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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حظ�ي وزي�ر الخارجي�ة اإليرانية محم�د جواد 
ظريف، الذي وصل بغداد أمس أحد، برتحيب من 
املسؤولني العراقيني عىل أرفع مستوى، فيما عاد 
الحدي�ث عن إمكانية الع�راق يف إحداث مصالحة 

بني السعودية وإيران.
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  اس�تقبال  وخ�ال 
الكاظمي لوزير الخارجي�ة اإليراني محمد جواد 
ظريف والوفد املرافق له يف بغداد تم بحث تطوير 
العاقات الثنائية والقضايا ذات االهتمام املشرتك 

يف مختلف املجاالت.
وأك�د الكاظم�ي، بحس�ب بي�ان ملكتب�ه تلق�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، ع�ىل أهمي�ة 
العاق�ات الثنائية بني الع�راق وإيران وتطويرها 
وتنميته�ا يف مختلف املجاالت، بما يخدم مصالح 
الش�عبني العراق�ي واإليران�ي، فضاً ع�ن العمل 

املشرتك من أجل دعم أمن املنطقة واستقرارها.
وأض�اف الكاظم�ي أن »العراق يس�عى اىل تأكيد 
الس�ام  املت�وازن واإليجاب�ي يف صناع�ة  دوره 
والتق�دم يف املنطقة، بما ينعك�س إيجاباً عىل كل 
ش�عوبها باملزيد من االستقرار والرفاه والتنمية 

املستدامة«.
وم�ن جانبه، نقل ظريف للكاظمي اهتمام إيران 
عىل أعىل املستويات بالزيارة املرتقبة له اىل إيران 
واملنتظرة الثاثاء املقب�ل لبدء مرحلة جديدة من 
التعاون بني البلدين. وأش�ار ظري�ف اىل أن إيران 
تتطلع اىل مرحل�ة جديدة وإيجابية من العاقات 
م�ع الع�راق والتوج�ه لتفعي�ل االتفاقي�ات بني 

البلدين يف مختلف القطاعات.
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       بغداد / المستقبل العراقي

تجاوزت حاالت اإلصابة بف�روس كورونا الجديد 14.16 
مليون، بينما بلغ عدد الوفي�ات جراء الفروس 597250 
وفاة عىل مس�توى العالم. ويف إحصاء لوكالة رويرتز، بلغ 
ع�دد اإلصابات ب�ف�روس كورونا الجديد، املس�بب لوباء 
كوفيد-19، أكثر من 14.16 مليون ش�خص عىل مستوى 
العال�م، يف حني بل�غ ع�دد الوفي�ات 597250 حالة وفاء 
جراء الفروس. وتم تس�جيل حاالت اإلصابة والوفاة بهذا 
الفروس الفتاك يف أكثر من 210 دول ومناطق يف مختلف 
أنحاء العالم، منذ اكتش�اف أول ح�االت يف مدينة ووهان، 

وس�ط الصني يف ديس�مرب ع�ام 2019. وس�جلت منظمة 
الصح�ة العاملي�ة، أمس الس�بت، زيادة قياس�ية جديدة، 
وللي�وم الثان�ي عىل الت�وايل، يف أعداد اإلصاب�ات بفروس 
كورون�ا عىل مس�توى العالم بلغ�ت 259848 حالة خال 
الس�اعات األربع والعرشين املاضية، بينما زادت الوفيات 

7360 حالة يف أكرب زيادة يومية منذ العارش من مايو.
وأظهر التقرير اليوم�ي للمنظمة أن أكرب الزيادات حدثت 

يف الواليات املتحدة والربازيل والهند وجنوب أفريقيا.
ووفق�ا للوكالة، فقد تص�درت الواليات املتح�دة القائمة 
مسجلة 139,205 حاالت وفاة و3,666,280 حالة إصابة 

بمرض كوفيد-19.

      بغداد / المستقبل العراقي

اجتم�ع يف ق�ر الس�ام ببغ�داد، أم�س 
األح�د، رئيس الجمهوري�ة الدكتور برهم 
صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، ورئي�س مجلس النواب محمد 
الحلبويس. وت�دارس االجتماع آخر نتائج 
الوضع الصح�ي يف ظّل جائح�ة كورونا، 
فض�ًا عن مجم�ل التطورات السياس�ية 

واالقتصادية واألمنية يف البلد.
مواصل�ة  أهمي�ة  ع�ىل  التأكي�د  وج�رى 
الجهات الصحية توفر مستلزمات العاج 
والفحوص�ات، وتطوير اإلمكانات املتاحة 
للمستش�فيات وأماك�ن الع�زل الصحي، 
الخدم�ات  أفض�ل  تقدي�م  يؤّم�ن  وبم�ا 

العاجية للمواطنني.

االجتم�اع ع�ن  الس�ياق، ع�رّب  ويف ه�ذا 
التقدير البالغ لروح التضحية اإلنس�انية 
والوطنية املبذولة من قبل املاكات الطبية 
والتمريضية ومن كافة العاملني يف مجال 
تأمني الخدم�ة العاجي�ة والوقائية، كما 
أك�د االجتماع عىل أهمية العمل املس�ؤول 
املواط�ن  ب�ه  أن يضطل�ع  يمك�ن  ال�ذي 
والعائل�ة العراقية من خ�ال التقيد التام 
بالتعليمات الصحية الوقائية، بما يساعد 
ع�ىل خلق عاقات صحية متكافلة ما بني 

املواطنني والجهات الصحية.
وجرى يف االجتماع تداول مختلف الس�بل 
املمكن�ة لتجاوز انعكاس�ات الوضع املايل 
الح�ايل ع�ىل حي�اة املواطن�ني، وبال�ذات 
الرشائ�ح االجتماعي�ة مح�دودة الدخ�ل 
واإلمكان�ات، وبم�ا يس�اعد ع�ىل تأم�ني 

الخدمات، يف املجال الصحي بشكل أساس، 
وإدامة حركة الحياة والسوق.

اإلج�راءات  ع�ىل  االجتم�اع  أثن�ى  كم�ا 
الحكومي�ة الحريص�ة ع�ىل تأم�ني تنوع 
مص�ادر الدخ�ل الوطن�ي والس�عي للحد 
م�ن الطبيعة الريعية للنظ�ام االقتصادي 
وامل�ايل، ويف هذا اإلطار أك�د االجتماع بالغ 
التقدي�ر لإلج�راءات الحكومي�ة املتخ�ذة 
للس�يطرة عىل املنافذ الحدودي�ة واملوانئ 
وضب�ط إج�راءات العمل فيه�ا واجتثاث 
الفساد واملفسدين وبما يحفظ املال العام 
واالقتص�اد الوطني ويؤكد س�يادة الدولة 

وقوة القانون.
ويف املجال األمني تدارس االجتماع باهتمام 
خاص اإلج�راءات األمنية واالس�تخبارية 
والعس�كرية الجاري�ة من أج�ل مواصلة 

الح�رب عىل اإلره�اب والقضاء املربم عىل 
بؤره وخاياه النائمة والناشطة.

وقدم رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
لاجتم�اع برنامج�ي زيارتي�ه املرتقبتني 
للملك�ة العربية الس�عودية والجمهورية 

اإلسامية اإليرانية.
حي�ث تم التأكيد عىل أهمي�ة العاقات ما 
ب�ني الع�راق والبلدين الجاري�ن والحرص 
ع�ىل االرتقاء بها بما يعزز س�بل التعاون 
البّن�اء يف مختل�ف املج�االت، وبم�ا يؤّمن 
مصال�ح الش�عوب يف املنطق�ة ويس�هم 
يف خل�ق بيئ�ة إقليمية قائمة عىل حس�ن 
الوطني�ة  الس�يادة  ومراع�اة  التفاه�م 
وتوطي�د التفاه�م املعزز لألمن والس�ام 

والتقدم للمنطقة.
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املرور حتدد مواعيد تسجيل املركبات 
     بغداد / المستقبل العراقي 

ح�ددت مديري�ة امل�رور العامة، أم�س االح�د، مواعيد 
مراجع�ة اصح�اب املركب�ات لغرض تروي�ج معامالت 

نتسجيل مركباتهم.
ودع�ت اعالم امل�رور يف بيان مقتضب، تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، اصحاب املركبات املس�جلني عىل 
مواعي�د اىل« مراجع�ة مديري�ة امل�رور لغ�رض ترويج 
معام�الت تس�جيل مركباته�م من خالل االت�ي ملعرفة 

مواعيد املراجعة:
https://www.itp.gov.iq/app/search.php?fbclid
=IwAR2MJ19nCFgYISIMCmISwzTt84jmIAzSJ

nyYsTCo6f_ep6ErQBKza20sLWU

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حظي وزير الخارجية اإليرانية محمد جواد ظريف، الذي 
وصل بغداد أمس أحد، برتحيب من املسؤولني العراقيني 
عىل أرفع مستوى، فيما عاد الحديث عن إمكانية العراق 

يف إحداث مصالحة بني السعودية وإيران.
وخالل استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوزير 
الخارجي�ة اإليراني محمد جواد ظريف والوفد املرافق له 
يف بغداد تم بحث تطوير العالقات الثنائية والقضايا ذات 

االهتمام املشرتك يف مختلف املجاالت.
وأك�د الكاظمي، بحس�ب بي�ان ملكتبه تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، عىل أهمية العالق�ات الثنائية بني 
العراق وإي�ران وتطويرها وتنميتها يف مختلف املجاالت، 
بما يخدم مصالح الشعبني العراقي واإليراني، فضالً عن 

العمل املشرتك من أجل دعم أمن املنطقة واستقرارها.
وأض�اف الكاظم�ي أن »الع�راق يس�عى اىل تأكيد دوره 
املتوازن واإليجابي يف صناعة السالم والتقدم يف املنطقة، 
بما ينعكس إيجاباً عىل كل شعوبها باملزيد من االستقرار 

والرفاه والتنمية املستدامة«.
وم�ن جانبه، نقل ظري�ف للكاظمي اهتم�ام إيران عىل 
أعىل املس�تويات بالزيارة املرتقبة له اىل إيران واملنتظرة 
الثالث�اء املقب�ل لب�دء مرحلة جدي�دة من التع�اون بني 
البلدي�ن. وأش�ار ظري�ف اىل أن إيران تتطل�ع اىل مرحلة 
جدي�دة وإيجابي�ة م�ن العالقات م�ع الع�راق والتوجه 

لتفعيل االتفاقيات بني البلدين يف مختلف القطاعات.
ومن جانبه، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح لظريف 
ع�ىل حاج�ة املنطق�ة إىل تفاهم مش�رتك إليج�اد حلول 
لألزمات وترس�يخ األمن اإلقليمي وشدد عىل اهمية عدم 

التدخل يف شؤون بالده.
واشار صالح اىل رضورة » توسيع آفاق التعاون الثنائي 
بني البلدين يف املجاالت كافة«، مشدداً عىل »حرص العراق 
ليكون عامل اس�تقرار ومركزاً لتالقي املصالح املشرتكة 
لدول املنطقة وبما يرس�خ السلم واألمن اإلقليمي«، كما 

نقل عنه بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه.
وأش�ار صال�ح إىل أن »املنطقة بحاج�ة اىل بناء عالقات 
متوازن�ة وتفاه�م وتنس�يق مش�رتك ورؤي�ة واضح�ة 
للوصول إىل حلول جذرية لألزم�ات والتوترات من خالل 
االعتماد عىل الحوار البّناء والرصيح بني جميع األطراف 
الدولي�ة«. وش�دد صال�ح ع�ىل أن »العراق ي�ويل أهمية 
لحماية سيادته وأمنه واستقراره ويتعاون مع الحلفاء 

واألصدق�اء يف إط�ار االح�رتام املتب�ادل وع�دم التدخ�ل 
يف الش�ؤون الداخلي�ة«، مش�يداً بمواق�ف الجمهوري�ة 
اإلس�المية ودعمه�ا للعراق الس�يما يف مج�ال محاربة 

اإلرهاب ومواجهة عصابات داعش«.
وقد اعرب ظريف عن رغبة بالده بتوسيع آفاق التعاون 
والتنس�يق الثنائي ومساندتها للعراق يف مختلف الصعد، 
مش�راً إىل أهمية تعزيز العالقات ب�ني دول املنطقة من 

أجل دعم االستقرار ومواصلة مكافحة اإلرهاب.

وبدأ ظريف وصول�ه للعراق اليوم بزي�ارة مكان اغتيال 
الجنرال قاس�م س�ليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي 
املهندس نائب رئيس الحش�د الشعبي بالقرب من مطار 
بغداد من قبل طائرة امركية يف الثالث من كانون الثاني 

املايض.
ويف مؤتمر صحفي، اعترب ظريف عالقات بالده متميزة 
م�ع الع�راق وال يمك�ن ان تتزع�زع، فيم�ا ن�وه اىل انه 
سيبحث يف بغداد اغتتيال سليماني واملهندس بينما شدد 

نظره العراقي عىل ان بالده ترفض التدخل يف ش�ؤونها 
الداخلية، وهي ترغب يف عالقات متوازنة مع جميع دول 

الجوار.
وش�دد وزي�ر الخارجي�ة االيران�ي محمد ج�واد ظريف 
خالل مؤتمر صحايف مش�رتك مع نظ�ره العراقي فؤاد 
حس�ني عق�ب مباحثاتهما ع�ىل رضورة ابع�اد العراق 
واملنطقة عن التوترات الدولية وحماية س�يادته، منوها 
اىل ان للعراق الحق يف ان تكون له عالقات بناءة وطهران 

ترحب بدوره الفاعل يف املنطقة والخليج.
واش�ار ظريف اىل انه سيبحث مع املس�ؤولني العراقيني 
اغتيال س�ليماني واملهندس، معتربا اغتيالهما خس�ارة 

كبرة للحرب ضد تنظيم داعش. 
واك�د ان عالقات بالده م�ع العراق اليمك�ن ان تتزعزع 
وق�ال إن ب�الده تطم�ح اىل تطوي�ر التع�اون االمن�ي 
واالقتصادي م�ع العراق وزيادة التبادل التجاري بينهما 
اىل 20 ملي�ار دوالر س�نويا. واض�اف أن اي�ران ترح�ب 
بالدور االيجابي الذي يق�وم به العراق يف املنطقة، مبينا 
ان بالده تتمتع بعالقات جيدة مع العراق عىل مس�توى 

الطاقة واالستثمار.
وق�ال ظريف ان العراق وايران يرتبطان باتفاقات كثرة 
سيتم تفعيلها خالل االيام املقبلة يف مجال الحدود املائية 
والربط الس�ككي وتبادل ال�زوار، مؤكدا ان »العراق جار 

مميز يف التعاون االقتصادي مع ايران«.
ومن جانبه، اوضح وزير الخارجية انه بحث مع ظريف 
العالقات الثنائية وتوس�يع التبادل التج�اري والزيارات 
الدينية بني البلدين، مش�را اىل ان الوزير االيراني »أكد يل 
رغبة إيران بعراق قوي وعدم رغبتها بالتدخل يف شؤونه 
الداخلي�ة، وأك�دت له رغبتن�ا بعدم التدخل يف الش�ؤون 
الداخلي�ة للع�راق. ويحاول الع�راق منذ س�نوات إيجاد 
مس�احة تواصل بني الفرقاء يف املنطقة، وسبق لرئييس 
الوزراء الس�ابقني عادل عبد املهدي وحي�در العبادي أن 
طرحا وس�اطة بني السعودية وإيران لحلحلة الخالفات 

بينهما، إال أنهما فشال يف نهاية األمر.
ويس�تعد الكاظم�ي لزيارة الس�عودية وإي�ران، وتعاود 
الحدي�ث مجدداً عن تحضر الكاظمي لوس�اطة جديدة 
ب�ني طه�ران والري�اض. وتأت�ي زيارت�ا الكاظم�ي اىل 
الس�عودية وإيران يف اطار مساعي بغداد لتحقيق توازن 
يف عالقاته�ا االقليمية وتنفيذا للمنه�اج الحكومي الذي 
حصل�ت حكومة الكاظم�ي عىل ثقة الربمل�ان جراءه يف 

السابع من أيار املايض.

