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إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

االعرجي ومسجدي
 يناقشان استمرار التنسيق بام 

خيدم مصلحة البلدين
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دعيت األميم املتحيدة بغيداد، أميس االثنين، إىل 
محاسبة املتسببن بأعمال العنف، وجاء ذلك بعد 

أن تويف متظاهرين إثر إصابتهما بجروح.
وتيويف متظاهيران متأثريين بجروحيهميا، بعد 
مواجهيات ليلية ميع قوات مكافحة الشيغب يف 
سياحة التحرير وسط بغداد، بحسيب ما أفادت 

مصادر طبية.
وأصييب 7 محتجين عراقين عىل األقل، مسياء 
األحيد، عقيب إطالق قيوات األمن قنابل مسييلة 
للدموع؛ إلنهاء إغالق العرشات لسياحة التحرير 
وسيط بغداد. وعليق الناطق باسيم القائد العام 
للقوات املسلحة يحيى رسول بالقول إن »القوات 
االمنيية العراقيية املكلفية بحمايية املتظاهرين 
السلمين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم 
التعيرض ألي متظاهر، وإن حاول اسيتفزازها، 
وإنهيا تمتنع عن اللجوء للوسيائل العنيفة اال يف 
حال الرضورة القصوى وتعرض املنتسبن لخطر 
القتل«. وأضاف »هناك بعض األحداث املؤسيفة 
التي جرت يف سياحات التظاهر، وقد تم التوجيه 
بالتحقق من مالبسياتها، للتوصيل اىل معرفة ما 
جرى عىل ارض الواقع، ومحاسيبة اي مقرص او 
معتدي«.  ولفت إىل أن »اسيتفزاز القوات االمنية 
لغيرض جرهيا اىل مواجهة هو امير مدفوع من 
جهات ال تريد للعراق ان يسيتقر«.  واشار »كلنا 
نيدرك الصعوبات املعيشيية التي يمر بهيا ابناء 
شيعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها 
القصير ان تعالجهيا يف ظيل ظيروف اقتصادية 

وصحية استثنائية.
التفاصيل ص2

احلكومة خترس رصيد »الثقة« لدى املتظاهرين
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وزير الصناعة يفتتح
 خطـوط جديـدة إلنتـاج أنابيـب

 البويل أثيليـن عالـي الكثافـة

ازالة جتاوزات
 تعرقل اعامل تنفيذ مستشفى 

يف أيب اخلصيب

حمافظ كربالء يبحث 
مع رئيس اركان اجليش التعاون 

والتنسيق مع وزارة الدفاع

       بغداد / المستقبل العراقي

قيال رئيس مجلس النواب املغربيي الحبيب املالكي، أمس 
االثنين، إن بالده تدرس حاليا »مبيادرة جديدة« عرضها 
رئييس الربمليان الليبي عقيلة صالح، بهيدف إنهاء األزمة 
الليبيية. واعتيرب املالكيي يف مؤتمر صحفي مشيرك مع 
رئييس الربملان الليبي أن »كل املبيادرات األخرة« املتعلقة 

باألزمة الليبية  »ال تتناقض مع اتفاق الصخرات«. 
وقال إن الرباط ترى أن »اسيتقرار لييبا جزء من استقرار 
كل مكونيات املنطقية«، معتيربا أن »الربمليان الليبي هو 
املؤسسية الوحييدة املنتخبية يف ليبيا«. مين جانبه، أعلن 

عقيلة صالح أنه جاء إىل املغرب »لطلب دعم املغاربة لحل 
األزمية يف ليبيا«. ووصل صالح، األحد، إىل املغرب، يف زيارة 
تهيدف إىل التشياور مع رئيييس مجليس الربمليان املغربي 
بشيأن مبادرته لحل األزمة يف بالده. وقال مجلس النواب 
الليبي، يف بيان، إن صالح سيجري خالل زيارته مباحثات 
مع رئيس مجلس النواب املغربي وعدد من كبار املسؤولن 
باململكة املغربية حول ُسيبل إنهاء األزمة الليبية وتحقيق 
األمين واالسيتقرار يف ليبييا واملنطقة. وتتلخيص مبادرة 
عقيلة صالح لحل األزمة التي تعيشيها بالده يف تشيكيل 
مجلس رئيايس، كما ترتكز عىل الحل السييايس، وتنتهي 

بإجراء انتخابات برملانية ورئاسية.

      بغداد / المستقبل العراقي

طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أميس االثنين، باملصادقية عيىل قانون 
االنتخابات ليإرساع بإجراءهيا، معرباً 

عن اسفه ألحداث ساحة التحرير.
وقال الكاظمي يف كلمة له: »أشيعر بألم 
شيديد وأنا أرى شيعبي وهيو يعاني يف 
الحر الالهب بسيبب الخراب يف الكهرباء 
وكنت أتمنى لو كان يف اليد حّل سيحري 
ولكين لألسيف، سينيييوات طويلة من 
التخريب، والفساد، وسوء اإلدارة ال حّل 

لها يف يوم وليلة«.

وأضياف: »ليس مين العيدل واإلنصاف 
أن نطليب مين حكومة، عمرهيا الفعيل 
شهران، أن تدفع فاتورة النهب والسلب 
وحكوميات  جماعيات  ارتكبتيه  اليذي 

سابقة«.
وتابيع الكاظميي: »تظاهرات الشيباب 
)..( حيق ميرشوع، وليس ليدى القوات 
األمنية اإلذن بإطالق ولو رصاصة واحدة 
باتجياه أخوتنا املتظاهريين«، مبيناً إن 
»كل رصاصة تسيتهدف شبابنا وشعبنا 
وهيو ينيادي بحقوقيه، هيي رصاصة 

موجهة اىل كرامتنا ومبادئنا«.
واكيد الكاظميي فتيح »تحقييق يف كل 

مالبسيات ما حدث يف سياحة التحرير، 
وطلبت تقديم الحقائق أمامي خالل 72 

ساعة« .
أزمية  اىل  بالعيودة  الكاظميي  وقيال 
الكهربياء، »أنيا ميع مطلب الشيعب يف 
محاسيبة من تسيبب يف معاناتيه، وأنا 
بانتظيار نتائيج اللجنية التيي شيكلها 
مجلس النيواب للتحقيق يف كل اإلخفاق 

يف ملف الكهرباء«.
ودعا الكاظمي »السيلطة الترشيعية اىل 
االستعجال يف تقديم تقريرها ليضاف اىل 
تحقيقاتنا من أجل وضع هذا امللف أمام 

الشعب العراقي والقضاء«.

وتابيع: »الحكومية وّقعيت قبيل أييام 
ملف الربيط الكهربائي بالخليج، ونحن 

ماضون يف هذه القضية بشكل جاد«.
وزاد »قرارنيا هيو إنتاج الغاز لتشيغيل 
محطيات الغاز العراقية، وليس ذنبنا أن 
الحكومات املتعاقبة استوردت محطات 
تعميل بالغاز، ولم تعمل عىل إنتاج الغاز 

العراقي«.
واوضيح الكاظمي ان »بعيض األطراف 
تحاول التصّيد باملياء العكر، وأقول لهم 
بكل رصاحة: هذه الحكومة جاءت بعد 

بحر من الدم.
التفاصيل ص2
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البنك املركزي يقرر تأجيل استيفاء أقساط مستحقة عىل املصارف احلكومية لثالثة أشهر
     بغداد / المستقبل العراقي 

ق�رر البنك املرك�زي، أمس االثن�ن، تأجيل اس�تيفاء 
األقساط املستحقة عىل املصارف الحكومية والخاصة 
بمبادرتي الخمس�ة تريليون دين�ار والواحد تريليون 

دينار، ملدة ثالثة أشهر إضافية.
وق�ال البن�ك إن�ه »تق�رر تأجيل اس�تيفاء االقس�اط 
املستحقة عىل املصارف الحكومية والخاصة بمبادرتي 

الخمسة تريليون دينار والواحد تريليون دينار«.
وأوض�ح، أن »التأجيل يأتي نظراً الس�تمرار الظروف 
االس�تثنائية وم�ا يرافقه�ا من إج�راءات غل�ق تامة 
وجزئية بس�بب جائحة كورونا وما خلفته من جمود 
كيل او جزئي يف اغل�ب القطاعات االقتصادية التي ما 

زالت تؤثر يف النش�اط االقتصادي والذي القى بضالله 
عىل اصحاب املرشوعات الصغرية املتوس�طة والكبرية 

والقطاع السكني«.
واش�ار امل�رف اىل ان »التاجيل س�يكون مل�دة ثالثة 
اشهر اضافية ابتداء من تاريخ )االول من تموز ٢٠٢٠ 
ولغاي�ة ٣٠ ايل�ول ٢٠٢٠( وتحويله�ا اىل نهاي�ة مدة 
الق�رض، وتمرير هذا التأجيل اىل املقرتضن بش�كل ال 
يخل�ف وراءُه اي فوائد او عم�والت تأخريية«.  وكان 
البنك املرك�زي العراقي قد اعلن ع�ن اطالقه يف نهاية 
سنة ٢٠15 مبادرة الواحد ترليون لتمويل املرشوعات 
الش�باب  تش�جيع  به�دف  واملتوس�طة،  الصغ�رية 
ع�ىل االس�تثمار يف القطاع�ات الزراعي�ة والصناعية 

والتجارية والخدمية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دعت األمم املتحدة بغداد، أمس االثنن، إىل 
محاسبة املتس�ببن بأعمال العنف، وجاء 
ذل�ك بعد أن تويف متظاهرين إثر إصابتهما 

بجروح.
وتويف متظاه�ران متأثري�ن بجروحيهما، 
بع�د مواجه�ات ليلية مع ق�وات مكافحة 
الش�غب يف س�احة التحرير وس�ط بغداد، 

بحسب ما أفادت مصادر طبية.
وأصي�ب 7 محتج�ن عراقين ع�ىل األقل، 
مساء األحد، عقب إطالق قوات األمن قنابل 
مس�يلة للدم�وع؛ إلنهاء إغ�الق العرشات 

لساحة التحرير وسط بغداد.
وعلق الناطق باس�م القائد الع�ام للقوات 
إن  بالق�ول  رس�ول  يحي�ى  املس�لحة 
»القوات االمنية العراقي�ة املكلفة بحماية 
املتظاهري�ن الس�لمين لديه�ا توجيه�ات 
التع�رض ألي  بع�دم  واضح�ة وصارم�ة 
متظاه�ر، وإن ح�اول اس�تفزازها، وإنها 
تمتن�ع عن اللجوء للوس�ائل العنيفة اال يف 
حال الرضورة القصوى وتعرض املنتسبن 

لخطر القتل«. 
وأض�اف »هن�اك بعض األحداث املؤس�فة 
الت�ي جرت يف س�احات التظاه�ر، وقد تم 
التوجيه بالتحقق من مالبساتها، للتوصل 
اىل معرف�ة م�ا ج�رى ع�ىل ارض الواق�ع، 

ومحاسبة اي مقر او معتدي«.  ولفت إىل أن »استفزاز 
القوات االمنية لغرض جرها اىل مواجهة هو امر مدفوع 
من جهات ال تريد للعراق ان يستقر«.  واشار »كلنا ندرك 
الصعوب�ات املعيش�ية التي يمر بها ابناء ش�عبنا، والتي 
تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصري ان تعالجها يف 
ظل ظروف اقتصادية وصحية اس�تثنائية، وال يمكن ان 
نلوم مواطن عىل التعبري عن رأيه بشكل سلمي يخلو من 

االستفزاز او افتعال الصدام مع القوات األمنية«. 
وبن أن »املتظاهرين ه�م اخوتنا وابناؤنا مثلما القوات 
االمنية املكلفة بحمايتهم واالعتداء عىل اي من الطرفن 

امر سنحقق به، وال يمكن السكوت عنه«. 
وت�زداد معاناة العراقين يف محافظ�ات العراق املختلفة 

بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية إىل املنازل.
ويبلغ إنتاج العراق م�ن الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة 
الكهرب�اء 1٣5٠٠ ميج�اوات، ويخطط الع�راق إلضافة 

٣5٠٠ ميج�اوات خالل العام الحايل ع�ر إدخال وحدات 
توليدية جديدة إىل الخدمة.

وه�ذه املواجه�ات الدامي�ة يف س�احة التحري�ر، مركز 
االنتفاضة الشعبية التي انطلقت يف ترشين األول املايض، 
هي األوىل منذ استالم حكومة مصطفى الكاظمي مقاليد 
الس�لطة يف أيار امل�ايض. وودعت بعثة األم�م املتحدة يف 
الع�راق »يونام�ي« الحكوم�ة إىل التحقي�ق ومحاس�بة 

الجناة الذين تسببوا بأعمال العنف يف بغداد.

وكتب�ت البعث�ة يف تغري�دة عىل حس�ابها 
بش�بكة التواص�ل االجتماع�ي »توي�رت«، 
»نشجب أعمال العنف والخسائر البرشية 
التي وقعت خ�الل احتجاجات بغداد )..(، 
بالتحقي�ق  الحكوم�ة  بالت�زام  ونرح�ب 
ومحاس�بة الجناة«. وأضافت »العراقيون 
يف وض�ع صعب، وهم يواجه�ون تحديات 
عدة، ويج�ب حماية حقه�م يف االحتجاج 

السلمي دون قيد أو رشط«.
إىل ذلك، عقد رئيس مجلس الوزراء، القائد 
العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي، 
م�ع  اجتماع�اً  الداخلي�ة  وزي�ر  مق�ر  يف 
القيادات األمنية، بحض�ور وزير الداخلية 
ورئيس جه�از األمن الوطني ومستش�ار 

األمن الوطني .
وت�م خ�الل االجتم�اع مناقش�ة األوضاع 
األمنية يف البالد، ومستجدات األحداث التي 

حصلت يف ساحة التحرير. 
ووّج�ه الكاظمي بتقيص الحقائق بش�أن 
االحداث املؤسفة التي عىل أن تصل النتائج 
خالل مدة أقصاها اثنتن وسبعن ساعة.

وش�دد الكاظمي عىل أن التظاهر السلمي 
ح�ق كفل�ه الدس�تور العراق�ي، وواج�ب 
حماي�ة  األمني�ة  وأجهزته�ا  الحكوم�ة 
التظاه�رات الس�لمية واالس�تماع ملطالب 
املتظاهري�ن. وتم التأكيد، خالل االجتماع، 
عىل دعوة املتظاهرين السلمين اىل التعاون 
م�ع الق�وات األمني�ة يف التبليغ عن العنارص املش�بوهة 
الت�ي ت�يء للتظاه�رات وتش�ّوه املطال�ب املرشوع�ة 

للمتظاهرين.
كما ناقش االجتماع قضاي�ا الخطف والقتل التي طالت 
املتظاهري�ن بش�كل خ�اص، واملواطن�ن عموم�ا، وأن 
تويل الجه�ات األمنية املختصة األولوي�ة يف متابعة هذه 

الجرائم ومالحقة مرتكبيها.

      بغداد / المستقبل العراقي

طالب رئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أم�س االثن�ن، باملصادق�ة ع�ىل قان�ون 
االنتخابات ل�إرساع بإجراءها، معرباً عن 

اسفه ألحداث ساحة التحرير.
وق�ال الكاظم�ي يف كلمة له: »أش�عر بألم 
ش�ديد وأنا أرى شعبي وهو يعاني يف الحر 
الالهب بس�بب الخ�راب يف الكهرباء وكنت 
أتمن�ى ل�و كان يف اليد حّل س�حري ولكن 
لألس�ف، س�نوات طويل�ة م�ن التخريب، 
والفس�اد، وس�وء اإلدارة ال حّل لها يف يوم 

وليلة«.
وأض�اف: »ليس م�ن الع�دل واإلنصاف أن 
نطلب من حكومة، عمرها الفعيل شهران، 
أن تدف�ع فات�ورة النه�ب والس�لب ال�ذي 

ارتكبته جماعات وحكومات سابقة«.

الش�باب  »تظاه�رات  الكاظم�ي:  وتاب�ع 
)..( ح�ق م�رشوع، ولي�س ل�دى القوات 
األمنية اإلذن بإط�الق ولو رصاصة واحدة 
باتجاه أخوتنا املتظاهرين«، مبيناً إن »كل 
رصاصة تس�تهدف شبابنا وش�عبنا وهو 
ينادي بحقوقه، ه�ي رصاصة موجهة اىل 

كرامتنا ومبادئنا«.
كل  يف  »تحقي�ق  فت�ح  الكاظم�ي  واك�د 
مالبس�ات م�ا ح�دث يف س�احة التحرير، 
وطلب�ت تقديم الحقائ�ق أمامي خالل 7٢ 

ساعة« .
وقال الكاظمي بالعودة اىل أزمة الكهرباء، 
»أن�ا مع مطلب الش�عب يف محاس�بة من 
تس�بب يف معانات�ه، وأن�ا بانتظ�ار نتائج 
اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق 

يف كل اإلخفاق يف ملف الكهرباء«.
ودع�ا الكاظم�ي »الس�لطة الترشيعية اىل 

االس�تعجال يف تقديم تقريرها ليضاف اىل 
تحقيقاتن�ا من أجل وضع ه�ذا امللف أمام 

الشعب العراقي والقضاء«.
وتاب�ع: »الحكوم�ة وّقعت قب�ل أيام ملف 
الربط الكهربائي بالخليج، ونحن ماضون 

يف هذه القضية بشكل جاد«.
وزاد »قرارن�ا ه�و إنت�اج الغ�از لتش�غيل 
محطات الغ�از العراقية، ولي�س ذنبنا أن 
الحكوم�ات املتعاقبة اس�توردت محطات 
تعم�ل بالغ�از، ولم تعمل ع�ىل إنتاج الغاز 

العراقي«.
واوض�ح الكاظم�ي ان »بع�ض األط�راف 
تح�اول التصّيد بامل�اء العك�ر، وأقول لهم 
بكل رصاح�ة: هذه الحكوم�ة جاءت بعد 
بحر م�ن الدم، ولن تكون متس�ببة بدماء 
مهم�ا كان الثم�ن، إن انحي�ازي دائما اىل 
الش�عب، أمس واليوم وغدا، ولن أنحاز اىل 

غريه«. واكمل الكاظمي: »لن أنحاز اىل من 
يحاول االبتزاز، قلت لكم أنا شهيد حي، فال 
تتالعبوا. وأقول لش�بابنا: إن وجهة النظر 
التي علينا اعتماده�ا جميعا رغم اختالف 
أفكارنا هي الع�راق.. ووحدة العراق وأمن 

العراق وسالم العراق ومستقبل العراق«.
وتابع: »قل�ت منذ اليوم األول إنني لس�ت 
طامح�ا بمنصب، وإن حكومتي س�تعمل 
عىل إج�راء انتخاب�ات مبك�رة، وأنا مّر 
عىل هذه االنتخابات، وقبل يومن تحدثت 
يف اجتماعات الرئاسات الثالث عن رضورة 

رفع العراقيل أمام االنتخابات«.
وب�ن ان »من لدي�ه اعرتاض ع�ىل مجمل 
ومسرية الحكم عليه االستعداد لالنتخابات 
ال تعطيله�ا من يري�د اس�تعادة العراق ال 
يتح�دث بالش�عارات وه�و جال�س ف�وق 
التل، عليه النزول اىل األرض وتهيئة الناس 

لالنتخاب�ات، علينا جميع�ا العمل من أجل 
أن تكون االنتخابات نزيهة وعادلة وممثلة 

إلرادة العراقين«.
واض�اف: »لحظ�ة تس�لمي له�ذا املنصب 
أقس�مت عىل حف�ظ األمانة، وأن�ا حافظ 
لألمانة، حتى تكون هناك انتخابات مبكرة 

حرة ونزيهة«.
واوض�ح: »نحن س�نغادر ويأت�ي غرينا.. 
كلنا س�نرحل املهم أن يستمر العراق، هذا 

عهدي لكم، ولن أتنازل عنه«.
واختتم قائالً: »العراق يجب أن يبنى بإرادة 
الشعب وليس بإرادة اللصوص والخارجن 
عن القان�ون ودع�اة الف�وىض. وال يوجد 
يشء يع�ر ع�ن إرادة الش�عب أفض�ل من 
الح�رة والنزيه�ة، وكل م�ن  االنتخاب�ات 
يس�عى اىل تعطيل إرادة الش�عب سيسقط 

بإرادة الشعب«.

