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الكاظمي يعلن
 عزمه إطالق محلة كربى

 إلعامر بغداد
ص2

نـائـب بالفتـح حيذر من دعـم واشنطـن جمـددا إلقامـة »دولـة كرديـة«
العراق يعرب عن أسفه.. بعد عدم إدراجه من قبل اجليش اللبناين يف قائمة الدول املساعدة

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية مصطفى 
الكاظمي، أمس السبت، تفاصيل بشأن الزيارة 

املرتقبة إىل الواليات املتحدة األمريكية.  
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه أنه »يب�دأ رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطفى الكاظمي، األس�بوع املقبل، 
زيارة رسمية اىل الواليات املتحدة األمريكية، عىل 

رأس وفد حكومي بناًء عىل دعوة رسمية«.  
بالرئي�س  س�يلتقي  »حي�ث  البي�ان  واض�اف 
األمريكي دونالد ترامب، يف العرشين من الشهر 

الجاري«.  
وتابع البيان أنه »ستشمل الزيارة بحث ملفات 
العالقات الثنائية ب�ن العراق والواليات املتحدة 
األمريكي�ة، والقضاي�ا ذات االهتمام املش�رك، 
والتع�اون املش�رك يف مجاالت األم�ن والطاقة 
وس�بل  واالس�تثمار،  واالقتص�اد  والصح�ة 
تعزيزه�ا، باإلضافة اىل مل�ف التصدي لجائحة 
كورونا، والتع�اون الثنائي بم�ا يخدم املصالح 
املشركة للبلدين«.  بدوره، أعلن البيت األبيض، 
موعد زي�ارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
إىل واش�نطن.  وذكر البي�ت األبيض، يف بيان، أن 
الرئي�س األمريك�ي، دونالد ترامب، سيس�تقبل 
رئيس ال�وزراء العراقي، مصطف�ى الكاظمي، 
يف البيت األبيض، يف 20 أغس�طس. وذكر البيان 
أن املحادثات بن الطرفن س�تتضمن مواجهة 
كورون�ا  ف�ريوس  يفرضه�ا  الت�ي  التحدي�ات 
املستجد، إضافة إىل قضايا تخص األمن والطاقة 

واملستجدات االقتصادية.
التفاصيل ص2

العراق وأمريكا: مفاوضات وجها لوجه
الكاظمي سيلتقي ترامب يف البيت األبيض وانسحاب القوات األمريكية واألزمة االقتصادية والصحية على رأس جدول األعمال حمافظ البرصة يعلن وصول

 »15« طن من غاز األوكسجني املسال 
إىل مستشفيات املحافظة

حمافظ بغداد يزور قضاء التاجي 
وناحية الوحدة ملتابعة اجلهد اخلدمي 

واللقاء بالوجهاء واألهايل

القوات األمنية تداهم
 أوكـارًا وكـهـوفـًا لـ »داعــش« 

يف وادي الثرثار

ص3

ص3

ص3

اللبنانيون ينزلون إىل الشوارع بتظاهرات »يوم احلساب«
رئيس اجلمهورية يشدد لوزير النقل عىل رضورة تدعيم انفتاح العراق عىل العالـم
العمليات املشرتكة تعلن تنفيذ »عملية نوعية« وفق تكتيك جديد بمشاركة املخابرات
عند التسجيل.. األردن يستثني طلبة العراق من رشط االقامة 

الصحة تعلن املوقف الوبائي: أكثر من )٣( آالف إصابة 
جديدة بـ »كورونا« و)٧٤( وفاة

ص3
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ص3 ص3 ص3

وزير الصحة يعلن
 وصول فريق اخلرباء الستكمـال 

املستشفى االملاين يف النجف

الرافدين يعلن البدء 
بـتـوطيـن رواتـب منتسبـي 

الدفاع الكرتونيًا

الـيـوم.. 
انطالق امتحانات اخلارجيني 

»الدور التمهيدي«

       بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت قوات األمن اللبنانية أمس الس�بت قنابل مس�يلة 
للدموع ع�ىل متظاهرين يف محيط مجلس النواب وس�ط 

العاصمة بريوت. 
وتوافد آالف املتظاهرين الناقمن عىل الس�لطة السياسية 
إىل وس�ط العاصمة اللبنانية تحت شعار »يوم الحساب«، 
مطالبن بمعاقبة املس�ؤولن عن التفجري الضخم يف مرفأ 

بريوت الذي حّول عاصمتهم إىل ساحة خراب. 
وتوافد املتظاهرون تباعاً إىل وسط بريوت آتن من مناطق 
عدة وس�ط اج�راءات أمنية مش�ددة. وانطلقت مس�رية 

حاشدة وفق مراس�ل فرانس برس من شارع مار مخايل 
املترضر بشّدة إىل وسط بريوت، رافعن الفتة كبرية ضّمت 
أس�ماء قتىل االنفجار. وُسعان ما ُسجلت مواجهات بن 
الق�وى األمنية ومحتجن يف طريق مؤد إىل مدخل الربملان. 
وأطل�ق الش�بان الحجارة ع�ىل عنارص األم�ن الذين ردوا 

بإطالق القنابل املسّيلة للدموع يف محاولة لتفريقهم.
وهتف املحتجون »بالروح بالدم نفديك يا بريوت«..« ثورة 
ثورة« عندما توافدوا عىل ساحة الشهداء يف وسط بريوت، 
فيم�ا توجه الع�رشات منه�م إىل املجلس النياب�ي وقاموا 
برمي الحجارة واألخشاب ومخلفات االنفجار عىل القوى 

األمنية املوجودة لحماية املجلس.

      بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت اللجنة العليا للصحة والسالمة، 
أمس السبت، حزمة قرارات حول حظر 

التجوال ودوام املوظفن.  
وتضمن�ت ق�رارات اللجنة وف�ق كتاب 
ملجل�س  العام�ة  األمان�ة  ع�ن  ص�ادر 
ال�وزراء، حصلت »املس�تقبل العراقي« 
عىل نس�خة منه »تمدي�د حظر التجوال 
الجزئي لغاية 15 من الش�هر الجاري«، 
مؤكدة »شمول أيام الخميس والجمعة 

والسبت بالحظر التام«.
يف  الرس�مي  »ال�دوام  ان  اىل  واش�ارت 

املؤسس�ات الحكومي�ة كافة س�يكون 
بنسبة 25% مع منح الوزارات صالحيات 

تقدير الحاجة«.  
واوضح�ت أنه »س�يتم إع�ادة النظر يف 
ق�رار الحظر الجزئي بع�د تاريخ ال�15 

من الشهر الجاري«.  
بدوره، توقَع عضو خلية االزمة، يف دائرة 
صحة الرصافة، عباس عويد الحسيني، 
زي�ادة عدد اإلصابات بف�ريوس كورونا 
خالل االس�ابيع املقبل�ة نتيجة عمليات 
املسح امليداني التي تجاوزت ال� 18 ألف 

مسحة يومياً.  
وقال الحسيني يف ترصيح صحفي »من 

املتوق�ع زيادة ع�دد اإلصابات بفريوس 
كورون�ا إىل أكثر من ثالث�ة آالف إصابة 
يومي�اً خ�الل األس�ابيع املقبل�ة نتيجة 
اتس�اع عملي�ات املس�ح امليدان�ي التي 
تجاوزت ال� 18 ألف مسحة يومياً وهذا 
عام�ل إيجابي«، متأم�اًل أن »ترتفع إىل 
م�ا ب�ن 25 – 50 ألف مس�حة يف اليوم 
الواح�د«.   وب�ّن الحس�يني، أن »ع�دد 
االصاب�ات يرتف�ع مع ارتف�اع القدرات 
املس�حية«، محذراً من »اس�تمرار عدم 
التعام�ل بجدي�ة مع خط�ر املرض من 
قب�ل املواطن�ن وإرصاره�م ع�ىل عدم 
االلتزام بالوقاي�ة والتباعد االجتماعي، 

أن  إىل  مش�رياً  بامل�رض«،  واالس�تهزاء 
»ه�ذه العوام�ل هي الس�بب يف تواصل 

أرقام اإلصابات التصاعدية الحالية«.  
وأض�اف أن »الع�راق دخ�ل من�ذ ثالثة 
أس�ابيع مرحل�ة تف�ي الوب�اء الع�ايل 
والرسي�ع، بمعن�ى أن الوب�اء أصبح يف 
كل م�كان وينتقل بن الن�اس من دون 
معرفة مصدر اإلصابة، وأغلب املصابن 
يجهل�ون إصابته�م، ع�ل الرغ�م م�ن 
التزامهم بالوقاية الش�خصية، وجميع 
االٕصاب�ات املعلن�ة تعرض�ت إىل العدوى 

من مالمسن مقربن.
التفاصيل ص2
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كاتانيتش
 خيتار 26 العبًا حمليًا 

ملعسكر أربيل
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عند التسجيل.. األردن يستثني طلبة العراق من رشط االقامة 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن س�فري جمهورية العراق لدى اململكة األردنية الهاشمية، 
حي�در الع�ذاري، أمس الس�بت، حص�ول موافقة الس�لطات 
األردنية باس�تثناء العراقيني من رشوط اإلقامة عند التسجيل 

يف املدارس.
وقال العذاري يف تغريدة عرب }تويرت{، أنه »بعد متابعة شخصية 
م�ن قبيل مع وزير الرتبية األردني تيس�ري النعيمي بخصوص 
اس�تثناء الطلبة العراقيني من رشط اإلقامة عند التس�جيل يف 
املدارس، أبلغني األخري بحصول موافقة وزير الداخلية سالمة 

حماد عىل االستثناء«.
واش�ار اىل ان »املوافق�ة ع�ىل اإلقام�ة تم�ت تعميمه�ا ع�ىل 

املدارس«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن مكت�ب رئي�س الحكوم�ة العراقي�ة 
مصطفى الكاظمي، أمس السبت، تفاصيل 
بش�أن الزيارة املرتقب�ة إىل الواليات املتحدة 

األمريكية.  
وذك�ر بي�ان ملكت�ب رئي�س ال�وزراء تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه أنه »يبدأ 
رئي�س مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
األس�بوع املقبل، زيارة رس�مية اىل الواليات 
املتح�دة األمريكية، ع�ىل رأس وفد حكومي 

بناًء عىل دعوة رسمية«.  
واض�اف البيان »حي�ث س�يلتقي بالرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترام�ب، يف العرشين من 

الشهر الجاري«.  
وتاب�ع البيان أنه »ستش�مل الزي�ارة بحث 
الع�راق  ب�ني  الثنائي�ة  العالق�ات  ملف�ات 
والوالي�ات املتحدة األمريكية، والقضايا ذات 
االهتم�ام املش�رتك، والتع�اون املش�رتك يف 
مجاالت األمن والطاقة والصحة واالقتصاد 
واالس�تثمار، وس�بل تعزيزها، باإلضافة اىل 
ملف التص�دي لجائحة كورون�ا، والتعاون 
املش�رتكة  املصال�ح  يخ�دم  بم�ا  الثنائ�ي 

للبلدين«.  
ب�دوره، أعلن البي�ت األبيض، موع�د زيارة 
إىل  الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س 

واشنطن.  
وذك�ر البيت األبي�ض، يف بي�ان، أن الرئيس 
األمريكي، دونالد ترامب، سيس�تقبل رئيس 
ال�وزراء العراق�ي، مصطف�ى الكاظمي، يف 

البيت األبيض، يف 20 أغسطس.    
وذك�ر البي�ان أن املحادثات ب�ني الطرفني س�تتضمن 
مواجه�ة التحدي�ات الت�ي يفرضه�ا ف�ريوس كورونا 
املس�تجد، إضاف�ة إىل قضاي�ا تخ�ص األم�ن والطاقة 

واملستجدات االقتصادية.    
م�ن جانبه، أكد مس�ؤول عس�كري أمريك�ي رفيع، يف 
وقت سابق، حاجة الواليات املتحدة إىل مساعدة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي يف سبيل االبقاء عىل القوات 

األمريكية يف العراق ملواجهة تنظيم داعش.  
وق�ال الجن�رال كينيث ماكين�زي يف حدي�ث لصحيفة 
»واش�نطن بوست« »يجب أن نبقى صبورين يف الوقت 
ال�ذي يتح�دى فيه الكاظم�ي املجموع�ات ذات النفوذ 

العسكري والسيايس الهائل«.      

من جانب أخر أثنى الجنرال البحري كينيث ف.ماكينزي 
جوني�ور، الذي يرأس القي�ادة املركزية األمريكية، عىل 
»الكاظمي ألمره بش�ن مداهمة الدورة يف أواخر شهر 
حزي�ران بع�د هجم�ات صاروخية متكررة ع�ىل أفراد 

أمريكيني يف العراق«.      
وق�ال ماكينزي »إن�ه يتفاوض اآلن ع�ىل لغم أريض يف 
إش�ارة إىل بقاء القوات األمريكية. وتابع ماكينزي بعد 
لقائه الكاظمي خالل زيارة لبغداد: »أعتقد أننا بحاجة 
ملس�اعدته. وعليه فقط أن يجد طريقه إىل حد ما، مما 
يعن�ي أننا س�نحصل عىل حلول أقل م�ن مثالية، وهي 

ليست جديدة يف العراق«.      
وج�اءت زي�ارة ماكين�زي ولقائه بالكاظم�ي، رئيس 
املخابرات الس�ابق والذي أصبح رئيًسا للوزراء يف أيار، 

يف الوقت الذي تجري فيه إدارة الرئيس األمريكي دونالد 
ترمب محادثات مع الق�ادة العراقيني تهدف جزئًيا إىل 

تحديد مستقبل القوات األمريكية يف العراق.      
ويف حديثه للصحفيني عرب الهاتف بعد مغادرته العراق، 
أع�رب ماكين�زي »عن ثقت�ه يف أن الحكوم�ة العراقية 
ستطلب من القوات األمريكية البقاء يف البالد عىل الرغم 
من دعوات االنس�حاب يف وقت سابق من هذا العام من 
املرشعني العراقيني الغاضبني من قرار واش�نطن شن 
غارة جوية يف بغداد أودت بحياة قاسم سليماني، قائد 
الحرس الثوري اإليراني، إىل جانب شخصية بارزة وهو 

أبو مهدي املهندس«.      
وبينم�ا أكدت الحكومتان يف الش�هر املايض أن القوات 
األمريكية لن تس�عى إىل قواعد دائم�ة يف العراق، يقول 

مس�ؤولون عس�كريون أمريكيون إن نوًعا 
من الوجود املس�تمر رضوري نظرًا للتهديد 

املستمر من قبل مقاتيل داعش.      
ويوجد أكثر من 5000 جندي أمريكي حاليا 
يف الع�راق. وتق�ول إدارة ترم�ب إن الوجود 
العس�كري األمريك�ي يعم�ل ك�رادع لنفوذ 
إيران هناك، لكن القوات األمريكية تعرضت 
لهجمات صاروخي�ة ومدفعية متكررة من 

كتائب حزب الله وميليشيات أخرى.      
ورفض ماكينزي الكش�ف عن عدد القوات 
الت�ي يعتق�د أنها س�تكون رضورية، قائال 
إن »األمر س�يكون مرتوًكا للقادة املدنيني«. 
بينما أعلن ترمب م�راًرا وتكراًرا عن رغبته 
يف س�حب القوات من س�وريا وأفغانستان، 
فقد تحدث بشكل أقل تواترًا عن العراق.      

