيني وأماكن 
تواجدهم«. وأضاف، أن »مصدر 
املعلومة االستخبارية األهم هو 

املواط�ن نفس�ه وم�دى تعاونه 
مع القطعات األمنية املاسكة«، 
العملي�ات  »ه�ذه  أن  متابع�اً 
النوعية االس�تباقية التي تجرى 
يف بع�ض املناطق، ليس�ت حربا 
وانم�ا  جيش�ني  ب�ني  تقليدي�ة 
م�ع عصاب�ات تنف�ذ عملياتها 
ربم�ا  امكاني�ات  وتمتل�ك  رساً 
ضخم�ة ج�داً، ويج�ب التهي�ؤ 
له�ا والرتكيز ع�ىل مواطني تلك 
املناطق والتعاون معهم لكشف 
ه�ذه البؤر، ليكون الرد قاس�ياً 

ورسيعاً هذه املرة«.
وكانت قيادة العمليات املشرتكة 
أعلن�ت، مس�اء أم�س الجمعة، 
»استش�هاد العمي�د الركن عي 
حميد غيدان آمر اللواء التاس�ع 
والخمس�ني بعد تعرض�ه لعمل 
إرهابي جبان يف قضاء الطارمية 
أثناء  العاصم�ة بغ�داد  ش�مايل 
أدائه الواج�ب املقدس يف قاطع 

املسؤولية«.

الكعبـي عـن استشهـاد اخلـزرجي: 
جرس إنذار يف مناطق حميط بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد الناطق باس�م القائد العام للقوات املسلحة، اللواء يحيى 
رسول، أمس الس�بت، أن األجهزة األمنية بارشت البحث عن 
اإلرهابيني الذين اس�تهدفوا الش�هيد العميد الركن عي حميد 

غيدان الخزرجي.
وقال رس�ول، بحس�ب وكالة االنب�اء الرس�مية، إن »القوات 
األمني�ة واالس�تخبارية ب�ارشت عمليات البح�ث والتفتيش 
يف منطق�ة الطارمي�ة للقبض ع�ىل العصاب�ة اإلرهابية التي 

استهدفت الش�هيد العميد الركن عي حميد غيدان آمر اللواء 
التاس�ع والخمس�ني بالفرقة السادس�ة«، الفتاً إىل أن«بقايا 
عصابات داعش اإلرهابية تقف وراء هذا االعتداء اإلرهابي«.

وأضاف: »لن نسمح أن يكون هناك تماٍد من قبل بقايا داعش 
اإلرهابية عىل األجهزة األمني�ة واملواطنني ،ولن نقف مكتويف 
األيدي وسنصل اىل الجناة ليأخذوا جزاءهم العادل«، موضحاً 

أن »األجهزة االستخبارية استهدفت قيادات لداعش«.
وأش�ار، إىل أن »الطارمي�ة منطقة زراعي�ة كثيفة وطبيعتها 

الجغرافية تجعل حركة القطعات صعبة«.

ويف م�ا يتعل�ق بالتحقي�ق يف عملي�ة اغتي�ال الخب�ري األمني 
الش�هيد هشام الهاشمي، بنينّ الناطق باس�م القائد العام أن 
»الجهة اإلرهابية التي اس�تهدفت الهاش�مي لم تتضح حتى 
اآلن، واللجنة مستمرة يف التحقيق«، مؤكداً أن«رئيس الوزراء 

أصدر أمراً بعدم السماح لعودة االغتياالت«.
وكان رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، قد وجه يوم أمس 
الجمعة،بالتح�رك الف�وري العتقال العن�ارص اإلرهابية التي 
أقدمت عىل التعرض لعجلة الشهيد آمر لواء 59 الشهيد العميد 

الركن عي حميد غيدان الخزرجي خالل أدائه الواجب.

أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، 
ارتفاع حصيلة اإلصابات بفريوس 
كورون�ا يف الع�راق إىل أكثر من 90 
ألف إصابة.   وقالت الوزارة يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، إن املوق�ف الوبائ�ي اليومي 
لجائحة كورونا املس�تجد يف العراق 
لي�وم الس�بت املص�ادف 18 تموز 
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        بغداد / المستقبل العراقي

اعترب نقي�����ب األطباء العراقيني 
عبد األمري الشمري، أمس السبت، 
العل�������ي�ا  اللجن�ة  ق�رارات 
للصح�ة والس�المة بالغ�اء حظر 
التج�وال وفت�ح امل�والت بأنه غري 
م�دروس ومتخ�����ب�ط، محذرا 
م�ن كارث�ة وبائي�ة ق�د يتعرض 
له�ا العراق بس�بب الق����رارات 

املتخبطة.
وقال الشمري يف ترصيح صحفي 
إن “ق�رارات الل�����جن�ة العلي�ا 
للصحة والسالمة متناق������ضة 
وغ�ري مبني�ة ع�ىل أس�س علمية 
اللج����ان  اراء  يؤخ�ذ  ول�م 
الفني�ة يف ض�ل  االس���تش�ارية 

ارتفاع عدد اإلصابات”.
واض�اف ان “الح�����كوم�ة ل�م 
تضع اهمي�ة يف مواجه�ة كورونا 
ف�ريوس وجمي�ع قراراتها ال تعرب 

عن الواقع الحقيقي”.
واشار الشمري اىل ان “رفع حظر 
التجوال باالضاف�ة اىل فتح املوالت 
سيؤدي اىل كارثة يف ارتفاع حاالت 

االصابة بكورونا فريوس”.

الناطق رسمي يتحدث عن اجلهة التي استهدفت اخلزرجي
 ويؤكد استمرار التحقيق باغتيال اهلاشمي

عداد »كورونا« يكرس حاجز )90( ألف إصابة يف العراق

نقيب األطباء يصف 
قرارات احلكومة 

بـ »املتخبطة« وحيذر 
من »كارثة وبائية«

        بغداد / المستقبل العراقي

خاطب�ت اللجنة املالي�ة النيابية، أمس الس�بت، الحكومة الرس�ال 
موازنة العام الحايل اىل مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة شريوان مريزا، ان »مجلس النواب ينتظر ان تقوم 
الحكومة االتحادية بارسال مرشوع قانون املوازنة االتحادية للعام 
2020 اىل مجل�س النواب«. واضاف بحس�ب اعالم حزب�ه )االتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني(، ان�ه«كان من املق�رر ان ترس�ل الحكومة 
املوازنة اىل مجلس النواب نهاية الشهر املايض حسبما طلب مجلس 
الن�واب، لكن الحكومة ل�م ترس�ل املوازنة«.واش�ار اىل، ان«اللجنة 
خاطبت وزارة املالية مرة اخرى برضورة ارس�ال املوازنة ملناقشتها 

واملصادقة عليها من قبل مجلس النواب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت ش�عبة التبليغ والتعلي�م الدين�ي التابعة للعتبة الحس�ينية 
املقدس�ة ع�ن تش�كيل لجن�ة عش�ائرية خاص�ة تعن�ى بتطبي�ق 
الترشيعات وفض النزاعات العش�ائرية يف محافظة بابل، بمشاركة 

)25( رئيس قبيلة.
 وقال مسؤول الش�عبة الشيخ فاهم االبراهيمي يف حديث صحفي، 
إنه »تم تش�كيل لجن�ة عش�ائرية يف محافظة بابل تعن�ى بتطبيق 
الدي�ات العش�ائرية وف�ق الرشيع�ة االس�المية ووفق�ا لتوجيهات 

املرجعية الدينية العليا بهذا الخصوص وذلك ». 
وأض�اف »تم تش�كيل هذه اللجنة بالتنس�يق مع  مديرية ش�ؤون 
العش�ائر بمحافظة بابل وبالتعاون م�ع )25( رئيس قبيلة لغرض 

تصحيح املسارات العشائرية«. 
وأش�ار إىل أنه »تم توقيع معاهدة خاصة بمديرية ش�ؤون العشائر 
حي�ث تمنع ه�ذه الوثيقة اي عش�رية بأن تداعي ب�اي حقوق الي 
رج�ل هرب او تاج�ر باملخدرات، وأن تعترب حقوق�ه مهدورة، حيث 
تم توقيعها من قبل ش�يوخ العش�ائر وبضمنهم العتبة الحس�ينية 

املقدسة«. 
وتقدم شعبة التبليغ والتعليم الديني التابعة لقسم الشؤون الدينية 
يف العتبة الحس�ينية املقدس�ة »خدمات اجتماعية مختلفة، ومنها 
املش�اركة بح�ل املش�اكل العش�ائرية والعائلي�ة، اىل جان�ب تقديم 
املس�اعدات املالية والعينية اىل العوائل املتعففة، وكما كان لها دورا 
بارزا يف تقديم الِسالل الغذائية للعوائل خالل أزمة جائحة )كورونا( 
وما تزال مس�تمرة يف ذل�ك تنفيذا لدع�وى املرجعية الديني�ة العليا 

بالتكافل االجتماعي«.

املالية الربملانية ختاطب احلكومة
 إلرسال موازنة 2020

عشائر بابل توقع وثيقة هتدر حقوق 
املتاجرين باملخدرات

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة الحش�د الش�عبي، 
أمس الس�بت، االطاح�ة بداعيش 
بارز يف محافظة كركوك.  وقالت 
الهيئ�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه إن »قوة من 

استخبارات الحشد الشعبي قيادة 
محور الش�مال وبالتنس�يق مع 
اس�تخبارات الطوز واستخبارات 
ل�واء 61 )فق الخاص�ة( تمكنت 
من القاء القبض عىل عنرص بارز 
بتنظيم »داعش« اإلرهابي يف حي 

الحرية بمحافظة كركوك«.

احلشد الشعبي يطيح بـ »داعيش بارز« 
يف كركوك
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    بغداد / المستقبل العراقي

 أفتتــح وزير الصناعة واملعادن منهــل عزيـز الخبـاز 
) معمـل إنتـاج غـاز األوكسـجيـن الطبـي ( يف الرشكة 
العامة للصناعات الفوالذية بعد إعادة تأهيله وتشـغيله 
بجهـود وإمكانيـات ذاتيـة بطاقة ) ٥٠٠ ( أسـطوانة / 
يومياً وبمواصفات أملانيـة ليلتحق بمعمل الرشكة اآلخر 
إلنتـاج غاز وسـائل األوكسـجني الطبي والـذي يتواصل 
العمل فيه ليالً ونهاراً لتصبـح الطاقة اإلنتاجية للرشكة 
) ٢٠٠٠ ( أسطوانة غاز األوكسجني و ) ٢٤ ( ألف لرت من 
سائل األوكسـجني يومياً بما يغطي حاجة وزارة الصحة 
ويلبـي طلبـات املستشـفيات يف بغـداد واملحافظات من 

األوكسجني الطبي وبنقاوة عاليـة« .
وقـال الوزير يف ترصيـح صحفي عقب إفتتاح املعمل أن 

وزارته ومنذ تسـلمه مهامها وبناءاً عىل الحاجة املاسـة 
لألوكسـجني الطبي بسبب إزدياد اإلصابات بوباء كورونا 
بـدأت بالتحـرك العاجل لتأهيل جميـع املعامل واملصانع 
املتخصصة بإنتاج غاز وسائل األوكسجني الطبي ، مشرياً 
اىل أن الرشكة العامة للصناعات الفوالذية كانت سـباقة 
يف تنفيذ التوجيهات والخطط وأسـتطاعت تأهيل املعمل 
التابـع لها بجهود وإمكانيات ذاتيـة بعد أن كان متوقفاً 
منـذ عـام ٢٠٠٣ وإعادته للعمل إىل جانـب املعمل الثاني 
املتخصـص بإنتـاج األوكسـجني الطبـي لتصـل الطاقة 
اإلنتاجيـة للرشكـة لكال املعلمني إىل ) ٢٠٠٠ ( أسـطوانة 
غاز األوكسـجني و ) ٢٤ ( ألف لرت من سـائل األوكسجني 
الطبـي يومياً ، عـاداً أياه إنجاز كبري يسـتحق اإلشـادة 
السـيما يف الظـروف الراهنـة ومخاطر الوضـع الصحي 
وحـرارة الجـو املرتفعـة ، مفصحـاً عن توفـر منظومة 

لدى الرشكة لتجهيز األوكسـجني الطبي إىل املستشفيات 
بشكل موقعي دون الحاجة إىل نقل األسطوانات من أجل 

إنقاذ املواطنني املصابني بهذا الوبـاء .
وأكــد أن وزارة الصناعة واملعادن تسـعى جاهدة وبكل 
اإلمكانيـات املادية والبرشية املتاحـة لديها إىل تقديم كل 
وسائل الدعم واإلسناد وتوفري مختلف أجهزة ومستلزمات 
ومواد الوقاية من الفايروس وتخطي أزمة الوباء وامليض 

لبناء صناعة عراقية منافسة محلياً وإقليميـاً.
وعلــى هامش االفتتـاح أجرى الوزير جولـة ميدانية يف 
معمـل إنتاج غاز وسـائل األوكسـجني الطبـي ومصنع 
مسـبك الصلب الخاص ومعامل الرشكـة األخرى وأطلع 
عىل عمليات اإلنتاج والتجهيـز الجارية وأبدى توجيهاته 
واإلنتاجيـة يف  الصناعيـة  العجلـة  لديمومـة  السـديدة 

الرشكـة .

وزيـر الصناعـة يفتتـح معمـل إنتـاج غـاز األوكسجيـن الطبـي فـي الرشكـة العامـة للصناعـات الفوالذيـة
بعـد إعـادة تأهيلـه وتشغيلـه جبهـود وإمكانيـات ذاتيـة

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

افتتحـت العتبة الحسـينية املقدسـة، امس 
السبت، مركز الشفاء لعالج مصابي كورونا، 
يف مدينـة العمارة مركز محافظة ميسـان، 
فيما اكدت عزمها بناء مراكز اخرى يف بغداد 

وبابل وكربالء.
وقـال املتحدث الرسـمي للعتبة الحسـينية 
املقدسـة افضل الشـامي يف بيان ان »العتبة 
الحسـينية لـم تدخـر جهـدا إال وبذلته من 
أجـل خدمة ابنـاء الشـعب العـراق بجميع 
اطيافـه، وانها سـخرت جميـع امكانياتها 
لتقديم افضـل الخدمات والزالـت متواصلة 
بانشاء مراكز للشـفاء يف عموم املحافظات 

العراقية«.
واضاف ان »العتبة الحسـينية افتتحت حتى 
االن 6 مراكـز يف عدد مـن املحافظات والزال 
العمل متواصل النشاء 11 مركزا، الفتا اىل ان 
العتبة الحسـينية عازمة عىل انشـاء مراكز 

اخرى«.
مـن جهتـه اشـار وزيـر الصحـة والبيئـة 
حسـن التميمـي يف مؤتمر صحفـي عقده 
عىل هامـش حفل االفتتـاح وحرضه موفد 
املوقـع الرسـمي، اىل إنه »ضمـن الخطوات 

التـي اتخذتهـا العتبـة الحسـينية ملكافحة 
هـذا الوباء الذي عصف بدول العالم، إنشـاء 
مراكز للشـفاء ومنهـا مركز الشـفاء الذي 
افتتـح اليـوم والذي سيسـهم بشـكل كبري 
بتلبيـة احتياج الغطاء الرسيري يف محافظة 

ميسان«.
وأضاف »شـكرنا وتقديرنا للمتويل الرشعي 
للعتبـة الحسـينية املقدسـة الشـيخ عبـد 
املهـدي الكربالئـي واالمانـة العامـة للعتبة 
املقدسة واملالكات الهندسية والفنية للعتبة 
والتـي تعمل ليل نهار السـناد وزارة الصحة 

وجهودها يف مكافحة جائحة )كورونا(«.
ويف سـياق متصـل أعلنت العتبة الحسـينية 
املقدسة عن عزمها املبارشة بإنشاء مشفى 
تخصـي بمدينة الشـغلة يف بغداد، ومراكز 
مـن  كل  يف  بـ)كورونـا(  املصابـني  لعـالج 

محافطة كربالء املقدسة وبابل.
وقال رئيس قسم املشاريع الهندسية والفنية 
يف العتبة الحسـينية املقدسـة حسـني رضا 
مهدي، إن »االمانة العامة للعتبة الحسـينية 
املقدسـة وبناء عىل توجيه ممثـل املرجعية 
الدينيـة العليا، واملتويل الرشعي لها الشـيخ 
عبد املهدي الكربالئي، تعتزم انشـاء مشفى 
ومركزين للعناية يضافـان للمراكز التي تم 

تنفيذهـا يف عـدد مـن املحافظـات العراقية 
لدعم جهود وزارة الصحة يف مواجهة جائحة 
)كورونا( وتوفري بنى تحتية للقطاع الصحي 
لخدمة املواطنني«. وأضاف أن »املشفى الذي 
سـينفذ بمدينـة الشـعلة يف بغداد سـيكون 
تخصـي وبمواصفات عامليـة«، مبينا »أن 
هـذه املنطقـة ذات كثافـة سـكانية عالية 
وتفتقـر لهكـذا رصح طبـي«، الفتـا اىل ان 
»املشفى سيضم عيادات استشارية واجهزة 
حديثة جدا، كما سـيضم تخصصات دقيقة 
ومهمـة تسـاعد بتوفـري العـالج للمـرىض، 
كما سـيحتوي عـىل أجهزة لغسـيل الكىل«، 
عـىل  حاليـا  يجـري  »العمـل  أن  موضحـا 
اسـتالم املوقع واعداد التصاميم الخاصة به 
لتتـم املبارشة بالعمـل بعد ذلـك«. وتابع أن 
»خطة بنـاء مراكز للشـفاء الخاصة بعالج 
املصابني بـ)كورونا( مسـتمرة حيث سيتم 
إنشـاء مركز للشـفاء يف محافظة بابل بعد 
أن خصـص املكان له يف مستشـفى مرجان 
وسـتتم املبارشة بـه حال اكمـال التصاميم 
الخاصة به«، الفتا إىل أن »العتبة الحسـينية 
ستقوم بانشاء مركز اخر يف محافظة كربالء 
وسيكون ايضا بمواصفات عاملية ويخصص 

ملصابي جائحة )كورونا(.

