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عملية جديدة يف دياىل
 للقضاء علـى فلـول »داعـش« 

بمشاركة الطريان احلريب
ص2
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، 
أملس االحلد، اجتماعاً برئاسلة رئيلس الوزراء 
مصطفلى الكاظمي، فيما اصلدرت قرارات عدة 
بينها فلرض حظر شلامل للتجول لعلرة ايام 
بضمنهلا ايام عيلد االضحى بدءا ملن الخميس 
املقبلل.  وقال املكتلب اإلعاملي لرئيس مجلس 
الوزراء يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منله، إن »رئيلس اللوزراء مصطفلى الكاظمي 
تلرأس اليلوم، اجتماعلاً للجنلة العليلا للصحة 
والسلامة الوطنية، تمت خاله مناقشلة جملة 

من املوضوعات املدرجة ضمن جدول األعمال«.
واوضح البيان أن »اللجنة العليا للصحة والسامة 

الوطنية اصدرت جملة من القرارات وهي: 
أوال/ فلرض حظلر التجوال الشلامل أليلام عيد 
األضحلى املبلارك، اعتبلارا ملن يلوم الخميلس 
2020/7/30 ولغايلة يلوم األحلد 2020/8/9، 

وينظر بالحظر بعد عطلة العيد. 
ثانيلا/ إعادة فتح العيلادات الخاصة عىل أن يتم 
االلتلزام باللروط والضوابلط املعلّدة من قبل 

وزارة الصحة ونقابة األطباء.
ثالثلا/ إعلان وزارة الصحلة علن فتلح املجال 
للمسلتثمرين الراغبلن بإنشلاء معاملل إنتلاج 
لألوكسلجن الطبلي، علىل أن تقدم لهلم جميع 
االسلتثمار  هيئلة  ملع  بالتنسليق  التسلهيات 
والجهات ذات العاقة. رابعا/ تكليف األمن العام 
ل مجلس اللوزراء بالتواصل مع الجانب الكويتي، 
لتسلهيل دخول صهاريج األوكسلجن عرب منفذ 

سفوان الحدودي.
التفاصيل ص2
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 االتفاق مع »ايني« االيطالية لتجهيز املحافظة 
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نبذل كل جهودنا وطاقتنا لتوفري 

اخلدمات للمواطنني

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكر الرئيس الرويس فاديمري بوتن، أمس األحد، أن ساح 
البحرية يف باده سليحوز أسللحة نووية هجومية أرسع 
من الصلوت ودرون نووية مسلرية يمكنهلا العمل تحت 
املاء، وهو عتلاد قالت وزارة الدفاع إنه يف مرحلة االختبار 
األخرية. ويقول بوتن إنه ال يريد سلباق تسلح، لكنه كثريا 
ما يتحدث عن جيل جديد من األسللحة النووية الروسلية 
التي يقلول إنها ال مثيل لها ويمكلن أن ترضب أي مكان 
تقريبلا يف العالم.  وتشلمل األسللحة، التي للم يجر نر 
بعضهلا بعد، الدرون النووية املسلرية )بوسليدون( التي 

تعمل تحت املاء واملصممة كي تحملها غواصات وصاروخ 
كروز )تسلريكون( األرسع من الصوت الذي يمكن نره 

عىل سطح السفن.
ويجعلل هلذا املزيج ملن الرسعة والقلدرة علىل املناورة 
واالرتفلاع من الصعب تتبع واعلراض الصواريخ األرسع 
ملن الصلوت، إذ يمكنهلا االنطاق برسعلة تفوق رسعة 

الصوت خمس مرات.
وقال إن قدرات البحرية الروسلية تتنامى وإنها سلتحوز 

40 سفينة جديدة هذا العام.
وللم يحدد متى سلتحصل البحرية عىل األسللحة األرسع 

من الصوت، لكنه أشار إىل أن ذلك اليوم يقرب.

      بغداد / المستقبل العراقي

املسلتقلة  العليلا  املفوضيلة  أصلدرت 
لانتخابلات األواملر اإلداريلة للموظفن 
الذيلن تم اختيارهلم وفق آلياٍت شلفافٍة 
ومنشلورٍة يف املوقع الرسمي للمفوضية، 
وقد تم إرسال األوامر عرب الربيد االلكروني 
)االيميل( الرسلمي ملفوضيلة االنتخابات 
بعد املشورة مع الجهات املختصة حفاظاً 

عىل سامة موظفيها.
وذكلر بيلان للمفوضية تلقت املسلتقبل 
العراقي نسلخة منه ان »اختيار املوظفن 
كان حسلب آليلة توزيع املناصلب املعلن 

 www.ihec.iq عنهلا يف املوقلع الرسلمي
علىل أسلاس التحصيلل الدرايس وسلنن 
الخدمة الفعلية، والكفاءة والخربة فضاً 
عن السللوك الوظيفي، عىل أن ال يكون يف 
سجلِه الوظيفي عقوبة، أو منتمياً لحزب 
سيايس«. وبينت »سيكون املوظفن الجدد 
تحت االختبار ملدة ثاثة أشلهر للتأكد من 
صحلة البيانات واملعلوملات باالضافة اىل 

التأكد من نزاهتهم وأمانتهم يف العمل«.
وأشلارم مفوضية االنتخابلات إىل »أنه لم 
ُيمنع أي موظف من الرشيح يف أي تشكيل 
إداري ملادام مطابقاً لروط الرشليح، 
وتضملن هذه اآللية إبعلاد املفوضية عن 

خطلط واجنلداٍت غايتها تحقيلق إرادات 
سياسية و فرض املحاصصة فيها«.

ولفتلت اىل ان »الغايلة ملن تعديل قانون 
املفوضية الجديد هو اختيار مستشلارين 
وقضاة من الصنف األول إلعادة الرعية 
والنزاهة اىل عمل املفوضية، ومن الواضح 
هنا أن نية املرع كانت لحماية مفوضية 

االنتخابات قانونياً وإعادة الثقة بها«.
مفوضيلة  طلبلت  آخلر،  صعيلد  وعلىل 
االنتخابلات ميزانيلة بسليطة مسلتثناة 
من بعلض الضوابط املُقيدة ليتسلنى لها 
تحضري مركز تأهيل االجهزة االلكرونية 
للمسلاعدة  التجلارة  وزارة  وناشلدت 

يف خلزن وحفلظ هلذه االجهلزة . كملا 
أوعلزت املفوضيلة يف شلهر شلباط لهذا 
العلام باملبلارشة بتوزيع بطاقلة الناخب 
االلكرونيلة البايومتلللريلة التلي بللغ 
املطبلوع منهلا )  14،446،914( ، وتلم 
توزيلع ) 9،563،822( بطاقة حتى االن، 
وتوقف العمل بسلبب الظلروف الصحية  
وفاتحلت   ، كورونلا  جائحلة  النتشلار 
املفوضية اللجنة العليا للصحة والسلامة 
بالسلماح ملوظفيهلا يف مراكز التسلجيل 
املبلارشة بتوزيع  البطاقات ملع االلتزام 

بالروط. 
التفاصيل ص2
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العراق هييمن
 عىل املراكز االوىل يف بطولة 
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الرافدين يبارش بتوزيع رواتب املوظفني لشهر متوز
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أمس األحد، عن مبارشته 
بتوزيع رواتب وزارات ومؤسسات الدولة املوطنة 
رواتبه�م عىل املرصف لش�هر تم�وز الحايل، عن 

طريق أدوات الدفع اإللكرتوني.
 وق�ال املكت�ب اإلعالمي للم�رصف يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه إنه »تمت املبارشة 
بتوزي�ع روات�ب موظف�ي وزارات ومؤسس�ات 
الدولة من الذين وصلت صكوك وتمويل رواتبهم 

والتخصيص املايل لدى املرصف«.
وأشار اىل انه »بإمكان املوظفني استالم رواتبهم 

من اي مكان يتواجدون فيه«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عقدت اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية، 
أم�س االح�د، اجتماعاً برئاس�ة رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي، فيما اص�درت قرارات عدة 
بينه�ا فرض حظر ش�امل للتجول لع�رة ايام 
بضمنه�ا ايام عي�د االضحى بدءا م�ن الخميس 

املقبل. 
وقال املكتب اإلعالم�ي لرئيس مجلس الوزراء يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اليوم، 
اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية، 
تم�ت خالل�ه مناقش�ة جمل�ة م�ن املوضوعات 

املدرجة ضمن جدول األعمال«.
واوضح البيان أن »اللجنة العليا للصحة والسالمة 

الوطنية اصدرت جملة من القرارات وهي: 
أوال/ ف�رض حظ�ر التج�وال الش�امل أليام عيد 
األضح�ى املب�ارك، اعتب�ارا م�ن ي�وم الخمي�س 
2020/7/30 ولغاي�ة ي�وم األح�د 2020/8/9، 

وينظر بالحظر بعد عطلة العيد. 
ثانيا/ إعادة فتح العي�ادات الخاصة عىل أن يتم 
االلت�زام بال�روط والضواب�ط املع�ّدة من قبل 

وزارة الصحة ونقابة األطباء.
ثالث�ا/ إع�الن وزارة الصح�ة ع�ن فت�ح املجال 
للمس�تثمرين الراغب�ني بإنش�اء معام�ل إنتاج 
لألوكس�جني الطب�ي، ع�ىل أن تقدم له�م جميع 
االس�تثمار  هيئ�ة  م�ع  بالتنس�يق  التس�هيالت 

والجهات ذات العالقة.
رابعا/ تكليف األمني العام ل مجلس الوزراء بالتواصل مع 
الجانب الكويتي، لتس�هيل دخول صهاريج األوكسجني 

عرب منفذ سفوان الحدودي.
خامس�ا/ قي�ام وزارة الصح�ة بالتنس�يق م�ع هيئ�ة 
املستشارين بتقديم دراس�ة بشأن فتح بوابة الكرتونية 
لالستش�ارات الطبية من قبل امل�الكات الطبية يف وزارة 
الصحة. سادس�ا /إقرار توصيات فريق إعداد اإلجراءات 

الوقائية من جائحة كورونا يف املطارات العراقية.

س�ابعا / قي�ام األجهزة األمني�ة بتنفيذ ق�رارات اللجنة 
العليا بش�أن تطبيق الروط الصحية )لبس الكمامات 
والتعقيم والتباع�د االجتماعي، وغريها من اإلجراءات(، 
مع فرض الغرامات املالية للمخالفني وحجز مركباتهم.
ثامن�ا/ قيام ش�بكة اإلع�الم العراقي بتكثي�ف الربامج 
التثقيفي�ة والتوعوي�ة، بش�أن الوقاي�ة م�ن جائح�ة 

كورونا«.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة تس�جيل 78 حالة 
وف�اة و2459 إصابة جديدة بف�ريوس كورونا خالل ال� 
24 س�اعة املاضية، فيما أش�ارت إىل أن حاالت الش�فاء 

بلغت 1900.
وقال�ت الوزارة يف بيان موقفه�ا الوبائي اليومي، وتلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن�ه »ت�م فح�ص 
)17511( نموذجاً يف كافة املختربات املختصة يف العراق؛ 
وبذل�ك يك�ون املجموع ال�كيل للنم�اذج املفحوصة منذ 

بداية تسجيل املرض يف العراق )912698(«.
وأضافت أن »املوقف س�جل 1900 حالة شفاء يف العراق 
توزعت كالتايل: )بغ�داد / الرصافة 358 بغداد / الكرخ 
289 مدينة الطب 104 النجف االرٔشف 122 الس�ليمانية 
15 أربي�ل 113 دهوك 12 كرب�الء 93 كركوك 103 دياىل 

31 واسط 147 البرصة 90 ميسان 20 بابل 169 
الديواني�ة 77 ذي ق�ار 70 االٔنب�ار 12 نينوى 31 

صالح الدين 44(«.
وأش�ارت إىل أنه »تم تسجيل 2459 إصابة وكما 
ي�يل: )بغ�داد الرصاف�ة 308 بغ�داد الكرخ 281  
مدينة الط�ب 20 النج�ف 31 الس�ليمانية 128 
أربي�ل 76 ده�وك 11 كرب�الء 240 كركوك 102 
دي�اىل 109 واس�ط 138 الب�رصة 390 ميس�ان 
79 باب�ل 198 الديواني�ة 96 ذي ق�ار 96االٔنب�ار 

17املثنى 87 نينوى 41 صالح الدين 11(«.
وتابع بيان املوقف الوبائي، أن »الوزارة س�جلت 
78 حالة وفاة جديدة وكما ييل: )بغداد الرصافة 
11 بغ�داد الك�رخ 8 مدين�ة الط�ب 6 النج�ف 1 
الس�ليمانية 7 أربي�ل 3  كربالء 4 كركوك 5 دياىل 
3 واس�ط 1 البرصة 4 ميسان 2 بابل 5 الديوانية 
2 ذي ق�ار 5 االٔنب�ار 1 املثن�ى 2 نينوى 2  صالح 

الدين 6(«.
وبل�غ مجموع حاالت الش�فاء 75217 ) نس�بة 
الشفاء 68.4%(، ومجموع اإلصابات: 110032، 
ومجم�وع   ،30453 ال�كيل:  الراقدي�ن  وع�دد 
الراقدي�ن يف العناي�ة املرك�زة: 433، ومجم�وع 

الوفيات: 4362.
وأص�درت وزارة الصحة قراراً بش�أن دفن جثث 
املتوف�ني بف�ريوس كورون�ا يف املقاب�ر العام�ة 
بالب�الد.  وس�محت ال�وزارة، بحس�ب كتاب لها 
حصلت املستقبل العراقي عىل نسخة منه، بدفن 
املتوف�ني بكورون�ا يف أي مق�ربة يختاره�ا ذوي 
املت�ويف كم�ا ال يوجد مان�ع علمي من دفنه�ا بالطريقة 
املعه�ود والس�ائدة يف دف�ن املوت�ى املتوف�ني باالمراض 
األخرى من حيث عمق القرب وما ش�اكل ذلك مع االلتزام 
الت�ام باالج�راءات الوقائية ال�واردة يف تعليمات منظمة 

الصحة العاملية وبارشاف الجهة الصحية.
واكدت الصحة ان »الجثة بعد تعفريها باملستش�فى لن 
تكون معدية وبعد دفنها وال يوجد أي خطر عىل أي يشء 

خارج القرب«.

      بغداد / المستقبل العراقي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  أص�درت 
لالنتخابات األوامر اإلدارية للموظفني الذين 
تم اختيارهم وفق آلياٍت ش�فافٍة ومنشورٍة 
يف املوقع الرسمي للمفوضية، وقد تم إرسال 
األوام�ر ع�رب الربي�د االلكرتون�ي )االيميل( 
الرس�مي ملفوضية االنتخابات بعد املش�ورة 
م�ع الجه�ات املختصة حفاظاً عىل س�المة 

موظفيها.
وذك�ر بي�ان للمفوضي�ة تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ان »اختي�ار املوظفني 
كان حسب آلية توزيع املناصب املعلن عنها 

يف املوقع الرسمي www.ihec.iq عىل أساس 
التحصيل الدرايس وس�نني الخدمة الفعلية، 
الس�لوك  ع�ن  فض�اًل  والخ�ربة  والكف�اءة 
الوظيفي، عىل أن ال يكون يف سجلِه الوظيفي 

عقوبة، أو منتمياً لحزب سيايس«.
وبين�ت »س�يكون املوظف�ني الج�دد تح�ت 
االختبار مل�دة ثالثة أش�هر للتأكد من صحة 
البيان�ات واملعلومات باالضافة اىل التأكد من 

نزاهتهم وأمانتهم يف العمل«.
وأش�ارم مفوضي�ة االنتخاب�ات إىل »أن�ه لم 
ُيمنع أي موظف من الرتش�يح يف أي تشكيل 
إداري م�ادام مطابق�اً ل�روط الرتش�يح، 
وتضم�ن ه�ذه اآللي�ة إبع�اد املفوضية عن 

خط�ط واجن�داٍت غايته�ا تحقي�ق إرادات 
سياسية و فرض املحاصصة فيها«.

ولفت�ت اىل ان »الغاي�ة م�ن تعدي�ل قان�ون 
املفوضي�ة الجدي�د هو اختيار مستش�ارين 
وقضاة م�ن الصنف األول إلع�ادة الرعية 
والنزاه�ة اىل عمل املفوضي�ة، ومن الواضح 
هن�ا أن نية املرع كان�ت لحماية مفوضية 

االنتخابات قانونياً وإعادة الثقة بها«.
مفوضي�ة  طلب�ت  آخ�ر،  صعي�د  وع�ىل 
االنتخاب�ات ميزانية بس�يطة مس�تثناة من 
بعض الضوابط املُقيدة ليتسنى لها تحضري 
مركز تأهيل االجهزة االلكرتونية وناش�دت 
وزارة التج�ارة للمس�اعدة يف خ�زن وحفظ 

ه�ذه االجه�زة . كم�ا أوع�زت املفوضية يف 
ش�هر ش�باط لهذا العام باملب�ارشة بتوزيع 
بطاقة الناخب االلكرتونية البايومرتية التي 
بلغ املطب�وع منه�ا )  14،446،914( ، وتم 
توزي�ع ) 9،563،822( بطاق�ة حت�ى االن، 
وتوق�ف العم�ل بس�بب الظ�روف الصحية  
النتشار جائحة كورونا ، وفاتحت املفوضية 
اللجن�ة العليا للصحة والس�المة بالس�ماح 
ملوظفيها يف مراكز التسجيل املبارشة بتوزيع  
البطاق�ات مع االلتزام بال�روط الصحية. 
ومازال�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات مس�تمرة 
بمنح إجازات تأس�يس االحزاب حيث بلغت 
االجازات املمنوحة )230( شهادة تأسيس«. 

