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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اوع�ز رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
الثالث�اء، ل�وزارة الصح�ة بتش�كيل لج�ان تتابع 
الوض�ع الصحي لجرحى التظاه�رات، فيما اتخذ 
مجلس ال�وزراء عدداً من الق�رارات.  وذكر احمد 
مال طالل، املتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء، 
خ�الل مؤتمر صحف�ي، ان »رئيس ال�وزراء اوعز 
ل�وزارة الصح�ة بتش�كيل لج�ان تتاب�ع الوضع 
الصحي لجرحى التظاه�رات«، مبينا ان »مجلس 
الوزراء قرر ش�مول ش�هداء وجرحى التظاهرات 
بقانون مؤسس�ة الش�هداء«.  واضاف مال طالل 
انه »تقرر إحالة جرح�ى التظاهرات الذين يتعذر 
عالجه�م داخ�ل الب�الد إىل الخ�ارج باالضاف�ة اىل 
ش�مول ضحايا التظاهرات بالضم�ان الصحي«، 
الفتاُ اىل انه »تم تضمني مرشوع تعديل قانون ذوي 
اإلعاقة ليش�مل املعاقني بالحرك�ة االحتجاجية«.   
وبش�أن الواقع الخدمي يف محافظة ذي قار، قال 
م�ال طالل ان »نس�بة الط�رق املعب�دة يف ذي قار 
تبلغ 28%«، موضحاً ان »رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي ناق�ش باهتم�ام وضع ذي ق�ار خالل 
اس�تضافة محافظها، ك�م وّج�ه بتخصيص 50 
ملي�ار دينار بطريقة عاجل�ة للمحافظة«.   وبني 
مال ط�الل ان »رئيس الوزراء ي�ويل اهتماماً كبرياً 
لكل مدن العراق«، فيما اكد »تخويل رئيس سلطة 
الطريان املدني عىل توقيع العقد الخاص بمرشوع 
مط�ار النارصي�ة«.   وافاد مال ط�الل ان »رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي وّجه بصيانة الشبكة 
الكهربائية استعداداً للصيف املقبل، كما ان مجلس 

الوزراء أقر خطة لصيانة شبكة الكهرباء«.  
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       بغداد / المستقبل العراقي

نقل�ت وكالة إنرتفاكس الروس�ية لألنباء، أم�س الثالثاء، 
إع�الن الرئيس ال�رويس فالديمري بوت�ني أن بالده طورت 
»أول« لقاح ملرض كوفيد-19 الناجم عن فريوس كورونا. 
وقال بوتني بعد هذا اإلعالن بدقائق إن إحدى بناته قد تلقت 
جرع�ة من هذا اللقاح الجديد. فيم�ا كانت رسعة تطوير 
اللقاح مح�ل قلق لدى علماء أجانب.وذكرت وكالة األنباء 
الروس�ية إنرتفاك�س أن الرئيس ال�رويس فالديمري بوتني 
أعل�ن الثالثاء أن إح�دى بناته تلقت اللق�اح ضد كوفيد-

19 الذي تقول روس�يا إنها طّورته.وبعد بضع دقائق من 

إعالنه تسجيل اللقاح، قال بوتني وفق ما نقلت عنه وكالة 
إنرتفاك�س، إن إحدى بناته تلقت اللقاح. قال »أعتقد أنها 
يف مرحلة ما ش�اركت يف التجارب« مش�رياً إىل أن حرارتها 
ارتفعت قليالً »وكان هذا كل يشء«.يف األس�ابيع السابقة 
له�ذا اإلعالن، أعرب علماء أجانب عن قلقهم حيال رسعة 
تطوير مث�ل هذا اللق�اح ودعت منظمة الصح�ة العاملية 
إىل اح�رتام »الخطوط التوجيهية واإلرش�ادات الواضحة« 
يف م�ا يخّص تطوير هذا النوع م�ن املنتجات. وقال بوتني 
»هذا الصباح، وألول مرّة يف العالم، تم تس�جيل لقاح ضد 
فريوس كورونا« يف روسيا مضيفاً »أعلم أنه فعال بما فيه 

الكفاية، وأنه يعطي مناعة مستدامة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