تعتزم بناء مراكز أخرى يف بغداد وبابل وكربالء

العتبة احلسينية تفتتح مركزًا لعالج مصايب »كورونا« يف ميسان
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلـن وزيـر النقل نارص الشـبيل، سـعي 
الوزارة لإلرساع بإعادة إفتتاح منفذ عرعر 
الحدودي مع السـعودية وزيـادة التجارة 

واالقتصاد بني البلدين.
لـ«املسـتقبل  ورد  للـوزارة  بيـان  وذكـر 
العراقي«، ان وزير النقل »ترأس، اجتماعاً 
للجنـة النقـل واملنافذ الحدوديـة واملوانئ 
املنبثقـة عـن اللجنة التنسـيقية العراقية 
- السـعودية، بحضور رئيس هيئة املنافذ 
الحدوديـة ورئيس هيئـة الكمارك وممثل 
عن سـلطة الطريان املدنـي ووكيل وزارة 
االعمـار واإلسـكان ومديـر عـام السـفر 
والجنسـية ومدير عام الطرق والجسـور 
ومديـر عـام موانـي العـراق ومديـر عام 
النقـل الـري ومدير عام تنفيذ املشـاريع 
ملناقشـة االمور املتعلقة بتهيئة االجراءات 
واملسـتلزمات األساسـية الفتتـاح منفـذ 

عرعر الحدودي«.
وبـني وزير النقل انه »تم مناقشـة أهمية 
انفتـاح العـراق عىل العالم بصـورة عامة 
لتمتـني  خـاص  بشـكل  الجـوار  ودول 
العالقـات وفتـح آفـاق التعـاون يف مجال 

النقل كافة سـواء النقل الري او البحري 
اوالجوي لتفعيل التجارة وتنشيط الجانب 
االقتصادي العراقي، موجهاً اعضاء اللجنة 
والحضور بالعمل الجـاد واملتواصل خالل 
الفرتة القادمة واعتمـاد آلية عمل جديدة 
لترسيع افتتـاح منفذ عرعر الحدودي بني 

العراق والسعودية«.
وأكد الشـبيل خالل االجتماع »عىل رضورة 
تهيئـة املتطلبات االساسـية لعمل املوانئ 
والسـكك الحديد والنقـل الري عر املنافذ 
الحدوديـة مع السـعودية والتي سـتمثل 
حلقـة تواصـل بمختلف املجـاالت وتلقي 

بالفائدة االقتصادية لكال الجانبني«.
»الـوزارة  أن  اىل  النقـل  وزيـر  وأشـار 
بتشـكيالتها سـتأخذ دوراً مهمـا يف هذه 
اللجنة باعتبارهـا الناقل الوطني العراقي 
والتي سـتعتمد عـىل عدة آليـات يف العمل 
من ضمنها النقل بالرتانزيت او التشـغيل 
املشـرتك او تشـكيل رشكة مشـرتكة مع 
الجانـب السـعودي بهدف تنظيـم حركة 
النقل بني البلدين ملـا يتمتع به العراق من 
موقـع جغرايف واسـرتاتيجي مهـم جعله 
يحظـى بمكانـه متميـزة بـني مختلـف 

الدول.

وزير النقل: نسعى لترسيع افتتاح منفذ عرعر وتنشيط 
التجارة مع السعودية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أنجـزْت هيئـة اسـتثمار بغـداد مـرشوع اول مجمع 
تجاري وسـط العاصمة بما يحاكي االسواق املركزية 
وباسـلوب حديـث متطـور ضمـن مسـاعيها لدعم 

القطاع التجاري باسلوب االستثمار.
وقـال رئيس هيئة اسـتثمار بغداد شـاكر الزاميل، يف 
ترصيح صحفـي، إن »الهيئة وضمـن جهودها لدعم 
قطاع التجارة وتنشـيط الحركـة االقتصادية يف البالد 
من خالل القطـاع الخاص منحت اجازة اسـتثمارية 
الحـدى الـرشكات املحلية النشـاء اول مجمع تجاري 
وسـط العاصمة يف منطقـة الخالني«، مشـريا اىل ان 
»هذا املرشوع واحد من أفضل املشاريع التجارية التي 
نفـذت يف العاصمة بأسـلوب االسـتثمار، إذ يتوسـط 
املناطـق التجارية والحيويـة التي تربـط بني جانبي 
الكرخ والرصافة وترتكز بها الحركة التجارية، فضال 
عـن انه يحاكي االسـواق املركزية  وباسـلوب حديث 
وعـرصي، الفتـا اىل انه يتألف مـن ٤٥٠ محال تجاريا 
و٣ طوابـق، عـالوة عـىل مصاعـد وسـاحة لوقـوف 
السـيارات متعددة الطوابق تتسـع لــ ٤ االف عجلة، 
فضـال عـن خدمـات تجاريـة متنوعة تتيـح لصغار 
»املجمـع  أن  باملجمع«.واوضـح  املشـاركة  التجـار 
ترز اهميته بانه سـيقيض عنـد افتتاحه عىل ظاهرة 
العشوائيات التجارية ويرتبها بشكل منتظم ومنسق 
يخـدم مرتاديه والعاملني فيه عىل حد سـواء، منوها 
بأن »الرشكة التي نفذته اعتمدت التصاميم والخرائط 
العامليـة يف انشـاء هـذه املجمعـات بأسـلوب حديث 
ومتطـور وخـالل وقـت قيـايس ليكون بذلـك وجهة 

مثالية وانطالقة كبرية للعمل التجاري يف املنطقة.

استثامر بغداد تعلن انجاز 
أول جممع جتاري وسط 

العاصمة

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

أفتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مستشـفى دار السـالم 
امليداني بحضور محافظ بغداد محمد جابر العطا، ووزير الصحة 

حسن التميمي.
وأشـار العطا اىل ان »قاعة بغداد الكـرى وجناح محافظة بغداد 
تـم تحويلها اىل مستشـفى ميدانـي وبجهود مؤسسـة )عقيق( 
لالعمـال الخريية مشـكورة«، موضحـا ان »هذه املستشـفيات 

تتسع اىل ٤٠٠ رسير«.
ولفت املحافظ اىل ان »محافظة بغداد سـبق لها ان قامت بتأهيل 
وإعمار معرض بغداد الدويل، لتشـكل قاعاته اليوم مواقع مهمة 
يف عـالج املصابـني بجائحة كورونـا«، مبينـا ان »االيـام املقبلة 
ستشهد ايضا افتتاح ردهات يف مستشفى الشيخ ضاري وبسعة 

٣6٠ رسيرا واملنفذة من قبل املحافظة.

حمافظ بغداد يعلن قرب افتتاح ردهات بسعة 
»360« رسيرًا لعالج مرضى »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

وجهـت وزارة الرتبية/ اللجنة الدائمة لالمتحانات كتاباً رسـمياً 
اىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بالسـماح لطلبة الدراسة 
االعداديـة بـاداء االمتحانات العامـة للدور االول للعـام الدرايس 

الحايل ٢٠19-٢٠٢٠ يف ابنية الجامعات والكليات واملعاهد.
 وبني املكتب االعالمي لوزير الرتبية يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسـخة منـه إن »وزير التعليـم العايل والبحـث العلمي وافق عىل 
مقرتح الرتبية واوعز اىل كافة الجامعات باداء امتحانات املرحلة 
االعداديـة يف ابنيتها وذلـك للحفاظ عىل قـوة االمتحانات العامة 

ورصانتها وسهولة ادارتها النجاح سري تلك االمتحانات«. 
واضاف البيان »علما ان االمتحانات النهائية للدراسـة االعدادية 
سـتبدء يف يوم السـبت املوافـق ٢٠٢٠/8/8 وتسـتمر لغاية يوم 

السبت املوافق ٢9/8/٢٠٢٠«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة، تنفيذ اكـر حملة للتدقيق بعمل املطاحن والوكالء 
واالسـواق واملحـال التجاريـة يف بغـداد واملحافظات وأكـدت ضبط مواد 
منتهية الصالحية وأخرى ممنوعة من االسـترياد«.وقال الناطق الرسمي 
للوزارة محمد حنون يف بيان ورد لـ«املستقبل العراقي«، ان »دائرة الرقابة 
التجارية واملالية يف يف الوازرة ويف اطار متابعة عمل دوائر ورشكات الوزارة 
نفـذت الفروع الرقابيـة يف بغداد واملحافظات اكر حملـة للتدقيق بعمل 
املطاحن والوكالء واالسـواق واملحال التجارية«.وأشار إىل أنه »تم اختيار 
اربع مناطق يف بغداد للتدقيق فيها ففي الرصافة تم التدقيق بعمل الوكالء 
يف زيونـة والغدير ، يف حني تم التدقيق يف مناطق الحارثية والقادسـية يف 
بغـداد الكرخ«، مبينا بالقـول: »اما بقية املحافظات فتم زيارة مناطق يف 
مراكـز املحافظـات واالقضية«.وأضاف بيان وزارة التجـارة ، أن »نتائج 
الحملة اسـفرت عن وضع اليد عىل مخالفات يف عمـل الوكالء واملطاحن 
واملجـارش، بينما تم ضبط كميات من املـواد الغذائية منتهية الصالحية 
واخرى ممنوع استريادها ضمن الضوابط التي حددها مجلس الوزراء«.

وأكـد حنون، أن »دائـرة الرقابة ويف ضوء توجيهات السـيد الوزير تعمل 
عىل مراقبة السـوق التجاريـة والتدقيق بصالحية املـواد الغذائية،فضال 
عـن التدقيـق باملواد املمنوعة من االسـترياد يف اطار برنامـج دعم املنتج 
الوطني«.ولفت إىل، »ضبط كميات من املواد منتهية الصالحية بالتنسيق 
مـع دائرة الجريمة املنظمة يف وزارة الداخلية«، موضحا أنه »سـيتم رفع 
تقرير مفصل عن الزيارة وابرز ماحصل فيها«.وبني الناطق الرسمي، أن 
»الدائرة شـكلت عددا من الفرق الرقابية يف جميع مناطق البالد للتدقيق 
بعمل دوائر ورشكات الوزارة«، داعيا املواطنني إىل »التعاون مع تلك الفرق 
من خالل تقديم املعلومات التي تسـاعد يف الوصول اىل مرتكبي املخالفات 
واتخاذ االجراءات القانونية بحـق املخالفني من خالل االتصال بالهواتف 

الساخنة.

الرتبية: امتحانات الدراسة االعدادية ستجري 
يف اجلامعات والكليات واملعاهد

التجارة تعلن تنفيذ أكرب محلة للتدقيق بعمل 
الوكالء واملطاحن يف بغداد واملحافظات     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنـت وزارة الداخليـة، املبـارشة بمعامـالت بطاقة السـكن اعتبـاراً من اليـوم االحد 
والجـوازات يـوم غـد االثنـني الكرتونياً«.وقـال الوزيـر عثمـان الغانمي يف بيـان تلقت 
»املسـتقبل العراقي« نسخة منه، إن »رس التوفيق والنجاح يف العمل هو تقديم الخدمات 
للمواطنـني، ومـن واجبنا أن نعمل عىل ذلك«.واضاف: »عليـه وجهت بأن تبارش مديرية 
األحوال املدنية والجوازات واإلقامة بمعامالت بطاقة السكن اعتباراً من اليوم ،  و يكون 
افتتاح الجوازات يوم غد االثنني عر البوابة اإللكرتونية، عىل أن تتم املبارشة بعمل صورة 

القيد والتأييد والواقعات الحياتية األسبوع القادم.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت هيئة املنافـذ الحدودية، ان قوة أمنية 
سـاندة سـتصل اىل منفذ زرباطية الحدودي 
لحمايتـه مـن التدخـالت الخارجية.وذكرت 
الهيئة يف بيان ورد لـ«املستقبل العراقي«، ان 
»رئيـس هيئة املنافذ الحدوديـة عمر عدنان 
الوائـيل وبصحبته الفريـق الركن عبد األمري 
الشـمري نائـب قائـد العمليات املشـرتكة، 
تفقدا منفذ زرباطيـة الحدودي يف محافظة 
واسـط واالجتماع بقيـادة املنفـذ الحدودي 
لالطـالع عىل اإلجـراءات املتخذة السـتقبال 

اإلسناد لتعزيز الواقع االمني يف املنفذ تمهيدا 
لوصول قوة أمنية سـاندة تعمل عىل حماية 
املنفذ الحدودي من التدخالت الخارجية ومنع 
التجاوزات عـىل الحرم الكمركـي ومحاربة 
الفاسـدين واملتجاوزيـن عىل املـال العام«.

وأضافت ان »هـذه الزيارة تأتي اسـتكماالً 
لزيـارة رئيس الـوزراء مصطفـى الكاظمي 
ملنفـذ منـديل وسـفوان واملوانـئ البحرية يف 
محافظـة البـرصة، التخاذ إجـراءات أمنية 
صارمـة لفرض هيبـة الدولـة يف كل املنافذ 
الحدودية والحفاظ عـىل إيراداتها من الهدر 

والتجاوز عىل مقدرات الدولة.

وزير الداخلية يعلن املبارشة بمعامالت 
بطاقة السكن واجلوازات

املنافذ: قوة أمنية ساندة ستصل اىل منفذ زرباطية 
احلدودي حلاميته من التدخالت اخلارجية

صحة املثنى: النفط بارشت بإعداد 
كشوفات لتأهيل مستشفيات يف املحافظة

أمانة بغداد تعلن إدخال حملتني 
سكنيتني للخدمة خالل ايام

    المثنى / المستقبل العراقي

أعلنـت دائرة صحـة املثنى، أن وزارة النفط أرسـلت فريقا هندسـيا إلعداد 
كشـوفات خاصة لتأهيل ٣ من مستشـفيات املحافظة.وذكر قسم اإلعالم 
يف الدائرة يف بيان تلقته »املسـتقبل العراقي«، إن »فريقا هندسيا متخصصا 
تابع لـوزارة النفط زار املحافظة لغرض إعداد الكشـوفات الخاصة إلعادة 
تأهيل مستشـفيات النسـائية واألطفـال والخـرض والرميثة«.واضاف، أن 
»جولة الوفد شـملت االطالع عىل مستشـفى النسـائية واألطفال ومحطة 
الكهرباء ومنظومات األوكسـجني واإلنذار املبكر والتريد فضال عن االطالع 

عىل ردهات عزل املصابني بفريوس كورونا.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنـت أمانة بغداد، عـن »إدخال 
محلتـني سـكنيتني للخدمة خالل 

ايام.
وأشـارت األمانـة، يف بيـان تلقت 
»املسـتقبل العراقي« نسخة منه، 
»دائـرة  إىل تحقيـق مالكاتهـا يف 
املشاريع نسـب انجاز متقدمة يف 
ما يخص تطوير واكساء املحلتني 

.») 89٥ ، 89٣ (

املشـاريع  »دائـرة  أن  وأضافـت، 
بـارشت يف وقـت سـابق باعمال 
املحلتـني  واكسـاء  تطويـر 
، والتـي تعتـر مـن  املذكورتـني 
االفرازات الحديثـة حيث تضمنت 
االعمال فتح بوكس ترابي وفرش 
وحدل للحـى ومن ثم االكسـاء 
بعدة طبقات مـع تعلية املنهوالت 
وانشاء مشـبكات امطار ولتدخل 
الخدمة رسميا خالل االيام القليلة 

املقبلة.