مقتل حمتجني اثنني يف التحرير حيّرك األمم املتحدة والشارع.. والكاظمي يطالب بنتائج التحقيق خالل )٧٢( ساعة

احلكومة خترس رصيد »الثقة« لدى املتظاهرين

العدد )2187(   28     متوز    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

رئيس الوزراء يدافع عن حكومته: ليس من العدل أن تدفع فاتورة هنب حكومات سابقة

        بغداد / المستقبل العراقي

س�لم س�فري روس�يا يف العراق 
ماكس�يم ماكس�يموف، وزي�ر 
الدف�اع جمعة عناد رس�الة من 
نظريه ال�رويس، جاء ذلك خالل 
اس�تقباله يف مق�ر وزارة الدفاع 

ببغداد، أمس االثنن.

تلق�ت  لل�وزارة،  بي�ان  وذك�ر 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
ان »س�فري روس�يا س�لم خالل 
اللقاء رس�الة تهنئ�ة من وزير 
الدفاع الرويس اىل عناد بمناسبة 
تس�نمه املنص�ب«.  واض�اف« 
كم�ا جرى خ�الل اللق�اء بحث 

العالقات الثنائية بن البلدين«.

لتنسيق العالقة بني البلدين.. وزير الدفاع 
يتسلم رسالة من نظريه الرويس 

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تعرض عض�و اللجنة املالي�ة النيابية ش�ريوان مريزا، 
أمس االثنن، أبرز امللفات التي ستناقشها اللجنة مع وزير 

املالية عيل عالوي، خالل استضافته األسبوع الحايل.
وق�ال مريزا يف تريح صحف�ي إن »انتظام توزيع رواتب 
املوظف�ن ينعك�س بش�كل إيجاب�ي عىل حركة ونش�اط 
الس�وق عىل اعتب�ار أن انتظ�ام التوزيع س�يعطي دافعاً 

لإنف�اق ما يؤدي إىل فائدة باق�ي الرشائح من العاملن يف 
الس�وق«، مبيناً أن »هذا امللف س�يكون أح�د املحاور التي 
س�تتم مناقش�تها من قبلنا يف اللجنة مع وزير املالية بعد 
االتف�اق داخل اللجنة عىل مناقش�ة عدد م�ن امللفات معه 

باأليام املقبلة«.
وأضاف مريزا، أن »من بن امللفات التي س�تتم مناقشتها 
أيضاً ه�ي ورقة اإلص�الح االقتصادي التي تمت اإلش�ارة 
إليها يف قانون االق�رتاض الداخيل والخارجي والتي ألزمت 

الحكومة بإعدادها وتقديمها إىل مجلس النواب خالل فرتة 
6٠ يوما«، الفت�ًا إىل أن »الخطط الحكومية ورؤيتها حول 
قانون املوازنة س�تكون من بن امللفات التي سُتناقش مع 

الوزير خالل استضافته باللجنة«.
يش�ار إىل أن اللجنة املالية النيابية، تعتزم استضافة وزير 
املالية ووكيله ومدير عام دائرة املحاسبة يف الوزارة، خالل 
األس�بوع الح�ايل، ع�ر دائ�رة تلفزيونية لبح�ث عدد من 

امللفات.

أعلنت وزارة الصحة، أمس االثنن، 
تس�جيل 96 وف�اة و٢55٣ إصابة 
جدي�دة بف�ريوس كورون�ا مقابل 
تع�ايف 19٢7 مريض�اً م�ن الوب�اء 

خالل ٢4 ساعة املاضية.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان املوق�ف 
العراقي  املس�تقبل  تلق�ت  الوبائي 
نسخة منه، انها فحصت »17141 
نموذج يف كافة املخترات املختصة 
يف الع�راق؛ وبذلك يك�ون املجموع 
من�ذ  املفحوص�ة  للنم�اذج  ال�كيل 
بداي�ة تس�جيل امل�رض يف الع�راق 
)9٢98٣9(«. وأضافت انها سجلت 
الع�راق  )19٢7( حال�ة ش�فاء يف 

موزعة كالتايل: 
بغداد / الرصافة   ٢٢1
بغداد / الكرخ      ٣٠٣
مدينة الطب        1٠٠
النجف األرشف    111
السليمانية            ٣٢ 

أربيل                65 
دهوك              ٣               

كربالء             161
كركوك             85
دياىل               6٢

واسط              115           
البرة             14٣
ميسان              45

بابل 167   الديوانية 61  
ذي قار75   األنبار 15 

املثنى 11٠ نينوى ٢٢               
صالح الدين        ٣1    

وأش�ار إىل أن اإلصاب�ات الجدي�دة: 
٢55٣ حالة، وكما ييل:

بغداد الرصافة   ٣٣9
بغداد الكرخ     ٣٢9   
مدينة الطب      ٣٢   

النجف            66
السليمانية        11٠        

أربيل            74
دهوك            1٣                

كربالء        ٢6٣ 

كركوك 1٣٢ دياىل 77
واسط 95  البرة ٣٠٣

ميسان 8٣ بابل 17٠ 
الديوانية 1٢9   

ذي قار 4٢
األنبار٢٠ املثنى 1٠٠

نينوى 67 صالح الدين 1٠9    
وتابعت أن الوفيات بلغت 96 حالة 

وكما ييل :
بغداد الرصافة     1٠

بغداد الكرخ        9
مدينة الطب       ٢ 

النجف             4
السليمانية        9

أربيل         8                  
كربالء          5

كركوك 8  دياىل ٢ 
واسط 4 البرة 8

ميسان 1 بابل 8 
الديوانية 4  ذي قار ٣                 

املثنى ٢ نينوى 7 
صالح الدين ٢             

وأضافت أن  مجموع الشفاء وصل 
إىل 77144  ) نس�بة الشفاء  68.5 
%(، ومجموع األصابات : 11٢585، 
الراقدين الكيل:    ٣٠98٣، الراقدين 
يف العناية املرك�زة: 415 ، مجموع 

الوفيات:   4458 .

        بغداد / المستقبل العراقي

نب�ه املركز اإلعالم�يُّ يف هيئ�ة النزاهة 
االتحاديَّة، إىل عدم امتالكه أيَّ حس�اٍب 
التواص�ل  موق�ع  ع�ىل  صفح�ٍة  أو 
موق�ٍع  أيِّ  أو   Facebook االجتماع�ّي 
آخ�ر.  وذكر املركز يف بي�ان أنَّ »املوقع 
اإللكرتونيَّ الرسميَّ للهيئة هو النافذة 
الرسميَّ�ة الوحيدة له، ُمحذِّراً يف الوقت 
ذات�ه من مغبَّة انتح�ال صفته من قبل 
ات من خالل  بعض الصفح�ات واملنصَّ
التس�مية أو وض�ع )اللوك�و( الخاص 
بالهيئة، ونرش أخبار عاريٍة عن الصحة 
تتن�اول ش�خصياٍت عام�ة، واخت�الق 
منش�وراٍت ُمزيَّفٍة ومفركٍة تهدف من 
خاللها تضليل ال�رأي العام«.  وأوضح 
ان »املركز من وسائل اإلعالم والجمهور 
التع�اون يف عزل مثل ه�ذه الصفحات 
واملنصات غري الرس�ميَّة وعدم التعامل 
معه�ا واالكتف�اء باس�تقاء املعلومات 
من املصادر الرس�ميَّة ح�راً؛ حفاظاً 
عن دقة املعلوم�ة واملصداقيَّة يف تقديم 
الحقائ�ق للجمهور، وعدم التش�ويش 
عليه من خ�الل الرس�ائل املُضللة ذات 
املرام�ي الخبيث�ة الت�ي تس�عى بعض 

املنصات والصفحات إىل بثها«.

نائب يكشف عن امللفات التي سيناقشها الربملان مع وزير املالية
أحدها يتعلق بتأخري تسليم الرواتب

عداد »كورونا« مستمر باالرتفاع: )96( وفاة و)2553( إصابة جديدة 

النزاهة عن صفحات الكرتونية: 
ختتلق منشورات مزيفة باسمنا 

تستهدف شخصيات عامة

        بغداد / المستقبل العراقي

أس�تقبل مستش�ار األمن الوطني، قاس�م األعرج�ي، أمس اإلثنن، 
السفري اإليراني يف العراق إيرج مسجدي، بحضور امللحق العسكري 

اإليراني يف العراق الجنرال مصطفى مراديان.
وذك�ر بيان ملكتب األعرجي، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ان�ه« ج�رى خالل اللق�اء بحث جملة م�ن املواضي�ع ذات االهتمام 

املشرتك«.
وأض�اف »كم�ا جرى مناقش�ة اس�تمرار التع�اون والتنس�يق بن 
جمهوري�ة الع�راق والجمهوري�ة االس�المية االيراني�ة بم�ا يخدم 

مصلحة البلدين الجارين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب تحالف الفتح، الحكومة بخطوات عاجلة ملعالجة أزمة الكهرباء 
ومنح مزيد من الصالحيات للمحافظات.

 وذك�ر تحال�ف الفتح يف بي�ان »تزداد معان�اة أبناء الش�عب العراقي 
هذه االٔيام التي تش�هد ارتفاعاً ملحوظاً  بدرجات الحرارة وخصوصاً 
يف مناطق الوس�ط والجنوب بس�بب تردي واقع الكهرباء واس�تمرار 

االنقطاعات املستمرة التي تمتد اىٕل ساعات طويلة«.
واض�اف »إننا نالحظ عدم وجود أي جهد حكومي هذا العام لتخفيف 
ح�دة االٔزمة عىل املواط�ن العراقي عندما يتم مقارن�ة ذلك باجراءات 
الصي�ف امل�ايض  من من�ح الصالحيات اىٕل امل�دراء العامن وتقس�يم 
العراق اىٕل ثالث مناطق ) الجنوب ، الوسط ، شمال( باالٕضافة اىٕل دعم 

مايل وتجنيد كل االٕمكانيات الحكومية«.
وتاب�ع ان »إجراءات هذا الصيف  كرس�ت املركزية من خالل س�حب 
الصالحيات من الوزارة وعدم املتابعة الجدية لهذا امللف املهم  وخصوصاً 
يف هذه االٔوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة بمستويات عالية«.

وطال�ب تحالف الفتح بحس�ب البي�ان » الحكومة باتخ�اذ  خطوات 
عاجل�ة ملعالج�ة أزمة الكهرب�اء وتخفيف معان�اة املواطنن واعطاء 
مزي�داً م�ن الصالحيات اىٕل املحافظ�ات من أجل إيج�اد حلول ناجعة 

لهذه االٔزمة«.

االعرجي ومسجدي يناقشان استمرار التنسيق 
بام خيدم مصلحة البلدين

حتالف الفتح يطالب احلكومة 
بخطوات عاجلة ملعاجلة أزمة الكهرباء ومنح 

مزيد من الصالحيات للمحافظات

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس حكوم�ة إقليم 
بارزان�ي،  م�رور  كردس�تان 
أم�س االثنن، الرئيس املش�رتك 
الكردس�تاني  الوطني  لالتح�اد 
بافل طالباني والوفد املرافق له.

تلق�ت  للحكوم�ة  بي�ان  وق�ال 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
ع�ّر  اللق�اء،  »يف  إن�ه  من�ه، 
لالتح�اد  املش�رتك  الرئي�س 
كمشارك  الكردستاني،  الوطني 
رئي�ي يف الحكوم�ة، ع�ن دعم 
االتحاد الوطن�ي لحكومة إقليم 

كردستان«.
وق�ال طالبان�ي، إن »الخالفات 
بن الجهات السياسية يجب أن 
ال تنعكس عىل عمل املؤسس�ات 
الحكومية، ويتعن عىل األطراف 
جميعاً أن تكون عامالً مساعداً 
وأن تتع�اون فيم�ا بينها بصدر 
رح�ب، وأن تح�ل خالفتها عر 

الحوار«.
ه�ي  »منجزاتن�ا  أن  وأض�اف 

ثم�رة الوح�دة ورص الصفوف 
واالنس�جام، ولذلك نح�ن نبذل 
كل جهودنا للمساعدة يف تخطي 

الظروف العصيبة واألزمات«.
وأش�ار بارزاني إىل أن »مواطني 
اإلقليم، وعىل الرغم من تحملهم 
للصعاب، قلقون م�ن التوترات 
الداخلية وينتظرون من األطراف 
كافة ظروفاً سياسية مالئمة«.

وتاب�ع، أن »حكومة اإلقليم هي 
حكومة إقليم كردستان قاطبًة، 
يف  املؤتلف�ة  لألط�راف  ب�د  وال 
التش�كيلة الوزارية التاسعة أن 
تدع�م برنامج عم�ل الحكومة، 
لكونه برنامجاً مشرتكاً لجميع 

املشاركن يف تشكيلتها«.
ع�ىل  الحكوم�ة  رئي�س  وأك�د 
»بذل كل ما يف وس�ع التش�كيلة 
أج�ل  م�ن  التاس�عة  الوزاري�ة 
الصح�ي  الظ�رف  تج�اوز 
واالقتص�ادي الراهن وتحس�ن 
للمواطنن،  املعيش�ية  الظروف 
وهي مسؤولية تحتاج دعماً من 

جميع الجهات«.

بارزاين وطالباين: اخلالفات ال جيب أن 
تزيد التوترات الداخلية يف اإلقليم
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    بغداد / المستقبل العراقي

أفتتـح وزير الصناعة واملعادن منهـل عزيـز الخبـاز 
يرافقـه مستشـار الـوزارة للتنمية حسـيـن محمـد 
علــي : خطـني جديدين إلنتـاج أنابيب البـويل أثيلني 
عايل الكثافة بأقطار وقياسـات كبـرة فـي ) معمـل 
بالستـك بغـداد ( التابع إىل الرشكة العامة للصناعات 
اإلنشـائية يعمـالن وفق أحـدث التكنولوجيـا العاملية 
بطاقـة إنتاجية للخط األول تصل إىل ) ١٢٠٠ ( كغم يف 
السـاعة إلنتاج أنابيب بأقطـار ترتاوح بني ) ٧١٠ ملم 
إلـى ١٢٠٠ ملم ( وطاقة إنتاجية للخط الثاني ) ١٠٠٠ 
( كغم يف السـاعة إلنتاج أنابيـب بأقطار ترتاوح بني ) 
٢٢٥ ملـم إلــى ٦٣٠ ملـم ( وبمواصفـات عالية جداً 
وصديقة للبيئة تدار بأيادي عراقية لتضاف إىل خطوط 

ومعامـل الرشكـة األخـرى ممـا سـيعزز إمكانياتها 
وقدرتها عـى تلبية حاجة ومتطلبات السـوق املحلية 
ورفد كافة املشاريع الخدمية الخاصة باملاء واملجاري 

يف بغداد واملحافظـات« .
وأثنـى الوزير بحسب بيان ورد لـ«املستقبل العراقي«، 
عـى إدارة الرشكة واملوظفني من املهندسـني والفنيني 
وجميع العاملني لجهودهم الكبرة يف نصب وتشـغيل 
الخطـوط اإلنتاجيـة الجديـدة بوقت قيايس ، مشـراً 
اىل أن هـذا املـرشوع كان متوقفاً منذ عـام ٢٠١٩ وقد 
تـم تفعيله ضمن الخطط التـي أنتهجتها الوزارة عند 
تسـلمنا مهامها لتشغيل املشاريع واملعامل الصناعية 
املتوقفـة ، الفتـًا إىل أن هذه الخطوط سـتنتج أنابيب 
بالسـتيكية بأقطار كبـرة تصـل إىل ) ١٢٠٠ ( ملمرت 
وألول مـرة يف البـالد لرفـد وزارات االعمار واإلسـكان 

واملـوارد املائية وأمانـة بغداد وإيقاف اسـترادها من 
الخــارج . وعلــى هامـش اإلفتتـاح التقـى الوزيـر 

باملوظفـني وأسـتمع اىل شـكاواهم وطلباتهـم ووعد 
بتذليلها وحسمهـا.

مـن جانبه أكد مدير عام الرشكة أحمـد حسيـن عبـد 
: أنه وإستناداً لتوجيهات الوزير بإعداد خطط قصرة 
ومتوسـطة وطويلـة األمد لتأهيـل وتنفيذ املشـاريع 
الصناعية فقد كثفت الرشكة جهودها وقامت بتعزيز 
معامـل الرشكة بخطوط إنتاجيـة جديدة بتكنولوجيا 
حديثة ومن مناشـئ رصينة لتلبية متطلبات السـوق 
املحليـة من أنابيب البويل أثيلني بقياسـات كبرة لرفد 
أمانـة بغـداد والـوزارات املعنيـة بهذا املنتـج الوطني 
الذي يمتاز بجودته ومنافسـته للمنتجات املستوردة ، 
مفصحاً عن أن لدى الرشكة معامل ومشـاريع جديدة 
سرتى النور قريباً سيكون لها األثر الكبر عى النهوض 

بواقع الرشكة والدفع بعجلة اإلنتاج فيهـا .

وزيـر الصناعـة يفتتـح خطـوط جديـدة إلنتـاج أنابيـب البولـي أثيليـن عالـي الكثافـة

    كربالء / المستقبل العراقي

اسـتقبل محافـظ كربـالء املقدسـة نصيف 
جاسم الخطابي رئيس اركان الجيش الفريق 
اول ركـن عبد االمر يـار الله وقائـد القوات 
الربية اللواء الركن قاسـم املحمدي وعدد من 

القادة يف وزارة الدفاع«.
وجـرى خـالل اللقـاء بحـث سـبل التعاون 
والتنسـيق مع وزارة الدفـاع وخصوصا ملف 

امن املحافظة وتامني حدودها«.
حيـث اكد املحافـظ عى اسـتعداده التعاون 
التام والتنسيق العال مع وزارة الدفاع والعمل 
بروح الفريـق الواحد من اجـل انجاح العمل 
املشـرتك وهو تامـني حدود املحافظـة والبلد 
بشكل عام مشيدا بدور قيادة عمليات كربالء 
سـواء يف حفظ امـن حـدود املحافظة فضال 
عن تامـني الزيـارات املليونية ومسـاعدتهم 
اخوانهـم يف القوات االمنيـة والرشطة خالل 

جائحة كورونا
وعـى صعيـد مختلف قـرر محافـظ كربالء 
نصيف الخطابي، تقليص الدوام الرسـمي يف 

املحافظة ساعة واحدة.
وقـال الخطابـي إنـه »تقـرر تقليـص دوام 
الدوائـر الحكومية سـاعة واحـدة ابتداًء من 

اليوم الثالثاء«.
وأضـاف أن »ذلك جاء نظـراً الرتفاع درجات 

الحرارة فوق معدالتها االعتيادية.

قرر تقليص الدوام الرمسي بدوائر احملافظة

حمافظ كربالء يبحث مع رئيس اركان اجليش التعاون 
    بغداد / المستقبل العراقيوالتنسيق مع وزارة الدفاع

وجه بتخصيص االرايض التابعة للوزارات 
وتحويلهـا لصالح مديريـة الرتبية.اعلنت 
الوحـدات  مبـارشة  عـن  التجـارة  وزارة 
الحسـابية التابعة ملواقع وفروع الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب يف االنبار وميسـان 
وكربـالء بتوزيـع الصكوك عـى الفالحني 
الحنطـة  واملسـوقني والخاصـة بمبالـغ 
التي سـوقوها ملخازن وسايلوات الرشكة 
ملوسـم ٢٠٢٠.واضاف مديـر عام الرشكة 
عبـد الرحمن عجـي طوفـان يف بيان ورد 

لـ«املسـتقبل العراقي«، بان 
فرع الرشكة يف االنبار بارش 
 ٢٠٢٠/٧/٢٢ يـوم  ومنـذ 
بتوزيع مستحقات الفالحني 
واملسـوقني  واملزارعـني 
ملحصـول الحنطة للموسـم 

الجاري ٢٠٢٠ ».
فيمـا بـارش فـرع ميسـان 
عـى  الصكـوك  بتوزيـع 
مسوقي الحنطة حيث كانت 
املبالغ املخصصة للمحافظة 

كاالتي موقع ميسـان املخزني )٦( مليار 
دينـار و فرع ميسـان )٤( مليـار دينار و 

مجمع املطار املخزني )٥ ( مليار دينار .
من جانب اخر اشـار طوفـان اىل مبارشة 
فـرع كربـالء بتوزيـع الصكـوك الخاصة 
بمسـوقي الحنطـة ليـوم األحـد املوافـق 
٢٦_٧_٢٠٢٠ وذلـك بعـد اجـراء املقاصة 

االلكرتونية من قبل مرصف الرافدين.
مؤكدا بان عملية التوزيع تسر بانسيابية 
عاليـة وحسـب االسـتحقاق مـن خـالل 
اعتماد تاريخ التسويق وحسب التعليمات 

والضوابط .