وق�ال مي�ك مول�روي، الذي ش�غل منصب 
كب�ري مس�ؤويل البنتاغون للرشق األوس�ط 
يف وقت س�ابق يف إدارة ترمب، إن اس�تمرار 
وجود القوات سيكون مفيًدا أيًضا »للتطور 
املس�تمر للجيش العراقي للدفاع عن نفسه 

ضد األنشطة الخبيثة إليران«.      
وأوضح مولروي ، ال�ذي يعمل اآلن كمحلل 
لألمن القومي لش�بكة ABC اإلخبارية: »إن 
العديد من هذه امليليش�يات تتطلع ملصالح 

إيران عىل مصالح بلدهم«.      
كم�ا تحدث ماكينزي، ألول م�رة علًنا ، عن 
تقاري�ر اس�تخبارية ح�ول برنامج رويس 
مزعوم لدفع مكافآت للمسلحني املرتبطني 
بطالبان ملهاجم�ة القوات األمريكية وقوات 

الناتو يف أفغانستان.      
وقال ماكينزي إنه عىل دراية كبرية بالتقارير 
ولكنه »غ�ري مقتنع« بأن املدفوعات الروس�ية لحركة 
طالبان أدت إىل مقت�ل أمريكيني، مضيفا »لقد وجدتها 
مقلقة للغاي�ة«. وقال الجنرال إنه طلب من مس�ؤويل 
املخاب�رات االس�تمرار يف »البحث يف ه�ذه التقارير« ، 

وهو ما يفعلونه. 
وأش�ار ماكينزي إىل أن التقارير لم تغري موقف الجيش 
يف أفغانس�تان، وق�ال: »نح�ن نتخذ إج�راءات حماية 
قوي�ة للغاية طوال الوقت يف أفغانس�تان ألنه، س�واء 
كان الروس يدفعون لطالبان أم ال ، عىل مدى السنوات 
العدي�دة املاضية، بذلت طالبان قصارى جهدها للقيام 
بعملي�ات ضدنا. لذلك لم يتغ�ري يشء عملًيا عىل أرض 

الواقع فيما يتعلق بحماية قواتنا«.      

الكاظمي سيلتقي ترامب يف البيت األبيض وانسحاب القوات األمريكية واألزمة االقتصادية والصحية على رأس جدول األعمال

العراق وأمريكا: مفاوضات وجها لوجه
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      بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت اللجن�ة العلي�ا للصح�ة 
والس�المة، أم�س الس�بت، حزمة 
قرارات حول حظر التجوال ودوام 

املوظفني.  
وتضمن�ت ق�رارات اللجن�ة وف�ق 
كت�اب صادر ع�ن األمان�ة العامة 
ملجلس الوزراء، حصلت »املستقبل 
العراقي« عىل نس�خة منه »تمديد 
لغاي�ة  الجزئ�ي  التج�وال  حظ�ر 
15 من الش�هر الج�اري«، مؤكدة 
»ش�مول أيام الخمي�س والجمعة 

والسبت بالحظر التام«.
واش�ارت اىل ان »الدوام الرس�مي 
كاف�ة  الحكومي�ة  املؤسس�ات  يف 
س�يكون بنس�بة 25% م�ع من�ح 
تقدي�ر  صالحي�ات  ال�وزارات 

الحاجة«.  
واوضحت أنه »سيتم إعادة النظر 
يف قرار الحظ�ر الجزئي بعد تاريخ 

ال�15 من الشهر الجاري«.  
بدوره، توق�َع عضو خلية االزمة، 
يف دائ�رة صحة الرصاف�ة، عباس 
ع�دد  زي�ادة  الحس�يني،  عوي�د 
اإلصابات بف�ريوس كورونا خالل 
االس�ابيع املقبلة نتيج�ة عمليات 

املس�ح امليداني التي تج�اوزت ال� 
18 ألف مسحة يومياً.  

وقال الحسيني يف ترصيح صحفي 
»من املتوق�ع زيادة عدد اإلصابات 
بفريوس كورونا إىل أكثر من ثالثة 
آالف إصابة يومياً خالل األس�ابيع 
اتس�اع عملي�ات  املقبل�ة نتيج�ة 
املس�ح امليداني التي تج�اوزت ال� 
18 ألف مس�حة يومياً وهذا عامل 
إيجابي«، متأمالً أن »ترتفع إىل ما 
بني 25 – 50 ألف مس�حة يف اليوم 

الواحد«.  
»ع�دد  أن  الحس�يني،  وب�نينّ 
ارتف�اع  م�ع  يرتف�ع  االصاب�ات 
الق�درات املس�حية«، مح�ذراً من 
»استمرار عدم التعامل بجدية مع 
خط�ر املرض م�ن قب�ل املواطنني 
االلت�زام  ع�دم  ع�ىل  وإرصاره�م 
االجتماع�ي،  والتباع�د  بالوقاي�ة 
واالس�تهزاء باملرض«، مش�رياً إىل 
أن »ه�ذه العوامل هي الس�بب يف 
تواصل أرقام اإلصابات التصاعدية 

الحالية«.  
وأض�اف أن »الع�راق دخ�ل من�ذ 
ثالثة أس�ابيع مرحلة تفيش الوباء 
العايل والرسيع، بمعن�ى أن الوباء 
أصب�ح يف كل م�كان وينتق�ل بني 

الن�اس م�ن دون معرف�ة مص�در 
اإلصابة، وأغلب املصابني يجهلون 
إصابتهم، ع�ل الرغم من التزامهم 
وجمي�ع  الش�خصية،  بالوقاي�ة 
إىل  تعرض�ت  املعلن�ة  االٕصاب�ات 
العدوى من مالمس�ني مقربني، أو 
نقلها أشخاص ألرسهم وأقاربهم 
م�ن دون ش�عورهم ب�أي أعراض 
بس�بب ع�دم التزامه�م بإجراءات 

الوقاية«.  
وانتقد الحس�يني، »عزوف املرىض 
عن مراجعة املستش�فيات إلجراء 
أو  مبك�ر،  وق�ت  يف  الفحوص�ات 
مراجعتهم للمستشفيات الخاصة، 
ومعالج�ة  األطب�اء،  أوعي�ادات 
املريض من خالل اتصاله بالطبيب 
ع�رب الهات�ف وتزوي�ده باألدوية، 
بعيداً عن أجراء املس�وحات للتأكد 

من إصابته بالفريوس«.  
وأك�د عض�و خلي�ة االزم�ة ع�ن 
دائ�رة الرصافة، »الت�زام املالكات 
الطبية والصحية وتقيدها بأقىص 
لحمايته�م  الوقاي�ة  إج�راءات 
م�ن اإلصاب�ة بالف�ريوس وع�دم 
الته�اون بخطورت�ه حماي�ة لهم 
م�ن اإلصاب�ة«، داعي�ا إىل »إل�زام 
الكمام�ات  بارت�داء  املواطن�ني 

والكف�وف، والتباع�د االجتماع�ي 
الٔن مص�در الع�دوى أصب�ح غ�ري 
االج�راءات  وتطبي�ق  مع�روف، 
القانوني�ة بح�ق املخالفني، فضالً 
ع�ن ف�رض الغرام�ات عن�د عدم 

التزامهم بالوقاية الشخصية«.  
الصح�ة  وزارة  أعلن�ت  ذل�ك،  إىل 
والبيئ�ة املوق�ف الوبائ�ي اليومي 
يف  املس�تجد  كورون�ا  لجائح�ة 

العراق.  
وذك�رت الوزارة أن�ه »تم فحص ) 
17125( نموذج يف كافة املختربات 
املختص�ة يف الع�راق؛ وبذلك يكون 
املجموع الكيل للنماذج املفحوصة 
منذ بداية تسجيل املرض يف العراق 
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت السفارة العراقية يف بريوت، أمس 
الس�بت، وصول امدادت النفط اىل لبنان 
يف اطار املس�اعدات العراقية بعد حادثة 
مرف�أ بريوت، فيما اس�تغربت عدم ذكر 
الجي�ش اللبنان�ي الس�م الع�راق ضمن 

الدول املساعدة.
وقالت السفارة، يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن�ه “وصلت اىل 
لبنان الشقيق الوجبة االوىل من امدادات 
الوق�ود ضم�ن قافلة قوامه�ا 20 ناقلة 
حوضية محملة ب 720 الف لرت من زيت 

الغاز باالضافة اىل عجلتني ساندتني”.

وأضافت، أن السفارة “تعرب عن اسفها 
لعدم ذكر تقرير الجيش اللبناني إلس�م 
العراق ضمن الدول التي وقفت اىل جانب 
لبن�ان يف محنته بع�د ان كان العراق من 
ال�دول الس�باقة يف ارس�ال املس�اعدات 
والت�ي  ب�ريوت،  اىل  الفوري�ة  الطبي�ة 
قدرت بعرشي�ن طناً من امل�واد الطبية، 

باالضافة اىل الفرق الطبية االختصاصية 
كما ويستعد العراق الرسال وجبات من 
الحنطة تعويضاً للنقص املحتمل، وذلك 
ضمن التزام الش�عب العراقي بالوقوف 
اىل جانب ش�قيقه الش�عب اللبناني بعد 

فاجعة مرفأ بريوت”.
وأك�دت س�فارة جمهوري�ة الع�راق يف 

بريوت ان “املساعدات الطبية وشحنات 
الوق�ود الت�ي وصل�ت الي�وم ويف االي�ام 
املاضي�ة تس�لمتها الجه�ات املختص�ة 
يف لبن�ان الش�قيق وان الع�راق حكومة 
وش�عباً يتعامل مع هذا امللف من موقع 
الروابط التاريخية االصيلة واملمتدة بني 

الشعبني الشقيقني.”

الصحة تعلن املوقف الوبائي: أكثر من )٣( آالف إصابة جديدة بـ »كورونا« و)٧٤( وفاة

العراق يعرب عن أسفه.. بعد عدم إدراجه من قبل اجليش اللبناين يف قائمة الدول املساعدة

اخللية حذرت من »التفشي السريع« للوباء.. واللجنة العليا متدد »احلظر اجلزئي« وحتدد دوام املوظفني

        بغداد / المستقبل العراقي

الفت�ح  تحال�ف  عض�و  ح�ذر 
غضنفر البطيخ، أمس الس�بت، 
م�ن س�عي واش�نطن لتفكي�ك 
الع�راق ع�رب اس�تمرار دعمه�ا 

إلنشاء دولة كردية.
“الوالي�ات  إن  البطي�خ  وق�ال 
املتح�دة االمريكي�����ة بعث�ت 
لس�ان  ع�ىل  جدي�دة  رس�ائل 
ج�ون  الس�ابق  مستش�ارها 
بولت�ون اىل دول املنطقة بش�أن 

مس�تقبل الع�راق ووالدة دول�ة 
كردية يف شماله”.

وأض�اف، أن “أمري�كا تري�د أن 
تكون ه�ذه الدول�ة الفتية هي 
حجر الزاوية يف الرشق االوسط 

ومن حلفاءها املقربني”.
دول�ة  “قي�ام  ان  اىل  وأش�ار 
كردية سيش�كل خطرا عىل دول 
“الك�رد  أن  املنطق�ة”، معت�ربا 
ي�رون ان ه�ذا الحل�م املس�تمر 
ل�ن يتحق�ق اىل بدع�م امريكي 

وبريطاني”.

نائب بالفتح حيذر من دعم واشنطن جمددًا 
إلقامة »دولة كردية«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة العمليات املش�رتكة، أمس الس�بت، نتائج »نوعية« يف 
مالحقة فلول داعش األرهابية.   

وقال�ت خلي�ة اإلعالم األمن�ي يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي«، 
نس�خة منه، إن »قيادة العمليات اعتمدت تكتيكاً جديداً يف مالحقة 

بقايا عصابات داعش األرهابية«.   
وبحسب البيان »نفذت عملية نوعية مخطط لها بناًء عىل معلومات 
أس�تخبارية قدمها جهاز املخابرات الوطني العراقي بوجود كهوف 
واوكار تحت األرض يف مناطق وادي الثرثار وتم تاكيد هذه املعلومات 
من خالل طلعات جوية اس�تطالعية مس�تمرة نفذها طريان القوة 

الجوية وطريان التحالف«.   
وأضاف�ت خلية اإلعالم أن »قيادة عمليات صالح الدين رشعت فجر 
الي�وم الس�بت 8 اب 2020 وبأمرتها قطعات ِم�ن الجيش العراقي 
وفوج س�وات رشطة صالح الدين والحش�د الش�عبي وبإسناد ِمن 
ط�ريان الجي�ش والتحال�ف ال�دويل بواج�ب مداهمة ه�ذه األوكار 
والكهوف سبقها قيام طريان التحالف الدويل بتنفيذ رضبات جوية 

دقيقة عىل عدد ِمن هذه االهداف«.

العمليات املشرتكة تعلن تنفيذ »عملية نوعية« 
وفق تكتيك جديد بمشاركة املخابرات

        بغداد / المستقبل العراقي

 اعل�ن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عزمه اطالق حملة كربى 
العمار العاصمة بغداد.