وجه بفتح حتقيق حبادثة االعتداء على طبيبة مشال احملافظة

حمافظ البرصة: سنعمل مع املجلس الوزاري عىل اإلرساع بإحالة مرشوع البنى التحتية للزبري
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اوضـح محافـظ البـرصة املهندس أسـعد 
العيداني، أن اكمال موضوع إحالة مرشوع 
مجـاري الزبـري /املرحلـة األوىل سـيتكمل 

قريبا يف املجلس الوزاري للخدمات.
وقـال العيدانـي للمركز االعالمـي، ربما لم 
تكـن الصـورة واضحة مـن قـرار مجلس 
الـوزراء يف جلسـة البـرصة إلحالة مرشوع 
البنـى التحتيـة لقضـاء الزبـري للمجلـس 
الوزاري للخدمات والذي يرأسه السيد وزير 
التخطيـط، منوهـا إىل أن حكومـة البرصة 
والحكومة االتحادية يسـعيان بشكل جدي 

إلكمال املرشوع بشكل كامل.

واضـاف، هنـاك اجتمـاع قريـب للمجلس 
الـوزاري للخدمات، سـيناقش كل تفاصيل 
املرشوع وكيفية حل االشـكال مع الرشكة 
املنفذة السـابقة والتي تريد فرض أعمالها 
السـابقة عـىل املرشوع الحـايل والذي حول 
للحكومـة املحليـة واقرتـه ضمـن موازنة 
٢٠19, مؤكـدا أن البرصة ترفض أية أعمال 
سـابقة وتريد إحالة مرشوع جديد شـبيه 
باملرحلة الثانية، ولن تهادن بهذا األمر ابدا.

ولفـت اىل ان مرشوع البنـى التحتية للزبري 
باملرحلـة األوىل. الثانية يتضمـن العديد من 
الخطط والخدمات، ويف مقدمتها، الساحات 
الخرضاء وطريقـة املحافظة عليها ونصب 

شبكة سقي الدامة الغطاء االخرض.

مـن جانب آخـر، وجه رئيس خليـة االزمة 
املحلية يف البرصة املحافظ اسعد عبد األمري 
العيداني بفتح تحقيـق بخصوص االعتداء 
الذي تعرضت له احدى الطبيبات املنتسـبة 

لدائرة صحة البرصة« .
وقـال« مدير مكتب محافـظ البرصة عماد 
عبد الخالـق العيداني يف بيان صحفي صدر 
عن املكتب االعالمي الخاص ملحافظ البرصة 
ورد لـ«املستقبل العراقي«، ان »رئيس خلية 
االزمـة املحليـة يف البـرصة املحافظ اسـعد 
عبـد األمـري العيدانـي وجه بتشـكيل لجنة 
تحقيقيـة ملعرفـة مالبسـات االعتـداء عىل 
الطبيبة يف مستشـفى قضاء القرنة شمال 

املحافظة ».

واضـاف« مدير مكتب محافـظ البرصة ان 
املحافـظ وجه معاون قائـد رشطة البرصة 
اللـواء عباس الالمـي بأن يتابع مالبسـات 
حادث األعتداء ضمن قاطع املسؤولية الذي 
تتواجد به القوات االمنيـة التابعة اىل قيادة 

رشطة املحافظة.
وجدد« مدير مكتـب محافظ البرصة عماد 
عبد الخالق العيداني شـكره لـكل الكوادر 
الصحيـة التي تعمـل يف الصد االول ملواجهة 
وبـاء كورونا يف مركـز املحافظة واالقضية 
والنواحي ،مطالباً كافة املواطنني بالتعاون 
مع الكـوادر الصحيـة خصوصـاً يف املراكز 
الصحية واملستشـفيات الواقعة يف االقضية 

والنواحي .
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سبعون عامًا عىل وفاة تشيزاري بافيزي.. يوميات مهنة اخلوف
           أحمد محسن

وفاته�ا،  من�ذ  الثالث�ة  »الظه�رة 
عاش�ت حياة بطولية ال فاحشة«. 
وصلنا إىل سبعني عاًما بعد تشيزاري 
بافيزي، ولكنن�ا كما يقول، ما زلنا 
يف الظه�رة الثالث�ة، أو يف الثالث�ة 
ظه�رًا. قصائ�ده ع�ى املائ�دة، أو 
يف رف�وف املكتبة، لم ت�رد بعد. ما 
زالت دافئ�ة وصالحة للق�راءة. ما 
زال ه�ذا الكاتب والش�اعر اإليطايل 
إيطالًي�ا أكث�ر مم�ا ُيعتق�د بكثر، 
وكاتًب�ا وش�اعرًا أكث�ر مم�ا أراده 
أيًض�ا. وليس للحديث ع�ن راهنية 
الش�اعر أي معن�ى، ب�ل إن املعنى 
يبقى يف الشعر نفسه. وعندما تقرأ 
الشاعر املنتحر يف تورينو، ستعرف 
أنك تقرأ رجًل كان يخوض حرًبا يف 
الِش�عر، ويحاول تأجي�ل هزيمته، 
ربما لساعة، أو شهر. وبعد سبعني 

عاًما، ما زال ينجح يف التأجيل.
بعد س�بعني عاًما، ق�د يصح القول 
بأن الش�عراء لم يعودوا يش�بهون 
الِش�عر. وربم�ا يف إيطاليا أكثر من 
غره�ا. لك�ن م�ا يمّي�ز بافي�زي، 
ليس اس�تثنائية نصوصه وحسب، 
أو علقته�ا بامل�كان وقدرته�ا عى 
اع�لن املواقف من دون أن يس�بب 
ذلك خدوًش�ا يف الِش�عر. ما يمّيزها 
بالضبط هو قدرته�ا عى االكتفاء 
بنفسها، وشعور القارئ باالمتلء. 
يف »مهنة العيش«، وهو كتاب جمع 
في�ه بافي�زي يوميات�ه ب�ني أعوام 
1935 و1950 )دار امل�دى � 2016، 
ترجمة عب�اس املفرجي(، عرف أن 
»الف�ن الحديث يتف�ادى الحبكة«. 
وق�د س�ار ع�ى ه�ذه القاع�دة يف 
أدبه أيًضا، فأحّل مكانها ببس�اطة 
وصًفا بس�يًطا لعلقات مس�تمرة، 
أو تفاصيل مزدحمة تخص حوادث 
منزلي�ة، ب�داًل من ش�خصيات هي 
عب�ارة عن ش�خصية واح�دة: ذلك 
اإلنس�ان الع�ادي، ال�ذي يمكن أن 
يك�ون أي أح�د. تل�ك املهن�ة الت�ي 
منحه�ا بافيزي صفة العيش كانت 
يف رأي�ه تخص العادي�ني. أما مهنة 

املوت، فكانت مهنة شخصية.
»يف »مهن�ة العي�ش«، وه�و كتاب 
جم�ع في�ه بافي�زي يوميات�ه بني 

أن  ع�رف  و1950،   1935 أع�وام 
»الفن الحديث يتفادى الحبكة««

جمي�ع  فيه�ا  وتحتش�د  تماًم�ا، 
العنارص التي تشكلت منها عنارص 
حياته القصرة )مات عن 42 عاًما 
فق�ط(. س�نجد ميل�ه إىل االنتحار 
ح�ارًضا، وس�نجد عبثيت�ه أيًض�ا، 
لكنها عبثي�ة فريدة يمكن تمييزها 
العبثي�ة  ع�ن  كب�ر  جه�د  ب�دون 
املائعة الت�ي يفتعلها جزء كبر من 
الش�عراء عادًة. سنجد كاتًبا يعرف 
كيفية اس�تخدام الكلمات، شغوًفا 
بلغت�ه األم، وحائرًا ب�ني كاثوليكية 
عالق�ة يف مكان م�ا يف وعيه، وبني 
ماركس�ية ذل�ك الزم�ن وأدواته�ا. 
عموًما، وبعيًدا عن الروايات، ليست 
هن�اك أي زخرفة مجاني�ة حتى يف 
القصائد: »سيجيء املوت وستكون 
له عيناِك/ هذا املوت الذي يرافقنا/ 
أِرًق�ا،  املس�اء/  إىل  الصب�اح  م�ن 
أصّم/ كح�رٍة عتيق�ة/ أو رذيلة 
بل ج�دوى« )ترجمة جمانة حداد، 

.)2007

كل يشء نسبّي
مثل بروس�ت، وكما يتح�دث عنه، 

كان بافي�زي مهووًس�ا بفك�رة أن 
كل أم�ل، حامل�ا يتحق�ق، يس�تبدل 
نفس�ه بأم�ٍل جدي�د، يعّط�ل األمل 
السابق: »خلف اس�تحالة االتصال 
بني األرواح، هنالك أيًضا اس�تحالة 
مش�ابهة من االتصال ب�ني حاالت 
مختلفة م�ن الروح. ومن هنا ينبع 
اإلحس�اس ب�أن كل يشء نس�بي، 
وأن كل يشء ب�ل ج�دوى، من دون 
الوص�ول إىل الزمن املس�تعاد الذي 
كان مفقوًدا. وم�ن هنا، ينبع امليل 
إىل األح�لم، والتش�ديد ع�ى درجة 
األحلم«. أما عن تل�ك الدرجة التي 
عندم�ا تلتق�ي بالواق�ع وتختف�ي 
يوج�ب  عم�ا  األح�لم،  باختف�اء 
البحث ع�ن قانون لتخليد كل حلم، 
فتلك هي س�رته الطويلة فعًل. لم 
يكن ينقص�ه االعرتاف، ولم يس�ع 
إلي�ه، فثلثيت�ه الش�هرة حصل�ت 
عى جائزة »س�رتينغا« املعروفة يف 
إيطاليا )بدأت »منشورات املتوسط« 
بعم�ل ممي�ز، وب�دأت بن�ر أوىل 
أج�زاء الثلثية: »الصي�ف الجميل« 
بالعربية، التي تحمل االسم نفسه، 
برتجم�ة لكاص�د محم�د، ع�ى أن 
يتبع ذلك ن�ر الروايتني املتبقيتني 

يف الثلثي�ة، وهما »الش�يطان عى 
الت�لل« ص�ادرة يف 1948، و«ب�ني 

نساء وحيدات« صادرة يف 1949(.
ليس�ت مفارق�ة أن يك�ون بافيزي 
ارتجالًي�ا حت�ى يف ق�رارات النر، 
كم�ا يف حياته. فجم�ع الروايات يف 
»ثلثي�ة« كان اقرتاًحا من نارشه. 
لكن�ه واف�ق برعة، ربم�ا لحدٍس 
منه أنه سيتخذ قراًرا هاًما بعد عام 
واحد فقط، وأنه س�يذهب إىل مهنة 
أخرى: امل�وت. هل يمكن التصديق، 
بأن شاعرًا يعيش سبعني عاًما بعد 
موته، هو ش�اعر أح�ّب املوت أكثر 
من الحياة؟ اإلجابة ليس�ت صعبة. 
مس�تحيل. لق�د أحّب الحي�اة، وإن 
كان امل�وت الذي اخت�اره نقيضها، 
وال يمك�ن أن يكون طريًق�ا إليها. 
لق�د كان احتفااًل بها، وهذا التعبر 
املس�تعار منه، ه�و التعبر الوحيد 
املمك�ن لتفس�ر ق�راره بحرم�ان 
العالم من الكتابة، آخذين باالعتبار 
كان  األدب  ب�أن  الدائم�ة  قناعت�ه 
بح�د ذات�ه مجه�زًا دائًم�ا بكليات 
التجديد ووس�ائله. كان يحدس أنه 
س�يعيش طويًل، وأنه حّل مشكلة 
تفس�ر انتح�اره برتك�ه عامل�ني 

نافري�ن يف أعماله: عبثية باقية من 
الطفول�ة، وخيانة املرأة التي أحّبها 
يف أول أربعينياته، كما لو أنه يخر 
حربني، وال يمكن�ه أن يخر حرًبا 
ثالثة بعد. لقد أراد أن يكون رابًحا، 
ولو ملرٍة واحدة يف حياته. بالنس�بة 
له »إعلن الحرب كان يش�به إعلن 
تل�ك  يف  امل�رء  أن  يعتق�د  الح�ب«. 
اللحظ�ة يص�ر مس�اوًيا لع�دوه. 
لك�ن، العدو ليس مجس�ًما واضًحا 
يمكن النظ�ر إليه بذات الدرجة من 
جمي�ع الزواي�ا. إنه ذلك الش�خص 
الذي تس�قط وتنهض معه/ معها. 

والتأنيث من إضافات بافيزي أيًضا، 
ليؤكد أن الحرب ليست هي الحرب 
الت�ي نعرفها دائًم�ا، بل هي عملية 
دائم�ة، بميكانيزم�ات يومي�ة. يف 
الح�رب، نلوم العدو عى االعتداءات 
الحاق�دة الت�ي نت�وق للقي�ام بها، 
ألن الحرب تخدش إنس�انيتنا، مثل 

الحب تماًما.
ل�م يكن مهووًس�ا، وه�ذا ما جعل 
مهن�ة العيش بع�د امل�وت ممكنة، 
م�ن  تخل�ص  بانتح�اره  ولكن�ه 
أن�ه أح�ب املمثل�ة  املش�قة. ذل�ك 
األمركية التي خانته، وأحب السر 

يف شوارع روما فجرًا. وقد نستغرب 
أن�ه كان وجودًي�ا أيًضا، اس�تطاع 
الجمع يف حبه لكركغارد ولنيتشه، 
م�ع س�وداوية كافكا، ول�كل هذه 
العوام�ل مع ذكرى وف�اة والدته يف 
1931. بع�د وفاتها تحدي�ًدا بأربع 

سنوات، بدأ
بكتاب�ة اليوميات، وكأن�ه انتبه إىل 
أن األش�ياء تس�قط وتختفي. كان 
رصاًع�ا م�ع الزم�ن، أن تكتب ضّد 
امل�ايض، أي لإلبق�اء ع�ى الح�دث 
مكان�ة يف املس�تقبل. ولكن�ه كان 
رصاًع�ا مري�رًا انته�ى بانتح�اره. 
لي�س فقط أمه، ب�ل مدينة تورينو 
أيًض�ا. اختارها لينهي حياته فيها، 
ألن�ه أحّبها دون غره�ا. يبدو هذا 
البورجوازية  بديهًيا، ولكن مدين�ة 
الت�ي  ه�ي  اإليطالي�ة  الصناعي�ة 
اختارت�ه. لم يك�ن خي�اره. كانت 
نس�يًجا ممي�زًا، وبأكث�ر من وجه. 
تحول�ت م�ن مدين�ة باروكي�ة إىل 
للمهاجري�ن، وللباحثني عن  مركز 
شغف السينما واألدب، أو ما يمكن 
أن نتف�ق عى تس�ميته بالحياة بل 

تكلف.
بعد سبعني عاًما، يمكننا أن نتخّيل 
بافي�زي وه�و يس�تلم  تش�يزاري 
جائزة »س�رتينغا« مجدًدا. يبتسم، 
ولك�ن م�ن املل�ل. يضح�ك، ولكنه 
حزي�ن. عاش لفرتة قص�رة، لكنه 
مات إىل األب�د. أراد أن يكون عادًيا، 
أن يتخى عن مش�قى »االستثناء« 
أيًضا. ولكنه ترك نتاًجا أدبًيا رهيًبا، 
م�ا زال حًيا والهًبا، يف وقت يرتاجع 
التح�والت  وتطحن�ه  األدب،  في�ه 

التكنولوجية.
يف »مهن�ة العي�ش« يق�ول بافيزي 
إنه »مهم�ا كان عظيًما وممتًعا أن 
تكون مع أصدق�اء، أو مع أي أحد، 
ستكون متعًة أعظم حني يذهبون. 
بع�د ذل�ك س�تبقى وحي�ًدا. الحياة 
وامل�وت«. بعد س�بعني عاًم�ا، ربما 
ال يك�ون األمر أق�ل أهمية، وتكون 
النزع�ة إىل الوجودية أق�ل تأثرًا يف 
الق�رار األخ�ر. يجب إع�ادة قراءة 
ه�ذا األدب بتأٍن ش�ديد. وقد يكون 
الوصول إىل العدم حتمًيا، لكن األمر 
برمت�ه ق�د ال يكون س�وى خوف، 

مجرد خوف.