التجارة تعلن مبارشة فروع ميسان واالنبار وكربالء 
بتوزع الصكوك اخلاصة بمبالغ احلنطة املسوقة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

كشـفت وزارة الكهرباء عـن » تمكن مـالكاُت إنتاج 
الوسـط من تحقيُق إنجازاً عراقيـاً ُيمكنها من زيادِة 
إنتاج الوحـدات التوليدية«.وافادج بيـان للوزارة ورد 
لـ«املستقبل العراقي«، ان »إنجاز عراقي جديد يسطره 
ابطـال وزارة الكهربـاء يضـاف لسـجالتهم يتمثـل 
باملـالكات الهندسـية والفنية ملحطـة كهرباء جنوب 
بغـداد الغازية الثانية، التابعـة للرشكة العامة إلنتاج 
الطاقة الكهربائية املنطقة الوسـطى اال وهو تحوير 
عمل الوحـدات التوليدية للمحطات من الوقود الثقيل 
اىل الغاز الطبيعي«.واضاف البيان »إذ تم تشكيل فريق 
عمل عراقي بإرشاف مدير عام الرشكة العامة إلنتاج 
الطاقـة الكهربائية املنطقة الوسـطى نـزار قحطان 
ومتابعـة مديـر املحطة حـازم رسـام«.من مالكات 
إنتاج الوسـط يف محطة جنوب بغـداد الغازية الثانية 
مهمته تحوير وتشـغيل الوحدة رقم ١٦ يف أقل من ٤٥ 
يوماً تلتها تحوير وتشـغيل بقية الوحـدات التوليدية 
تباعـا من الوحدة ٩ إىل الوحـدة ١٦،حيث دخلت هذه 
الوحـدات للعمل بالغاز الطبيعـي العراقي بدل الوقود 
الثقيل الـذي يكلف الوزارة والدولـة مبالغ طائلة.ويف 
السـياق ذاتـه، أن هذا اإلنجـاز سيسـاهم بتخفيض 
الكلـف املرصوفـة والتقليـل مـن املـواد االحتياطيـة 
فضـال عن إعطـاء وثوقية عالية للوحـدات وزيادة يف 
اإلنتاجية، وان الوزارة يف طور دراسـة تحقيق املرحلة 
الثانية يف تشـغيل بقية الوحدات عـى الغاز الطبيعي 
العراقـي لتصبح املحطة بكامل وحداتها تعمل بالغاز 
الطبيعي العراقي، األمر الذي من شـأنه تحقيق قفزة 
يف اإلنتاج تصـل إىل ٣٠٠ ميكاواط.والجدير بالذكر أن 
املحطة تغذي الشبكه الوطنية االن بطاقة قدرها ٢٦٥ 

ميكاواط بوحداتها الست عرشة.

الكهرباء: مالكات إنتاج الوسط 
حتقق إنجازًا عراقيًا يمكنها 

من زيادة إنتاج الوحدات التوليدية

    البصرة / المستقبل العراقي

أزالـت مديريـة بلدية قضـاء ابي الخصيـب، اأمـس الثنني، عدة 
تجاوزات عى األرايض املحيطة بمرشوع انشاء املستشفى الجديد 

يف القضاء.
وقال قائممقام ابي الخصيب اسماعيل يوسف العامري يف ترصيح 
انـه »بالتنسـيق بني لجنة إزالـة التجاوزات يف البـرصة ومديرية 

بلدية ابي الخصيب، تم إزالة تنفيذ حملة رفع التجاوزات«.
واضاف، ان«الحملة شـملت رفع تجاوزات عى األرايض املحيطة 
بمرشوع انشـاء املستشفى الجديد يف القضاء«، الفتا إىل أن«هذه 

التجاوزات كانت تعرقل بعض اعمال املرشوع«.
وأشار إىل أن«أهايل القضاء رحبوا بالحملة، من أجل تسارع العمل 

يف انشاء املستشفى الجديد«.

ازالة جتاوزات تعرقل اعامل 
تنفيذ مستشفى يف أيب اخلصيب

    النجف / المستقبل العراقي

اعلنـت محافظـة النجـف، االثنـني، ان وزارة الكهربـاء وجهت 
بزيـادة حصة املحافظة مـن الطاقة وتزويدهـا بمحطة متنقلة 
لفك االختناقات.وقالت املحافظة يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسـخة منـه ان »محافظ النجـف لؤي اليـارسي والنائب عدنان 
الزريف التقا بوزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش ملناقشـة حصة 
املحافظة من الطاقـة الكهربائية«.وأكد اليـارسي ان »االجتماع 
اسـفر عن نتائـج ايجابيـة للمحافظة من أهمهـا اضافة حصة 
من الطاقة الكهربائيـة الوطنية للمحافظة، مع تزويد املحافظة 
بمحطـة متنقلة لفـك االختناقات«، مشـرا اىل ان »الوزير وعدنا 
بزيـادة يف حصة الكهربـاء للمحافظة يف االسـبوع املقبل«.فيما 
اكـد النائب عدنـان الزريف ان »متابعتنا مسـتمرة ألزمة الكهرباء 
والوزيـر مهتم وسـتكون هنالـك حلول واضحة خالل االسـبوع 

ستظهر نتائجها عى محافظات الفرات األوسط«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، إعادة فتح شـارع غربي العاصمة بعد اغالقه 
٧٢ سـاعة.وذكرت األمانـة، يف بيـان تلقت »املسـتقبل العراقي« 
نسـخة منه ، أن مالكاتهـا »يف بلدية املنصـور تمكنت من اعادة 
فتح الشـارع الذي يفصل املحلتني ٦١٩ منطقة االسكان واملحلة 
٦٢٣ منطقة الوشـاش قـرب كلية املأمون الجامعـة بعد اغالقه 
جزئياً الغراض الصيانة التي تضمنت انجاز صيانة تخسف ضمن 
الشـارع املذكور وبعمق عدة امتار تحت االرض«.وأشـارت إىل أن 
»مـالكات الدائرة انجزت صيانة التخسـف واعادة فتح الشـارع 
بالكامل امام حركة السـر واملـرور وبوقت قيايس ال يتجاوز ٧٢ 

ساعة وبنوبات عمل استمرت عى مدار الساعة.

الكهرباء توجه بزيادة حصة النجف من الطاقة 
وتزويدها بمحطة متنقلة لفك االختناقات

بعد اغالقه 72 ساعة.. إعادة 
فتح شارع غريب بغداد

    بغداد/ المستقبل العراقي

أصدر سـوق العراق لألوراق املالية، أمس االثنني، تقريراً حول نشـاطه للنصف األول من 
عام ٢٠٢٠.وقال السوق يف التقرير، إن »املؤرشات االقتصادية الدولية واملحلية أثرت عى 
حركة االقتصاد واألسواق املالية وبالتايل أثرت عى جلسات السوق التي لم ترتفع عن ٢٠ 
جلسة شهرياً خالل أشهر آذار ونيسان وحزيران«.وأضاف، أن »الرشكات املتداولة مثلت 
خـالل النصف األول من العام الحـايل ٦٥% من عدد الرشكات املدرجة، وإذا تم اسـتبعاد 
الـرشكات املوقوفـة البالغة ٢٢ رشكـة فانه يعني ارتفاع النسـبة إىل ٧٩%، مما يعني أن 

هناك طلباً وعرضاً فعالني رغم تراجع األسهم بنسبة٩.٥%.«.
وتابع التقرير، أن »شهر حزيران كانت مؤرشاته هي األفضل خصوصاً من جانب الرشاء 
وتجاوزها مؤرشات البيع، كما أن مجموع عدد األسـهم املتداولة لألجانب بلغت نسبتها 
١٤% من مجموع عدد األسـهم املتداولة«.ولفت إىل أن »عدد األسـهم املتداولة رشاء خالل 
النصـف األول من عام ٢٠٢٠ بلغت ٧ مليارات و8٥٧ مليون سـهم بقيمة مالية بلغت ٤ 
مليـارات و٥ ماليني دينار تمت من خالل ١٧٤٠ صفقة، يف حني بلغ عدد األسـهم بيعاً ٦ 
مليارات و8٥٣ مليون سـهم بقيمة مالية بلغت ١٣ مليـاراً و٣٤١ مليون دينار تمت من 

خالل ٤٥٥١ صفقة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، عن اسـتمراره يف 
رصف رواتـب موظفـي عدد مـن وزارات 
ومؤسسات الدولة لشهر تموز عن طريق 
لـدى  رواتبهـم  واملوطنـة  كارد  املاسـرت 

املرصف.
وقـال املكتـب اإلعالمي للمـرصف يف بيان 

تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه 
»تم رفع رواتب عدد من الدوائر وإنجازها 

يف فرتة وجيزة«.
وأشـار إىل أنـه »بإمكان املوظفني تسـلم 
مستحقاتهم من شـبكة فروعنا املنترشة 
يف بغـداد واملحافظات او مـن خالل منافذ 
الرصف مع اتباع اإلجـراءات الصحية من 

فروس كورونا.

سوق العراق يصدر تقريره النصف سنوي لعام 2020

الرافدين: استمرار رصف رواتب املوظفني 
لشهر متوز عن طريق املاسرت كارد

النفط تنفي وجود أزمة 
بنزين يف عموم البالد

ضبط »5« حاويات ملواد كياموية خطرة 
معدة للتهريب يف أم قرص االوسط

    بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارُة النفط وجود أزمة بنزين يف عموم البالد، وان غلق بعض محطات 
الوقود كان الجراء الصيانة لها.

وقال الناطق الرسـمي باسـم الوزارة عاصم جهـاد يف ترصيح صحفي، ان 
»الوزارة تسـتغل حظـر التجوال يف الوقـت الراهن الجـراء صيانة لعدد من 
محطـات الوقود”، منوهـا بـ “عدم وجود ازمة يف مـادة البنزين كما يروج 
البعـض عى صفحـات التواصل االجتماعي« مشـرا اىل ان »الـوزارة تتابع 
املحطات بشكل دوري، ومعالجة أي نقص ملختلف انواع املشتقات النفطية 

رغم ظروف حظر التجوال وتأخر وصول البواخر«.
واضـاف أن »املواطـن لـم يلمس اي ازمة، سـواء بالغاز السـائل، أو النفط 
والبنزيـن، ومـازال الباعة املتجولون يمارسـون عملهـم يف االحياء لتوزيع 

الغاز السائل وهذا ما ملسه الجميع خالل فرتة الحظر«
واشـار جهـاد اىل وجود مـا ال يقل عن خمسـني محطة حكوميـة يقابلها 
اضعاف هذا العدد من املحطات االهلية تقدم خدماتها للمواطنني وجميعها 
تعمـل وفـق السـاعات املحددة للحظـر، منبها عـى انها تبدأ من سـاعات 

الصباح الباكر حتى انتهاء وقت الحظر.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، ضبط 
)٥( حاويات ملـواد كيماوية خطرة 
ومعمل مياه متكامل وأنابيب ناقلة 
للنفـط معـدة للتهريـب يف منفذ أم 

قرص االوسط.
تلقـت  بيـان  يف  الهيئـة،  وذكـرت 
العراقي« نسـخة منه،  »املسـتقبل 
أنهـا تمكنـت »من ضبـط حاويات 
عدد ٥ داخل الحرم الجمركي ملنفذ أم 
قرص االوسـط يف محافظة البرصة، 
بداخلها مواد كيماوية خطرة ومواد 

أخرى معدة للتهريب«.

وأشارت إىل أن »عملية الضبط تمت 
بأمـر قضائـي ومعلومـات جهـاز 
املخابرات العراقي ولجنة من مديرية 
منفـذ أم قـرص والجمـرك املدنـي 
ورشطة الجمارك تم فتح الحاويات 
وتبـني وجود مـواد كيماوية خطرة 
يف حاويتـني وأنابيب ناقلة للنفط يف 
حاويتني ومعمـل لتصفية املياه يف 

الحاوية الخامسة«.
وبينـت، انـه »تـم ختـم الحاويات 
بالختـم الجمركي لغـرض عرضها 
أمام أنظار قايض التحقيق املختص 
التخـاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقها.

حمافظ البرصة يوجه بتخصيص أراض 
ملديريات تربية املحافظة

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

كشـف مدير التخطيط واملتابعـة يف ديوان محافظة 
البرصة املهندس والء عبـد الكريم عن صدور توجيه 
مـن محافـظ البـرصة أسـعد العيدانـي بتخصيص 
االرايض التابعـة للـوزارات وتحويلها لصالح مديرية 

الرتبية.
وقال عبد الكرين إن »مدارس البرصة لها الدور االكرب 
حيـث تم شـمول ٢٣٠ مـرشوع ضمـن موازنة عام 
٢٠١٩«، موضحاً  أن محافظ البرصة املهندس أسعد 
العيداني وجه بتخصيـص االرايض التابعة للوزارات 
وتحويلهـا لصالح مديرية الرتبية.وقـال عبد الكريم 
أن قـرار يقيض بهدم املدارس القديمة واعادة بناءها 
وتطويرهـا عرب التصاميـم الحديثة.وأعلن احالة ٧٥ 
مدرسة بطريقة البناء الجاهز وسيكون الحل االمثل 

للتخلص من الدوام الثالثي .

وزير النقل يعلق حول عودة الرتانزيت ونقل البضائع جوًا
    بغداد / المستقبل العراقي

علق وزير النقل، نارص حسـني الشبيل، حول عودة 
الرتانزيت ونقل البضائع جواً.

وقال الشـبيل، إن »الطائر األخرض استأنف  رحالته 
اىل دول محـددة مثل مرص واإلمارات وإيران ولبنان 
وتركيا بعد التنسيق مع تلك الدول عى أن يتم تطبيق 
اإلجـراءات الصحية االحرتازيـة كافة والفحوصات 
الخاصـة بفـروس كورونـا، واتبـاع أعـى املعاير 

املعتمدة يف مجال السالمة واألمن عامليا«.
وأضاف، أن »القرار يأتـي كخطوة يف طريق العودة 
التدريجيـة للحياة الطبيعية بعـد أن عاودت بعض 
الـدول األوروبيـة والعربيـة فتح مطاراتها بشـكل 
تدريجي إثر دراسـة مسـتفيضة وشـاملة من قبل 
الجهات املعنيـة، وأعطي اإلذن بنقل املسـافرين يف 
ثالثـة مطارات هي بغداد والبـرصة والنجف، مبيناً 
أن مطارات إقليم كردسـتان اسـتثنيت حتى بداية 
شـهر آب املقبل لعدم اسـتكمالها بعض اإلجراءات 

الخاصة باستقبال الطائرات«.
ولفـت الشـبيل، إىل أن »الخطـوات الالحقـة تتغـر 
بحسـب الوضـع العـام لـكل دولـة«، موضحـاً أن 

»سـلطة الطران املدني سـتقوم باستقبال رحالت 
الرتانزيت والشـحن الجوي ومرور املسـافرين بني 
عدد من املدن الدوليـة والعربية بعد تخفيف القيود 
املفروضة عى السـفر التي ال تزال سارية يف غالبية 

دول العالم«.
وأكد الوزيـر، »حرص الوزارة عـى تحقيق التوازن 
بني تطبيق اإلجراءات االحرتازيـة املتعلقة بالوضع 

الصحي والتعامل مع وباء)كوفيد ١٩(.
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»نشيد سيد السبت«.. إعادة نظر يف تركيب العالـم
           ليندا نصار

الش�اعر طقوًس�ا وش�عائر  ي�ؤّدي 
تختل�ف عن غ�ره من األش�خاص. 
إنها طقوس�ه الشعرية التي ينفصل 
فيها عن نفسه وحتى أنه قد ينسلخ 
عن اس�مه أحياًنا ليخل�ق ذاًتا أخرى 
يف عالم ميلء بالصور املس�تمدة من 
الكون. ففي القصيدة، الش�اعر هو 
املخ�ّول الوحي�د، وه�و ال�ذي يمتلك 
الق�درة عىل تجس�يد رؤيت�ه يف إطار 
العملّي�ة  اكتم�ال  ليحق�ق  جم�ايلّ 

اإلبداعّية.
القرقن�ي  أرشف  الش�اعر  يكت�ُب 
)تون�س( يف إح�دى قصائ�د ديوان�ه 
»أرشف  الس�بت«:  ي�وم  »نش�يد 
القرقن�ي. ه�ذا لي�س اس�مي. إّن�ه 
شخٌص آخر يقتحُم حياتي الصغرة. 
ه�ذه  املن�ايف...«..  إىل  وُيرِس�ُلني 
العبارات تدعو القارئ ألن يتس�اءل: 
من هو ه�ذا الش�خص اآلخر؟ وهل 
ا هذه القس�وة؟ وملاذا  إنه يمتلك حقًّ
هذا االنس�اخ الذي يعيش�ه الشاعر 
وما عاقت�ه بح�االت الكتابة؟ ومن 

يستطيع أن يتفّهم هذه الحاالت؟
بدًءا م�ن الغاف الخارجي: »نش�يد 
سيد السبت« عنوان يدعو إىل التفكر 
أيًض�ا. فما معنى أن يختار الش�اعر 
هذه التسمية لديوانه؟ فالنشيد هو 
ج�زء من عن�وان أحد أس�فار العهد 
القديم »نشيد األناش�يد«، أّما »سيد 
الس�بت« فه�و لقب الس�يد املس�يح 
ال�وارد يف اإلنجي�ل.  م�ن هن�ا نلمح 
االندم�اج الذي يح�دث من�ذ البداية 
ب�ن العهدين القدي�م والجديد وكأّن 
الشاعر يقتدي بإرشاد املسيح حيث 
ق�ال يف اإلنجي�ل: »ما جئ�ت ألنقض 
بل ألكمل«، فحمل الش�اعر يف ديوانه 

مسؤولية هذه التكملة.
ليوم الس�بت خصوصي�ة عند بعض 
الديان�ات، فهو اليوم الذي ارتاح فيه 
اإلله يف الديان�ة اليهودّية بعد عملية 
خلق دامت ستة أيام. وهو اليوم الذي 
شفى فيه السيد املسيح الرجل ذا اليد 
اليابسة، وهو سبت القيامة واملجيء 
حيث ظهر املس�يح لتامي�ذه للمرة 
األوىل. إًذا يتخ�ذ الس�بت دالالت عّدة 

إذا ما اّطلعنا عىل الكتب الس�ماوية. 
الرموز التي أرادها القرقني لقصيدته 
كثرة وهي عىل عاقة وثيقة بس�يد 
السبت الذي من عامله خلق قصائده.