ج�اء ذل�ك خ�الل اس�تقباله، وفداً يمث�ل ع�دداً من وجه�اء مدينة 
األعظمي�ة. ورح�ب الكاظم�ي بحس�ب البي�ان الحكوم�ي، تلقت 
}الف�رات نيوز{ نس�خة منه، بالوف�د، واس�تمع اىل رشح عن واقع 
املدينة واملشاكل التي تعاني منها وأهم احتياجاتها، السيما يف هذه 
املرحلة التي يواجه فيها العراق تحديات جائحة كورونا، وتداعياتها 
ع�ىل الواقع االقتصادي. وأكد الكاظم�ي أن« األعظمية تمثل مدينة 
لقي�م التعاي�ش، وتمكنت من الحف�اظ عىل هويته�ا الوطنية، عىل 
الرغم من الظروف التي واجهتها كس�ائر امل�دن  واملناطق العراقية 
األخرى، لكن األعظمية ش�كلت تمي�زاً يف تنوعها الثق�ايف والرتاثي، 

وتشكل مع الكاظمية ثراًء للعاصمة بغداد والعراق عموما«.
وأضاف« عندما أتذكر األعظمية أش�عر بالكثري من الس�عادة، فأنا 
اب�ن الكاظمية ، والكاظمية واألعظمية ش�قيقتان ، لم يتمكن أحد 

عرب التأريخ من التفريق بينهما ».
وتاب�ع رئيس مجل�س الوزراء« أقول لكم بأمان�ة  أنا غري راٍض عن 
واق�ع بغداد ، وأراقب ماتعرنّضت له هذه املدينة من طعنات، واليوم 
علين�ا أن نعيد بغداد اىل زهوها وألقه�ا، وأنا عازم عىل إطالق حملة 

كربى إلعمار بغداد«.
وخاطب وجهاء مدينة األعظمية قائال« دوركم كوجهاء أن تشاركوا 
يف صن�ع األمل بالكلمة الطيبة ، نريد أن نرى ش�بابنا يعمل وينتج، 
ونري�د أن ننش�غل ببناء مدنن�ا وإعماره�ا، وال نريد أن نس�تمر يف 

مسلسل الحروب«.

الكاظمي يعلن عزمه إطالق محلة كربى 
إلعامر بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت خلية اإلعالم األمني، أمس 
الس�بت، مداهمة أوكار وكهوف 
لتنظي�م  تابع�ة  األرض  تح�ت 
الثرث�ار،  وادي  يف  »داع�ش« 
ب�«العملي�ة  إياه�ا  واصف�ًة 
يف  الخلي�ة  وقال�ت  النوعي�ة«. 
بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، إن »قيادة العمليات 
املشرتكة اعتمدت تكتيكاً جديداً 
يف مالحقة بقايا عصابات داعش 
األرهابي�ة، وق�د نف�ذت عملي�ة 
نوعي�ة مخط�ط له�ا بن�اًء عىل 
معلوم�ات اس�تخبارية قدمه�ا 
جهاز املخابرات الوطني العراقي 
تح�ت  وأوكار  كه�وف  بوج�ود 
األرض يف مناط�ق وادي الثرثار، 
وتم تأكي�د ه�ذه املعلومات من 
خالل طلعات جوية استطالعية 

مس�تمرة نفذه�ا ط�ريان القوة 
التحال�ف«.  وط�ريان  الجوي�ة 
وأضاف�ت، أن »قي�ادة عملي�ات 
صالح الدين رشع�ت فجر اليوم 
وبأمرته�ا قطعات م�ن الجيش 
العراق�ي وف�وج س�وات رشطة 
صالح الدين والحش�د الش�عبي 
وبإس�ناد م�ن ط�ريان الجي�ش 
والتحالف الدويل بواجب مداهمة 
ه�ذه األوكار والكهوف س�بقها 
قي�ام ط�ريان التحال�ف ال�دويل 
بتنفيذ رضبات جوية دقيقة عىل 
عدد من ه�ذه االهداف، وما زال 
الواجب مستمراً«. وتنفذ األجهزة 
مناط�ق  يف  عملي�ات  األمني�ة 
متفرق�ة م�ن البالد، تس�فر عن 
تدمري ضبط وتدمري أوكار تابعة 
ل�«داعش«، وإلقاء القبض قادة 
وعنارص يف التنظي�م، فضالً عن 

مطلوبني بقضايا مختلفة.

القوات األمنية تداهم أوكارًا وكهوفًا 
لـ »داعش« يف وادي الثرثار
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    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

تفقد محاف�ظ بغداد املهندس محمدجابرالعطا، قضاء 
التاجي وناحي�ة الوحدة ملتابعة الجه�د الخدمي املنفذ 

واللقاء باملواطنني إليجاد حلول ملشاكلهم.
وتضمن�ت زي�ارة املحافظ ناحية الوح�دة التي رافقها 
فيه�ا عضو مجلس الن�واب عالء س�كر الدلفي ومدير 
بلدي�ات محافظ�ة بغ�داد املهندس يارس امج�د ومدير 
الناحي�ة رعد مط�ر اللقاء بوجهاء وش�يوخ واالهايل 
لالستماع إىل مطالبهم وإيجاد حلول رسيعة للمشاكل، 

إذ وج�ه املحاف�ظ بلدي�ات بغ�داد إىل مضاعف�ة الجهد 
الخدم�ي يف الناحي�ة وتلبي�ة طلب�ات األه�ايل الخدمية 
األخ�رى. كما تضمن�ت زيارة املحاف�ظ اىل قرى قضاء 
التاجي ملتابعة الجهد الخدمي وحمالت التنظيف ورفع 
األنق�اض والنفايات فضال عن لق�اءه بوجهاء وأهايل 

القرى.
 ووجه املحافظ دوائر وأقسام املحافظة اىل حل مشاكل 
األه�ايل أبرزها نصب مح�والت كهرب�اء إضافية وبناء 
مدرس�ة وخدمات أخ�رى فضال ع�ن مفاتحة األجهزة 

األمنية بشان دخول مواد البناء إىل هذه القرى.

حمافظ بغداد يزور قضاء التاجي وناحية الوحدة 
ملتابعة اجلهد اخلدمي واللقاء بالوجهاء واألهايل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر الصحة حس�ن التميم�ي، أمس 
الس�بت، وص�ول فري�ق الخرباء الس�تكمال 

املستشفى االملاني يف النجف.
 وقال التميمي يف مؤتمر صحفي مع محافظ 
النج�ف ل�ؤي الي�ارسي أن »فري�ق الخ�رباء 
االجانب وصل  الستكمال االنهاءات ملستشفى 
النجف التعليمي االملاني س�ابقاً والذي يعترب 
مدينة طبية متكاملة وتحتوي عىل 13 صالة 
للعملي�ات مجه�زة بأحدث االجه�زة االملانية 
بمواصف�ات عاملية وه�و االول م�ن نوعه يف 

العراق«. 
وأضاف ان »املستشفى سيحقق طفرة نوعية 

يف اس�تقدام الفرق االجنبية الجراء العمليات 
املعق�دة وتدري�ب الك�وادر الطبي�ة للنهوض 
أن  اىل  مش�را  الب�الد«،  يف  الطب�ي  بالواق�ع 
»رئيس الوزراء وجه بتحريك كافة املش�اريع 
الصحية املتوقفة والبالغة 51 مروعا ومنها 

مستشفى النجف التعليمي«.
من جهته ق�ال محافظ النجف لؤي اليارسي 
ان�ه »كان م�ن املف�رض افتتاح املستش�فى 
ع�ام 2012 ، ولك�ن اليوم وصلن�ا اىل املراحل 
النهائي�ة ولم يبقى اال القليل وس�يتم افتتاح 
املستش�فى بعد االنتهاء م�ن القضايا الفنية 

خالل االسابيع القادمة«.
وأضاف الي�ارسي ان »اليوم س�تكون هنالك 
جلسة فنية مع مدير صحة املحافظة لتبيان 

الية عمل املستشفى مع السيد الوزير«، مؤكداً 
انه »س�يتم افتتاح املستش�فى افتتاح كامل 

بدون النواقص عملية التنفيذ واالنهاءات«.
إىل ذلك، أش�اد وزير الصحة حس�ن التميمي، 
بمرك�ز العزل يف مرقد ش�هيد املحراب }قدس 

رسه{ يف النجف االرشف.
ولف�ت التميمي خالل زيارت�ه مركز العزل يف 
مرقد ش�هيد املحراب إىل عن اعجابه وفرحته 
بمش�اهدة هكذا مراكز ترعى املصابية بوباء 

كورونا يف النجف االرشف«. 
وعد ال�وزءر املركز »االول م�ن نوعه يف البالد 
بما يقدمه من خدمات ورعاية تساهم بشكل 
كب�ر يف تخفيف الضغط النفيس عىل املريض 

وتزيد من فرصه ووقت عالجه«.

وزير الصحة يعلن وصول فريق اخلرباء الستكامل 
املستشفى االملاين يف النجف

أشاد مبركز العزل يف مرقد شهيد احملراب

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الربي�ة، ان اليوم األحد 9 آب 
2020( ، سيش�هد توجه أكثر من 48 ألف 
طالب وطالبة من مختلف محافظات البالد، 
لخ�وض االمتحان التمهي�دي / الخارجي 
ملرحلة الس�ادس االع�دادي بفروعه كافة 
للع�ام ال�درايس الحايل.ونقل بي�ان صادر 
ع�ن املكت�ب اإلعالم�ي ل�وزارة الربية ان 
»هن�اك أكثر من )18( أل�ف طالب مهني، 
و)8( آالف طال�ب علم�ي/ أحيائي وكذلك 
)5( آالف طال�ب علم�ي/ تطبيقي، فضالً 
عن وجود أكثر من )17( الف طالب ادبي، 
س�يؤدون االمتحانات التمهيدية الخاصة 
بمرحلة السادس االعدادي ضمن املديريات 
العامة للربية يف بغداد واملحافظات كافة، 

وس�يتم توزيعهم عىل املراك�ز االمتحانية 
التي ستفتح ابوابها صباح األحد« . وأشار 
البيان اىل ان »الوزارة استكملت التجهيزات 
واملس�تلزمات اللوجس�تية والطبية ، بغية 
انجاح العملية اإلمتحانية ، مؤكداً يف الوقت 
ذات�ه ان »التحديات الت�ي يواجهها وطننا 
الحبيب س�تكون حافزاً للجميع ، لتحقيق 
املنجز والطموح املطلوب ، اس�هاماً ببناء 
. ويف خت�ام  الوط�ن ورفعت�ه وتقدم�ه« 
البيان اش�ارت الوزارة اىل »وج�ود تعاون 
وتنسيق عايل املستوى مع وزارتي الصحة 
والداخلي�ة ، بهدف توفر ُس�بل الس�المة 
الصحي�ة للممتحن�ني ، الت�ي سُتس�اهم 
بإضف�اء أج�واًء مالئمة داخ�ل القاعات ، 
وتمنح حالة من االستقرار النفيس لديهم 

ليتمكنوا من تحقيق افضل النتائج« .

اليوم.. انطالق امتحانات اخلارجيني 
»الدور التمهيدي«

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اوع�زت الحكوم�ة املحلي�ة يف محافظة االنب�ار بنقل 
املدينة الصناعية يف الفلوجة اىل خارج االحياء السكنية 
وتحوي�ل موقعها اىل مجمعات س�كنية يف خطوة هي 

االوىل من نوعها منذ عرات السنني.
وق�ال مؤي�د فرح�ان الدليم�ي قائممق�ام الفلوج�ة 
يف ترصي�ح صحف�ي ان ”لجن�ة مش�كلة م�ن ذوي 
االختص�اص يف حكوم�ة االنب�ار املحلية اق�رت بنقل 
الحي الصناعي وس�ط مدين�ة الفلوجة اىل موقع اخر 

جديد يف منطقة الطمر الصحي رشقي املدينة “.
واضاف الدليمي ان” موقع الحي الصناعي يف الفلوجة 
سيتم تحويله اىل مجمعات سكنية ملعالجة ظاهرة قلة 
الوحدات الس�كنية يف املدينة للقضاء عىل ازمة السكن 
يف الفلوج�ة ، مبينا ان” الجهات املعنية س�وف تبارش 
يف غضون االي�ام القليلة القادم�ة بإجراءاتها عىل ان 
تخصص م�كان الصحاب ال�ورش واملعام�ل واملحال 

الصناعية يف املكان املستحدث حديثا “.
يش�ار اىل ان الحكومات الس�ابقة يف االنبار فش�لت يف 
نق�ل املدينة الصناعي�ة يف الفلوجة اىل خارجها بعد ان 
الق�ت معارضة ش�ديدة من اصح�اب املعامل واملحال 
الصناعية كونها تعد مصدر عيش آلالف املواطنني من 

اهايل املحافظة “.

إيعاز بنقل املدينة الصناعية 
يف الفلوجة اىل خارج االحياء 
وحتويلها اىل جممعات سكنية

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الس�بت، ببغداد، 
وزير النقل نارص حسني الشبيل.

وأكد رئيس الجمهورية، خالل اللقاء، بحسب بيان تلقته املستقبل 
العراقي عىل  رضورة ب�ذل الجهود الرامية لتدعيم انفتاح العراق 
ع�ىل العالم من خالل تطوير قطاعات النقل املختلفة كونه حلقة 
وص�ل مهمة بني الق�ارات والدول، مش�دداً عىل »أهمي�ة اعتماد 

املعاير الدولية يف توفر أفضل الخدمات للمواطنني«.
وق�دم الوزي�ر الش�بيل للرئي�س »رشح�اً مفصالً عن س�ر عمل 
الوزارة والخطط التي من املؤمل اتباعها لتنش�يط مستوى األداء 
فيها  وتحسني الخدمات وبما يعكس صورة العراق املرقة أمام 

العالم«.

رئيس اجلمهورية يشدد لوزير النقل عىل رضورة 
تدعيم انفتاح العراق عىل العالـم

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية، أمس السبت، ضبط عجلتني تحمل 
مواد رسيعة األشتعال يف منفذ زرباطية الحدودي.

 وقالت الهيأة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنها 
تمكنت يف »منفذ زرباطية الحدودي يف محافظة واس�ط، وتنفيذاً 
المر قايض التحقيق وبناًء عىل املعلومات املقدمة من قبل ش�عبة 
املخاب�رات يف املنفذ الحدودي، وحس�ب امر رئي�س الوزراء بجرد 
اي م�واد اولي�ة تس�اعد عىل األش�تعال أو رسيعة األش�تعال من 
إحال�ة عجلتني لعدم وجود اوراق رس�مية وبقائه�ا اكثر من 40 
يوماً داخل املنفذ بدون اي إجراء ولسوء خزنها حيث أنها تحفظ 
بدرج�ة حرارة م�ن 5 اىل 35 درج�ة مئوية مما يفق�د خاصيتها 

وتتحول اىل مواد سامة تؤثر عىل النبات والربة«. 
واضافت: »تم تش�كيل لجنة من الدوائر املعنية ذات االختصاص 
وتم ضب�ط العجلتني وجردها واحالته�ا اىل القضاء وفق محرض 

اصويل«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن م�رصف الرافدين عن البدء بتوطني رواتب منتس�بي وزارة 
الدفاع وتش�كيالتها ومنح بطاقة املاس�ر كارد لتس�لم رواتبهم 

الكرونيا.
 وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقته املس�تقبل العراقي 
انه »تم توزيع االستمارات الخاصة بتوطني الرواتب عىل منتسبي 
وزارة الدف�اع الختيار املرصف ال�ذي يقدم الخدمات املالية له من 

سلف وقروض«. 
واش�ار اىل ان »منتسبي الدفاع س�يحظون باملنتجات والخدمات 

التي يمنحها املرصف يف توزيع السلف والقروض لهم«.