وش�ددت عىل إن »توجيه االتهام للمفوضية 
العليا املس�تقلة لالنتخابات وإىل تشكيالتها 
اإلداري�ة يش�ري بكل وض�وح إىل اس�تهداف 
متعم�د ومتكرر ليس ملفوضي�ة االنتخابات 
فحس�ب ، وانم�ا للعملي�ة الديمقراطي�ة يف 

العراق«.
ودعت املفوضية »رشكاء العملية االنتخابية 
م�ن منظم�ات املجتم�ع املدن�ي والكيانات 
السياسية واالعالميني للوقوف معها لتطوير 
عمل املفوضية وتعزيز ثقة الشعب العراقي 
بعملها« مؤكدة أن »أبوابها مفتوحة لجميع 
ال�ركاء الحريص�ني عىل إنج�از انتخابات 

تليق بالعراق وتضحيات شعبه الشجاع«.

الصحة تصدر قرارًا جديدًا بشأن دفن املتوفني بـ »كورونا« وتسجل حنو )٢٥٠٠( إصابة جديدة.. واحلكومة تسعى لتفعيل »العيادة االلكرتونية«

العراقيون سيستقبلون عيد األضحى بـ »التباعد االجتامعي« و »احلظر الشامل«
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مفوضية االنتخابات ختتار موظفيها وتشكو من استهداف متعمد ومتكرر

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائ�ب عن تحال�ف الفتح 
األح�د،  أم�س  كري�م،  محم�د 
الحكوم�ة االتحادي�ة بمقاضاة 
دعم�ت  الت�ي  ال�دول  جمي�ع 

اإلرهاب ومن بينها السعودية.
وقال كريم، يف ترصيح صحفي، 
إن “عدد كبري من الدول العربية 
الع�راق  يف  اإلره�اب  دعم�ت 
وع�ىل رأس�ها الس�عودية وعىل 
الحكوم�ة االتحادي�ة مقاض�اة 
تلك ال�دول”، الفت�ا إىل إن “دور 

الخارجي�ة والع�دل ضعيف جدا 
تجاه املجاميع اإلرهابية والدول 

الداعمة لها”.
وأض�اف أن “ع�ودة الع�راق إىل 
وضع�������ه اإلقليم�ي مه�م 
جدا لك�ن يجب أن تت�م مراعاة 
مصلحة الشعب ال�����عراقي”، 
تتمت�ع  أن  “عليه�ا  أن  مبين�ا 
دع�م  م�ن  تج�اه  بالش�جاعة 
اإلره������اب، حي�ث ضعفها 
أدى إىل خ�رق الس�يادة وانتهاك 
األعراف الدولية بش�كل رسمي 

وغري رسمي”.

عىل رأسها السعوديـة.. نائب يدعـو
 إىل مقاضاة الدول الداعمة لإلرهاب 

        بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت القوات العراقي�ة، أمس األحد، عملية 
عس�كرية يف محافظ�ة دي�اىل ملالحق�ة خاليا 
»داعش« وإيجاد بيئة آمنة لعودة النازحني إىل 
مناطقهم األصلية التي هجرهم التنظيم منها. 
أعلنت قيادة العمليات العس�كرية املش�رتكة 
أن قواته�ا رشعت يف تنفيذ عمليات مس�لحة 
بمحافظة دياىل ِمن خالل ثالثة محاور: األول 
للجي�ش، والثان�ي لقي�ادة رشطة دي�اىل بعد 
تعزيزه�ا بقطع�ات ِم�ن الرط�ة االتحادية 
والرد الرسيع، والثالث لقوات الحشد الشعبي. 
وأش�ارت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه إىل أنه بتوجيه من رئيس 
الوزراء القائد العام للقوات املسلحة مصطفى 
العملي�ات  قي�ادة  وب�إرشاف  الكاظم�ي، 
املشرتكة، انطلقت العمليات يف محافظة دياىل 
وامتازت يف التكتيك من املراحل السابقة نظرًا 
إىل خصوصية م�رسح العمليات يف املحافظة. 
وأضافت أن ه�ذه العمليات التي اطلق عليها 

»أبط�ال الع�راق« تس�تهدف اج�راء عمليات 
بح�ث وتفتي�ش ش�املة لقواطع مس�ؤولية 
التش�كيالت وتدمري عدد ِمن مضافات داعش 
وس�د الثغ�رات يف جمي�ع قواط�ع العمليات، 
يرافقها إجراءات إلعادة تأمني القرى املهجرة 
والعوائ�ل النازحة، فضاًل ع�ن تقييم األجهزة 
األمنية واالس�تخبارية الوضع األمني يف هذه 
املناطق، ثم مالحقة الخالي�ا اإلرهابية وخلق 

أجواء آمنة لع�ودة العوائل النازحة يف مناطق 
وجن�وب  دي�اىل  وح�وض  وت�وكل  املخيس�ة 
خانق�ني وزور أم الحنط�ة والعب�ارة. وتمت�د 
العملي�ات العس�كرية يف املحافظ�ة املحاذية 
حدوده�ا ل�ألرايض اإليراني�ة إىل الح�دود مع 
إقلي�م كردس�تان الش�مايل لتعق�ب عن�ارص 
تنظيم داعش، وتجري اس�تناًدا إىل معلومات 
اس�تخبارية ع�ن أوكار العن�ارص اإلرهابي�ة 

وجيوبه�ا. أوضح�ت قياد الحش�د الش�عبي 
املشارك يف هذه العمليات أنها تهدف كذلك إىل 
تعزيز األمن واالستقرار وتدمري أوكار اإلرهاب 
والقبض ع�ىل املطلوبني وتس�ليمهم للعدالة. 
وأضافت أن قواتها أحرقت يف الس�اعات األوىل 
للعملي�ات مضافة لداعش جنوب نهر الوند يف 
محافظة دياىل، وأن قواتها تش�ارك مع باقي 
ق�وات الجيش والرطة الرطة االتحادية يف 
هذه العمليات، بإسناد طريان الجيش والقوة 
الجوي�ة. بدوره، ق�ال العميد يحيى رس�ول، 
املتح�دث الرس�مي باس�م رئيس ال�وزراء، يف 
تغري�دة ع�ىل »توي�رت« إن العملي�ات »تأت�ي 
أس�تكمااًل لعملي�ات أبط�ال الع�راق املرحلة 
الرابعة ِمن خالل ثالثة محاور ملالحقة الخاليا 
اإلرهابي�ة وخلق أج�واء آمنة لع�ودة العوائل 

النازحة«. 
كان�ت املرحل�ة األوىل م�ن ه�ذه العمليات قد 
انطلق�ت يف 11 يولي�و الح�ايل لتعق�ب خاليا 
تنظيم داعش وتدمريها، وإعادة مئات العوائل 

النازحة إىل مناطقها األصلية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت خلية اإلعالم األمني، األحد، بياناً جديداً كش�فت فيه 
تفاصي�ل االنفج�ارات التي حدث�ت داخل معس�كر »صقر« 
جنوب�ي العاصمة بغ�داد. وقالت الخلية يف بي�ان تلقته »باب 

الرق«، )26 تم�وز 2020(: »الحقاً لخ�رب االنفجارات التي 
حصلت يف معس�كر الصق�ر ببغداد، وبع�د الوصول اىل مكان 
الحادث تبني انفجار مس�تودع اعت�دة وذخائر تابع للرطة 
االتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن«. بدورها، 
ب�ارشت فرق اإلطف�اء يف الدفاع املدني، بإخم�اد النريان التي 

اندلعت جراء االنفجارين يف معسكر الصقر جنوبي العاصمة 
بغداد. وق�ال مدير عام الدفاع املدني اللواء كاظم س�لمان يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه انه تم »زج 15 فرقة 
يف محاولة للس�يطرة عىل حادث معس�كر الصقر«. وأضاف 
»تم تطويق مكان الحادث ولغاية االن ال توجد اي اصابات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئي�س تيار الحكم�ة الوطني 
عمار الحكيم، أمس األحد، س�عي 
الع�راق ان يك���������ون جرسا 
للتواص�ل ب�ني الفرقاء، ج�اء ذلك 
الحك����يم س�فري  لق�اء  خ�الل 
جمهوري�ة م�رص العربي�ة ع�الء 

موىس.
وذك�ر بي�ان ملكتب الحكي�م تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، انه 
»جرى خالل اللقاء بحث العالقات 

الثنائية بني العراق ومرص«.
وق�ال الحكيم، خ�الل اللق�اء، ان 
ليك�ون ج�رسا  »الع�راق يس�عى 
الف�������رقاء«،  ب�ني  للتواص�ل 
مؤك�داً ع�ىل اهمي�ة الح�وار لحل 
وتمكني  اإلش�كالي����������ات 
التدخ���ل  وع�����دم  الش�عوب 

بشؤونها.
واشار رئيس تيار الحكمة الوطني 
اىل أهمي�ة الحل الس�يايس ملعاناة 
ع�ىل  مؤك�داً  الليب�ي«،  الش�عب 
إدارة مل�ف املي�اه وف�ق  رضورة 
القوان�ني الدولية لضم�ان حقوق 

الدول املتشاطئة.

عملية جديدة يف دياىل للقضاء عىل فلول »داعش« بمشاركة الطريان احلريب
إلعادة النازحني وتطهري املناطق النائية

انفجاران بمعسكر »صقر« يف خمازن اسلحة واعتدة

احلكيم للسفري املرصي: 
العراق يسعى ليكون 
جـسـرًا لـلـتـواصـل 

بني الفـرقاء

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عضو االتح�اد الوطني الكردس�تاني محمود خوش�ناو، أمس 
االح�د، أن الق�وات الرتكي�ة باتت تس�يطر ع�ىل مناطق واس�عة يف 

االرايض الكردية.
وق�ال خوش�ناو، يف ترصيح صحف�ي، إن “الق�وات الرتكية دخلت 
بعم�ق كبري ووصلت اىل القصب�ات والنواحي الجبلي�ة واغلب املدن 
الس�رتاتيجية يف ده�وك وبالق�رب من اربي�ل وص�وال اىل اىل ناحية 

سيدكان”.
وأضاف، أن “املس�ؤولية تقع ع�ىل عاتق الحكوم�ة االتحادية وفق 
الدس�تور، ألن س�المة وامن الحدود من مه�ام الحكومة االتحادية 
ح�رصا”، معتربا أن “كردس�تان لي�س لديها صالحيات دس�تورية 

للضغط عىل تركيا”.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم عضو هيأة الرئاس�ة يف مجلس النواب، حس�ن كريم الكعبي، 
الي�وم األحد، طلب عاجال إىل مجلس الوزراء بش�أن العقود واالجور 

اليومية.
وذكر مكتب الكعبي، يف توضيح للطلب تلقت )بغداد اليوم( نس�خة 
منه، أن األخري »خاطب رئي�س مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
بش�أن وضع خارطة طري�ق عادلة وواضحة لحل مش�كلة العقود 

واالجور اليومية«.
وأكد حسن الكعبي اس�تعداد »مجلس النواب للتنسيق التام لوضع 
ح�ل نهائ�ي وجذري ملش�كلة العق�ود واالج�ور من خ�الل 3 ثالث 

اجراءات«.

االحتاد الوطني:
 القوات الرتكية هيمنت عىل معظم املناطق 

اجلبلية يف إقليم كردستان

بالوثيقة: 
طلب عاجل من الربملان ملجلس الوزراء 

بشأن العقود واالجور اليومية

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم عض�و هي�أة الرئاس�ة يف 
مجل�س الن�واب، حس�ن كريم 
األح�د، طل�ب  أم�س  الكعب�ي، 
عاجال إىل مجلس الوزراء بشأن 

العقود واالجور اليومية.
وذكر مكتب الكعبي، يف توضيح 
للطلب تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، أن األخري »خاطب 

رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي بش�أن وضع خارطة 
طري�ق عادل�ة وواضح�ة لحل 
واالج�ور  العق�ود  مش�كلة 

اليومية«.
وأك�د حس�ن الكعبي اس�تعداد 
»مجلس النواب للتنس�يق التام 
وج�ذري  نهائ�ي  ح�ل  لوض�ع 
ملش�كلة العق�ود واالج�ور م�ن 

خالل 3 ثالث اجراءات«.

الكعبي خياطب الكاظمي 
لوضع خارطة طريق عادلة وواضحة حلل 

مشكلة العقود واالجور اليومية
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    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

وافق�ت محافظ�ُة بغداد عىل اع�ادة بع�ض الصالحيات 
االدارية ملديري مديريات الرتبية الست بالعاصمة لتقليل 
الروت�ن االداري، معلن�ة مفاتحة امانة مجل�س الوزراء 
الس�تحصال املوافق�ة عىل تعي�ن املحارضي�ن املجانين 

وسد النقص بالقطاع الرتبوي.
وق�ال محافظ بغ�داد محمد جاب�ر العط�ا ان املحافظة 
عق�دت اجتماع هيئ�ة الرأي الرتبوي�ة املؤلفة من مديري 
مديريات الرتبية الست بجانبي الكرخ والرصافة من اجل 
بحث اس�تعداداتها لالمتحانات النهائية للمراحل املنتهية 

وطلبة االمتحان الخارجي.

واض�اف انه ت�م التاكيد خ�الل االجتماع ع�ىل جملة من 
االج�راءات الوقائي�ة الخاص�ة بفريوس كورون�ا، اهمها 
تحقي�ق التباعد االجتماع�ي وارتداء الكمام�ة والكفوف 
اثناء االمتحانات اضافة اىل التنس�يق مع وزارتي الصحة 
والكهرب�اء من اجل توف�ري جميع الخدم�ات الرضورية 
الالزم�ة للمراك�ز االمتحاني�ة تجنبا لح�دوث اي اصابة 

بفريوس كورونا املستجد.
 يف السياق نفسه، افصح العطا عن انه اوعز اىل مديريات 
الرتبية باالس�تمرار بتصويب االوام�ر الديوانية واالدارية 
للمتعين�ن الج�دد واكماله�ا ب�أرسع وق�ت، فض�ال عن 
مناقش�ة موض�وع درجات االحتي�اط للمتعين�ن الجدد 
وتهيئته�ا الصدار املوافقة قبل بدء العام الدرايس الجديد، 

مش�ددا عىل رضورة اتخ�اذ جميع االج�راءات القانونية 
بح�ق املخل�ن ب�روط التعين م�ع التأكيد ع�ىل اهمية 

موضوع احتساب الخدمة الجامعية والشهادة.
ون�وه بانه تقرر خ�الل االجتماع من�ح املديرين العامن 
بعض الصالحيات التي س�حبت منهم سابقا للتقليل من 
الروت�ن االداري والرسعة يف اكم�ال املعامالت، اىل جانب 
مناقش�ة ملف املحارضين باملجان، الفتا اىل ان املحافظة 
فاتح�ت امانة مجل�س الوزراء بش�أن تعين محارضين 
باملج�ان لع�ام 2020 لس�د النقص الحاص�ل يف القطاع، 
بيد انه ل�م ترد اإلجابة حتى االن، منبها عىل وجود نقص 
باملالك التدرييس، مبينا ان املحافظة ستصدر اوامر ادارية 

بتعيينهم حال ورود موافقة امانة مجلس الوزراء.

حمافظ بغداد يعلن منح صالحيات ملديري الرتبية لتقليل الروتني

    بغداد/ المستقبل العراقي

اكد وزي�ر النفط احس�ان عبدالجبار حرص 
ال�وزارة ع�ىل االس�تمرار يف تقدي�م الدعم اىل 
املؤسس�ات الصحية ، مش�ريا اىل تقديم اكثر 
16 مليار دينار عراقي كدعم مايل للمؤسسات 

الصحية يف بغداد واملحافظات .
واوض�ح الوزي�ر يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »مجم�وع املبال�غ املرصوف�ة 
لدع�م وزارة الصح�ة والجهات الس�اندة لها 
بلغ�ت بالدينار العراق�ي )3.342.650.000( 
مليار دينار )ثالثة ملي�ارات وثالثمئة واثنان 

واربع�ون مليون وس�تمائة وخمس�ون ألف 
دينار( ، فيما بلغ�ت بالدوالر)11,150,000( 
ومئ�ة  مليون�اً  ع�ر  اح�د   ( دوالر  ملي�ون 
وخمسون ألف دوالر( تم تقديمها كدعم مايل 
لتأهيل وانشاء املستشفيات واملراكز الصحية 
ومراكز الحجر الصحي يف بغداد واملحافظات 
) كتاهيل فن�ادق املدينة الرياضية يف البرصة 
ومعرض بغداد الدويل وملعب الشعب( وتوفري 
والعالج�ات  واألدوي�ة  الطبي�ة  املس�تلزمات 
الرضورية واس�طوانات األوكسجن وتأهيل 
مراك�ز حج�ر املصاب�ن بالف�ريوس يف بغداَد 
التعف�ري  بحم�الت  والقي�ام   ، واملحافظ�ات 

والوقاية للدوائر والس�احات العامة واألحياِء 
الس�كنية والقيام بحمالٍت إعالمي�ة للتوعية 
وللوقاية من مخاطر جائحة كورونا وتجهيز 
وتصني�ع مواد التعقيم ومنه�ا الجل الكحويل 
وتوفري الس�الت الغذائي�ة للعوائ�ل املتعففة 

وذوي الدخل املحدود.
واش�ار الوزير ان ال�وزارة تعمل ع�ىل تقديم 
االفضل واملزيد من املس�اهمات واملس�اعدات 
املالي�ة والدع�م اللوجس�تي ل�وزارة الصحة 
واملحافظ�ات والجه�ات االخ�رى فض�ال عن 
تس�خري االمكان�ات الفني�ة لدع�م القط�اع 

الصحي يف بغداد واملحافظات.