مي زيادة والبحث عن الوطن
           مادونا عسكر

ال أظ�ّن أّن م�ّي زي�ادة افتقدت 
للمعنى املتع�ارف عليه للوطن، 
كما أّني ال أش�ارك رأي القائلني 
أّنها كانت تش�عر بالغربة طوال 
حياتها استناداً إىل قولها يف نّص 
لها تحت عن�وان »أين وطني؟« 
يف مؤلّفه�ا »ظلمات وأش�ّعة«: 
»ول�دت يف بل�د، وأب�ي م�ن بلد، 
وأّمي م�ن بلد، وس�كني يف بلد، 
وأش�باح نف�ي تنتقل م�ن بلد 
إىل بلد.« فم�ّي كانت تعرّف عن 
نفس�ها قائلًة: »أنا فلس�طينّية 
لبنانّي�ة مرصّية س�ورّية«، وال 
بّد من أّنه�ا كانت تعتّز بكّل من 
هذه األوط�ان. إاّل أّن مّياً كانت 
تبحث عن وط�ٍن آخر، أبعد  من 
الح�دود الجغرافّي�ة وأعمق من 
مفه�وم األرض املحتضن�ة. ويف 
سؤالها )أين وطني؟( خفايا هذا 
البحث الّداخيّل الّذي يسعى إليه 
كّل مفّكر متى اكتشف يف داخله 
أبع�اده الكونّية. إّنه البحث عن 

الّذات ببعدها الكونّي.
»عندما ذاعت أسماء الوطنّيات، 
كتبت اسم وطني ووضعت عليه 
ش�فتّي أقّبله، وأحصي�ت آالمه 
مفاخرة ب�أّن يل كذوي األوطان 
ال�ّرح  دور  ث�ّم ج�اء  وطن�اً. 
والّتفصيل فأملمت باملشاكل الّتي 
ال تحّل، وحنيت جبهتي وأنشأت 
أفّكر. وما لبث أن انقلب الّتفّكر 
يفّ ش�عوراً، فش�عرت بانسحاق 
عميق يذلّني، ألّني دون س�واي، 
تل�ك الّتي ال وطن له�ا.« الوطن 
الحقيقّي الّذي كانت تبحث عنه 
مّي هو الوط�ن الّداخيّل العميق 
الكون�ّي  والوط�ن  الّنف�س  يف 
الّلمحدود، وقد تكون يف لحظات 
يف  فّك�رت  وحميم�ة  خاّص�ة 
جذورها وانتمائها لوطن محّدد 
إاّل أّن ما بني الّسطور يرز غربة 
من ن�وع آخ�ر، غربة إنس�انّية 
تنتج عن االرتقاء إىل عالم الفكر 
واألدب والفّن. الغربة عن العالم 
بأرسه، عن تفاصيل الواقع الّتي 

ما يلبث املفّكر واألديب والفّنان 
أن يكتشف سخافتها وعبثّيتها 
فيم�ي أكثر فأكث�ر يف اغرتابه 
ويحي�ا حالة الّلانتم�اء إىل هذا 
بال�ّ�ورة. م�ا يخلق  الواق�ع 
لديه ش�عوراً باألىس واأللم؛ ألّنه 
يط�ّل ع�ى ه�ذا الواق�ع بنظرة 
أخرى ويرنو إليه من علّو كقول 

درويش يف )العب الّنرد(:
لوال وقويف عى َجَبل 

ال  الّن�ر:  بصومع�ة  لفرح�ُت 
ضوء أَعى!

ِج بالّذهب  ولكنَّ مجداً كهذا املُتوَّ
األزرق الّلنهائيِّ

صع�ُب الزي�ارة: يبق�ى الوحيُد 
هناك وحيداً

وال يستطيع الّنزول عى قدميه
القاس�ية  الغرب�ة  ه�ذه  ويف 
يزداد اإلنس�ان بحثاً عن الوطن 
الحقيقّي. مّي، دون سواها، تلك 
الّتي ال وطن لها وحيدة يف علّوها 
تس�تطيع  وال  وحي�دة  وتبق�ى 
الّنزول عى قدميه�ا. ويف نّصها 
الّ�ذي  وطن�ي(  )أي�ن  البدي�ع 
يب�دو يف الّظاهر ش�عوراً حزيناً 
باللانتماء إىل جغرافيا محّددة، 
إأّل أّنه يب�دو يف الحنايا العميقة 
الانتم�اًء إىل العالم بواقعه املرير 
والّتعي�س غالب�اً فتق�ول م�ّي: 
»ولكّن الّش�عوب تهمس همساً 
يطرق مسمعي: فهؤالء يقولون 
أنت لس�ت مّنا ألّن�ك من طائفة 

أخرى، ويقول أولئك أنت لس�ت 
مّنا ألّن�ك من جنس آخر. فلماذا 
أك�ون، دون س�واي، تل�ك الّتي 
ال وط�ن لها؟«، ويف ه�ذا القول 
معاٍن كثرة تبنّي غربة اإلنسان 
عن اإلنس�ان، كما تبنّي انتماءه 
الواهم إىل وطن حقيقّي. فلفظ 
ي�رتادف  ش�امل  )الّش�عوب( 
واإلنسان بش�كل عام، والّتمييز 
الّطائف�ّي والعن�رصّي  يفعل يف 
ويؤذي  اإلنسانّي عميقاً  الّداخل 
إنسانّيته فيشعر بالغربة وهو يف 
وطنه الجغرايفّ. وتذهب مّي أبعد 
من ذلك لتبحث عن لغة مشرتكة 
بينها وبني العالم: »بأّي اللّهجات 
أتفاهم والّن�اس، وبأّي الّروابط 
أرتب�ط؟ أأتقّي�د بلغ�ة جماعتي 
وهي، عى زعمهم، ليست يل ولم 
توجد ألمث�ايل؟ أم أكتف�ي بلغة 
الغرباء وأنا يف نظرهم متهّجمة 
عليه�ا؟ أأصون ع�ادات قديمة 
يحاربه�ا الي�وم الّناهض�ون أم 
أقبل األس�اليب الحديثة فأكون 

لسهام املحافظني هدفاً؟«. 
إّن مّي�اً الّت�ي ناقش�ت األدب�اء 
لغ�ة  يعوزه�ا  ال  واملفّكري�ن 
تفاه�م ع�ى املس�توى األدب�ّي 
والفك�رّي، وإّنم�ا م�راد قولها 
إّنها وه�ي املمعن�ة يف تفاصيل 
والتباس�ه  وتقلّبات�ه  الواق�ع 
الخاّصة  للغتها  وقسوته تفتقد 
واقعّياً. ال بّد م�ن أّنه أصبح ملّي 
لغتها الّش�خصّية كنتاج للّتأّمل 
والّتفك�ر املس�تمّر وه�ي الّتي 
لطاملا عاشت يف عالم املثل. لكّن 
الواقع مختل�ف تماماً عن عالم 
املثل، عالم األفكار والقيم. وهنا 
تصطدم بلغة العاملني. »س�طت 
عيّل اليُد الحديدّية، ومزّقتني يد 
»اإلخ�وان«، وانف�ّض من حويل 
»املخلصون« ألّنه�م إّنما خلقوا 

ملساعدة نفوسهم.« 
ال ري�ب أّن مّيا تلّمس�ت جوانب 
وإن  حّت�ى  املظلم�ة  اإلنس�ان 
كان�ت تحيا يف عالم املثل، بيد أّن 
األمر أش�ّد إيلماً ملن هم يف حالة 
م�ن الوعي والّنض�ج واالرتقاء. 

ويف قوله�ا تعبر عن إحس�اس 
بالوح�دة نتيج�ة مكائ�د وتخٍل 
من أقرب الّن�اس إليها. ما يزيد 
م�ن الغرب�ة واألل�م. تبحث مّي 
عن وطن اإلنس�ان، عن انتمائه 
إىل إنس�انّيته، وع�ى الرّغ�م من 
املحيط�ني به�ا، إاّل أّنه�ا عى ما 
يبدو لم تجد الوطن الّذي ينبغي 
أن ينتمي إليه كّل إنس�ان بعيداً 
والّنزاع�ات.  الرّصاع�ات  ع�ن 

فتعّر يف نهاية الّنّص قائلة:
»جرَّبُت م�ن الوطنّيات صنوًفا: 
واألذواق  األف�كار  وطنّي�ة 

وامليول.
وتل�ك الوطنّية القدس�ّية املثى: 

وطنّية القلوب.
فوجدُت يف عالم املعنى ما عرفته 

يف عالم الحّس.
إاّل بقع�ة بعي�دة تف�رَّدت فيها 

الّصور وتسامت املعاني.
أبن�اُء وطن�ي، وأدَّبني  فن�ي  ثقَّ

أبناء األوطان األخرى.
وأسعدني أبناء وطني، وأسعدني 

الغرباُء أيًضا.
وال مي�زة ألبناء وطن�ي يف أنهم 

أوسعوني إيلًما.
فق�د نالن�ي م�ن الغرب�اء أًذى 

كثر.
أبن�اء  أقي�س  األقيس�ة  فب�أّي 

الوطن؟
وملاذا أكون أن�ا وحدي تلك الّتي 

ال تدري أين وطنها؟«
إن ص�ّح أّن مّياً تفتق�د النتماء 
وطن�ّي جغرايفّ ملا قال�ت )وملاذا 
أك�ون أن�ا وح�دي تل�ك الّتي ال 
تدري أين وطنها؟(  ألّنها ليست 
الوحي�دة الّتي تش�كو م�ن هذا 
األم�ر، فكث�رون ابتع�دوا ع�ن 

أوطانهم وشعروا بالغربة.    
يتك�ّرر لف�ظ )وطن�ي( يف ه�ذا 
الّنّص سبع مرّات، وترتّدد عبارة 
)ال وطن لها( خمس مرّات. وما 
بني تحديد الوطن والّسؤال عنه 
تبحث مّي عن هوّيتها الوجودّية 
بالوط�ن  املرتبط�ة  الكونّي�ة 
اإلنسان، بالوطن املرتّفع عن كّل 

األوطان.

»جملة كلكامش« العراقية: إشكاليات 
النصوص الرسدية يف ضوء امللحمة

           بغداد / المستقبل العراقي

صدر عن دار املأمون للرتجمة والنر، التابعة لوزارة الثقافة والس�ياحة 
واآلث�ار، العدد الفص�يل الثاني لس�نة 2020 من مجل�ة كلكامش باللغة 

اإلنجليزية.
وتضم�ن العدد الجديد الصادر إلكرتونياً بس�بب الظ�روف التي فرضتها 
جائحة كورونا موضوعات متنوعة يف مجاالت امليثولوجيا والفن التشكييل 
والس�رة الذاتية والبحوث والدراس�ات الخاصة بالرتجم�ة واللغة والنقد 
والش�عر والقصة القصرة مع عروض بأهم الكتب يف الس�احة الثقافية 

العراقية فضلً عن أهم األخبار والنشاطات يف وزارة الثقافة.
واس�تهل العدد بمق�ال افتتاحي بقلم رئيس التحرير س�ناء املش�هداني 
تحت عنوان »كورونا: تحول ش�امل أم أزم�ة قصرة األمد؟« تناولت فيه 
التح�والت السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتماعية وحتى النفس�ية التي 

سوف يشهدها العالم برمته يف مرحلة ما بعد »كورونا«.
ويف مجال امليثولوجيا، يستعرض الدكتور جاسم محمد صالح إشكاليات 
النصوص الردية عر دراس�ته لشخصية كلكامش خلل رحلته الوعرة 
بحث�اً عن املعن�ى والخلود، فضلً ع�ن الوعي املعريف لإلنس�ان وديمومته 
يف ظل الظواهر الطبيعية القاس�ية وقد نقل�ت النص إىل اللغة اإلنجليزية 

نرين كاظم مراد.
أما يف محور الفن التشكييل، فقد كتبت فيه ليى مراد رسحان عن الفنانني 
التش�كيليني عب�د الرزاق املوىل وخالد املبارك مس�تعرضة أه�م أعمالهما 
الفني�ة فضلً عن س�رتهما الذاتي�ة واملهنية، وقد نق�ل املقالني إىل اللغة 
اإلنجليزية الدكتور ياسني الجبوري، كما نرت ندى مهدي شكر دراسة 
نقدية ع�ن األعمال الفنية للفنان العراقي املغرتب هاش�م حنون ومقاالً 

نقدياً آخر عن الفنان التشكييل العراقي ماهر السامرائي.
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ثمن القوة يف تأسيسها لعالقات اهليمنة
           حكمت البخاتي

تش�كل القوة ال�رط املطل�وب يف البقاء 
وقد تح�ول ذلك ال�رط اىل مقول�ة أولية 
يف الذه�ن الب�ري، ث�م تكرس�ت مقولة 
ثقافية يف الع�رف االجتماعي، ثم تطورت 
اىل مب�دأ يف السياس�ية بعد قي�ام الدولة يف 
التاري�خ البري، وأخريا ش�هدت تحولها 
نحو آيديولوجيا تكرس أو كرست الهيمنة 
يف العالق�ات الدولي�ة، تلك العالق�ات التي 
حقب�ة  يف  التنظيمي�ة  بداياته�ا  تتش�كل 

االستعمار يف العرص الحديث،
 وق�د تزامن�ت تط�ورات مفه�وم الق�وة 
بمضمون�ه االيديولوج�ي يف تل�ك الحقبة 
م�ع الكش�ف العلم�ي يف نظري�ة التطور 
واالرتق�اء، فقد ب�رر دارون علميا ظاهرة 
وغلب�ة  ع�رصه  يف  األرايض  اس�تيطان 
الجدي�دة  األرايض  تل�ك  يف  املس�توطنني 
ع�ى حس�اب الس�كان األصلي�ني بأنه�ا 
تحدث وف�ق قانون االنتخ�اب الطبيعي - 
أص�ل األن�واع، ترجمة اس�ماعيل مظهر، 
ص758- مم�ا أعط�ى مفه�وم الغلبة أو 
االس�تعمار الذي يشرتط القوة بعدا علميا 
وتفس�ريا طبيعي�ا كان يمه�د لتط�ورات 

الداروينية االجتماعية وعقيدتها يف الثروة 
والقوة ورغم ادعاءات الكثري من الباحثني 
انتهاء عرص الداروينية االجتماعية والنبذ 
العلمي واالجتماعي لها يف أعقاب الحربني 
العامليت�ني األوىل والثاني�ة، إال أن الواق�ع 
الس�يايس واالجتماع�ي لالمربيالية يؤكد 
س�لوكها العميل واستمرارها بشكل عميل 
يف اس�تناد االمربيالي�ة األمريكي�ة إليها يف 
توسعات مفهوم القوة لديها وتطبيقاتها 
السياس�ية لها الت�ي تنتج دائم�ا أحادية 
القرار الذي زاد من س�عة دوره وتأثرياته 

أحادية النظام القطبي.
كم�ا أدى هيمنة منط�ق القوة عى الرؤية 
األمربيالي�ة اىل تغييب أف�كار الرصاع التي 
كان يرك�ز عليه�ا مارك�س يف تحلي�الت 
التاري�خ االقتص�ادي واالجتماع�ي، وهو 
م�ا يف�ر موق�ف االمربيالي�ة الدائم من 
املاركس�ية، فال�رصاع يقم�ع بالقوة من 
وجهة نظ�ر االمربيالية لكن الرصاع يقود 
عملي�ة التطور بش�كل حتم�ي من وجهة 
نظر ماركس وهو محل مقاربته مع دارون 
ال�ذي يرى التنافس أحد القوانني املس�رية 
لعملية التطور واالنتخاب الطبيعي لكن ال 
يعني هذا تفس�ري كل الرصاعات بالصيغة 

املعه�ودة بق�در تأش�ري دور  املاركس�ية 
الرصاعات يف تحليل وتشكيل التاريخ.

لك�ن إدارة ترامب عم�دت اىل حذف فكرة 
الرصاع�ات ودوره�ا يف تحلي�ل وتش�كيل 
التاري�خ الحدي�ث، ول�م يك�ن له�ا وجود 
يف قاموس�ها الس�يايس والثق�ايف وهو ما 

أوهمها بصفقة القرن.
لق�د ع�اد مب�دأ الق�وة مب�دأ مؤسس�ا يف 
العالق�ات الدولي�ة يف إدارة ترامب وانتقال 
الوالي�ات املتحدة يف حكمه من سياس�ات 
القوة الناعمة اىل القوة املبارشة بواس�طة 
فرض سياس�اته االقتصادي�ة والتجارية 
ع�ى العالم وقد طالت تل�ك القوة املبارشة 
حتى املؤسسات الدولية ومنها االنسانية.