يف هذا الديوان الصادر عن منشورات 
املتوس�ط – إيطالي�ا 2020، يدخ�ل 
القرقن�ي  التون�ي أرشف  الش�اعر 
باب القصي�دة من الثقب الذي مّكنه 
م�ن اإلقام�ة يف املس�افة الفاصل�ة 
ب�ن عاملن: الس�فيل والعل�وي وهو 
بذلك يبن�ي حياة ويجعل م�ن الّذات 
إًذا  خالقه�ا.  إىل  تتطلّ�ع  اإلنس�انّية 
نحن هنا أمام مس�توين: الّداخيّل/ 
الروحاني الذي يمي�ل إىل عالم الخر 
والجمال، والخارجّي/ الجسدي الذي 
يجنح نحو الس�وء والتشوهات. كما 
تتجىّل يف قصائده ص�ور العبور من 
املادي�ات إىل الروحاني�ات م�ن خال 
الدع�وة إىل إص�اح العال�م قب�ل أن 
يحن موعد انتهاء الرحلة إىل األبدية، 
لذلك يبحث الشاعر عن بصيص أمل 
لعالم م�ا زال يحتف�ظ ببعض القيم 
مفق�ودة  ص�ارت  الت�ي  اإلنس�انية 

ومنه�ا: األمان�ة والوف�اء والص�دق 
واملحبة، ولعلّه ينقذ معه الكون.يطّل 
علينا الشاعر يف قصائد مستمّدة من 
الرّم�وز األس�طورّية فنلم�ح تأّثره 
الدين�ي خصوًص�ا. فمن  بامل�وروث 
الس�يد املس�يح، إىل النبي يوسف، إىل 
األرمل�ة الفقرة، إىل األس�خريوطّي، 
وشخصّيات أخرى تمّثلت يف الديوان، 
هذه كلها تجعلنا أمام مرسح لحركة 
متج�ّددة ي�ؤّدي أدواره�ا أش�خاص 
م�ن امل�ايض، وكّل ش�خصّية جاءت 
التي  متمّسكة بطباعها وترّصفاتها 
توحي بالجنوح س�واء نح�و العالم 
العلوّي: وداعة وبس�اطة األرملة، أم 
العالم السفيّل: خيانة األسخريوطّي 
للس�يد املس�يح كما ورد يف اإلنجيل. 
وإذا بنا نجد الشاعر يعمل عىل إعادة 
ترتيب مفرداته وصياغتها بأس�لوب 
حديث بم�ا يتاءم مع ش�خصّياته، 
وذل�ك من خال إع�ادة الّنظ�ر فيها 
ووضعها يف القصي�دة. إّنه يأخذنا يف 
الزّم�ن أيًضا ليعي�د تركيب القصيدة 
باس�رجاع اللحظات املاضية وبّثها 

يف الزمن الحارض. فاستحضار هذه 
الرّم�وز وإع�ادة طرحه�ا بأس�لوب 
جمايلّ جعلها مختلفة متقنة العمل. 
من هن�ا يب�دو جليًّا اّطاع الش�اعر 
السماوية كالتوراة  بالكتب  وتعّمقه 
واإلنجيل والقرآن التي كان لها تأثر 
كب�ر يف اختيار املعج�م املهيمن عىل 
املطروحة  املف�ردات  نصوصه. هذه 
ُوّظف�ت للتعبر عن حاالت الش�اعر 
وتفكره ونزوعه نحو عالم بعيد عن 
املاديات الفانية التي تدعو إىل انعدام 
القيم اإلنس�انّية. هك�ذا جاءت هذه 
االعرافات الواردة عىل لس�ان أرشف 
القرقني عىل ش�كل نش�يد أو تحذير 
بعد الكش�ف عن خصائص السوء يف 
العال�م الذي يعيش في�ه، وهنا صنع 
عاملًا م�ن الّطهر واملحب�ة والرحمة، 
وه�و عال�م يرتاح في�ه أي إنس�ان 

ويرمي فيه أعباء الحياة بمعاناتها.
بالّنظر إىل القصيدة األوىل من الديوان 
يتب�دّى أمامن�ا هذا االرتب�اط الوثيق 
بالقصيدة األخ�رة من خال البحث 
يف عملي�ة التكوين ومس�اءلة الذات 

يف  كب�ر  دور  للش�اعر  اإلنس�انية. 
عملية الخلق، إن�ه يحفر يف الكلمات 
وال يرتاح إال بعد اجتياز درب الشعر، 
أما يف نهاية الديوان فيتجىل الش�اعر 
ال�ذي يس�ائل نفس�ه وكأن�ه أم�ام 
مرايا العالم أو كأن ش�خصية أخرى 
اقتحمت�ه وه�و ال�ذي أخف�ق كثرًا 
وعان�ى من عملية االح�راق ليصهر 
املعنى. هذه القصائد أو هذا النشيد، 
كما سّماه الشاعر يف العنوان، يسر 
بوت�رة تحم�ل الح�زن يف ثناياه�ا. 

فالذات الش�اعرة املتشّظية من األلم 
باتت تنظر إىل العالم وما يقرفه من 
س�وء تجاه اإلنس�انية وهي عاجزة 
إال عن الكتابة، وقد تش�ّكلت نظرتها 
إىل اإلنس�ان تبًعا لتجاربه وترّصفاته 
وعاقته باآلخر وتش�ويه الخر الذي 
دعي إىل تجميله يف رسالته عىل هذه 
األرض.هذا النش�يد ال�ذي طالعنا به 
الش�اعر ينطلق من مح�اورة الذات 
والعودة إىل التاريخ القديم لتتش�كل 
قصيدت�ه من عال�م مس�توحى من 

الراث واستحضار ذكريات قراءاته، 
وكأنه يوقظ هذه الش�خصيات من 
رقاده�ا ع�ن طري�ق التخيي�ل الذي 
تتس�ع له مسافات اإلبداع. فالشاعر 
يدخلن�ا يف نش�يده إىل دائ�رة الوعي 
بالذات اإلنس�انية من خال الّتأّمات 
العميق�ة يف العوالم الخارجية ويربع 
يف نسج شخصياته، وهو ال يقف عند 
حدود إدراج األح�داث فقط بل يّتخذ 
دور النب�ي خصوًص�ا يف التحذير من 
الخراب الذي يس�ّببه الس�وء، فيأخذ 
الق�ارئ إىل تفكيك هذا العالم الغارق 
يف املاديات لرص�د تفاصيلها برباعة 
تكمن يف تصوي�ر أدّق التفاصيل.من 
�َجرَِة،  أجواء الديوان: »ُمَقيًَّدا إىَِل الشَّ
لَ�ْم أَْذَه�ْب أَْبَعَد ِم�ْن ِس�َياِج الَحْقِل. 
لَْم أَِص�ْل َبْعُد إىَِل َحْتِف�ي. لَِكنَّ الوَْقَت 
َس َخلْ�فَ الَب�اِب َيِعُدِني ِبرِسٍّ  املَُتَك�دِّ
. ُكْنُت ُكلَّ َصَباٍح أُلِْقي َنَظرَاٍت  أَْخَضَ
َزْرَق�اَء َخلَْف التَّلَّ�ِة. وََعَبًث�ا أَْنَتِظُرَها 
يِف املََس�اء. ِمْن َفرِْط االْنِتَظاِر َصاَرْت 
َيَداَي َياِبَسًة، وََعْيَناَي َبْحرًا َتزَْحُم ِفيِه 
َعَة الَهوَاء. َوَرْغَم َذلَِك، َما  املَرَاِكُب أرَْشِ
ِزلُْت األَْرَملََة الِتي ُتْنِفُق آِخَر ِدْرَهٍم ِمْن 
أَْجِل َدْمَعٍة أُْخرَى َعىَل َخدِّ املَِس�يح. يِف 
النَِّهاَيِة، الَحَجُر الوَِحيُد الذِي َصدَّْقُت 
َصْمَت�ُه، َكاَن أْس�َخْرُيوِطيًّا آَخ�َر َقْد 
ير،  ِّ َهرََّب أَْحاَِم�ي إىَِل لَْيِل آلَِه�ِة الشِّ
َحْيُث الَعِوي�ُل َوالَقَصُب املَْجُروح. َها 
ُهو َيْقرَأُ َقِطيًعا ِمْن َنَظرَاٍت َس�اِئَبٍة، 
ُيَساِبُق َباًبا َمْخُلوًعا يِف الرِّيِح. َوُيلِْقي 
ِحَكاَياِتِه َع�ِن الَبْدِء َوالَخرَاِب الَعِظيم 
النهاي�ة،  َنَهاَراِتُك�ْم«.يف  َخ�َواِء  يِف 
القصي�دة  يكت�ب  القرقن�ي  أرشف 
املختلفة التي تدعو إىل الدهش�ة إزاء 
م�ا يحدث يف ه�ذا العال�م وهو عالم 
كقط�ار يق�ود نفس�ه إىل الجحي�م. 
يب�دو العم�ل االح�رايف يف القصائد، 
فثمة تقنيات اس�تخدمها جعلت من 
قصيدت�ه مع�ارصة وجعلت�ه صوًتا 
متف�رًّدا بتجربة ممّي�زة، فمن خال 
املس�تمدة من  الكونية  االس�تعارات 
األس�طورة وم�ن الكتب الس�ماوية 
يخل�ق الش�اعر حي�وات داخل هذه 
الحياة ويوّزعها عىل ش�كل أناش�يد 
تتنّب�أ بحقيقة ال بّد م�ن أن يفهمها 

اإلنسان يوم تتحقق.

حماكمة إليف شفق

           عماد فؤاد 

عىل الرغم من هجرته�ا النهائية إىل بريطانيا، 
الجئ�ة سياس�ية، قبل م�ا يزيد عىل الس�نوات 
الع�ش، فإن تركيا ال تزال ترصد إليف ش�فق 
صاحب�ة »قواع�د العش�ق األربع�ون«، إثر كل 
عم�ل جدي�د يصدر له�ا، وها ه�ي تحاكم من 
جدي�د اليوم، ع�ىل خلفية تناوله�ا ملقتل امرأة 
تركي�ة يف روايته�ا األح�دث »10 دقائ�ق و38 
ثانية يف هذا العال�م الغريب«، والتي وصلت إىل 
القائمة القص�رة لجائزة املان بوك�ر العاملية 
لع�ام 2019، وص�درت ترجمته�ا الهولندي�ة 
مؤخ�راً، لتحتل ش�فق أغل�ب املناب�ر الثقافية 
يف هولن�دا وبلجيكا، مهاجم�ة التعتيم الركي 
ع�ىل حرية التعب�ر.يف »10 دقائ�ق و38 ثانية 
يف هذا العالم الغريب«، تس�تعرض إليف شفق 
حي�اة بطلتها »لي�ىل تيكيا«، فت�اة الليل التي 
ُتقتل وُيلق�ى بجّثتها يف أحد صناديق الّنفايات 
بإس�طنبول، هن�ا تمّر حي�اة لي�ىل املقتولة يف 
لحظ�ات احتضاره�ا األخ�رة، كما ل�و كانت 
رشيطاً مّتصاً من الصور املتتابعة، لتس�تعيد 
تاريخها كلّ�ه يف هذه الدقائ�ق العش وال�38 
ثاني�ة األخ�رة م�ن نش�اط دماغها، ب�كّل ما 
يحمل�ه هذا الّتاريخ من روائح وألوان ونكهات 
وشخوص، تتس�اءل ليىل: كيف وصلت األمور 

به�ا إىل هذا املآل؟ كل دقيق�ة كانت تجلب لها، 
ولن�ا كقّراء، ذكرى جديدة، فيما يش�به مرثية 
طويلة المرأة تحّولت منذ سطور الّرواية األوىل 

إىل جّثة مرمية يف مكّب للّنفايات.

الصدام مع التقاليد
ع�ىل ه�ذا النح�و، تدخل إليف ش�فق بس�بب 
روايته�ا الجدي�دة، يف صدام مع بلده�ا تركيا، 
فبع�د أن ُقدمت الكاتبة إىل املحاكمة ذاتها عام 
2006، بسبب تلميحاتها التي ضّمنتها روايتها 
»لقيط�ة إس�طنبول«، ح�ول اإلب�ادة الركية 
لألرم�ن خال الح�رب العاملي�ة األوىل، واصفة 
إّياه�ا بأنه�ا »إبادة جماعي�ة«، لتت�ّم تربئتها 
الحق�ًا م�ن تهم�ة »إهان�ة الهوي�ة الركية«، 
حوكمت ش�فق م�ن جدي�د، من قب�ل االّدعاء 
الركي عام 2009، لألسباب ذاتها، وهذه املرّة 
قّررت شفق الهجرة النهائية من تركيا، بعدما 
اس�تعانت بحارس شخيص ملدة 18 شهراً قبل 
مغادرته�ا تركيا إىل بريطانيا، بس�بب الخوف 
عىل حياتها.يف روايتها الجديدة، ال تغادر شفق 
منطقته�ا األثرة يف الدفاع عن حقوق النس�اء 
واألقليات، عرب رصدها أساليب العنف املمنهج 
يف املجتم�ع الركي ضد املرأة، موّضحة يف أكثر 
من حوار صحايف تزامن مع صدور روايتها، أّن 
املجتمع الركي يتآكل من الداخل، ما استدعى 

منه�ا التدخل ككاتبة، بحيث يك�ون للضحايا 
واملنبوذين صوت.

معارضة البطرياركية
حصلت ش�فق يف الرابع م�ن مايو املايض، ويف 
الي�وم العامل�ي لحري�ة الصحافة، ع�ىل جائزة 
»غيرمو كانو« التي تقّدمها جامعة بروكسل 
الحرّة، وهي الجائزة التي تقاسمتها شفق مع 
مواطنه�ا الكاتب والصحفي الركي املعتقل يف 
إس�طنبول أحمد ألتان، وهو م�ا ألقى بظاله 
م�ن جديد عىل الحالة املردية لحرية التعبر يف 
تركيا اليوم، والتي صارت، بحس�ب الكثر من 
املراقبن، »أكرب س�جن للصحافين يف العالم«، 
حي�ث تراجع�ت الحري�ات الصحافية بش�كل 
كبر من�ذ محاولة االنقاب الفاش�ل منتصف 
يونيو 2016، والتي استغلها أردوغان للتنكيل 
بخصومه، بحسب ما يشر معارضوه.يمكننا 
اعتب�ار رواية ش�فق الجدي�دة، إذن، معارضة 
أخرى للنظ�ام البطرياركي الذي يس�تفحل يف 
تركي�ا يوم�اً بعد ي�وم، ففي تتّبعه�ا للحظات 
األخرة من حياة بطلتها املقتولة »ليىل تيكيا«، 
تقدم لنا شفق عىل مدى 318 صفحة، مرسحاً 
ال يعتلي�ه س�وى املنبوذي�ن واملبعدي�ن داخ�ل 
مدينته�ا األثرة إس�طنبول، لتبدأ ش�خصيات 
الرواي�ة تتج�ىّل أمامنا وهم يبحث�ون عن رس 

غياب صديقته�م ليىل، حتى يعرف�وا بمقتلها 
ودفنها يف مقربة مخّصص�ة للمنبوذين خارج 
إس�طنبول، فيبدأون يف البح�ث عنها وهدفهم 
إخ�راج جّثتها لدفنها يف م�كان يليق بها. وألّن 
إليف ش�فق بارعة يف رسم شخصياتها، فإنها 
تقدم لنا خمسة نماذج سوريالية من منبوذي 
املجتمع الركي الراهن، هم األصدقاء الباحثون 
عن صديقتهم املقتولة: »سابوتاج سنان« ابن 
الصي�ديل الذي يعاني عرساً يف القراءة، و»ناالن 
نوس�تالجيا« املتحّول جنس�ياً، و»زينب 122« 
القزمة العربية الت�ي ال يزيد طولها عىل 1.22 
سنتيمراً، واألفريقية »جميلة«، ومغّنية ملهى 
لييل تدعى »هوليوود هيمرا«. هؤالء األصدقاء 
ه�م من يبحث�ون ع�ن جثمان لي�ىل يف مقربة 
املنس�ّين خارج إسطنبول، لدفنها بشكل أكثر 

إنسانية يف مكان آخر.

التحدي الرسدي
فك�رة أن الرواية تب�دأ من الدقائ�ق األخرة يف 
حياة ليىل تيكيا بعد مقتلها، والتي استوحتها 
ش�فق، كما تقول يف أحد حواراتها الصحافية، 
من دراس�ة علمية تش�ر إىل أن نشاط الدماغ 
الب�شي يظ�ّل يعم�ل بعد امل�وت مل�ّدة تقارب 
الدقائ�ق العش، س�محت للكاتب�ة الدخول يف 
تح�دٍّ رسدي من ن�وع خاص، وه�و: كيف لها 
أن ترسد هذه الحياة الطويلة المرأة أربعينية، 
يف ه�ذه الدقائق العش وبضعة ثواٍن؟ وهو ما 
تجيب عنه ش�فق: »كان اكتشافاً علمياً مهّماً 
وتحدّي�اً رسدي�اً أيض�اً، وه�ذا هو م�ا حاولت 
اإلجاب�ة عن�ه يف الرواية«.م�ن الس�طور األوىل 
عقب مقتلها، ندخل إىل حياة ليىل منذ والدتها، 
كابنة لرجل من زوجت�ه الثانية، التي تزّوجها 
بشكل غر رس�مي، وبالتايل فليس لها حقوق 
كأّم أو كام�رأة. بع�د ال�والدة مب�ارشة، ُتمنع 
الزوجة عن تربية طفلتها، ويتّم إعطاء الطفلة 
المرأة أخرى لتقوم بربيتها. ومنذ السادس�ة، 
يتم انته�اك الطفلة ع�ىل يد أحد أق�ارب املرأة 
التي ترّبيها، وعندما تصل ليىل إىل س�ن ال�16، 
ُتج�رب عىل ترك املدرس�ة، اس�تعداداً لتزويجها 
من اب�ن مغتصبها، ما يدفع الفت�اة إىل الفرار 
إىل إس�طنبول، حيث تباع ألح�د بيوت الدعارة، 
وتكتش�ف أّنه�ا ل�م تخت�رب الح�ّب الحقيقي 
إال وس�ط أصدقائه�ا الخمس�ة املنبوذي�ن من 
مجتمع إس�طنبول مثلها، فارتض�وا بالعيش 
ع�ىل هامش�ه، ليعّوضوها عن »عائل�ة الدم«، 
فصاروا ما تس�ّميه ش�فق يف روايته�ا »عائلة 
امل�اء«، والذي�ن يش�ّكلون ل�دى لي�ىل املقتولة 
البديل الحقيقي لعائلة ال�دم التي تخلّت عنها 

منذ مولدها.

»كلمة« يصدر »مدن مستقبلّية: 
العامرة واملخيلة«

           بغداد / المستقبل العراقي

أص�در مشوع »كلمة« للرجمة يف دائرة الثقافة والس�ياحة - أبوظبي، ترجمة 
كت�اب »مدن مس�تقبلّية: العمارة واملخّيل�ة«، للباحث والكات�ب الربيطاني پول 
دوبراش�تيك، املتخصص بفنون العمارة والثقافة البرصّية التي س�ادت الحقبة 
الڤكتورّية. وقد نقله إىل اللغة العربية تحس�ن الخطيب، وراجعه الدكتور أحمد 
خريس. نش الكتاب يف أصله اإلنجليزي، عن دار »ريآكشن« الربيطانية يف فرباير 
2019. ويس�عى إىل اس�تقصاء الكيفّية التي يتداخل فيه�ا الواقعي واملُتخيَّل، ال 
س�ّيما يف العرص الرّْقمي، ويش�تبكان معاً: كيف يمكنهما أن يشّقا الطريق أمام 
ظه�ور إمكانات ثرّة، بالّنس�بة إىل الكيفّية التي نفّكر فيها باملس�تقبل؟ وبما أّن 
أغلب التفكر الحايلّ، املُنصبِّ عىل املدن املستقبلّية، هو تفكر عميّل، يف طبيعته، 
يستند إىل التنّبؤات القائمة عىل الِعلم؛ فا ُبّد، لكي ُتفَهم هذه الكيفّية، أن نكون 
قادري�ن عىل الجمع بن ال�رؤى املتعلّقة باملدن املس�تقبلّية، من�ذ القديم وحتى 
وقتن�ا الرّاه�ن. ينّظم الكت�اب تمثيات املدن املس�تقبلية يف ثاث�ة حقول؛ املدن 
غر املس�تقرّة )املغمورة باملاء، والعائمة فوق س�طح املاء، والطافية يف الهواء(، 
واملدن العمودّية )ناطحات الّسحاب، واملدن املشّيدة تحت سطح األرض(، واملدن 
املدّمرة )كاألطال واملواّد املهملة املُستنقَذة(، حيث تقّدم كل واحدة منها طائفًة 
من األمثلة التي تتصل باملعضات الحقيقّية التي تواجه املعمارّين واملتخّصصن 
يف تخطيط املدن. يس�عى الكتاب، إىل الكش�ف عن الطرائق الجوهرّية التي تؤّثر 
فيها املخّيلة عىل الكيفّية التي نفّكر فيها عرب العوالم املس�تقبلّية املدينّية، وعىل 
الكيفّي�ة التي ترتبط بها هذه الطرائق )ويمكن لها أن ترتبط( مع الكيفّية التي 

ُتصّمم بها املدن وُيعاش فيها اليوم.
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 007-SC-20  
Provision of research subjects on reservoir sedimentary, hydrocarbon accumulation history and main 

controlling factors on productivity of 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 research subjects on reservoir sedimentary, hydrocarbon accumulation history and main 

controlling factors on productivity of EBS oilfield 

Tender No.: 007-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 research subjects on reservoir 

sedimentary, hydrocarbon accumulation history and main controlling factors on productivity of EBS oilfield. Contractor shall 

provide the following research study services:  

 Research of hydrocarbon accumulation and optimization of favorable targets in the Cretaceous. 