يف إطار احلملة الوطنية للوقاية من وباء »كورونا«

وزير النفط: أكثر من 16 مليار دينار جمموع املبالغ املالية 
املقدمة لدعم القطاع الصحي

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بفتح 
مكت�ب جوازات الصوي�رة ودائرة البطاقة 

الوطنية يف املوفقية يف محافظة واسط.
لوزي�ر  االعالم�ي  للمكت�ب  بي�ان  وذك�ر 
الداخلية تلقت »املستقبل العراقي«نسخة 
من�ه انه »بتوجيه م�ن الغانمي افتتح كل 

م�ن مكت�ب ج�وازات الصوي�رة، ودائ�رة 
البطاق�ة الوطني�ة يف ناحي�ة املوفقي�ة يف 

محافظة واسط«.
ونق�ل البي�ان ع�ن الغانمي تأكي�ده عىل 
»رضورة االهتم�ام بالح�االت اإلنس�انية 
حيث أنجزت معامالته�م يف يوم االفتتاح، 
وسط إجراءات وقائية وتوفري جميع سبل 

الراحة للمواطنن.

وزير الداخلية يوجه بفتح مكتب جوازات الصويرة 
ودائرة البطاقة الوطنية يف املوفقية بواسط

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ع�ددت وزارة الكهرباء، أس�باب نق�ص الطاقة وقلة 
ساعات التجهيز للمواطنن يف ظل دخول البالد بذروة 
موج�ة الحر الالهبة وتصل فيها درجات الحرارة فوق 

الخمسن درجة مئوية.
 وقال املتحدث باس�م ال�وزارة أحمد موىس يف ترصيح 
صحف�ي، إن »قلة س�اعات التجهي�ز للطاقة يف بغداد 
التش�غيلية  املوازن�ات  النع�دام  يع�ود  واملحافظ�ات 

واالستثمارية لوزارة الكهرباء«.
وبن أن تلك املوازن�ات »كانت مرصودة ضمن الخطة 
االس�رتاتيجية بداي�ة الع�ام الحايل وارس�لت ل�وزارة 
التخطيط وت�م رفضها واعادتها من قبل وزارة املالية 

بداعي عدم توفر االموال«.
ولفت موىس اىل ان »تداعيات الوضع االقتصادي حرم 
ال�وزارة من توفري مواد رضورية إلدامة الش�بكة من 
محوالت واس�الك وقابلوات ومعالجة فك االختناقات 

وغريها من االمور التي تحسن ساعات التجهيز«.
وأوضح، أن »االس�باب االخرى وراء قلة التجهيز، هي 
التلك�ؤ يف اطالقات الوقود الغازية لتش�غيل املحطات 
االنتاجي�ة وبالنتيج�ة، ع�دم تأمن الخط�ة الوقودية 

املطلوبة لتشغيل املحطات االنتاجية«.
وتابع، أن »زيادة الطل�ب عىل الطاقة والتجاوز عليها 
من قب�ل البعض من املناط�ق العش�وائية والزراعية، 
وتج�اوز بع�ض املحافظات عىل الحص�ة املقررة لها؛ 

اسباب اخرى وراء قلة التجهيز«.
واش�ار متحدث الكهرب�اء إىل أن »ال�وزارة بحاجة اىل 
س�قوف زمنية ملعالج�ة هذه االخفاقات يف س�اعات 
التجهي�ز، وأم�وال مطلوبة لتطوي�ر منظومة الطاقة 

الكهربائية بما يواكب الطلب«.

الكهرباء تعدد أسباب قلة 
ساعات التجهيز

    واسط / الغانم

أجرى مدير بلديات واس�ط املهندس حيدر جس�ام حمود، األحد، 
زيارة وجول�ة ميدانية يف قضاء الزبيدي�ة للمتابعة والوقوف عىل 
بعض املش�اكل الخدمي�ة، وإصدار توجيهات ع�ّدة لتطوير واقع 
القضاء. وتابع حمود اعمال التنظيفات يف قضاء الزبيدية ومسار 
العم�ال، واطل�ع عىل جميع املش�اكل واملعوقات يف الت�ي تعانيها 

البلدية.
ووج�ه مدي�ر بلدي�ات واس�ط توجي�ه بصيان�ة جمي�ع االليات 
)الكابس�ات وااللي�ات الزراعي�ة( للمحافظة ع�ىل نظافة املدينة 
بالص�ورة املمكن�ة، ووجه أيضاً بتوطن جمي�ع رواتب املوظفن 
بالرسعة املمكنة. وأجرى املهندس حيدر جس�ام حمود مقابالت 
مع املواطنن واالستماع ملشاكلهم، فيما وجه بحلها ضمن االطر 
القانوني�ة. وأجرى حمود كذلك اجتماع�اً مع كوادر البلدية حيث 
اس�تمع ملقرتحاتهم لتج�اوز املعوقات، فيما أكد س�عيه إىل كافة 
ح�ل جميع املعوقات والعمل بروح الفريق الواحد من اجل خدمة 

املواطن وتقديم أفضل ما يمكن لهم.
وتقّدم مدير بلديات واسط املهندس بالشكر والثناء لجميع كوادر 
البلدي�ة، وش�كر أيض�اً اهايل الزبيدي�ة لتعاونه�م وحرصهم عىل 
مدينتهم. وشدد مدير بلديات واسط املهندس بالقول إن »مديرية 
بلديات واس�ط بكافة مؤسس�اتها تبذل كل جهدها وطاقتها من 

اجل توفري الخدمات«.

مدير بلديات واسط: نبذل كل جهودنا
 وطاقتنا لتوفري اخلدمات للمواطنني

أجرى جولة ميدانية يف قضاء الزبيدية واستمع إىل مشاكل السكان.. 
ووعد الكوادر حبل املعوقات العمل

    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزير العمل والش�ؤون االجتماعية الدكتور عادل الركابي 
ل�ع ع�ىل طلباتهم  ع�دداً م�ن املواطن�ن املراجع�ن لل�وزارة واطَّ
ومعامالتهم ووجه بانجازها بالرسعة املمكنة وضمن السياقات 

االصولية.
وب�ن الوزي�ر خالل جول�ة تفقدية لعدد م�ن دوائر ال�وزارة يوم 
األح�د املوافق 26-٧-2020 ان الوزارة انتهجت اس�لوب التواصل 
املبارش مع املواطنن لالطالع عىل احتياجاتهم ومعرفة املعوقات 
الت�ي تواجه العاملن اليج�اد الحلول الناجعة لها، مش�رياً اىل ان 
لقاء املس�ؤول باملواطنن يعد وسيلة تمكنه من معرفة متطلبات 
دع�م الرائح املنضوية تحت مس�ؤوليته ويف ذات الوقت يش�عر 
املواطن�ن باهتم�ام الجانب الحكوم�ي بهم وان باس�تطاعتهم 
ايصال صوتهم واحتياجاتهم بس�هولة وهذا م�ا عمدت اىل فعله 
الوزارة.م�ن جهتهم اش�اد املواطنون بالجه�ود املبذولة من قبل 
الوزير الركاب�ي يف انجاز طلباتهم ودعمهم ومس�اندتهم ورفعه 

الحواجز بينه وبينهم.

    النجف / المستقبل العراقي

يس�تقبل مطار النجف الدويل اول رحل�ة مدنية للخطوط الجوية 
القطري�ة بعد قرار اس�تئناف رحالته الجوية.وذك�ر بيان العالم 
املط�ار تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »مط�ار النجف االرشف 
ش�هد االلتزام الت�ام بتدابري الصح�ة الوقائي�ة الصارمة وقواعد 
التباع�د االجتماعي كما معمول يف املطارات املدنية يف تأدية املهام 
والواجب�ات بعد إن اس�تكمل أه�م األعمال اللوجس�تية الخاصة 
باللوائح االسرتش�ادية املع�دة من قبل منظم�ة الدولية للطريان 
املدني )lCAO( والتعليمات الصادرة من قبل اللجنة العليا للصحة 
والسالمة الوطنية من أجل توفري  السفر اآلمن للمواطنن«.يذكر 
ان سلطة الطريان املدني العراقي علقت يف 1٧ آذار املايض من هذا 
العام الرحالت الجوية يف العراق ضمن الخطوات التي تم اتخاذها 
ملن�ع تفاقم األزمة الوبائية لجائحة كورونا فيما قررت يف 23 من 

تموز الجاري استئنأف الرحالت الجوية املنتظمة يف البالد.

وزير العمل يلتقي املواطنني املراجعني للوزارة ويطلـع 
ـه بإنجازها بالرسعة املمكنة عىل طلباهتم ويوجِّ

اليوم.. مطار النجف يستأنف رحالته 
باستقبال طائرة خليجية

    بغداد/ المستقبل العراقي

تطل�ُق وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية االس�بوع الح�ايل خمس�ة االف قرض لدعم 
املشاريع الصغرية الخاصة بالباحثن عن العمل.

وق�ال وزير العمل عادل الركابي، إن »القروض س�تطلق يف عموم محافظات البالد وبما 
يسهم يف تنمية املشاريع الصغرية يف البالد«.

واض�اف ان وزارت�ه »تتجه اىل تنفي�ذ برنامج للنهوض بواق�ع االرس ممن هي دون خط 
الفقر بغية ش�مولها برواتب ش�بكة الحماية االجتماعية من خالل اللجان امليدانية التي 

تزور املناطق الفقرية«.
وافص�ح الركاب�ي »بهذا الش�أن عن ش�مول 2000 ارسة من محافظ�ة املثنى ممن هي 
دون خط الفقر برواتب الش�بكة«، مش�ريا اىل ان »الزيارات امليدانية التي تنفذها اللجان 
املختصة بالوزارة اىل املحافظات، تتم بالتنس�يق م�ع وزارة التخطيط للوصول اىل االرس 

الفقرية لضمان شمولها برواتب شبكة الحماية«.
يف سياق اخر، اكد وزير العمل »تكثيف دوام موظفي الوزارة عىل مدار 24 ساعة إلكمال 
ش�مول اكرب ع�دد ممكن من املتقدمن عىل منحة الط�وارئ، التي يفرتض ان توزع فور 

اكمال مقاطعة البيانات الخاصة باملتقدمن.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بحث وزير النل نارص حسن الشبيل، أمس 
االحد، مع الس�فري الربيطاني لدى العراق 
ستيفن هيك تشغيل رحالت جوية مبارشة 

اىل كافة مطارات اململكة وبالعكس.
املس�تقبل  تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان   وذك�ر 
العراق�ي نس�خة من�ه، انه« ج�رى خالل 
اللقاء بح�ث تمتن العالق�ات وفتح افاق 
التع�اون املش�رتك بن الجانب�ن يف مجال 

النقل بشكل عام«.
وب�ن الش�بيل خالل اللق�اء أن 
وزارة النق�ل العراقي�ة تحرص 
عىل تعزيز افاق العمل املشرتك 
جس�ور  وم�د  الطرف�ن  ب�ن 
التعاون يف مج�ال النقل العام، 
مل�ا ل�ه م�ن اهمي�ة اقتصادية 
وتجارية تعود بالفائدة للبلدين 

الصديقن. 
ناق�ش  كم�ا  البي�ان  وتاب�ع 
الطرفان اهمية تشغيل رحالت 
جوية مبارشة اىل كافة مطارات 

اململك�ة املتح�دة وبالعك�س، بم�ا يع�ود 
باملنفعة عىل البلدين وكذلك االستفادة من 
الخربات واستثمارها يف مجال النقل العام، 
وما يس�هم منها برفع الحظر االوربي عن 

الطائر االخرض.
م�ن جانب�ه، اب�دى الس�فري الربيطان�ي 
اهتمام�اً كب�رياً بإقام�ة عالق�ات تعاون 
مش�رتك رصينة مع العراق ، ومد جس�ور 
التط�ور يف العم�ل وبا حدث الط�رق يف ما 

يخص النقل وبمجاالته املختلفة.

وزير العمل يعلن إطالق »5« آالف قرض
 األسبوع احلايل

العراق وبريطانيا يبحثان تشغيل رحالت جوية 
مبارشة اىل مطارات اململكة وبالعكس

كوادر العتبة احلسينية تعمل عىل تأمني بالزما 
الدم للمصابني بـ »كورونا« يف النجف االرشف

بعد جناح مبادرتها يف البصرة

املرور تصدر قرارًا بشأن إجازات 
السوق والسنويات املنتهية

    كربالء / علي ابراهيم

تواصل كوادر العتبة الحس�ينية املقدس�ة مبادرتها بتجهيز املستش�فيات 
ب�)بالزما الدم( من املتعافن من جائحة )كورونا(.

وقال مس�ؤول الشعبة الشيخ فاهم االبراهيمي، يف حديث للموقع الرسمي 
تابعته »املس�تقبل العراق�ي«، إن »وفدا من مبلغي ش�عبة التبليغ والتعليم 
الدين�ي التابعة لقس�م الش�ؤون الدينية يف العتبة الحس�ينية املقدس�ة زار 
مستش�فى الصدر التعليمي يف محافظة النجف االرشف بهدف االتفاق عىل 
وض�ع خطة لتجهيز املستش�فى بمادة بالزم�ا الدم التي يتم س�حبها من 

املتعافن الذين اصيبوا سابقا بفريوس )كورونا(«.
وأضاف أن »الش�عبة قامت يف محافظة البرصة وبالتعاون مع دائرة صحة 
املحافظة بتوفري هذه املادة من خالل حث املتربعن، مبينا ان عدد املتربعن 

تجاوز ال�)80( متربعا«.
واوضح ان »هذا الربنامج يأتي ضمن مجموعة الربامج التي تقدمها الشعبة 
منذ بداية األزمة كتوزيع الس�الت الغذائية واألموال عىل الفقراء والكس�بة 
املترضري�ن م�ن الحظ�ر، والزي�ارات املتكررة للم�رىض لرف�ع معنوياتهم 

وتشجيع الكوادر الصحية«.
يذكر أن العتبة الحسينية املقدسة، وبتوجيهات من ممثل املرجعية الدينية 
العلي�ا، واملتويل الرعي لها الش�يخ عب�د املهدي الكربالئ�ي، وضعت كافة 
امكانياتها للدعم واملشاركة يف السيطرة عىل تفيش جائحة )كورونا( والحد 
من تاثرياتها االجتماعية والصحي�ة، ولم يقترص الدعم عىل محافظة دون 

أخرى بل شمل أغلب محافظات العراق.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أص�درت مديري�ة امل�رور العامة، 
الس�وق  إج�ازات  بش�أن  ق�راراً 

والسنويات املنتهية.
وق�ال مدي�ر امل�رور الل�واء زهري 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  عب�ادة 
املحاس�بة  »وجهنا مفارزنا بعدم 

عىل إجازات الس�وق والس�نويات 
املنتهية بسبب توقف دوائر املرور 

يف ظل جائحة كورونا«.
وكان�ت مديري�ة امل�رور العام�ة، 
ق�د علقت، منذ 29 ش�باط املايض 
يف  التس�جيل  مواق�ع  يف  العم�ل 
عم�وم العراق للوقاية من فريوس 

كورونا.

مدير التخطيط واملتابعة أكد السعي إلكمال املشاريع املتلكئة ويعلن خطوات لتطوير منفذي سفوان والشالجمة

النائب االول ملحافظ البرصة يعلن االتفاق مع »ايني« االيطالية لتجهيز املحافظة بــ »250« ميكا واط من الكهرباء
    البصرة / صفاء الفريجي

أعل�ن النائ�ب االول ملحاف�ظ الب�رصة املهندس 
محمد طاه�ر التميمي، أمس االحد، عن االتفاق 
مع محطة اين�ي االيطالية عىل ربط املحطة مع 
الش�بكة الوطني�ة لتجهيز الب�رصة بالكهرباء، 
مؤكدا ان هذا الربط الكهربائي سيساهم بشكل 
فعال يف تحسن )الفولتية( بالشبكة الكهربائية 
من جهة، وس�يقلل من انهياره�ا، نتيجة زيادة 
االحم�ال الزائدة عىل الش�بكة من جه�ة ثانية.
ونق�ل مكتبه االعالمي يف بي�ان ان »النائب االول 
ملحاف�ظ البرصة، محمد التميمي، عقد اجتماعا 
فنيا يف املحطة العائدة لركة )ايني االيطالية(، 
وبحض�ور مدي�ر انت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة، 
ومع�اون مدير نقل الطاقة، وممثلن عن رشكة 
نف�ط البرصة لبح�ث تزوي�د الش�بكة الوطنية 
يف  البي�ان  املحطة«.واض�اف  م�ن  بالكهرب�اء 
االتفاق عىل تش�غيل وحدتن من املحطة بسعة 
)250( مي�كا واط، وربطها بالش�بكة الوطنية، 

مبين�ا ان »اول 50 ميكا واط س�تدخل الش�بكة 
الكهربائي�ة يف 1/8/2020 اىل ان« تصل نس�بة 
التجهي�ز للش�بكة اىل 125 مي�كا واط، للوحدة 
س�يتم  وبعده�ا   ،٧/8/2020 تاري�خ  يف  االوىل 
ادخ�ال الوحدة الثاني�ة ليصل مع�دل التوليد اىل 
250 مي�كا واط، خ�الل تاري�خ 15/8/2020.
واض�اف املهن�دس التميم�ي ان« ه�ذا التولي�د 
س�يزيد م�ن س�اعات التجهي�ز بالكهرب�اء اىل 
محافظ�ة البرصة، وسيحس�ن م�ن الفولتية يف 
الشبكة الكهربائية، وسيقلل من انهيار الفولتية 
التي تحصل نتيجة زيادة االحمال عىل الش�بكة 
التخطي�ط  الوطني�ة«.إىل ذل�ك، اوض�ح مدي�ر 
واملتابع�ة يف دي�وان محافظة الب�رصة املهندس 
والء عبدالكري�م أن رئي�س مجلس الوزراء وافق 
عىل من�ح الحكومة املحلية بع�ض الصالحية يف 
إكمال املشاريع الوزارية املتلكئة يف البرصة.وقال 
عبد الكريم للمركز اإلعالمي قدمنا طلب لرئيس 
مجل�س الوزراء خ�الل زيارته األخ�رية للبرصة 
حول املش�اريع الوزارية الت�ي إحالتها الوزارات 