املنافذ تضبط عجلتني حتمالن مواد رسيعة 
األشتعال يف زرباطية

الرافدين يعلن البدء بتوطني رواتب 
منتسبي الدفاع الكرتونيًا

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغداد عن انج�از مالكاتها يف بلدي�ة املنصور اعمال صيان�ة وتأهيل واعادة 
افتتاح نفق املشاة الذي يربط حي الجامعة بحي حطني غرب بغداد بعد اغالقه سنة 2003 
. واضافت االمانة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن »اعمال الصيانة تضمنت 
رف�ع االنقاض وصيان�ة خطوط ترصيف مي�اه املج�اري واالمطار باالضاف�ة اىل صيانة 
وتش�غيل االنارة الخاصة بالنفق مع صبغ النفق وزراعة مقرباته واعمال اخرى مختلفة 

واعادة ادخاله الخدمة امام املواطنني والذي سيساهم يف منع وقوع الحوادث املرورية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بعد ان استنجد احد املواطنني بمفارز مديرية 
مكافحة اجرام بغ�داد ضمن مكتب مكافحة 
اش�خاص  قي�ام  ح�ول  النه�روان،  اج�رام 
مجهول�ني بتس�ليبه مبل�غ )ملي�ار وس�تون 
مليون دينار(، وعىل الفور من تلقي املعلومة 
ت�م اخذ املوافق�ات االصولية وتش�كيل فريق 
عمل ب�ارشاف وكيل ش�ؤون الرط�ة مدير 
مكافح�ة اج�رام بغداد وتم االنتق�ال فورا اىل 

مح�ل الح�ادث يف منطق�ة النه�روان جنوب 
العاصم�ة بغ�داد واج�راء التح�ري وجم�ع 
اىل  بالتوص�ل  الجه�ود  واثم�رت  املعلوم�ات 
الجن�اة وهم عصابة مكونة من اربع متهمني 
تم الق�اء القبض عليهم جميعا.ولدى التعمق 
بالتحقي�ق معه�م اعرفوا رصاحة بتس�ليب 
املش�تكي ورسقة املبلغ املذكور منه باالكراه 
وتح�ت تهدي�د الس�الح وقد اتخ�ذت بحقهم 
االج�راءات القانوني�ة اصولي�ا وام�ر قايض 
التحقيق بتوقيفهم وفق املادة )442/ق.ع( .

    بغداد/ المستقبل العراقي

طمأن�ت وزارة التج�ارة، أمس الس�بت، املواطن�ني بأن األي�ام املقبلة س�يتم تجهيزهم 
بمادت�ي الس�كر وزي�ت الطعام. وقال�ت ال�وزارة، يف بيان نقل�ه الناطق الرس�مي، إنها 
»س�تتعاقد ل�راء كميات من مادتي الس�كر وزي�ت الطعام ضمن  آليات التعاقد لس�د 
حاج�ة ومتطلبات البطاقة التموينية بع�د ورود تخصيصات من وزارة املالية«، الفتة إىل 
أنها س�تتعاقد » لراء مادة الس�كر بش�كل رسيع وخالل األيام املقبلة فيما س�تتعاقد 
م�ع املناش�ئ الوطنية التابع�ة للقطاع الخاص و ل�راء مادة زيت الطع�ام«. وأضافت 
الوزارة  مخاطبة املواطنني« نطمأنكم ألن مخازننا يف بغداد واملحافظات ستستقبل هذه 
الكميات وستقوم بتجهيزها عرب شبكة الوكالء املنترين يف بغداد واملحافظات«. وكانت 
وزارة التج�ارة قد أعلنت انها »حصلت عىل مبالغ 91 م�ن وزارة املالية بعد جهود كبرة 

بذلت من قبل وزارتي التجارة واملالية لتلبية بطاقة التموينية«.

أمانة بغداد: افتتاح نفق للمشاة بعد اغالقه »17« عامًا

إجرام بغداد تلقي القبض عىل عصابة رسقت مليار و»٦٠« مليون دينار

التجارة: األيام املقبلة سيتم جتهيز السكر 
وزيت الطعام

الكامرك: اعادة إصدار معمل إلنتاج 
اجلبس خمالف لرشوط االسترياد 

يف طريبيل

الزراعة الربملانية تتهم جهات 
»خمربة« بتسميم األسامك 

يف هور الدملج

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الس�بت، عن  قيام  مركز كمرك طريبيل 
الح�دودي  بأع�ادة إصدار  معمل إلنت�اج الجبس  اىل الجان�ب األردني لعدم 
وج�ود االوراق الرس�مية الخاصة بإدخال املعمل  وب�وزن 30 طناً  مما يعد 

مخالفة  لروط وتعليمات االستراد.
 واضاف�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلقته }الفرات ني�وز{ إنه »تم اتخ�اذ اإلجراءات 

القانونية بحقه وحسب قانون الكمارك رقم 23لسنة 1984 املعدل«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اته�م نائ�ب رئي�س لجن�ة الزراعة 
البعيجي  النيابية منص�ور  واملي�اه 
جهات “تخريبية” بتسميم األسماك 

ونفوقها يف هور الدملج.
تلق�ت  بي�ان  يف  البعيج�ي  وذك�ر 
من�ه  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
أن “م�ا حص�ل م�ن “اس�تهداف” 
للث�روة الس�مكية يف ه�ور الدمل�ج، 
هو كم�ا حصل يف العام الس�ابق يف 
محافظة بابل له�ذه الثروة املهمة، 
والتي تمثل “طف�رة نوعية” للثروة 
الس�مكية التي ش�هدها البلد خالل 

الفرة االخرة”.

وطال�ب البعيج�ي الحكوم�ة ب��” 
القي�ام بواجبه�ا ع�ىل أكم�ل وجه، 
وتحمي هذه الثروة الس�مكية التي 
تمثل “ازده�اراً” لالقتصاد العراقي 
الخبيثة”  وحمايتها م�ن “األي�ادي 
الت�ي تحاول رضب اقتص�اد البالد، 
م�ن خ�الل تدمره�ا، وع�ىل كافة 
الجه�ات املعني�ة القي�ام بواجبه�ا 
لحماية هذه الث�روة من أي جهات 

تحاول تدمرها”.
وس�جلت مناطق يف الب�رصة وبابل 
وكرب�الء والنج�ف والديوانية نفوق 
يف  األطن�ان  م�ن  اآلالف  ع�رات 
األقفاص النهرية واملزارع السمكية 

عىل النهرين.

العيداني أكد على دور قيادة العمليات يف بسط االمن يف احملافظة

حمافظ البرصة يعلن وصول »15« طن من غاز األوكسجني املسال إىل مستشفيات املحافظة
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعل�ن محاف�ظ الب�رصة اس�عد العيدان�ي، 
الغ�از  م�ن  يق�ارب 20ط�ن  م�ا  وص�ول 
الس�ائل ملعامل انتاج األوكسجني الطبي يف 

املحافظة.
وق�ال العيدان�ي لوكالة موازي�ن نيوز، عرب 
جهود شخصية تمكنا من توفر كمية كبرة 
من غ�از األوكس�جني املس�ال للمحافظة، 
الفتا إلى�ةات صهاريج وصلت اىل محافظة 
البرصة، تضم م�ن 18 اىل20 طن من الغاز 

السائل قادمة من إقليم كردستان.
وأش�ار إىل أن ه�ذه الكمي�ة س�وف تمنح 
ملعامل انتاج األوكس�جني يف مستش�فيات 
املحافظ�ة التي تضم رده�ات عزل وبائية، 

منوه�ا إىل أن ه�ذه الكمي�ة ستس�اهم يف 
زيادة إنتاج قناني األوكسجني الطبي.

وب�ني أن األزم�ة الت�ي حصل�ت الجمعة يف 
توف�ر قنان�ي األوكس�جني كان�ت بس�بب 
نق�ص غاز األوكس�جني الس�ائل يف معامل 

انتاج األوكسجني الطبي يف البرصة.
وج�دد رئي�س خلية االزمة املحافظ اس�عد 
العيدان�ي مطالبته ابن�اء محافظة البرصة 
الوقائي�ة  باالج�راءات  االلت�زام  ب�رضورة 
للتقليل من انتشار األصابات بوباء كورونا 
، داعياً ابناء الش�عب الب�رصي اىل التعاون 
م�ع ابطال الصد االول من الكوادر الصحية 
وباق�ي  الوبائي�ة  الرده�ات  يف  العامل�ني 
املؤسس�ات الصحي�ة االخ�رى املنترة يف 

عموم املحافظة.

إىل ذل�ك، بح�ث محافظ الب�رصة، املهندس 
اس�عد العيداني اف�اق التعاون والتنس�يق 
لعملي�ات  الجدي�د  القائ�د  م�ع  املش�رك 

البرصة.
وق�ال العيدان�ي للمركز االعالم�ي، التقينا 
بالل�واء الركن اك�رم صدام مدن�ف، القائد 
الجدي�د لعمليات الب�رصة، لتقديم التهاني 
لتس�منه املنص�ب، بع�د ان قدمنا الش�كر 
والتقدير للفريق الركن قاسم نزال املالكي، 

والذي ادار عمليات البرصة لعدة سنوات.
واضاف: اللقاء بحث افاق التعاون وتنسيق 
الجهود املشركة، ومناقشة الخطط االمنية 
الجديدة التي س�وف تطب�ق يف البرصة، من 

الجانب االمني«.
 منوه�ا اىل ان اللقاء ناق�ش ايضا عدد من 

االم�ور الواج�ب معالجته�ا خ�الل الفرة 
القادم�ة، وتقييم االداء االمن�ي«، مبينا ان 
الحديث تطرق لحل بعض االشكاليات التي 
تقع يف ش�مال البرصة، وفرض االمن هناك 

وحماية اهايل املناطق يف شمال املحافظة.
وذك�ر ان قيادة عمليات البرصة تكون خر 
س�ند للحكومة املحلي�ة واملجتمع البرصي 
يف القض�اء ع�ىل املش�اكل وبس�ط االم�ن 
واالس�تقرار يف املحافظة، ب�ل كان لها دور 
ومس�اهمة يف حل بعض مشاكل الخدمات 
يف املحافظ�ة. ولف�ت اىل رضورة اس�تقرار 
اوض�اع البرصة م�ن الجانب االمن�ي، النه 
يؤث�ر عىل وضع كل الع�راق، ملا تمتلكه من 
موان�ىء ومنافذ حدودية وث�روات طبيعية 

تدخل يف املوازنة االتحادية بشكل كبر.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )19(
تعل�ن اللجنة وللم�رة الثانية عن ايجار العق�ارات التالية 
وفق قانون )21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك 
يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خ�ال ) 15( خمس�ة ع�ر يوم�ا تبدا م�ن الي�وم التايل 
لن�ر االع�ان يف الصح�ف املحلية لاطاع ع�ىل الروط 
مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
والتأمين�ات القانونية البالغة )30%( م�ن القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحا للي�وم االخري من مدة االع�ان ويتحمل 
من ترسو بعهدته اجور نر االعان واجور خدمة بنسبة 

)2%( من بدل االيجار 
* االكشاك املرقمة : )169و170و171و196و197و198

و136و137و138و139و140و141و142و143( املشيدة 
عىل جزء من القطعة املرقمة )179( محلة الش�يخ فتحي 

)سوق الكمرك(  وملدة ثاث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )89(
تعل�ن اللجنة عن كرس ق�رار العقارادناه  وفق قانون )21( لس�نة )2013( فعىل 
الراغب�ني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل 
خال ) 7( سبعة  ايام تبدا من اليوم التايل لنر االعان يف الصحف املحلية لاطاع 
عىل الروط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة 
وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة 
صباحا لليوم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نر االعان 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � الدكاكني املرقمة )17و21و25و26( الواقعة يف منطقة سوق املعاش مقاطعة 

17 رجم حديد وملدة ثاث سنوات 
2 � ساحة وقوف السيارات املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة )140/1( م 40 

القاضية وبمساحة )2400( م2  وحسب واقع الحال  وملدة سنة واحدة
3 � القطعة املرقمة ) 261/1112( م40 نينوى الرقية النش�اء اس�واق تجارية 
عليه�ا يف ح�ي امليث�اق وبمس�احة )260( م2 وحس�ب واقع الح�ال وملدة عرة 

سنوات 
4 � القطعة املرقمة ) 261/1113( م40 نينوى الرقية النش�اء اس�واق تجارية 
عليه�ا يف حي امليثاق وبمس�احة )262,5( م2 وحس�ب واقع الح�ال وملدة عرة 

سنوات 
5 � متنزه صيفي عىل القطعة املرقمة )1/23( م 39 نينوى الجنوبية وبمس�احة 

)1335( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات
6 � املش�تل املش�يد عىل جزء من القطعة املرقمة )1/1539(م39 حاوي الكنيسة 

وبمساحة )5000( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات
7 � كازين�و ش�عبي عىل جزء م�ن القطع�ة املرقم�ة  )125/873( م 38 يارمجة 
الشمالية الواقعة يف حي دوميز وبمساحة ) 912 ( م2 بابعاد )48و45و45 مثلثية 

الشكل( وحسب واقع الحال وملدة عرون سنة

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )96(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية 
مراجع�ة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خ�ال ) 30( يوم ثاثون 
يوم�ا تبدا من الي�وم التايل لنر االعان يف الصح�ف املحلية لاطاع 
عىل ال�روط مس�تصحبني معهم هوي�ة االحوال املدني�ة وبطاقة 
الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رتك باملزاي�دة وتجري املزايدة يف مقر مديرية 
بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم 
االخري من مدة االعان ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نر االعان 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
)21و40و15و37و12أو13و22و23و24و3 املرقم�ة  القط�ع   �  1

1و32و33و35و36( م28 الهرم�ات املش�يد عليه�ا معمل )نجارة( 
وبمس�احة )225( م2 لكل قطعة وحس�ب واقع الح�ال وملدة ثاث 

سنوات.
2 � ج�زء م�ن القطعة املرقمة )180/771( م 41 نينوى الش�مالية 
النش�اء )مخبز شعبي( عليها وبمس�احة )113( م2 وحسب واقع 

الحال وملدة عرة سنوات.
3  � االكش�اك املرقم�ة )1و2و3و4( الواق�ع ضم�ن متن�زه الن�ور 
الس�ياحي املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقم�ة )139/80( م41 