سيطرح مقرتح إلجراء حمادثات بني إيران والسعودية لـ »حلحلة األزمات«.. وظريف: مستعدون ملرحلة جديدة بني بغداد طهران

العراق حياول إجياد »مساحة تفاهم« بني دول املنطقة
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      بغداد / المستقبل العراقي

اجتمع يف قرص الس�الم ببغداد، أمس األحد، 
رئي�س الجمهوري�ة الدكتور بره�م صالح، 
ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ورئي�س مجل�س النواب محم�د الحلبويس. 
الوض�ع  نتائ�ج  آخ�ر  االجتم�اع  وت�دارس 
الصحي يف ظ�ّل جائحة كورون�ا، فضالً عن 
مجمل التط�ورات السياس�ية واالقتصادية 

واألمنية يف البلد.
مواصل�ة  أهمي�ة  ع�ىل  التأكي�د  وج�رى 
الجه�ات الصحية توفر مس�تلزمات العالج 
املتاحة  اإلمكان�ات  والفحوص�ات، وتطوير 
للمستش�فيات وأماكن العزل الصحي، وبما 
يؤّم�ن تقدي�م أفض�ل الخدم�ات العالجي�ة 

للمواطنني.
ويف هذا الس�ياق، عرّب االجتم�اع عن التقدير 
البال�غ لروح التضحية اإلنس�انية والوطنية 
املبذولة من قبل املالكات الطبية والتمريضية 

ومن كافة العامل�ني يف مجال تأمني الخدمة 
العالجي�ة والوقائية، كما أك�د االجتماع عىل 
أهمية العمل املسؤول الذي يمكن أن يضطلع 
به املواطن والعائلة العراقية من خالل التقيد 
الت�ام بالتعليم�ات الصحي�ة الوقائي�ة، بما 
يساعد عىل خلق عالقات صحية متكافلة ما 

بني املواطنني والجهات الصحية.
وج�رى يف االجتماع ت�داول مختلف الس�بل 
املمكن�ة لتج�اوز انعكاس�ات الوض�ع املايل 
الحايل عىل حياة املواطنني، وبالذات الرشائح 
االجتماعي�ة مح�دودة الدخ�ل واإلمكانات، 
وبما يس�اعد عىل تأمني الخدمات، يف املجال 
الصحي بشكل أساس، وإدامة حركة الحياة 

والسوق.
كما أثنى االجتماع عىل اإلجراءات الحكومية 
الحريصة ع�ىل تأمني تنوع مص�ادر الدخل 
الوطني والس�عي للحد من الطبيعة الريعية 
للنظام االقتصادي واملايل، ويف هذا اإلطار أكد 
االجتماع بالغ التقدير لإلجراءات الحكومية 

املتخ�ذة للس�يطرة ع�ىل املناف�ذ الحدودي�ة 
فيه�ا  العم�ل  إج�راءات  وضب�ط  واملوان�ئ 
واجتث�اث الفس�اد واملفس�دين وبما يحفظ 
املال العام واالقتصاد الوطني ويؤكد سيادة 

الدولة وقوة القانون.
ويف املج�ال األمني تدارس االجتماع باهتمام 
خ�اص اإلج�راءات األمني�ة واالس�تخبارية 
والعس�كرية الجاري�ة م�ن أج�ل مواصل�ة 
الح�رب ع�ىل اإلره�اب والقض�اء املربم عىل 

بؤره وخالياه النائمة والناشطة.
وق�دم رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
املرتقبت�ني  زيارتي�ه  برنامج�ي  لالجتم�اع 
للملك�ة العربي�ة الس�عودية والجمهوري�ة 

اإلسالمية اإليرانية.
حي�ث ت�م التأكيد ع�ىل أهمي�ة العالقات ما 
بني العراق والبلدي�ن الجارين والحرص عىل 
االرتقاء بها بما يعزز س�بل التع�اون البّناء 
يف مختل�ف املج�االت، وبم�ا يؤّم�ن مصالح 
الش�عوب يف املنطق�ة ويس�هم يف خلق بيئة 

إقليمية قائمة عىل حس�ن التفاهم ومراعاة 
الس�يادة الوطني�ة وتوطيد التفاه�م املعزز 

لألمن والسالم والتقدم للمنطقة.
وأش�ار االجتم�اع إىل أن تع�اون الع�راق مع 
أش�قائه وجرانه سيس�اعد يف إع�ادة البناء 

وتحسني االقتصاد.
الج�اد  العم�ل  رضورة  االجتم�اع  وناق�ش 
والحثيث من أجل تهيئة إمكانات االنتخابات 
املبك�رة وتحدي�د موع�د إجرائه�ا يف ض�وء 
التعهدات وااللتزام باملسؤولية أمام الشعب 
تعدي�الت  اس�تكمال  ورسع�ة  ومطالب�ه، 
القان�ون ال�الزم لتحقي�ق انتخاب�ات ح�رة 
وعادلة ونزيهة تس�تجيب لإلرادة الش�عبية 

الديمقراطية.
ويف س�ياق العمل الترشيعي والرقابي جرت 
يف االجتم�اع مناقش�ة الربنام�ج الترشيعي 
املقب�ل ملجل�س الن�واب، وتؤك�د الرئاس�ات 
دعمها الكامل لجه�ود اللجنة التحقيقية يف 
قطاع الكهرباء والوصول إىل أس�باب الرتدي 

يف هذا القطاع ومحاسبة املقرصين.
وأك�د املجتمعون ع�ىل امل�رشوع الوطني يف 
دعم الدولة املقتدرة ذات الس�يادة، والقادرة 
ع�ىل حماي�ة حق�وق املواطن وأم�ن الوطن 
وس�يادته، وت�م يف االجتماع تن�اول مختلف 
اإلج�راءات، ع�ىل مختل�ف الصع�د، الالزمة 

لتعزيز دور الدولة وترسيخ سيادتها.
كم�ا ج�رى التأكي�د ع�ىل رضورة مواصلة 
العم�ل واإلج�راءات التي من ش�أنها تعزيز 
الرشاك�ة الوطنية، وتحقيق التوازن الوطني 
دول�ة  ملب�ادئ  ترس�يخاً  الدس�تور  حس�ب 

املواطنة وحكم القانون.
 وت�م يف االجتم�اع أيض�اً تن�اول العالق�ة ما 
ب�ني الحكوم�ة االتحادي�ة وحكوم�ة إقليم 
كردس�تان، وتم التأكيد ع�ىل رضورة العمل 
م�ن أج�ل إجراءات عملية تس�هم يف حس�م 
امللفات العالقة، وبما يؤمن حقوق املواطنني 
ب�دون تميي�ز وحس�ب الدس�تور، وتوط�د 

التفاهم الوطني املسؤول.

»املستقبل العراقي« تنرش خمرجات اجتامع الرئاسات الثالث

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي،  
أمس األحد، عىل بذلك اقىص الجهود 
وعملي�ات  الح�راق  مكافح�ة  يف 
اإلنق�اذ، جاء ذلك حالل لقائه مدير 
مكافح�ة  ومدي�ر  املدن�ي  الدف�اع 

املتفجرات.   
ونقل مكتبه يف بيان، تلقت املستقبل 
العراقي« نس�خة منه عن الغانمي 

املواطن�ني  حماي�ة  إن«  الق�ول، 
واملمتل�كات العام�ة والخاصة هي 

واجب وطني لن نحيد عنه«.
فيما اك�د الغانمي عىل« أهمية بذل 
أق�ىص الجهود يف مكافحة الحرائق 
وعملي�ات اإلنقاذ، فض�ال عن رفع 
املخلف�ات الحربي�ة واملعالجة، ألن 
الش�عور باألمن م�ن قبل املواطنني 
س�يكون  ثم�رة عملنا وه�و غاية 

الفخر«.

وزير الداخلية يدعو إىل بذل اقصى اجلهود 
يف مكافحة احلرائق واالنقاذ

        بغداد / المستقبل العراقي

زارت اللجن�ة النيابي�ة والرقابي�ة التنفيذي�ة املكلفة 
الكهرب�اء  وزارة  بتعاق�دات  والتدقي�ق  بالتحقي�ق 
برئاس�ة حس�ن كريم الكعب�ي النائ�ب االول لرئيس 
مجل�س النواب، أمس االح�د، مق�ر وزارة الكهرباء، 
حيث جرى اس�تقبالهم من قبل الوزير ماجد مهدي 
االمارة وال�كادر املتقدم يف ال�وزارة.  وترأس الكعبي 
ف�ور وصوله مع لجن�ة التحقيق، اجتماعا موس�عا 
جرى فيه اس�تعراض كامل عن االنفاق االستثماري 
الفعيل للوزارة من عام 2005 حتى 2019 ومشاريع 
انت�اج الطاق�ة وتاهي�ل املحط�ات ومش�اريع نق�ل 
وتوزي�ع الطاق�ة وتاهي�ل محط�ات وخط�وط نقل 
الطاق�ة ونفقات املديريات ال����س�اندة، فضال عن 
االنف�اق الجاري للوزارة بكاف�ة التفاصيل ومجموع 
القدرات التصميمية واملفقودة للمحطات املنفذة منذ 

2003 حتى اليوم. 
واك�د الكعب�ي ع�ىل ان لجن�ة التحقي�ق ل�ن تك�ون 
كس�ابقاتها من اللجان النيابية ولن نقوم بمناقشة 
اية خطط وبرامج مس�تقبلية لعمل وزارة الكهرباء، 
وانم�ا أصل تش�كيل اللجنة هي التدقي�ق والتحقيق 
الكام�ل لكل تعاق�دات الوزارة من�ذ 2003 اىل 2020 
والكش�ف بكل عمليات هدر املال العام والفساد التي 
صاحبتها، الفتا اىل ان املبالغ املرصوفة عىل الكهرباء 
وحسب الجداول التي اطلع عليها شخصيا »ضخمة 
جداً« وال تتناس�ب وحجم معاناة املواطن ومأس�اته 
املستمرة طيلة الس�نوات السابقة من تردي وانعدام 
للطاق�ة الكهربائية دون معرفة حقيقية لالٔس�باب.  
وطالب�ت اللجن�ة برئاس�ة الكعب�ي وزارة الكهرباء 
بإجابتها بش�كل رس�مي ملجموعة قضاي�ا بينها ما 
يخ�ص املحط�ات التوليدي�ة والج�دوى االقتصادية 
له�ا يف ظ�ل االمكانيات املتاح�ة، وتزويده�ا بقائمة 

التعاقدات املرُبمة وتصنيفه�ا وقيمتها ومدة التنفيذ 
وال�رشكات املنف�ذة وااللي�ة املتبع�ة يف الفحوصات 
وتوقي�ت التعاق�د واالنش�اء والتأهيل ون�وع الوقود 
لغاية شهر تموز 2020، فيما نوه الكعبي ان اللجنة 
ستبارش باستضافة عدد من املسؤولني داخل الوزارة 
وخارجه�ا، منه�م يف الخدمة الوظيفية مس�تمرا او 
خارجها و حس�ب ما ترتأيه اللجنة وعملها، وضمن 
اط�ر التحقيق الرس�مي، لتش�خيص مكام�ن الخلل 
س�واء يف الوزارة او غرها من الوزارات واملؤسس�ات 
الحكومية ذات الصلة، ومسببات الفساد وشخوصه 

ايا كانوا واينما كانوا.  
ودعا النائب االول لرئيس املجلس اىل رضورة استمرار 
التعاون والتنس�يق بني اللجنة النيابية والوزارة لكل 
ما من شأنه تقديم الخدمة لكل فرد عراقي من خالل 
كش�ف الفاس�دين وتقديمهم للقض�اء بأرسع وقت 

ممكن.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات، أم�س 
األحد، القبض ع�ىل متهمني يتاجران 
بالقط�ع االٔثرية يف بغ�داد. وذكر بيان 
للوكال�ة تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
وكال�ة  »مف�ارز  ان  من�ه،  نس�خة 
االس�تخبارات يف وزارة الداخلية القت 
القبض ع�ىل متهمني اثن�ني يتاجران 
بالقطع االٔثري�ة يف منطقة املحمودية 
ان  البي�ان  بغداد«.وأض�اف  جن�وب 
»املتهمني القي القبض عليهما بالجرم 
املشهود وبحوزتهما ثالث قطع أثرية 
م�ن العص�ور القديم�ة ، ت�م ضب�ط 
القطع االٔثري�ة بمحرض ضبط أصويل 

وإحالة املتهمني للجهات املختصة.

الكعبي: جلنة التحقيق ستكشف كامل عمليات هدر املال العام والفساد
 يف قطاع الكهرباء منذ 2003 

االستخبارات تلقي 
القبض عىل متهمني 

يتاجران بالقطع أالثرية 
يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد مجلس القضاء االعىل، أمس االحد، أن التحقيق يف حادثة اغتيال شهداء 
القادة مستمر.

وقال املتحدث الرس�مي باس�م مجلس القضاء األعىل القايض عبد الستار 
برق�دار يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »اجراءات 
التحقي�ق يف حادث املطار تمت منذ اللحظ�ة االٔوىل لوقوع الحادث وتعامل 
القض�اء العراقي م�ع تلك الحادثة بإعتبارها جريم�ة جنأيية حصلت عىل 

أرض عراقية وقسم من املجنى عليهم فيها من العراقيني«.
وأضاف »حيث تم االٕج�راء وفق قواعد التحقيق املنصوص عليها يف قانون 
أصول املحاكمات الجزأيية العراقي حيث تم اجراء الكش�ف واملرتسم عىل 
مح�ل الحادث ودونت أقوال قس�م م�ن املدعني بالحق الش�خيص واملمثل 
القانون�ي عن س�فارة جمهورية إيران االس�المية عن املجن�ي عليهم من 

االيرانيني«. 
وتاب�ع برقدار »ج�رى مخاطبة وزارة الخارجي�ة العراقية وأمانة مجلس 
ال�وزراء بخصوص تفاصيل أخرى تخص الح�ادث، وإن اجراءات التحقيق 

منذ زمن الحادث مستمرة وفق القانون العراقي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  اك�د 
لش�ؤون االنتخابات عبد الحس�ني 
الهنداوي، أم�س االحد، العمل عىل 
لالنتخاب�ات  االوىل  التحض�رات 
املبك�رة، كما تحدث ع�ن خيارات 

اخرى.
 وق�ال الهنداوي يف ترصيح لوكالة 
}الف�رات نيوز{ إنه »خالل اجتماع 
مجل�س ال�وزراء يف الب�رصة ق�ال 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
انه س�يلعن عن موعد االنتخابات 
واالن نح�ن نعمل عىل التحضرات 
هن�اك  تك�ون  ان  لضم�ان  االوىل 
انتخابات مبكرة نزيهة عادلة وفق 
الدولية وهناك  الرشوط واملعاي�ر 
ارادة سياس�ية ونس�عى ان تكون 
هناك امكاني�ة لتنفيذ هذه االرادة 
من خ�الل اكتمال اض�الع العملية 

االنتخابية«. 
»االركان  ان  الهن�داوي  واض�اف 
ه�ي: اوالً قان�ون انتخابات عادل، 
ثاني�اً مفوضية نزيهة وقادرة عىل 
ان تق�وم بالعم�ل، ثالثاً مس�اعدة 
فني�ة وتقنية دولي�ة لالعتماد عىل 
التكنولوجي�ا الحديث�ة، رابع�ا ان 

تكون هناك عملية واس�عة لتعبئة 
املواطن�ني والناخب�ني عىل خوض 
االنتخابات بش�كل واضح بمعنى 
ان يأخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار حريتهم 
بالتعبر وان تبع�د عنهم املغريات 
او الرتهي�ب وان تكون هناك لجنة 
وزاري�ة مش�رتكة م�ن ال�وزارات 
العن�ف  ابع�اد  لضم�ان  املعني�ة 

والسالح عن املراكز االنتخابية«. 
وتابع »من الرضوري ايضاً وجود 
مراقب�ة جي�دة ومهني�ة م�ن قبل 
الكتل السياس�ية او املرش�حني او 
من قبل ش�بكات املراقبة الوطنية 

والدولية«. 
وب�ني ان »االنتخابات الدس�تورية 
ه�ي يف تم�وز 2022 واالنتخابات 
املبكرة س�تكون قبلها خالل فرتة 
غ�ر مح�ددة«، مؤك�داً ان »فريق 
كرة ق�دم يت�درب وعندم�ا يكون 
جاه�ز س�يتوجه اىل امللع�ب، واىل 
ال يوج�د اي اتف�اق ع�ىل اي موعد 
معني ورئيس الوزراء لديه خيارات 
بالضب�ط  س�يلعن  وه�و  كث�رة 
املوع�د االف�رتايض«، الفت�ًا إىل انه 
»ال بديل ع�ن االنتخابات والعملية 
الديمقراطية والحفاظ عىل النظام 

الديمقراطي«.

القضاء يؤكد االستمرار بالتحقيق يف حادثة 
اغتيال املهندس وسليامين

مستشار حكومي: نعمل عىل التحضريات 
أالوىل لالنتخابات املبكرة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس 
األحد، تسجيل 90 حالة وفاة وأكثر 
من 2300 إصاب�ة جديدة بفروس 
كورون�ا، فيما تماثل أكثر من ألفي 

شخص للشفاء.
وقال املوقف الوبائي اليومي، الذي 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إنه »ت�م فح�ص ) 15737( 
نم�وذج يف كافة املختربات املختصة 
يف العراق له�ذا اليوم ؛ وبذلك يكون 
املجموع ال�كيل للنماذج املفحوصة 
منذ بداية تس�جيل املرض يف العراق 

.»)793024 (
وبني املوقف انه »سجلت هذا اليوم 
) 2036( حال�ة ش�فاء يف الع�راق 
موزعة كالت�ايل: )بغداد / الرصافة 
299، بغ�داد / الك�رخ 354، مدينة 
الطب 181، النج�ف االرٔشف 108، 
الس�ليمانية 49 ، أربيل 56 ،دهوك 
13 ، كرب�الء 150 كركوك 36 دياىل 

 116 الب�رصة   208 واس�ط   80
ميس�ان 96باب�ل 43 الديوانية 47 

ذي قار 101 االٔنبار 11 نينوى 23
صالح الدين 65(«.

الجدي�د  »اإلصاب�ات  أن  وأضاف�ت 
)بغ�داد  كاآلت�ي  وتوزع�ت   2310
الرصاف�ة 421 بغ�داد الكرخ 310  
 133 النج�ف   30 الط�ب  مدين�ة 
الس�ليمانية 100  أربي�ل 37 دهوك 
5 كرب�الء 161 كركوك 96 دياىل 58 

واسط 146 البرصة 172
ميس�ان 61 باب�ل 190 الديواني�ة 
86 ذي ق�ار 38 االٔنب�ار 20 املثن�ى 

166نينوى 24 صالح الدين 56(«.
وتابعت أن »الوفيات بلغت 94 حالة 
موزع�ة كاآلت�ي )بغ�داد الرصافة 
15 بغ�داد الك�رخ 10 مدينة الطب 
2 النج�ف 2، الس�ليمانية 7 أربي�ل 
دي�اىل 1   4 كرب�الء 2 كرك�وك 11 
واس�ط 1 البرصة 6 ميسان 3 بابل 
6 الديواني�ة 6 ذي ق�ار 9، االٔنبار 2  

املثنى 1صالح الدين 2(«.