 Study on the sedimentary and reservoir characteristics of carbonate reservoir in EBS oilfield. 

 Comprehensive analysis of the main controlling factors on productivity. 

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 23rd, 2020 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 

before the deadline of tender mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile). 

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 

in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 

be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 

before the date of 4:00 PM August 20th, 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. 

أمريكا.. »احلب الراديكايل« إلحباط اسرتاتيجية اإلهلاء
           توماس فريدمان 

بعض الرؤس�اء، عندما يواجهون مشاكل قبل 
االنتخاب�ات، يحاولون »نهج سياس�ة اإللهاء« 
عرب ش�ن حرب يف الخارج؛ ولكن دونالد ترامب 
يبدو مستعدا التباع سياس�ة إلهاء عرب إشعال 
ح�رب يف الداخ�ل. ويجدر بن�ا أن نخاف ألنه قد 

يحصل عىل ما يريد. 
كي�ف وصلنا إىل ه�ذه املرحلة؟ حس�نا، عندما 
س�يلّخص املؤرخ�ون مقارب�ة فري�ق ترام�ب 
للتعاطي مع ف�روس كورونا، لن يتطلب األمر 

سوى بضع فقرات عىل األرجح: 
»لق�د كان�وا يتحدثون كما ل�و كان�وا يّتبعون 
سياس�ة اإلغالق مثل الصني. وكانوا يترصفون 
كما لو كانوا اخت�اروا نهج مناعة القطيع مثل 
السويد. ولكنهم لم يستعدوا ألي من املقاربتني. 
وكان�وا يّدع�ون أنهم أكث�ر تفوقا م�ن االثنني. 
ولكن يف النهاية، حصلوا عىل أسوأ ما يف العالم: 
انتش�ار فروس منفلت وكارث�ة بطالة«. وبعد 

ذلك تحولت القصة إىل ظالم حالك حقا. 
»فبينما انترش الف�روس، واضطرت الرشكات 
لإلغ�الق من جدي�د وأص�اب االرتب�اك املدارس 
والجامعات بخصوص ما إن كانت س�تفتح أم 
ستبقى مغلقة يف الخريف، هبطت أرقام ترامب 
يف استطالعات الرأي هبوطا حادا. وتقدم بايدن 
ب�15 نقطة يف اس�تطالع وطني للرأي. وهكذا، 
ويف محاولة يائسة إلنقاذ حملته، لجأ ترامب إىل 
ما يمكن وصفه »الكتاب الرسمي للديكتاتور« 
ووج�د فيه ضالت�ه: فصل يحمل عن�وان »ماذا 

تفعل حينما ينقلب عليك شعبك؟«.
»الجواب: قّدم نفس�ك عىل أن�ك املصدر الوحيد 

للقانون والنظام«. 
لحس�ن الحظ أمركا ليست سوريا، بعد، ولكن 
ترامب أخذ يتبنى املقاربة العامة نفس�ها التي 
اتبعتها الحكومة الس�ورية عام 2011، عندما 
اندلع�ت مظاه�رات س�لمية يف مدين�ة درع�ة 
الواقع�ة جن�وب س�وريا، داعي�ة إىل إصالحات 
ديمقراطية؛ قبل أن تمتد االحتجاجات إىل باقي 

مدن البالد. 
ترام�ب بدا كما ل�و أنه يقول: إنني ال أتس�امح 
أبدا مع أي محتجني أمركيني يلجأون للعنف يف 
أي مدينة أمركية، ألنه يرض باملنازل واملشاريع 
التجارية املترضرة أصال بفروس كورونا، وألن 

العنف لن يؤدي إال إىل تنفر األغلبية الالزمة من 
أجل إحداث التغير املنشود. 

ولكن عندما س�معُت ترام�ب يلمح، مثلما فعل 
يف املكتب البيض�اوي يوم االثنني املايض، إىل أنه 
يعتزم إرسال قوات فيدرالية إىل املدن األمركية، 
التي ل�م يق�م عمداته�ا باس�تدعائها أو طلب 
مساعدتها، فإن أول كلمة خطرت عىل بايل هي 

سوريا. 
استمع إىل ما قاله ترامب: »إنني سأقوم بيشء – 
ال أستطيع أن أقوله لكم. ألننا لن نرتك نيويورك 
وش�يكاغو وفيالديلفي�ا وديرتوي�ت وبالتيمور 
وكل ه�ذه... لق�د تحول�ت أوكالن�د إىل فوىض. 

ولكننا لن نسمح بحدوث هذا يف بلدنا«. 
إن هذه املدن، يضي�ف ترامب، »يديرها جميعا 
ديمقراطي�ون ليربالي�ون ج�دا. يديرها جميعا 
اليس�ار الراديكايل. ويف حال وص�ل بايدن، فإن 
ذلك س�ينطبق عىل البالد كافة. س�تذهب البالد 
كله�ا إىل الجحي�م. ولكننا ل�ن نرتكها تذهب إىل 

الجحيم«. 
الواقع أن هذا وصف مخيف. ففي سوريا، ظهر 
موالون للسلطة بمالبس عادية، يعرفون باسم 
»الش�بيحة«، الختطاف املحتج�ني وإخفائهم. 
ويف بورتالن�د، والي�ة أوريغ�ون، رأين�ا ق�وات 
فيدرالية بعتاد عس�كري وبذالت املعركة، ولكن 
دون عالمات مميزة، تعتقل أشخاصا وتضعهم 
يف مركب�ات غر معلّمة. ولك�ن، كيف يمكن أن 

يحدث هذا يف أمركا؟ 
الشعبيون »يفوزون عرب تقسيم الناس وتقديم 
أنفس�هم عىل أنه�م منقذو املواطن�ني الطيبني 
التخري�ب و»التل�وث  والعادي�ني ض�د عم�الء 
الثق�ايف«، كم�ا ي�رشح األس�تاذ الري دايمون�د 
م�ن جامع�ة س�تانفورد، مؤلف كت�اب »رياح 
ضارة: إنقاذ الديمقراطية من الغضب الرويس، 

والطموح الصيني، والتقاعس األمركي«. 
إزاء هذا التهديد، يجدر باليس�ار أن يكون ذكيا. 
كفوا ع�ن الدع�وة إىل »وقف تموي�ل الرشطة« 
األمركي�ة ث�م الق�ول إن »وق�ف التموي�ل« ال 
يعن�ي التفكيك. فإذا لم يكن يعني ذلك، فعليكم 
حينها أن تقولوا ما يعنيه: »اإلصالح«. إن وقف 
تمويل الرشطة واالس�تيالء عىل أحياء بأكملها 
وتطويقها بالحواجز واملتاريس... كلها رسائل 

فظيعة يستغلها ترامب بسهولة. 
املش�هد الذي وصفه مراس�ل »نيويورك تايمز« 

ماي�ك بايكر م�ن بورتالن�د يف الس�اعات األوىل 
من يوم الثالثاء -- الي�وم 54 من االحتجاجات 
هناك – لي�س جيدا: »بعض الزعماء يف مجتمع 
األمركيني األفارقة، الذين يش�عرون باالمتنان 
لالهتم�ام الجديد بموض�وع العرق، قلقون ألن 
ما يفرتض أن يكون لحظة عدالة عرقية يمكن 
أن يضي�ع ويتب�دد بس�بب العنف. فاملش�اريع 
التجارية املؤيدة لإلصالح�ات ُتركت بمعنويات 
يف الحضي�ض بس�بب الف�وىض الت�ي جلبته�ا 
االحتجاجات... وصباح الثالثاء، أعلنت الرشطة 
أن متج�را آخ�ر للمجوه�رات تع�رض للنهب. 
وبينم�ا كان عمالء فيدراليون يحاولون اعتقال 
شخص، سارع أفراد ضمن الحشد لتحريره«. 

إن ع�ىل محتجي اليوم التف�وق عىل ترامب عرب 
اتباع أس�لوب زعيم أجنبي آخ�ر – ليربايل – هو 
»أك�رم إمام أوغل�و«، الذي تمكن م�ن الفوز يف 
انتخابات 2019 ليصبح عمدة إس�طنبول، رغم 
استخدام أردوغان غر الليربايل لكل حيلة ممكنة 
من أجل رسقة االنتخابات. اس�رتاتيجية حملة 

إمام أوغلو كانت تسمى »الحب الراديكايل«
والحب الراديكايل كان يعني مّد جسور التواصل 
مع أنص�ار أردوغ�ان األكثر محافظ�ة وتدينا، 
واالستماع إليهم، وإبداء االحرتام لهم، والتأكيد 
ع�ىل أنهم ليس�وا »الع�دو« – وأن أردوغان هو 
العدو، ألنه كان عدو الوحدة واالحرتام املتبادل، 
وأنه ال يمكن أن يكون ثمة تقدم من دون هذين 

األخرين. 
وكم�ا الح�ظ مق�ال ح�ول اس�رتاتيجية إمام 
أوغلو ن�رش مؤخرا يف دوري�ة »ذا جورنال أوف 
ديمك�رايس«، فإنه تغلب ع�ىل أردوغان بفضل 
»رس�الة اس�تيعاب للجميع، واحرتام لألنصار 
)أنص�ار أردوغ�ان(، وتركي�ز ع�ىل مواضي�ع 
املعيش�ة اليومية التي يمكن أن توّحد الناخبني 
عرب املعس�كرات السياس�ية املعارضة. ويف 23 
يوني�و 2019، انُتخ�ب إم�ام أوغلو م�ن جديد 
عمدة الس�طنبول، ولكن هذه امل�رة بأكثر من 
54 يف املئ�ة من األصوات – وه�و أكرب تفويض 
يحصل عليه عمدة الس�طنبول من�ذ 1984 -- 

مقابل 45 يف املئة ملنافسه«. 
الح�ب الرادي�كايل. ياله من ش�عار! ال ش�ك أنه 
يمك�ن أن ينج�ح يف أم�ركا أيضا. إن�ه الجواب 
املث�ايل ع�ىل سياس�ة التقس�يم الت�ي ينتهجها 

ترامب.

سياسة اللقاح ضد وباء »كوفيد- 19«
           ريتشارد ن. هاس

يف الواق�ع، ُتعد الخس�ائر العاملية الناجمة عن 
انتش�ار وباء »كوفي�د- 19« هائلة، فقد أودى 
بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وأصبح 
مئ�ات املالي�ني م�ن األش�خاص عاطل�ني عن 
العمل، وتس�بب يف تدمر تريليونات الدوالرات 
م�ن الث�روة، وامل�رض ل�م ينته بأي ح�ال من 
األحوال، وقد يتس�بب بوف�اة مئات اآلالف من 

الناس ُمستقبال.
ليس م�ن املس�تغرب أن يكون هن�اك اهتمام 
كبر بتطوير لقاح، حي�ث يتم إجراء أكثر من 
مئة تجرب�ة يف مختل�ف أنحاء العال�م، ويبدو 
العدي�د منها واع�دا، وقد يؤتي لق�اح واحد أو 
أكثر ثماره، يس�تغرق عادة إنتاج لقاح بضع 
س�نوات أو أكث�ر. ولكن حت�ى يف حالة ظهور 
لق�اح واحد أو أكثر، والذي يضمن جعل الناس 
أقل عرضة لإلصابة بفروس كورونا املُستجد، 
فلن يتم القضاء عىل مش�كلة الصحة العامة، 
وكما سيش�هد أي خبر طب�ي، فإن اللقاحات 
ليس�ت عالج�ا س�حريا. إنه�ا مج�رد أداة يف 
الرتسانة الطبية. ومن غر املُتوقع أن ُينتج أي 
لقاح مناعة كاملة أو دائمة لدى كل من يحصل 
عليه، وس�رفض ماليني الناس الحصول عىل 
التلقي�ح، فهن�اك حقيق�ة ُمؤمل�ة مفادها أن 
هناك ما يقرب من ثمانية مليارات من الرجال 
والنس�اء واألطف�ال ع�ىل ه�ذا الكوك�ب، وقد 
يس�تغرق تصنيع ثمانية ملي�ارات جرعة )أو 
الضعف إذا كانت هناك حاجة ألكثر من جرعة 
واح�دة( من لق�اح واحد أو أكث�ر وتوزيعها يف 

جميع أنحاء العالم سنوات ال شهورا.
ه�ذه كله�ا أم�ور تتعل�ق بالعل�م والتصنيع 
أنه�ا  اللوجس�تية، وم�ن املؤك�د  والخدم�ات 
ستكون صعبة للغاية، لكن السياسة ستكون 

ُمعقدة عىل نحو ُمماثل.
بداي�ة، م�ن س�يدفع مقاب�ل اللق�اح؟ تتوقع 
البح�ث  ال�رشكات اس�رتداد اس�تثماراتها يف 
والتطوير، فضال عن تكاليف اإلنتاج والتوزيع، 
وه�ذا ُيمث�ل بالفع�ل ع�رشات امللي�ارات من 
ال�دوالرات )وربما أكثر م�ن ذلك بكثر(، حتى 
قبل طرح مس�ألة الربح، فهناك أيضا السؤال 
املتعلق بكيفية تعوي�ض الرشكات التي ُتطور 
لقاح�ا إذا كان مطلوبا منه�ا ترخيص براءات 

االخرتاع والدراية للمنتجني يف دول أخرى.
ومع ذلك، القضية السياس�ية األصعب تتعلق 
بإمكاني�ة الوصول إىل لق�اح، فمن الذي يجب 
أن يتلقى الجرع�ات األولية للقاح؟ ومن يحدد 
م�ن يحصل عىل م�كان يف قائمة املُس�تفيدين 
وب�أي ترتيب؟ وم�ا املزايا الخاص�ة التي تعود 
عىل البلد الذي يتم تطوير اللقاح فيه؟ وإىل أي 
مدى ستتسبب الدول الغنية يف استبعاد البلدان 
الفق�رة؟ وه�ل ستس�مح البل�دان بالتدخ�ل 
الجيوس�يايس وتتقاس�م اللقاح مع األصدقاء 
والحلفاء يف حني تس�تبعد السكان الضعفاء يف 

البلدان املُعادية؟
ع�ىل املس�توى الوطن�ي، يتع�ني ع�ىل جميع 
تل�ك  توزي�ع  كيفي�ة  يف  النظ�ر  الحكوم�ات 
اللقاح�ات التي تنتجه�ا أو تتلقاه�ا، وتتمثل 
إح�دى األف�كار يف توجيهه�ا أوال للعامل�ني يف 
مجال الرعاي�ة الصحية، يليهم رجال الرشطة 
ورجال اإلطفاء والجيش واملُعلمني وغرهم من 
العاملني األساس�يني، ويجب ع�ىل الحكومات 
أيض�ا أن تنظر يف األولوية التي يجب إعطاؤها 
ملن هم أكثر عرضة لخطر اإلصابة بمضاعفات 
خط�رة لف�روس كورون�ا، مثل كبار الس�ن 
والذين يعانون أمراض�اً ُمزمنة، فهل يجب أن 
يك�ون اللق�اح مجاني�ا لبعض األش�خاص أم 

للجميع؟
عىل الصعيد ال�دويل، يبدو الوضع أكثر تعقيدا، 
فنح�ن يف حاج�ة إىل ضم�ان إمكاني�ة زي�ادة 
اإلنت�اج برسع�ة، ووض�ع القواع�د الالزم�ة 
لضمان تواف�ره، والتعهد بتقديم مس�اعدات 
مالية كافية لتغطية احتياجات الدول الفقرة، 
وق�د عمل كل م�ن التحالف العامل�ي للقاحات 
والتحص�ني »جايف« ومنظم�ة الصحة العاملية 
والعديد من الحكومات ومؤسسة بيل وميليندا 
غيت�س الخرية عىل تش�كيل مرف�ق الوصول 
العامل�ي للق�اح فع�ال ض�د ف�روس كورون�ا 
املُس�تجد »كوفاك�س«، ويق�رتح املُنتجون أن 
يتم التعامل مع أي لقاح فعال يظهر باعتباره 
منفعة عامة عاملية، وأن يتم توزيعه بالتساوي 
يف جمي�ع أنحاء العالم، بغض النظر عن مكان 
اخرتاعه أو قدرة أي بلد عىل الدفع، وقد طرحت 
منظمة الصح�ة العاملية إط�ارا لتوزيع عاملي 
يسعى إىل ضمان منح األولوية للسكان األكثر 

ضعفا والعاملني يف مجال الرعاية الصحية.

لك�ن ه�ذه االس�رتاتيجيات ق�د تك�ون غ�ر 
واقعي�ة، ف�ال يقت�رص األم�ر ع�ىل أن الجهود 
املبذولة لتش�كيل مرفق الوصول العاملي للقاح 
فعال ض�د فروس كورونا تفتق�ر إىل التمويل 
ال�كايف، ومش�اركة الواليات املتح�دة والصني، 
والسلطة الواضحة، بل من املُرجح أن تتعرض 
جمي�ع الحكوم�ات لضغ�وط هائل�ة لرعاية 
مواطنيه�ا أوال، وم�ن ش�به املؤك�د أن تتغلب 
النزعة القومية الناتجة عن تطوير اللقاح عىل 
نظام متعدد األطراف الس�تخدام اللقاح. ُيعزز 
التاري�خ الحدي�ث ه�ذه الش�كوك، فقد ظهر 
ف�روس كورونا املُس�تجد أول م�رة يف الصني 
ورسعان ما أصبح مش�كلة عاملي�ة، ومع ذلك 
كانت االستجابات يف الغالب عىل أسس وطنية، 
فحققت بعض البلدان أداء جيدا نس�بيا، وذلك 
بفضل أنظمة الصحة العامة القائمة وقيادتها 
السياس�ية، يف ح�ني ح�دث العك�س تماما يف 

بعض الدول األخرى.
فعىل الصعيد الوطني ُيعد اس�تمرار هذا النهج 
لتطوير لقاح وصفة لكارثة، ولن يتمكن سوى 
عدد قليل م�ن البلدان من إنتاج لقاحات قابلة 
للتطبي�ق، لذلك يج�ب أن يكون النه�ج عامليا، 
ليس ألس�باب أخالقية وإنس�انية فحسب، بل 
ألس�باب اقتصادي�ة واس�رتاتيجية أيضا، ألن 

االنتعاش العاملي يتطلب تحسنا جماعيا.
العس�كري  التق�دم  ف�اق  ح�ني  الع�راق،  يف 
التخطيط ملا بعد الح�رب التي قادتها الواليات 
املتح�دة، كان�ت النتيج�ة عبارة ع�ن فوىض، 
أو م�ا يمك�ن اعتب�اره »نجاحا كارثي�ا«، وال 
يمكننا تحم�ل نتائج مماثلة يف ه�ذه الحالة، 
حي�ث يتجاوز النجاح يف املخت�رب التخطيط ملا 
س�يأتي بعد ذلك، لذلك يتعني ع�ىل الحكومات 
أن  الحكومي�ة  واملنظم�ات غ�ر  وال�رشكات 
تجتم�ع برسع�ة، س�واء كان ذل�ك يف مبادرة 
لتش�كيل مرف�ق الوصول العامل�ي للقاح فعال 
ض�د ف�روس كورون�ا، أو تحت رعاي�ة األمم 
املتحدة أو مجموعة العرشين، أو يف مكان آخر، 
وقد أخذت الحوكمة جميع األشكال واألحجام 
ع�ىل املس�توى العامل�ي، فاألمر األس�ايس هو 
أنه�ا موج�ودة، وإن حياة املاليني م�ن الناس 
والرفاهي�ة االقتصادية التي قد تبلغ املليارات، 
واالس�تقرار االجتماع�ي يف كل مكان، كل ذلك 

معرض للخطر.