االتحادي�ة للتنفيذ وتواجه تلكؤ من فرتة طويلة 
وأغلبه�ا متوق�ف ع�ن العم�ل م�ن أجل حس�م 
األم�ر واجراء تس�ويات قانوني�ة مقابل تعهدنا 
كحكومة محلية بأكمالها.وتابع: اهم املشاريع 
التي تكلمنا عنها هو مروع املستشفى الرتكي 

والواصل نس�ب االنجاز فيه إىل مراحل متقدمة، 
وهو متوقف من سنوات، وظهرت حاجة ماسة 
له يف ظل انتشار جائحة كورونا، وتعهدنا يف حال 
إجراء التس�وية القانونية م�ع الركة املنفذة، 
رغبتن�ا يف إكمال�ه م�ن موازنة الب�رصة، منوها 

إىل أن الحدي�ث ش�مل م�روع البن�ى التحتي�ة 
لقض�اء الزبري.واضاف، قدمن�ا رشح كامل عن 
تلكؤ تنفيذ تطوير منفذي س�فوان والشالمجة، 
املحال�ن من قبل وزارة الداخلية س�نوات، إذ تم 
العم�ل لفرتة قصرية يف منفذ س�فوان ثم ش�هد 
العمل تلكؤ الركة املنفذة، بعدها توقف بسبب 
الق�رار 34٧ لع�ام 2015, اما منفذ الش�المجة 
فقد تم س�حب العم�ل م�ن وزارة الداخلية منذ 
س�نوات طويل�ة، الفت�ا إىل أن رئي�س مجل�س 
ال�وزراء منحن�ا الصالحي�ة بتطوي�ر املنفذين.
وأش�ار إىل أن دي�وان املحافظة خاط�ب مديرية 
بلدي�ات البرصة ملنحنا جزء من االرايض القريبة 
من منفذ س�فوان إلنجاز مروع تطوير املنفذ، 
وقد وافقت، وابتدءنا يف إحالة املروع لركتن 
استش�اريتن، تتوىل اع�داد التصامي�م والثانية 
تتوىل التدقيق ومراجعة التصاميم التي سينتهي 
العم�ل فيها قريبا وس�نرفعها لرئاس�ة مجلس 
الوزراء للموافقة عليها لغرض اإلحالة والتنفيذ، 
ولدينا طريقن اما أن يمول املروع من واردات 

الب�رصة م�ن املناف�ذ الحدودي�ة أو أن يكون له 
تموي�ل خارج�ي بع�د أن رحبت دول�ة الكويت 
بتمويل املروع.واكمل، ومن املشاريع الوزارية 
املتلكئ�ة والتي قدمناها لرئي�س مجلس الوزراء 
مروع جرس القرن�ة الكونكريتي املتوقف عن 
العمل ومروع جرس خالد، ومروع املرحلتن 
الرابعة والخامس�ة من مروع محطة معالجة 
مجاري مدينة الب�رصة إىل جانب مروع جرس 
الزبري الكونكريتي والذي بدء العمل فيه من قبل 
رشكة غاز البرصة، وهناك مش�اكل فنية تواجه 
العم�ل وبط�ىء يف التنفيذ، مبينا أن�ه يتوقع أن 
يكون لرئاس�ة مجلس الوزراء قرار قريب يف حل 
اش�كاليات هذه املش�اريع.واختتم عبد الكريم 
حديث�ه بالق�ول، كل املش�اريع الوزارية تش�هد 
ألتك�ؤ والتوقف ع�ن العمل من ف�رتات طويلة، 
ونتمن�ى أن يك�ون هن�اك تس�وية قانونية من 
ال�وزارات االتحادي�ة لتق�وم محافظ�ة البرصة 
بإكم�ال ه�ذه املش�اريع بتمويل م�ن موازنتها 

السنوية.
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الغني والفقري: جلجامش يف عرص البيتكوين!
           حسام الدين محمد

صح�ت البن�ي كي يح�ر حلق�ة من 
»بي�ت فق�ر بيت غن�ي« وه�و برنامج 
يق�دم عائلتني م�ن فئت�ني اقتصاديتني 
مختلفت�ني، تتب�ادالن امليزاني�ة املالي�ة 
األس�بوعية واملنزل والس�يارة، ويحكي 
أس�ئلة م�ن قبي�ل: ه�ل امل�ال يصن�ع 
الس�عادة؟ حاملا بدأ عرض الحلقة حتى 
ص�اح س�امي: »ه�ذا آدم. وه�ذا أخوه 
محم�د«. اكتش�فنا أن العائل�ة الفقرة 
عربية، وأن ابني كان يعرف أوالدها من 
مدرس�ته األوىل وفريق ك�رة القدم الذي 

كان يلعب فيه.
اس�تلمت العائلة العربي�ة مبلغا يقارب 
2500 جني�ه ه�و الفائض األس�بوعي 
للعائلة الغني�ة، التي اس�تلمت بدورها 
املالّي�ة  امليزاني�ة  وه�ي  جنيه�ا،   120
األس�بوعية للعائل�ة العربية، وس�كنت 
كل عائلة بيت األخ�رى وتقّمصت نمط 

حياتها ملدة أسبوع.
ق�ام األب�وان العربيان باس�تخدام املال 
بطريق�ة مضحكة أحيانا )طلبا مرتني، 
عىل م�ا ارتأياه »أكال فاخرا« مؤلفا من 
»فيش أن�د تش�يبس« األكلة الش�عبية 
الربيطانية الشهرة(، كما قاما بقرارات 
ذكّي�ة، مث�ل رشاء كومبيوتر ملس�اعدة 
الزوج�ة يف ني�ل الش�هادة الجامعي�ة، 
ورشاء ب�الي ستيش�ن لألطف�ال، الذين 

أصابتهم نوبة من الفرح الجميل.
انتقلن�ا إىل منزل وحّي آخ�ر، بعيدا، منذ 
ثالث سنوات لنسكن قرب مدرسة ابني 
الخاصة، التي دفعنا أقساطها عرب رفع 
الرهون ع�ىل البيت، الذي ازدادت قيمته 
بشكل كبر عرب السنني، وهو أمر جعلنا 
نش�عر بأننا يف منزلة ب�ني املنزلتني، بني 
طبقة أمثالنا ممن ج�اؤوا إىل بريطانيا 

الجئ�ني، أو طالب�ني للعم�ل، والطبق�ة 
الوس�طى التي تمتلك أس�باب الصعود، 
املالّي�ة  التس�هيالت  م�ن  مس�تفيدة 
الكثرة للراغبني يف االستثمار، وتجريب 
االجتماع�ي.  االرتق�اء  يف  حظوظه�م 
صحت ابن�ي مرة كي يش�اهد برنامجا 
يش�ارك فيه زميل له يف املدرسة، وكانت 
تل�ك مناس�بة م�ن األم الغني�ة وابنه�ا 
للتنفج والتصّنع املبالغ فيه لكليشيهات 
الحديثي النعمة )»النوفوريش« بالتعبر 

الفرنيس الشهر(.
اعت�ادت األم التق�اط األغني�اء الكب�ار 
)كأبيه الذي طلقها الحقا( واالغتناء عىل 
نفقتهم، وكان الربنامج يظهر انتقالها 
إىل منطقة جدي�دة »للصيد االجتماعي« 
وخناقاتها مع رشكة النقل، عىل طاولة 
ثمنه�ا 50 أل�ف جني�ه، ولوح�ة ثمنها 
اليشء الفالني. كانت العائلة األوىل تبدي 
سعادتها بتوفر مبلغ كبر )يف ظّنها عىل 
األقّل( من املال لديها وسكناها ألسبوع 
يف بي�ت غني، وكان�ت تعبرا عن مجمل 
نض�ال مهاجري�ن لتحس�ني ظروفهم، 
وارتقاء الس�لم االجتماع�ي، أما العائلة 
الغني�ة فكان ظهوره�ا يف ذاك الربنامج 
اآلخر ش�ائنا حقيقة. ل�م تكذب العائلة 
الفق�رة ولم تتنفج وتتصن�ع، لكّنها يف 
النهاية، لم تختلف م�ن حيث املبدأ، مع 
العائل�ة األخرى، يف س�عيها، نحو الغنى 

والتخلّص من الفقر.

»أفواه وأرانب«… »امللك هو امللك«
يف حلق�ات أخ�رى م�ن برنام�ج »بيت 
فق�ر بيت غني« تتكش�ف التش�ابهات 
ب�ني األغنياء والفق�راء، حيث يجمعهم 
امل�رض مث�ال، وتظه�ر س�عادة فقراء 
ألنه�م قريب�ون م�ن بعضه�م، وبؤس 
أغني�اء يعانون من غي�اب األب أو األم، 

وهي عنارص درامّية لم تتوقف الروايات 
واألفالم واملسلسالت وبرامج »تلفزيون 
الواقع« عن اس�تثمارها. رغم املوازنات 
الذكّية التي يقيمها املنتجون، فإن أغلب 
حلق�ات الربنامج املذك�ور كانت تظهر 
شقوقا تتكشف يف حياة الفقراء سببها 
املال، وش�قوقا أخرى يف حي�اة األغنياء 
س�ببها أحيان�ا كثرة الس�عي املحموم 

نحو مزيد من املال.
أتذك�ر يف بداي�ة مراهقت�ي، مسلس�ال 
أمريكيا بعن�وان »الغني والفقر«، وهو 
يتحّدث عن ش�قيقني من أص�ل أملاني، 
س�لك أحدهما باب املغام�رة باألعمال، 
فأصب�ح ثريا وسياس�يا كب�را، وبقي 
أخوه يعارك الحياة الس�فىل ورشورها، 
وس�يفيض عن اإلحصاء ع�دد األعمال 

التي ت�دور يف فلك ه�ذه القضية )أذكر 
عىل سبيل املثال الفيلم اإلنكليزي »امللك 
والش�حاذ«، واملرصي »أف�واه وأرانب«، 
ومرسحية س�عد الله ون�وس »امللك هو 
امللك«(، وكذلك األش�خاص الذين تعترب 
حيواته�م أمثل�ة معرّبة عنه�ا، كما هو 
حال كثر من الطغاة واملخرتعني ورجال 

األعمال.
يق�ّدم األمريك�ي روب�رت كايوس�اكي 
يف كتاب�ه »أب غن�ّي أب فق�ر« مقارنة 
بني م�ا تعلّمه م�ن أبيه الجين�ّي، الذي 
يمتل�ك أمواال كثرة خ�الل حياته، لكنه 
يبقى فقرا، وأبيه املتبنى الذي يدّرس�ه 
أن الغن�ى يمكن أن يحص�ل حني تتبنى 
طريق�ة حي�اة مبدع�ة، وأال يرىض عن 
نفس�ه، وأن يخل�ق الث�روة ال أن يفتش 

عن وظيف�ة وراتب إلخ )والحديث يدور 
طبع�ا ضم�ن آلي�ات االقتص�اد وامل�ال 
األمريكي�ة( ويق�ّدم الكت�اب مناس�بة 
لفكرة سبق أن عرضها الكاتب ألني دي 
بوتون، يف س�ياق آخر، وهي أن املدارس 
ال  التقليدي�ني(  )واآلب�اء  والجامع�ات 
يعلّم�ون التالمي�ذ كيفي�ة التعامل مع 
الحياة، بل يقّدمون حياة موازية أش�به 
بمرك�ز لتولي�د العم�ال م�ن موظف�ني 
ومحامني وأطباء ومهندسني، لكّنهم ال 
يعلّم�ون طالبهم أصول مواجهة الحياة 

وطريقة فهمها.

املادة الرمادية التي تريد امتالك العالم
يمكن توسيع مفهوم الغنى حني نقبض 
عىل ج�ذره ال�ذي يتمث�ل، يف اعتقادي، 

بغريزة البقاء، التي نتشاركها مع باقي 
كائن�ات العال�م، وتفرض ع�ىل الجنس 
البرشي إيجاد مصادر طاقة تجدد عمل 
املكّون�ة ألجس�ادنا، خصوصا  الخالي�ا 
الدماغ ال�ذي يح����توي عىل 86 مليار 
خلّي�ة عصبّي�ة، ويعادل طول نس�يجه 
العصب�ي )حس�ب مج�لّ�ة »الع���الم 
الجدي�د« New Scientist( قراب�ة 170 
أل�ف كيلوم�رت، وه�و »عض�و« جائ�ع 
للطاقة، وهو املسؤول أيضا عن رغباتنا 
يف امت�الك طاقة فائض�ة وخزنها، وهو 
ما فعله البرش مع شيوع ملكّية األرض 
واملاشية )س�بب أول رصاع ميثولوجي 
ب�ني  وتاريخ�ي  قابي�ل وهابي�ل،  ب�ني 
الفالح�ني والرع�اة(، وص�وال إىل ملكّية 
الب�رش والش�عوب واألم�وال الطائل�ة. 
تتص�ل، يف رأيي، هذه الغريزة، والتطّور 
رغب�ة  م�ع  معه�ا،  املتزام�ن  العق�ي 
الخلود، املادّي�ة أو املعنوية، التي مّددها 
املرصيون القدماء إىل ضمان الخلود بعد 
املوت، فيما اكتش�ف جلجامش، »أعظم 
جمي�ع امللوك«، و«ال�ذي رأى الهاوية«، 

بطالنها.
يمك�ن، م�ن دون تكلّف ش�ديد، رؤية 
قّصة البرشّية بأكملها، ضمن منظور 
الس�عي للتملّ�ك، ب�دءاً م�ن االجتماع 
الب�رشّي وأركان�ه، وق�اد تح�ّول هذا 
الرشط اإلنس�اني البس�يط إىل صيغته 
املعقدة إلنش�اء املمالك، وشن الحروب 
إىل مجمل التطّور اإلنس�اني، وحاولت 
واألدب  الفلس�فة  وأش�كال  األدي�ان 
وعلوم الجم�ال، حّل هذا االس�تعصاء 
الكبر ومعالجته، لتصبح بدورها جزءاً 
من�ه، ومن »كت�اب املوت�ى« واإللياذة 
والباغافاد غيتا وملحمة جلجامش إىل 
»تاجر البندقية« و«البؤس�اء« و«أبناء 
حارتنا«، انش�غل الفالس�فة واألنبياء 

والكت�اب والش�عراء يف ح�ل اللغز، ويف 
اإلضافة عليه.

لقد فشلت محاوالت البرش، كما يقول 
يوف�ال هراري، يف تحقيق رؤية عاملية، 
لكّن »غازيا ش�ديد التس�امح والقدرة 
ع�ىل التكّي�ف، ح�ّول الن�اس إىل أتباع 
متحمس�ني، ونجح حيث فش�ل امللوك 
واآللهة«، ولم ينجح الصينيون والهنود 
واملسلمون واملسيحيون، الذين ينتمون 
إىل ثقافات مختلفة، يف االتفاق عىل أي 
يشء »إال اإليم�ان بالذه�ب«، ورغم أن 
الفالسفة واملفكرين واألنبياء »لطخوا 
سمعة املال آلالف السنني، ونعتوه بأنه 
جذر كل الرشور«، فإنه »نظام الثقافة 
الوحي�د ال�ذي أنش�أه الب�رش، والذي 
يمك�ن أن يجرس أي فجوة ثقافية، وال 
يميز عىل أس�اس الدي�ن أو الجنس، أو 

العرق أو السن أو امليول الجنسية«.
لقد وّحد اإليم�ان باملال البرش جميعا، 
فقره�م وغنّيه�م، ولك�ن بع�د رحلة 
طويل�ة من اعتبار األصداف واملاش�ية 
م�اال،  وال�ورق  والفض�ة  والذه�ب 
ج�اء الزمن ال�ذي صارت في�ه الثروة 
مج�رّد رق�م رّسي، منظ�وم بطريق�ة 
معق�دة ج�دا ع�ىل الش�بكة الس�وداء 
لإلنرتن�ت، ورغم وج�ود رشكات لبيع 
ورشاء العم�الت الرقمّي�ة، كالبيتكون 
واإليثري�وم، ف�ال أحد يعل�م يقينا من 
الذي اخرتع البيتكون، واختفى أغنياء 
العمل�ة الرقمية وراء أحجب�ة كثيفة، 
كما اختف�ى وراءها »أنبي�اء« العرص 
الحديث من مؤسيس الحقبة الرقمية، 
وكارت�الت املخدرات، وتجار األس�لحة 
واملجرم�ون. مع ذلك فق�د بقي الفقر 
فاضح�ا والغنى فاحش�ا، ول�م تتغّر 
الرغب�ة يف التملّ�ك األق�ى، ول�و عىل 

حساب فناء األرض نفسها.