الصحة تسجل )2300( إصابة جديدة
 بـ »كورونا« و) 2036( حالة شفاء

بحث رئي�س مجلس القضاء االعىل 
الق�ايض فائق زي�دان، أمس االحد، 
مع وزير خارجية إيران محمد جواد 
ظري�ف تعزي�ز التع�اون القضائي 

والقانوني بني البلدين.
 وذك�ر بيان ملجل�س القضاء االعىل 

تلقت املس�تقبل العراقي ان »رئيس 
املجلس القايض فائق زيدان استقبل 
يف مكتبه وزي�ر خارجية جمهورية 
إيران االسالمية محمد جواد ظريف 
والوف�د املرافق له«.وأض�اف البيان 
ان »الجانب�ني بحث�ا تعزيز التعاون 

القضائ�ي والقانون�ي ب�ني البلدين 
يف القضاي�ا املش�رتكة«، مبين�ًا ان 
»اللقاء حرضه رئيس االدعاء العام 
القضائي  ورئي�س هيئ�ة االرشاف 
وعدد من موظفي وزارة الخارجية 

العراقية املرافقني للوفد الزائر«.

القايض زيدان وظريف يبحثان تعزيز التعاون القضائي والقانوين بني البلدين
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    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر النق�ل ن�ارص الش�بيل، معلومات 
صادم�ة ع�ن واق�ع رشك�ة الخط�وط الجوي�ة 

العراقية وفسادها.
وقال الش�بيل يف مقابلة تلفزيونية ان »لدينا اآلن 
31 طائ�رة يف الخط�وط الجوي�ة العراقية ولكن 
نصفها معطلة عن العمل بس�بب سوء االدارة«، 
مضيف�اً ان�ه »م�ن الصعب ج�دا إيج�اد بدالء يف 

مس�ؤويل رشكة الخطوط الجوية بسبب الفساد 
وعدم الكفاءة واالنتماءات السياسية«.

وأضاف الش�بيل »جئت ووجدت ميزانية الرشكة 
خاوي�ة وهن�اك زخ�م يف املوظف�ن بمكاتبه�ا 
الخارجية مثل اس�طنبول والقاه�رة وغريها بل 
هن�اك مكاتب يف دول ال وجود لخطوط ونقل لها 

مع العراق«.
وتابع الشبيل انه »اتخذت قرارا بإرجاع موظفي 
ه�ذه املكات�ب بس�بب النفق�ات املالي�ة وابقاء 

محط�ة ومحاس�ب فق�ط ولك�ن البعض رفض 
وت�م توجيه إنذار لهم ربما يص�ل اىل الفصل عن 

الخدمة«.
وبن ان »رشكة الخطوط الجوية العراقية وقعت 
عقودا بس�يطة غ�ري رصينة م�ع وكالء وعليهم 
ديون غري مس�ددة تصل اىل مالي�ن الدوالرات«، 
مش�رياً اىل انه »حتى املضييف�ن فقدوا تأهيلهم 
وسنعمل عىل اعادة النظام للرشكة عىل نظامها 

السابق ونأمل تغيري هذا النظام يف الرشكة.

وزير النقل يكشف معلومات صادمة عن واقع رشكة 
اخلطوط اجلوية وفسادها

    المستقبل العراقي / جاسم كريم الطائي

أعلن مدير عام دائرة االعمار الهنديس حس�ن 
مدب مجحم التابعة لوزارة االعمار واالسكان 
والبلديات واالش�غال العامة عن انجاز نس�بة 
46% من مرشوع املجمع السكني االستثماري 
لرشكة تس�ويق النفط )سومو(«.وقال مدير 
دائرة االعمار الهنديس أن »املالكات الهندسية 
والفنية تواص�ل عمله�ا يف االرشاف الهنديس 
عىل م�رشوع املجمع الس�كني االس�تثماري 
لرشكة تس�ويق النفط )س�ومو( والتي وصل 
نس�بة االنج�از الفع�يل ح�وايل 46%.وأضاف 
أن »امل�رشوع يتألف من  )31( بناية س�كنية 
وبع�دد )453( ش�قة وبأربع�ة  أن�واع م�ن 
بإرتفاع�ات مختلف�ة    )   A,B,C,D(االبني�ة
ت�راوح ب�ن )4_5( طواب�ق , وبمس�احات 
ت�راوح ما ب�ن )125 م2 ,150 م 2، 175 م2 
،200م2(  إضاف�ة اىل أبني�ة خدمية ذات بنى 

تحتي�ة متكاملة وقاعات للمناس�بات ومبنى 
إداري ومبن�ى أمن�ي ومجموعة م�ن املطاعم 
ومرك�ز تج�اري ومحط�ة للوق�ود وموق�ف 
للس�يارات، مبينن�ا ان هذا امل�رشوع يعد أحد 
املش�اريع الت�ي تع�ول عليها هيئة إس�تثمار 
وإنه�اء  الس�كن  أزم�ة  تخفي�ف   يف  بغ�داد 
العش�وائيات فض�اًل عما س�يوفره املرشوع 
من ف�رص عمل للم�الكات املحلية وبمختلف 
اإلختصاصات«  .وأكد ان »كوادرنا الهندس�ية 
والفني�ة تعمل ب�كل كفاءة ونش�اط ومثابرة 
لتنفي�ذ االعم�ال املناط�ة بهم وف�ق املخطط 
وحسب املواصفات املطلوبة. ولننّ ان كوادرنا 
حظيت بأعجاب وتقدي�ر القيادات العليا لدى 
رشكة تس�ويق النفط )الجهة املس�تفيدة( ملا 
تملك�ه كوادرنا م�ن كفاءة وخ�رة يف أعمال 
االرشاف الهنديس«.فيم�ا أش�ار مدي�ر قس�م 
املشاريع حقي أسماعيل خرض أنه »تم انجاز 
أعم�ال صب س�تارة للبناي�ة C21  بعد أنجاز 

أعمال القالب الخشبي وحديد التسليح وأنجاز 
اعمال صب جدران البيتونة للبناية B16  بعد 
انجاز أعمال القالب الخشبي وحديد التسليح 
ومد شبكة االنابيب الكهربائية وأنجاز أعمال 
صب س�قف البناية C23  وأنجاز أعمال صب 
أعم�دة الطاب�ق الراب�ع للبناي�ة D31 وأنجاز 
اعمال صب س�قف غرفة مكائ�ن املصعد مع 
ج�دران بأرتفاع 1 مرمع انج�از اعمال صب 
الجسور الس�اندة للممايش الخارجية للبناية 
A3,A1 وانج�از أعم�ال صب ارضي�ة للبناية 
C24 وانج�از اعم�ال ح�دل الس�بيس للبناية 
C25 .وب�ن مدير قس�م املش�اريع الدائرة أن 
الدائرة تق�وم حاليا بعملية االرشاف الهنديس 
لثالثة مشاريع لصالح رشكة تسويق النفط ) 
سومو ( والتي تشمل مرشوع املجمع السكني 
لرشكة تس�ويق النفط ) سومو ( واملخصص 
ملنتسبي وزارة النفط ومرشوع امللحق االداري 

للرشكة ومرشوع الدفاع املدني.

من أجل املساهمة يف احلد من تفاقم أزمة السكن

االعامر اهلنديس تواصل اإلرشاف عىل مرشوع جممع سومر السكني

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت »الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب يف 
وزارة التج�ارة عن توجي�ه ادارات الفروع و 
املواقع التي انهت املوس�م التس�ويقي البدء 
باالس�تعدادت واالج�راءات الالزم�ة لتغطية 
خزي�ن الحنطة املحلي�ة املس�وقة لهذاالعام 
وفق االس�اليب الفنية املعتمدة وتوفري كافة 
املستلزمات التي تعزز املحافظة عليه«.وقال 
مدير عام الرشكة عبد الرحمن عجي طوفان 
يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان املوسم 
التسويقي الجاري حقق نجاحا يف استيعاب 
الكميات الكبرية التي س�وقت م�ن الحنطة 
والتي ساهمت للوصول لالكتفاء الذاتي وهو 
اله�دف االهم الذي تس�عى الرشكة للوصول 
اليه وذلك لعدة اعتب�ارات تأتي يف مقدمتها، 

تامن قوت الشعب من املنتج الوطني خاصة 
يف ظ�ل الظروف الحالية من انتش�ار جانحة 
كورون�ا التي غريت نظام العالم التصديري« 
.واض�اف ان »مجم�وع مات�م اس�تالمة من 
الحنطة بانواعها بل�غ 4,761,929( مالين 
ط�ن م�ن الحنط�ة بانواعها موزع�ة مابن 
)4,229,863( ملي�ون ط�ن حنط�ة ناعمة 
درج�ة اوىل ، ) 466,775 ( ال�ف طن حنطة 
ناعمة درجة ثاني�ه ، ) 65,289( الف طن«.

وبن ان الكميات املس�تلمة لغاية اعداد هذا 
الخ�ر تج�اوزت رس�ميا ماتم تس�ويقه يف 
موس�م تس�ويق 2019، وذلك مع اس�تمرار 
التس�ويق يف ع�دد م�ن. املراك�ز التس�ويقة 
موزع�ة ع�ىل مركز واح�د يف ص�الح الدين، 
وكركوك ونينوى اضافة اىل فروع الرشكة يف 

اقليم كوردستان.

بعد جتاوز الكميات املسوقة »٤« ماليني ونصف

حبوب التجارة: توجه مواقعها البدء باستعداداهتا 
للمحافظة عىل خزين احلنطة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف�ت الرشكة العام�ة لصناع�ة األدوية واملس�تلزمات 
الطبية يف س�امراء إح�دى رشكات وزارة الصناعة واملعادن 
عن تحقيق تطوراً كبرياً وملموساً يف قيمة مبيعاتها للنصف 
االول من العام الحايل 2020 مقارنة بنفس الفرة من العام 
املايض 2019 وبنس�بة بلغت )90,5 % («.وأش�ار مدير عام 
الرشكة عب�د الحمي�د عب�د الرحم�ن الس�ال�م يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، اىل ان »الرشك�ة تمكنت من إحداث 
قف�زة نوعي�ة يف قيمة مبيعاته�ا خالل الع�ام الجاري رغم 
الصعوبات والتحديات التي واجهتها بسبب تداعيات تفيش 
وب�اء كورون�ا ».وبن ب�أن »التط�ور الحاصل ج�اء نتيجة 
الرؤيا والخطة التسويقية الحديثة والناجحة التي وضعتها 
الرشكة من خالل اس�تقراء الس�وق وإنتاج مس�تحرضات 
يحتاجه�ا املواط�ن العراقي والت�ي كان لها األث�ر الكبري يف 
زيادة املبيعات ».وأكدت ان الرشكة ماضية يف تنفيذ خطتها 
الطموح�ة وإنت�اج أدوي�ة ذات جدوى اقتصادي�ة وعالجية 

كبرية تخدم املواطن العراق�ي .

أدويـة سامـراء حتقـق تطورًا 
كبيـرًا فـي مبيعاهتـا خـالل 

النصف األول مـن العـام احلالـي
    بغداد/ المستقبل العراقي

قررت وزارة الصحة فتح مستشفى االمل لالمراض االنتقالية )الحميات( سعة 200 رسير 
يف محافظ�ة النج�ف االرشف«.وافاد بيان للوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، انه »بناءا 
ع�ىل مقتضيات املصلح�ة العامة اصدرت وزارة الصحة والبئي�ة بيانا قررت بموجبه فتح 
مستش�فى االمل لالم�راض االنتقالية )الحميات( س�عة 200 رسير تاب�ع اىل دأيرة صحة 
النج�ف االرشف«.وافاد الوكي�ل االداري لوزارة الصحة هاني موىس ب�در , مبينا ان »هذه 
االفتتاحات واالضافات تاتي ضمن الخطة السراتيجية للوزارة يف بناء وانشاء املستشفيات 
واستحداث عدد من الوحدات والشعب واملراكز التخصصية والبيوت الصحية يف املٔوسسات 

الصحية خدمة للصالح العام وتوفري الخدمات الطبية والعالجية للمواطنن.

    بغداد/ المستقبل العراقي

النيابي�ة  الربي�ة  لجن�ة  عض�و  طالب�ت 
الس�يدة ه�وازن الش�مري، الي�وم األحد، 
وزارة الربي�ة بإعتم�اد املع�دل الراكمي 
االختياري لطلبة السادس االعدادي، فيما 
اك�دت ان مس�تقبلهم عىل املح�ك بالوقت 
الراهن.وقال�ت الش�مري إن�ه »نظ�را مل�ا 
نم�ر به م�ن أزمات انعكس�ت س�لبا عىل 
مختل�ف الرشائ�ح املجتمعي�ة م�ن أبن�اء 
ش�عبنا وأهمها طلبتنا االع�زاء  يف املراحل 
املنتهي�ة )الس�ادس االع�دادي(، واننا قد 
طالبن�ا يف وقت س�ابق بأن تعتم�د وزارة 
الربية املعدل الراكم�ي االختياري  كأحد 
الحلول التي تصب يف مصلحة الطالب من 
الناحي�ة العلمية والصحي�ة يف ظل تفيش 

كورون�ا واملخ�اوف من اصابة ع�دد كبري 
من الطلبة حال مش�اركتهم باالمتحانات 
الحالية«.وأضافت الش�مري  الفرة  خالل 
أن«ابنائنا الطلبة واجهوا ظروفا مأساوية 
وه�ي انقطاع ال�دوام بس�بب التظاهرات 
الت�ي انطلقت يف اغل�ب محافظات العراق 
وحظ�ر  كورون�ا  وب�اء  تف�يش  وبعده�ا 
التج�وال وهذه كلها ام�ور حالت دون ان 
يك�ون للطال�ب اي م�ن املعلوم�ات الت�ي 
من ش�أنها ان تس�اعده وتمكنه من اداء 
االمتحان�ات الوزارية«.وأك�دت الش�مري 
أنه«ع�ىل وزارة الربي�ة النظ�ر مج�ددا يف 
اتخاذ قرار يصب يف مصلحة الطلبة الذين 
بات مس�تقبلهم ع�ىل املحك وه�و املعدل 
الراكم�ي االختياري لضم�ان مصلحتهم 
والحفاظ عىل سالمتهم من تفيش كورونا 

الصحة تقرر فتح مستشفى االمل لألمراض االنتقالية 
»احلميات« سعة 200 رسير يف النجف

أكدت أن مستقبل الطلبة على احملك

نائبة تطالب الرتبية باعتامد املعدل الرتاكمي االختياري للسادس االعدادي 

استثامر البرصة تعلن عن منح 
اجازة لتنفيذ مرشوع خدمي 

قرب منفذ الشالجمة احلدودي
    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن رئيس  هيئة االس�تثمار يف البرصة، األحد، عن منح إجازة اس�تثمارية 
اىل مس�تثمر محيل لتنفيذ م�رشوع خدمي قرب منفذ الش�المجة الحدودي 
بكلف�ة تتج�اوز 8 ملي�ون دوالر، مبينا انه يتضمن انش�اء محط�ة وقود و 
متاجر ومطاعم وقاعات الس�راحة املسافرين وورش�ة لتصليح السيارات 
مواقف للس�يارات عىل مس�احة 29 دونم الفتا اىل تنفيذ املرشوع خالل مدة 

30 شهر.
وقال املهندس عالء عبد الحس�ن س�لمان أن املرشوع ينس�جم مع تطلعات 
الحكومة االتحادية يف تطوير املنافذ الحدودية بما يسهم يف رفع وترية التبادل 
التج�اري بن الدولتن الجارتن وانعكاس�اته عىل زيادة امل�وارد االقتصادية 
للبلد مشرياً إىل أن املرشوع سيقدم خدمات مميزة مقارنة بالخدمات املقدمة 

خالل الفرة املاضية .
يذكر ان الحكومة املحلية يف البرصة اعلنت عن اعادة افتتاح منفذ الشالمجة 
الح�دودي مطلع الش�هر الحايل ام�ام حركة التب�ادل التجاري م�ع الجانب 

االيراني بعد إغالق دام أربعة اشهر بسبب تفيش جائحة كورونا .

قائد عمليات البرصة يتفقد القوات املكلفة بمسك املنافذ احلدودية
    البصرة / المستقبل العراقي

حي�ث ق�ام قائ�د العملي�ات بزي�ارة ميدانية إىل 
منف�ذي الش�المجة وأب�و فلوس وذل�ك للوقوف 
عىل أهم اإلجراءات املتخذة من قبل القوة املنفذة 
لتوجية القائد العام للقوات املسلحة بعد زيارتة 
األخ�رية إىل محافظ�ة البرصة .وأك�د أن القوات 
املس�لحة متمثلة بالجيش العراقي رشعت ومنذ 

الي�وم األول بمس�ك جمي�ع املناف�ذ الحدودية يف 
محافظة الب�رصة والتي ش�ملت ميناء أم قرص 
وأبو فلوس وكذلك منفذي الش�المجة وس�فوان 
.كم�ا التق�ى قائ�د العملي�ات م�دراء منف�ذي 
الش�المجة وأب�و فلوس وأمري أالف�واج ألتي تم 
أرسالها للواجب مشددا عىل تنفيذ األوامر ومنع 
الدخ�ول للجه�ات الغري مرخص�ة أىل عن طريق 
أمر القوة ومدير املنفذ . وأضاف أن القيادة تقف 

بمسافة واحدة من جميع ابناء الشعب العراقي 
وأن الق�وات األمنية والعس�كرية اتخذت جميع 
التدابري الالزمة وأنها عىل استعداد كامل للتصدي 
ألي عم�ل تخريب�ي إرهاب�ي من ش�أنة أن يؤثر 
س�لبا عىل االقتصاد العراقي وأن القيادة ستقوم 
بإرس�ال تعزي�زات إضافية إىل املناف�ذ الحدودية 
من وحداتها االحتياطية وذلك لضمان انسيابية 

عالية يف الحركة التجارية ونقل البضائع.