السياس�ة  يف  تصحيحات�ه  مع�رض  ويف 
األمريك�ي  الدبلوم�ايس  كان  االمربيالي�ة 
»كسنجر« يحذر من تمادي سياسة القوة 
وتغليبه�ا عى فكرة مناقش�ة الرصاعات، 
فق�د تحدث عن رضورة من�ح الدول التي 
تدخ�ل أو دخل�ت يف رصاع�ات سياس�ية 
واقتصادي�ة م�ع الواليات املتح�دة فرصة 
الدخ�ول اىل عالم التناف�س والتفاهم من 
أج�ل إدارة الرصاع�ات بم�ا ينس�جم مع 
مصال�ح الوالي�ات املتح�دة فه�و يق�ول: 

»يمكن أن تتج�اوز العالقات مع الخصوم 
الس�ابقني تصفي�ة آث�ار الح�رب الباردة 
وإيج�اد دور جدي�د لروس�يا... وللص�ني 
أثناء تحولها اىل قوة عظمى، كما أن الهند 
أخذت تربز كالعب دويل مهم، واس�تئناف 
عملي�ة الس�الم يف ال�رق األوس�ط ع�ى 
عجل« - نحو دبلوماس�ية للق�رن الواحد 
والعري�ن، هنري كس�نجر، ترجمة عمر 

األيوبي، ص327-. 
واذا كان�ت آراء كس�نجر تمث�ل خالص�ة 
تجربته السياس�ية وهو يض�ع توصياته 
لإلدارات األمريكية يف مفتتح القرن الواحد 
والعري�ن، إال أنن�ا نش�هد يف سياس�ات 
ترام�ب واالدارة األمريكي�ة يف عه�ده ميال 
واضح�ا نحو فرض السياس�ات والغايات 
األمريكية ع�ى األطراف الفاعل�ة واملؤثرة 
يف األح�داث والرصاعات الدولي�ة مما يدع 
العالم مش�حونا بش�كل دائ�م بالتوترات 
السياس�ية األمني�ة وذلك هو ثم�ن القوة 
يف تأسيس�ها لعالق�ات الهيمنة يف ش�بكة 

العالقات الدولية.
ولم تك�ن الرؤية الثقافية والدبلوماس�ية 
األمريكية بمن�أى عن معرفة مصري وثمن 
سياس�ات القوة والفرض الس�يايس فقد 

كت�ب الخب�ري األمريكي يف قضاي�ا الرق 
األوس�ط »جيف س�يمونز« ع�ن مخاطر 
الق�وة يف كتاب�ه ع�راق املس�تقبل ال�ذي 
صدرت الطبعة األوىل منه يف العام 2004م 
أي بعد الغ�زو األمريكي للعراق بعام واحد 
وه�و يذك�ر بكلم�ات يف الرتاث الس�يايس 
الربيطاني )من خصائص القوة أن تفسد 
والق�وة املطلقة تفس�د إفس�ادا مطلقا(، 
ويعي�د مقول�ة أخ�رى يف هذا ال�رتاث )إن 
القوة غري املحدودة من ش�أنها أن تفس�د 

عقول الذين يملكونها(.
لقد توقع الكاتب س�يمونز كل نتائج غزو 
الع�راق اس�تنادا اىل إيمانه بفس�اد القوة 
وفس�اد العق�ل ال�ذي يتح�رك بموجبه�ا 
يف تأسيس�ات الهيمن�ة يق�ول س�يمونز: 
)إن مح�رك الطموح األمريك�ي هو القوة 
الديناميكي�ة لل�ركات الت�ي تدعمها آلة 
عس�كرية... وتكم�ن يف ه�ذه الحقيق�ة 
األدل�ة عى مس�تقبل الع�راق الدولة التي 
ي�راد لها أن تك�ون محكوم�ة اىل األبد من 
ويف  مالئم�ة،  اجتماعي�ة  خدم�ات  دون 
ظل اخت�الالت مالية وضحية لالس�تغالل 
األجنبي( -عراق املس�تقبل، ترجمة سعيد 

العظ�م، ص30 –.

جلنة البيع واالجيار الثانية 
يف حمافظة نينوى 

))تنويه(( 
كن�ا ق�د نرن�ا اع�الن اول عق�د 
مساطحة رقم االعالن ) 106( والعائد 
إىل مديري�ة بلدية ربيعة واملنش�ور 
بجريدة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 
م�دة   2020  /7  /13 يف   )2176  (
املس�اطحة اثنا عر س�نة )خطأ( 
)والصحي�ح( ه�و مدة املس�اطحة 

ثمان سنوات فقط 
لذا اقتىض التنويه

محافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة

قسم االرايض واملساحة
العدد : 4435

التاريخ 2020/7/15
انذار

اىل ورثة الفالح املتويف ) عبد سعد شليج( 
املتعاقدة وف�ق القانون 117 لس�نة 1970 
وعى مس�احة 6 دونم ضم�ن قرار التوزيع 
املرق�م 659 يف 1972/7/1 ضمن املقاطعة 

25/ الصليجية 
بنظ�ر لعدم اس�تغاللكم املس�احة املوزعة 
عرض�ة  وتركه�ا  اع�اله  مورثك�م  ع�ى 
للتج�اوزات واالس�تغالل من قب�ل الغري لذا 
ننذرك�م بوجوب التقيد بم�ا وجبة القانون 
واس�تغاللكم املس�احة خالل فرتة 10 ايام 
من تاريخ نر االن�ذار بالجريدة ومراجعة 
مديريتنا قس�م االرايض واملساحة وبخالف 
ذل�ك س�وف نق�وم بالغ�اء التوزي�ع وف�ق 
الضوابط والتعليمات املعمول بها والخاصة 

بالقانون 117 لسنة 1970 
منعم شهيد حسني /وكالة
مدير زراعة النجف االرشف

��������������������������������
اعالن

اىل الريكة /  نور طالب حمزة
اقتىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية النجف 
االرشف وذلك الصدار اج�ازة بناء لريكك 
يف العق�ار املواط�ن عم�ار م�وىس جعف�ر 
للعق�ار املرقم 47771/3 ح�ي النداء وعند 
عدم حضورك س�وف تصدر االج�ازة وفقا 

للضوابط الالزمة

نرش مناقصة عامة خارجية 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

فعى الراغبني باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الركة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عى وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للروط املدرجة ادناه :

1 � سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( 
لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م 
ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة 
عام�ة  � الش�عيبة � محافظة الب�رصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 8/31 /2020 الس�اعة الثانية عر ظهرا حس�ب 
توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل 
العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب / 
رشكة عامة � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2020/8/31 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة 

البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 1,000,000(  فقط مليون دوالر امريكي

4 � تقديم كافة الوثائق املشار اليها يف الوثيقة القياسية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء ( ابتداء مع 
العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االس�تمارات 
املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة س�يتم اس�تبعاد العطاء وال تتحمل 

رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التأهي�ل : ع�ى مقدم العطاء ان يقدم ادل�ة موثقة تثبت قدرته ع�ى القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث 

)متطلبات التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من الوثيقة 

القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عى ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( )بالنس�خة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن مرصف 
عراق�ي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ ق�دره )20,000( $ فقط عرون الف دوالر امريكي والمر رشكتنا ويتضمن 

االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عى ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الركات االمنية املتعاقدة مع الركات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 

والزام تلك الركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية 

)MSDS( مع العروض الفنية املقدمة من الركات بالنسبة 
 للطلبيات الكيماوية املعلنة 

11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النر واالعالن
12 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

13 � لجه�ة التعاق�د الح�ق يف الغاء املناقص�ة يف اي مرحلة من مراحلها قبل ص�دور كتاب االحالة بناء عى اس�باب مربرة دون 
تعويض مقدمي العطاءات 

14 � لالطالع عى تفاصيل الطلبية والروط االخرى يمكنكم زيارة موقع الركة 
www.SRC.GOV.IQ

15 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعى العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

16 � عى مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

تعلن الركة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيلة 
إحدى تشكيالت وزارة النفط عن تمديد فرتة غلق 
املناقصة 6/ م/ 2020 والخاصة بتصميم وتنفيذ 
األعمال الكهربائية واالالت الدقيقة ملصفى حديثة 

لغاية يوم االربعاء املصادف 22/ 7/ 2020
لذا اقتىض التنويه 

الربيد االلكرتوني لوزارة النفط  
E-mail.Ministryofoil@oil.gov.iq

املوقع االلكرتوني للوزارة 
www.oil.gov.iq

الربيد االلكرتوني لنقطة تجارة العراق
الدولية 

E-mail :info@iip.mot.gov.iq
www.trade.iq

www.iitp.mot.gov.iq
الربيد االلكرتوني للركة 

E-mail: info@heesco.oil.gov.iq
املوقع االلكرتوني للركة 

www.heesco.oil.gov.iq

اعالن
اىل الريك /  محمد ريسان مزعل

اقتىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية النجف 
االرشف وذل�ك الصدار اجازة بناء والخاصة 
بالعقار املرق�م 48523/3 ح�ي النداء عن 
طري�ق رشيكك يف العقار املواطن عيل ناظم 
محمد وبعدم حضورك سوف تصدر االجازة 

وفقا للضوابط الالزمة 
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اعالن

اىل ال�ركاء  /  امري حس�ن مهدي ومحمد 
عيل حس�ن وخالده حس�ن مهدي وبرى 
حس�ن مهدي ورضا س�كندر حس�ن ورعد 
س�كندر حسن ورنا س�كندر حسن وزينب 

سكندر حسن 
اقتىض حضورك�م اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف وذلك الصدار اجازة البناء الخاصة 
بالعق�ار املرقم 4092/2 حي الكرامة وذلك 
عن طريق املواطنة نغم رشيدة جويف وعند 
عدم حضوركم س�وف تصدر االجازة وفقا 

للضوابط الالزمة 
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اعالن

اىل الركاء / علياء محس�ن عباس وحياة 
مجيد جوده وعيل هادي سعيد درويش 

اقتىض حضورك�م اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف وذلك الصدار اجازة بناء لريككم 
املواطن مرتىض احمد يوسف للعقار املرقم 
10951/3 حي صدام وعند عدم حضوركم 
للضواب�ط  االج�ازة وفق�ا  س�وف تص�در 

الالزمة

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الك�ي كارد العائدة 
يل بأس�م ) عب�د االمري ادري�س عباس( 
والص�ادرة من هيئة الحش�د الش�عبي 
يف بغداد بتاري�خ 2020/7/7 فعى من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
املنتسب

عبد االمري ادريس عباس
��������������������������������

اىل الريك / منى هدييل زغري 
 توج�ب علي�ك الحضور اىل مق�ر بلديه 
النج�ف لف�رض اص�دار اج�ازه بن�اء 
للعق�ار املرق�م 56905 /3 ح�ي النداء 

خالل عره ايام  
طالب االجازه 

نافع حسن حسون
��������������������������������

اىل الريك / عقيل حسون نعمه 
توج�ب عليك الحض�ور اىل مق�ر بلديه 
النج�ف لغ�رض اص�دار اج�ازه بن�اء 
للعق�ار املرق�م 84556 /3 حي النرص 

خالل عره ايام  
طالب االجازه 

انعام جدوع محمد
��������������������������������

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 40546 / 
3 حي الوفاء باس�م )فاخ�ر ناجي عبد 

الزهره( 
عى م�ن يعثر علي�ه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1  2020/ 560
للمرة االولى

 Complete on -Line oxygen Analyzer for Flue
Gases 200.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

وزارة النفط 
تنويهالرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة 

انامر عيل حسني 
املدير العام 

رئيس جملس االدارة

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

االتحادية
محكمة بداءة تكريت

العدد : 721/ب/2019
التاريخ : 2020/5/12

اعالن
اىل املدعى عليه / انتصار عبد املجيد رشيد

بتاري�خ 2020/3/1 اص�درت ه�ذه املحكمة 
قرارها بالعدد 721/ب/2019 والقايض بازالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م 2/ 8530 م7 مطارده 
بيعا باملزايدة العلني�ة وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
املنطقة قررت هذه املحكمة تبليغك عن طريق 

النر بصحيفتني محليتني يوميتني 
القايض

فاضل اكرب توفيق
��������������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة تكريت

العدد : 723/ب/2019
التاريخ : 2020/5/12

اعالن
اىل املدعى عليه / انتصار عبد املجيد رشيد

بتاري�خ 2020/3/1 اص�درت ه�ذه املحكمة 
قرارها بالعدد 723/ب/2019 والقايض بازالة 
ش�يوع العقار املرقم 2/ 10083 م7 مطارده 
بيعا باملزايدة العلني�ة وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
املنطقة قررت هذه املحكمة تبليغك عن طريق 

النر بصحيفتني محليتني يوميتني 
القايض

فاضل اكرب توفيق
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

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

بنفس العقلية. 

عزي�زي برج الثور،عىل الرغ�م من أن كل يشء 
كان يس�ر بسالس�ة م�ن قبل، يق�ف يشء أو 
ش�خص ما يف طريقك اآلن. ح�دد مقدار القوة 
الت�ي تحتاجها للتغلب عىل هذه العقبات أو ما 

إذا كان من األفضل تجاهلها ببساطة. 

عزيزي برج الجوزاء،صحتك الجسدية والعقلية 
يف أحسن أحوالها، فال تدع اللحظة تمر دون أن 
تس�عى وراء أفكارك. س�وف تكس�ب املؤيدين 
الذي�ن يش�اركوك يف األه�داف ويمكنهم امليض 

قدًما كفريق. 

عزي�زي ب�رج الرسطان،تواجهك الي�وم أفكار 
جدي�دة، وس�وف تنج�ح إذا قابل�ت املخاط�ر 
بش�جاعة. يمكن�ك االعتماد عىل دع�م زمالئك 
يف حال�ة نجاح�ك. كذلك يج�ب أن ُتْظِهر بعض 

الرصاحة يف عالقتك.

عزيزي برج األس�د،ال يبدو أن األش�ياء تس�ر 
بص�ورة جي�دة الي�وم، فلديك أيًضا مش�كلة يف 
الرتكي�ز ع�ىل امله�ام اليومي�ة. ع�ىل الرغم من 
صعوبة تحفيز ذاتك، ال تخفض رأسك يف يأس. 

عزي�زي ب�رج الع�ذراء،ال يمك�ن التغل�ب عىل 
العقب�ات التي تراها أمام�ك يف الوقت الحايل إذا 
حاولت حلها بالط�رق القديمة املعروفة. يجب 
أن تغررِّ مدخلك والتوصل إىل اسرتاتيجية جديدة 
وأن ال تس�مح لآلخرين بتغير رأيك أو خططك 

كثرًا. 

عزيزي برج امليزان، ستواجه تحديات وعراقيل 
صعب�ة. ق�د يتواجد من يعمل ضدك أو يس�بب 
مضايق�ات بتواج�ده بامل�كان، وذل�ك س�عًيا 
لإلخ�الل بتوازن�ك. بالت�ايل يج�ب األخ�ذ بعني 
االعتبار أقل تأثر س�لبي قد يكون لتلك العوائق 

العابرة عىل مسار حياتك

عزيزي ب�رج العقرب،ه�دوءك وثقتك يمنحاك 
مصدًرا طبيعًيا للحيوية، فأنت مفعم بالحيوية 
وحت�ى أصع�ب الظروف ل�ن تمثل أي�ة عواقب 
بالنسبة لك. تستطيع االنغماس يف الحياة بدون 
تردد. اس�تعد ليشء خاص، وذلك ألن املحيطني 

بك مبهورون بك. 

عزي�زي برج القوس،ألول م�رة خانتك األنماط 
الس�لوكية االعتيادي�ة الخاص�ة ب�ك ووضعتك 
يف مواق�ف حرج�ة. اس�رتاتيجية الحل�ول التي 
تنتهجها يف املعتاد ال تحس�ن من األمور، مهما 

حاولت مراًرا وتكراًرا. 

عزيزي برج الجدي،تتأرجح اليوم بني الحماس 
والنش�اط املفعم وبني فتور العزيمة واإلحباط 
أكث�ر من املعت�اد. حاول تذكر املايض، فس�وف 
تتيقن أن ما يبدو اليوم معقد جًدا، لن يكون له 
أهمية تماًما عن قريب، ويساعدك هذا أيًضا يف 

تقدير األمور والصعوبات نسبًيا. 