شنت طائرة تركية من دون طيار، أمس 
الثالث�اء، غ�ارة اس�تهدفت عنارص من 
قوات حرس الح�دود االتحادي العراقي، 
مودي�ة بحياة خمس�ة منه�م عىل األقل 
بينهم ضباط، ش�مايل محافظ�ة أربيل.   
وقال مدي�ر ناحية س�يدكان بمحافظة 
أربيل احسان جلبي، إن »عدداً من أفراد 
ق�وات حرس الح�دود العراق�ي قتلوا يف 
قص�ف نفذت�ه طائ�رة تركية م�ن دون 
طيار عىل منطقة برادوست القريبة من 
ناحية سيدكان التابعة ملحافظة اربيل«.   

واضاف جلب�ي أنه »ومنذ اي�ام، تتجول 
قوات الحرس الحدود العراقي يف املنطقة 
لغرض بناء النقاط العس�كرية«.   وأكد 
أن »منطقة الغارة هي جبل برادوست يف 
منطقة سيدكان التابعة لقضاء سوران 
بمحافظة اربي�ل«.  يف األثناء، قال مدير 
مستش�فى س�يدكان كاروان فيصل أن 
»5 قتىل وصول إىل املستشفى من بينهم 
3 ضباط«.  واشار إىل ان »من بني القتىل 
زب�ري ح�ايل، قائد ق�وات ح�رس الحدود 
يف املنطق�ة«.     ويف تط�ور الح�ق علقت 
خلية اإلعالم األمني ع�ىل الغارة الجوية 
الرتكية التي أودت بحياة عدد من ضباط 

حرس الحدود شمايل أربيل.   وذكر بيان 
مقتضب للخلية تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه، »اعتداء تركي س�افر ِمن 
خالل طائرة مس�رية اس�تهدفت عجلة 
عس�كرية  لح�رس الح�دود  يف منطقة 
سيدكان وتسببت يف استشهاد آمر اللواء 
الثاني حرس حدود املنطقة االوىل، وآمر 
الف�وج الثالت/ الل�واء الثاني، وس�ائق 
العجل�ة«.   بدوره، دعا املتحدث باس�م 
املكت�ب الس�يايس لحرك�ة الصادق�ون 
ل��  ح�د  وض�ع  اىل  الربيع�ي  محم�ود 
»االستهتار بالسيادة والدماء العراقية«، 
ع�ىل خلفي�ة مقت�ل قائدين عس�كريني 

عراقيني بقص�ف تركي.   وذكر الربيعي 
يف تدوين�ة ان »ارتكاب جي�ش االحتالل 
الرتك�ي جريمت�ه اآلثم�ة بقت�ل قائدين 
م�ن  وس�ائقهم  عراقي�ني  عس�كريني 
ح�رس الح�دود يف س�يدكان بمحافظة 
اربيل ش�مايل العراق يجب ان يضع حدا 
لالس�تهتار بالس�يادة والدماء العراقية 
التي سكتت عنها الحكومة ألسباب غري 
معلنة«.  واض�اف الربيعي ان »االكتفاء 
بالش�جب واالستنكار س�يهون االعتداء 

ويشجع املعتدين«.  
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الرتبية تعلن استمرار امتحانات الطلبة »اخلارجيني« خالل ايام احلظر الشامل
     بغداد / المستقبل العراقي 

أك�دت وزارة الرتبي�ة، أم�س الثالثاء، اس�تمرار امتحان�ات الطلبة 
»الخارجيني« خالل ايام الحظر الشامل. 

وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن 
»امتحانات الدراسة االعدادية للطلبة الخارجيني )الدور التمهيدي( 
مس�تمرة اس�تناداً ملوافقة مجلس الوزراء الذي جاء فيها استثناء 
الطلبة املمتحن�ني واملراقبني ومدراء املراك�ز االمتحانية واملرشفني 

من الحظر الشامل«.
وأضاف�ت ال�وزارة أن »مجل�س ال�وزراء وافق اليوم عىل اس�تمرار 
االمتحانات خالل ايام الحظر الشامل )الخميس والسبت( وبحسب 
الجدول املنش�ور يف مواقعها الرسمية«، داعيًة الطلبة اىل »مواصلة 