نينوى الشمالية وملدة ثاث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )103(
تعل�ن اللجنة عن كرس ق�رار العقارادناه  وفق قانون 
)21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خال 
) 7( س�بعة  ايام تبدا من الي�وم التايل لنر االعان يف 
الصحف املحلي�ة لاطاع عىل الروط مس�تصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة )30%( م�ن القيم�ة املق�درة مع 
الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتج�ري املزايدة 
يف مق�ر مديرية بلدية املوصل الواق�ع يف حي املثنى يف 
الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعان 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نر االعان واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
*املشتل املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة )1/58( 
م 37 بعوي�رة خل�ف مطعم ما ش�اء الله وبمس�احة 

)2910( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثاث سنوات
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين كرس قرار )119(  الصادر يف 2020/7/28 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري مسقف لبيع الخرضاوات الواقع يف 
مركز املدينة والبالغ مساحته )1040م2(  والعائدة ملكيته اىل 
مديرية بلدية  البعاج وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( 
وبطريقية املزايدة العلنيية . فعىل الراغبين بااليجار مراجعة 
مديرية بلدية البعاج  وخالل مدة )7(  ايام  تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن  بالصحف مستصحبن معهم التامينات القانونية 
عىل ان ال تقل عن  )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة 
يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي 
بدل االيجار والرسيوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون 
يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر 
ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله 
فرق البدلن وكافية املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة 
اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا 

وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلديات نينوى .   
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط بصورة مؤقتة 

وبدون مشيدات ثابتة.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )77(
تعلين اللجنية وللمرة الثانية عن ايجيار العقارات التالية وفق قانون )21( لسينة 
)2013( فعىل الراغبن باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحليية لالطالع عىل الرشوط مسيتصحبن معهم هوية االحيوال املدنية وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني 
للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى 
يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 ي  القطع املرقمة : )175و161و171و21و8و193( م 28 الهرمات املشيد عليها 
كراجات )حداد باب وشباك( وبمساحة )240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
2 ي سياحة وقوف السييارات املشييدة عىل القطعة املرقمة )4/54( م 39 نينوى 
الجنوبية )سياحة مستشفى السيالم( الواقعة يف حي الوحدة وبمساحة )4500( 

م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة 
3 ي ساحة وقوف السيارات املشيدة عىل القطعة املرقمة )1/1984( جوار املوصل  

وبمساحة )342( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
4 ي القطع املرقمة : )183و177أو145ب ( م 28 الهرمات املشيد عليها )حداد باب 
وشباك( وبمساحة )120( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

5 ي سياحة وقوف السيارات املشييدة عىل القطعة املرقمة )2/12( م 48 الزنجييل  
الواقعية يف حي الشيفاء  وبمسياحة )900( م2 وحسيب واقع الحال وملدة سينة 

واحدة 
6 ي سياحة الباعة املتجولن املشييدة عىل جزء من القطعة املرقمة )71/15( و ) 

55/1023( م 51 اربجية الواقعة يف حي الزهراء وبمساحة ) 3800( م2 
 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة .

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )114(  الصادر يف 2020/7/27 
 تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها  يف ادناه والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية  برطلة  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( 
وبطريقية املزايدة العلنية.  فعىل الراغبين بااليجار مراجعة مديرية بلدية  
برطلية  وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف 
مسيتصحبن معهيم التامينيات القانونية عىل ان ال تقل عين  )50%( من 
القيمة املقدرة  وسيتجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل 
من ترسيو علييه املزايدة اجور نيرش االعالن و املصارييف االخرى  عىل ان 
يقوم بتسيديد باقي بدل االيجار  والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مده 
)ثالثيون يوم( من تارييخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املسيتاجر 
ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلن 
وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم 
السماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية 

برطلة .   
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )97(
تعلين اللجنية وللمرة االوىل عين ايجار العقيارات التالية وفق قانون )21( لسينة 
)2013( فعىل الراغبن باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوصيل خالل ) 30( يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحليية لالطالع عىل الرشوط مسيتصحبن معهم هوية االحيوال املدنية وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني 
للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى 
يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 ي القطعة املرقمة )61أ( م28 الهرمات املشييد عليها )معمل نجارة( وبمساحة 

)300( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 ي القطعة املرقمة )81( م28 الهرمات املشييد عليها )معمل نجارة( وبمسياحة 

)500( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
3 ي القطعة املرقمة )79( م28 الهرمات املشييد عليها )معمل نجارة( وبمسياحة 

)504( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
4 ي القطعة املرقمة )78( م28 الهرمات املشييد عليها )معمل نجارة( وبمسياحة 

)180( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
5 ي القطعة املرقمة )89( م28 الهرمات املشييد عليها )معمل نجارة( وبمسياحة 

)250( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
6 ي القطعة املرقمة )61 ب( م28 الهرمات املشيد عليها )معمل نجارة( وبمساحة 

)150( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
7 ي القطع املرقمة )65و52و54و55و60و64( م28 الهرمات املشيد عليها )معمل 

نجارة( وبمساحة )450( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

العدد : 193
التاريخ : 2020/7/28

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 137
التاريخ : 2020/5/14

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

المشيدة على القطعة المرقمة نوع العقار ورقمه ت

138 برطلة الوسطى ملعب بمساحة 1600م2 1

357 برطلة القديمة دكان /109 2

78/468م75 برطلة الغربية دكان / 9و22 3

2/435 م 75 برطلة الغربية دكان / 77و80و89و91 4



www.almustakbalpaper.net العدد )2190( االحد  9  آب  2020 رأي6

الديمقراطية سالح ذو حدين!
محمد حسن الساعدي

إن فكرة الديمقراطية يف وقتنا الحارض تغزو 
العالم عرب مس�احات واسعة من النشاطات 
اإلعالمي�ة والثقافي�ة س�واء ع�ى مس�توى 
الندوات أو املحارضات أو اللقاءات املرئية أو 
صفح�ات الجرائد وغريه�ا، أو عرب الحمالت 
العس�كرية لغزو البلدان العربية واإلسالمية 
لن�ر )الديمقراطي�ة( يف ه�ذه البالد وقمع 
األنظمة )الديكتاتورية( وال ش�ك أن يف هذه 
الفكرة بريقاً قوياً خاصة بالنسبة للشعوب 
التي تعاني من القهر واالس�تبداد، وقد حول 
ه�ذا الربيق فك�رة )الديمقراطي�ة( من ُبعد 
فكري ونظري لرتتيب السياس�ة يف املجتمع 
إىل ممارسات عملية تتعلق بحريات أساسية 
والتنظي�م  والتنق�ل  التعب�ري  حري�ة  منه�ا 

وغريها.
الي�وم ونح�ن نعي�ش يف خضم ال�راع بني 
ح�كام الظل�م واالس�تبداد وب�ني الش�عوب 
املظلومة واملغلوبة وهي تريد أبسط األشياء 
أن تعيش حي�اة الكرامة والعزة يف أوطانها ، 
فكل من يخرج سلمياً وهو يريد من سلطان 
زمان�ه أن يلبي حاجاته فهو يعد خارجاً عى 
القانون وكل ذلك يحدث باسم الديمقراطية 
الحديثة فهناك نظرة ومفهوم خاطئ يتداوله 
بع�ض رشاع املجتم�ع ك�ون الديمقراطي�ة 
تتناقض والفكر اإلس�المي والديني الحنيف 

دون التب�ر والتعمق  يف البح�ث واملعلومة 
وق�د يتجاهل�ون ن�زول الرس�الة املحمدي�ة 
ج�اءت لتحقي�ق الع�دل واملس�اواة واألخوة 
اإلنس�انية لبن�اء املجتمع القويم ويف س�رية 
الرس�ول )ص( وآل بيته املنتجبني وصحابته 
امليام�ني كأب�ي ذر )رض( خري أس�وة ودليل 
فه�م الق�دوة اإلنس�انية والرحم�ة والعدالة 
واإلحس�ان وملج�أ الفق�راء واملعوزين وما 
فكرة الديمقراطي�ة إال امتداد وتطبيق لهذه 
الفلس�فة والنظري�ة الرباني�ة املحمدي�ة إذ 
تطابق العقل واملنطق وبناء سليم للمجتمع 
اإلنس�اني الحضاري فاحرتام الفرد وحريته 
وعقيدته منه�اج لحياته الكريم�ة والعيش 
الرغيد وإزالة الف�وارق الطبقية والعنرية 
والعصبية الجاهلية والناس كأسنان املشط 
سواس�ية يف الحقوق والواجبات والتكاليف. 
دول�ة  بن�اء  فالديمقراطي�ة ونهجه�ا ه�و 
الدس�تور والقانون ومرتكزاتها املؤسس�ات 
الدس�تورية والفص�ل بني الس�لطات الثالث 
والش�عب مصدر الس�لطات، وديننا الحنيف 
جع�ل األم�ر ش�ورى ب�ني املس�لمني فكلن�ا 
وكذل�ك  رعيت�ه.  وكلن�ا مس�ؤول ع�ن  راع 
الديمقراطية تؤمن الحرية للفرد وللمجتمع 
حري�ة ال�رأي والتعب�ري وحري�ة الصحاف�ة 
والن�ر وح�ق بن�اء التنظيم�ات الحزبي�ة 
والنقابية واملجتمع�ات املدنية وديننا يحرتم 
الحريات ويقول متى اس�تعبدتم الناس وقد 

ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الديمقراطية تحقق 
العدل والتكافل االجتماعي والعيش املشرتك 
وح�ق التملك باعتب�اره وظيف�ة اجتماعية 
وحق العمل والضم�ان االجتماعي والصحي 
وه�ذه الحق�وق واملفاهيم ه�ي موجودة يف 
جميع الرائع السماوية وبخاصة اإلسالم.

الديمقراطي�ة تتبن�ى االقتص�اد املنتج وهو 
اقتص�اد الس�وق الح�ر وتش�جيع القط�اع 
الصناعي والزراعي الخاص لنهوض الطبقة 
الوس�طى التي تعترب عماد الدولة والسياسة 
الطبقي�ة  الف�وارق  وتحجي�م  واالقتص�اد 
للمجتمع. الديمقراطية تؤمن بحرية األديان 
والتس�امح بني األديان وتحرتم ممارس�تها 
العقائدية وإبعادها عن املنزلقات السياسية 
وتحمي مكانتها وقدسيتها )تعالوا إىل كلمة 
س�وء بينن�ا وبينكم، لك�م دينك�م ويل دين( 
الديمقراطي�ة تتبنى حقوق امل�رأة وآدميتها 
والتعل�م والتوظيف  وإنس�انيتها كالتعلي�م 
والعم�ل واس�تقالل ذمته�ا املالي�ة وامللكية 
وحقوقه�ا السياس�ية كم�ا كرمه�ا وصان 
حقوقه�ا الدي�ن الحنيف حني وض�ع الجنة 
تح�ت أق�دام األمهات.فمن كل م�ا تقدم لم 
نجد أي تقاطع أو تعارض بني الديمقراطية 
والدين الحنيف بل متطابقان لخدمة املجتمع 
وتطوي�ره وبنائ�ه ام�ة واح�دة كالبني�ان 
املرص�وص علمي�ا وحضاريا ألمن�ه وأمانه 

وحريته ومستقبله ومستقبل أجياله.

وزارة النفط
رشكة االستكشافات النفطية

اعالن للمرة االوىل)رشكة عامة(
املناقصة 2020/27

تجهيز عجالت حقلية ثقيلة مع االدوات االحتياطية 
تعلن رشكة االستكش�افات النفطية اح�دى رشكات وزارة النفط عن اعالن 

املناقصة اعاله وضمن املوازنة التشغيلية واملذكورة تفاصيلها يف ادناه:
*عجلة تنكر ماء سعة )10000( لرت )6×6( عدد/2

 *عجلة تنكر ماء سعة )14000( لرت )6×6( عدد/1 
*عجلة تنكر وقود سعة )10000( لرت )6×6( عدد/1 

*عجلة كرين 16 طن )6×6( عدد/1
*باص حقيل )4×4( عدد/6

*عى ان يكون منش�أ العجالت ) امريكي ، اوربي غربي( وسنة الصنع سنة 
التجهيز 

فعى الراغبني باالشرتاك باملناقصة من الركات اصحاب الخربة واالختصاص 
وامل�الءه املالية مراجعة مقر الركة الكائن يف مبن�ى وزارة النفط /رشكة 
االستكش�افات النفطي�ة / الطاب�ق الثاني ل�راء وثائق املناقص�ة بمبلغ 
)750,000 دينار عراقي( )سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي( غري قابل 
للرد واملوضح فيها التفاصيل الفنية والروط التعاقدية والوثائق القياسية  
وع�ى مقدمي العطاءات تقديم تأمينات اولي�ة قدرها )2%( من قيمة مبلغ 
العطاء املق�دم بالدوالر االمريكي (   لصالح رشكة االستكش�افات النفطية 
عى ش�كل خطاب ضمان مريف او صك مصدق او سفتجة ما يعادل املبلغ 
املذك�ور بالدين�ار العراقي  نافذ مل�دة )90 يوما( صادر م�ن مرف عراقي 

معتمد. 
ان اخ�ر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة )11 صباح�ا(  ليوم الثالثاء 
املص�ادف 2020/8/25 ع�ى ان تكون بفرتة نفاذي�ة ال تقل عن )90 يوما(  
وس�يكون موعد االجتماع الخاص باالجابة عن استفسارات املناقصني يوم 
الثالث�اء املصادف 2020/8/18 علما ان مكان اس�تالم العط�اءات وتقديم 
االستفسارات يكون يف الطابق الثاني من مقر رشكتنا الكائن يف مبنى وزارة 
النفط  وس�يتم فتح العطاءات علنا يف الس�اعة العارشة من صباح االربعاء 
املص�ادف 2020/8/26 يف مق�ر الركة كما ان رشكتن�ا غري ملزمة بقبول 

اوطأ العطاءات 
املوقع والربيد االلكرتوني لركتنا :

www.oec.oil.gov.iq
oecman@oec.oil.gov.iq

Exploration@oec.oil.gov.iq
matcon@oec.oil.gov.iq

نشوان حممد نوريويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن
املدير العام 

رئيس جملس االدارة

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

)رشكة عامة( 
هياة توزيع بغداد

انذار
ص�ادر بمقتىض امل�ادة الثالثة م�ن قانون 
تحصي�ل الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 

 1977
حمي�د  صب�اح  مري�م   / املدي�ن   / اىل 

الزريقاوي
يسكن /بغداد  � سبع البور � د 7622 /1/

مكتب معلومات سبع البور
 ( وق�دره  املبل�غ  تس�دد  ل�م  ان�ك  حي�ث 
1,250,000( ملي�ون ومائتان وخمس�ون 
الف دينار الصادر اس�تنادا اىل االمر االداري 
املرقم 15406 يف 2019/5/22 لذلك ندعوك 
بهذا اىل تسديده خالل )10( عرة ايام من 
تاريخ تبلغك باالنذار واال س�وف نتخذ قرار 
بحجز اموالك املنقولة وفقا للمادة الخامسة 
من قانون تحصيل الديون الحكومية املرقم 