حممد توفيق.. جتربة من الفيلم العراقي القصري
           بغداد / المستقبل العراقي

تب�ث »مؤسس�ة عب�د الحمي�د ش�ومان« يف عّمان سلس�لة من 
اللقاءات الس�ينمائية عند السادس�ة من كل ي�وم ثالثاء تديرها 
الناق�دة رانية حداد، ومنها اللقاء االفرتايض الذي بث مع املخرج 
العراقي محمد توفي�ق الثالثاء الفائت، وتناول تجربته يف األفالم 

القصرة.
قدمت حداد تجربة توفيق ال�ذي تخرج عام 1973 من أكاديمية 
الفن�ون الجميل�ة يف بغ�داد، ث�م عمل عدة س�نوات يف مؤسس�ة 
السينما العراقية، وأخرج العديد من األفالم التسجيلية والروائية 

القصرة وكتب يف نقد السينما، قبل أن يهاجر إىل الدنمارك.
م�رت تجرب�ة توفيق، كما ذك�رت حداد، بالعديد م�ن املراحل؛ يف 
أواخر الس�بعينيات أنجز ع�دداً من األفالم الوثائقي�ة التي تدور 
حول قضايا فلسطينية، ثم بعد أن استقر يف املهجر اتسعت دائرة 
املواضي�ع اإلنس�انية التي اهت�م بها فكتب أعم�االً عن االغرتاب 
والهوي�ة والف�ن يف املنف�ى وامل�رأة؛ وهذه األخ�رة ثيمة ظهرت 

بشكل خاص يف فلميه »صائد األضواء« و«نوار«.
ي�روي »ن�وار« قصة ام�رأة من أص�ول عربي�ة يف الثالثينات من 
عمرها، تنطلق يف رحلة عرب أنفاق املرتو يف مدينة أوروبية تجري 
خالله�ا مكامل�ات هاتفية مع حبيبه�ا وطليقه�ا وابنها، وهذه 
الش�خصيات ت�دور يف فلكه�ا بينما ه�ي يف حركة امل�رتو اململة 

تحاول الوصول إىل مكان ما.
تط�رق اللق�اء إىل أفالم توفي�ق التي تناول فيه�ا هاجس الفنان 
العرب�ي، مثلما فعل يف فيلم »جلجامش والكواكب الثالثة«، وهي 
فك�رة أنجزه�ا وصوره�ا يف لندن مع التش�كيي فيص�ل لعيبي 
واملرسحي فاضل الس�وداني واملوس�يقي أحم�د مختار، وحاول 
من خاللها تقدي�م تصور تلقائي أمام الكامرا عن الكيفية التي 

تجري بها صناعة اإلبداع عند ثالثة فنانني مختلفني.
كان املخ�رج نفس�ه جزءاً من ه�ذا التصور ح�ول صناعة الفن، 
وأعاد تجربة استش�كاف ذاته أمام عدس�ته الشخصية يف فيلمه 

»الفص�ول األربعة وأنا«، حيث يذك�ر يف اللقاء »صورت جزءاً من 
الفيل�م يف فص�ل من فص�ول الس�نة، وكنت أدور ح�ول البحرة 
نفس�ها، وكأن البحرة أصبحت املركز والفص�ول بمثابة مرآتي 

الشخصية«. 
تطرق املخرج كذلك إىل تجربة فيلم »الَكّناوي: ساجر النار« الذي 
جرى تصويره يف مراكش، وفيه يتتّبع شخصية الَكّناوي كساجٍر 
للن�ار وُمنش�د لألغاني الروحي�ة، وعنه يوضح: »يجس�د الفيلم 
الرجل الكادح الذي يقيض وقتاً طويالً من حياته يش�عل النار يف 
الحّمام الش�عبي، وش�عرت أنه أبي بمعنى أنني لطاملا تمنيت أن 
أصن�ع فيلم�اً عن أبي، ولك�ن غيابي عن العراق ح�ال دون ذلك، 
ووجدت شخصية أبي يف الكناوي محمد وهو يعمل 15 ساعة يف 
سجر النار والعرق يتصبب منه«، ويضيف: »كان للمكان أهمية 
كبرة يف الفيلم فهو مساحة بسيطة وصغرة يتحرك فيها وأزقة 

ضيقة يتنقل بينها«.  
وح�ول تجربته يف »شاش�تنا« يبنّي: »هذا الفيلم مس�توحى من 
تجربتي املريرة يف املط�ارات العربية حيث تعرضت ملجموعة من 
املش�اكل، وبناء ع�ىل ذلك صنعت ه�ذا الفيلم، وهو مش�هد من 

سيناريو كتبته لفيلم روائي طويل اسمه »باملطارات«. 
أما فيلم »ش�اعر القصب�ة« الذي صوره يف باري�س عام 1990، 
فرصد فيه تجربة الخطاط العراقي محمد سعيد الصكار، ويرى 
أن�ه كان تحدي�اً له بالنظ�ر إىل التماث�ل والقرب بني ش�خصيته 
والص�كار موضوع العم�ل، »حيث خرجنا االثن�ان من العراق يف 
نفس الوقت وهناك وشائج وعالقة مهمة بيني وبينه واهتمامات 
قريب�ة له�ا عالقة بالف�ن«.  تح�دث توفيق، الذي ق�دم أكثر من 
21 فيلم�اً قصراً، عن معان�اة املخرجني العراقيني من مش�كلة 
التموي�ل، يقول: »نحن مضط�رون لتمويل أفالمنا بأنفس�نا بل 
نقوم بكل العمليات السينمائية من الخارج والتصوير واملونتاج 
وكتاب�ة الس�يناريو وغ�ر ذلك. وغالبي�ة الزم�الء يعتمدون عىل 
أنفس�هم ويعملون بإمكانيات متواضعة«، الفتاً إىل أن لديه أربع 

سيناريوهات أفالم عن املرأة العراقية لم تخرج إىل النور بعد.

مديرية بلديات واسط 
اعالنجلنة البيع واالجيار 

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تأجر االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العزيزية 
وف�ق قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلني�ة مراجعة مديرية بلدية 
العزيزي�ة خالل ف�رتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معه�م التأمينات القانونية 
البالغ�ة )30%(م�ن القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخر من مدة االعالن 
يف مق�ر مديرية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و علية املزايدة اج�ور النرش واالعالن وكافة املصاريف 
االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة و اصلية و يتم االلتزام بكافة التعليمات و الضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد . اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعد املزايدة يف اليوم الذي يي

مديرية بلديات واسط 
جلنة البيع واالجيار 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط ع�ن تأجر االمالك املدرج�ة اوصافها يف ادناه 
والعائ�دة اىل مديرية بلدي�ة العزيزية وفق قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. 
فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية العزيزية  خالل فرتة )30( ثالثون 
يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)30%(م�ن القيم�ة التقديرية بصك مصدق او نق�دا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم 
االخر من مدة االعالن يف مقر مديرية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و 
علية املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية 
مص�ورة و اصلية و يت�م االلتزام بكافة التعليمات و الضوابط الصادرة م�ن البلدية بهذا الصدد . اذا 

صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعد املزايدة يف اليوم الذي يي

مديرية بلديات واسط 
اعالنجلنة البيع واالجيار 

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن وتأجر االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية النعمانية 
وف�ق قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلني�ة مراجعة مديرية بلدية 
النعماني�ة خ�الل فرتة )30( ثالثون يوما تب�دأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغ�ة )30%(م�ن القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخر من مدة االعالن 
يف مق�ر مديرية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و علية املزايدة اج�ور النرش واالعالن وكافة املصاريف 
االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة و اصلية و يتم االلتزام بكافة التعليمات و الضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد . اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعد املزايدة يف اليوم الذي يي

فقدان
فق�دت من�ي ب�راءة الذمة 
الص�ادرة من إلهيئة العامة 
النج�ف  ف�رع  للرائ�ب 
 2115 الع�دد  ذي  االرشف 
 2019  /  1  /23 بتاري�خ 
واملعنون�ة إىل الهيئة العامة 
للرائب / البرصة بأس�م 
) صب�اح حس�ن حس�ني( 
/ فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها إىل جهة اإلصدار
����������������������

فقدان
فقدت مني اجازة تاس�يس 
مدرس�ه اهليه صادره من 
/مديري�ه  الرتبي�ه  وزاره 
التعليم االهي باسم اعداديه 
املن�ار  رقم االج�ازه 1536 
باس�م ع�ي عب�د الرحي�م 

كاظم
����������������������

فقدان 
فقد مني سند العقار املرقم 
29217/ 3 جزي�رة النجف 
ارض زراعية باس�م /وفاء 
حمودي عب�د االمر  مجيد 
م�ن يعثر عليه تس�ليمه إىل 

جهة االصدار

فقدان 
فقد مني س�ند العق�ار املرقم 
النج�ف  جزي�رة   3  /72229
زراعية باس�م / صالح هادي 
جرب حس�ني م�ن يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار
����������������������

مجلس القضاء األعىل
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

صالح الدين االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف 

تكريت
العدد 334/ ش/ 2020
التاريخ 26/ 7/ 2020

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه / محم�د 

فالح سهيل 
أقام�ت املدعية الهام س�امي 
املرقم�ة  الدع�وى  حلف�ه 
تطال�ب   )2020 )334/ش/ 
فيه�ا الحك�م بايق�اع تفريق 
مح�ل  وملجهولي�ة  لل�رر 
إقامتك عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بموع�د املرافعة 23/ 
8/ 2020 ع�ن طري�ق النرش 

بالصحف املحلية 
القايض 

خر الله خليل كلش

الموقع مدة االيجار مساحته رقم الملك نوع الملك ت
السوق العصري  سنة واحدة 12,5م2 21 حانوت  1
تحت فندق البلدية  سنة واحدة 15م2 80 حانوت  2
مقابل الحسينية  سنة واحدة 11,7م2 117 حانوت  3
السوق العصري  سنة واحدة 5م2 122 ارضية كشك  4

امام المستشفى العام  سنة واحدة 11,م2 133 ارضية كشك  5
مجاور فندق البلدية  سنة واحدة 805م2 163 معمل ثلج  6

مجاور الكراج الموحد  سنة واحدة 15م2 172 حانوت  7
مجاور الكراج الموحد  سنة واحدة 15م2 173 حانوت  8
مجاور الكراج الموحد  سنة واحدة 15م2 183 حانوت  9
مجاور الكراج الموحد  سنة واحدة 15م2 187 حانوت  10
مجاور الكراج الموحد  سنة واحدة 15م2 188 حانوت  11
مجاور الكراج الموحد  سنة واحدة 125,74م2 189 علوه حبوب  12

شاطية الكورنيش  سنة واحدة 310م2 190 معمل ثلج 13
التمويل الذاتي  سنة واحدة 13,5م2 198 حانوت  14
التمويل الذاتي  سنة واحدة 13,5م2 199 حانوت  15

مجاور فندق البلدية  سنة واحدة 6م2 203 ارضية كشك  16
امام المستشفى العام  سنة واحدة 12م2 204 ارضية كشك  17
امام المستشفى العام  سنة واحدة 12م2 205 ارضية كشك  18
طريق بغداد /كوت  سنة واحدة 12م2 210 قطعة ارض  19

امام المستشفى العام  سنة واحدة 12م2 212 ارضية كشك  20
امام المستشفى العام  سنة واحدة 13,5م2 213 ارضية كشك  21
امام المستشفى العام  سنة واحدة 12,5م2 214 ارضية كشك  22
امام المستشفى العام  سنة واحدة 9م2 215 ارضية كشك  23
امام المستشفى العام  سنة واحدة 108م2 216 قطعة ارض  24
امام المستشفى العام  سنة واحدة 10,42م2 217 ارضية كشك  25
امام المستشفى العام  سنة واحدة 15,2م2 218 ارضية كشك  26

طريق برينج  سنة واحدة 9م2 219 ارضية كشك  27
امام المستشفى العام  سنة واحدة 9,7م2 222 ارضية كشك  28
خلف فندق البلدية  سنة واحدة 6م2 226 ارضية كشك  29
خلف فندق البلدية  سنة واحدة 19,52م2 228 ارضية كشك  30

العدد: 323
التاريخ  :24 /2020/7

العدد: 668
التاريخ  :12 /2020/7

العدد: 675
التاريخ :12 /2020/7

املهندس
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

الموقع مدة االيجار مساحته رقم الملك نوع الملك ت
الكراج الموحد  سنة واحدة 20م2 2 حانوت  1
الكراج الموحد  سنة واحدة 12م 230 حانوت  2
الكراج الموحد  سنة واحدة 12م 231 حانوت  3
الكراج الموحد  سنة واحدة 12م 232 حانوت 4
الكراج الموحد  سنة واحدة 17م 233 حانوت 5
الكراج الموحد  سنة واحدة 12م 162 حانوت 6
شارع الكراج سنة واحدة 32م 411 حانوت 7
شارع الكراج سنة واحدة 32م 412 حانوت 8
شارع الكراج سنة واحدة 12م 416 حانوت 9
شارع الكراج سنة واحدة 12م 417 حانوت 10

محالت االقواس  سنة واحدة 11م 205 حانوت 11
محالت االقواس  سنة واحدة 10م 207 حانوت 12
محالت االقواس  سنة واحدة 11م 208 حانوت 13
محالت االقواس  سنة واحدة 11م 209 حانوت 14
محالت االقواس  سنة واحدة 11م 210 حانوت 15
محالت االقواس  سنة واحدة 11م 212 حانوت 16
محالت االقواس  سنة واحدة 11م 213 حانوت 17
محالت االقواس  سنة واحدة 11م 214 حانوت 18
محالت االقواس  سنة واحدة 11م 217 حانوت 19
محالت االقواس  سنة واحدة 11م 218 حانوت 20
محالت االقواس  سنة واحدة 12م 219 حانوت 21
محالت االقواس  سنة واحدة 23م 330 عيادة  22
محالت االقواس  سنة واحدة 23م 332 عيادة 23
محالت االقواس  سنة واحدة 23م 334 عيادة 24
محالت االقواس  سنة واحدة 18م 335 عيادة 25

محالت االقواس  سنة واحدة 22م 339 عيادة 26

محالت االقواس  سنة واحدة 18م 345 عيادة 27

الموقع مدة االيجار مساحته رقم الملك نوع الملك ت
السوق العصري سنة واحدة 12م2 55 حانوت  1
السوق العصري سنة واحدة 12م2 56 حانوت 2
السوق العصري سنة واحدة 12م2 57 حانوت 3
السوق العصري سنة واحدة 12م2 61 حانوت 4
السوق العصري سنة واحدة 15م2 81 حانوت 5
السوق العصري سنة واحدة 27م2 93 حانوت 6

فندق ومطعم البلدية سنة واحدة 4250م2 143 ساحة بيع المواشي  7
خلف فندق البلدية سنتان  144م2 150 ساحة مكشوفة  8
ضفاف نهر دجلة سنة واحدة 1دونم 157 شاطية  9
خلف معمل الثلج سنة واحدة 280م2 193 ساحة مكشوفة  10
السوق العصري سنة واحدة 900م2 269 ساحة وقف سيارات 11
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 006-SC-20  
Provision of 3 Research Study Services for EBS Oilfield 

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 3 Research Study Services for EBS Oilfield 

Tender No.: 006-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 execute project Provision of 3 Research Study Services for EBS 

Oilfield. Contractor shall provide the following research study services:  

 Study on Carbonate Reservoir Acid Fracturing Stimulation and Pilot Test.  

 Study on Selection of Artificial Lift and Parameter Optimization in EBS Oilfield.  

 Study on Horizontal Well Completion and Completion String Optimization in EBS Oilfield. 

Note: For more details, please refer to ITB document. 

Part Two: Purchase the ITB: 

Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Yang Guang 

yangguang@ebspetroleum.com for S2 Camp entry pass with one day advanced. 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 

deadline 4:00 PM August 26th, 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 August 23rd, 2020 for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contract Person: Mr. Yang Guang Email: yangguang@ebspetroleum.com & 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. 

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

Extension Announcement for Tender No: 002-SC-20  
Provision of Package Service of Crude Oil Transportation for EBS 

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 Package Service of Crude Oil Transportation for EBS 
Tender No.: 002-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 two to four contractors who have enough experience and ability 
to carry out the project Provision of Package Service of Crude Oil Transportation for EBS. 
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 deadline 4:00 PM Aug 9th, 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 Aug 6th, 2020 for the purpose of swift answering before the 
bidding date. 
Contact Person: Mr. Yang Guang Email: yangguang@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7889; & Mr. 
Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7887 
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 بلديات حمافظة نينوى
وحدة العقود

م/ إعالن مناقصة عامة رقم )2020/2 (  للمرة الثانية 
بناءا عىل موافقة الس�يد املحافظ املحرتم بموجب هامش�ه املؤرخ يف 
10/ 5/ 2020 عىل أصل كتابنا املرقم  5750 يف 10/ 5/ 2020 تعلن 
مديري�ة بلدي�ات محافظة نينوى للم�رة الثانية ع�ن مناقصة عامة 
لتنفيذ مرشوع  )تجهيز س�يارة حمل ) 1 طن(( عدد )4( آلية ضمن 
تخصيصات مبالغ الوفر واالحتياط املتحقق من مشاريع تنمية األقاليم 
األساس�ية لعام 2019 وبكلفة تخمينية مقدارها  )138,000,000( 
مائة وثمانية وثالثون مليون دينار عراقي وبمدة تنفيذ  )60( ستون 
يوما وحس�ب الرشوط واملواصفات الواردة يف الكشف التخميني املعد 

من قبل مديريتنا .
عىل مقدمي العطاءات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة مقر مديرية 
بلدي�ات نينوى خالل أوقات الدوام الرس�مي وابت�داء من تاريخ نرش 
االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس�مي لي�وم 13/ 8/ 2020 للحصول 
عىل نس�خة م�ن الوثائق لقاء مبل�غ مقطوع ق�دره 150000 فقط 
مائة وخمس�ون الف دينار غري قابلة للرد وتس�لم العطاءات من قبل 
صاحب العطاء أو من يخوله رس�ميا بظ�رف مغلق ومختوم ويكتب 
عليه اس�م العمل رق�م املناقصة واس�م الرشكة والعن�وان ويودع يف 
صن�دوق العط�اءات املوج�ود يف مق�ر مديريتنا مرفقا مع�ه الوثائق 
واملستمس�كات املذك�ورة يف الصفحة ) 2 ( من ه�ذا االعالن علما أن 
تاري�خ الغلق يوم االح�د 16/ 8/ 2020 الس�اعة الثانية عرش ظهراً 
وس�وف ترفض العطاءات بعد ه�ذا املوعد علما أن الدائرة غري ملزمة 

بقبول أوطا العطاءات. 
وبإم�كان الرشكات الراغبة يف التقديم عىل املناقصة مراجعة ش�عبة 
اآلليات يف مديريتنا لإلجابة عن أي استفسارات فيما يخص املعلومات 