اسرتداد املنافذ احلدودية
           د. صادق كاظم 

من�ذ عام 2003 وموارد املنافذ الحدودية البالغة أكثر 15 
مليار دوالر س�نويا ال تصل اىل الحكومة سوى 10 باملئة 
منها، والباقي يذهب اىل املافيات والعصابات املتحكمة بها 
التي استغلت غياب الدولة وضعفها طيلة الفرتة السابقة 
لتهيمن عليها ولتقيم لنفس�ها س�لطة موازية لس�لطة 
الدولة وتس�تغل مواردها لتقوية نفوذها وس�لطتها، بل 
إنه�ا أيضا وظفت ذل�ك الغياب لتقوم بأعمال وأنش�طة 
تجاري�ة ضاعفت من خاللها أرباحه�ا ومواردها، فضال 
عن عملي�ات التهريب ملختل�ف امل�واد املمنوعة واملرضة 
بالبالد وش�عبها. عدد املنافذ الحدودية عىل امتداد حدود 

البالد مع الدول الست املحيطة بها يبلغ )22( منفذا بريا 
وبحري�ا، عدا املناف�ذ الجوية املتمثلة باملط�ارات، ويقدر 
حجم الخسائر من عمليات الفساد والتهريب التي جرت 
يف تلك املنافذ بنحو )450( مليار دوالر وهي مبالغ طائلة 
كانت تكفي إلقامة مئات املش�اريع التي تحتاجها البالد 
ويف مختل�ف القطاع�ات االقتصادي�ة والخدمية، بل وأن 
مدن�ا تقع ه�ذه املنافذ واملوان�ئ فيها لم تس�تلم دوالرا 
واحدا منها، واملؤس�ف أنه طيلة السنوات السابقة ظلت 
قضية املنافذ الحدودية برغم املخالفات وأعمال الفس�اد 
التي كانت تحدث مس�كوتا عنها، ولم يتجرأ أي مسؤول 
عراقي عىل فتح ملفات الفساد ومعاقبة املتورطني فيها 
وتقليم أظافر الفاس�دين الذين يهيمنون عىل تلك املنافذ 

ويجرون أموالها لحسابهم. 
كان بق�اء تل�ك املنافذ خارج س�لطة الدولة وس�يادتها 
عامل إضعاف لها وتش�جيعا للفس�اد، خصوصا أن تلك 
امل�وارد غ�ر الرشعي�ة كانت عصاب�ات املافي�ا توظفها 
لرشاء األس�لحة والس�يطرة ع�ىل أرايض الدول�ة وبيعها 
لحس�ابها الخاص، متحدية س�لطة الدولة وس�يادتها، 
فضال ع�ن القيام بأعمال ومش�اريع وأنش�طة تجارية 
مختلفة لغس�يل هذه األموال وإعادة تدويرها اقتصاديا 

لصالحها وتبييضها مجددا. 
كما أن هذا الوضع كان ينقل رس�الة سلبية اىل املواطنني 
ع�ن غي�اب الدولة وضعفه�ا، وينقل انطباع�ا اىل العالم 
الخارجي بأن الحكوم�ات يف العراق عاجزة عن مواجهة 

الفس�اد ومحاربته، مما كان يؤثر سلبا يف تصنيف البالد 
ضمن قوائم الشفافية التي نحتل فيها مراكز متقدمة.

القرارات والتح�ركات الحكومية األخرة املدعومة بنرش 
قوات عسكرية لتأمني تلك املنافذ وحمايتها تعد رضورية 
ومهمة، لكنها جاءت متأخرة، وس�يحتاج األمر اىل وقت 
واىل مزيد من اإلجراءات قبل أن تس�رتد الدولة س�لطتها 
ع�ىل تلك املنافذ بش�كل كام�ل، وهو قرار من ش�أنه أن 
يجع�ل م�ن واردات تلك املناف�ذ تعود اىل ميزاني�ة الدولة 
وتعزز به من موارده�ا، خصوصا أن البالد تمر بضائقة 
مالية صعبة نتيجة لوباء كورونا وتراجع أسعار النفط.

بالتأكي�د أن القرار بإخض�اع تلك املنافذ لس�لطة الدولة 
ون�رش ق�وات أمني�ة فيها اليع�د أم�را كافي�ا، إذ إنَّ تلك 

املافي�ات التي تع�د تلك املنافذ كن�زا ثمينا له�ا لن تقبل 
بالهزيمة بس�هولة، فاألمر بحاجة اىل تحركات قضائية 
ملالحق�ة املتورط�ني بأعم�ال الفس�اد تلك الت�ي تقرتن 
بادخ�ال البضائ�ع املهربة وغ�ر املطابق�ة للمواصفات 
املطلوب�ة، فضال ع�ن أنها كانت جزءا م�ن عملية إغراق 
الس�وق العراقية بالبضائع من مختلف املناشئ، ورضب 
الصناع�ة واالقتص�اد الوطني وهي الخط�وة األهم التي 
ينتظره�ا الش�ارع للتأكيد عىل ع�زم الق�رار الحكومي 
وإرادته بإنهاء هذا امللف الخطر الذي يتسبب باستنزاف 
امل�وارد الحكومية وإنعاش عصابات الفس�اد ومافياتها 
الت�ي ظلت تتطفل عىل جس�د الدول�ة العراقية منذ أكثر 

من 17 عاما.

مديرية زراعة صالح الدين
م/ اعادة اعالن 

تعل�ن مديرية زراعة صالح الدين عن تاجر املس�احة  املدرجة تفاصيلها املرة الثانية 
ادناه  وفق احكام القانون ) 35 لس�نة 1983 ( وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
) 21 لس�نة 2013 / املعدل ( فعىل الراغب�ني بالتأجر الحضور اىل مقر مديرية زراعة 
صالح الدين الس�اعة )10( صباحا  مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 
)20%( من القيمة التقديرية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف واجور النرش 
وس�تجري املزايدة يف الي�وم الخامس عرش اعتب�ارا من اليوم الثان�ي لنرش االعالن يف 

الصحيفة الرسمية

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2 
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 959 
 : املقاطع�ة  او رق�م واس�م  املحل�ة 

املرشاق
الجنس جزء من هيكل عمارة مدمجة 
مع العق�ارات  1019/1020/1016 

املرشاق
النوع 

رقم االبواب 
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 109,36
املش�تمالت : 11  طابق منها 2 طابق 

رسداب واالريض و 8 فوقانية 
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل 
مقدار البيع / 1,178,354,000

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف 
النج�ف 2 باملزاي�دة العلني�ة العق�ار 
املوصوف اع�اله العائد للراهن  ياس 
س�تار فرح�ان لق�اء طل�ب الدائ�ن 
املرته�ن امل�رصف التج�اري العراقي 
البالغ )975,000,000 دينارا ( فعىل 
الراغ�ب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة 
هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ ن�رش هذا 
تأمينات  االع�الن مس�تصحبا مع�ه 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفية 
ال تقل ع�ن 10% من القيم�ة املقدرة 
 )1,178,354,000( البالغ�ة  للمبيع 
دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخر
هادي مصيلح جواد

يف  العق�اري  التس�جيل  مديردائ�رة 
النجف 2

اعالن
اىل الرشي�ك ) من�ى رضا عب�د الله( اقت�ى حضورك إىل 
صن�دوق االس�كان العراقي ف�رع النج�ف االرشف وذلك 
لتثبي�ت اقرارك باملوافقة عىل قي�ام رشيكك ) كامل رزاق 
رايض( بالبن�اء ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 
)3/39957( ح�ي الس�الم رق�م املقاطع�ة )4( جزي�رة 
النج�ف لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان  وخ�الل مدة 
اقصاه�ا خمس�ة عرش ي�وم داخل العراق وش�هر خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقك باالعرتاض مستقبال

فقدان وصل 
املرق�م 039890   الوص�ل  فق�د 
بلدي�ة  والص�ادر م�ن مديري�ة 
النج�ف  بتاري�خ 3/ 6/ 2019  
باس�م املواطن عيل ج�ودي عبد 
العباس فمن يعثر عليه تسليمه 

إىل جهة االصدار

فقدان اجازة سوق
فقدت اجازة السوق الصادرة من 
مديري�ة امل�رور العام�ة  واملرقمة 
2165556 بأس�م  )قاسم صادق 
جعف�ر( ع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها اىل جهة االصدار

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة 
بالدونم   المقاطعة القطعة ت

زراعية 700 /دينار   21/دونم 41/الخزامية الشرقية 295 1

زراعية 900 /دينار   70/دونم 68/الحدادية 151 2

زراعية 900 /دينار   31/دونم 68/الحدادية 151 3
زراعية 2000 /دينار   20/دونم 15/الطريشة 4/3 4
زراعية 3000 /دينار   12/دونم 15/الطريشة 12/58 5
زراعية 800/دينار 41/دونم 50/صديرية البو عجيل 6/19 6

زراعية 1000/دينار 11/دونم 68/الحدادية 31/151 7
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،تتحمل اليوم أعباء وضغوط 
العمل وال تتوقف إال لظ�روف طارئة. قد تفكر 
اليوم يف رس�م بعض اللوحات من وحي خيالك. 
لديك أف�كار مبدعة لكتابة بع�ض القصص أو 

الكتب. 

عزي�زي ب�رج الثور،علي�ك أن تدافع برشاس�ة 
عن إنجازاتك، حتى تتمكن من تس�جيل خطوة 
إضافي�ة نح�و املس�تقبل. ق�رار املواجه�ة مع 
الرشيك ليس س�هال، وقد تكون له تبعات ترتك 

مزيدا من االنشقاق بينكما. 

عزيزي ب�رج الجوزاء،يوم ه�ادئ نوعا ما عىل 
الصعي�د العاطف�ي. ربما تق�ي معظم وقتك 
اليوم يف اس�رتجاع بعض الذكريات وباإلضافة 

إىل التفكري يف بعض األهداف املستقبلية. 

عزيزي برج الرسطان،تش�عر اليوم أنك تتمتع 
بصحة جيدة جدا، ولذلك من الس�هل جدا عليك 
أن تتوىل العديد من املسؤوليات يف وقت قيايس. 
ربم�ا تق�رر أن تنظ�ف غرفتك وترت�ب دوالبك 

الشخيص.

عزيزي برج األس�د،طاقتك مش�حونة بالكامل 
وممتلئة بالحماس، لكن لألس�ف قد تنفد هذه 
الطاق�ة بدون س�ابق إن�ذار وتظه�ر يف نوبات 
من الغضب والغطرس�ة والعدوانية فيلحق بك 

وباآلخرين الرضر. 

واالس�تماع  العذراء،اإلنص�ات  ب�رج  عزي�زي 
باهتم�ام هو مفتاح تحس�ن عالقتك برشيكك 
ع�ىل الصعي�د العاطف�ي. هن�اك فج�وة كبرية 
بينكما والش�ك ي�راودك رغم تظاه�رك بالثقة 

والقوة يف الوضع الحايل. 

عزيزي ب�رج امليزان،املس�ؤوليات األخرى التي 
يطلبه�ا البعض منك تتس�بب يف عدم اهتمامك 
بأرست�ك وبالرشي�ك. إذا كان لدي�ك عدة أعمال 
يف املس�اء أو خطط تريد تنفيذه�ا، أو حتى إذا 
ل�م تكن لديك ني�ة لتنفيذها، ستش�عر بالتوتر 

والضغط. 

عزي�زي برج العقرب،إذا ل�م تفهم أي يشء من 
حولك اليوم، ال ترتدد يف السؤال عنه. إذا شعرت 
أن األم�ور مختلف�ة بعض اليشء اليوم، اس�أل 
عن الس�بب. أنت ش�خص فضويل جدا وخاصة 

يف األمور الغريبة أو املثرية للجدل. 

عزي�زي برج القوس،إذا نظرت إىل حياتك خالل 
الس�نوات املاضية، ستالحظ أنها تغريت تماما. 
هذه التغيريات أثرت إيجابا عليك وكانت س�ببا 

يف التقدم امللوس الذي تالحظه اليوم.

عزي�زي ب�رج الجدي،األنش�طة الجماعي�ة قد 
تجعلك تش�عر أن�ك بحال�ة جي�دة وأن مزاجك 
معتدل. ربما تلتقي بمجموعة من األش�خاص 
وتتحدث معهم يف بعض املش�اريع املختلفة. إذا 
لم تكن مرتبطا عاطفيا، ربما تقع يف الحب من 

أول نظرة.

عزي�زي ب�رج الدلو،قد تنىس معظ�م مواعيدك 
الي�وم بس�بب انش�غالك وانهم�اكك يف العم�ل 
س�واء يف م�كان العم�ل أو يف املنزل. ق�د يكون 
أح�د األصدق�اء ع�ىل اتصال ب�ك بش�كل دائم، 
وسيس�اعدك الحديث معهم ع�ىل التخلص من 

الضغط والتوتر اللذين تشعر بهما.

عزي�زي ب�رج الحوت،احرتس من األش�خاص 
الذي�ن يحاول�ون إقناع�ك باس�تثمار مال�ك يف 
م�رشوع غ�ري مضم�ون. رّك�ز ع�ىل عالقت�ك 
بالحبي�ب وال تفك�ر ب�أي يشء آخ�ر ق�د يؤثر 

فيها.

العذراء

احلوت

كلب يبتلع عصا طوهلا نصف طول جسمه
أذه�ل ج�رو، يبل�غ م�ن العمر 9 
أش�هر، الكثريين، وخضع لعملية 
جراحي�ة طارئة بعدما ابتلع عصا 
بحجم 10 بوصات، 25 س�م، تبلغ 

تقريبا نصف طول جسمه.
إىل  روك�ي،  الكل�ب  نق�ل  وت�م 
مستشفى ساوثمبتون للحيوانات 
األليف�ة يف إنجلرتا بعدما اكتش�ف 
بش�كل  »مري�ض  أن�ه  صاحب�ه 
مس�تمر وال يمكنه االحتفاظ بأي 

طعام«.
ونقل موقع »س�كاي ني�وز« عن 

املختص�ة البيطري�ة زوفيا بومان 
إنه من املدهش أن العصا لم تثقب 
أي م�ن أعض�اء روك�ي الحيوي�ة 
أو تتس�بب ل�ه يف إصاب�ات قاتلة، 
مضيفة: »لم أشاهد شيًئا مثل هذا 

من قبل«.
وتم�ت إزال�ة العص�ا الت�ي يبل�غ 
طوله�ا 10 بوصات خ�الل عملية 
جراحية اس�تمرت ملدة ساعة، ثم 
تمت مراقبة روكي عن كثب طوال 
الليل للتأكد م�ن عدم وجود نزيف 

داخيل.

وقالت صاحب�ة الكلب وتدعى جوانا: 
»لم نصدق أنه تمكن من ابتالع عصا 

طولها نصف طول جسد«.
»ل�م نر حدوث ذل�ك ونعتقد أنه يجب 
أن يك�ون ق�د وجده�ا يف الحديق�ة.. 
لحس�ن الحظ إنه يف تحس�ن وحالته 
أفض�ل..«. بينما أك�دت بومان: »كنا 
نتصور أن روكي تناول ش�يًئا خاطئا 
تس�بب يف مرضه املفاجئ، واشتبهنا 
يف وجود جس�م غريب بمعدته ، لكننا 
ل�م نتمكن من تصدي�ق أعيننا عندما 

وجدنا العصا أثناء جراحة«.

ما هو وضع توفري الطاقة يف IOS 14؟
 Power )ُيعترب وضع )توفري الطاقة
الت�ي  أب�رز املي�زات  Reserve م�ن 
 iOS( طورتها آبل يف نظام التش�غيل
14(، حي�ث أصبح هذا الوضع يتيح 
إمكانية اس�تخدام وظائف معينة يف 
هاتف آيفون الخ�اص بك حتى بعد 

نفاد البطارية.
ما هو وضع توفري الطاقة؟

يس�مح لك وض�ع )توف�ري الطاقة( 
إىل  بالوص�ول   Power Reserve
وظائ�ف معين�ة يف هات�ف آيف�ون 
الخاص بك حتى بعد نفاد البطارية، 
ويمكن أن يس�اعدك ه�ذا يف العديد 
من املواقف التي قد ينفد فيها شحن 
متوق�ع، وال  بش�كل غ�ري  هاتف�ك 

يمكنك الوصول إىل شاحن.
الطاق�ة(  توف�ري  )وض�ع  يرتب�ط 

Power Reserve برؤي�ة رشك�ة آبل 
للمس�تقبل، حيث تري�د الرشكة أن 
يكون هات�ف آيفون الخاص بك هو 
اليشء األسايس الوحيد الذي تحتاج 
إىل حمل�ه مع�ك عن�د الخ�روج من 
املن�زل، أي أنه يمك�ن أن يحل محل 

بطاقات الدفع، ومفاتيح السيارة.
فم�ع تضمني ميزة )Car Key( التي 
ُتس�تخدم لفتح الس�يارة من خالل 
 iOS( هاتف آيفون يف نظام التشغيل
14( س�تكون ه�ذه املي�زة مفي�دة 
ج�ًدا عن�د نف�اد طاق�ة البطاري�ة، 
وم�ن املحتمل أن تصب�ح أكثر قيمة 
يف املس�تقبل م�ع تطوي�ر املزيد من 
الوظائ�ف الخاص�ة بها.وعندم�ا ال 
يك�ون مع�ك مفاتي�ح الس�يارة أو 

بطاقات الدفع.

عطر جديد برائحة الفضاء
عطر برائحة الفضاء الخارجي، هذا ما 
أعلنت عنه رشكة ناش�ئة عرب حسابها 
يف موق�ع »كيك س�تارتر«، والتي قالت 

إنها جلبت رائحة الفضاء لألرض.
الفكرة كانت من وكال�ة إدارة الفضاء 
ق�د  كان�ت  والت�ي  ناس�ا،  األمريكي�ة 
تواصل�ت مع عدد من مطوري العطور 
م�ن أجل تصمي�م رائح�ة الفضاء من 
الس�تخدامها يف عمليات التدريب لرواد 
الفضاء خاصة يف أجهزة املحاكاة، وفق 

تقرير نرشته شبكة »يس إن إن«.العطر 
صممه العالم ستيف بريس، والذي يرأس 
رشكة أوميغا أنغريدينتس، والتي تختص 
بتصني�ع النكه�ات والروائ�ح الطبيعية 

لصناعة املواد الغذائية واملرشوبات.مات 
ريتش�موند، مدير اإلنتاج يف الرشكة قال 
إن تصمي�م العطر احتاج 4 س�نوات من 
العم�ل، حي�ث كانت قد تعاق�دت معهم 
وكالة ناسا، بحيث سيوجه لرواد الفضاء 

من أجل مساعدتهم عىل توقع وتخطي 
أية عوائق يمكن مواجهتها وبما تشمل 
الرائحة التي يعتادون عليها يف الفضاء 
الخارجي.بيغي ويستون، رائدة فضاء 
كانت قد وصف�ت رائحة الفضاء بأنها 
أش�به برائحة املسدس بعد إطالق النار 
من�ه مب�ارشة، حيث ستش�عر برائحة 
مري�رة ومدخنة وتش�به احرتاق يشء 
ما.ريتش�موند ق�ال إن تطوي�ر العطر 
اعتمد عىل وصف الرائحة من قبل رواد 
الفض�اء والذين أجمعوا عىل أنها تش�به 
رائحة الب�ارود ورشيحة لح�م محروقة 
وت�وت إضافة إىل رائحة الرشاب الكحويل 

»الرم«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 كيلو بطاطس مكعبات

1 ملعقة كبرية زيت زيتون
1 ثمرة بصل مفروم

1 فص ثوم مفروم
2/1 ملعقة صغرية شطة

2/1 ملعقة صغرية بابريكا
1 ملعقة صغرية كمون

2/1 ملعقة صغرية فلفل اخرض حار
خطوات التحضري:

يف اناء عىل نار عالية ضعي ماء يغيل.
ضعي البطاطس يف املاء املغيل ملدة 5 دقائق.
صفي البطاطس من املاء ثم ضعيها جانبا.