56 لسنة 1977

اخطار 
من / محكمة قوى االمن الداخلي /المنطقة الثانية
الى / المتهم الهارب )ش.م احمد عايد مزهر 

سلومي(
الساكن /مجهول االقامة

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة خ�الل مدة 
)30( يوما من تاري�خ نره اذا كنت داخل العراق او 
خارجه لالجابة عن الجريمة املس�ندة اليك وفق املادة 
)5( ق.ع.د املعدل وبعكس�ه س�وف تتخ�ذ االجراءات 
القانوني�ة ضدك وتطبق بحقك اح�كام املادة )69( ق 

أ د املتضمنة ما ييل:
1 � الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك 

2 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
عليك اينما وجدت 

3 � الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك 
4 � حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة 

لواء الرطة الحقوقي 
حسن حسني احمد

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

 ��������������������������������������������

اخطار 
من / محكمة قوى االمن الداخلي /المنطقة الثانية
الى / المتهم الهارب )ش.م  مثنى خليل ابراهيم(

الساكن /مجهول االقامة
اقتىض حض�ورك امام هذه املحكمة خالل مدة )30( 
يوما من تاريخ نره اذا كنت داخل العراق او خارجه 
لالجاب�ة ع�ن الجريم�ة املس�ندة اليك وفق امل�واد  )5 
و32( ق.ع.د املعدل وبعكس�ه سوف تتخذ االجراءات 
القانوني�ة ضدك وتطبق بحقك احكام املادة )69( ق أ 

د املتضمنة ما ييل:
1 � الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك 

2 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
عليك اينما وجدت 

3 � الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك 
4 � حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة 

لواء الرطة الحقوقي 
حسن حسني احمد

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

املوظف املخول
حممد عبد االله موسى

مدير هياة توزيع بغداد
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كاتانيتش خيتار 26 العبًا حمليًا ملعسكر أربيل
             المستقبل العراقي/ متابعة

يعاود منتخب العراق األول تدريباته الفعلية 
يف محافظة أربيل، بالتجمع األول له منذ أكثر 
من 5 أش�هر بسبب جائحة فريوس كورونا، 
اس�تعدادا للتصفي�ات اآلس�يوية املزدوج�ة 
واملؤهلة ملونديال 2022 وكأس آسيا 2023.  
وقال هشام محمد، الناطق اإلعالمي للهيئة 
التطبيعي�ة لالتح�اد العراق�ي لك�رة القدم، 
يف بي�ان رس�مي »املنتخ�ب س�يخوض أول 
تجم�ع له يوم 20 أغس�طس/آب الجاري يف 
محافظة أربي�ل، بعد االتف�اق والرتتيب مع 
حكومة إقليم كردس�تان بالتكفل بإجراءات 
الوقاية الصحية كافة«. وأضاف »سيخضع 
الفحوص�ات  إىل  املنتخ�ب  العب�ي  جمي�ع 
الطبي�ة الخاصة بمس�حة ف�ريوس كورونا 
خالل األي�ام املقبلة يف العاصم�ة بغداد، قبل 
التوجه إىل أربيل للدخول باملعسكر التدريبي 
تحض�ريا ملباراتي عم�ان وس�وريا الوديتني 
الشهر املقبل«. وتابع هشام »معسكر أربيل 
سيشهد تواجد الالعبني املحليني فقط، بينما 

س�يغيب املحرتفون إلنش�غالهم مع أنديتهم 
الت�ي يلعبون لها، ع�ى أن يلتحقوا بصفوف 
املنتخب خ�الل املبارات�ني الوديت�ني بالثالث 
والثامن من سبتمرب/أيلول املقبل«.  واستمر: 
»امل�درب سرتيش�كو كاتانيت�ش س�يتواجد 
يف أربي�ل قبل موعد التجم�ع، وذلك للرشوع 
بإع�داد وتحض�ري املنتخ�ب لالس�تحقاقات 
املقبلة، واالستعداد املثايل ملباراة هونج كونج 

املقررة ي�وم 13 ترشي�ن أول/أكتوبر املقبل 
الثالثة«.وخت�م: »العبو  لحس�اب املجموعة 
املنتخ�ب يواصلون تدريباته�م منذ أكثر من 
ش�هر بالتدريب ع�ن ُبعد، عى وف�ق منهاج 
تدريب�ي خ�اص ب�إرشاف املدرب املس�اعد، 

رحيم حميد، من أجل الحفاظ عى لياقتهم 
البدني�ة، وعدم التأث�ر بغي�اب التدريبات 

الفعلية واملباريات الرسمية«.

وضمت قائمة املنتخب املستدعاة للمعسكر، 
26 العبا من الدوري املحيل فقط وهم:-

حراس�ة املرمى: جالل حس�ن، فه�د طالب، 
محمد حميد، محمد صالح، عيل كاظم.

خط الدفاع: أحمد ابراهيم، سعد ناطق، نجم 
شوان، مصطفى محمد، عالء مهاوي، ميثم 
جبار، عيل فائز، رضغام إس�ماعيل، حس�ن 

رائد، مصطفى محمد معن.
خط الوس�ط: محمد مزهر، محمد قاس�م، 
محمد رضا، رشيف عبدالكاظم، حسني عيل، 

إبراهيم بايش.
خ�ط الهج�وم: ع�الء 
عبدالزه�رة، أيم�ن 
محم�د  حس�ني، 
نصي�ف،  قاس�م 
عب�اس،  ع�الء 

محمد داؤود.

كريستيانو »ال يصدق« ما حدث 
هلذا السبب

             المستقبل العراقي/ متابعة

�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، أنَّ الربتغ�ايل  أكَّ
كريستيانو رونالدو، نجم وهداف يوفنتوس، 
تسيطر عليه حالة ش�ديدة من الغضب، بعد 
خ�روج فريقه م�ن منافس�ات دوري أبطال 

أوروبا.
وذكرت صحيفة »توتو سبورت«، أنَّ رونالدو 
يس�يطر عليه ليس الش�عور بالغضب فقط، 
بل إن�ه ال يصدق ما حدث، ويش�عر بإحباط 
كبري، بعد خ�روج اليويف م�ن دور ال�16 من 

دوري األبطال.
وأضافت، أنَّ كريس�تيانو، ال�ذي فاز بدوري 
أبطال أوروبا 5 مرات، غاضب من عدم قدرته 

ع�ى اللعب يف ب�الده )الربتغ�ال(، خاصة وأن منافس�ات 
البطولة ستستكمل يف لشبونة بداية من دور الثمانية.

ولفتت الصحيف�ة، إىل أنَّ إحباط رونال�دو وعدم تصديقه 
خ�روج فريق�ه، يأتي بس�بب إقصائه من لي�ون، الذي لم 

يلعب سوى مباراة رسمية واحدة يف آخر 5 أشهر.
يذك�ر أن رونال�دو س�جل هدف�ني يف ش�باك لي�ون، أمس 
الجمع�ة، يف املباراة التي انتهت بف�وز اليويف )2-1(، إال أن 
لي�ون تأهل لربع النهائي؛ بس�بب فوزه ذهاًبا يف فرنس�ا 

.)0-1(

ليفركوزن يزيد الضغط 
عىل تشيليس

ناجلسامن: لن هناجم 
أتلتيكو بشكل أعمى

              المستقبل العراقي/ متابعة

زاد رودي فول�ر، املدي�ر الري�ايض لنادي باي�ر ليفركوزن 
األملان�ي، م�ن الضغط عى تش�يليس، يف ظل س�عي األخري 
للتعاق�د م�ع العب الوس�ط الش�اب كاي هافريتز.وخالل 
ترصيح�ات لصحيف�ة الجازيت�ا ديلو س�بورت، قال فولر 
»هافريت�ز أفضل من رأيت عى اإلطالق داخل ليفركوزن«.
وأضاف »أنا هنا منذ سنوات طويلة، وكان لدينا إيمرسون، 
ماي�كل ب�االك، زي روبريتو وتوني ك�روس، لكن هافريتز 
تخطاهم جميًعا«.وبسؤاله عن التقارير التي تفيد باقرتاب 
رحيل ال�دويل األملاني صوب البلوز، أج�اب »نحن عى علم 
باهتم�ام بع�ض األندي�ة بضم�ه، خاصة تش�يليس، لكن 
األمر ش�ديد البساطة بالنسبة لنا، ألنه مرتبط معنا بعقد، 
يتبقى عى نهايته عامان«. وأشار فولر إىل إمكانية التخيل 
ع�ن صاحب ال�� 21 عاًما يف حالة وحي�دة، حيث قال »إذا 
وافق أحدهم عى رشوطنا، بإمكاننا املوافقة، وإال سيبقى 
لعام آخر، وس�نكون سعداء«. وش�دد فولر عى عدم عزم 
نادي�ه، تخفيض املبلغ املطلوب مقابل بيع هافريتز، حيث 
قال »م�ن الصعب علينا القيام ب�أي تخفيض عند التخيل 
ع�ن فنان مثله بس�بب جائح�ة كورونا«. وكان�ت تقارير 
صحفي�ة قد أفادت مؤخرًا بقب�ول هافريتز ارتداء قميص 
البلوز، لكن النادي اللندني بحاجة أواًل للتوصل التفاق مع 

ليفركوزن حول قيمة الصفقة.

ملعب البرصة الدويل حيتضن مباراة العراق وكمبوديا يف التصفيات اآلسيوية

مؤرش جديد عىل حالة مبايب

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ت الهيأة التطبيعي�ة لالتحاد العراقي 
لكرة القدم إش�عاراً رس�مياً م�ن االتحاد 
اآلس�يوي العتماد ملعب العراق يف مباراة 
كمبوديا ضمن مباريات املجموعة الثالثة 
للتصفيات اآلس�يوية املزدوج�ة واملؤهلة 
ملونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 

2023 يف الصني.
ويأت�ي كت�اب اآلس�يوي، بع�د أن تم نقل 
مرحل�ة  يف  الوطن�ي  منتخبن�ا  مبارات�ي 
الذه�اب أمام منتخب�ي إي�ران والبحرين 
إىل خ�ارج الع�راق، نتيجة األوض�اع التي 
ش�هدتها الب�الد والتظاه�رات يف جمي�ع 
املحافظ�ات، ليتم نق�ل املباراتني يف وقتها 

إىل العاصمة االردنية عمان.
ورّدت الهيأة التطبيعي�ة لالتحاد العراقي 
لك�رة الق�دم بخص�وص األرض وامللع�ب 
الذي س�يحتضن مباراة منتخبنا الوطني 
أم�ام منتخب كمبوديا بالجولة الس�ابعة 
م�ن التصفي�ات، والت�ي س�تقام بالثاني 
عرش من ترشين الثاني/ ديس�مرب املقبل، 
باختي�ار ملع�ب الب�رصة ال�دويل لخوض 

املباراة يف تمام الساعة السابعة مساًء.
وج�اء اختيار ملع�ب البرصة ال�دويل بعد 
التش�اور م�ع م�درب منتخبن�ا الوطن�ي 
كاتانيت�ش«،  سرتيش�كو  »الس�لوفيني 
والذي وافق بأن يكون ملعب جذع النخلة 
مرسحاً دائماً ملباريات أس�ود الرافدين يف 

التصفيات اآلسيوية.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أمل�ح كيلي�ان مبابي، مهاج�م باريس س�ان جريمان، إىل 
جاهزيت�ه ملب�اراة أتاالنتا، يف دور الثماني�ة بدوري أبطال 

أوروبا.
ونرش مبابي صورة عرب حسابه عى »تويرت«، يشري فيها 

إىل أن�ه بحالة جيدة، ويس�تعد للس�فر إىل الربتغال رفقة 
فريقه.

ويلتقي الفريق البارييس مع أتاالنتا، يوم األربعاء املقبل.
ويتع�اىف مبابي من إصابة بالتواء يف كاحل القدم اليمنى، 
تعرض لها يف مباراة س�انت إيتيان، بنهائي كأس فرنسا، 

يوم 24 يوليو/تموز املايض.

وأش�ار توماس توخي�ل، املدير الفني لس�ان جريمان، يف 
وقت سابق، إىل أنه لم تتحدد بعد إمكانية مشاركة الالعب 

يف املباراة، ملمحا إىل احتمال وضعه عى مقاعد البدالء.
وصعد بي إس جي لدور الثمانية بدوري األبطال، متفوقا 
ع�ى بوروس�يا دورتمون�د )3-2( يف مجم�وع الذه�اب 

واإلياب.

»القرش« إبراهيموفيتش يواصل تدريباته يف عرض البحر
              المستقبل العراقي/ متابعة

يبدو أن نجم ميالن، زالتان إبراهيموفيتش، ال يكل وال يمل من 
التدري�ب يف كل زمان وم�كان تقريبا، حيث ش�ارك متابعيه يف 
مواق�ع التواصل االجتماعي، حصة من تدريب خاص عى متن 
يخت يف عرض البحر.ويتمتع زالتان، بلياقة بدنية رائعة للغاية، 
تس�اعده عى مواصلة اللعب بأعى مس�توى ممكن، فهو يهز 

شباك الفرق املنافسة الواحدة تلو األخرى، رغم تقدمه يف العمر 
)38 عاما(.وم�ع انته�اء أغل�ب الدوريات الكروي�ة األوروبية، 
يح�اول الالعب�ون االس�تمتاع بعطلتهم بأفضل ش�كل ممكن 
وإعادة ش�حن طاقتهم، الس�يما وأن عالم كرة القدم يستنزف 
الكث�ري منهم طيلة أطوار املوس�م.إال أن زالتان إبراهيموفيتش 
املعروف بشخصيته »القوية«و«املستفزة« أحيانا، يفضل دائما 
الس�ري عكس التيار والقيام بكل يشء بطريقته الخاصة.ففي 

مقطع فيديو نرشه »السلطان« إبراهيموفيتش عى حساباته 
يف مواقع التواصل االجتماعي، ظهر الالعب وهو يتدرب عى متن 
يخت يف عرض البحر األبيض املتوس�ط.ويظهر إبراهيموفيتش 
يف الفيدي�و، الذي تبلغ مدته ح�وايل دقيقة، وهو يقوم بتمارين 
ش�اقة للحفاظ ع�ى لياقته البدني�ة، إذ يم�ّرن مختلف أجزاء 
جسده بحركات تستهدف الصدر والبطن والساق وغريها.ولم 
تتوقف تماري�ن زالتان إبراهيموفيتش عند هذا فحس�ب، فقد 

ن�رش مقطع فيديو آخر وهو يقفز م�ن القارب يف مياه البحر.
وكتب الدويل الس�ويدي السابق، يقول: »أسد عى األرض، قرش 
يف البحر«. يش�ار إىل الكثري من الشائعات، تحوم حول مستقبل 
إبراهيموفيتش مع ميالن، فقد ذكر موقع »كالتشيو مريكاتو« 
أن مي�الن قريب جداً من تجديد عقده حتى صيف 2021، فيما 
أش�ارت صحيف�ة »ذا صن« الربيطانية أن فري�ق ليدز يونايتد، 

الصاعد مؤخراً للدوري اإلنجليزي، مهتم بخدمات الالعب.