حمافظ البرصة يرشح خريطة توزيع 
األوكسجني عىل مستشفيات املحافظة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اكد رئيس خلي�ة األزمة املحلية يف البرصة 
املحافظ اس�عد عبد االم�ري العيداني قرب 
استكمال استرياد اسطوانات االوكسجن 
البال�غ عدده�ا )4000( اس�طوانة م�ن 
الجان�ب االيران�ي ع�ر منفذ الش�المجة 
الح�دودي، مش�رياً اىل ان اخ�ر وجبة من 

االسطوانات ستصل االسبوع املقبل« .
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي ص�در 
ع�ن مكتب�ه اإلعالم�ي ورد ل�«املس�تقبل 
اس�ترياد  االن  اىل  ت�م  ان�ه  العراق�ي«، 
)3500( اسطوانة اوكسجن عر الجانب 
االيران�ي حي�ث ت�م توزيع األس�طوانات 
وبواق�ع  املحافظ�ة  يف  املستش�فيات  اىل 
)600( اس�طوانة اىل مستشفى التعليمي 
)الجمهوري س�ابقا( و )800( اسطوانة 

اىل مستشفى املوانئ .
م�ن جانبه، أوض�ح عضو خلي�ة االزمة يف الب�رصة حكيم 
املياحي ان هناك خزن لالس�طوانات املستوردة من الجانب 

االيراني يف مخازن املدينة الرياضية وجاهزة يف حال احتياج 
اي مستش�فى إلع�داد اخرى م�ن االس�طوانات ،مؤكداً اىل 
ان الوض�ع يف هذا الجانب مس�يطر عليه م�ن ناحية توفري 

اسطوانات االوكسجن . 

احملافظة نفت إصدارها قرارًا يسمح بإعادة افتتاح املطاعم

العطا: »٤« بلديات تشرتك يف تطوير مدخل بغداد-احللة
     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، عن اشراك 4 
بلديات يف تطوير مدخل بغداد الجنوبي باتجاه الحلة.
جاء ذلك خالل زيارته امليدانية ملتابعة تنفيذ الحملة.

وذكر بيان ملكتب�ه ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، عن« 
مش�اركة بلدي�ات املحمودية واليوس�فية واللطيفية 
والرش�يد اش�ركت س�وية لتنفيذ جهد خدمي واسع 
ش�ملت حم�الت تنظي�ف مس�تمرة ورف�ع االنقاض 
والنفايات وتس�وية االكتاف وتحويلها اىل مس�احات 
خ�رضاء فض�ال ع�ن االن�ارة وغريه�ا م�ن االعم�ال 
الخدمية«.واض�اف« كم�ا تضمن�ت الزي�ارة متابعة 
املش�اريع الخدمية املنف�ذة يف حيي الس�الم والزهور 
بناحي�ة اللطيفية ومتابعته املش�اريع املنفذة من مد 
الرصي�ف الجانب�ي وتهيئ�ة الطرق االكس�اء واعمال 

رصف املقرنص فضال عن زراعة اكتاف الطريق«.
واش�ار عطا اىل ان »الجهد الخدمي س�يكون بش�كل 

مضاعف وبامكانات ذاتية«.
وعىل صعيد آخ�ر نفت محافظة بغداد إصدارها قراراً 
يس�مح بإعادة افتتاح املطاعم م�ن جديد بعد توقف 

طويل بسبب انتشار فريوس كورونا.
واك�د اعالم املحافظ�ة ، بان »جمي�ع دوائر املحافظة 

تعمل وفق�ا لقرارات اللجنة العليا للصحة والس�المة 
وقراره�ا  كورون�ا(،  جائح�ة  )مكافح�ة  الوطني�ة 
االخ�ري رق�م )75( لس�نة 2020 والذي ج�اء بفقرته 
الرابع�ة نقطة 16 املتضمن )إل�زام ادارة املوالت بغلق 
املطاعم ومحالت بيع املرشوبات واملرطبات واملقاهي 

)الكافيهات( كافة واشكال التدخن جميعها(«.
وأشارت اىل »عدم اصدارها اي قرار بالسماح للمطاعم 
باالفتتاح بما فيها املطاعم املوجودة يف املوالت س�واء 

باملنص�ور او غريها من املناط�ق«، موضحة يف الوقت 
نفس�ه »بان ما ص�در من احدى وحداته�ا االدارية ال 
يمثل املحافظة ولم يتم اخذ رأي مكتب محافظ بغداد 
فيه، وس�يتم تعديل�ه اداريا بكتاب ملح�ق يصدر من 
الوحدة االدارية نفسها واعمام من مكتب املحافظ«.

ودعت املحافظة »جميع وسائل االعالم اىل اخذ االخبار 
الرس�مية الت�ي تص�در من قس�م االع�الم واالتصال 

الحكومي.

    المستقبل العراقي/ الغانم

منح محافظ واسط محمد جميل املياحي،  الدار املخصص له اىل 
كبار السن القاطنن يف دار املسنن.

وقالت املحافظة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، إن »محافظ 
واس�ط محمد جميل املياحي اس�تجاب، اىل مناش�دة كبار السن 
القاطن�ن يف دار املس�نن يف منطقة االنوار، وواف�ق عىل منحهم 

الدار املخصص له بالقرب من مبنى املحافظة«.
ونق�ل البيان ع�ن املحاف�ظ قوله، إنه »بن�اًء عىل مناش�دة كبار 
الس�ن بسبب قدم الدار املخصصة لهم ومعاناتهم بسبب انقطاع 
التي�ار الكهربائي، تم�ت املوافقة عىل تحويل جمي�ع الراقدين يف 
دار املس�نن وتحويل س�كنهم إىل بيت املحافظ بالقرب من مبنى 
املحافظة والذي س�بق وان تم تخصيصه س�ابقا النش�اء متحف 

فيه وما زال شاغر«.
ولفت املياحي اىل ان »هذه الرشيحة من كبار الس�ن تعاني كثريا 
يف ظل الظروف الصحية التي يمر بها البلد، وبحاجة إىل مزيد من 

العناية واالهتمام.

حمافظ واسط يمنح الدار 
املخصص له لكبار السن

    بغداد / المستقبل العراقي

قام�ت هيأة املناف�ذ الحدودي�ة / منفذ القائم الح�دودي بأتالف 
)400( كغ�م عص�ارة كري�م طبية لع�دم وجود إجازة اس�ترياد 

وتحتاج إىل موافقات طبية خاصة .
واضاف�ت يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»عملية االتالف تمت من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض من مركز 
رشطة الكمرك واملركز الصحي والبحث والتحري/ هيأتنا وممثل 

االستخبارات ومركز كمرك منفذ القائم«.
وتابع�ت: »كم�ا ت�م إعادة ارس�الية فاكه�ة تالفة غ�ري صالحة 
لالس�تهالك الب�رشي إىل الجان�ب الس�وري عر مع�ر البوكمال 

الحدودي ومخالفة لقانون الحجر الزراعي« .
وبين�ت ان »عملية اإلعادة تمت وف�ق محرض أصويل من الجهات 

ذات العالقة.

    بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
اعلن�ت امانة بغ�داد عن قيام مالكاتها يف دائرة املش�اريع وخالل 
االي�ام القليل�ة املقبل�ة بأس�تئناف اعمال القش�ط واالكس�اء يف 
املحلت�ن ) 557 ، 555 ( ضم�ن منطق�ة االورف�يل التابعة ملدينة 

الصدر رشق بغداد.
واضاف�ت يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه 
»العملية بواقع 150 الف مر مربع من االكس�اء تم انجاز قشط 
واكساء 50 الف مر مربع سابقاً وسيتم استئناف العمل باملتبقي 

خالل االيام القليلة املقبلة.

إتالف أدوية وإعادة ارسالية فاكهة تالفة 
يف منفذ القائم احلدودي

امانة بغداد: استئناف اكساء الشوارع 
يف حملتني بمدينة الصدر خالل ايام
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يوميات تولستوي.. أحداث وأفكار وهواجس عرصه
           محمد الحمامصي

انطل�ق الكات�ب الروائي ليو تولس�توي 
)1828 - 1910( يف كتاب�ة يوميات�ه يف 
م�ارس 1847 وعم�ره حينئ�ذ تس�عة 
عرش عاما، لتصبح مادة ثرية وكاشفة 
للتع�رف عىل رؤى وأفكار وش�خصيات 
والقص�ي،  الروائ�ي  عامل�ه  وواق�ع 
والتح�والت الت�ي ط�رأت ع�ىل بع�ض 
أف�كاره يف مختل�ف مراحل�ه العمرية، 
وانتقاداته التي تس�ببت له يف مش�اكل 
م�ع مؤسس�ات الدولة ومع الكنيس�ة، 
فاليومي�ات التي ترتج�م للعربية للمرة 
األوىل حيث ترجمها يوس�ف نبيل بجهد 
واض�ح وص�درت أربع�ة أج�زاء منه�ا 
»األول من ع�ام 1847 � 1857 � الثاني 
1958 � 1889 � الثال�ث 1890 � 1895 
� الراب�ع 1896 � 1903«، وينتظ�ر أن 
يضاف إليها جزآن آخ�ران حيث تنتهي 
يف ع�ام رحيل�ه 1910، وق�د عمدت دار 
الن�رش آف�اق أن تتخذ لكل ج�زء صورة 
لتولس�توي عىل الغالف تكشف املرحلة 

العمرية له وقت كتابتها.
يقول يوس�ف نبيل يف تقديمه لليوميات 
التي تصدر ع�ن دار آفاق »عندما يكتب 
أو س�رته  مذكرات�ه  أو مفك�ر  أدي�ب 
الذاتي�ة، فه�و يتأم�ل ويفك�ر ويختار 
للق�ارئ  ليعرضه�ا  بعينه�ا  مناط�ق 
ويحذف أخرى، ويخ�رج املنتج العام يف 
صورة قصة متماس�ة موجهة بحسب 
رؤي�ة الكات�ب يف وق�ت الكتاب�ة، لك�ن 
اليوميات تختل�ف عن ذلك، فهي تدوين 
ألحداث وأفكار وهواجس اليوم، س�واء 
كان�ت مهمة أم غ�ر ذلك، إنه�ا بمثابة 
كام�را ترص�د ما يحدث عىل املس�توى 
الخارج�ي والداخ�ي دون تميي�ز، وإن 
كان املنت�ج قد يبدو فوضويا، أو يتس�م 
باإلسهاب أو بذكر تفاصيل غر مهمة، 
لكنه يف الوقت ذاته يكون بمثابة مجهر 
حقيق�ي عىل ما يح�دث داخ�ل تكوين 
هذه الش�خصية، فالتفاصيل الصغرة 
كافة هي ما شكلت شخصية صاحبها، 
وقد ت�م تدوينها دون تميي�ز أو تكفر، 
خاص�ة أن صاحبه�ا ل�م يك�ن يكتبها 
به�دف الن�رش، لذا قد يصب�ح عيب هذا 
املنتج من حيث فوضويته وعدم اتساقه 
يف بع�ض األحي�ان، هو ع�ن ميزته من 
حي�ث تقديمه لص�ورة حقيقي�ة بالغة 

الصدق. ولك�ن األمر يتطلب من القارئ 
ص�را وتأمال يف أصغ�ر التفاصيل حتى 

يدرك كيف تشكلت هذه الشخصية.
وي�رى أن اليوميات تح�ول اإلجابة عىل 
الس�ؤال اآلتي: من هو ليف تولستوي؟ 
ويضيف »وصلت إلينا يوميات تولستوي 
التي ب�دأ تدوينها منذ عام 1847 وحتى 
ممات�ه يف ع�ام 1910؛ أي أنن�ا لدين�ا 
يومياته منذ كان يف التاس�عة عرش من 
عم�ره وحتى وفاته، إنه�ا كمية رهيبة 
إذن م�ن امل�واد، وربم�ا كان حجمه�ا 
الضخ�م باعث�ا ع�ىل ع�دم ترجمتها إىل 
العربية حتى اآلن، ولم ترتجم اليوميات 
إىل اإلنجليزي�ة أيضا بص�ورة كاملة، بل 
صدرت مخت�ارات منها يف عدة طبعات، 
ويف مقدمة إحدى الطبع�ات اإلنجليزية 
يومي�ات  ترجم�ة  إن  املرتج�م  يق�ول 
تولس�توي بأكملها مهم�ة مهولة تثر 
الذع�ر، وليس من الغري�ب إذن أن أحدا 
لم يقدم عليه�ا، لذا لم يكن إقدامي عىل 
ه�ذه املغامرة بصحب�ة دار آف�اق أمرا 
س�هال ألس�باب عدي�دة. فاتخ�اذ قرار 
بشأن مرشوع يف عدد ضخم من األجزاء 
كان شديد الصعوبة، ألنه يعني تكريس 
زم�ن طويل ومجه�ود رهي�ب من أجل 
مرشوع واحد، لكني أظن أنه يس�تحق. 
كما أن األمر يف األس�اس كان يحتاج إىل 

حماس ن�ارش مقدام، وه�ذا ما وجدته 
يف دار آف�اق. ويلف�ت يوس�ف نبي�ل يف 
تقدمته للجزء األول التي تضم اليوميات 
م�ن ع�ام 1847 وحتى ع�ام 1857 أن 
يومي�ات هذه اليوميات تع�رف القارئ 
ع�ىل تولس�توي ال�ذي ال يعرف�ه، حيث 
ترصد هذه الفرتة تويل تولس�توي أمور 
ضيعته التي ورثها ب� »ياسنايا بوليانا« 
وحيات�ه العابثة، ثم التحاق�ه بالجيش 
ومحاوالت�ه لنيل وظيف�ة بالدولة دون 
ج�دوى، وولع�ه باملوس�يقى والقمار، 
وس�فره للقوق�از وانبه�اره بالطبيعة 
هناك، وكتابة األعمال املبكرة: الطفولة 
� صب�اح صاح�ب  والش�باب  والصب�ا 
الضيع�ة، وغره�ا، حت�ى خروجه من 
الجيش وتنقله بن »ياس�نايا« وغرها 

من األماكن.
وتض�م اليوميات قائم�ة بنقاط ضعف 
تولس�توي من�ذ وق�ت مبك�ر، وتحوي 
بعض التعميم�ات املوجزة ع�ن الحياة 
مختلف�ة  وجوان�ب  والدي�ن  وامل�وت 
م�ن الس�لوك الب�رشي، وتش�مل أيضا 
مالحظ�ات عىل كت�ب قرأها لبوش�كن 
ولرمنتوف وتورجينيف وأسرتوفسكي 
وروس�و وبلزاك وجوته وش�يلر... إلخ. 
يطرح لن�ا منذ وقت مبكر ج�دا فكرته 
عن تأس�يس مس�يحية جدي�دة خالية 

م�ن األرسار والطق�وس وامليتافيزيقا؛ 
مس�يحية عملي�ة تصلح ألبن�اء األرض 

جميعا.
يومي�ات  أن  نبي�ل  يوس�ف  ويوض�ح 
تولس�توي تؤك�د ع�ىل قناعت�ه بفكرة 
الجانب األخالقي يف األدب. وتستخرجها 
أحيان�ا من األدب أو األعمال الفلس�فية 
التي أثارت إعجابه، وكذلك تتناول رصدا 
لجوانب مختلفة من الحياة العس�كرية 
وس�لوكيات رج�ال الجي�ش. وتكش�ف 
أيضا تطور عالقاته مع املرأة وربما هذا 
م�ا يوضح لنا تطرفه الش�ديد يف كل ما 

يتعلق باملرأة يف الكتابة بعد ذلك.
وي�رى أن ش�خصية تولس�توي معقدة 
ومركب�ة حت�ى أقىص ح�د، وق�د التزم 
الرصاحة الش�ديدة يف تسجيل يومياته، 
ل�ذا ق�د يك�ون له�ا وق�ع ص�ادم عىل 
الق�ارئ. امله�م يف األم�ر أننا س�نتعرف 
خطوة خطوة عىل تطور وتش�كل هذه 

الشخصية املثرة للجدل.
من يوميات تولستوي يف الجزاء الرابع:

نم�ت نوم�ا قلقا ط�وال الليل، أس�تمع 
األي�ام.  ه�ذه  يف  كث�را  املوس�يقى  إىل 
اس�تيقظت يف الثاني�ة ع�رشة وجاءني 
خطاب م�ن تورجيني�ف؛ خطاب جاف 
لكنه لطيف. كتبت خطابا قصرا وجافا 
لفالريا، وكذلك خطابا لنيكراسوف ردا 