س�خنى الزي�ت ىف مق�الة ع�ىل نار متوس�طة ثم ضع�ي البص�ل و قلبي حتى 
يتحمر.

اضيف�ي الثوم و الكم�ون و الفلفل الحار و الش�طة و البابريكا عىل البصل و 
قلبي ملدة 2 دقيقة.

ضعي البطاطس عىل مزيج البصل و الثوم و قلبيها برفق حتى تتبل باملكونات 
ثم اتركيها ملدة من 10-15 دقيقة.

قدمي البطاطس املكسيكية بالفلفل الحار مع سلطة الزبادي.

البطاطس املكسيكية بالفلفل احلار

؟؟هل تعلم
1. هل تعل�م أن حديقة جراند 
كاني�ون الوطني�ة والتي يبلغ 
مساحتها 446 كم يمكنها أن 
تحوي 900 تريليون كرة قدم 

بداخلها.
2. ه�ل تعلم أن ك�رة الجولف 
العادية بها نتوءات حوايل 336 

نتوء.
3. ه�ل تعل�م أن التن�س لعب 

ألول مرة بيدين عاريتني.
4. هل تعلم أن العلم األوليمبي 
قد تم تصميمه يف عام 1913.

5. هل تعلم أن كرة القدم هي 
اللعب�ة األكث�ر متابع�ة حول 

العالم.
6. ه�ل تعلم أن ك�رة الطائرة 
ت�م ممارس�تها ألول مرة عام 

.1895
7. ه�ل تعل�م أن لعبة الرجبي 
ت�م ممارس�تها ألول مرة عام 

.1843

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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تراجع مستوى املحرتفني يضع كاتانيتش يف مأزق
             المستقبل العراقي/ متابعة

لم تسمح خلية األزمة، باستكمال التدريبات الجماعية 
ملنتخب العتراق، تحضريًا للتصفيات املشتركة املؤهلة 
ملونديتال 2022 وكأس آستيا 2023.ويتصتدر منتخب 
العراق، جتدول ترتيب املجموعة الثالثتة يف التصفيات، 
برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتني عن البحرين الوصيف.

وال شك أن غياب التدريبات، يضع رسيتشكو كاتانيتش 
مدرب أسود الرافدين، يف مأزق يف عملية اختيار الالعبني. 
كووورة وضع معيار ملعرفة مدى االعتماد عىل الالعبني 

املحليني واملحرفني، عىل النحو التايل: 
رحلة جيدة 

يعد الالعب بشار رسن املحرف يف بريسبوليس اإليراني، 
من أفضل الالعبني املحرفني وأكثرهم استقراًرا.وتمكن 
رستن من التتويج متع فريقه بلقب التدوري اإليراني، 

وظهر بشكل مميز يف رحلة فريقه نحو التتويج. 
قائد حقيقي 

أستامة رشتيد قائد فريقه ستانتا كالرا الربتغايل، ظهر 
بشتكل مميتز ويعتد العمود الفقتري للفريتق يف أغلب 
املباريات.ورغتم تفوق رشتيد، لكنه لتم يأخذ الفرصة 
الحقيقيتة متع املنتختب العراقي، وهذ الستؤال املحري 

دائًمتا متا يطرح عىل املدربتني »ملاذا لم تتم االستتفادة 
من خدمات أستامة رشتيد مع املنتختب؟«، لكن تبقى 

اإلجابات غري مقنعة.
دور مقبول 

يقدم عيل عدنان العب فانكوفر وايتكابس، مستتويات 
مقبولة يف الدوري األمريكي، ويستاهم بشتكل مؤثر يف 
إنقاذ فريقه بشتكل مستمر.ورغم أن عيل عدنان خرج 
متن الدوري اإليطايل، بتجربة مع أودينيزي وأتاالنتا، إال 

أن تجربته يف الدوري األمريكي تعد مقبولة نوًعا ما. 
تجارب سلبية 

مهند عيل )ميمتي( خاض تجربة مع بروتيمونينيس 
الربتغايل، لم يكتب لها النجاح، حيث لم يلعب بشتكل 

أستايس، ولم يقدم دوًرا حقيقًيتا مع فريقه الذي هبط 
إىل الدرجة األدنى. صفاء هادي املحرف يف نادي كريليا 

ستوفيتوف الرويس، ختاص تجربتة متواضعة، ولم 
مباريتات.  4 يف  ستوى  يشتارك 

ولتم يلعتب صفتاء هتادي، 
فريقته  متع  مؤثترًا  دوًرا 
الذي هبتط أيًضا للدرجة 

األدنى. 
الالعبون املحليون 

تعاني  املحليتة  العنارص 
أجواء  االبتعاد عتن  متن 
يف  والراجتع  املنافستة 

املستتوى البدنتي والفني 
بعتد إلغاء املوستم بستبب 

أزمتة تفيش فتريوس كورونا 
املستتجد.وال شتك أن الراجع 

البدنتي ستيكون حتارًضا عىل 
الالعبتني  جميتع  مستتوى 

املحليني.

برشلونة يعيد النظر 
يف مستقبل نجمه

رسالة مؤثرة من صالح 
يف وداع لوفرين

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكر تقرير صحفي، أن برشلونة سيعيد النظر يف مستقبل 
نجمه، الذي ارتبط بمغادرة النادي خالل املريكاتو الصيفي 

املقبل.
وبحستب صحيفتة »مونتدو ديبورتيفو«، فإن مستتقبل 
التشتييل أرتورو فيدال مع برشتلونة، قد ينقلب رأًسا عىل 

عقب.
وارتبط فيتدال بالرحيل عن برشتلونة واالنتقال لصفوف 
يوفنتوس أو إنر ميالن، إال أن النادي الكتالوني ال يستبعد 

استمرار الالعب ملوسم جديد.
وانضتم فيتدال إىل صفتوف برشتلونة يف 2018 قادًما من 

بايرن ميونخ، بعقد يمتد حتى صيف 2021.
وأضافتت الصحيفة أن تألتق فيدال هذا املوستم، وتنوعه 
وحالتته البدنيتة الجيتدة، جعل برشتلونة ُيعيتد النظر يف 

استمرار الالعب.
وختمتت بأن فيتدال )33 عاًما( يمتلك معدل تستجيل هو 
األفضل له، بعدما ستجل 8 أهتداف يف 1663 دقيقة لعب، 

بمعدل تسجيل هدف كل 208 دقائق.

إيمري: أحلم بلقب مع فياريال

بيانيتش يرد عىل هتنئة برشلونة بـ »4« كلامت

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال اإلستباني أوناي إيمتري لدى تقديمه 
كمدير فنتي لفياريال، اليتوم اإلثنني، إنه 
يحلم بحصد لقب مع فريقه الجديد، الذي 

كان دوما يثري إعجابه.
ويف مؤتمتر صحفتي فعتيل متن ملعتب 
»سرياميكا«، رصح إيمري »ال أفكر اآلن يف 
النهائتي، لكن نعم، أنا أحلم بذلك، األحالم 
ال حتدود لهتا، وأنا أحلم بحصتد لقب مع 

فياريال«.
وعتىل هذا النحتو، عاد املتدرب البالغ من 
العمر 48 عاما إىل إسبانيا بعد مشوار دام 
4 أعوام يف تدريب فرق أجنبية كان آخرها 

آرسنال اإلنجليزي.

وأوضتح إيمتري أن العتودة للتدريتب يف 
إستبانيا تجعله يشتعر بأنه يف وطنه من 
جديتد، مشتريا إىل أن التوقيتع لفياريتال 
يشء يلبي تطلعاته.وأكمل املدرب السابق 
لباريس ستان جريمان: »فياريتال فريق 
عايشته عن قرب بشكل كبري، وناد لطاملا 
أثتار إعجابتي، هو مرشوع مستتقر عىل 
متدار ستنوات عديدة.. وقد حقتق أهدافا 
الكبتار،  نافتس  »لطاملتا  كبرية«.وتابتع 
وتأهتل للمنافستات األوروبيتة، وهو ما 

يجعلني أكن له هذا التقدير«.
وحتل فياريتال يف ختتام املوستم الحتايل 
باملركتز الخامتس يف الليجتا برصيتد 60 
نقطتة، ليتأهل عتىل هذا النحتو مبارشة 
إىل التدوري األوروبتي املوستم املقبل.ويف 

حال توج فياريال بلقب الدوري األوروبي 
املوستم املقبل أو ارتقى إىل املراكز األربعة 
األوىل يف ترتيب الليجا، ستيقوده إيمري يف 

دوري األبطال خالل املوسم بعد املقبل.
وكان نادي فياريال أعلن رسميا الخميس 
املايض، تعاقده مع إيمري ملدة 3 مواستم 

مقبلتة ليخلتف يف هتذا املنصتب خافيري 
يف  فنتي  إيمتري كمديتر  كاييخا.وظهتر 
323 مبتاراة يف الدوري اإلستباني، فاز بت 
154 مبتاراة وتعتادل يف 74 وختر 95 
أخرى؛ كما ظهتر يف 51 مباراة يف الدوري 
اإلنجليزي املمتاز مع آرسنال، و76 مباراة 
يف التدوري الفرنتيس متع باريتس ستان 
جريمان.وبالتتايل، فتإن إيمري قتاد فرقا 
يف 450 مبتاراة يف الدوريتات الكربى، كما 
أن لديته ختربة أوروبيتة كبرية.باإلضافة 
إىل ذلتك، حصل مدرب فياريال الجديد عىل 
العديد من األلقاب، لقب الدوري الفرنيس 
مترة واحدة والتدوري األوروبتي 3 مرات 
وكأس الستوبر الفرنتيس مرتتني وكأس 

فرنسا مرة واحدة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

رد البوستني مرياليم بيانيتش، نجم وستط يوفنتوس، عىل 
تهنئتة برشتلونة له، عقتب تتويجه بلقب التدوري اإليطايل 
رفقة السيدة العجوز.وحصد البيانكونريي لقب اإلسكوديتو 

للموستم الحايل، بعدما فتاز عىل ستامبدوريا )2-0(، أمس 
األحد، بمنافسات الجولة 36 من املسابقة، وقبل جولتني من 
نهايتة البطولة.وحرص برشتلونة عىل تهنئتة العبه الجديد 
بيانيتتش، وكتب عرب وستائل التواصل: »متربوك عىل الفوز 
بلقتب الدوري اإليطتايل، بيانيتتش«.ورد بيانيتش: »شتكرًا 

لكتم، أراكتم قريًبا«.جديتر بالذكر أن برشتلونة أعلن نهاية 
شهر يونيو/ حزيران املايض، اتفاقه مع يوفنتوس عىل ضم 
بيانيتتش يف صفقتة تبادلية رحل بمقتضاهتا آرثر ميلو إىل 
اليويف، بينما ستيوقع البوستني عىل عقد ملدة 4 مواسم مع 

البارسا، برشط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

إيكاردي: نيامر خمتلف عن صورته اإلعالمية.. ولن أغري طريقتي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أشاد ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جريمان، بزميليه 
يف الفريتق نيمار جونيور وكيليان مبابتي، مؤكدا أن النادي 

العاصمي يتطلع للفوز بلقب دوري األبطال، هذا املوسم.
وقتال إيتكاردي، خالل حوار متع مجلة »فرانتس فوتبول« 
الفرنستية: »ما يراه الناس من الختارج مختلف تماما عن 

الواقتع.. نعلم جيتدا من هو نيمتار، وعندمتا تتعامل معه 
شخصيا، تجد أنه إنسان مختلف تماما عن القصص املثارة 
حوله يف وستائل اإلعالم«.وأضاف: »نيمتار زميل ال تردد يف 
التعامل معه، فهو يضفي البهجة والسعادة عىل جميع من 
حولته، وهو أمر مطلوب ورضوري، ودائما ما يقدم النجوم 
الكبار النموذج«.وواصل: »نيمار شخص رائع، ويتعامل مع 
الجميع بشتكل مميز، فهو إنسان متواضع.. وهو أمر أيضا 

رضوري، ألن الفريتق بمثابة عائلة، تقتي جزء كبريا من 
يومها سويا«.وأردف: »الروح املرحة لنيمار تجعلنا يف حالة 
جيدة، وكل ما ذكرته عنته ينطبق أيضا عىل كيليان مبابي، 
فهو العب شتاب لكنه حقق الكثري من اإلنجازات، ويتستم 
بالنضج الشتديد مقارنًة بستنه، وترصفاته إيجابية للغاية 
داخل صفتوف الفريق«.وعن توماس توخيتل، املدير الفني 
للفريق، قتال إيكاردي: »لقد منحنتي مفاتيح بي إس جي، 

وأعطاني مزيدا من الفرص.. نتحدث كثريا، وينقل يل رؤيته 
لتكل يشء، ويقدم يل النصائح لتحستني مستتواي، عالقتنا 

رائعة للغاية«.
االنتقادات

وحتول االنتقادات املوجهتة له، براجع معدل ملسته للكرة، 
أجتاب: »بكل أمانة، ال ألتفتت أو أهتم باإلحصائيات، بل كل 

ما يهمني التمركز جيدا إلحراز األهداف.

أنشيلويت: إبراهيموفيتش ال غنى عنه.. ويوفنتوس استحق اللقب
              المستقبل العراقي/ متابعة

شتدد كارلو أنشتيلوتي، املدير الفني إليفرتون، 
عتىل رضورة بقتاء النجتم الستويدي زالتتان 

إبراهيموفيتش يف ميالن، املوسم املقبل.
وقتال أنشتيلوتي، ختالل ترصيحتات لراديتو 
»راي« اإليطايل: »التجديد إلبراهيموفيتش ليس 
صحيًحا فقط، بتل هو واجب، إنه العب ال غنى 

عنه«.

وأضاف: »أعتقتد أن ميالن قام بعمل جيد فيما 
يخص بقاء بيويل.. لقد قام بعمل ممتاز وأخرج 

الفريق من الصعوبات«.
وعن تتويج يوفنتوس بلقب االستكوديتو، قال: 
»لقد استحقوا الفوز بالبطولة مقارنًة باملايض، 
اليتويف كافح أكثر من الستابق بقليتل«.وأردف 
املدرب املخترم: »لم يكن األمر ستهال، كانت 
هنتاك الكثري من الشتكوك، خاصتًة يف املرحلة 
األخرية.. ستاري قام بعمل ممتتاز، كانت لديه 

القدرة عىل التكيف بشكل جيد.. 
ويف املوستم املقبتل متأكد من 

أنه ستيكون له تأثري أكرب«. 
واختتم أنشيلوتي: »ساري 
يستتحق أن يكتون يف ناٍد 
يوفنتتوس،  مثتل  كبتري 
االنتقتادات أمر طبيعي، 
لكننا نتحدث عن أفضل 

فريق يف إيطاليا حالًيا«.

توخيل يغضب العبيه بسياسة 
نيامر ومبايب

              المستقبل العراقي/ متابعة

يواجته تومتاس توخيتل، متدرب باريس 
سان جريمان، أزمة خلف الكواليس، رغم 
تتويج الفريق مؤخرا بكأس فرنستا، بعد 

الفوز عىل سانت إيتيان )1/0(.
فقتد ذكترت صحيفتة »لتو باريزيتان« 
الفرنستية، اليوم االثنني، أن بعض العبي 
بتي إس جي بتدأوا التشتكيك يف القدرات 
التكتيكية لتوخيل، حيث يتستاءلون »ما 
هي خطتة الفريق؟«.وأضافتت أن هؤالء 
الالعبني لديهم قناعة بأن املدرب األملاني، 
يفرض عليهم تمرير الكرة لنيمار ومبابي، 

ثم انتظار ما سيحدث بعد ذلك.
كما ينتقدون تدريبات توخيل، ويعتقدون 
أنها تفتقتد الكثري من الحدة والرشاستة 
والضغط الكايف.ويربز بني املنتقدين النجم 

السنغايل، إدريسا جايي.
وتطرقتت »لو باريزيتان« أيضتا إىل عدم 

قناعتة بعض الالعبتني بأدوارهم، خاصة 
بابلو سارابيا الذي يحتفظ بدور »الجوكر 
حتول  تستاؤالت  تتدور  الفاخر«.كمتا 
إرصار توخيتل عىل إرشاك تياجو ستيلفا، 
ومنحته شتارة قيتادة الفريق، رغتم أنه 
تقرر االستتغناء عنه، قبل تمديد تعاقده 
لشتهرين.وتوقعت الصحيفة أن الشكوك 
املثارة حتول توخيل، لن تتتالىش رسيعا، 
بينما يستتعد الفريق ملواجهتة أتاالنتا، يف 

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ودع التدويل املترصي محمد صتالح نجم ليفربتول، زميله 
وصديقه املقرب يف صفوف الريدز الكرواتي ديان لوفرين، 
بعتد إعتالن رحيلته رستمًيا إىل زينيت ستان بطرستربج 

الرويس.
ونرش الحستاب الرستمي لليفربول عتىل »توير«، مقطع 
فيديتو لصتالح قتال فيته: »ال أعلم متا يمكننتي قوله يا 
صديقي، وال تعلم شتعوري حالًيا، لكننا ستنفتقدك كثريًا 

وخاًصة أنا«.
وأضتاف: »لقتد كنت هنتا العًبا رائًعتا وصديقتا مقرًبا يل 
وستأفتقدك كثريًا، وأحبك كثريًا، فأنت كنت شخًصا رائًعا 
داختل وختارج امللعب، لذلك شتكرًا لك عتىل كل ما قدمته 
للنتادي ويل، وأتمنتى لك التوفيق يف املستتقبل ومستريتك 

أيًضا«.
وأتتم: »أتمنى أن تستتمع رفقتة ناديك الجديتد وعائلتك، 

وشكرًا جزيال لك، وأراك قريًبا«.
وكان املدافتع الكرواتتي انضتم إىل ليفربتول قادمتا متن 
ستاوثهامبتون يف عام 2014، ثتم غادر النادي فائزا بلقب 
الدوري اإلنجليزي ودوري أبطال أوروبا ومشتاركا يف 185 

مباراة.

4 صفقات عىل أعتاب امليناء
             المستقبل العراقي/ متابعة

لتدعيتم صفتوف  املينتاء  إدارة  تستعى 
الفريتق بتعاقتدات جديتدة، تحضتريا 

ملنافسات املوسم املقبل.
أن  وعلم كووورة 
املفاوضتات 
مع  جاريتة 
4 العبني هم 
عماد محسن 
العائد من رحلة 
احتراف متع الهتالل 
الستوداني وعتدي شتهاب 
العب الكرخ وعبتد العباس إياد 
العتب النفتط وطيف عمتاد العب 

الكهرباء.
وبني املصتدر أن املفاوضات وصلت 

ملراحل متقدمتة وبات امليناء قريبا جتدا من التعاقد 
مع الالعبني، حيث أبدى املدرب الروماني تيتا فالرييو 

رغبته بضم الرباعي الجديد للفريق.
وأشتار إىل أن الفريق اقرب من حسم القائمة النهائية 

للفريتق وهنتاك نيتة للتعاقد متع العب محترف جديد 
لتعويض غياب السترياليوني شتيكا فوفانتا الذي انتقل 

لنفط الوسط قبل أيام.
يشتار إىل أن املينتاء حافظ عىل جميع العبيته ولم يمنح 

االستغناء ألي العب من املوسم السابق.

رسميًا.. ليفربول يعلن رحيل صديق صالح
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلتن ليفربول، رحيتل العبه إىل زينيت ستان 
بطرسربج الرويس، بدايًة من املوسم املقبل.

وذكتر النتادي اإلنجليزي يف بيتان عرب موقعه 
الرستمي، أن مدافعته التدويل الكرواتي ديان 

لوفرين، انضم إىل زينيت يف صفقة انتقال دائم، 
بعد ست سنوات قضاها بقميص الريدز.