مشوارهم العلمي واملثابرة من اجل تحقيق افضل النتائج«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اوعز رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس الثالثاء، 
ل�وزارة الصحة بتش�كيل لج�ان تتابع الوض�ع الصحي 
لجرح�ى التظاهرات، فيم�ا اتخذ مجلس ال�وزراء عدداً 
من القرارات.  وذكر احمد مال طالل، املتحدث الرس�مي 
باس�م رئيس الوزراء، خالل مؤتمر صحفي، ان »رئيس 
الوزراء اوعز لوزارة الصحة بتشكيل لجان تتابع الوضع 
الصحي لجرحى التظاهرات«، مبينا ان »مجلس الوزراء 
قرر شمول شهداء وجرحى التظاهرات بقانون مؤسسة 
الش�هداء«.  واضاف مال طالل ان�ه »تقرر إحالة جرحى 
التظاه�رات الذين يتعذر عالجهم داخل البالد إىل الخارج 
باالضاف�ة اىل ش�مول ضحاي�ا التظاه�رات بالضم�ان 
الصحي«، الفتاُ اىل انه »تم تضمني مرشوع تعديل قانون 

ذوي اإلعاقة ليشمل املعاقني بالحركة االحتجاجية«.  
وبش�أن الواقع الخدم�ي يف محافظة ذي ق�ار، قال مال 
ط�الل ان »نس�بة الطرق املعبدة يف ذي ق�ار تبلغ %28«، 
موضح�اً ان »رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي ناقش 
باهتم�ام وض�ع ذي قار خ�الل اس�تضافة محافظها، 
ك�م وّج�ه بتخصيص 50 ملي�ار دينار بطريق�ة عاجلة 

للمحافظة«.  
وب�ني مال طالل ان »رئي�س الوزراء ي�ويل اهتماماً كبرياً 
ل�كل مدن الع�راق«، فيم�ا اك�د »تخويل رئيس س�لطة 
الطريان املدني عىل توقيع العقد الخاص بمرشوع مطار 

النارصية«.  
واف�اد مال طالل ان »رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
وّج�ه بصيان�ة الش�بكة الكهربائي�ة اس�تعداداً للصيف 
املقبل، كما ان مجلس الوزراء أقر خطة لصيانة ش�بكة 

الكهرباء«.  
وكش�ف مال ط�الل ان »رئي�س الوزراء س�يقوم بتعيني 
امني جديد للعاصمة بغداد«، الفتاً اىل ان »الحكومة لديها 
توج�ه بتفعيل القطاع الخاص م�ع توفري حزمة قوانني 

تضمن حقوق العاملني يف هذا القطاع«.  
وبني ان »موازنة 2021 س�تضع حلوالً مهمة الستيعاب 

املطالبني بالفرص العمل«.  
وعق�د مجل�س ال�وزراء جلس�ته االعتيادي�ة برئاس�ة 
الكاظمي، وناقش املجل�س الفقرات املدرجة عىل جدول 

أعماله، واتخذ القرارات الخاصة بشأنها.
واس�تهل مجلس ال�وزراء جلس�ته بمناقش�ة تطورات 
جائحة كورونا، وآخر مس�تجداتها، والجهود الحكومية 
ملواجه�ة الزيادة يف اإلصابات، وخط�ط وزارة الصحة يف 

مجاالت الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية.
مصطف�ى  لحكوم�ة  ال�وزاري  للمنه�اج  واس�تكماالً 

الكاظم�ي، املص�ادق علي�ه م�ن مجل�س الن�واب يف 7 
بتنفي�ذ  ال�رشوع  ال�وزراء  أي�ار 2020، ق�رر مجل�س 
املرحلة الثاني�ة من املنهاج، واملتعلق�ة بضحايا الحركة 
االحتجاجية الس�لمية لش�هر ترشين األول 2019، وبعد 
الحرص الكامل لإلحصائيات الدقيقة بأس�ماء الش�هداء 
م�ن بنات وأبناء ش�عبنا والق�وات األمني�ة، واعتبارهم 

جميعاً شهداء للوطن، أقّر مجلس الوزراء ما ييل:
1- شمول الشهداء والجرحى الذين سقطوا يف تظاهرات 
ترشي�ن األول م�ن الع�ام امل�ايض وم�ا تبعه�ا، بقانون 
مؤسس�ة الش�هداء ذي الرق�م 2 لس�نة 2009، ولهم ما 

يرتتب وفقاً لهذا القانون من حقوق وامتيازات. 
2- اإليع�از اىل وزارة الصحة بتش�كيل لج�ان طبية من 
مختلف االختصاصات ملتابعة الوضع الصحي للجرحى. 