عزي�زي ب�رج الدلو،اح�رص ع�ىل تب�ادل هذا 
اإلعجاب بنفس القدر وأن ال تنتابك النرجسية، 
فمتى س�اءت األمور وص�ارت بالعكس ، فإنك 

ستحتاج إىل ذلك الدعم واملعاملة. 

عزي�زي برج الحوت،كل ما تق�وم بعمله حالًيا 
يت�م عىل الف�ور وعىل أكمل وجه. كل ش�خص 
تتعامل مع�ه من أصدقاء أو مع�ارف أو زمالء 
بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك يف التعامل 
م�ع األمور من الجانب الجي�د وقدرتك عىل أداء 

كل يشء بكفاءة.

العذراء

احلوت

فوائد العسل مع املاء الدافئ بالليمون
يحتوي العس�ل عىل مكون�ات عديدة، 
وتعد الكربوهيدرات )الس�كريات التي 
تش�مل الجلوك�وز والفركت�وز( ه�ي 

املك�ون األس�ايس و الت�ي تعطي�ه 
املذاق الحلو.

امل�اء  ع�ىل  أيًض�ا  يحت�وي  كم�ا 
املعادن،  الفيتامينات،  والربوتينات، 

واالنزيمات والفالفونويد.
أم�ا يع�د الليم�ون فهو م�ن أغنى 
باإلضاف�ة  ج،  بفيتام�ني  املص�ادر 
إىل كمي�ات قليل�ة م�ن فيتامني ب 
والبوتاس�يوم. كما يحتوي الليمون 

ع�ىل حم�ض الس�يرتيك والفالفونويد 
الل�ذان يس�اعدان يف منع ح�ى الكىل 

وتقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب.

إن الليم�ون مص�در غن�ي بمض�ادات 
األكس�دة أيًضا، التي تساعد يف حماية 

الجسم من الرسطان وأمراض القلب.
الداف�ئ  امل�اء  م�ع  العس�ل  فوائ�د 

والليمون
باإلضافة إىل الطعم اللذيذ للعس�ل، 
فهن�اك فوائد عالجي�ة كثرة، وعند 
خلطه مع امل�اء والليمون تس�اهم 
مجتمع�ة يف فوائد متع�ددة، فإليك 

بعض هذه الفوائد:
1. تخفيف الوزن

بالرغ�م م�ن احت�واء العس�ل ع�ىل 

كمي�ات كبرة م�ن الس�كريات، إال أن 
األبحاث والدراسات تشر حول إمكانية 

العسل يف تخفيف الوزن.
قد يساهم خلط املاء الدافئ مع العسل 
والليمون يف تخفيف الوزن، يف الحقيقة 
إن رشب امل�اء بكثرة خالل اليوم زيادًة 
ع�ىل أنه يحاف�ظ عىل رطوبة الجس�م 
ونشاطه، فإنه يش�عر املعدة باالمتالء 
والش�بع ويحفزعمليات األيض وحرق 
الدهون.فمع إضافة العس�ل والليمون 
يك�ون التأث�ر أكرب عىل رسع�ة حرق 

الدهون وفقدان الوزن.

فتاة حتطم نافذة طائرة وتضطرها للهبوط
دفع�ت فتاة صينية طائرة من طراز 
»إيرب�اص إي 320، تابعة للخطوط 
هب�وط  لتنفي�ذ  الصيني�ة  الجوي�ة 
اضط�راري، بعدم�ا حّطم�ت إحدى 
صحيف�ة  الطائرة.وذك�رت  نواف�ذ 
»مرور« الربيطاني�ة، اليوم اإلثنني، 
أن فت�اة ُتدع�ى يل، ُيعتقد أنها كانت 
مس�تاءة بس�بب عالقة حب فاشلة 
وتخيل عشيقها عنها، رشبت كميات 
كبرة من مرشوب كحويل مركز، ثم 

فقدت السيطرة عىل عواطفها.
مص�ّورة  فيديوه�ات  وأظه�رت 
الفتاة وهي يف حالة من الهس�تريا 
طاق�م  يح�اول  بينم�ا  والغض�ب، 
الطائ�رة وال�ركاب تهدئته�ا، حيث 
ظه�رت املضيف�ات وه�ن ُيحاول�ن 
نقله�ا م�ن مقعده�ا، بينم�ا كانت 

تبكي وتلك�م النافذة املج�اورة لها، 
الج�زء  وفت�ح  لكرسه�ا  أدى  مم�ا 
العلوي منها. األمر الذي دفع الطّيار 

إىل الهبوط االضطراري.
وأظه�رت التحقيق�ات أن يل البالغة 
م�ن العم�ر 29 عاماً رشب�ت نصف 
لرت م�ن مرشوب »بايج�و« الصيني 
الكح�ويل املرّك�ز، قب�ل صعودها إىل 
الطائ�رة الت�ي أقلع�ت م�ن مدين�ة 
شينينغ شمال غرب الصني، متجهًة 
إىل مدينة يانتش�نغ الساحلية رشق 
الصني.وبّين�ت الرشط�ة أنه�ا ألقت 
القب�ض عىل الفت�اة بتهمة مخالفة 
النظام العام، كما تم قياس مستوى 
الكح�ول يف دمه�ا وق�ت الح�ادث، 
والذي بلغت نس�بته 160 مليغرام/ 

100 مل.

قشور التفاح.. فائدة هائلة
عندما يتن�اول البعض التف�اح، فإنهم 
يس�ارعون إىل التخل�ص م�ن ق�رشه، 
ع�ىل اعتب�ار أن ال توجد منفع�ة منه، 
لكن دراس�ة جديدة أجراها باحثون يف 
جامع�ة تومس�ون جيفرس�ون بوالية 
فيالدلفيا األمركية، كش�فت عن دورا 
جوهريا لقشور التفاح يف حماية جسم 
اإلنس�ان م�ن م�رض منهك، بحس�ب 

موقع »ساينس تايمز« العلمي.
واملرض هو التصلب املتعدد، الذي يؤدي 

إىل إنهاك الجسم وإتالف الغشاء املحيط 
باألعصاب، ويؤدي ه�ذا التلف إىل إلحاق 
األرضار بعملي�ة االتص�ال ب�ني الدم�اغ 

وبقية أعضاء الجسم.

ويف نهاي�ة املط�اف، ق�د يتط�ور الرضر 
ال�ذي يصي�ب األعص�اب إىل درج�ة غر 
قابل�ة لإلصالح، بحس�ب موق�ع »ويب 

طب« العلمي.
واكتش�ف الباحثون يف الدراسة الجديدة 

الت�ي كان�ت عب�ارة ع�ن تجرب�ة عىل 
الفرئان أن قش�ور التف�اح تحتوي عىل 
مرك�ب كيميائ�ي يس�اعد يف إص�الح 
الخاليا العصبي�ة ويوقف تفيش املرض 

يف الجسم.
وقال الباحثون إن حمض أورس�وليك، 
املوجود أيضا يف ثمار الكمثرى والخوخ، 
وه�و الذي يعطيها اللمع�ان، يمكن أن 
يتح�ول إىل دواء يعال�ج األرضار الت�ي 

يسببها مرض التصلب املتعدد.
وخ�الل التجربة، ق�دم الباحثون حمض 
أورس�وليك إىل الفرئان التي تعاني الشلل 
واألع�راض الت�ي تواج�ه مصاب�ي ه�ذا 

املرض.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2 ثمرة بروكيل مقطعة

1 فص ثوم مفروم
2/1 ملعقة صغرة عصر ليمون

2 ملعقة صغرة زيت زيتون
1 ملعقة صغرة ملح

2/1 ملعقة صغرة فلفل اسود مطحون
خطوات التحضر:

سخني الفرن عىل درجة حرارة 200 درجة مئوية.
يف بولة كبرة الحجم ضعي زيت الزيتون و امللح و الفلفل و الثوم و قلبي.

اضيفي الربوكيل اىل مزيج الزيت و الثوم و قلبي برفق.
ضع�ي الربوكيل بالث�وم يف صينية قابلة لإلس�تخدام يف الف�رن و افردية برفق 

ليكون طبقة واحدة.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة من 15-20 دقيقة.

ضعي الربوكيل يف طبق ثم ضعي عليه عصر الليمون ثم يقدم.

الربوكيل بالثوم و الليمون

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن ع�دد النجوم املوجودة يف 
الس�ماء يضاه�ي عدد حب�ات الرمل 

املوجودة عىل األرض.
هل تعلم عن العلم والتعليم

ت�زداد محصلة اإلنس�ان م�ن التعليم 
من خالل اكتس�اب العل�م يف املجاالت 

واألفرع العلمية املختلفة.
ه�ل تعل�م أن أصغ�ر عظم�ة داخ�ل 
اإلنس�ان موج�ودة باألذن الوس�طى 

وُتسمى عظمة الركابي.
هل تعلم أنه يف عام 1969 تم تسجيل 
أنجاز كبر يف مج�ال الطب من خالل 

زراعة أول قلب صناعي لإلنسان.
هل تعلم إن العالم العربي ابن النفيس 
ه�و ال�ذي اكتش�ف ال�دورة الدموية 

وتوصل إىل طريقة عمل القلب.
هل تعلم أن طول األمعاء لدى اإلنسان 

البالغ يصل إىل ثالثون قدم.
ه�ل تعلم إن ح�االت التش�نج تحدث 
بس�بب تك�رار ارس�ال امل�خ لنف�س 

اإلشارة العصبية بشكل متوايل.
ه�ل تعل�م أن اإلنس�ان يمتل�ك أربعة 

أحبال صواية فقط.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2180( االحد  19  تموز  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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رسميًا.. حتديد موعد انطالق 
الدوري العراقي

             المستقبل العراقي/ متابعة

صّدق�ت الهيئة التطبيعي�ة لالتحاد العراقي لك�رة القدم، 
الي�وم الجمع�ة، ع�ى توصيات لجنة املس�ابقات، بش�أن 
تحدي�د موعد انطالق دوري الكرة املمتاز ملوس�م )2020-
2021(.وق�ال الناطق اإلعالمي للهيئة التطبيعية، هش�ام 
محم�د، يف بيان رس�مي: »تمت املصادقة بش�كل رس�مي 
عى توصيات لجنة املسابقات، بشأن املوسم الجديد، الذي 
س�ينطلق بشكل رس�مي يوم 20 س�بتمرب/أيلول املقبل، 

بنظام الدوري العام، وبمشاركة 20 فريقا«.
وتاب�ع: »تم تش�كيل لجن�ة للتصديق عى عق�ود الالعبني 
برئاس�ة )رافد عبد األمري(، وعضوية شهاب أحمد، عضو 

لجنة املسابقات، وممثل عن الدائرة القانونية«.
وأضاف هش�ام: »س�يتم فتح باب االنتقاالت الصيفية يوم غد 
السبت، 18 تموز/يوليو الحايل، فيما سيتم غلق باب االنتقاالت 
ي�وم 6 أيلول/س�بتمرب املقبل، عى أن يتم فت�ح باب االنتقاالت 
الش�توية يوم 16 كانون الثاني/يناير 2021، حتى 16 شباط/

فرباير«.وأوضح: »قرعة الدوري املمتاز ملوس�م 2021/2020، 

ستقام يوم 29 من الشهر املقبل داخل 
مقر االتحاد، وستقوم لجنة املسابقات 

بإص�دار الئحة جدي�دة للدوريات كافة، 
بموعد أقصاه نهاية الشهر الحايل، عى أن 

يتم طبع كراس املوس�م الجدي�د، بعد إجراء 
القرعة، بموعد أقصاه أسبوع واحد«.

الفيفا ينصف أيمن حسني 
عىل حساب الصفاقيس

             المستقبل العراقي/ متابعة

لالتح�اد  التابع�ة  النزاع�ات  لجن�ة  ألزم�ت 
الدويل لكرة الق�دم »فيفا«، الّنادي 
الصفاق�ي بدف�ع 50 أل�ف دوالر 
لالع�ب الس�ابق للفري�ق العراقي 
أيمن حسني.وكان حسني، قد تقدم 
بش�كوى لدى الفيفا ض�د الفريق 
التوني، بعد أن تم فس�خ عقده 
مطالب�ا   ،2019 يوليو/تم�وز  يف 
املالية  بالحصول عى مستحقاته 
بذم�ة الصفاق�ي. ومنحت لجنة 
النادي الصفاقي، مهلة  النزاعات 
الالع�ب  مل�ف  لتس�وية  يوم�ا   45
العراق�ي، قبل أن تف�رض عقوبات 

عليه بسبب تأخري مستحقات الالعب.يشار إىل أن 
فريق عاصمة الجنوب كان قد انتدب أيمن حسني يف 

يوليو/تموز 2018، ملوسم واحد ثم مددت يف يناير/كانون 
ثان 2019 عقده ملدة 3 سنوات، قبل أن يقرر فسخ عقده 

يف املريكاتو الصيفي األخري.

حامي عرين النوارس: تركت 
االنيق بسبب امهال ادارة الطلبة

كازورال وسوريانو يودعان 
فياريال بعد مسرية طويلة

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف الحارس الجدي�د لنادي ال�زوراء والس�ابق بنادي 
الطلب�ة، عيل ياس�ني، عن س�بب خروجه م�ن »االنيق« يف 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
واعلن نادي الزوراء ضم ياسني يف 30 حزيران املايض بعقد 

يمتد ملوسم واحد.
وق�ال ياس�ني، إن »س�بب تركي لن�ادي الطلب�ة يعود اىل 
اإلهم�ال من قبل ادارة االنيق ول�و كان رئيس النادي عالء 

كاظم متواجداً يف بغداد ملا كنت اود الخروج من الطلبة«.
وأض�اف »اس�عى ان اكون الح�ارس االس�ايس يف الزوراء 
باملنافس�ة الرشيف�ة مع ح�ارس املنتخ�ب الوطني جالل 

حسن«.
وبني ان�ه »يف العراق العب املنتخب الوطني يف حال تعرض 

لإلصابة سيستبعد من املنتخب مدى الحياة«.
وتابع ياسني، »جمهور الطلبة انيق يف كل يشء واتمنى ان 

اعود لتمثيل االنيق لكن ليس يف الوقت الحايل«.

سيتني: مييس لـم يقصدين.. وسنحقق دوري األبطال يف هذه احلالة

فلسطني تعتذر عن مواجهة أسود الرافدين وديًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد كيكي س�يتني املدير الفني لربشلونة، 
لخ�وض  الكتالون�ي  فريق�ه  جاهزي�ة 
مواجه�ة ديبورتيف�و أالفي�س، يف خت�ام 

الدوري اإلسباني.
ويحت�ل برش�لونة، املركز الثان�ي برصيد 
79 نقط�ة، بف�ارق 7 نقاط ع�ن املتصدر 

واملتوج باللقب ريال مدريد.
وق�ال س�يتني خ�الل ترصيح�ات نقلتها 
دوري  يف  »التفك�ري  م�اركا  صحيف�ة 
األبطال؟ غًدا لدينا مباراة مهمة، يجب أن 
ننترص فيها لتعزيز أنفس�نا ثم التفكري يف 
املستقبل«.وعن لقائه مع بارتوميو، أجاب 
»القلق الذي لدينا من أجل التحسن واضح، 

نح�اول إيجاد حلول لتغيري األش�ياء، هذا 
ه�و الهدف من االجتم�اع. نأمل أن يكون 
لدينا الكثري يف دوري األبطال، نريد توحيد 
الجهود«.وأضاف »ترصيحات ميي؟ إنه 
عى حق، إذا لعبنا بش�كل سيئ كما حدث 
يف آخ�ر املباريات، فبالتأكيد لن نفوز أمام 
نابويل، لكننا مررن�ا بلحظات رائعة، وإذا 
لعبنا بنفس املس�توى يمكنن�ا االنتصار، 
رغم الحاجة للتحس�ن«.وتابع »إذا تمكنا 
من تكرار مس�توانا ال�ذي ظهرنا به أمام 
فياري�ال، فم�ن املؤكد أننا س�نحقق لقب 
دوري األبطال. يجب أن نقنع أنفسنا بأنه 
إذا قدمن�ا أفضل مس�توى لدين�ا، يمكننا 

التتويج«.
واس�تكمل »القائم�ة؟ يج�ب أن نتحم�ل 

عواق�ب إصابة بعض الالعب�ني، هو قرار 
يجب أال أتخذه وحدي، مهتمون بتصعيد 
العبي فريق الش�باب، لكن يجب أن نقرر 
بني يشء وآخر«.وحول ترصيحات ميي 
ض�ده، علق »ل�م يقصدني ع�ى اإلطالق، 
كلنا نقول أش�ياء يتم تفس�ريها بش�كل 
خاطئ، ال أعطي مثل هذه األمور أهمية، 
كلنا بحاجة الس�راحة وننظ�ف عقولنا، 
وس�نحاول التفكري بهذا املعن�ى«.وأردف 
»مباراة فياري�ال؟ هي أفضل مواجهة لنا 
يف الليجا، سعداء بأشياء كثرية، لكن ندرك 
أن علينا التحس�ن، األمور لم تكن كارثية، 
كنا نس�تحق الفوز بمباريات أكثر«.وعن 
اس�تبعاد آرثر ميل�و من القائم�ة، أجاب 
سيتني »جاء هذا الصباح، وقال إنه يشعر 

بآالم يف كاحله«.ونوه »االستقالة؟ يف اليوم 
الذي وصلت فيه قلت إنني سأستمتع حتى 
اليوم األخري، وما زلت أستمتع بالرغم من 
الظروف. لم أعتقد أن ذلك سيكون سهاًل، 
ولم أش�عر أبًدا برغبة يف الرحيل«.وواصل 
»مرحل�ة معقدة؟ كلما وصل�ت إىل مكان 
أعتقد أنني س�أبقى مدى الحياة، وأستعد 
للمستقبل، وما زلت سعيًدا ألنني حصلت 
عى هذه الفرصة«.وأت�م »وجدت حاالت 
كانت جديدة بالنسبة يل يف غرفة املالبس، 
ه�ذا الفريق كان يف�وز بكل يشء منذ 15 
عاما عى التوايل وإدارته مختلفة، وكانت 
هن�اك بعض املواقف الصعب�ة، لكني أرى 
مثل ه�ذه األمور عادي�ة يف غرفة مالبس 

لفريق مثل برشلونة«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعت�ذر املنتخب الفلس�طيني لك�رة القدم، م�ن مواجهة 
املنتخب الوطني العراقي ودياً خالل شهر أيلول املقبل.