ع�ىل خطاب�ه. ترجمت إح�دى حكايات 
هانز كريستيان أندرسون، وقرأتها عىل 
الغ�داء عند بوتكن ولم ترق له. اس�تلم 
بوتك�ن خطاب م�ن نيكراس�وف، وقد 
أطراني في�ه. ثرثرنا برسور، ثم مضيت 
إىل أولجا تورجنيفا، ومكثت عندها حتى 
الثانية عرشة. تلك املرة راقت يل أكثر من 
كل املرات السابقة. بالكاد استطعت أن 
أمس�ك نفيس ك�ي ال أذه�ب إىل الحفلة 

التنكرية.  
***

استيقظت يف وقت متأخر جدا، وأنهيت 
ق�راءة مق�ال بيلينس�كي الرائ�ع ع�ن 
بوش�كن، ثم مضيت إىل بلودويف وليديا 
والثاني�ة  األول،  أج�د  ل�م  ش�يفيتش. 
رفض�ت تقريب�ا املش�اركة يف العرض. 
أدي�ت تمريناتي وتغديت عن�د بوتكن، 
ومضيف عنده إىل تولستوي. إنه يتمتع 
بش�خصية لطيفة طفولية شاعرية. يف 
العارشة غادرته ومضيت إىل كرايفسكي، 

ويف الثاني�ة عرشة إىل الحف�ل التنكري. 
يف البداي�ة كان�ت مملة ج�دا، ولكن بعد 
العشاء مع س�تاليبن وس�تاخوفيتش 
اقرتب�ت مني ام�رأة فاتن�ة ال يلوح من 
وجهها س�وى ف�م فاتن أس�فل القناع، 
وقد سألتها كثرا أن تغادر معي، وأخرا 
وافقت، ويف املنزل خلعت قناعها. تشبه 
ألكس�ندرا دياكوف�ا، ولكن أك�ر عمرا، 
بمالمح أكثر غالظة. عدت بها إىل املنزل 
وقد ش�عرت ط�وال ذلك ذلك ذل�ك اليوم 

واليوم التايل أيضا بالسعادة.
***

اس�تيقظت يف الثانية. مقالة بيلينسكي 
جعلتن�ي  لق�د  فاتن�ة.  بوش�كن  ع�ن 
للت�و أفه�م بوش�كن. أدي�ت تمريناتي 
وتغدي�ت عند بوتكن م�ع بانايف، وقد 
قرأ يل بوش�كن. دلفت إىل غرفة بوتكن 
وكتب�ت خطابا لتورجينيف ثم جلس�ت 
ع�ىل األريك�ة وانفجرت يف الب�كاء دون 
سبب، لكنه بكاء س�عيد شاعري. كنت 

س�عيدا حق�ا طوال تل�ك امل�دة. تثملني 
رسعة تقدم الحرك�ة األخالقية بداخي 
لألم�ام أكثر فأكث�ر. يف املس�اء مضيت 
إىل دروجين�ن وبيسميس�كي، وخالف�ا 
للتوقع�ات قضي�ت أمس�ية س�عيدة إىل 

زوجته امرأة عظيمة فعال.
***

قرأت لش�و. تفاهته تدهش�ني حًقا!ّ ال 
يقت�رص األمر ع�ىل أنه يفتق�ر إىل فكرة 
واح�دة خاصة به تس�مو ع�ن تفاهات 
الحشود القاطنة باملدن، بل إنه ال يفهم 
ول�و فك�رة واح�دة عظيمة م�ن أفكار 
املفكري�ن الس�ابقن. تنح�رص ميزت�ه 
الوحيدة يف قدرته ع�ىل التعبر عن أكثر 
التفاهات ابت�ذاال بطريقة أنيقة جديدة 
منحرف�ة تجع�ل األمر يبدو كم�ا لو أنه 
يق�ول ش�يًئا جدي�ًدا خاًصا به. س�مته 
الرئيس�ة هي ثقته املفزع�ة يف ذاته، وال 
يعادله�ا يشء س�وى جهله الفلس�في 

املطبق.

سيكولوجيا امللل.. صناعة الضجر اجلامعي

خليل صويلح يصدر »نزهة الغراب«

           الرا عبود

من ب�ن املواضيع التي درس�ها علم 
النفس، تعد الدراس�ات التي تناولت 
الشعور بالضجر حديثة نسبياً، وعىل 
الرغ�م م�ن أن أول دراس�ة معروفة 
وضع�ت عن س�يكولوجيا الش�عور 
بالضج�ر كانت ع�ام 1889 وكانت 
بعن�وان »قياس التملم�ل« لكن هذا 
الحقل لم يلفت إلي�ه االنتباه كثراً. 
لك�ن ه�ذا ال يعن�ي أن املوض�وع لم 
يشغل بعض الفالس�فة ومن بينهم 
نيتشه الذي كان يقول »من يحصن 
نفسه ضد امللل، فإنه يحصن نفسه 
ضد نفسه«، وش�وبنهاور الذي رأى 
أن حياة اإلنسان بندول يتأرجح بن 
األل�م وامللل، أما بودلر فوصفه بأنه 
أعتى الوح�وش. تاريخي�اً، كثراً ما 
ارتبط امللل دائماً بالعبقرية واإلبداع، 
موس�يقيون  رصح  م�ا  وكث�راً 
ومبتك�رون أن ما قدموه من أعمال 

فنية ملهمة كانت بدافع السأم.
لكن النمو الحقيقي لدراس�ات امللل 
كانت مع بداية األلفية الثالثة، ومن 
أبرز املشتغلن عىل هذا الجانب اليوم 
عاملا النفس جيمس دانكرت األستاذ 
يف جامع�ة واترلو، وجون إس�توود، 
األس�تاذ يف جامعة يورك، وقد التقى 
االثنان عىل اهتمام شغلهما لسنوات 
وهو دراسة امللل، وصدر لهما حديثاً 
ع�ن منش�ورات جامع�ة هارف�ارد 
كت�اب بعن�وان »خ�ارج جمجمتي: 

سيكولوجيا امللل«.
ي�رى املؤلف�ان أن املل�ل ليس س�يئاً 
ال  أنن�ا  الس�يئ  لك�ن  بال�رورة، 
نس�تجيب بش�كل جي�د لتوجيهات 

املل�ل، فالحقيقة أننا عندما نش�عر 
باملل�ل، فه�ذه ه�ي الطريق�ة التي 
تخرن�ا بها عقولن�ا أن كل ما نقوم 
ب�ه لي�س ُمرضي�اً، وأنن�ا فش�لنا يف 
تلبي�ة حاجتنا النفس�ية األساس�ية 
للمشاركة والفعالية. لكن ما يقوله 
الكاتب�ان إن امللل يمكن أن يش�تغل 
كمحّف�ز نف�يس نحن بحاج�ة إليه، 
ويف الحقيقة إن دانكرت ذهب إىل ما 
هو أبعد من الدراس�ة السيكولوجية 
للمل�ل، بعد أن تعامل مع أش�خاص 

تعرض�وا لح�وادث مختلفة س�ببت 
لديه�م إصابات يف الدماغ، ولجأوا إىل 
العالج النفيس ألنهم باتوا يش�عرون 
بامللل أكثر بعد شفائهم من الحادثة 

مما كانوا يشعرون به قبلها.
اعتق�د دانكرت أن ه�ذا اململ مرده 
إىل تغي�ر عض�وي يف وظيفة الدماغ 
وليس رد فعل نفيس، فوس�ع نطاق 
البح�ث يف ه�ذا الس�ياق واس�تخدم 
إىل  العصب�ي،  التصوي�ر  تقني�ات 
جان�ب االس�تعانة بعلم�اء الوراث�ة 

الستكش�اف األساس الجيني للملل، 
أما بالنس�بة إىل إس�توود فقد وضع 
عرشات األبح�اث التي تدرس عالقة 
بالذاكرة، والشخصية، وتشّتت  امللل 
العاطفي�ة،  والتجرب�ة  االنتب�اه، 
والصح�ة العام�ة، واملل�ل وعالقت�ه 

بالش�عور بالزمن.
يأت�ي الكتاب يف تس�عة فصول هي؛ 
و«عال�م  اس�مه«،  كان  أي�اً  »املل�ل 
االعتدال«، و«محفز التغير«، و«امللل 
خ�الل رحلة الحي�اة«، و«تجربة لها 
تبع�ات«، و«املل�ل يف أش�د حاالت�ه 
تطرف�اً«، و«البح�ث ع�ن معن�ى«، 
و«ح�ن يصبح وبائي�اً«، و«رس مع 

التيار«.
ي�رى الكاتب�ان أن�ه ال ب�د وأن امللل 
مفيد إىل حد ما من منطلق نفساني 
تطّوري، فإن أي ج�زء من تركيبتنا 
النفس�ية ال بد أنه قد ساعد أسالفنا 
البق�اء،  بطريق�ة أو بأخ�رى ع�ىل 
وبحسب الكتاب »تخّيل لو أن أسالفنا 
لم يش�عروا بامللل أبًدا أثناء الجلوس 
ح�ول الن�ار وهم يتغ�ذون عىل لحم 
البق�ر، ال أظن أنه�م كانوا ليكافحوا 
أبداً لخلق حض�ارة«. عىل الرغم من 
ذل�ك، ربم�ا يمثل امللل مش�كلة أكر 
وأكثر خط�ورة يف املجتم�ع الحديث 
مم�ا نعتق�د، فنحن نش�عر به حتى 
أثن�اء مواجه�ة قائم�ة ضخمة من 
الخيارات الرتفيهية مثلما نفعل أمام 
التلفزيون مثالً ونحن نقلّب القنوات 

باستمرار عىل غر هدى.
من جهة أخرى، قد تكون للملل آثار 
سياس�ية عميقة، يقول املؤلفان إن 
األش�خاص األكثر عرضة للملل هم 
أكث�ر نرجس�ية أو عدائي�ة »ويمكن 

النظر إىل بعض أش�كال العدوان عىل 
أنه�ا مح�اوالت لعالج غي�اب املعنى 
املرتبط بامللل«. لذا فهم يعترون امللل 
- يف وضعه الوجودي عىل أنه شعور 
بعدم معن�ى الحياة - كق�وة دافعة 
محتملة وراء كراهية األجانب مثالً. 
ويطرحان أس�ئلة من قبيل: هل أدى 
املل�ل إىل خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروب�ي؟ إح�دى الفرضي�ات التي 
يطرحها الكتاب حول سبب تصويت 
لرتام�ب  األش�خاص  م�ن  الكث�ر 
وجونس�ون ه�و أن الناخب�ن كانوا 
يش�عرون بامللل م�ن عالم ل�م يكن 
يح�دث فيه أي يشء يث�ر االهتمام، 
فلم�اذا ال نصوت لرئيس من ش�أنه 

عىل األقل أن يكون مسلياً؟
الهوات�ف  يف  التفك�ر  الس�هل  م�ن 
الذكية ووسائل التواصل االجتماعي 
كمس�ّكنات للملل بحس�ب الكتاب، 
لك�ن النتيجة تش�به ما يلف�ت إليه 
شوبنهاور »هذا هو املصدر الحقيقي 
للملل؛ اللهاث املستمر خلف اإلثارة، 
من أجل الحصول عىل ذريعة إلعطاء 

العقل شيًئا يشغله«.
والحقيق�ة إنه�ا ت�ؤدي إىل م�ا بات 
يع�رف الي�وم ب�� »ش�لل االختيار«، 
حي�ث يعج�ز اإلنس�ان ع�ن اختيار 
يشء يناس�به من بن الحجم الهائل 
للخي�ارات الت�ي تضّخه�ا وس�ائط 
التواص�ل االجتماع�ي، وبالنظ�ر إىل 
ذلك، فم�ن املعق�ول أن العالم اليوم 
يق�وم ع�ن طريق ه�ذه الوس�ائط 
بتصني�ع الضج�ر الجماع�ي عم�داً 
م�ن أج�ل االس�تفادة من�ه لتوريط 
املس�تخدمن أكثر يف سوق الوسائط 

هذا.

           بغداد / المستقبل العراقي

»نزه�ة الغ�راب« ه�و عن�وان الكت�اب الجديد 
للس�وري خليل صويلح، والذي سيصدر قريباً 

عن »دار نينوى« يف دمشق.
وق�ال صويلح ع�ىل صفحته عىل »فيس�بوك« 

إن الكت�اب الجدي�د هو »س�رة ق�ارئ وليس 
رواي�ة«، ومما ج�اء يف اقتباس له م�ن كتابه: 
»لطاملا رّددُت دعاء جّدتي فضة الجاسم »دربك 
أخ�ر« كم�ا لو أن�ه أيقونة لغوي�ة... لعل ما 
نحتاج�ه يف الق�راءة الالحق�ة، فح�ص خيوط 
القطبة املخفية تحت الس�طح بما يشبه دعاء 

الج�ّدة، وأين يكمن النس�غ األخر يف ش�جرة 
القراءة؟«.

يذكر أن خليل صويلح روائي وصحايف س�ورّي 
ف�ازت روايت�ه »اختب�ار الن�دم« )دار نوف�ل( 
بجائزة الش�يخ زايد للكتاب العام 2018، وهي 
الثانية الت�ي يحوزها الكاتب بعد جائزة نجيب 

محفوظ عن روايت�ه األوىل »وّراق الحّب« العام 
2009.وصدر له أيضاً يف الرواية »بريد عاجل«، 
»دع عن�ك لومي«، »زهور وس�ارة وناريمان«، 

»سيأتيك الغزال« و«جّنة الرابرة«.
وله يف النقد »قانون حراس�ة الش�هوة« و«ضّد 

املكتبة«.

هذا اجلنون
           سهام جبار 

هذا الجنون الذي أحبه
أن ترقص األمكنُة يف الظالم

وأن ال ُيدرك أّي خطٍو
قادٍم أو ذاهب

أن يمتزج الحلم بوصفة املوت فكأنه نوم وهو استغراق
يف التخلص

وانغماس فيه
أن أتخلص من حسابي من العلم

كي أذهب بعمق يف نزهتي
الظالم يجعل الكأس مرتعًة بورد خفي

سيتفتح يف الذاكرة
ال أستطيع أن أنتزع هذا العقل املنبثق كفطر سام

من الغابة سيوقظ أعمى ما
يتحدث يف نومه

بابتسامة كبرة قدر التغايض عن الحمق املتكرر يف الدنيا
التوتر الذي ال يفرغ

الحشيش الذي يقّبله املطر
فيوقظ أياًما نقية طازجة كموسيقى متفتحة

ال تصغي إليها
إال الطيوُر الهائمة

يف شاطئ
يرى كل القصص املمكنة لالستمرار بالوقت

إىل النهاية
بالحب

إىل هكذا انعتاق
أحب هذا الجنون..!

فقدان 
الوثيقة املدرسية املرقمة  فقدت 
1294177 ذات العدد 22 بتاريخ 
14 / 11 / 2018 الص�ادرة من 
اعدادية السجايا الحسنة للبنات 
واملعنون�ة اىل جامع�ة الكفيل / 
الطبية الصحية  التقني�ة  الكلية 
بأس�م / زين�ب ج�واد جس�اب 
عليه�ا  يعث�ر  فم�ن   – كاظ�م 

تسليمها اىل جهة االصدار .
������������������������

فقدان 
الوثيقة املدرسية املرقمة  فقدت 
الع�دد  ذات   25  /  00007730
 2019  /  10  /  13 بتاري�خ   4
الص�ادرة م�ن اعدادية الش�يخ 
عبد االمر الفتالوي واملعنونة اىل 
اعدادية ) هل أتى ( للبنن بأسم 
/ حس�ن مر عي�ى كاظم – 
فم�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من 
وزارة  كهرباء باسم )حيدر عي 
حسن( الرجاء من يعثر عليها 

تس�ليمها اىل جهة االصدار.
�������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك س�تار غال�ب عب�د كزار توج�ب عليك 
الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه التج�ف لغ�رض اصدار 
اج�ازه بناء للعق�ار املرق�م 86079/3 حي النداء 
خالل عرشه ايام طالب االج�ازه محمود صاحب 

نوري

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

اىل الرشكاء محمد حس�ن و عبد الكريم و احالم و 
انوار و ايم�ان  اوالد وبنات عبد الزهره عبد االمر 
توحب عليكم الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض 
اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 108/3188 حي 
السعد خالل عرشه ايام  اسم طالب االجازه نوره 

محمد حاتم
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Extension Announcement for Tender No: 004-SC-20  
Provision of Core description, Sample and Analysis service for EBSK-2-11 and EBSZ-10 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 

laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part. 

Tender Title: Provision of Core description, Sample and Analysis service for EBSK-2-11 and EBSZ-10 
Tender No.: 004-SC-20 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to provide Core description, Sample and Analysis 
service for EBSK-2-11 and EBSZ-10. 
Part Two: Purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents 
at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should be with the 
following documents for the company: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Copy of Registered Company Document 
C: One person can only represent one company 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the UPDATED deadline 4:00 PM July 23rd, 2020 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM July 20th, 2020 for the purpose of swift answering before the 
bidding date. 
Contract Person: Mr. Yang Guang Email: yangguang@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7889; & Ms. 
Tan Li Email: tanli@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم )85(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل )30( 
يوم ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلي�ة لالط�الع ع�ىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية 
االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة 
)30 %( م�ن القيم�ة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك 
باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع 
يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2 %( من بدل االيجار.
1-القطع�ة املرقم�ة )107 و110 و114 و120 و106 و113 
و116 و121 و117 و123( م24 وادي ع�كاب املش�يد عليها 
)وكي�ل ادوات احتياطي�ة( وبمس�احة )50( م2 لكل قطعة 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2-س�احة غاز ونفط الرشطة املش�يدة عىل القطعة املرقمة 
)1047/ 7( م41 قره كوز الواقعة يف حي الرشطة وبمساحة 

)1000( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم )86(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل )30( 
يوم ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلي�ة لالط�الع ع�ىل الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية 
االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة 
)30 %( م�ن القيم�ة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك 
باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع 
يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2 %( من بدل االيجار.
1-القطع�ة املرقم�ة )125 و115 و128 و160 و131 و130 
و133 و122و 118( م24 وادي ع�كاب املش�يد عليها )وكيل 
ادوات احتياطية( وبمس�احة )50( م2 لكل قطعة وحس�ب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2-متنزه املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة )22/ 63( م12 
وادي العني الجنوبية الواقع يف حي موصل الجديدة وبمساحة 

)570( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

العدد: 178 
التاريخ:19/ 7/ 2020

العدد: 177 
التاريخ:19/ 7/ 2020

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي ب�رج الحمل،قد تتع�رض ملوقف صعب 
للغاي�ة اليوم. حاول أن تغري من س�لوكك حتى 
تتعامل بشكل أفضل مع الزمالء. يجب أن تكون 
ح�ذرا عند التعامل مع بعض األش�خاص اليوم 

فقد يأخذ أحدهم الكالم عىل محمل الجد.