وتوفري العالج الالزم لهم كالً حسب محافظته. 
3- إحالة املصابني الذين يتعذر عالجهم داخل العراق اىل 
اللجنة املعنية يف وزارة الصحة وتس�هيل عالجهم خارج 

العراق. 
4- شمول ضحايا تظاهرات ترشين األول 2019 السلمية 
بالضم�ان الصح�ي، وقانون التعويض�ات ذي الرقم 20 

لسنة 2009 املعّدل. 

اإلعاق�ة  ذوي  قان�ون  تعدي�ل  م�رشوع  تضم�ني   -5
واالحتياجات الخاصة ذي الرقم 39 لسنة 2013، ليشتمل 
املعاق�ني واملصاب�ني من ضحاي�ا الحرك�ة االحتجاجية 
الس�لمية يف ترشين األول 2019، والذي�ن باتوا عاجزين 
جسدياًعن العمل، بفعل عوق أو حيف جسدي لحق بهم 

جراء تلك األحداث. 
وقّدم وزير الكهرباء عرضاً للمجلس عن واقع منظومة 
إنت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة وتوزيع�ه، تضّم�ن إجماالً 
للجه�ود املبذول�ة يف هذا الجانب من أج�ل تأمني الطاقة 

الكهربائية والصيانة للمحطات. 
وأقّر مجل�س الوزراء جمل�ة مقررات بهذا الش�أن، بما 
يخدم عمل الوزارة وأولوية تقديم الخدمات للمواطنني.

كما ناق�ش املجلس باقي املواضي�ع املدرجة عىل جدول 
أعماله وأقر ما ييل:

1- قي�ام وزارة الرتبي�ة بإكم�ال إج�راءات التعاق�د مع 
املطاب�ع الحكومي�ة، وبع�ض املطابع األهلي�ة الرصينة 
املعروف�ة بإمكانياتها العالية، ومطابع ش�بكة اإلعالم، 
ومطاب�ع العتبات املقدس�ة، رشط توف�ر التخصيصات 
املالي�ة عىل وف�ق املادة )13( م�ن قان�ون اإلدارة املالية 

االتحادية ذي الرقم 6 لسنة 2019. 

2- اإلبق�اء عىل صيغة التعاقد مع الرشكات املس�توردة 
لآللي�ات واملكائن واملعدات املثبت�ة تفاصيلها يف املحرض 
املراف�ق ربط مذك�رة الدائرة القانوني�ة يف مكتب رئيس 
ال�وزراء، ذي الع�دد: د.ق/1741، املؤرخ�ة يف 16 كانون 
األول 2019، ع�ىل وفق آلية البي�ع بالترصيف املبني عىل 

أساس تسويق املواد العائدة لهم. 
3- إق�رار املحرض رقم )12( والتوصيات الخاصة باألمر 
الديوان�ي )45 لس�نة 2018( املرافقة رب�ط كتاب وزارة 
التخطي�ط، ذي الع�دد: و.س/ 1./492/2، امل�ؤرخ يف 

2020/7/27، الخاصة بمشاريع املستشفيات. 
وناقش املجلس يف جانب من جلسته متطلبات محافظة 
ذي قار، وس�بل تلبي�ة مطالب أهله�ا الخدمية، وأصدر 

عددا من القرارات بشأن ذلك: 
1- تخصي�ص مبل�غ 50 ملي�ار دينار ملحافظ�ة ذي قار 
وترصف وفقا للضوابط منها )10 مليار دينار(، وتسدد 
من قبل الرشكة العامة لالتص�االت واملعلوماتية، إحدى 
رشكات وزارة االتص�االت، ع�ىل أن تحتس�ب تس�ديداً 
للديون الس�ابقة للرشك�ة املرتتبة عليه�ا لصالح وزارة 