وتلق�ت الهيئة التطبيعي�ة لالتحاد العراق�ي لكرة القدم، 

بريداً الكرونياً من االتحاد الفلس�طيني، يبلغه باعتذاره 
عن خوض املباراة الت�ي كان من املقرر إقامتها يف الرابع 

عرش من شهر أيلول املقبل.
ومن املؤمل أن تس�عى الهيئة التطبيعية إىل تأمني مباراة 
ودية بدالً من مواجهة فلس�طني، حيث س�يواجه أس�ود 

الرافدي�ن منتخ�ب ُعمان يف مس�قط يف الثالث من ش�هر 
أيل�ول املقب�ل، فيما س�يالقي منتخب س�وريا يف أربيل يف 

الثامن من الشهر ذاته.
تجدر اإلش�ارة إىل أن االتحاد االسيوي حدد منتصف شهر 

ترشين األول املقبل موعداً النطالق التصفيات املزدوجة.

سولسكاير يرد بقوة عىل اهتامات المبارد وتلميحات مورينيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

رد أويل جونار سولس�كاير، مدرب مانشس�ر يونايتد، عى 
ترصيح�ات فرانك المبارد، نظريه يف تش�يلي، الذي تحدث 
عن اس�تفادة الش�ياطني الحمر من ق�رارات لحكم الفيديو 

املساعد، خالل املوسم الحايل.
واعترب المبارد أن يونايتد، اس�تفاد »بص�ورة واضحة« من 

قرارات غري دقيقة لحكام الس�احة أيضا، كما حدث يف لقاء 
الخميس املايض بالدوري، عندما تعرض ويلفريد زاها العب 
كريس�تال باالس للعرقل�ة، لكن الحكام ل�م يمنحوا فريقه 

ركلة جزاء.
وقب�ل مواجه�ة يونايتد وتش�يلي، يف نص�ف نهائي كأس 
االتح�اد اإلنجلي�زي، غ�دا األحد، ق�ال سولس�كاير إن عدة 

قرارات تحكيمية لم تنصف فريقه أيضا.

وق�ال امل�درب النرويجي للصحفيني »يمكنن�ي الحديث هنا 
ط�وال س�اعات عن هذا األم�ر.. يبدو أنها قص�ة، ويبدو أن 
البع�ض يحاول التأثري ع�ى من يتخذون الق�رارات، لكن ال 

أعتقد أن الحكام سيقرأون ما قاله المبارد«.
»الحظ«

وأضاف مدرب الشياطني الحمر »أسمع الناس يتحدثون عن 
الح�ظ، وأننا كنا محظوظني يف م�رات أكثر.. لكن إذا نظرتم 

إىل الحقائ�ق فإن الق�رارات تكون واضح�ة«.وكان جوزيه 
مورينيو، م�درب توتنهام، قد اعترب مؤخرا أن يونايتد تمتع 
بالحظ يف الربيمريليج، هذا املوس�م.وتحدث سولسكاير عن 
بعض القرارات، التي يعتقد أنها ظلمت فريقه، ومنها إلغاء 

ركل�ة جزاء ضد توتنهام هوتس�بري قبي�ل النهاية، إىل 
جانب التغايض عن طرد بعض الالعبني، الذين 

ارتكبوا »مخالفات كبرية«.

العب جديد عىل أعتاب مغادرة ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

يق�رب زي�ن الدين زي�دان، م�درب ريال 
مدريد، من االس�تغناء ع�ن العب آخر من 
صف�وف املرينجي، عى ش�اكلة مع حدث 

مع الظهري املغربي أرشف حكيمي.
ووفًقا لصحيفة »ماركا«، فإنَّ س�ريجيو 
ريجيل�ون يق�دم أداًء رائًعا مع إش�بيلية، 
لك�ن ذلك ال يعني عودته للريال باملوس�م 

املقبل، عقب انتهاء إعارته.
أرشف  مث�ل  ريجيل�ون  أن  إىل  وأش�ارت 
حكيمي الذي انتقل إىل إنر، يريد أن يلعب 

ويشعر بأهميته يف ريال مدريد.
وأوضح�ت أن وض�ع ريجيل�ون ال ي�زال 
عى املحك بالريال، ال س�يما وأنَّ استمرار 
فريالند ميندي، ومارس�يلو خالل املوس�م 
املقبل، يجعل عودة الالعب الش�اب، أشبه 
بالوهم.وقال�ت الصحيفة إن ق�ادة ريال 

مدري�د واضحون بش�أن تخفيف الفجوة 
االقتصادي�ة يف الن�ادي املق�درة ب�� 180 
ملي�ون يورو، مما يجع�ل امللكي ال يمانع 

بيع ريجيلون.
لحظ�ات  أفض�ل  أن  »م�اركا«  وذك�رت 

ريجيل�ون يف ري�ال مدري�د، كان�ت مع 
املدرب سانتياجو سوالري، لكن عندما 
ع�اد زي�دان، طلب ضم مين�دي، مما 

أغلق األبواب أمام الالعب الشاب.

ألفيس: هذا األمر مستحيل 
عىل برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق الربازي�يل دان�ي ألفيس العب س�او 
باول�و، عى الوض�ع الحايل الذي يعيش�ه 
ناديه السابق برشلونة، بعد خسارة لقب 
الليجا.وقال ألفيس يف ترصيحات أبرزتها 
صحيف�ة مون�دو ديبورتيفو »برش�لونة 
حالًيا يفتقر للهوي�ة التي كان يتمتع بها 
دائًما س�واء يف ف�رة رونالدينيو أو خالل 

الفرة التي حرضتها هناك«.
وأض�اف »هوية الفريق هو أن يس�تمر يف 
الس�يطرة عى املباراة مل�دة 98 أو 100 أو 
150 دقيقة. برش�لونة يجع�ل الجماهري 

يقضون وقًتا ممتًعا«.
ونوه »اآلن الوضع الذي أراه من الخارج، 
ه�و أن الفري�ق الكتالون�ي يعتم�د ع�ى 
الجه�د، قبل أن يلج�أ للتحك�م والتفاهم 
ب�ني الزمالء«.وتاب�ع »ترصيحات ميي؟ 
ليوني�ل ول�د فائ�زًا، وال يح�ب أن يخرس، 

وعندم�ا يخرس من الطبيع�ي أن يغضب. 
إنه مثيل يريد الفوز دائًما«.

وأردف »عندم�ا تس�تمر يف فع�ل يشء ما 
لف�رة طويل�ة، فإن�ك ت�درك مت�ى يعمل 
الفريق بش�كل جيد ومتى يراجع، ميي 
لعب يف برشلونة لس�نوات عديدة، وعاش 
العدي�د م�ن األش�ياء، ويع�رف تماًما ما 

يحتاجه الفريق للفوز«.
واس�تطرد »ميي يرى ما أش�عر به، إنه 
يفتق�ر للدعم. أقول دائًم�ا أن ليونيل كان 
الطبق الرئيي أثناء تواجدي يف برشلونة، 
ونح�ن كن�ا املكون�ات املثالي�ة، أم�ا اآلن 
فإنه هو الذي يس�حب س�يارة البارسا يف 
كل األوقات. إن�ه برش«.وأتم »القدرة عى 
تمثيل برش�لونة يف عم�ر 37 عاًما؟ أثق يف 
نفي كثريًا، س�يكون من الصعب العثور 
عى العب مثيل. قد يجدون العًبا أفضل أو 
أسوأ مني، لكن من املستحيل إيجاد العب 

بنفس قدراتي«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن فياريال أن العبي وسطه املخرضمني، برونو سوريانو 
وسانتي كازورال، سيغادران النادي بعد مشاركتهما معه 

يف املباراة األخرية بالليجا، غدا األحد، ضد إيبار.
ويف مقابلة مش�ركة مع برونو، ُبثت عرب حسابات النادي 
عى مواقع التواصل االجتماعي، قال كازورال اليوم السبت 
»األمر س�يصبح أكثر تميزا وتفردا، بعد التواجد هنا حتى 
اللحظ�ة األخرية إىل جان�ب برونو، حيث تقاس�منا عمليا 
كل يشء يف ه�ذا النادي«.وأم�ى القائد برونو )36 عاما( 
كل مس�ريته االحرافية يف صفوف فياريال، وأعلن اعتزاله 
اللعب�ة بعد سلس�لة من اإلصاب�ات يف الركبة، تس�ببت يف 
غياب�ه عن املالعب ملدة ثالثة أع�وام، قبل العودة من جديد 
الش�هر املايض.وقال برونو »أود البقاء هنا طوال حياتي، 
لكن لكل يشء نهاية.. من اآلن فصاعدا س�أكون املش�جع 
رق�م واح�د لفياري�ال، س�يظل فياري�ال دوما ج�زءا من 
حياتي«.وب�دأ كازورال أيضا مس�ريته يف صف�وف النادي، 
وأمى فيه تس�عة مواس�م، ولعب كذلك لع�دة فرق منها 
ماالجا وآرس�نال، ثم عاد إىل الغواصات الصفراء يف 2018، 
بعد معاناته من مش�كالت يف الكاحل.وقالت وسائل إعالم 
إسبانية إن كازورال )35 عاما( سينتقل إىل السد القطري، 

الذي يدربه نجم برشلونة السابق، تشايف هرنانديز.

الوتارو ينرص برشلونة عىل جوارديوال
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�دم األرجنتين�ي الوت�ارو مارتيني�ز، مهاجم إنر مي�الن، دلياًل 
جديًدا عى تمس�كه باالنتق�ال إىل برش�لونة فقط.وكانت العديد 
من التقارير، قد أكدت أن مانشس�ر سيتي عاد ملطاردة الوتارو، 
بعد رفع العقوبة األوروبية عى النادي، واستعداده إلنفاق أموال 

ضخمة يف املريكاتو.ووفًق�ا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، فإن الوتارو تصدى مجدًدا لرغبة مانشسر 

سيتي، وأرص عى أنه ال يريد سوى االنتقال لربشلونة.
ع�ن  كش�ف  األرجنتين�ي  الالع�ب  أن  إىل  وأش�ارت 
اس�تعداده النتظار برشلونة عاما آخر، إذا لم يتمكن 

النادي الكتالوني من حسم الصفقة هذا الصيف.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

راشفورد »يغرد«.. ومجاهري يونايتد 
هتامجه بعنف

            المستقبل العراقي/ متابعة

تعرض ماركوس راش�فورد مهاجم مانشس�ر يونايتد، لهجوم 
حاد من جماهري الشياطني الحمر، أمس الجمعة.وقالت صحيفة 
»مريور« الربيطانية، اليوم الس�بت، إنَّ راشفورد قام بتهنئة ليدز 
يونايت�د، عقب تأهل األخ�ري إىل الدوري اإلنجلي�زي املمتاز.ولدى 

مانشسر يونايتد وليدز، منافسة طويلة األمد، لكن راشفورد لم 
يسبق له اللعب ضد غريم الشياطني الحمر.وأشارت الصحيفة إىل 
أنَّ راشفورد غرد بعد تأهل ليدز، قائاًل »بصفتي مشجًعا ليونايتد، 
يسعدني أن أرى ليدز يف الربيمريليج. إنه املكان الذي يستحقوه«.

وأوضحت الصحيفة أن راش�فورد حذف التغريدة رسيًعا، بسبب 
تعرضه لهجوم من جماهري مانشسر يونايتد.
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العراق يغرق وسنغافورة تربح احلياةهل استعد العراق ملا بعد النفط؟

اسعد عبد الله عبد عليمازن صاحب 

تعتم�د ال�دول املتح�رة ع�ى توصي�ف منهجي الس�ترشاف 
املس�تقبل لذلك تضع رؤية مس�تقبلية يف االدن�ى لخمس عقود 
مقبل�ة  ثم تربم�ج ه�ذه الرؤية بخط�ط اس�راتيجية متفقة 
األهداف متوالدة االنجاز يكون الربنامج الحكومي أمام مجلس 
ن�واب منتخ�ب وس�لطة تنفيذية ق�ادرة عى إج�راء التعديالت 
املطلوب�ة للم�ي بهذه الرؤي�ة... هكذا هو ح�ال الهند وتركيا 
وإي�ران ومرص واثيوبي�ا ومنظومة مجلس التع�اون الخليجية 
ناهيك عن رواندا ودول االتحاد الس�وفياتي السابق وأيضا دول 

حلف وارشو... 
كل منه�ا اتفق أهل والعقد لرس�م معالم واق�ع االجيال املقبلة 
واس�اليب الدف�اع ع�ن هذا الح�ق ال�ذي ربما يغتص�ب حقوق 
ش�عوب أخرى وهكذا بقي�ت القراءة االصح إلنج�از تلك الرؤية 
املطروحة ليس لنقاش تاريخ�ي يجر اثام وخطايا خالفاته بل 
يف خلق وبلورة هندس�ة إدارة السياسات العامة للدولة وتعظيم 
موارده�ا للوصول اىل أقرب نقطة تبع�د التهديد وتنحز األهداف 
االسراتيجية... هذا ما فعلته الدول األوروبية األوحد بعد حربني 

عامليتني!
يمي عالم الغد قدما نح�و التخلص من انبعاث غاز الكاربون 
من خ�الل تقليل االعتماد عى النفط ومش�تقاته يف النقل العام 
فضال ع�ن العمل عى إيجاد وس�ائط نقل بطاق�ة بديلة جعلت 
كربي�ات رشكات صناعة الس�يارات تخصص ما ب�ني الربع إىل 
النصف من انتاج الس�يارات تعتمد ما يعرف بالطاقة النظيفة.. 
وهذا يعني احتماالت واسعة الطيف تجعل من رؤية الدول التي 
تعتمد ريع النفط أمام اس�تحقاقات ك�ربى لردم فجوة املعرفة 
بني مرياث س�وء إدارة ثروة النفط وبني خلق مس�ارات انتاجية 

كربى تحقق االصالح الشامل املنشود للدولة.
بعد ه�ذه املقدمة التوضيحية املوس�عة.. يطرح الس�ؤال كيف 
يمك�ن للعراق أن يواجه مثل هذا االس�تحقاق القريب يف وقوعه 
والبعي�د ع�ن التفك�ري اإليجابي أله�ل الحل والعق�د يف االحزاب 

املتصدية للسلطة؟ 
لع�ل ابرز إجاب�ة تطرح اجاب�ات عراقية تتمثل يف اس�راتيجية 
التنمية املس�تدامة 2030 املقرة من قب�ل وزارة التخطيط وغري 

امللتزم بها يف الربامج الحكومية وال يف قوانني املوازنة العامة..
املث�ال الثاني ما ظهر يف التعام�ل مع جائحة كورونا وانخفاض 
أسعار النفط مقابل متوالية الزيادة يف اعداد املوظفني وامتيازات 
الدرجات الخاصة والعدالة االنتقالية.. بما حول الدولة إىل شبح 
اقتص�ادي يقرب من وصف دكان يبي�ع النفط ليوزع رواتب... 
فانته�ى حال الع�راق إىل مرشوع دولة تبحث ع�ن القروض بل 