عزيزي ب�رج الثور،كن قريبا ممن تحب. ابحث 
عن طرق للسعادة بنفسك وال تيأس. قم بزيارة 
أح�د األصدقاء فربما يدل�ك أحدهم عىل الطرق 
التي تناسبك. االهتمام بأدق التفاصيل لن يكن 

يف صالحك اليوم. 

عزيزي ب�رج الجوزاء،عىل م�دار األيام املاضية 
كن�ت ش�خصا عمليا ج�دا ولم تع�ط الفرصة 
لنفس�ك للتعبري عن مش�اعرك املكبوتة، ولذلك 

فقد حان الوقت اآلن لتطلق العنان لقلبك.

عزيزي برج الرسطان،احتمالية ارتكاب أخطاء 
يف العمل اليوم غري متوقعة تماما. يف الحقيقة، 
يمكنك الخروج من أي مشكلة أو أي أزمة دون 

أن يشعر بك أحد. أنت صاحب القرار اليوم.

عزي�زي ب�رج األس�د،بعد ف�رة م�ن الغموض 
علي�ك أن تتف�اءل ألن س�تفهم كل يشء الي�وم 
بالتفصي�ل. ربما ال تش�عر بالق�وة ولكن انتبه 
فمن حول�ك يحاول�ون أن يثبتوا لك أنك لس�ت 

كفؤا للعمل.

عزيزي برج العذراء،إرادتك تساعدك اليوم عىل 
تخط�ي أي صعوب�ات تواجه�ك يف العم�ل. كن 
واثقا من نفسك وتيقن أنك قادر عىل املقاومة. 
س�تالحظ أن هناك ش�خصا ما ال يشجعك عىل 
أي شئ أو يثبط من هممك ولذلك ابتعد عن هذا 

الشخص أو ارفض الحديث معه.

عزيزي برج املي�زان، يتنافس الكثري من الناس 
عىل اهتمامك يف الوقت الحايل. س�تواجه بعض 
الصعوب�ة يف أن تكون منصف�ا تماما وأن تجد 

التوازن الالزم للتعامل مع الناس. 

عزي�زي ب�رج العق�رب، بمج�ر أن تش�عر أنك 
وصل�ت إىل مس�توى مع�ن م�ن االس�تقرار يف 
حيات�ك العاطفي�ة، س�يحدث يشء م�ا خارج 
توقعات�ك تماما. لس�ت م�ع فكرة االس�تقرار 
ب�ل تش�عر أن كل ما تريده حق�ا هو يشء من 

املغامرة واملجازفة واإلثارة واألكشن. 

عزيزي ب�رج القوس،اس�تطعت خ�الل الفرة 
املاضية أن تتغلب عىل مشاكلك خاصة تلك التي 
تتعلق باملايض، وق�ررت أن تبدأ صفحة جديدة 
خالية من أي مش�اكل أو تعقيدات. ستستطيع 
أن تكمل مش�اريعك اليوم يف العمل، وس�تكون 

حياتك الشخصية هادئة ومستقرة جًدا.

عزي�زي ب�رج الجدي،أن�ت بحاج�ة إىل تغي�ري 
املحي�ط الذي حول�ك، فم�ا رأي�ك يف التخطيط 
لرحل�ة ممتع�ة والقيام بأنش�طة مختلفة مع 
املقربن إليك؟ ستعود من هذه الرحلة يف حالة 

من االنتعاش.

عزيزي برج الدلو،هناك يشء ما غري طبيعي يف 
العم�ل، وربما يضعك هذا األمر يف حالة عصبية 
غريب�ة. الظروف م�ن حولك قد تك�ون مربكة 
ومضطرب�ة. األح�داث غ�ري مس�تقرة وهناك 
بع�ض النق�اط ما زال�ت غامضة بالنس�بة لك 

ولذلك ال يمكنك الترصف اآلن. 

عزي�زي برج الحوت،عندما تمر س�اعات اليوم 
تش�عر أن�ك تش�تاق إىل أي�ام مليئ�ة باألحداث 
الغريب�ة واملث�رية. ربما ترتب للس�فر يف الحال 
لزي�ارة جمي�ع بل�دان العالم، أو ربم�ا تفكر يف 

اخراع يشء جديد يف املنزل.

العذراء

احلوت

عالج فقر الدم بطرق خمتلفة
ه�ل أن�ت مص�اب بفق�ر ال�دم؟ هل 
تع�رف ما هو ع�الج فقر ال�دم الالزم 
لذل�ك؟ م�اذا ع�ن فق�ر ال�دم خ�الل 
الحم�ل وعالجه؟ تعرف عىل أهم هذه 
املعلومات وعالجات فقر الدم املختلفة 

يف املقال التايل.
ما هو فقر الدم؟

فقر الدم أو األنيميا )Anemia( عبارة 
ع�ن حالة طبية يكون فيها عدد خاليا 
الدم الحمراء يف الجسم أقل من املعتاد، 
األم�ر ال�ذي يؤث�ر ب�دوره ع�ىل نقل 

األكسجن يف الجسم.

املص�اب بفق�ر ال�دم عادة م�ا يعاني 
م�ن عدة أعراض مختلفة اعتماداً عىل 
درجة فق�ر الدم ووترية تطور املرض، 
بمعن�ى آخ�ر إن كان امل�رض بط�يء 
التط�ور ف�ال تظه�ر عىل املري�ض أية 

أعراض.
أم�ا يف حال تط�وره برسع�ة فتظهر 

أعراض مختلفة تشمل:
• التعب والشحوب

• خفق�ان رسي�ع وغ�ري منتظ�م يف 
القلب

• ضيق يف التنفس مرافقة مع أوجاع 

يف الصدر
• الدوار أو الدوخة والصداع

• تغريات يف الحالة اإلدراكية للفرد
• برودة يف اليدين والقدمن

• يف ح�االت نادرة قد يص�اب املريض 
باحتشاء عضلة القلب.

عالج فقر الدم
يعتم�د ع�الج فق�ر ال�دم ع�ادة ع�ىل 
املسبب الرئييس لإلصابة به، وهي عىل 

الشكل التايل:
1- فق�ر ال�دم بس�بب نق�ص الحديد 

:)Iron deficiency anemia(

اإلصاب�ة بفقر الدم نتيجة نقص الحديد 
يت�م عالجها عن طريق تن�اول مكمالت 
التغ�ريات يف  ببع�ض  الحدي�د والقي�ام 
النظ�ام الغذائي الخاص باملصاب، وفقاً 

لنصائح وإرشادات الطبيب.
إن كان نقص الحديد املس�بب لفقر الدم 
نات�ج عن خس�ارة كب�رية يف الدم، يجب 
عىل الطبيب تحديد موقع النزيف بهدف 
وقف�ه، وهذا عادة م�ا يتطلب الخضوع 

لعملية جراحية.
2- فقر الدم الناجم عن عوز الفيتامينات 

.)Vitamin Deficiency Anemia(

أرسع كمبيوتر يف العالـم
كمبيوت�ر  تص�در 
اليابان�ي  »فوجاك�و« 
ال�ذي ج�رى تطوي�ره 
بمجه�ود مش�رك بن 
معهد »ريكن«، وكذلك 
»فوجيتس�و«  رشك�ة 
وكيان�ات أخرى قائمة 
 »500 »ت�وب  موق�ع 
يف  الكمبيوترات  ألرسع 
العال�م، وذل�ك وفقا ملا 
ذك�ره موق�ع »نيبون 

دوت كوم«.
إىل  »فوجاك�و«  رسع�ة  وتص�ل 
415.53 بيتافل�وب وبفارق كبري 
عن الكمبيوت�ر الذي حل يف املركز 
الثاني من الواليات املتحدة برسعة 

148.6 بيتافلوب.

املعالج�ة  وح�دات  ع�دد  وبل�غ 
املركزي�ة للكمبيوتر العمالق 159 
أل�ف مركبة ع�ىل أكثر م�ن 400 
ينتظ�ر  فيم�ا  كمبيوت�ري،  رف 
بش�كل  األداء  رسع�ة  تحس�ن 
أفضل مستقبال من خالل تحسن 

الربامج.

IOS 14 ميزات جديدة يف نظام
أعلنت رشكة آبل يوم االثنن املايض عن 
نظ�ام التش�غيل )iOS 14( ال�ذي يضم 
مجموعة متنوعة م�ن امليزات الجديدة، 
منها: إعادة تصميم الشاش�ة الرئيسية 
لهاتف آيف�ون، وعنارص أفضل لواجهة 
املس�تخدم، وطريق�ة جدي�دة لتنظي�م 
يف  وتحس�ينات  تلقائًي�ا،  التطبيق�ات 
املساعد الصوتي )سريي(، باإلضافة إىل 
تطبيق ترجمة جديد، والقدرة عىل فتح 

سيارتك باستخدام آيفون.
 iOS( ولك�ن هناك ميزات أخ�رى يف نظام
14( ل�م تذكرها آبل خ�الل حدث اإلعالن 
عن النظام، فعىل س�بيل املث�ال: أضافت 
آب�ل يف تطبي�ق )Health( مي�زة جدي�دة 

ُتس�مى )Sleep( تسمح لك بتتبع أهداف 
الن�وم وتحديده�ا، وغري ذلك م�ن امليزات 
الخفية التي يمكن�ك تجربتها بعد تثبيت 
نظ�ام iOS 14.فيما ي�ي 6 ميزات جديدة 
يف نظام iOS 14 ل�م تعلن عنها آبل خالل 

:)2020 WWDC( مؤتمر
1- ميزة للتحكم يف خصوصية الصور:

يضي�ف نظ�ام )iOS 14( عنرص تحكم 
جديد عند الس�ماح لتطبيقات الجهات 
الخارجي�ة بالوص�ول إىل مكتبة الصور 
الخاص�ة ب�ك، وه�ذا يعن�ي أن�ه عندما 
يطلب تطبي�ق طرف ثال�ث الوصول إىل 
مكتبة الص�ور الخاصة بك، يمكنك اآلن 
اختي�ار منحه ح�ق الوص�ول إىل صور 
محددة فقط.عىل س�بيل املثال: إذا كنت 
تش�ارك ص�ورة يف تطبي�ق إنس�تاجرام 
فس�ُيطلب منك املوافقة عىل إذن الوصول 
ملكتبة الصور وهنا يمكنك اختيار السماح 

بالوصول املحدود أو الوصول الكامل.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 كيلو فاصوليا خرضاء مقطعة - 2 كوب ش�وربة - 2/1 كيلو لحم مقطع - 
2/1 كيل�و طماط�م معصورة - 1 ثمرة بصل مفروم - 3 فص ثوم مفروم - 1 
ملعقة كبرية سمن - 2/1 ملعقة صغرية بهارات - ملح - فلفل أسود – شطة 

– كمون
خطوات التحضري:

يف اناء كبري عىل نار متوسطة ضعي السمن يسخن.
ضعي البصل يف السمن الساخن و قلبي حتى يذبل.

ضعي اللحم عىل البصل و قلبي ثم تبليه بامللح و الفلفل و البهارات و الش�طة 
و الكمون و قلبي حتى ينضج اللحم.

اضيف�ي الثوم و الطماطم عىل قطع اللحم و قلبي مرة اخرى ثم اتركي املزيج 
عىل نار هادئة حتى تتسبك الصلصة.

ضعي الفاصوليا الخرضاء و الش�وربة يف اإلناء و اتركيها ملدة 30 دقيقة حتى 
تنضج.

قدمي الفاصوليا الخرضاء باللحم مع األرز و السلطة.

الفاصوليا اخلرضاء باللحم

؟؟هل تعلم
البكتريي�ا تمثل جزء كبري من وزن 
اإلنسان، فهي تمثل حوايل 12 كيلو 

جرام من وزن اإلنسان.
إن ريم�وت التلف�از هو م�ن أكثر 
األشياء التي تحتفظ بكمية كبرية 
يف امليكروب�ات والجراثي�م بس�بب 

تعدد األيدي التي تقوم بمسكه. 
ل�و ارتفعت درجة حرارة اإلنس�ان 
أرب�ع درج�ات فق�ط ع�ن املع�دل 
الطبيع�ي ت�ؤدي إىل الوف�اة، أم�ا 
ل�و انخفض�ت لخمس�ة وعرشين 
درجة لن تؤذي إىل الحالة الصحية 

للجسم. 
عندم�ا يك�ون الج�و ب�ارد، ف�إن 

األظافر تنمو بشكل أرسع. 
عندم�ا ال يأخذ اإلنس�ان القس�ط 
الكايف من النوم كل يوم، فإنه يأكل 

أكثر من املعتاد. 
أن عملي�ة تصوي�ر الطع�ام الذي 
تتناول�ه وتنرشه ع�ىل أحد مواقع 
التواص�ل االجتماعي هو دليل عىل 

وجود خلل نفيس لديك. 
من أكث�ر األعضاء الت�ي تتأثر بعد 
رشب املاء هي الكلية، املخ، الجلد.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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عرض برتغايل عىل طاولة عالء عباس
             المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى عالء عباس، العب املنتخب العراقي 
واملح�رف يف ن�ادي الكوي�ت الكويت�ي، 
عرض�ا احرافيا من ن�اٍد برتغايل لتمثيله 

باملوسم املقبل.
يف  الالع�ب  وق�ال مص�در مق�رب م�ن 
ترصيحات خاصة لك�ووورة، إن عباس 
تلق�ى عرض�ا رس�ميا م�ن ن�ادي جيل 
فيس�نتي الربتغ�ايل، والالع�ب يف ص�دد 
دراسة العرض مع مدير أعماله� التخاذ 

القرار املناسب.
وأض�اف املصدر، أن عب�اس أبدى رغبته 
لالنتق�ال بتجرب�ة احرافي�ة جدي�دة يف 

أوروبا.
وأوضح أن ع�الء عباس يطمح أن تكون 
التجربة يف الربتغال، بوابة حقيقية للعب 
يف إحدى الدوري�ات األوروبية الكبرية، ملا 
يمتلكه م�ن مواصفات مهاري�ة وبدنية 

وحس تهديفي مميز.
وأش�ار املصدر إىل أن عالء عباس يتواجد 

حالًيا يف ن�ادي الزوراء، من أجل الحفاظ 
عىل جاهزيته البدنية وخوض التدريبات 
بع�د العودة م�ن الكويت.يذك�ر أن عالء 
عباس، أحد أه�م املواهب العراقية حالًيا 
وتألق بش�كل الفت مع أسود الرافدين يف 

خليجي  بطول�ة 
24، والتصفيات 
املزدوجة املؤهلة 

العال�م  كأس  إىل 
2022 وكأس آسيا 2023.

الصفاقيس يرفض قرار الفيفا
             المستقبل العراقي/ متابعة

رف�ض الصفاقي التون�ي، قرار لجنة 
النزاع�ات التابعة للفيفا، بإل�زام فريق 
عاصمة الجن�وب، بدفع 50 ألف دوالر 
أيم�ن  العراق�ي  الس�ابق  لالعب�ه 

حسني.
الغريب�ي،  مه�دي  وق�ال 
يف  القانوني�ة  اللجن�ة  عض�و 
وصلتنا  »صحيح  الصفاقي: 
مراس�لة م�ن الفيف�ا تلزمن�ا 
بدفع 50 ألف دوالر لفائدة أيمن 
حس�ني، ولك�ن ه�ذا الحك�م لم 

يرضينا«.
وأضاف: »قدمن�ا ما يفيد بخالص 
الالعب، ولذلك سنستأنف ضد هذا 
الق�رار؛ إلن�زال املبل�غ إىل 5 آالف 

دوالر«.
العراق�ي  الالع�ب  أن  يذك�ر 

أيمن حس�ني، كان قد انضم إىل 
يوليو/تموز  يف  الصفاق�ي 

2018، بع�د أن أم�ى عق�دا لفائدته ملدة 
موسم واحد، قبل أن يقع التمديد يف يناير/

كانون الثاني 2019 ملدة 3 سنوات.

وقررت إدارة الصفاقي، يف الصيف املايض، 
فسخ عقد الالعب العراقي؛ بسبب فشله يف 

التأقلم مع املجموعة.