املالية للسنوات السابقة. 
2- إق�رار توصية املجل�س الوزاري للطاق�ة املرقمة 11 
لس�نة 2020، بشأن تمديد العمل بقرار املجلس الوزاري 
للطاق�ة، والتوصي�ة املرقم�ة 35 لس�نة 2020، بش�أن 
إعفاء رشكة نف�ط ذي قار من تعليم�ات تنفيذ املوازنة 
االتحادي�ة، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية املرقمة 2 
لس�نة 2014، فيما يخص املبال�غ املرصوفة من املنافع 
االجتماعي�ة لعق�ود الرتاخي�ص البرتولي�ة، وذلك لدعم 
املؤسسات الصحية يف محافظة ذي قار، ملواجهة جائحة 

فايروس كورونا حرصاً.
3- املوافق�ة عىل تجهيز الدوائ�ر الحكومية بمادة القري 
باآلجل من وزارة النفط يف تنفيذ مش�اريع محافظة ذي 

قار.
4- اإليع�از اىل وزارة اإلعم�ار واإلس�كان بإنجاز أعمال 
الصيانة ملجرس ذي قار الكونكريتي عىل وفق املادة 13/

ثانياً من قانون اإلدارة املالية االتحادية املعّدل. 
للمج�اري/وزارة اإلعم�ار  العام�ة  املديري�ة  5- قي�ام 
واإلس�كان بتحويل مبلغ فائض لديها مقداره 20 مليار 

دينار من املوازنة التشغيلية اىل املوازنة االستثمارية. 
6- تتوىل وزارة النفط تجهيز الدوائر البلدية يف محافظة 
ذي ق�ار باملتطلب�ات كافة  الخاصة بإكس�اء الش�وارع 

وتأهيلها عرب الدفع باآلجل.
7- املوافقة ع�ىل توقيع العقد الخ�اص بمرشوع مطار 
النارصي�ة ال�دويل م�ن رئي�س س�لطة الط�ريان املدني، 

وبالتنسيق مع األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ختصيصات مالية لتطوير الشوارع والبنى التحتية وبناء مطار.. ومشول ضحايا التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء وعالج مصابني يف اخلارج

جملس الوزراء يلتفت إىل ذي قار

العدد )2193(   12     آب    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب عن تحالف الفتح عباس 
الزام�يل، أمس الثالثاء، أن رئاس�ة 
مجل�س الن�واب ت�درس الجوان�ب 
الفني�ة والصحي�ة لعقد جلس�ات 

الفصل الترشيعي الجديد.
وقال الزام�يل، يف ترصيح صحفي، 
ملجل�س  الترشيعي�ة  “العطل�ة  إن 
الن�واب تنتهي يف الثالث من ش�هر 
أيلول املقبل”، الفتا إىل إن “رئاس�ة 
مجل�س الن�واب ت�درس الجوان�ب 

الفني�ة والصحي�ة لعقد جلس�ات 
الفصل الترشيعي الجديد”.

وأضاف أن “رئاس�ة مجلس النواب 
تتحمل مس�ؤولية تعطي�ل الربملان 
وه�ي الس�بب يف ع�دم اس�تئناف 
الجلس�ات “، مبين�ا أن “التعطي�ل 
يش�ري اىل ان رئاسة املجلس ال تريد 

عقد جلساته”.
وأك�دت اللجنة القانوني�ة النيابية، 
الثالثاء املايض، أن جلسات مجلس 
النواب املقبلة سترتكز عىل قانوني 

املحكمة االتحادية واالنتخابات.