ووجه ليفربول شكره وامتنانه للوفرين، عىل 
مستاهماته طوال فرة تواجتده مع الفريق، 

وتمنى له كل التوفيق يف التحدي الجديد.
وانضتم لوفرين إىل ليفربتول يف صيف 2014، 

قادًمتا متن ستاوثهامبتون، وشتارك معه يف 
185 مباراة بجميع املستابقات، وُعرف خالل 

املواستم األخترية بعالقتته القويتة بالنجم 
املرصي، محمد صالح.

وعتىل الجانتب اآلختر، كشتف زينيتت أن 
لوفرين وقع له ملدة ثالث سنوات.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلوب: لوفرين أسطورة
            المستقبل العراقي/ متابعة

أكد األملاني يورجن كلوب، املدير الفني لليفربول، أن 
ديان لوفرين ستيصبح أستطورة إىل األبد يف ناديه، 
وذلك بعد أن وقع املدافع الكرواتي عقدا لالنضمام 

إىل زينيت سان بطرسربج الرويس، اليوم.
وكان املدافتع الكرواتي انضتم إىل ليفربول قادما 
متن ستاوثهامبتون يف عتام 2014، ثتم غتادر 
النادي فائزا بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا، 

ومشاركا يف 185 مباراة مع الفريق.

وقال كلوب يف ترصيحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: 
»أستطورة أخرى يف ليفربول تغادر النتادي، ألنه بالفعل 

كان جزء مهما من الفريق منذ أول يوم يل هنا«.
وأضاف: »لقد شارك يف مباريات كبرية، وسجل واحدا من 
أهم األهداف يف تاريخنا يف املباراة التي حققنا فيها الفوز 

أمام بوروسيا دورتموند 4/3، إنها لحظة رائعة حقا«.
ولم يحصل لوفرين عىل فرص عديدة منذ انضمام املدافع 
الهولندي فريجيل فان دايك للفريق، وظهور جو جوميز، 
لكنته لعتب دورا يف تتويتج الفريتق بالبطولتتني األكترب 

)الدوري اإلنجليزي ودوري أبطال أوروبا(.
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امـضـاءاتإصبع على الجرح

الوطن بني القائد واحلاكم حرمة الدم! 

المهندس سعد المحمداوي مازن صاحب 

م�رة أخ�رى وخرى اك�رر الق�ول الفصيح بحرم�ة الدم 
العراقي يف س�احات التحرير العراقية، فكما قدمنا دماء 
اوالدن�ا العس�كر للدفاع عن رشف الع�راق وتحريره من 
مجرمي داع�ش االرهابي وم�ا زال املقات�ل العراقي من 
صنوف الجيش والرشطة والحش�د يصد ذيول الدواعش 
األرشار.. يف خط م�واز يتظاهر العراقي مطالبا بحقوقه 
الدس�تورية.. نعم ربما ما زلنا حت�ى اليوم يفهم املقاتل 
من هو العدو يف مواجه�ة املجرم الداعيش لكنه لم يفهم 
انه يحم�ي وال يقات�ل املتظاهرين.. وع�ى الجهات ذات 
العالقة أن تثقف من يحمي تظاهرات س�احات التحرير 
العراقية انه يقاتل مع هؤالء املتظاهرين وليس ضدهم.

وربم�ا احتاج اىل تكرار النصائح التي س�بق وأن نرشتها 
خ�الل انتفاضة ترشي�ن املاضية باهمي�ة وجود ضابط 
رفيع املس�توى للعالقات العامة مهمته التنس�يق بني ما 
نطلق عليه تنس�يقيات التظاهرات وقائ�د القوة املكلفة 
بحماي�ة منطقة التظاهرات.. وه�ذا يعرف يف الدول التي 
تتعام�ل م�ع مب�دأ التظاهرات بش�فافية وف�ق معايري 
حقوق االنسان باسم )مسري التظاهرات( وأول مهماته 
ع�دم وصول املواق�ف إىل نم�وذج متج�دد لالحتكاك بني 
املتظاهرين وق�وات حماية منطق�ة التظاهرات... وهو 
األمر الذي اهمل يف انتفاضة ترشين وانتهت إىل ما انتهت 

إليه. 
اليوم اكرر الدعوة لتش�كيل قوة م�ن الرشطة املجتمعية 
وضباط العالقات واالعالم وهم كثر متواجدين يف كل فوج 
من قوات العسكر والرشطة وتدرىيبهم بشكل مكثف عى 
مس�ؤولية إدارة مخاطر العالقة بني املتظاهرين وقوات 

حماية منطقة التظاهرات.
املالحظ�ة الثاني�ة أن يتدخل مكتب القائ�د العام للقوات 
املس�لحة العراقية بشخصه لترسيع محاكمة من تسبب 
باألحداث األخرية من دون أية تربيرات يف تعابري تس�تعار 
من بيانات حكومة املستقيل... أو عى السيد القائد العام 
للقوات املسلحة أن يتفضل بتقديم استقالته اليوم أفضل 
من الغد يف س�احات التحرير وامام املتداخلني اعتذرا لهم 

بعدم كفاءة قواته يف حمايتهم..
 وع�دم رمي الكرة اىل طرف ثالث، فكما هي دماء اوالدنا 
العس�كر عزيزة، فدماء املتظاهري�ن عزيزة أيضا ولله يف 

خلقه شؤون!!

دائما ما تكون الش�عوب واألوطان يف حرية من امرها 
حني ت�رى اوطانه�ا بيد من يك�ون يف راس الس�لطة 
فه�ي تنظ�ر له م�ع ع�دم الوض�وح بالعن�وان الذي 
يستحقه )حاكم أو قائد( ودون تحديد من هو االقرب 
لتطلعاته�ا لذل�ك تعيش مراح�ل متغ�رية االحداث يف 
واقعها املجتمعي وحس�ب األفعال العملية واملقررات 
الت�ي تصدر من قب�ل املتص�دي لهذا العن�وان وهناك 
وقائ�ع مختلفة حدث�ت عرب التاري�خ القريب منها او 
البعيد جعل�ت للقائد مبادئ وأه�داف ونتائج تختلف 

تماما عن ما يقدمه الحاكم يف السلطة. 
لذلك نتساءل؟

كيف يكون الوطن والش�عب بيد الحاكم وكيف يكون 
بيد القائد.

من الصفات الواضحة التي يتسم بها الحاكم احتكار 
الس�لطة وربما توريثها، وكذلك جعل افكاره ورؤيته 
تفاصيله�ا مقي�دة  ب�كل  الدول�ة  املس�تقبلية إلدارة 
بمصالح�ه الش�خصية ومرتبطة يف عبودية الس�لطة 
مم�ا يض�ع أبن�اء وطنه يف قف�ص االته�ام والعقوبة 
بحالة مس�تمرة ويضع الس�يف عى رق�اب الحريات 
والثقافات التي تعكس املرشوع الوطني واملستقبيل يف 
البناء االنس�اني واملجتمعي والقيم األخالقية املرتبطة 
بالس�ماء، وغالب�ا ما يقت�ص الحاكم م�ن معارضيه 
بطرق ظاملة وغري اخالقية مهما كان قربهم أو بعدهم 

منه ويجعل منصة السلطة حاجز امام الشعب.
مما يتصور له يف ذلك رشوق س�لطته وإعالء عرش�ه، 
باإلضاف�ة فأن الحاكم مهما طال حكمه او قرص فأن 
اثاره وبصمته س�تكون يف ظ�الم التأريخ وتذكر بكل 

مراره عى ألسن االجيال املتعاقبة.. 
)هنا أمثلة كثريه اتركها للقارئ الكريم(.

يف حني تتجى الحياة بوجود القائد الذي يضع نفس�ه 
أم�ام الجماهري يف جميع الظروف وأش�دها بعيدا عن 
املصالح الشخصية الطامعة بنعيم السلطة ونسيمها 
العذب ودون النظر إىل الرغبات والشهوات الشخصية 
مم�ا يجعل�ه نموذج حي�ا للتواض�ع والتضحية مهما 

اشتدت الظروف ومهما كان نوع العدو.
القائد م�ن يتواجد بني أبناء الوطن ويتنفس رغباتهم 
ويجعل طلباتهم قرارا حتميا بالتنفيذ وتكون افكاره 
ورؤيت�ه مليئة بتقدي�م وتوفري كل متطلب�ات الحياة 

الحرة والكريمة ألبناء وطنه. 
ومن أهم املبادئ التي يحملها القائد انصاف املظلومني 
والقصاص من الظامل�ني وإعطاء دور ألبناء املضحني 
واملظلومني يف قيادة االمة وبناء الس�لطة وفق املعايري 
الوطنية واملهنية التي تجعل مؤسس�ات الدولة راعية 
وخادم�ة للش�عب باإلضافة اىل امتالك�ه صفة الوفاء 

والتي يمنحها للمخلصني من أبناء الوطن.
والنظر لجميع أب�����ناء الشعب بع���ني واح����دة 
ه�ي ع�ني الع�����دال�ة والرحم�ة للوص�������ول 
إىل ش�عب واع�ي ومتح�ر مم�ا يض�������ع هذا 
الق������ائد يف س�جل التاري�خ الناصع والقريب من 

السماء. 
)هنا أمثلة كثرية اتركها للقارئ الكريم(.

نتمنى عى أبناء الش�عب بكل العناوين والسياس�يني 
خاص�ة أن يحس�نوا االختي������ار مل�ن يمتلك روح 
القيادة والق�ادر عى بناء م�������ؤسس�ات الدولة 
ب�كل عناوينها وال�ذي يضع�����ه�م يف حياة كريمة 
الوط�ن وليك�ن  العدال�ة وح�ب  ومرشق�ة عنوانه�ا 
اختيارهم قائ�داً يتقدم الجماهري ب�كل اطيافها نحو 

التقدم والتطور وليس حاكماً عابداً للسلطة.

مرشوب سحري خيلص اجلسم من السموم ويقوي جهاز املناعة
يهتم معظم الناس يف الوقت الحايل باستخدام 
املنتج�ات الطبيعية يف تقوية املناعة، وس�ط 
انتش�ار جائح�ة ف�ريوس كورون�ا املس�تجد 
واجتياحه�ا   ،»19 »كوفي�د  مل�رض  املس�بب 

العالم.
ولف�ت موقع »تايم�ز نيوز ن�او« االنتباه إىل 
أن وج�ود مرشوب س�حري يمكنه مس�اعدة 
الجس�م يف التخل�ص م�ن الس�موم وتقوي�ة 

الجهاز املناعي.
وأش�ار التقرير إىل أن هذا املرشوب الس�حري 
عب�ارة عن عص�ري تمزج فيه ثمار الش�مندر 
والتف�اح والج�زر. ويمك�ن له�ذا امل�رشوب 
التخلص من الس�موم املرتاكمة يف جسدك من 
عادات النظ�ام الغذائي الس�يئة من التدخني 
والتلوث وما إىل ذلك من أمور، وتقوية الجهاز 

املناعي بصورة كبرية غري مسبوقة.
ويحت�وي مرشوب الش�مندر والتفاح والجزء 
ع�ى مض�ادات أكس�دة ومركب�ات كيميائية 
نباتي�ة طبيعي�ة مث�ل حم�ض األس�كوربيك 
الفينولي�ة  واألحم�اض  والكاروتين�ات 
والفالفونويد، وأصباغ »البتالينس« املوجودة 
يف جذور الش�مندر، والتي لها مفعول السحر 

يف معالجة االلتهابات وتسكني اآلالم.

كم�ا أن التف�اح عن�رص غن�ي بالفيتامينات 
والزن�ك واملعادن، كما أنه�ا ثمار خفيفة عى 
املعدة، أم�ا الجزر فهو غن�ي بفيتامينات »أ« 
و«إي« وع�دد من مضادات األكس�دة املفيدة 

والرورية للجسم.
كيفية صناعة العصري:

- أح�ر قطع�ة ش�مندر صغ�رية وتفاح�ة 
واحدة وجزرة، ولرتا من املاء.

- قط�ع الش�مندر والتفاح والج�زر إىل قطع 
صغرية، وأضف إليها لرتا من املاء.

- ات�رك املزيج لف�رتة من 3 إىل 4 س�اعات أو 
طوال الليل مثال.

الباك�ر ارشب منق�وع ه�ذه  الصب�اح  - يف 
الفواكه.

- يمكن أن تس�تمر يف رشب هذا العصري 3 أو 
4 مرات يف اليوم الواحد.

نجدة بغداد تعتقل )190( متسوالً 
خالل )24( ساعة 

بغداد / املستقبل العراقي

أعلنت رشطة نجدة بغداد، أمس االثنني، عن نشاطاتها خالل ال�24 ساعة 
املاضي�ة. وذك�رت النجدة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
أن »نجدة بغداد وخالل 24 س�اعة املاضية وضم�ن مناطق متفرقة من 
العاصم�ة بغداد، القت القبض عى 190 متس�والً«. وأضافت ان »النجدة 
تمكنت من ضبط دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد 234، 
كم�ا القت القبض عى اش�خاص وبحوزتهم اس�لحة غري مرخصه نوع 
)بندقي�ة مس�دس عدد 4( ضمن مناطق )الكريعات، ش�ارع فلس�طني، 
ح�ي الجهاد(«. واوضحت أن »رشطة نج�دة الريموك، القت القبض عى 

شخص مطلوب وفق املادة 4 ارهاب ضمن منطقة املنصور«.

واحدة من أكثر املزايا طلباً يف خدمة واتساب قد نراها قريباً، وهي إمكانية 
اس�تخدام نفس رقم الهاتف عى أكثر من جهاز، وهو ما توفره تيليغرام 

ما يجعله منافساً قوياً من هذه الناحية.
ظه�رت يف نس�خة تجريبي�ة ع�ى أندروي�د م�ن واتس�اب تحم�ل الرق�م 
 Linked 2.20.196.8 خي�ار جدي�د ضم�ن قائم�ة األزرار الثالث�ة يدع�ى
Devices يمكن للمستخدم من خالله إدارة أجهزته املختلفة التي يستخدم 

فيها واتساب بنفس رقم الهاتف.
م�ن خالل ه�ذه القائمة يمكنك إضاف�ة حتى 4 أجه�زة مختلفة تملكها 
تس�تخدم فيها الخدمة بنفس الرقم. ويمكن منه�ا أيضاً إزالة أّي من تلك 
األجهزة واستبدالها بجهاز آخر، وأيضاً معرفة آخر اتصال لها باالنرتنت.

ال معلوم�ات بع�د إن كانت ه�ذه امليزة تحت�اج للمزامن�ة اللحظية أيضاً 
كما هو الحال يف واتس�اب ويب، حينها س�تكون الفائ�دة محدودة منها، 
ونأم�ل أن توفرها بدون الحاجة التصال أي من أجهزة املس�تخدم األخرى 

باالنرتنت.

واتساب تقرتب من دعم تشغيل نفس
 رقم اهلاتف عىل أكثر من جهاز

جهاز جديد يمكنه اكتشاف أمراض القلب يف املنزل
طرح طبي�ب بريطاني متخص�ص بأمراض 
القل�ب، جه�از مراقب�ة قلب جديد ع�ن بعد، 
يمّكن املرىض من الوصول إىل الرعاية الصحية 

واالختبارات التي يمكن أن تنقذ حياتهم.
الربيطانية،  ووفقاً لصحيف�ة »إكس�ربيس« 
فق�د »أّك�د الدكتور إقب�ال مالك أّن الكش�ف 
املبكر عن املشاكل املتعلقة بصحة القلب، هو 
مفتاح الحد من عوامل الخطر وزيادة فرص 

النجاة«.
وأشار مالك إىل أّن »جهاز مراقبة القلب يمكنه 
تحديد كتل القلب الكامل�ة والثانوية«. ويعد 
اكتش�اف هذه الكتل أمراً هاّم�اً، ألن املرىض 
غالب�اً ال يعان�ون م�ن أية أع�راض ملحوظة 

حتى تتسبب بانسداد كامل يف القلب«.
ويمكن لشاش�ة الجه�از أيضاً الكش�ف عن 

أشكال مختلفة من عدم انتظام دقات القلب، 
مثل تس�ارع دق�ات القل�ب ف�وق البطينية، 
وعدم انتظام دق�ات القلب البطينية. وبذلك، 
فإن�ه يمك�ن للجه�از مراقب�ة عم�ل القلب 

وتحديد املش�اكل التي قد يتعرض لها بشكل 
مبك�ر، من دون أن يضط�ر املريض للخروج 
من منزله، مما يس�اعد ع�ى توفري العالج له 

يف الوقت املناسب.
وخالل أزمة فريوس »كورونا«، تراجعت أعداد 
مرىض القل�ب الذين يزورون املستش�فيات. 
فف�ي منش�أة »OneWelbeck« الت�ي يعمل 
فيها مالك، انخفض عدد مرىض القلب الذين 
يقصدون املنش�أة من 450 يف فرباير/شباط 

إىل 250 يف أبريل/نيسان.
وقال الطبيب أّن »اإلغالق تسبب بانخفاض يف 
زيارات املستش�فيات، عى األرجح ألن الناس 
خائفون من التق�اط العدوى، وهذا يعني أن 
أولئك الذين يعان�ون من حاالت طبية حرجة 

يحتاجون إىل مراقبة منتظمة«.

كشفت دراسة بحثية حديثة عن 3 أشياء لو كان 
تم االلتزام بها ملا انترش وباء “كورونا” املس�تجد 

بشكل متزايد حول العالم.
وقال العلماء معدو البح�ث، الذي نرش مؤخرا يف 
دورية “بل�وس” الطبي�ة إن “التدابري املفروضة 
ذاتي�ا” تملك القدرة عى الحد من انتش�ار “وباء 
كب�ري” إذا ت�م االلتزام به�ا من جان�ب أكثر من 

50% م�ن الب�رش، وه�ي غس�ل اليدي�ن، وارتداء 
قن�اع الوج�ه، والتباعد االجتماع�ي، ولكي يصل 
الباحثون إىل هذا االس�تنتاج، فقد طوروا نموذج 
انتقال س�اعدهم عى تقييم تأثري طرق السالمة 

هذه.
وقادت النتائج الفريق إىل اس�تنتاجات رئيس�ية 
أخ�رى، مثل أن�ه إذا أغلق�ت الحكوم�ات أبوابها 

مبك�را، فذل�ك م�ن ش�أنه أن يؤخ�ر ال�ذروة يف 
الحاالت ولكنه ال يقللها. كما وجدت الدراس�ة أن 
التدخل ملدة 3 أش�هر سيؤخر الذروة 7 أشهر عى 
األكثر، وإذا تم الجمع بني التباعد الجس�دي الذي 
تفرض�ه الحكومة مع الوعي باملرض والخطوات 
الشخصية، يمكن تقليل ارتفاع الذروة، حتى بعد 

أن ترفع الحكومة أوامر التباعد االجتماعي.

دراسة تكشف عن 3 أشياء بسيطة ستمنع انتشار كورونا

أعلنت رشكة ميتسوبييش كيميكال اليابانية، أن خرباءها ابتكروا أكياسا 
بالستيكية قابلة للتحلل يف مياه البحر.

وتفيد قناة NHK التلفزيوني�ة، بأن هذه األكياس تنتج من مواد تحتوي 
يف تركيبه�ا عى س�كر القصب. وهذه األكياس ال تختلف عند ملس�ها عن 

األكياس البالستيكية االعتيادية.
وتس�تعد الرشكة حاليا للب�دء يف اإلنتاج التجاري له�ذه األكياس. ويقدر 
س�عر الكيس الواحد منها استنادا إىل حجمه 12-50 ينا )11-47 سنتا(. 
أي سيكون أعى من سعر الكيس البالستيكي االعتيادي بحوايل 6 مرات.

وتأم�ل الرشك�ة أن يس�اعد ه�ذا االبت�كار يف مكافح�ة تل�وث البح�ار 
واملحيطات.

وتجدر اإلش�ارة، إىل أنه منذ األول من يوليو الجاري بدأت املتاجر اليابانية 
بفرض رس�وم ع�ى األكياس البالس�تيكية، وتق�دم لزبائنها ب�دال منها 
أكياس�ا مجاني�ة مصنوعة من مواد قابلة للتحل�ل. ولكن يف أحيان كثرية 

يضطر الزبائن لجلب األكياس معهم.

اليابان تبتكر أكياسًا بالستيكية 
تتحلل يف ماء البحر