بطل عراقي يطيح بمنافسه الكندي
 يف بطولة العالـم للفنون القتالية املختلطة

عامد حممد ينترص 
عىل فريوس كورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

استطاع البطل العراقي امري البازي، ان يتغلب عىل منافسه 
.UFC الكندي يف بطولة العالم للفنون القتالية املختلطة

وذك�ر موقع وزارة الش�باب والرياضة ان »وزير الش�باب 
والرياض�ة عدن�ان درجال، ق�دم التهنئة للبط�ل العراقي 
العامل�ي امري الب�ازي، الذي تغل�ب عىل الالع�ب الكندي يف 
النزال الذي جمعهم�ا برياضة الفن�ون القتالية املختلطة 
قب�ل قليل، ضمن اكرب مس�ابقة عاملية معتمدة وألول مرة 

.« UFC يكون العراق حارضاً يف منظمة
وأش�اد درجال ب�«االنجازات التي يحرزه�ا ابطال العراق 
بالفن�ون القتالي�ة يف اكث�ر م�ن ملتق�ى عامل�ي بمختلف 
االلع�اب التي اثبتت علو كع�ب ابناء الع�راق وتفوقهم يف 

هذه الرياضة«.

رحلة نيامر أبرز أسباب ختيل برشلونة عن آرثر

سانشو يزيد الغموض حول مستقبله

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن سبب تخيل 
برشلونة عن خدمات الربازييل آرثر ميلو، العب 

وسط الفريق، لصالح يوفنتوس.
وكان برش�لونة عق�د صفق�ة تبادلي�ة ينتقل 
بموجبه�ا آرث�ر إىل يوفنت�وس، نظ�ري ارت�داء 
مريالي�م بيانيتش لقميص البارس�ا، وحصول 

األخري عىل 10 ماليني يورو.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
اإلس�بانية، فإن قرار االستغناء عن آرثر يعود، 
الرتكاب الالع�ب الربازييل لبعض األخطاء أدت 

لتخيل النادي عن التمسك بخدماته.
وأش�ارت إىل أن آرثر س�بق أن س�افر، يف رحلة 
قصرية إىل باريس، لحضور عيد ميالد مواطنه 

نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جريمان، ثم 
عاد ظه�ر الثالثاء للمش�اركة يف مران الفريق 

قبل مباراة الكالسيكو )األربعاء(.

وأوضح�ت أن الالع�ب ق�دم مس�توى جيًدا يف 
املب�اراة، لكنه أصيب يف العضلة ذات الرأس�ني، 
وتم اس�تبعاده ملدة 3 أس�ابيع، قبل أن يعرف 

بع�د ذلك: »كن�ت مخطًئا يف هذا األم�ر. أتطلع 
أتحس�ن  أن  يج�ب  أنن�ي  وأع�رف  للتط�ور، 
كش�خص«.وقالت الصحيفة إن آرثر لم يقنع 
املدرب السابق إرنستو فالفريدي خالل النصف 
األول من املوس�م الحايل، حي�ث بدأ 8 مباريات 
فق�ط من أصل 19 يف الليج�ا، كما أنه عاد من 
املنتخ�ب الربازي�يل يف نوفم�رب/ ترشي�ن ث�ان 

يعاني من انزعاجات يف العضلة الضامة.
وأضافت أن آرثر خالف أيًضا القوانني الداخلية 
يف برشلونة خالل ش�هر ديسمرب/ كانون أول 
امل�ايض، عندما ش�وهد يف إمارة أن�دورا يتزلج 
عىل الجليد.يذكر أن بعض التقارير اإلس�بانية 
تزع�م أن آرثر ادعى اإلصاب�ة باألمس، لتجنب 
التواج�د يف قائم�ة البارس�ا الخاص�ة بمباراة 

ديبورتيفو أالفيس.

              المستقبل العراقي/ متابعة

بوروس�يا  مهاج�م  سانش�و،  ج�ادون  اإلنجلي�زي  زاد 
دورتمون�د، التكهن�ات ح�ول مس�تقبله داخ�ل ملع�ب 
سيجنال إيدونا بارك. وربطت تقارير صحفية عديدة بني 

الدويل اإلنجليزي ونادي مانشس�ر يونايتد، قبل أن تؤكد 
صحيفة »ذا صن« مؤخرًا قرب توصل الش�ياطني الحمر 
التفاق مع دورتموند بش�أن ضم الالعب الش�اب. وخالل 
ترصيحات ملجلة »World Soccer«، علق سانشو عىل تلك 

األنباء، بقوله »ال أعرف ما أقوله يف هذا الصدد«.

 وأكمل: »ال يمكنك أن تعرف ما سيحدث، لذا دعونا ننتظر 
لنرى«. وكان مايكل زورك، املدير الريايض لدورتموند، قد 
أك�د أن ناديه لن يتخىل عن سانش�و يف وق�ت متأخر من 
سوق االنتقاالت، بقوله لصحيفة »كيكر«: »من املؤكد أن 

هذا لن يحدث يف آخر أسبوع من املريكاتو«.

روبن يغيب عن املران األول مع فريقه اجلديد
              المستقبل العراقي/ متابعة

سيغيب املهاجم املخرضم آريني روبن عن أول مران لفريقه 
جرونينج�ن باملوس�م الجديد، بن�اء عىل توصي�ات الطاقم 

الطبي للنادي الهولندي.
واتخ�ذ ه�ذا الق�رار بعدم�ا خض�ع الالعب�ني للعدي�د م�ن 
الفحوص�ات الطبي�ة ع�ىل م�دار األس�بوع اس�تعدادا لبدء 

تدريب�ات موس�م 2020� 2021، وفقا ملا أعلن�ه الفرق يوم 
األحد.

ويف بي�ان ن�رش عىل موق�ع النادي، ق�ال الالع�ب البالغ من 
العمر 36 عاما »كنت أستعد لالنضمام إىل مران اإلثنني، لكن 

املتخصصني نصحوني بعدم القيام بذلك«.
وأض�اف: »كنت أود االنضمام لزمالئ�ي، لكن األهم من ذلك 

هو أن أكون مستعدا بشكل جيد مع بداية املوسم«.

كان من املقرر أن يتم بث املران عرب التلفزيون الهولندي يوم 
اإلثنني يف ظل حالة الرقب الشديدة لعودة املهاجم املخرضم 
لكرة القدم االحرافي�ة.وكان روبن قد اعتزل منذ عام لكنه 
تراجع عن قراره ليلعب يف صفوف جرونينجن الذي بدأ فيه 
مس�ريته الرياضية.وأكد العب ريال مدريد س�ابقا »أعلم أن 
املش�جعني كانوا يرغبون يف رؤيتي هناك، لكنهم س�ريونني 

أعمل الحقا وهذا هو الهدف األسايس«.

هازارد: هذه أسوأ سنة يف مسرييت
              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، 
عن تقييمه للعام األول مع الفريق امللكي.

وكان هازارد انتقل من تش�يلي إىل ريال مدريد 
يف صي�ف 2019 خالل صفقة بلغت قيمتها أكثر 
م�ن 100 مليون يورو، لكن�ه عانى من إصابات 
عديدة حرمته من املش�اركة يف املباريات لفرات 

طويلة.

وقال ه�ازارد، يف ترصيح�ات أبرزته�ا صحيفة 
»مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية: »كانت هناك 
إصابات، ولكن آمل أن أكون تجاوزت هذا األمر، 

وأن يكون العام املقبل أفضل«.
وأض�اف: »يف الواق�ع لم يكن هذا الع�ام مفزًعا، 
ألنن�ي تمكن�ت من الق�دوم إىل هذا الن�ادي، كما 
أنن�ا فزنا بالدوري اإلس�باني يف عام�ي األول. ال 

يمكنني طلب املزيد«.
وتابع: »عىل املستوى الفردي، هذه أسوأ سنة يف 

مس�ريتي. لقد كان موسًما غريًبا بعض 
اليشء بسبب كل ما حدث«.

وأتم: »يمكن أن يتحس�ن املوس�م ويجب 
أن يكون اللقب التايل لنا هو دوري أبطال 

أوروبا، رغم أن األمر صعب ألن املنافس هو 
مانشسر سيتي«.

يذكر أن مانشسر سيتي تفوق عىل ريال مدريد 
يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 

2-1 عىل ملعب »سانتياجو برنابيو«.

باريس ومانشسرت سيتي يطاردان 
نجم يوفنتوس

              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى باري�س س�ان جريم�ان لتعزي�ز 
قدرات�ه الهجومية بصفق�ة جديدة خالل 

فرة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وذكرت صحيفة توتو س�بورت أن النادي 
الربازي�يل  التعاق�د م�ع  الباري�ي يري�د 

دوجالس كوستا جناح يوفنتوس.
ولفت�ت إىل أن ب�ي إس ج�ي يريد 
تعزي�ز قدرات�ه الهجومي�ة ه�ذا 
الصي�ف بع�د رحي�ل إدينس�ون 
كافاني واالس�تغناء عن تش�وبو 
موتينج بعد تمديد تعاقده لنهاية 

أغسطس املقبل.
الن�ادي  مهم�ة  أن  إىل  ولفت�ت 
الباري�ي لن تكون س�هلة لضم 
بتعاق�د  يرتب�ط  ال�ذي  كوس�تا 
م�ع اليويف حت�ى صي�ف 2022، 
ب�ل س�يجد منافس�ة قوي�ة من 

الصحيف�ة  سيتي.وكش�فت  مانشس�ر 
اإليطالي�ة أن إدارة الس�يدة العجوز تنوي 
بيع الالعب الربازييل بمقابل مادي يراوح 
بني 40 و50 مليون يورو بخالف الحوافز 
املالية.ولم تنس أيضا اإلش�ارة إىل معاناة 
دوجالس كوستا من إصابات عديدة طوال 
املوس�م الج�اري، حي�ث لع�ب 27 مباراة 

سجل 3 أهداف وصنع 7 لزمالئه.

               المستقبل العراقي/ متابعة

اعل�ن نج�م املنتخ�ب الوطن�ي الس�ابق وم�درب منتخب 
الناش�ئني، عم�اد محمد، انتص�اره عىل ف�ريوس كورونا 

املستجد »كوفيد 19«.
وكان »العم�دة« ق�د اعلن اصابته بالفريوس قبل أس�بوع 

واحد، حيث خضع للحجر املنزيل رفقة عائلته.
ونرش محمد عرب حس�ابه الرسمي عىل »فيسبوك« مقطع 
فيدي�و وعلق عليه: »بفضل الله ودعاء الناس تم بحمد لله 

اكتساب الشفاء التام من فايروس كورونا«.
وأض�اف »اقدم ش�كري اىل الجهاز الطب�ي املتمثل بدكتور 
لواء الش�مري وايض�ا احب اقدم ش�كري اىل دكتور ماجد 
حن�ا من امريكا واالخ العزيز دكتور حيدر من دبي لتقديم 
بعض النصائح .. شكرا لكل من اتصل وشكرا لكل من بعث 

رساله واسف واعتذر لكل شخص لم استطيع الرد«.

واتفورد يقيل مدربه
              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت هيئ�ة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.س�ي( 
ووس�ائل إعالم أخرى أن واتف�ورد المتعثر في 
الدوري اإلنجليزي الممت�از، أقال مدربه نايجل 

بيرسون قبل مباراتين على نهاية الموسم.

وتولى بيرس�ون قيادة واتفورد في ديس�مبر/ 
كانون األول وقاد انتفاضة في مستوى الفريق 
لك�ن الن�ادي تعث�ر منذ اس�تئناف ال�دوري في 
يوني�و/ حزيران بعد التوقف القس�ري بس�بب 
جائحة كوفيد19-.وخسر واتفورد، الذي يحتل 
المركز 17 برصيد 34 نقطة ويتقدم ب� 3 نقاط 

على منطقة األمان، أمام وس�ت هام يونايتد 
1-3، يوم الجمعة، وينهي الموس�م بمواجهة 
الثان�ي  المرك�ز  مانشس�تر س�يتي صاح�ب 

وآرس�نال العاش�ر.وفاز واتف�ورد بمباراتي�ن 
فق�ط من�ذ اس�تئناف الموس�م بينما خس�ر 4 

لقاءات وتعادل مرة واحدة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

عقبة وحيدة تعرقل بنفيكا عن ضم كافاين
المستقبل العراقي/ متابعة            

يحلم نادي بنفيكا الربتغايل بالتعاقد 
مع إدينسون كافاني، مهاجم باريس 
سان جريمان، يف صفقة مجانية، خالل 

فرة االنتقاالت الصيفية الجارية.
ذك�رت صحيف�ة »ريك�ورد« الربتغالي�ة يف عددها 
الي�وم األح�د، أن بنفي�كا يتطل�ع لض�م الهداف 
التاريخي لب�ي إس جي، برصي�د 200 هدف بعد 

انتهاء تعاقده مع النادي الفرني.

وأضاف�ت أن ما يعرقل إتم�ام الصفقة، هو الراتب الضخم 
لكافاني، حيث يش�رط املهاج�م األوروجواياني الحصول 

عىل 12 مليون يورو سنويا، يف أي ناٍد يريد ضمه.
وأك�دت أن ه�ذا املبل�غ يفوق ميزاني�ة األندي�ة الربتغالية، 
إال أن إدارة بنفي�كا تب�ذل أقىص جهد لتكوي�ن فريق قوي 
للم�درب جورجي جيس�وس قب�ل انطالق املوس�م الجديد 

.2020/2021
وانتهى تعاقد إدينسون كافاني )33 عاًما( مع بي إس جي 
يف 30 يونيو/حزي�ران امل�ايض، ورفض التمدي�د مع ناديه 

لشهرين إضافيني.
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الـثـقافــة السـياسيــةمتى تعود املصلحة؟ 

فاضل حسين الخفاجياسعد عبد الله عبد علي

ذاك�رة ايام الحص�ار ممتلئة باألح�زان والصور املتعب�ة. كانت ايام هي 
االصعب التي مر بها الش�عب العراقي، وعندما أعود بالذاكرة لعام 1996 
حيث كنا نعمل مع العم أبو رياض يف س�وق بغداد الجديدة، أنا وحس�ن 
وحيدر وناجي، وكانت وس�يلة التنقل ألغلب الن�اس هي باص املصلحة 
ذات اللون األحمر التي تنقل الناس بأجور رمزية. كانت العون الكبري لنا 
ولفئة واس�عة، وكانت خطوط مصلحة نقل الركاب تصل لألطراف، فما 
زل�ت أتذكر ب�اص املصلحة ذات الرقم 117 تنقلنا م�ن بغداد الجديدة اىل 
منطقة املعامل، وهي تعمل بخطوط متناوبة ومن الصباح واىل املس�اء، 
مما أعان الطالب واملوظفني والكسبة والعمال. بعد زوال الطاغية حلمنا 
كثريا بحياة افضل، وان تكون هناك خطوط نقل بتوقيتات ثابتة وبأجور 
رمزي�ة لتنقذ الناس م�ن جحيم أجور النقل التي تش�كل عبئ كبري عىل 
الفئ�ة محدودة الدخل، واحيانا كنا نتمادى بالحلم فنحلم بخطوط مرتو 
تص�ل بنا اىل كل مكان يف العراق وبأجور رمزية، لكن مع تقادم س�نوات 
عهد الديمقراطية تبخرت األحالم وتحولت لكوابيس، فحتى حافالت نقل 
الركاب التي كانت متوفرة يف عهد الطاغية تم الغاء خطوطها التي تتجه 
للمناطق الفقرية كسياسة حكومية محكمة لسحق الفقراء والبسطاء. 
تعت�ر املناط�ق من ح�ي العبيدي وح�ي البت�ول وحي النرص والرش�اد 
والعماري وصوال للمعامل من اإلحياء الفقرية وذات الكثافة الس�كانية، 
وكان أهلها ينتظرون الفرج بزوال صدام وحكمه وان تنصفهم الحكومات 
الجدي�دة، لكن مع األس�ف تبخرت األحالم، ولم تحق�ق هذه الحكومات 
املتعاقبة يشء مهم بسبب اإلهمال والفساد، فقط تهتم الطبقة الحاكمة 
بأصوات هذه اإلحياء، فتكثر زياراتها يف موس�م االنتخابات للضحك عىل 
الن�اس، وبعدها يختف�ون اىل االنتخابات الالحقة. من أهم ما يعاني منه 
الن�اس أجور النقل األهيل املرتفعة، لذا كان عىل الحكومة توفري حافالت 
نق�ل الركاب لهذه املناطق املعدومة بدل من توفريها يف املنصور والكرخ 
والريم�وك والخرضاء.. تل�ك املناطق التي تس�كنها ذات األغلبية املرتفة، 
فه�ل من العدل توفري الخدمات للمناطق األغنياء! وإهمال الخدمات عن 
املناط�ق املحتاجة؟! انه تكر.. من مناط�ق اإلطراف ينطلق أالف العمال 
يومي�ا نحو أعماله�م, وهم يتحصلون عىل أجور يومي�ة بالكاد تجعلهم 
مس�تمرين بالعيش, وكان يف زم�ن الطغاة تواجد خطوط نقل “مصلحة 
نق�ل الركاب” من الباب الرشق�ي اىل بغداد الجديدة, وخط أخر من بغداد 
الجدي�دة اىل املعامل, أي يصبح ذهابهم وإيابه�م بأجور رمزية تمكنهم 
بتوف�ري بعض أجور عملهم اليومي، لكن هذه الخطوط اختفت, مع أننا 
كن�ا نطمح بش�كل خدمات اكر, لك�ن حتى القليل ال�ذي كان متوفر يف 
عهد الطاغية تبخر أيضا يف عهد الديمقراطية. ال اعلم هل أن الحكم بكل 
أنواعه الدكتاتوري والديمقراطي متفق عىل س�حق الفقراء، أم هو جهل 

بطرق الحكم؟!