رسميًا.. يوفنتوس يطيح بساري
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن يوفنت�وس، إقالة مدربه ماوريس�يو س�اري، 
عقب وداع الفريق لدوري أبطال أوروبا، عى يد ليون 

الفرنيس.
وج�اء اإلع�الن يف بي�ان ع�رب املوقع الرس�مي لبطل 
الكالتشيو، حيث قال النادي: »نعلن إعفاء ماوريسيو 

ساري من منصبه كمدرب للفريق األول«.
وأض�اف: »ي�ود يوفنتوس ش�كر املدرب ع�ى كتابة 

صفح�ة جدي�دة يف تاريخ الن�ادي، بف�وزه ببطولة 
الدوري التاسعة عى التوايل«.

وكان موقع »كالتش�يو مريكات�و« اإليطايل، قد ذكر 
أن إقال�ة س�اري من منصب�ه تمت بالفع�ل، صباح 
اليوم، عقب ساعات قليلة من مغادرة اليويف لدوري 

األبطال.
وكان يوفنت�وس قد تغلب ع�ى ضيفه ليون )1-2(، 

أمس الجمعة، يف إياب ثمن نهائي البطولة القارية.
لك�ن النتيجة ل�م تكن كافي�ة لتأه�ل البيانكونريي 

لل�دور الت�ايل، يف ظل هزيمت�ه ذهاًبا 
.)0-1(

بلق�ب  التتوي�ج  ونج�ح س�اري يف 
ال�دوري اإليطايل، هذا املوس�م، بعد 

مستوى متذبذب لليويف.
لكن�ه خرس نهائي ال�كأس أمام نابويل 

بركالت الرتجيح، وكان الخروج املفاجئ 
ع�ى يد لي�ون، املس�مار األخ�ري يف نعش 

قيادة ساري للسيدة العجوز.

عرب الربيمريليج.. صالح يدرك 
حلمه وحمرز ينتفض

              المستقبل العراقي/ متابعة

تمك�ن النجم�ان، امل�رصي محمد صالح، 
والجزائ�ري رياض محرز، من ترك بصمة 
مؤث�رة عى مجريات موس�م الربيمريليج 
املنرصم.وم�ن املقرر أن ينض�م إليهما يف 
املوسم املقبل، الدويل املغربي حكيم زياش، 
الذي انتقل إىل تش�يليس قادما من أياكس 
أمس�رتدام. وكان ص�الح ق�د أك�د مرات 
عدي�دة، أنه أتى إىل ليفرب�ول للفوز بلقب 
ال�دوري اإلنجليزي املمتاز، وهو ما تحقق 
يف موس�مه الثالث مع الفريق، رغم أنه لم 
يستطع عى الصعيد الفردي، الوصول إىل 

األرقام التي بلغها يف املوسمني املاضيني.
 فبعد ف�وزه بجائزة ه�داف الربيمريليج 
ملوسمني متتاليني، اكتفى صالح بتسجيل 
19 هدفا يف املسابقة، هذا املوسم، وأضاف 
إليه�ا 10 تمري�رات حاس�مة.وكان الفتا 
انخف�اض مس�تواه، وافتقاره للحس�م 

أمام املرم�ى، يف املباري�ات األربع األخرية 
للفريق. لكن كل هذا لم يعد مهما، عندما 

ملس صالح كأس الربيمريليج.
انتفاضة

وبعد موس�م أول، خاض في�ه 14 مباراة 
فق�ط كأس�ايس مع مانشس�رت س�يتي، 
يف الربيمريلي�ج، تمك�ن الجزائ�ري محرز 
م�ن الف�وز بثقة امل�درب اإلس�باني، بيب 

جوارديوال، ليثّبت مكانه يف التشكيل.
وسجل محرز 11 هدفا وأضاف 9 تمريرات 
حاس�مة، وأظهر تناغما الفتا مع زمالئه، 
أمثال رحيم ستريلينج وكيفن دي بروين.

ومع رحيل األملاني لريوي ساني إىل بايرن 
ميونخ، ُيتوقع أن يحتفظ محرز بمكانته 
يف الفريق. وحل محارب الصحراء يف املركز 
الثاني بجدول الرتتيب مع الس�يتي، وهو 
الذي س�بق له الف�وز بلق�ب الربيمريليج 
مرت�ني، ومن املؤك�د أن هدفه يف املوس�م 
املقبل، سيكون رفع الكأس للمرة الثالثة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يتوقع مدرب اليبزيج األملاني، جوليان ناجلسمان، مواجهة 
صعبة يف أول ظهور له بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، 
الخمي�س املقبل، عندم�ا يواج�ه أتلتيكو مدري�د، بقيادة 

دييجو سيميوني.
وقال ناجلس�مان، اليوم الس�بت، بينما يستعد فيه فريقه 
للتوج�ه للعاصم�ة الربتغالي�ة لش�بونة: »س�يكون األمر 
متعلقا بالصرب.. أتلتيكو لدي�ه خربة يف غلق امللعب لفرتة، 

وتلقي أهداف قليلة«.
وأضاف: »ال يمكننا التقدم بشكل أعمى«.

وس�يلتقي الفائز من الفريقني، يف الدور قبل النهائي، مع 
املنترص من املباراة التي تجمع بني باريس س�ان جريمان 

وأتاالنتا.
ويس�ابق مدافع اليبزيج، مارس�يل هالس�تينربج، الزمن 
للتع�ايف من مش�كلة يف الظه�ر، بينما لم تكتم�ل جاهزية 

املهاجم باتريك شيك، حيث استأنف التدريبات مؤخرا.

جوارديوال يكشف حديثه مع زيدان عقب موقعة االحتاد
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف اإلس�باني بيب جوارديوال، املدير الفني 
ملانشس�رت س�يتي، ع�ن كواليس ح�واره مع 
الفرنيس زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.
والتقط�ت الكام�ريات حدي�ث املدرب�ني مًعا، 

عق�ب انتهاء مباراة ريال مدريد والس�يتي، يف 
إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديوال، يف ترصيحات أبرزتها ش�بكة 
»ديفنس�ا س�نرتال« اإلس�بانية: »لق�د هنأته 
عى الف�وز بالدوري اإلس�باني، وس�ألته عن 

عائلته«.

وأض�اف: »ال يشء ممي�ز تحدثنا بش�أنه، 
لكن نأمل أن نذهب يوًما ما لتناول العشاء 

والحديث مًعا«.
يذكر أن مانشسرت سيتي تفوق عى ريال 
مدريد ذهابا وإيابا بالنتيجة نفسها 1-2، 

وحسم تأهله إىل ربع النهائي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كشف موعد وصول بيانيتش لربشلونة
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني، موعد وص�ول البوس�ني مريالم 
بيانيتش العب خط وسط يوفنتوس، إىل مدينة برشلونة لالنضمام 

إىل صفوف فريقه الجديد.
وس�اهم بيانيت�ش يف انتص�ار البيانكون�ريي ع�ى أوملبي�ك ليون 
الفرنيس يف إياب دور ال�16 من دوري أبطال أوروبا أمس الجمعة 

)2-1(، لكن اليويف ودّع البطولة بسبب خسارته ذهاًبا )0-1(.

وبحسب صحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن بيانيتش يمكن أن يصل 
إىل برشلونة األسبوع املقبل، لوضع اللمسات األخرية عى عقده، كما 

سيبحث عن مكان للعيش فيه.
وأضافت الصحيف�ة: »إذا أتيحت الفرصة، فقد يت�م تقديم بيانيتش 

رسمًيا كالعب يف برشلونة«.
واس�تفاد بيانيتش م�ن إقصاء يوفنتوس، للحص�ول عى وقت كاف 
لرتتيب انتقاله لربش�لونة، حيث كان من املمكن أن يبقى حتى نهاية 

الشهر مع السيدة العجوز.
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االنتخابات القادمة يف امليزانالغدير.. حتديد ملسار األمة

المهندس سعد المحمداويعبد الكاظم حسن الجابري

تشلكل حادثة الغدير خالصة الرسالة االسلالمية العظيمة، وهي إعالن 
االمتداد الطبيعلي لقيادة األمة بعد النبي الخاتلم محمد صىل الله عليه 
والله، وهي حالة من بعث االطمئنان يف نفوس املسللمني ملرحلة ما بعد 
النبي الكريم صىل الله عليه واله. جاءت الرشائع السماوية لنقل الناس 
من بحلور اآلثام والفتن والضياع اىل شلواطئ النظام والصالح والبناء، 
فكل الرشائع جاءت بهدف بناء االنسلان، وجاءت الرسلالة االسلالمية 
لتكون خالصة الرشائع السلماوية السلابقة وخاتمة لها، ومن خاللها 
َ رب العلزة الغاية من خلق االنسلان بقوله  –الرشيعلة االسلالمية- َبنينَّ
»َوَما َخلَْقُت الِْجننَّ َواْلِنَس إاِلنَّ لَِيْعُبُدوِن« فهذه الرشطية الغائية من خلق 
االنسان من أجل العبادة هي النقطة االهم لبنائه، فالفرد العابد سيكون 
مثلاال يف التسلامح والللني والرفلق وحامال للكل الكملاالت والفضائل 

األخالقية.
ملن البديهي -وبما أن الرسلالة االسلالمية هلي الخاتمة- ان تسلتمر 
الرسلالة من خالل قيادة مركزية، عاملة برشع الله، وعادلة يف سلوكها، 
وبما ان الله سلبحانه تعلاىل هو العالم بالنفوس، فهلو خالقهم ويعلم 
مؤهلالت االفراد، وبما ان النبي املصطفى صلىل الله عليه واله لن يخلد 
بشخصه –كما هي سنة الحياة- لذا صدر التوجيه االلهي بإعالن الويص 
خلفلا بعد املصطفلى صىل الله عليه واله. اجتملع النبي صىل الله عليه 
والله باملسللمني بعد عودة املسلر من الحج يف غدير خلم، وهو مفرتق 
طلرق الحجاج، وخطلب فيهم معلنلا تنصيب امر املؤمنلني عيل عليه 
السلالم خليفة من بعده، وامرا للمؤمنني ووصيا للنبي االمني. لم يكن 
اختيار موالنا عيل عليه السالم امرا شخصيا، او ألنه صهر النبي او ألنه 
ابلن عمه، بل كانت كل املؤهالت واملزايلا مجتمعة فيه، فكانت كينونته 
عبلارة عن دين متكاملل، فهو املؤمن الصادق، والعابلد الزاهد، والعالم 
العامل، وهو اعرف املسللمني بشلؤون السلالم، كملا ان التوجيه كان 
َها الرنَُّسلوُل  الهيلا صادر من البلاري عز وجل، وبهذا رصح القران »َيا أَيُّ
َبلِّلْغ َملا أُنِزَل إِلَْيَك ِملن رنَّبَِّك * َوإِن لنَّلْم َتْفَعْل َفَما َبلنَّْغَت ِرَسلالََتُه * َواللنَُّه 
َيْعِصُمَك ِمَن الننَّاِس * إِننَّ اللنََّه اَل َيْهدِي الَْقوَْم الَْكاِفِريَن« حيث اكد القران 
الكرام عىل حقيقة مهمة، وهي ان جهود الرسلالة وما فعله النبي صىل 
الله عليه والله خالصتها تكمن يف تنصيب عليا وليا للمؤمنني، وان عدم 
التبليغ بذلك واقراره يعني كأن الرسالة ما كنت. كما اكد القران الكريم 
علىل ان ما حصل من تنصيب وبيعة لعيل عليه السلالم هو كمال للدين 
واتملام للنعمة التي َمننَّ بها علينا الباري عز وجل من ارسلال لرسلوله 
الكريم وتعليمنا الرشيعة الحقة، حيث رصح القران بذلك »الَْيوَْم أَْكَملُْت 
لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت لَُكُم الِْسلالَم ِديناً«. ان نعمة 
اكمال تنصيب امر املؤمنني عيل عليه السلالم هي نعمة عظمى تحتاج 

منا الشكر. فمهما قلنا او فعلنا فلن نويف معشار شكرها.