الواردة بالوثائق القياسية للمرشوع.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )110(  والصادر يف 2020/7/22 
اوال / تعلن اللجنة اعاله عن تأجري االرض التجارية املرقمة )86/1560 مقاطعة 74 برئ الطري والبالغ 
مساحتها ) 286م2( والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية  تلعفرعقد مساطحة ملدة )احدى عرش سنة(  
عىل ان تكون مدة التشييد )سنتان( وهي من ضمن مدة العقد االصيل النشاء مبنى تجاري  ذو طابقني  
كل طاب�ق عبارة عن مجمع تس�ويقي باالضاف�ة اىل مجموعة صحي�ة ودرج وبيتونة وغرفة خاصة 
للس�يطرة الكهربائية يف حالة ش�مولها بغرفة الكهرباء وعىل املس�تأجر تقديم املخططات املعمارية 
الخاص�ة باملبنى التجاري والتي تش�مل املخططات االفقية للمبنى التج�اري مع الواجهات واملقاطع 
ومخططات امللجأ يف حالة شمولها  بامللجأ وغرفة كهرباء وبمقياس رسم مناسب والتي يمكن االطالع 
عليها لدى البلدية او سكرتري اللجنة . عىل ان يدفع بدل االيجار دفعة واحدة بداية كل سنة و ان يعاد 
تقدير بدل االيجار كل خمس�ة س�نوات وليس للمس�تأجر الحق  االعرتاض عىل ق�رار التقدير الجديد 
الذي سيعاد  التقدير فيه  كل خمس سنوات كما يلتزم املستأجر باقامة املشيدات خالل املدة املحددة 
يف عقد املس�اطحة مع تقديم مبلغ الضمان للتش�ييد يعادل بدل املس�اطحة لتلك املدة ويف حالة عدم 
التش�ييد خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املساطحة الغيا  ويؤول ما هو قائم من مشيدات 
اىل اىل مديرية بلدية تلعفر دون مقابل . وتكون  املساطحة وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( 
املعدل وللبلدية الحق باجراء الكشف عىل املبنى التجاري وقت شاأت لالطالع عىل واقع املبنى التجاري 
عىل ان تكون املس�اطحة باملزايدة العلنية ويكون البناء بارشاف مهندس من قبل البلدية تؤول كافة 
املش�يدات اىل مديري�ة بلدية تلعفر بعد انته�اء العقد بدون نواقص وبحالة جي�دة مع االرض وبواقع 
ح�ال البناية بعد االنتهاء من تش�يدها ويف حالة وجود نواقص يف البناي�ة ملا كان عليهما عند االنتهاء 
من تش�يدها فعىل املساطح اكمال هذه النواقص ويف حالة عدم اكماله هذه النواقص فتستكمل من 
تأمينات�ه فان لم تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا لالحكام القوانني املرعية بذلك وبما 
يخدم مصلحة البلدية فعىل الراغبني باملس�اطحة مراجعة مديرية بلدية تلعفر وخالل مدة )30( يوم  
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن  بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية عىل ان ال تقل عن 
)50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى 
واب�رام العق�د خالل مدة ثالثون يوم م�ن تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر ناكال 
وف�ق احكام املادة )11( فق�رة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة )2013( 
املعدل ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة علما ان كافة الرشوط 
املطلوبة باملساطحة ستقرأ عىل املزايدين  يوم املزايدة وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلعفر.

مالحظة / تكون مدة االيجار سنة واحدة بصورة مؤقتة للعقارات ادناه علما ان هذه الفقرات ليس 
لها عالقة بالفقرة االوىل 

ثانيا / ساحة بيع الرمل والحىص عىل جزء من القطعة املرقمة 44م 69 قرمز درة بمساحة 28000 م2 
ثالثا / ساحة لتجميع الحبوب عىل جزء من القطعة املرقمة 1/553م 69 قرمز درة بمساحة 750 م2 

رابعا / ساحة لتجميع الحبوب عىل جزء من القطعة املرقمة 133/44م 74 برئ الطري بمساحة 1000 م2
خامسا / الدكاكني املرقمة )4و5و6( حسنكوي

سادسا / الدكاكني املرقمة )33و34( عىل القطعة املرقمة 98و440/99 حسنكوي

املهندس
رعد عيل نجم 

مدير بلديات حمافظة نينوى

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى

العدد / 7957
التاريخ / 22/ 7/ 2020



www.almustakbalpaper.net اعداد: ايهاب فاضل استراحة6

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحمل،دائماً م�ا يجدك أصدقاؤك 
يف املن�زل فأنت تفضل املك�وث يف املنزل خاصة 
عند التفك�ر يف الحبيب. ربما تترصف بطريقة 
غريب�ة تجعل اآلخرين يحذرون منك ويبتعدون 

عنك. 

عزيزي برج الثور،تش�عر الي�وم أنك يف املقدمة 
بفضل قدرتك عىل التواصل مع أهم الشخصيات 
وأبرزه�ا يف مجتمع�ك. تس�تطيع أن تقن�ع أي 
شخص بوجهة نظرك! استغل الظروف الجيدة 
الت�ي تمر به�ا اليوم واب�دأ مرشوع�ا جديدا لم 

تفكر فيه من قبل.

عزي�زي ب�رج الج�وزاء،ال تفكر باألش�ياء غر 
املألوفة. س�رتاح يف املس�اء من املشكالت التي 
حدث أمس، وسيس�اعدك الحبي�ب يف ذلك أكثر 
مم�ا تتخي�ل. اذهب�ي اىل م�كان ه�ادئ وصف 

ذهنك. 

عزي�زي ب�رج الرسطان،م�ن املتوق�ع اليوم أن 
يدعم�ك املحيط�ون بك فحاول أن تس�تغل هذا 
الدع�م بقدر اإلمكان. تش�عر أن�ت وزمالؤك يف 
العمل أنكم بحاجة إىل مزيد من التجديد أو ربما 

بحاجة إىل برنامج جديد.

عزيزي برج األسد،مش�كلتك ليست بالرضورة 
إنجاز العمل، ولكن التخطيط، فالترسع ونفاد 
الصرب ق�د يؤديان بس�هولة إىل الغرق يف األمور 
التافهة. تواصل مع من حولك فبهذه الطريقة 
تس�تطيع تعلم األش�ياء التي يمكنها توس�يع 

آفاقك.

عزيزي برج العذراء،سهولة االتصال بينك وبني 
الزم�الء أو األصدقاء قد توفر الجهد والوقت. ال 
يهت�م البعض بحقيقة بع�ض األخبار التي يتم 
تداوله�ا عىل مواقع التواصل االجتماعي، ولكن 

عليك أن تتأكد من كل تسمعه اليوم. 

عزيزي ب�رج امليزان،يجب أن تكون اليوم أقوى 
من أي يوم آخر. ال تقطع عالقتك بش�خص ما 
ع�ىل الف�ور ملجرد قيام�ه بيشء م�ا تعتقد من 

وجهة نظرك أنه مهني بالنسبة لك.

عزي�زي برج العقرب،قد تس�مع بعض األخبار 
السيئة اليوم والتي تجعلك تفقد أعصابك طوال 
فرة الصباح. ربما تؤثر هذه األخبار عىل أدائك 
يف العمل إن لم تكن حذًرا. عقلك ال يزال مشغواًل 

طوال اليوم بهذه األخبار وباملشاكل املعقدة. 

عزي�زي ب�رج القوس،اليوم تواجه مش�كلة يف 
العم�ل من قبل بعض الزمالء، لذا يجب التوصل 
إىل خطة ش�املة الجتي�از الي�وم واالنتهاء من 
مهام�ك يف وق�ت قي�ايس، ل�ذا ال تقيد نفس�ك 
بخطط ال تس�تطيع تنفيذه�ا، حاول أن تحقق 

خططك وتنفذها بقدر اإلمكان.

عزي�زي ب�رج الج�دي،إذا تحدث�ت م�ع أح�د 
األصدقاء اليوم يف موضوع أو قضية ما، ال تكن 
كثر الكالم بل من األفضل أن تركز عىل النقاط 
األساسية وتتحدث فيها باختصار. ربما يشعر 

أصدقاؤك بامللل وسيظهر ذلك عىل وجوههم.

باألعم�ال  حاف�ل  الدلو،ي�وم  ب�رج  عزي�زي 
والتحركات واملس�اعي والتطورات والتحرر من 
القي�ود. تفّكر كث�راً يف مس�تقبلك وتعيد النظر 
يف بعض القرارات، وتك�رس وقتاً كبراً ألعمالك 
ومشاريعك، فتتجند ملهنتك وأهدافك لكي تحصل 

عىل نتائج مهمة ومشّجعة جداً هذا اليوم.

عزيزي ب�رج الحوت،فكر جيدا قبل اإلقدام عىل 
أي قرار أو عمل اليوم، قد تبدو مزاجيا متأففا، 
فانتب�ه م�ن بع�ض األع�داء. ال تتخ�ذ قراراتك 
بشكل عشوائي قبل أن تستشر أشخاصا ذوي 

خربة عاشوا تجارب مماثلة.

العذراء

احلوت

السيارات التي أنتج منها نسخة واحدة فقط
تط�رح رشكات الس�يارات عادة نس�خا 
مح�دودة م�ن إنتاجه�ا، وتط�رح كذلك 
نس�خا فريدة ووحيدة من أحد املوديالت، 

لتك�ون بذلك من أندر الس�يارات عىل 
اإلطالق.

نستعرض هنا عددا من تلك السيارات 
الفريدة:

- س�يارة بيجو من حقبة الستينيات 
امليالدية، أول س�يارة بنسخة وحيدة، 
أُنتجت عام 1966م، وهي طراز 404، 

محرك بقوة 69 حصانا.
 -النس�خة الوحي�دة من ط�راز 130 

Familiare م�ن ماركة في�ات اإليطالية، 
بمحرك ذي 6 أس�طوانات بسعة 3.2 لر، 
بقوة 165 حصانا، أُنتجت يف السبعينيات 

امليالدية.
 -سيارة من طراز بورش 928-4، أُنتجت 
ع�ام 1984م، وه�ي من أب�رز مقتنيات 
متح�ف ب�ورش بمدينة ش�توتجارت 

األملانية.
 - السيارة الوحيدة املنتجة بتصميمات 
 C1000 املستقبل عام 1991م، بطراز
من ماركة Lotec، ومحرك مرسيدس 
م�ن فئ�ة v8 بس�عة 5.6 ل�ر، وقوة 
1000 حص�ان، ورسعته�ا القصوى 

268 ميال يف الساعة.
 - س�يارة »مايباخ« الفاخ�رة، طراز 

Exelero بنس�خة وحي�دة أُنتج�ت ع�ام 
2005، وكان أب�رز ما يميزه�ا إطاراتها 
املخصصة للرسعات الفائقة من صناعة 

رشكة اإلطارات األملانية »فولدا«.
 - ش�اركت فراري للم�رة األوىل يف إنتاج 
س�يارة بنس�خة وحيدة، يف ع�ام 2008، 
وهي من ط�راز SP1، وُصنعت خصيصا 
لجامع الس�يارات الياباني جونيتش�رو 

هراماتسو.
 - وكررتها فراري مرة أخرى عام 2011 
وطرحت سيارة فريدة يف نوعها وأطلقت 

.45 Superamerica عليها اسم

دراسة حتذر من تناول احلليب 
غري املبسرت

نصح�ت دراس�ة طبي�ة حديثة من 
الحذر عند تناول الحليب غر املبسر 
)الخام(، وعدم تركه خارج الثالجة، 
مبين�ة أنه قد يحمل خط��راً يه�دد 
الت�ي  الدراس�ة  الصحة.وأش�ارت 
أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا 
بالوالي�ات املتح�دة، إىل أن الحلي�ب 
الخ�ام يحت�وي ع�ىل كمي�ة كب�رة 
م�ن الجين�ات املقاوم�ة ملض�ادات 
امليكروبات إذا ت�رك يف درجة حرارة 

الغرفة خارج الثالجة.
وأوضحت أن البكتريا ذات الجينات 
املقاوم�ة ملض�ادات امليكروب�ات قد 
تصبح جرثومة فائقة بحيث تصبح 

األدوية التي تعالج العدوى أو املرض 
غر مجدية، مش�ددة ع�ىل رضورة 
الثالج�ة  وض�ع الحلي�ب الخ�ام يف 

لتقليل خ�طر تطور تلك البكتريا.
ويلجأ بعض الن�اس إىل ترك الحليب 
الثالج�ات  خ�ارج  املبس�ر  غ�ر 
ليتخ�مر، ويساعد تناول هذا الحليب 
عىل قت�ل مسببات األمراض وإطالة 
العمر االفرايض ويحتوي عىل كمية 
كبرة م�ن البكتري�ا الصحية، لكن 
ع�دوى مقاومة املض�ادات الحيوية 
تصيب نحو 3 ماليني ش�خص حول 
العالم، ويتس�بب يف م�وت أكثر من 

35 ألف شخص.

ملاذا تسبب املعقامت بقعًا وهتيجات للجلد؟
يحّذر خرباء العناية بالبرشة من تحّول 
التدابر املستعملة للوقاية من فروس 
كورونا إىل خطوات عدوانّية تلحق األذى 
بالجلد يف ظ�ل ارتفاع ح�رارة الطقس 

والتعرّض املبارش للشمس.
تعرّف�وا فيم�ا ييل ع�ىل أفضل الس�بل 
الوقائي�ة التي يمك�ن اعتمادها صيفاً 
أو  بق�ع  ظه�ور  يف  تتس�بب  أن  دون 

تحسس عىل البرشة.
أصدر أطباء إس�بان مؤخراً تحذيراً من 

خط�ورة اس�تعمال الجل املعّق�م لليدين 
لدى التعرّض للشمس. والسبب أن نسبة 
الكح�ول املوج�ودة يف ه�ذا املس�تحرض 
ممكن أن تؤدي إىل ظهور تهّيجات وبقع 

عىل البرشة.
فاس�تعمال املعق�م الواق�ي م�ن انتقال 
فروس كورونا، ممكن أن يؤدي يف هذه 
الحال�ة إىل تل�ف الحاج�ز الجل�دي الذي 
ال يع�ود قادراً عىل القي�ام بالدور املوكل 

إليه.
وه�ذا م�ا ي�ؤدي إىل ظه�ور تهّيج�ات 
وحروق عىل الب�رشة ممكن أن تتحّول 
يف وقت الح�ق إىل بقع بنية. فقد تظهر 
هذه البقع بعد عدة أيام عىل استعمال 
املعقم والتعرّض للشمس، أما التخلص 
منه�ا فصع�ب ويج�ب أن يت�م تح�ت 

إرشاف طبي.
- تجّنب املعقمات املعّطرة:

ينصح الخ�رباء ب�رضورة اإلطالع عىل 
املكون�ات التي تدخل يف تركيبة معقمات 
اليدي�ن، وتجّن�ب اس�تعمال تل�ك الت�ي 
تحت�وي عىل زي�وت أساس�ّية أو عطور 

خالل فصل الصيف.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2 حب�ة بطاطس مكعبات - 2 حبة خرش�وف مقط�ع - 2 حبة جزر مقطع - 
نصف رأس قرنبيط - نصف رأس بروكيل - 1 كوب »شوربة« مرقة - 1 معلقة 
كبرة روز ماري مفروم - 1 معلقة كبرة ريحان مفروم - ملح - فلفل أس�ود 

– زيت زيتون
خطوات التحضر:

يسخن الفرن عىل درجة حرارة 180 مئوية.
يوضع البطاطس يف بولة، ويضاف إليه الريحان والروزماري، ويقلب جيداً.

يضاف إليه الخرشوف والجزروالربوكيل والقرنبيط ، وتخلط جيداً.
يتبل الخليط بامللح والفلفل األسود، ويخلط مرة أخرى.
تضاف الشوربة، وتقلب جميع املكونات حتى تتجانس.

توضع الخرضوات يف الطاجن، ويغطى بورق ألومنيوم »فويل«.
تدخل الفرن ملدة 30 دقيقة وحتى ينضج.

يخرج من الفرن، ويرش عليه زيت الزيتون.
يقدم ساخن.

اخلضار يف الفرن للدايت

؟؟هل تعلم
- الس�املون غذاء ممتاز لتحس�ني 
الحال�ة املزاجي�ة، إضاف�ة إىل أن�ه 

مصدر غني بأوميجا 3.
م�ن  الواح�د  الك�وب  يحت�وي   -
س�عرة   570 ع�ىل  الكابوتش�ينو 
حراري�ة تقريًبا! وه�و رقم يتعدى 
عدد الوح�دات الحراري�ة يف وجبة 

كاملة.
يرف�ع  صباًح�ا  امل�وز  تن�اول   -
وبالت�ايل  الس�رتونني  مس�تويات 

يزيد اإلحساس بالسعادة.
- لصح�ة أفض�ل ينص�ح بتن�اول 
وجبة س�مك واحدة أس�بوعيا عىل 
األقل، بحس�ب توصي�ات الجمعية 

األمريكية للقلب.
- يعت�رب الجزر بدي�اًل آمًنا وممتاًزا 

لكبسوالت فيتامني أ.
- يحتوي الربوكيل عىل نسبة كبرة 
ال�ذي يس�اعد  البوتاس�يوم،  م�ن 
يف تقوي�ة امل�خ والجه�از العصبي 

ويساهم يف نمو العضالت.
- تن�اول األناناس يق�وي املناعة، 
ويس�اهم يف الحف�اظ ع�ىل صحة 

الفم ويقي من أمراض اللثة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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العراق هييمن عىل املراكز االوىل 
يف بطولة مرص للتايكواندو

             المستقبل العراقي/ متابعة

هيم�ن العبو املنتخب العراقي للتايكواندو، 
ع�ى اغلب املراكز االوىل يف بطولة )البوميس 
االتح�اد  الت�ي نظمه�ا  اون الي�ن ٢٠٢٠( 

املرصي للعبة.
ورغم املش�اركة الواس�عة البطال العرب يف 
البطول�ة التي اقيم�ت بطريقة )اون الين ( 
اال ان لي�وث الرافدين اس�تطاعوا تس�جيل 
اس�ماءهم يف قائم�ة االوائل الت�ي افتتحت 
بالبطل�ة ) طيب�ة عم�ر حمي�د( بفوزه�ا 
باملرك�ز االول )بالكاديت ( لفئ�ة ١٤ عاماً 
نساء ، ثم س�جلت زميلتها ) شهد حمادي 
س�لوم( اس�مها اوالً ) بالجوني�ور ( تحت 
١٨ عام�اً ، وجاءت البطل�ة )مريم محمد ( 

باملركز الثاني بنفس الفعالية.
واستمرت االنجازات وجاء الدور عى الرجال 

الذي�ن حقق�وا املراك�ز االوىل )بالكادي�ت( 
حي�ث نال ثالثة العبني املراك�ز االوىل مكرر 
يف ) الكادي�ت ( تح�ت ١٤ عاماً بواس�طة ) 
ري�ان احمد عمر وحميد عبدالرحمن حميد 
ومهيم�ن لي�ث فائ�ز( .ه�ذا التف�وق جاء 
بفض�ل االس�تمرارية بالتدريب�ات لالعبني 

رغم ضيق الخن�اق الذي 
فرض�ه وب�اء كورنا عى 
الحركة الرياضية بشكل 
ع�ام يف الع�راق لكنه لم 
العراقيني  يكرس عزيمة 

يف النجاح .