وعن املعونات الطبية من دول الجوار! 
املث�ال الثال�ث أن مفاس�د املحاصص�ة وم�ا تضمن�ه تطبي�ق 
الديمقراطية التوافقية من أخطاء التاس�يس الدستورية جعلت 
الع�راق الجديد مجموع�ة كيانات متعارضة ومتش�ابكة تبحث 
عن مصالحه�ا وفق اجندات االحزاب ولي�س بالرورة بوجود 
رؤي�ة عراقية بامتياز تمثل املنفع�ة االنتاجية للمواطن الناخب 
واملنفع�ة العام�ة للدول�ة لنتطل�ق يف برامج تطبيقي�ة اجرائية 

مبتكرة ومتجددة يمكن أن تواكب قافلة التحوالت الدولية.
املثال الرابع.. حني تسأل أي خبري اقتصادي حكومي هل استعد 
العراق ملرحلة ما بعد النفط؟ ياتيك الجواب نعم من خالل العودة 

إىل امنا األرض فالعراق أرض السواد والزراعة نفط دائم؟! 
ويف ه�ذه اإلجابة رؤية بعيدة املدى ولكن م�ن دون الحد االدنى 
املطلوب لوضع برامج واقعية يمكن أن تؤسس ملستقبل منظور 
الس�يما يف أفع�ال الفس�اد الس�يايس حينما تس�تورد املنتجات 
الزراعية من دول الجوار ألسباب سياسية وال يتم تفعيل برامج 
زراعي�ة تك�ون فيه�ا املنتجات العراقي�ة عى خط املنافس�ة يف 

الجودة واالسعار.
وهن�اك امثلة أخرى.. كله�ا تؤكد حقيقة عدم الق�درة والرغبة 
عى الخروج من ريع النف�ط إىل فضاء الصناعات الوطنية وفق 
معطي�ات الس�وق االجتماع�ي املفت�وح... فيما تبقى مفاس�د 
املحاصص�ة قلقة ع�ى امتيازات أم�راء طوائ�����ف املكونات 
القومي�ة والطائفية...  يتقاتلون فيم�ا بينهم فضاع امللك.. ولم 
يبق غري اثام وخطايا تاريخ الفشل امل����توالد ازمات متجددة 
تحفز عى محو العراق وفق مخطط ارسائييل معروف...ولله يف 

خلقه شؤون!

ما من مشكلة تحطم االنس�ان مثل مشكلة السكن، املشكلة العراقية 
الت�ي باتت عصية ع�ى كل حكام والساس�ة الجهاب�ذة العراقيني من 
الس�ابقني اىل الحاليني، بسبب كس�لهم وعدم مباالتهم باملشكلة، فلم 
يك�ن ضمن اهتماماتهم األساس�ية حل مش�اكل املجتم�ع، مما جعل 
أزم�ة الس�كن تتفاقم، يف زمن غاب في�ه الرقيب، وكما ي�ردد املواطن 

)اغلب حكام اليوم يفتقدون لصفة مهمة، وهي مخافة الله(.
س�احاول اليوم التكلم عن الحل الس�نغافوري ملش�كلة السكن، حيث 
تعت�رب التجربة الس�نغافورية من انج�ح التج�ارب يف معالجة قضية 
الس�كن، فالبلدان عندم�ا تمتلك قي�ادات نزيهة ووطني�ة، وتملك من 

الحكمة والتعقل ما يسعفها لعبور االزمات، عندها يتحقق الكثري.
لنرك حكاية العراق الحزينة مع ساس�ة الس�وء، ولنتحدث عن اإلرادة 
السنغافورية التي احالت جبل من الهم اىل وادي من االمنيات املتحققة 
فع�ال. س�نغافورة كانت تعاني من أزمة س�كن خانقة ج�دا, بل حتى 
ما كان موجود من س�كن كان يعترب غري مناس�ب للس�كن, فكان ما 
موج�ود يعت�رب رديء ج�دا, كحال الع�راق أالن, وإلصالح ه�ذا الوضع 
البائ�س قامت حكوم�ة س�نغافورة بعدة إج�راءات فاعل�ة, فعمدت 
 Singapore Housing( الحكومة اىل أنش�اء هيئة اإلس�كان والتنمي�ة
and Development Board (, وت�م تكلي�ف هذه اللجنة بمهمة توفري 
مس�اكن عالية النوعية, خالل سقف زمن محدد, واشرطت أن تكون 
الوحدات الس�كنية منخفضة التكلفة, وقد قررت الحكومة دعم هذه 
اللجنة عرب إعطائه�ا الحق يف الرشاء ألقرسي لألرايض الخاصة, والتي 
تراها اللجنة بأنها مناس�بة إلقامة مس�اكن عامة, بسعر يعادل فقط 
20% م�ن القيمة الس�وقية لتل�ك األرايض. وقد حققت ه�ذه الطريقة 
توحيد عملية بناء املساكن، نتيجة التخطيط املتكامل والتوجيه االمثل 
للموارد، من قبل هيئة اإلسكان والتنمية، مما مكنها من الحصول عى 
األرايض وم�واد البناء والعمالة بتكاليف متدنية، وقد أس�همت حركت 
البناء الواسعة يف خفض نسب البطالة، عرب توفري فرص للعاطلني عن 
العمل، باإلضافة الكتس�اب خربات كبرية نتيجة االس�تمرار باإلعمال. 
وقد عملت لجنة األعمار عى تخيري املواطن بني أن يس�كن مس�تأجرا 
او أن يشري الوحدة التي يسكنها بالتقسيط، وقد تم تحديد األقساط 
الس�نوية بحيث ال تزيد كثريا عن القيمة االيجارية للوحدة، مما شجع 
املواطنني عى رشاء الوحدات التي يسكنونها، وحددت أسعار الوحدات 
بأقل من التكلفة اإلنش�ائية كما تم اس�تبعاد تكلفة األرض تماما من 
س�عر الوحدة، بحي�ث أصبحت الوحدات الحكومية تباع بأس�عار تقل 
بحوايل 50 إىل 70 من قيمة الوحدات السكنية الخاصة، وكان من نتيجة 
ه�ذا املرشوع أن حوايل 93% ممن س�كنوا يف اإلس�كان الع�ام امتلكوا 
الوحدات التي خصصت لهم. واثبت العقل السنغافوري انه عقل جبار، 
حيث فكر بكل الجزئيات، ولم يرك قضية مرتبطة باملرشوع أال وضع 
لها عالج. فكرت اللجنة الس�نغافورية يف أهمي�ة تجاوز أخطاء الدول 
األخرى التي ظهرت يف مش�اريع اإلس�كان الحكومي من قبيل انتشار 
األنشطة اإلجرامية يف املساكن الحكومية للفقراء، فاهتمت أن يف تكون 
الوح�دات ذات جودة ممتازة، وتدار بكف�اءة عالية، حيث تولت الهيئة 
مس�ؤولية الصيانة والرميم وفق برامج دوري�ة صارمة ودقيقة، بما 
يف ذلك أعادة تأهيل كامل وش�امل كل خمس س�نوات، مما حول هذه 
املجمعات السكنية إىل مناطق جذب لكافة أفراد املجتمع السنغافوري 

إىل حد أنها أالن توفر سكنا ملا يزيد عى 82% من السنغافوريني.
هك�ذا تحولت س�نغافورة إىل واح�دة من اغلب بل�دان العالم من حيث 
ملكية املنازل، حيث بلغت هذه النس�بة 92% يف عام 2009. ولم يكتف 
العق�ل الس�نغافوري يف الجان�ب االقتص�ادي، بل عم�دت إىل االهتمام 
بالجوانب املرتبطة األخرى كالجانب االجتماعي حيث كان للمجمعات 
السكنية الحكومية دور أسايس يف تفتيت التجمعات العرقية التي كانت 
تتصف بها سنغافورة ما بعد االستقالل، حيث كانت توزع االسكانات 
العامة حس�ب نسب كل عرق من أجمايل الس�كان، ويمنع التنقل بني 
املجمعات أذا كان يؤثر عى نس�بة كل عرق يف كل مجمع سكني، هكذا 
هي العقول الراقية تنتج حضارة عندما تتاح لها الفرصة النجاز يشء 
ما. فشل الساسة العراقيون عى مدار 14 سنة يف حل مشكلة الطائفية 
بس�بب غياب الرؤى واألفكار الناجحة، وتمسكهم بالقشور، والبحث 
الدائم عن أبواب للفس�اد، وغرق األغلبية السياسية بالفساد، فها هي 
س�نغافورة تكتش�ف أن عامل الس�كن ممكن أن يكون حال للتعايش، 
هذا الحل ممكن فقط عند الساس�ة الرشفاء، الساعني بطيبة قلوبهم 
وس�مو نفوس�هم لرقي مجتمعهم، بخالف قافلة من ساس�ة العراق 
ممن يس�عون بكل جد واجتهاد لتكريس الطائفية والجهل، كي تتزايد 

مكاسبهم الخاصة وتستمر سطوتهم عى كريس القرار.

النجـدة تلقـي القبـض عـلـى متهـم بـحـوزتـه سـالح
 وتنتشل جثة شاب من هنر دجلة

بغداد / املستقبل العراقي

أعلنت نجدة بغداد، أمس الس�بت، عن انتش�ال 
جثة شاب من داخل نهر دجلة.

وقال إعالم نجدة بغداد يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، انه حس�ب توجيهات 
وزير الداخلية ووكيل الوزارة لش�ؤون الرشطة 
وبإرشاف ش�خيص من قبل مدير نج�دة بغداد 

الل�واء عب�د الكريم اس�ماعيل تمكن�ت مفارز 
غ�وايص النج�دة النهري�ة وزوارق النج�دة من 
انتش�ال جثة ش�اب من داخل نهر دجلة، جرس 
دي�اىل وتحدي�دا ق�رب مستش�فى التويث�ة تم 
التعرف عليه من قبل ذويه والذي تعرض للغرق 

بسبب السباحة يف النهر.
وأضاف انه تم تس�ليم الجثة بحسب اإلجراءات 
األصولية. كما تمكنت دوريات نجدة الرش�اد يف 

العاصمة بغداد من القبض عى ش�خص يحمل 
س�الحا غري مرخص. حيث تمت العملية خالل 
تجوال دوري�ة النجدة ضمن منطق�ة البلديات 
ومشاهدة عجلة بداخلها شخصني قام احدهما 
باطالق العي�ارات النارية يف الهواء والذا بالفرار 
مم�ا ادى لروي�ع املواطن�ني، ليتم ع�ى الفور 
اشعار السيطرة املركزية  ومالحقتهما والقبض 

عليهما مع السالح.

نيجرييا: بقرتان مقابل كل بندقية يقدمها لص تائب
تعه�دت الس�لطات يف والي�ة زامفارا ش�مال 
غرب�ي نيجريي�ا بتقدي�م بقرت�ني مقابل كل 
قطعة س�الح يتم إعادته�ا، يف محاولة لوقف 
»الهجم�ات الدموية التي تش�نها العصابات 
اإلجرامي�ة«. نيجريي�ا: بقرت�ان مقاب�ل كل 
بندقي�ة يقدمها لص تائبلصوص مس�لحون 
يقتل�ون 18 ش�خصا ع�ى األق�ل يف والي�ة 

كاتسينا النيجريية
وق�ال حاكم زامفارا، بيلو مات�اوايل: »مقابل 
كل بندقية يقدمها لص تائب، س�يحصل عى 

تعويض متمثل ببقرتني«.
وتم عى مدار س�نوات، استهداف املجتمعات 
املعزول�ة يف املنطق�ة م�ن قبل مس�لحني من 
بينه�م خاطف�ون ولص�وص ماش�ية ع�ى 
الدراجات النارية، وبحسب ماتاوايل، »يهدف 

الع�رض إلقن�اع أف�راد العصاب�ات بتس�ليم 
أسلحتهم«.

من جهتها، كثفت الس�لطات م�ن عملياتها 
إلنه�اء  الس�الم  ومفاوض�ات  العس�كرية 
عمليات القتل، لكن من دون جدوى، وحاليا، 

ال يوج�د ما يش�ري إىل أن هذه االس�راتيجية 
كافي�ة لجعل قط�اع الط�رق، وغالبيتهم من 
رع�اة »الفوالني«، يف التخيل عن نش�اطاتهم 
املربح�ة يف رسقة املاش�ية وعمليات الخطف 
للحص�ول عى فدية. وقتل، من�ذ عام 2011، 
ما يقرب من 8 آالف ش�خص، فيما فر حوايل 
200 أل�ف آخرين من ش�مال غرب�ي نيجرييا 
بس�بب االضطرابات التي يعزوها الخرباء إىل 
االكتظاظ وتغري املناخ. وتعهد الرئيس محمد 
بخ�اري، بإنه�اء عمليات القت�ل بعد تصاعد 
املج�اورة.  »كاتس�ينا«  الهجم�ات يف والي�ة 
وش�كل بعض الس�كان املحلي�ني مجموعات 
للدف�اع عن أنفس�هم، ويف مواجهة العمليات 
املتكررة لرسقة املاشية، لكنهم اتهموا بتنفيذ 

عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

تق�رب رشكة “فيس�بوك” م�ن إط�الق خدمة 
“Instagram Reels”، يف خطوة بمثابة املنافسة 

مع موقع “تيك توك” الصيني.
وبحس�ب موق�ع “ذا ف�ريج” الخدم�ة الجديدة 
تتيح للمس�تخدمني إنش�اء ومش�اركة مقاطع 
أي  ثاني�ة، وتركيبه�ا ع�ى  فيدي�و مدته�ا 15 
مقاط�ع موس�يقية وصوتي�ة. وتتي�ح الخدمة 

أيض�ا للمس�تخدمني اس�تعارة وإع�ادة دم�ج 
الص�وت من مقاط�ع فيديو خاصة بأش�خاص 
آخري�ن. واطلقت “فيس�بوك” الخدمة ألول مرة 
يف الربازيل خالل نوفمرب/ترشين الثاني املايض. 
وقام�ت الرشك�ة بإط�الق خدمته�ا الجديدة يف 
الهن�د منذ أي�ام، تزامن�ا مع حظر الب�الد ملوقع 
“تيك ت�وك” وأكثر م�ن 50 تطبيق�ا صينيا آخر 

بس�بب مخ�اوف تتعل�ق بالخصوصي�ة واألمن. 
وس�يتمكن املس�تخدمون من الوص�ول للخدمة 
من خالل رمز جديد يظهر أس�فل الشاش�ة عى 
منصة “إنس�تغرام”، كما سيمكن نرش مقاطع 
الفيدي�و املعدة بواس�طة الخدم�ة، عى صفحة 
“إنس�تغرام” الرئيس�ية للمس�تخدم أو صفحة 

بحث “إنستغرام” للحسابات املتاحة للعموم. 

»فيسبوك« تسعى لقتل »تيك توك« بإطالق خدمة جديدة
بقل�وب مٔومنة ويعترصها االٔل�م والحزن الش�ديد برحيل املغفور 
له  االٔس�تاذ مظه�ر مصطفى الح�الوي احد رواد وخ�رباء العراق 
املرصفي�ني والذي قدم خدم�ات جليلة للقطاع امل�رصيف الحكومي 
والخ�اص يف خ�ارج وداخل الع�راق حيث كان م�ن أفضل من مثل 
م�رصف الرافدين لعدة س�نوات مدي�را ملرصف الرافدي�ن يف لندن 
وتوىل القسم الدويل لسنوات أخرى يف بغداد كما كان رٔييسا لرابطة 

املصارف الخاصة العراقية لعدة سنوات 
تغم�ده الله برحمته الواس�عة واله�م أهله ومحبي�ه والعاملني يف 

القطاع املرصيف الصرب والسلوان وانا لله وانا إليه راجعون.
وديع نوري الحنظل

رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية

رابطة املصارف اخلاصـة تنعى 
االستاذمظهر مصطفى احلالوي

نرفع ازك�ى آيات التهان�ي والتربيكات إىل 
السيد قائد الفرقة الثالثة رشطة اتحادية

الل�واء ق�وات خاص�ة ))فاخ�ر دعري عيل 
البهاديل ((، بمناس�بة ترقيته إىل رتبة لواء 
متمن�ني له دوام التألق و التفاني يف خدمة 

العراق و شعبه.
المستشار الحقوقي

خالد دواي العطواني

هتنئة