بعد عام ٢٠٠٣ ومع كل املتغرات واألحداث التي رافقت هذا 
الحلدث التاريخي تشلكل واقع جديد لحكلم العراق تقوده 
أنفلاس ومنابر الديمقراطية وحرية التعبر وأسلتبرش أهل 
العراق خلرا، لهذا رسلمت أصابع الشلعب العراقي الواقع 
األنتخابي الجديد من خالل تنافس األحزاب السياسلية عرب 
صناديق االقرتاع ومنذ ذللك الوقت ولغاية ٢٠١٨ ظهرت لنا 
نتائلج أنتخابية متعددة مع وجلود أراء متباينة وتحفظات 
أختلفت مصادرها وغاياتها حول نزاهتها ودقة مخرجاتها، 
وقد أنجبت حكومات مختلفة من حيث الوجوه واملكاسلب 
علىل األرض واتسلمت بااليجابيلات والسللبيات وحسلب 
الوقائلع واملواقف والظروف السياسلية التلي مرت بها تلك 
الحكوملات مع تأثلرات الظروف السياسلية واألمنية التي 

ظهرت باملنطقة األقليمية منها والدولية. 
لذللك كانت الديمقراطيلة العراقية الناشلئة متأرجحة بني 
الرفض والقبول من قبل الشعب العراقي وبعد هذه املحطات 
ملرورا باألزمات وكثلرة االنعطافات األمنيلة الخطرة التي 
واجهلت الحكومات املتعاقبة حتى وصلنا اىل شلهر ترشين 
علام ٢٠١٩ حيث انطلقلت مظاهرات واسلعة ويف مختلف 
املحافظات وبثقافات متعددة تقودها فئات عمرية متنوعة 
تطالب باألصالح العام والشلامل لبناء السللطة وقواعدها 
وكانت ملن اهم تلك املطالب أسلتقالة الحكومة وتشلكيل 
مفوضيلة جديلدة لألنتخابات لضملان نزاهلة األنتخابات 
القادملة وبموعد مبكر وقد تحقق ذلك مع التفاوت بالرىض 

يف تحقيق هذه املطالب ونواياها . 
وهنا نسلال: ما هو وجه األختالف بلني األنتخابات القادمة 

واألنتخابات السابقة؟
بعلد هذه املتغرات والظروف املختلفلة التي مر بها النظام 
السيايس الجديد وأهمها وأخرها مظاهرات ترشين األخرة 
وملا تضمنتهلا من أحلداث متفاوتلة لذلك سلتكون نتائج 
األنتخابلات القادملة واقعلة أنتخابيلة مهملة سليتقبلها 
الجميلع بدون التشلكيك بها كما كان يحصل يف سلابقاتها 
كونها بنيت حسلب قواعلد أنبثقت من مظاهلرات ترشين 
الجماهريلة واملؤيلدة ملن املنظملات الدوليلة والجهلات 
املعارضة للعملية السياسلية لذا ستكون اكثر قبوال وتأييدا 
كونها مطللب تلك الجماهلر اضافة انها سلتكون مرحلة 
تنافسلية مهمة بني القواعد الجماهرية التي تحمل افكار 
وطموحلات املتظاهريلن و جماهلر األحلزاب والكتل التي 
أعتلت منابر السلطة، لذلك يتوجب عىل القائمني عىل أجراء 
األنتخابلات ان يمنعلوا األيادي املشلبوهة من أفسلاد هذه 
االنتخابلات ونتائجها وعدم تلونها بشلبهات الفسلاد ألنها 
ستكون رصاصة الرحمة عىل الديمقراطية يف العراق.  كذلك 
عىل املنظومة السياسة واألحزاب بكل عناوينها ان تستثمر 
هذه الفرصة وتثبت للجماهر وللمرجعيات املختلفة بأنها 
أحزاب نابعة من وجدان الشعب ورغبته وناتجة من أختيار 
أبنلاء األمة مؤكدة الحفلاظ عىل مبلادئ الديمقراطية التي 
جاءت من أجلها ألن فشل هذه األنتخابات القادمة ستعترب 
أنتكاسلة خطلرة تهلدد الديمقراطيلة العراقية الناشلئة.  
للذا يتوجب عىل الجهلات التنظيمية والحزبيلة أعداد العدة 
واألسلتعداد بلكل قوة وتخطيلط ألختيار الوجلوه املقبولة 
بدراسلة وعناية حسلب التطورات واألحلداث األخرة لكي 
تتمكن من جلذب الجماهر نحو صناديلق األقرتاع والفوز 
بثقلة الناخبني بطرق نزيهة وواضحة وبذلك تقدم النموذج 
األصالحي الوطنلي وصوال للتغير الذي تنشلده الجماهر 

وقواعدهم االنتخابية. 
نتمنلى ان تفلرز األنتخابات القادمة للعلراق وأهله قيادات 
سياسلية قادرة عىل جمع شلتات األمة والتوجله اىل عراق 
متقلدم ومتحرض، وان يحصل من ترشلحه قلوب و أصابع 
العراقيلني عىل فرصته لقيادة الوطن ، وهذا ماينسلجم مع 
جهاد وتضحيلات األمة وجماهرها التلي خرجت من اجل 
األصلالح الوطنلي ، كذلك الحفلاظ علىل روح الديمقراطية 
الناصعلة التي انتظرهلا العراق كثلرا وناضل ملن أجلها، 
والوصلول بالعراق اىل موقعه املناسلب بني صفلوف الدول 

املتقدمة أقليميا ودوليا.

كيف حتصل عىل مناعة قوية يف مخس خطوات
قلدم خلرباء الصحلة علدة 
نصائح للحصول عىل مناعة 
قويلة، لحماية الجسلم من 
األملراض، خصوصلا يف ظل 
جائحة كورونا التي انترشت 
يف العاللم. وأكلد الخلرباء أن 
الدور  املناعلي يلعب  الجهاز 
الجائحة  األهلم يف مقاوملة 
وفقلال  الجسلم،  وحمايلة 

ملوقع “فرويندين” األملاني.
وقلال الخلرباء أن النسلان 
يمكن أن يحصلل عىل جهاز 

مناعي قوي، من خالل خمس خطوات، وهي:
النلوم الجيلد: قلة النلوم تضعلف الجهاز املناعلي، ويكون 
عرضة لألمراض، لذلك يجب أم ينام الشخص سبع ساعات 
عىل األقل يوميا. وكشلفت الدراسلات أن األشلخاص الذين 
ينامون أقل من ست ساعات يكونوا عرضة لنزالت الربد أربع 
مرات أكثر من األشلخاص الذين يحصلون عىل قسلط كاف 
من النوم. املكرسات: تناول األطعمة الت تحتوي عىل عنرص 
املغنيزيوم، تساعد يف تهدئة الجسم واألعصاب، بالضافة إىل 
الخرضوات والفاكهة. ومن أفضل األطعمة التي تحتوي عىل 
املغنزيوم، هي السلبانخ واملكلرسات والفاصولياء. الحرارة 
املنخفضلة:  أفلادت دراسلة حديثلة بأن األشلخاص الذين 

يناملون يف درجلات حلرارة 
تكون  مناعتهم  منخفضلة، 
أقوى مملن ينامون يف غرف 
دافئلة. وأكلدت الدراسلة أن 
الجسلم يقوم بخفض درجة 
حرارتله لتحضر الشلخص 
للنوم، ويتسبب النوم يف بيئة 
مرتفعلة الحلرارة بمقاومة 
هذه العمليلة التي يقوم بها 
الجسلم، مما يلؤدي إىل نوم 
غر مريح أو الصابة باألرق، 
مناعلة  يعلزز  اللذي  األملر 
الجسم. تجنب القلق:  يؤدي القلق والضغط النفيس إىل إفراز 
الجسلم لهرمون الكورتيلزول، الذي يجعل الجسلم يتأهب 
ملحاربلة الضغط ويهمل الجهلاز املناعي، األملر الذي يقلل 
املناعة عىل املدى الطويل. ونصح الخرباء بممارسلة التأمل 
أو الرياضة، وكتابة املذكرات للتنفيس عن الضغوط، وزيارة 
طبيلب نفيس يف حالة عدم القدرة عىل التعامل مع الضغوط 
اليومية بشلكل سليم. ممارسلة الرياضة:  أكد األطباء عىل 
رضورة ممارسلة النشلاط الريلايض، مثل امللي أو ركوب 
الدراجلة، ملدة نصف سلاعة يوميا، األمر الذي يسلاعد عىل 
تهدئة األعصاب ويحمي الجسلم من أمراض القلب وبعض 

أنواع األمراض الرسطانية.

مدير نجدة بغداد يوجه بتوقيف ضابط وطاقم 
دورية جتاوزوا صالحياهتم يف هور رجب

بغداد / املستقبل العراقي
وجله مديلر نجلدة بغلداد الللواء عبلد الكريلم 
إسلماعيل، امس السلبت، بإيداع ضابط وطاقم 
دوريلة تجلاوزوا صالحياتهلم يف منطقلة هور 
رجب جنوبلي بغداد.وذكر بيان صادر عن نجدة 
بغداد تلقت املسلتقبل العراقلي ان “مدير نجدة 
بغداد تلقى رسلالة علرب بريد اللوزارة تفيد بان 
)بعض منتسلبي رشطة نجدة ابو دشلر، قاموا 
بترصف غر قانوني وال بأوامر قضائية بتهجر 
يف منطقلة بهور رجب املحاذية لهم واسلتخدام 

مدنيلة  سليارات  ترافقهلم  الدوللة  سليارات 
والقيام باستخدام األسللحة ورضب تلك املنازل 
بالطالقلات النارية وضح النهلار أمام املأل دون 
خوف من قانون رادع يمنع ترصف يسئ لألجهزة 
األمنيلة البطللة(”. وأضلاف ان “مديلر النجدة 
التقى بصاحبة املناشلدة واسلتمع لها، ثم وجه 
بتشلكيل مجلس تحقيق وايلداع ضابط وطاقم 
الدوريلة التوقيف علىل ذمة املجللس التحقيقي 
املشلكل بحقهلم لتجاوزهلم علىل الصالحيات 

والضوابط القانونية كمنتسبي نجدة”.

يعتلرب األرز هو الغذاء األسلايس يف دول مختلفة ملن العالم ويعتمد عليه 
املاليني من الناس يف البلدان النامية يف طعامهم بشلكل أسايس، ويشكل يف 

أغلبها طبقا رئيسيا.
وبحسب صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، وجد علماء أن تناول الكثر من 
األرز يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب بسلبب احتوائه عىل مستويات 

منخفضة من الزرنيخ الطبيعي.
ورجحت دراسلة أن نحو ٢5% من مستهلكي األرز يف بريطانيا، معرضون 
ملخاطر كبرة، حيث يواجهون خطر الوفاة بسبب أمراض القلب واألوعية 

الدموية.
وأوضحت الدراسة أن املادة الكيميائية تتجمع بشكل طبيعي يف املحصول، 
والتلي ارتبطت كثراً بأملراض مثل الرسطلان املرتبط بالنظلام الغذائي 

وأمراض الكبد، ويف الحاالت الخطرة يمكن أن تؤدي إىل الوفاة.
وعىل الصعيد العاملي، تشلر التقديرات إىل أن الزرنيخ يف األرز هو املسؤول 

عن أكثر من 5٠ ألف حالة وفاة مبكرة سنويا.

دراسة صادمة: اإلكثار من تناول األرز
 قد يؤدي إىل الوفاة

مـعـلـومـات عـن لـبـنـان
بقلم / د. جمال الحديثي

تبللغ مسلاحة لبنلان )١٠٤5٢(كيللو ملرت 
مربع.. ان اصل تسلمية لبنان  تعود اىل ثالث 

احتماالت.
االحتمال االول قديم جدا يف اللغة السلامية- 
الثالثلي  الجلذر  ملن  مشلتقة  الكنعانيلة 
السامي)ل.ب.ن( بمعنى البياض..أي بياض 
الثللوج التلي تغطي قملم الجبلال املحادية 

لساحل الشام..
 االحتمال الثاني:

جاءت مشتقة من كلمة )اللبنى( اي شجرة 
الطيب، او ) اللبان- اي البخور( وذلك لطيب 

رائحة اشجاره وغاباته..
والتسمية الثالثة:

هي اسلم رسياني مؤلف من )للب، وانان( ، 
وتعني 

)قلب الله(، حيث اشتهر جبال لبنان كموقع 
لآللهة عند االقدمني..

كما ورد يف التوراة اسلم لبنلان اكثر من ٧٠ 
مرة، ويف سفر االنشاد للنبي سليمان قصائد 

كثرة يتغنى بها لبنان..واخرا تم ذكر اسلم 
لبنان يف الكتابات املسمارية القديمة بشكل:

)لب.نا.نا(
يف علام ١٩٢٠م ُسلّميت لبنلان باسلم دولة 
لبنلاَن الكبر، ويف ٢٣ ايلار ١٩٢٦ تم االعالن 
قيام الجمهوريلة اللبنانية بعد اقرار مجلس 
املمثللني لدسلتور الجمهوريلة وذللك أثناء 
فرتة االنتداب الفرنيس وتم بإقرار الدسلتور 
العالن عن قيام الجمهورية اللبنانية بعد أن 
كانت تسلمى منذ بدء االنتلداب بدولة لبنان 
الكبر.. أعلن اسلتقالل لبنان عن فرنسلا يف 
٢٢ ترشيلن الثاني علام ١٩٤٣ وتم العرتاف 
به يف االول من شلهر ايار  ١٩٤٤.. وأنسحبت 
القوات الفرنسية يف عام ١٩٤٦ معلنة انتهاء 

االنتداب عىل لبنان.

ابتكر علملاء من جامعتي كوبنهاغلن وإنديانا، 
“أمللع مادة علىل األرض” بعد أن وجلدوا طريقة 
ليقاف تاليش جزيئات الفلورسنت عندما تنتقل 
إىل الحاللة الصلبة. وأنشلأ العلماء ملادة جديدة 
مرشقة – لها وهج المع – من أصباغ الفلورسنت 
موجبة الشلحنة. وتميلل األصبلاغ إىل الخضوع 
لعملية “التربيد”، عندما تدخل إىل الحالة الصلبة 

– ملا يقلل من شلدة التأللق لنتلاج توهج أكثر 
اسلتقرارا. وُطّورت فئة جديدة من املواد تسلمى 
مشلابك العلزل األيونيلة ذات الجلزيء الصغر 
)SMILES(، للتغلب عىل هذا الحاجز طويل األمد 
 SMILES يف صنع املواد الصلبة الفلورية. وتمزج
صبغة ملونة مع جزيء عديم اللون، عىل شلكل 
نجملة يمنع جزيئات الفلورسلنت ملن التفاعل 

ويسلمح لهلا بالبقلاء مرشقلة. ويقلول فريق 
البحث إن هناك العديد من االستخدامات املمكنة 
لتقنيتهم الجديدة، بما يف ذلك الطاقة الشمسلية 
والليزر وحتى تخزين املعلومات. وهناك أكثر من 
١٠٠ أللف صبغة فلوريلة مختلفة متاحة، ولكن 
ال يمكن خلط أي منها تقريبا ومطابقتها بطرق 

يمكن التنبؤ بها لنشاء مواد صلبة.

علامء يبتكرون »أملع مادة عىل األرض«!

كشلفت دراسلة حديثة وجود ارتباط بني نقص معدالت فيتامني “د” يف 
الجسم، وبني الصابة بآالم أسفل الظهر.

وحذرت الدراسلة الجديدة من انخفاض مسلتويات فيتامني “د” يف الدم، 
األمر الذي قد يؤدي إىل مشلاكل يف العظام، بالضافة إىل آالم أسفل الظهر 

املزعجة.
وقالت الدراسلة، إن آالم أسلفل الظهر مرتبطة بنقلص فيتامني معني يف 
الجسلم، وهو فيتامني “د”، وذلك خالف ما يشلاع من أسلباب معروفة، 

بحسب ما نرشته صحيفة “إكسربيس” الربيطانية.
ويعرف فيتامني “د” باسلم فيتامني “الشمس”، وهو يساعد عىل تنظيم 
كميلة الكاليسليوم والفوسلفات يف الجسلم، وهلي العنلارص الغذائيلة 

الرضورية للحفاظ عىل صحة العظام واألسنان والعضالت.
وتوصلت دراسلة إىل أن مستويات فيتامني “د” مرتبطة بآالم الظهر لدى 
أكثلر من ٩٠٠٠ امرأة مسلنة، وأن األشلخاص الذين يعانلون من نقص 

الفيتامني كانوا أكثر عرضة آلالم الظهر.

دراسة : آالم أسفل الظهر سببها 
نقص فيتامني »د«