انتخابات جديدة لنادي نفط اجلنوب الريايض
             المستقبل العراقي/ متابعة

اعلن املكتب اإلعالمي لنادي نفط الجنوب الريايض، 
اجراء انتخابات جديدة للنادي خالل الفرتة املقبلة.

وذكر املكتب يف بيان، أن »الهيئة االدارية لنادي نفط 
الجن�وب، تعلن ع�ن إقامة مؤتم�ر انتخابي النتخاب 
مجل�س ادارة جدي�د، حس�ب توجيهات وزير الش�باب 
والرياض�ة الكابتن عدنان درجال، واس�تنادا لنصيحة 
دائرة الرتبية البدنية بشخص مديرها السيد 
احمد املوسوي الذي اوعز لألندية 
انتخاب�ات  اقام�ة  ب�رورة 

وفقا للقانون النافذ«.
“االدارة  ان  وأض�اف 
تنوه لع�دم رغب�ة غالبية 
االدارة  مجل�س  اعض�اء 
الحايل بالرتش�يح لوالية 
مقبل�ة، و لك�ي ال يرتك 

الن�ادي يف فراغ اداري خصوصا 
الكب�رة  النجاح�ات  بع�د 
ع�ى  فرقن�ا  حققته�ا  الت�ي 
الصعيدين املحيل والخارجي، 

ستس�عى لتكثيف الجهود والتعجيل بإجراء االنتخابات وفقا للسياقات 
للقانونية«.

وتابع أنن »ادارة النادي قررت تش�كيل لجنة لتدقيق الهيئة العامة وفتح 
باب االنتس�اب للراغب�ني تمهيدا لعق�د مؤتمر انتخابي يت�م اختيار من 

خالله مجلس ادارة جديد للنادي«.

مرتضى هديب جيدد 
تعاقده مع الكهرباء

              المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م العب الكهرباء مرتىض هديب، أمره بتجديد عقده 
م�ع الفريق ملوس�م إضايف، بعد أن تلقى ع�دة عروض من 

أندية أخرى.
وق�ال مصدر مق�رب من الالعب يف ترصيح�ات لكووورة: 
»مرتىض ق�رر تجديد تعاقده مع الكهرباء بعدما تمس�ك 
الجه�از الفن�ي واإلداري بخدمات�ه دون منح�ه بطاق�ة 
االستغناء رغم العروض التي تلقاها خاصة من الطلبة«.

وب�ني أن »الالع�ب ج�دد تعاق�ده م�ع الكهرباء رس�مًيا، 
ويرك�ز عى تدريباته املنفردة، تحضرًا النطالق التدريبات 

الجماعية تأهبا لبدء منافسات الدوري«.
يذك�ر أن الالع�ب مرتىض هديب س�طع نجم�ه مع فريق 

الكهرباء يف املوسمني املاضيني.

دورمتوند يبدأ مفاوضاته مع بديل سانشو

النجف يستقطب مهامجًا سوريًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

يواص�ل مس�ؤولو بوروس�يا دورتمون�د 
التنقي�ب يف املالع�ب األوروبية ع�ن بديل 
اإلنجلي�زي ج�ادون  للمهاج�م  مناس�ب 
ملع�ب  ع�ن  رحيل�ه  املتوق�ع  سانش�و، 

سيجنال إيدونا بارك.
 ال�دويل اإلنجلي�زي ارتب�ط ط�وال الفرتة 
املاضي�ة بالع�ودة إىل ب�الده، ع�ر بوابة 
مانشس�رت يونايتد، ال س�يما ح�ال نجاح 
األخر يف التأهل،  إىل دوري أبطال أوروبا.

 وبحس�ب صحيفة »التايمز« الريطانية، 
ف�إن دورتمون�د يس�تهدف التعاق�د م�ع 
جوناث�ان إيكوني، مهاج�م ليل الفرنيس، 

لخالفة سانشو.

 وأش�ارت الصحيف�ة إىل دخ�ول الن�ادي 
األملان�ي يف مفاوض�ات بالفعل مع الالعب 

الفرنيس، البالغ من العمر ٢٢ عاًما.
 وش�ارك املهاجم الش�اب يف تس�جيل ١١ 
هدًف�ا خ�الل 36 مباراة خاضه�ا مع ليل 

هذا املوسم.
وانضم إيكون�ي إىل ليل قبل عامني، قادًما 
من باريس سان جرمان مقابل 5 ماليني 
ي�ورو، لك�ن نادي�ه ال ين�وي التفريط يف 
خدماته س�وى بالحصول عى ٤5 مليون 

يورو.
 يأت�ي ذل�ك يف الوق�ت ال�ذي ح�ددت فيه 
إدارة دورتموند س�عر سانشو، باشرتاط 
الحص�ول عى م�ا يزيد ع�ن ١٠٠ مليون 

يورو نظر بيعه.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أنهى النجف تعاقده مع املهاجم الس�وري ش�ادي 
الحم�وي، قادم�ا م�ن املنام�ة البحرين�ي، لتمثيل 

الفريق يف املوسم املقبل.

وق�ال مص�در مقرب م�ن النج�ف لك�ووورة، إن 
النادي أرس�ل نس�خة م�ن العق�د إىل الالعب وتم 
التوقيع بشكل رس�مي ليكون أحد استقطابات 
ك�رة النج�ف للموس�م املقب�ل، الفت�ا أن املدرب 
حس�ن أحمد يعول كثرا عى الالعب السوري يف 

خط املقدمة الس�يما وأنه يملك حس�ا 
تهديفيا جيد.

يشار إىل أن الحموي يعد ثاني العب 
مح�رتف يف صف�وف النج�ف بع�د 

الكامروني تاال.

بارتوميو: سيتني خمرضم.. وأثق يف قرار مييس
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن جوس�يب ماري�ا بارتوميو، رئي�س نادي برش�لونة، 
أن أنس�و فاتي وريك�ي بويج ورونالد أراوخو س�ينضمون 
للفري�ق األول املوس�م املقبل.وأوض�ح بارتومي�و يف مقابلة 
نرشتها صحيفة )موندو ديبوريفو( األحد »بالنسبة لهؤالء 
الالعبني، بالنظر إىل تطورهم ومس�توى التأهيل الحايل لهم، 

يج�ب أن يكون�وا ضم�ن الفري�ق األول. أعتقد أن�ه نبأ جيد 
لرش�لونة أن يعود الرديف إىل تصدير العبني للفريق األول«.
واعت�ر بارتوميو أن تجدي�د عقد األملاني م�ارك أندريه تر 
ش�تيجن، أولوية »ليس فقط لجودته كحارس مرمى ولكن 
لش�خصيته كالع�ب وطريقت�ه يف التواج�د والتواص�ل. إنه 
دعامة للفريق واملستقبل«.وعن نجم الفريق، ليونيل مييس، 
أوض�ح رئيس البارس�ا أن املهاجم األرجنتين�ي »قال مرات 

عديدة أنه يريد التقاعد هنا«، مضيفا أنه »ليس لديه شك يف 
أن الالعب سيجدد عقده عام ٢٠٢١«.

مستقبل سيتني
وفيما يتعلق باس�تمرارية كيكي س�يتني ع�ى رأس اإلدارة 
الفني�ة للفريق املوس�م املقبل من عدمه، ق�ال بارتوميو إن 
امل�درب »لديه عق�د يمتد للع�ام املقبل وهذا م�ا ينص عليه 
العقد. نثق به وبفريقه«.وأش�ار إىل أن س�يتني »لديه فكرة 

واضحة للغاية عن نموذج لعب وأس�لوب برش�لونة. إنه 
مخرم متمرس يتمتع بنفسية جيدة وقادر عى الفوز 
ب�دوري أبطال أوروب�ا و امليض قدما يف املوس�م املقبل«.
وعى الرغم من فش�ل الفريق الكتالون�ي يف الفوز بلقب 
الدوري اإلسباني، الذي توج به غريمه األزيل ريال مدريد، 
وع�دم تقدي�م األداء األفض�ل يف العديد م�ن املباريات يف 

املسابقة.

صدمة يف بايرن ميونخ مع عودة التدريبات اجلامعية
              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�اد باي�رن ميون�خ للتدريب�ات الجماعية، تحس�با 
الستئناف مشواره يف دوري أبطال أوروبا.

وخاض بايرن حصة املران بكامل قوته الضاربة، لكن 
رسعان ما انس�حب املدافع الفرن�يس بنيامني بافارد 

بسبب اإلصابة.
وب�دا أن بافارد تعرض إلصابة يف الكاحل، بحس�ب ما 
أظه�ر البث الح�ي لتدريب�ات الفريق، ليت�م نقله من 

امللعب بواسطة سيارة مخصصة.
وش�اهد هانز فليك املدير الفني لبايرن، الذي يس�تعد 
لعق�د مؤتم�ر صحف�ي يف وقت الح�ق الي�وم، جميع 
العبي�ه ال�٢6 بجانب الحراس األربع�ة للفريق، خالل 

حصة املران دون حدوث أي مشاكل.
واس�تعاد ني�كالس س�ويل والرازييل فيلي�ب كوتينيو 
عافيتيهم�ا م�ن اإلصاب�ة كما تواج�د الواف�د الجديد 
لروي س�اني يف املران رغم عدم قدرته عى املش�اركة 
م�ع الن�ادي الباف�اري يف دوري أبطال أوروبا بس�بب 

اللوائح.
وحص�ل بايرن ع�ى فرتة راحة ألس�بوعني، عقب 
حس�م ثنائية ال�دوري والكأس يف نهاي�ة حزيران/

يونيو ومطلع تموز/يوليو، ثم عاد الفريق للتدريبات 
الفردية يف األسبوع املايض.

ويتطلع بايرن لحصد الثالثي�ة يف تكرار إلنجازه 
التاريخ�ي عام ٢٠١3، حيث تع�ود بطولة دوري 
أبط�ال أوروب�ا بعد توق�ف طويل بفع�ل جائحة 

كورونا.

بايرن ميونخ يفقد ذراعه اليمنى 
أمام تشيليس

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى باي�رن ميونخ، رضب�ة موجعة 
أثناء اس�تعداداته الستكمال مشواره 
ب�دوري األبط�ال خ�الل أغس�طس/

أب املقب�ل، بع�د توقف املس�ابقة منذ 
م�ارس/أذار امل�ايض؛ بس�بب جائحة 

فروس كورونا.
موس�مه  أنه�ى  الباف�اري،  الفري�ق   
عى املس�توى املح�يل بالف�وز بثنائية 
ال�دوري، وكأس أملانيا، قب�ل أن يأخذ 
ف�رتة راحة قص�رة، ليعود األس�بوع 

املايض للتدريبات.
 وبحس�ب ش�بكة »س�كاي س�بورت 
أملانيا«، فإن الظهر الفرنيس بينيامني 
بافارد س�يغيب عن مواجهة تشيليس 
بإياب ثمن نهائ�ي البطولة األوروبية، 
والتي س�تقام عى ملع�ب أليانز أرينا 

يوم ٨ أغسطس/أب املقبل.
 وأش�ارت إىل حاج�ة ال�دويل الفرنيس 
للتوقف لعدة أس�ابيع بع�د إصابته يف 
كاحل الق�دم خالل مران الفريق اليوم 

األحد.
 ول�م يعل�ن الن�ادي الباف�اري حت�ى 
إال  الالع�ب،  إصاب�ة  ق�وة  اآلن م�دى 
أن »س�كاي« أف�ادت ب�أن مث�ل هذه 
اإلصاب�ات تتطلب عى األق�ل غياًبا ال 

يقل عن 3 أسابيع.
 م�ن جانبه، ق�ال هانز فلي�ك، مدرب 
بايرن ميونخ، يف مؤتمر صحفي عقب 
امل�ران: »ال نعل�م بالضبط تش�خيص 

إصابة بافارد ومدة غيابه«.
امل�درب األملان�ي إىل تع�رض   وأش�ار 
صاح�ب ال��٢٤ عاًم�ا لإلصاب�ة أثناء 
محاولت�ه إبعاد كرة عرضي�ة، قبل أن 

يتعرض كاحله لاللتواء.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د هانز فلي�ك، املدير الفني لبايرن ميونخ، أنه لن يش�عر 
بالدهش�ة إذا انتق�ل سيباس�تيان هونيس م�درب الفريق 
الثان�ي بالنادي لتدري�ب هوفنهايم.هونيس هو نجل ديتار 
هوني�س، مهاجم باي�رن ميون�خ ومنتخب أملاني�ا الغربية 
سابقا وابن شقيق أويل هونيس الرئيس السابق لبايرن.وفاز 
سيباستيان هونيس بلقب دوري الدرجة الثالثة مع الفريق 
الرديف لبايرن، وذكرت تقارير إعالمية أن هوفنهايم يتطلع 
للتعاق�د معه عق�ب الرحيل املفاجئ ملدرب�ه الفريد رشودر 
الش�هر املايض.وقال فليك الذي سبق له العمل يف هوفنهايم 
يف موس�م ٢٠١7-٢٠١٨، يف مطل�ع األلفي�ة الثالث�ة »نحن 
جميع�ا نعلم ونتوق�ع أنه يفكر يف األم�ر وهدفه هو العمل 
يف البوندس�ليجا، هذا أم�ر طبيعي«.وأوضح فليك يف مؤتمر 
صحفي أن هونيس )3٨ عاما( »ش�خص قادر عى تحقيق 
النج�اح ويمتلك ق�درا هائال من الثق�ة بالنفس وهذه هي 
اإلمكانيات التي تحتاجها كمدرب يف الدرجة الثالثة، وأيضا 
بالتأكيد تحتاجها إذا أردت االنتقال للعمل يف البوندسليجا«.
وأض�اف فليك أن هوني�س ليس مرش�حا للعمل يف منصب 
الرجل الثاني يف بايرن، نظرا ألن مروسالف كلوزه املهاجم 
الس�ابق ملنتخب أملانيا وبايرن ميونخ س�يتوىل هذا املنصب 

رسميا بداية من بعد غٍد الثالثاء.

أمانة بغداد يتعاقد مع مصطفى ناظم
              المستقبل العراقي/ متابعة

تعاق�دت الهيئ�ة اإلداري�ة لنادي أمان�ة بغداد 
م�ع مدافع الرشطة الدويل الس�ابق مصطفى 
ناظ�م لتمثي�ل الفريق يف املوس�م املقبل.وقال 
مص�در مقرب من إدارة الن�ادي يف ترصيحات 

مداف�ع  م�ع  تعاق�دت  »اإلدارة  لك�ووورة: 
الرشط�ة الس�ابق مصطفى ناظم وس�يكون 
إضاف�ة مهم�ة للفري�ق مل�ا يملكه م�ن خرة 
كبر س�تمنحه الثقة لقي�ادة الخط الخلفي«.
وبني أن »املدرب عصام حمد أبدى رغبة كبرة 
يف التعاقد م�ع العب بخ�رة مصطفى ناظم، 

وبالت�ايل اإلدارة لم تتأخر يف حس�م الصفقة«، 
الفت�ا إىل أن الن�ادي نجح أيض�ا يف تجديد عقد 
الالعبني ميالد فالح، وستار كريم.وأشار إىل أن 
»أمانة بغداد يواصل تعاقداته للموس�م املقبل 
بعدد م�ن الالعبني الجدد والتحضر املناس�بة 

ملنافسات الدوري«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ديمبيل يعود إىل قطر جمددًا
            المستقبل العراقي/ متابعة

جواردي�وال: ل�ن نع�ر ري�ال مدري�د ب�دون 
جواردي�وال،  بي�ب  اإلس�باني  »الجوع«ش�دد 
املدي�ر الفني ملانشس�رت س�يتي، ع�ى صعوبة 
مواجهة ري�ال مدريد، بإياب ثم�ن نهائي دوري 
أبطال أوروبا.وق�ال جوارديوال، خالل ترصيحات 
نقلته�ا صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية: »إذا ل�م 
يكن لدى الالعبني الجوع، س�نواجه مشكلة ضد 
ري�ال مدري�د، بمعنى أنن�ا ل�ن نتأهل«.وأضاف: 

»إنه�م يعرفون ري�ال مدريد، ويعرف�ون كل ما لديهم 
من كف�اءة يف جمي�ع املراكز«.وتاب�ع: »العبو فريقي 
كانوا يجلسون ملش�اهدة نهائيات دوري األبطال التي 
كان يلعبه�ا ريال مدريد، ويعرفون ه�ذا الفريق، لذلك 
ليس من ال�روري أن أخرهم بيشء خاص«.وأردف 
جوارديوال: »س�نتحدث قليال عما س�نفعله يف املباراة، 
لكن ال يشء مميز مقارنة بما قمنا به هذا املوسم، لذلك 
فإن التكتيكات لن تس�اعد عى الفوز باملباراة، س�واء 
التكتي�كات أو أي يشء خ�اص، ب�ل الطاق�ة املوجودة 

داخل كل العب«.