اث�نان من املفاه�يم املغلوط�ة التي أورثت�ن�ا اياها الع�ه�ود التي جاءت 
بع�د تأس�يس الدولة الع��راقية يف الق�رن املايض وهم�ا: الس��ياس��ة 
والثقاف�ة، فق�د تربين�ا عىل أس��اس ان الس�ياس��ة هي اخت�ص�اص 
جم�ع من “الس���حرة” الذي���ن يدرك��ون أس���رار لع�بة خط�رية 
تتحك�م بمصائ�ر الناس وقوتهم ومستقبلهم، وال يج�وز ألح�د غريهم 
ع�ىل االطالق ان يحاول س��ر أغ�وار هذه الطق�وس الس��حرية. وكم 
من م��رة تم تح�ذيرنا من األه��ل واالقارب ونح�ن ما زلنا يف ط��راوة 
الع��ود، من ان علين��ا ان نبت�عد ما اس�ت�طعن�ا ع�ن كل ما له عالق�ة 
او ريح�ة من )السياس�ة( من بع�ي�د أو قري��ب.. فق��د كان )أولي�اء 
القوم( وح�دهم املخولون بركوب االمواج السياس�ية وف�ك الطالس��م 
االيديولوجي�ة وقيادة ش�عبهم اىل ش�واطيء األمان! يل ش�هادة عىل تلك 
الفت��رة.. ف�في خمسينيات الق�رن املايض حينها كنت طفال يف املرحلة 
االبتدائية، وكان بيت خايل مجاوراً لبيتن�ا.. وكنت أش�اهده احياناً يق�رأ 
الصح�ف والكتب التي ال أفق��ه ما بداخله�ا، ويف أح��د األيام، وفجأة.. 
تمت مداهم�ة بيت�ه من قب�ل الرشطة الرسية.. وتم اي�داع�ه التوقي�ف 
ثم الس�جن، وبعد حني عرفن�ا ان س�بب اعتقاله وسجنه هو ل�«ق�راءته 
للصحف والكتب اليسارية«. لحد اآلن أذك��ر ذلك الي�وم الشتائي املمطر 
الذي رافق�ت فيها والدتي )رحمه�ا الله( لزيارة خايل يف س��جن ب�غداد 
املرك��زي يف منطقة باب املعظم.. وكان موقعه بالضبط يف بن�اية وزارة 
الصح�ة الحالي�ة.. وعند دخولن�ا بواب�ة الس��جن.. ت��م خت�م معصم 
والدت�ي.. ومعصم��ي بالخت�م الخ�اص بزوار الس�جناء… إذن ه��ذه 
هي الس�ياس�ة… ومع انقش��اع كثي�ر من الغي��وم الفكري�ة يتض�ح 
ان السياس�ة ش��يء آخر مختل�ف تمام االخت�الف عما فهمناه.. فهي 
)السياس�ة( ال تصن�ع يف الس��راديب املظلم�ة.. وال يف الغرف الخلفية.. 
بل يف ض�وء الش��مس.. وامام الجماهري.. فلم تعد السياس�ة حكرا عىل 
بع�ض الوج�هاء الذي��ن ي�ن�ف��ذون إرادة غريهم.. ب�ل اصبحت ملكا 
ل�كل الناس الذين اصبحوا ينظرون اليها عىل اس�اس انها أداة تغيي�ر يف 
ظروف حياتهم اليومي�ة، فالس��ياس��ة بمفهومها الجدي�د والحقيقي 
هي صناع�ة الغ�د، وصناعة املستقبل لالجي�ال الصاعدة.. وبالنسبة اىل 
االمة بأرسها.. والتح��ول نف�سه ط��رأ عىل مفه��وم “الثقاف���ة”.. 
فق�د كان�ت االفكار الس��ائدة هي عىل اس�اس ان الثقاف��ة هي حك�ر 
ع�ىل ف�ئ�ة م�ن االغني����اء واملرتف�ني.. وعىل أس�اس انها )ش�هادات 
الدبل�وم( تعلق يف الصالون�ات األنيق�ة وتحاط بأط�ر مذهبة.. وتعرض 
بزهو يف املناسبات املهمة.. لكن الفك�ر الج�دي�د والصحيح يعلمن�ا غري 
ذل�ك تماماً.. فال�ث�قاف�ة ليس�ت مظه�راً من مظاهر ال�رتف.. وال أداة 
لالستعمال املؤقت.. ب�ل هي س��لوك االنس��ان اليوم��ي وق�درته عىل 

تفه��م حاجات محيط��ه، والتص�رف وفق ه�ذا األساس.

علامء حيددون ستة أنواع من إصابات كورونا
ق�ال علماء بريطانيون، مؤخ�را، إنهم تمكنوا 
م�ن رصد س�تة أن�واع م�ن ف�ريوس كورونا 
املس�تجد، املس�بب لوباء كوفيد 19، مشريين 
إىل تف�اوت يف األع�راض الت�ي تظه�ُر عىل من 
يصاب�ون بالعدوى. وبحس�ب ما نق�ل موقع 
“س�كاي ني�وز”، ف�إن كل نوع عىل ح�دة، له 
أعراض مرتبط�ة به، وهذا االكتش�اف الطبي 
يس�دي خدمة كب�رية للطب، ألنه يس�اعد عىل 
معرفة العالج األنس�ب ل�كل مريض. وأجريت 
هذه الدراس�ة من قبل جامعة كينغز كوليدج، 
ويقول الباحثون إنها س�تفيد األطباء كثريا يف 
تحدي�د العالج الناج�ع، الس�يما يف ظل ترقب 
موجة ثانية من الجائحة خالل الخريف املقبل. 
وأضاف العلماء أنه من ش�أن تحديد النوع، أن 
يس�اعد عىل إنقاذ أرواح املصابني، ألن األطباء 
سيعرفون املريض األكثر حاجة لجهاز التنفس 
االصطناعي، بناًء عىل تشخيص نوع العدوى. 
وأكدت الدراس�ة أن السعال املس�تمر وارتفاع 
الح�رارة وفقدان حاس�ة الش�م، تش�كل أبرز 
أعراض اإلصاب�ة ب�فريوس كورونا املس�تجد 
الذي ظهر يف الصني ثم تحول إىل جائحة عاملية. 
لكن بعض األشخاص قد تظهر عليهم أعراض 
أخ�رى مختلف�ة حينم�ا يصاب�ون بف�ريوس 

كورونا املس�تجد، وربم�ا ال ينتبهون إىل األمر، 
وتش�مل هذه العالمات كال م�ن الصداع وآالم 
املفاص�ل والعياء واإلس�هال وفقدان الش�هية 

وعدم القدرة عىل التنفس بشكل طبيعي.
ويوض�ُح الباحث�ون أن أول نوع م�ن “كوفيد 
19، يش�به اإلنفلونزا، لكنه ال يكون مصحوبا 
بارتفاع درجة الح�رارة؛ وترتاوح أعراضه بني 
الصداع وفقدان حاس�ة الش�م وآالم العضالت 
والته�اب الحل�ق وأل�م يف الص�در. أم�ا النوع 
الثان�ي فيك�ون مصحوب�ا بح�رارة، وتش�مل 
أعراضه كال من الصداع وفقدان حاس�ة الشم 

والس�عال والته�اب الحلق والح�رارة وفقدان 
الش�هبية إضافة إىل بحة يف الصوت. يف غضون 
ذل�ك، يرتبط النوع الثال�ث بالجهاز الهضمي، 
ويح�دث أعراضا مثل الصداع وفقدان حاس�ة 
السم وفقدان الش�هية واإلسهال وألم الصدر، 
وال يعاني املصاب من السعال. وأطلق العلماء 
عىل النوع الرابع اسم “مستوى الخطر األول” 
)التع�ب(؛ وتش�مله أعراض�ه ص�داع ال�رأس 
وفقدان الش�م والس�عال وبحة الص�وت وألم 

الصدر والشعور باإلرهاق.
والنوع الخامس من “كوفيد 19؛ هو “مستوى 
الخطر الثاني” )تشويش واضطراب(؛ وتشمل 
األعراض صداع الرأس وفقدان حاس�ة الش�م 
والش�هية والس�عال والحرارة وبح�ة الصوت 
والته�اب الحلق وألم الصدر والش�عور بالتعب 
والتش�ويش وأل�م العض�الت. وح�دد العلماء 
النوع السادس واألخري باسم “مستوى الخطر 
الثالث”؛ وه�و نوٌع يجمع ب�ني اضطرابات يف 
جه�ازي التنف�س والهضم؛ ويش�مل أعراض 
الص�داع وفق�دان الس�م والش�هية والس�عال 
والح�رارة والتهاب الحلق وأل�م الصدر والتعب 
والتش�ويش وأل�م العضالت وضع�ف التنفس 

واإلسهال وآالم البطن.

نجدة بغداد تلقي القبض عىل )١٣٤( متسوالً و)٦( خممورين 
وتضبط )٣( سيارات مطلوبة 

بغداد / املستقبل العراقي

تمكن�ت مفارز نج�دة بغداد، أم�س األحد، من 
تنفذ واجبات ومهام أمنية،وإنس�انية وخدمية 
مختلف�ة خ�الل ٢٤ س�اعة املاضي�ة يف عموم 
العاصمة بغداد. وألقت دوريات النجدة القبض 

ع�ىل 1٣٤ متس�وال م�ن خ�الل حمل�ة أعدتها 
مديري�ة نجدة بغ�داد للحد من ه�ذه الظاهرة، 
و6 مخمورين يعرتضون س�بيل املارة، وضبط 
٣ س�يارات مطلوبة )عليها إش�ارة حجز( من 
قبل دوريات نجدة )النهروان، الكندي، الزهور( 
ضمن مناطق سيطرة اللج، النهضة، الحسينية، 

وتم تس�ليم جميع الح�االت اىل مراكز الرشطة 
أصوليا، أما الجانب الخدمي واالٕنساني، فقامت 
دوري�ات رشط�ة نجدة بغ�داد بالت�رع ب )9( 
قناني دم للمرىض الراقدين داخل املستشفيات، 
وقام�ت بنق�ل 1٠ حاالت مرضي�ة اعتيادية اىل 

املستشفيات واابداء املساعدة لهم.

أعل�ن خراء م�ن جامع�ة كيوش�و اليابانية أنه 
م�ن املق�رر أن تبدأ الدراس�ات الرسيري�ة للقاح 
ضد فريوس “كورون�ا” تنتجه دودة القز. ووفقا 
للخراء، فإن الهندس�ة الوراثية قادرة عىل جعل 
ديدان الق�ز تنتج الروتينات الرضورية. ويدرس 
العلم�اء تقني�ات الس�تخدام ه�ذه الروتين�ات 
لتطوير لقاحات ضد األمراض املعدية التي يمكن 

أن تنترش نظرًيا يف املس�تقبل. وم�ن املقرر أيضا 
أن ينته�ي الباحثون الياباني�ون اختبارات لقاح 
فريوس “كورونا” عىل الفرئان بحلول نهاية هذا 
الع�ام، بينما تبدأ االختب�ارات عىل البرش يف العام 
املقب�ل. وأعل�ن الخ�راء أن دودة الق�ز يمكن أن 
تولد بروتني ش�ائك يس�تخدمه الفريوس التاجي 
إلصاب�ة الخلي�ة، حيث أظه�رت التج�ارب )عىل 

فريوس آخر( أن األجس�ام املض�ادة التي ظهرت 
بعد حقن الفرئان بالروتينات التي أنتجتها دودة 
الق�ز، منعت م�ن اإلصابة بالع�دوى. وقال مدير 
األبحاث واألستاذ الجامعي تاكاهريو كوساكابي 
“يعم�ل الخ�راء، يف مختل�ف أنح�اء العالم، عىل 
انتاج لقاحات، ولكن الرسعة ليس�ت أولويتنا”، 

.”The Asahi Shimbun“ وفق صحيفة

دودة يمكن أن تكون خملصة البرشية من »كورونا«

اكتش�ف العلم�اء األمريكيون طريق�ة لتحويل إناث البع�وض إىل ذكور ال 
تلدغ، حيث يمكن فعل ذلك من خالل تغيري جينوم واحد فقط.

وكان الس�بب الرئييس للدراسة، هو فرضية أن ذكور البعوض، عىل عكس 
اإلناث، ال تميل إىل اللدغ. وقد استخدم فريق مشرتك من العلماء األمريكيني 
يمثلون جامعة “فرجينيا بوليتكنيك” وجامعة “تكساس إيه آند إم” إناث 
بعوضة الحمى الصفراء ” Aedes aegypti” والتي تس�بب عددا كبريا من 

العدوى الخطرية.
وحل�ل العلماء أحد أزواج الكروموس�ومات التي تح�دد “الجنس الذكري” 
ل�دى هذا النوع م�ن البعوض، ثم أدخل�وا الجني املحدد للذك�ور “Nix” يف 
صبغي�ات األنثى. وس�مح ه�ذا التغيري الجين�ي بتحويل اإلن�اث إىل ذكور 
خصب�ة، كما أن هذه التغيريات س�يتم تناقلها من قب�ل األجيال الالحقة، 

.”Proceeding of the National Academy of Sciences“ وفق مجلة
ومع ذلك، فإن العينات، التي حصل عليها العلماء، لم تتمكن من الطريان، 

.”myo-sex ” وذلك بسبب عدم وجود جني

علامء حيولون أنثى البعوض
 إىل ذكر ال يلدغ

علامء أملان يتوصلون لطريقة جديدة تكشف عن اإلصابة املبكرة بالزهايمر
كش�ف فريق بحثي باملرك�ز األملاني ألمراض 
التنكس العصبي أن اإلدراك الش�خيص يمكن 
أن يك�ون مؤرًشا مهًم�ا للكش�ف املبكر عن 
مرض الزهايمر، ويف دراس�ة جديدة ش�ملت 
٤٤9 من كبار الس�ن أفاد العلم�اء أن األفراد 
الذين يعانون من مش�اكل يف الذاكرة أظهروا 
أيًضا يف املتوس�ط عجزًا إدراكًيا قابالً للقياس 
كان مرتبًط�ا بتش�وهات يف س�ائل العم�ود 
الفقري، وهو ما  يمكن من التشخيص املبكر 

وتطوير العالج للزهايمر من هذه النتائج.
 neuroscience لصحيف�ة  لتقري�ر  ووفق�ا 
املصاب�ون  األش�خاص  يعان�ى  العلمي�ة، 
بالتدهور املع�رف الذاتي من خط�ر اإلصابة 
بالخرف عىل املدى الطويل، قال الروفيس�ور 
ماي�كل واغن�ر ، أخصائ�ي نف�يس يف عي�ادة 

الذاكرة يف مستش�فى بون الجامعي بأملانيا: 
“ال ُيع�رف الكث�ري عن اآللي�ات الكامنة وراء 
مشاكل الذاكرة الذاتية ألن التأثريات خفية”.

وش�ارك يف الدراس�ة ش�بكة م�ن الجامعات 
والت�ي  الجامعي�ة  واملستش�فيات  األملاني�ة 

أجري�ت ع�ىل مجموع�ه ٤٤9 ام�رأة ورج�اًل 
متوسط أعمارهم حواىل 7٠ عاًما.

خض�ع النس�اء والرج�ال الذي�ن ش�اركوا يف 
الدراسة الختبارات مختلفة لقدراتهم العقلية 
باإلضاف�ة إىل أداء الذاكرة ، كان الرتكيز أيًضا 
عىل س�عة االنتب�اه والقدرة ع�ىل الرتكيز يف 
املواق�ف املختلف�ة. من بني أم�ور أخرى ، تم 
اختبار املهارات اللغوية والقدرة عىل التعرف 

عىل األشياء وتسميتها بشكل صحيح.
باإلضافة إىل ذلك ، تم تحليل السائل الدماغي 
الشوكي ل� 18٠ موضوع دراسة  1٠٤ منهم 
مصاب�ون ب�التده�ور املع�رىف، هذا الس�ائل 
موجود يف الدماغ والحبل الش�وكي تم قياس 
مستويات بروتينات محددة ، وهي “ببتيدات 

أميلويد-بيتا” و “بروتينات تاو”.

يضي�ف الكثري من الناس الحليب عند تحضري البيض املخفوق، لكن هذه 
الطريقة ليست صحيحة وفقا لبعض الخراء.

وق�ال مدي�ر العديد من مطاعم لندن الحائزة ع�ىل جوائز، دان جوينيس، 
إنه ال يجب إضافة الحليب إىل البيض املخفوق ألنه يخفف النكهة ويجعل 
طعم�ه كاملط�اط. وأض�اف جويني�س، بالنس�بة يل أنا أقوم باس�تخدام 
الزب�دة ووضعها ع�ىل املقالة ومن ث�م أضيف البيض عندم�ا يصبح لون 
الزبدة ذهبي وليس بني كما أس�تمر بتقليب الوجبة طوال الوقت عىل نار 
متوسطة أو هادئة. ونصح الخبري بتقليب البيض حتى يكون سائال قليال 

لكن متامسكا، بحسب ما نقلته صحيفة “يوركشاير” الريطانية”.
ووافقه الرأي الطاهي لوك سيلبي الذي قال، إن إضافة الحليب إىل البيض 
يجعله رطبا جدا، كما دعمت الكاتبة عن الطعام، ريتشيل فيبس، الطاهي 

مضيفة، أن الحليب يجرد البيض من نكهته.
ويفضل الطهاة الش�هريون بإضافة الكريمة الحامضة أو حليب البودرة 

بدال من الحليب باإلضافة إىل الزبدة التي تعد مكونا أساسيا.

ملاذا يمنع إضافة احلليب
 إىل البيض املخفوق؟