فليك: هونيس لن يكون 
الرجل الثاين يف البايرن
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فنون الفربكة واحلرب الناعمة! خنجر ازمريلدا .. 

مازن صاحب منهل عبد األمير المرشدي

كلن�ا يتذكر الفلم الس�ينمائي الكبري »أح�دب نوتردام« 
املأخوذ عن رواية رومانس�ية فرنسية بنفس االسم من 
تألي�ف الكاتب الفرن�ي الكبري فيكتور هوغ�و، والتي 
تتن�اول أحداث تاريخي�ة لكاتدرائية نوتردام يف وس�ط 
باري�س، حي�ث ت�دور فيها األج�زاء األكث�ر أهمية من 

الرواية. 
وم�ن الش�خصيات الرئيس�ية يف الرواي�ة والفيل�م هي 
س�يدة جميلة جداً اس�مها إزمريلدا -لعلها كانت أجمل 
س�يدات باري�س م�ن دون منافس- حتى انها امس�ت 
حلم�اً ومبتغى لكل من رآها او س�مع عن جمالها مما 
حدا بكل الذين لديهم القدرة من مال او جاه او سلطان 
او من أصحاب الثروات يف الش�ارع يجاهرون بسعيهم 
لها ويريدون هذه السيدة.. كلهم يتحدثون بما يعرفون 
وال يعرف�ون كم ه�ي جميلة والبعض يتغ�زل او يكتب 
الش�عر او ي�رد قصص الخي�ال عن الفاتن�ة أزمريلدا 
وكم هي س�يدة لطيف�ة وكم هو جس�دها جميل وكم 
وك�م... الكثريون من هؤالء كان�وا ينظرون إليها نظرة 
س�وء ويريدون اس�تغاللها بش�كل يسء وب�دت بعض 
التحرشات من بعضهم لها.  إزمرلدا لم تكن امرأة هينة 
او س�هلة ألعدائه�ا فقد كان لديها خنج�ر جميل وحاد 
وكان�ت أزمرل�دا عندم�ا يري�د أي أحد التح�رش بها او 
اإلس�اءة إليها تدافع عن نفس�ها بهذا الخنجر برشاسة 
وعن�ف للح�د الذي أصب�ح الكل يخ�اف منه�ا ويهابها 

ويأبى التقرب إليها.
اق�ول ق�ويل ه�ذا أله�ي واحبت�ي إن العراق مث�ل هذه 
السيدة الجميلة. العراق بلد الحضارة والرتاث والثروات 
والزراعة واألولياء والصالحني وكل يشء حي ُيفتخر به، 
لذلك نجد ان كل القوى الكربى واألعداء وأخوة يوس�ف 
وحرامية البيت املرهونني خلف الحدود تريد أن تسيطر 

عىل مقدرات هذا العراق.  
إرسائي�ل تبتغي تدمريه بالتم�ام والكمال ألنها تعتربه 
مصدر تهديد وجودها. داعش الداخل ودواعش الخارج 
كلهم يريدون النيل من الع�راق.. اقول باملخترص املفيد 
الحشد الش�عبي يف العراق مثل خنجر أزمرلدا يف فرنسا 

والسالم.

قيل )الكذب املصفط أحسن من الكذب املخربط( وحني احاول تحليل 
ما توارد من أخبار وتحليالت عن اختطاف واطالق رساح سيدة أملانية 
لم التق بها يوماً.. ابدا بعناوين متضادة ما بني )عاشقة بغداد( مقابل 
)جاسوس�ة املوس�اد( وضم�ن كال العنوانني كتبت أخب�ار وصدرت 
بيانات وانترشت ش�ائعات وظفت يف مقاالت وتحليالت متلفزة.. من 
دون ان اجد أي موقف رسمي متكامل سواء يف صياغة البيانات وهي 
كث�رية من جهات رس�مية متعددة.. أو تلك املق�االت التي ضجت بها 
مواقع التواصل االجتماعي حتى كش�فت ع�ن منظومتي املع والضد 
وه�ي تتناىس أن خربة عقود مضت يف بالط الصحافة واإلعالم تجعل 
التوق�ف عند نموذج الصياغة وطريقة اس�تخدام املف�ردات ورمزية 

الرسالة املطلوب ايصالها للمتلقي تكاد للمريب أن يقول خذوني! 
ه�ذا النم�ط من التضليل لل�راي الع�ام العراقي الجمع�ي يف النتيجة 
س�ينتهي إىل عدم القدرة من أي ط�رف كان أن يصدر خطابه ويقبله 
الناس ويف ذلك اخفاق كبري جدا تتس�ع فيه فجوة الثقة بني الش�عب 
والدولة واالحزاب املهيمنة عىل السلطة.. فيما يفرتض أن يظهر بيان 
واحد يمثل حقيقة الفع�ل الجرمي اذا ما صحت نظرية عدم رشعية 

وجود هذه املواطنة األملانية.. ويفر رد الفعل.
لكن م�ا يتكرر ع�ن دور املخاب�رات العراقية يف اعتقاله�ا يمثل قمة 
التس�فيه حينم�ا يربط بعدم معرف�ة رئيس الوزراء ب�ه وهو ما زال 
رئيس�ا له�ذا الجه�از... يض�اف إىل ذلك ه�ذه الفجاج�ة يف تناقض 
كب�ري بني توصيف )الضيف�ة األملانية( بكونها عاش�قة بغداد مقابل 
توصيف التهمة بكونها جاسوس�ة للموس�اد.. ألي�س من املتصدين 
للس�لطة من هم أصدقاء للموساد وهناك عالقات واضحة ورصيحة 
ومبارشة بينهم وبني ارسائيل حيث تنتظر كردس�تان العراق اعرتاف 
بغداد فقط ال غري لالفصاح عن هذه العالقات التي تمتد إىل اواس�ط 
س�تينات القرن املايض م�ن دون أي مواربة فيما حضور سياس�يني 
عراقي�ني ملؤتم�رات االمن االقليمي التي ينظمها املوس�اد اال تدخل يف 
جردة الحس�اب االمني�ة... يبقى من القول ما ه�ي االرسار العراقية 

غري املكشوفة حتى تكلف تلك السيدة بكشفها؟ 
لذلك نصيحة ملن يريد أن يفربك أي تقرير من هذا النوع هناك منهجية 
تعرف بالصياغة يف الغرف السوداء معروفة يف برامج الحرب الناعمة 
عرب االعالم التي ابتدعها جوزيف ناي وطورت يف اشواط متعددة من 
جامعات ومراكز األبحاث والدراس�ات األمريكية فضال عن توظيفها 
م�ن قبل ق�وى اقليمي�ة معروفة يف تس�ويق تصدي�ر مواقفهم أمام 
شعوبهم أو للخارج... فعىل من يدير مثل هذه الغرف الصدار مواقف 
تضلي�ل للراي الع�ام الجمعي العراق�ي عليه االنتب�اه إىل أن )الكذب 

املصفط افضل من الكذب املخربط( ولله يف خلقه شؤون!!!

فائدة سحرية لشعر اإلنسان بعد احلالقة
كش�فت دراس�ة حديث�ة نفذتها 
للتكنولوجي�ا  س�يدني  جامع�ة 
)UTS( يف أس�رتاليا ع�ن وج�ود 
بع�د  للش�عر  س�حرية  فائ�دة 
جمي�ع  يلقي�ه  ال�ذي  الحالق�ة، 

مصففي الشعر يف القمامة.
وأكدت الدراسة أن شعر اإلنسان 
املجم�وع م�ن مصففي الش�عر 
باإلضافة إىل ش�عر الكالب يمكن 
للم�واد  بدي�ال  دورا  تلع�ب  أن 
تس�تخدمها  الت�ي  الصناعي�ة 
مؤسس�ات النفط أو املؤسسات 
البيئية بهدف تنظيف انسكابات 

النفط الخام عىل األرض.
املنش�ورة  الدراس�ة  وبحس�ب 

بعض تفاصيلها يف “يورو نيوز”، أنشأ الفريق 
العلم�ي املرشف ع�ىل الدراس�ة حصائر ملبدة 
من فرو الكالب وش�عر اإلنسان كنماذج أولية 

مستدامة.
وقارنوا ق�درة هذه الحصائر ع�ىل امتصاص 
الزي�ت بمنتج�ني متاح�ني تجارًي�ا: قم�اش 
خ�ث  وطحال�ب  )بروبيل�ني(  بالس�تيكي 
فضفاضة، وتم بعد ذلك استخدام النفط الخام 

ملح�اكاة ح�وادث االنس�كاب عىل ثالث�ة أنواع 
م�ن األس�طح األرضية: األس�طح الصلبة غري 

املسامية، واألسطح شبه املسامية، والرمل.
ووج�د الفريق العلم�ي نتائج مدهش�ة حيث 
أك�دت األبح�اث أن ق�درة الحصائ�ر املصنعة 
من ش�عر اإلنس�ان أو فراء الكالب أكرب بكثري 
من قدرة امل�واد املصنعة عىل امتصاص النفط 

الخام املنسكب.
وتعترب هذه التجربة األوىل من نوعها من حيث 

مقارنة امل�واد ذات األصل الطبيعي 
مع الصناعي من حيث القدرة عىل 

امتصاص االنسكابات النفطية.
وتقول الباحثة واملرشفة الرئيسية 
م�وراي،  ميغ�ان  الدراس�ة،  ع�ىل 
عامل�ة البيئ�ة يف جامع�ة س�يدني 
للتكنولوجيا: “كان من السهل جدا 
وضع شعر اإلنسان والفراء وإزالة 

كافة االنسكابات”.
“ه�ذه  العاملي�ة:  وأضاف�ت 
للمس�ؤولني  ج�دا  مث�رية  نتيج�ة 
م�ن  النفطي�ة  االنس�كابات  ع�ن 
الشاحنات أو من خزانات التخزين 
أو أنابيب النف�ط، ويمكن معالجة 
التريبات  س�يناريوهات  جمي�ع 
ع�ىل األرض بفعالية باس�تخدام م�واد ماصة 

ذات أصل مستدام )مثل الشعر(”.
تس�بب االنس�كابات النفطي�ة أرضارا طويلة 
األمد لكل من املجتمع والبيئة، بسبب السموم 
املوج�ودة يف النف�ط أو الزي�وت والت�ي تل�وث 
الرتب�ة وتهدد بتلوث املياه الجوفية، مما يعني 
أن التأث�ريات تبدو أبعد بكثري عن مجرد كونها 

كارثة محلية.

نجدة بغداد تنقذ شابة حاولت االنتحار برمي نفسها 
من أعىل جرس اجلادرية

بغداد / املستقبل العراقي

اعلن إعالم رشطة نجدة بغداد، أمس االحد، إنقاذ 
ش�ابة حاولت االنتح�ار برمي نفس�ها من أعىل 

ج�ر الجادرية. وذك�ر يف بيان صحف�ي لنجدة 
بغ�داد تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»فجر األحد قامت امرأة تولد ٢٠٠٢ برمي نفسها 
م�ن اعىل ج�ر الجادرية اىل وس�ط نه�ر دجلة 

بقصد االنتحار وتم انتش�الها وانقاذ حياتها من 
قبل مفارز غوايص النجدة النهرية«. وأضاف ان 
»الشابة حالتها الصحية مستقرة، وتم تسليمها 

وفق اجراءات اصولية حفاظاً عىل سالمتها«.

يس�تعد مؤس�س تطبيق “تليغ�رام” للتواصل االجتماع�ي إلضافة خدمة 
املكامل�ة ع�رب الفيديو ملس�تخدمي الهوات�ف العاملة بنظ�ام “آي أو إس” 

.)iOS(
وذك�رت صحيف�ة “Durov Code” أنه من أجل اس�تخدام هذه الوظيفة 
الجديدة، يجب تحديث التطبيق عرب App Store، وبعد ذلك النقر فوق رمز 
اإلع�دادات عرش مرات لفت�ح قائمة التصحيح، ثم تنش�يط وظيفة امليزة 

التجريبية، كما يجب التأكد من أن هذه الخاصية مفتوحة عند املحاور.
وتطبيق “تيليغرام” )Telegram(  هو عبارة عن تطبيق للرتاس�ل الفوري، 

مجاني ومتعدد املنصات، وُيركز عىل الناحية األمنية
ويمكن ملستخدمي “تيليغرام” تبادل الرسائل بإمكانية تشفري عالية، بما 

يف ذلك الصور والفيديوهات والوثائق. 

»تيليغرام« يضيف ميزة االتصال بالفيديو 
)iOS( ملستخدمي نظام

عالقة فريوس كورونا باضطرابات الدماغ واخلاليا العصبية
كش�ف بح�ث طب�ي صدر 
حديث�اً، أن املدخن�ني أكث�ر 
يف  الضطراب�ات  عرض�ة 
العصبية،  والخالي�ا  الدماغ 
بف�ريوس  يصاب�ون  ح�ني 
)كوفيد  املس�تجد  كورون�ا 

.)19
ونرشت الدراسة يف جامعة 
للتقني�ة، حي�ث  تكس�اس 
أظه�رت أن التدخ�ني يؤثر 
املريض،  تعايف  احتمال  عىل 
أو تفاق�م وضعه من جراء 

اإلصابة بوباء كورونا. واملعروف عن »كوفيد 
19« أنه مرض تنفي بالدرجة األوىل، أي أنه 
يستهدف الرئة، لكن دراسات سابقة أظهرت 

أن�ه ي�ؤدي إىل الس�كتة الدماغي�ة يف بع�ض 
األحي�ان. وعىل مدى س�نوات، قام الباحثون 
بدراس�ة تأث�ري التدخني عىل صح�ة الدماغ، 
وتبني أنهم أكثر عرضة لإلصابة بالفريوسات 

مقارنة بغريهم.
الت�ي  الدراس�ة  وكش�فت 
م�رىض  م�ن   ٢14 ش�ملت 
كورون�ا، أن 36.45 يف املئ�ة 
منهم عانوا أعراضا عصبية، 
حيث تبني أن الفريوس قادر 
ع�ىل الوص�ول إىل املنطق�ة 

»الوعائية الدماغية«.
دم  أن  الباحث�ون  ويق�ول 
اإلنسان قد يتخثر من جراء 
تدخ�ني 13 عاما، ويف بعض 
ع�ن  ذل�ك  ينج�م  األحي�ان 
مش�كلة يعانيه�ا املدخن�ون يف الغالب وهي 
»نقص التأكس�ج« أي نقص األوكس�جني يف 

الجسم.

ذك�ر فريق م�ن العلم�اء أنهم كش�فوا الر وراء 
حمل الخفافيش للفريوسات دون التأثر بها. وقال 
العلم�اء؛ إن الخفافيش تمتلك مناعة اس�تثنائية 
كان�ت ال�ر وراء تمكنه�م من حمل فريوس�ات 
كورون�ا ونقلها دون أن تظه�ر عليهم أية أعراض 
للم�رض. ويأمل الباحثون، الذي�ن تمكنوا من فك 
الشفرات الجينية لست فصائل من الخفافيش، أن 

يساعدهم ذلك يف إيجاد حلول للمساعدة يف حماية 
البرش من التأثر بمثل تلك األوبئة مس�تقبال. وفق 
»بي بي يس«. وتقول الربوفيسور يف جامعة دبلن، 
إيما تيلنغ، التي تعمل عىل مرشوع بحثي يستهدف 
فك الش�فرات الجينية ألكثر من 14٢٠ فصيلة من 
الخفافي�ش، إن تسلس�ل الجين�وم »الرائع« الذي 
اكتش�فوه يش�ري إىل أن الخفافيش لديها »أنظمة 

مناعية فري�دة«.  وتضي�ف: »إذا تمكنا من تقليد 
االس�تجابة املناعية للخفافيش ضد الفريوسات، 
س�نكون قد تمكننا من إيج�اد العالج يف الطبيعة، 
ه�ذه الجينوم�ات ه�ي األدوات الالزم�ة لتحديد 
الحلول الوراثية التي تطورت يف الخفافيش، والتي 
يمك�ن تس�خريها يف نهاية املط�اف للتخفيف من 

شيخوخة اإلنسان ومرضه«.

ملاذا حتمل اخلفافيش الفريوسات دون أن تتأثر هبا

بينت أخصائية يف علم النفس العصبي الروسية إيرينا خفينغيا، أن رشب 
القهوة عند الصباح ليست الطريقة الوحيدة للحصول عىل الطاقة. وقالت 
خفينغيا، لدى وجبة حبوب البن بالش�وكوالتة نفس التأثري املنشط الذي 
يحدثه فنجان القهوة، ولكن مع عواقب مرضة أقل. عىل وجه الخصوص، 
فهى تساعد عىل تجنب إجهاد الدماغ. وأوضحت الخبرية، “تنشط القهوة 
الجهاز العصبي املركزي، بفضل الكافيني، لكن االس�تهالك املفرط يعطي 
رد فع�ل عكي. وهذا، ي�رض االنتباه ويزي�د االنفعال ما يجه�د الدماغ. 
والش�وكوالتة تمنع حدوث ه�ذا اإلجهاد الزائد الحتوائ�ه عىل فيتامينات 
بي، وهكذا تخلق الش�وكوالتة التوازن وتمنح تأثريا مهدئا”. باإلضافة إىل 
ذلك فإن الش�وكوالتة تخفض التأثري السلبي للقهوة عىل القلب، وتابعت 
خفينغيا، “القهوة والكافيني لهما تأثري س�لبي عىل نظام القلب واألوعية 
الدموية. أما الشوكوالتة فلها مفعول عكي. فهي تخفض الكوليسرتول 
ولها تأثري جيد عىل القلب. والقهوة والشكوالتة يكمالن كل منهما اآلخر. 

فهما يقلالن من اآلثار الضارة لبعضهما البعض”.

كيف تتناول حبوب القهوة دون إيذاء 
القلب واجلهاز العصبي