الربملان يدرس اجلوانب الفنية والصحية 
الستئناف جلساته

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�نت طائرة تركي�ة من دون طي�ار، أمس 
الثالث�اء، غارة اس�تهدفت عنارص من قوات 
حرس الح�دود االتح�ادي العراق�ي، مودية 
بحياة خمسة منهم عىل األقل بينهم ضباط، 
ش�مايل محافظة أربيل.   وق�ال مدير ناحية 
سيدكان بمحافظة أربيل احسان جلبي، إن 
»عدداً من أفراد قوات حرس الحدود العراقي 

قتل�وا يف قصف نفذته طائرة تركية من دون 
طيار ع�ىل منطق�ة برادوس�ت القريبة من 
ناحي�ة س�يدكان التابعة ملحافظ�ة اربيل«.   
واض�اف جلبي أنه »ومنذ ايام، تتجول قوات 
الح�رس الحدود العراق�ي يف املنطقة لغرض 
بناء النقاط العس�كرية«.   وأكد أن »منطقة 
الغارة هي جبل برادوست يف منطقة سيدكان 
التابعة لقضاء سوران بمحافظة اربيل«.  يف 
األثناء، قال مدير مستشفى سيدكان كاروان 

فيصل أن »5 قتىل وصول إىل املستش�فى من 
بينه�م 3 ضب�اط«.  واش�ار إىل ان »من بني 
القتىل زبري حايل، قائ�د قوات حرس الحدود 
يف املنطق�ة«.     ويف تطور الحق علقت خلية 
اإلع�الم األمني ع�ىل الغارة الجوي�ة الرتكية 
الت�ي أودت بحي�اة ع�دد من ضب�اط حرس 
الحدود ش�مايل أربيل.   وذكر بيان مقتضب 
للخلية تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
»اعتداء تركي سافر ِمن خالل طائرة مسرية 

اس�تهدفت عجلة عس�كرية  لحرس الحدود  
يف منطقة س�يدكان وتس�ببت يف استشهاد 
آم�ر الل�واء الثان�ي ح�رس ح�دود املنطقة 
االوىل، وآم�ر الف�وج الثالت/ الل�واء الثاني، 
وس�ائق العجل�ة«.   ب�دوره، دع�ا املتحدث 
باس�م املكتب الس�يايس لحركة الصادقون 
محمود الربيعي اىل وضع حد ل� »االستهتار 
بالس�يادة والدم�اء العراقية«، ع�ىل خلفية 
مقت�ل قائدي�ن عس�كريني عراقيني بقصف 

تركي.   وذكر الربيعي يف تدوينة ان »ارتكاب 
جيش االحتالل الرتكي جريمته اآلثمة بقتل 
قائدين عس�كريني عراقيني وس�ائقهم من 
ح�رس الحدود يف س�يدكان بمحافظة اربيل 
ش�مايل العراق يجب ان يضع حدا لالستهتار 
بالسيادة والدماء العراقية التي سكتت عنها 
الحكوم�ة ألس�باب غ�ري معلن�ة«.  واضاف 
الربيعي ان »االكتفاء بالش�جب واالستنكار 

سيهون االعتداء ويشجع املعتدين«.  

غضب ومطالبات باملحاسبة.. القصف الرتكي يؤدي إىل مقتل قائد قوات حرس احلدود 

        بغداد / المستقبل العراقي

رحب املرصد العراقي للحريات الصحفية باإلعمام الذي وجهه 
مكت�ب رئيس مجل�س القضاء األع�ىل القايض فائ�ق زيدان 
اىل محاكم اإلس�تئناف بعدم اإلس�تعجال يف إص�دار مذكرات 
القبض بحق الصحفي�ني، وإتباع اإلجراءات القانونية، والتي 
تب�دأ بإبالغ نقابة الصحفي�ني أوال قبل ال�رشوع باإلجراءات 
األخرى. وجاء يف كتاب مجل�س القضاء والذي يأتي بعد ايام 

م�ن النداء الذي وجه�ه املرصد العراقي للحري�ات الصحفية 
اىل مجل�س القضاء االعىل املتعلق بالش�كاوى التي تقدم ضد 
الصحفيني يف املحاكم العراقية: نشريكم اىل أحكام املاده )38( 
الفق�رة ثانيا من الدس�تور التي تنص عىل حري�ة الصحافة 
والطباعة واإلعالن واإلع�الم والنرش، لذا ينبغي التعامل بدقه 
م�ع الش�كاوي التي تق�دم بح�ق الصحفي�ني، ومالحظة أن 
ط�رق اإلجبار عىل الحضور بموجب قانون أصول املحاكمات 
الجزائي�ه )23(لس�نه 1971 تبدأ أوال بامل�ادة 87 واملواد التي 

تليها بإصدار ورقة تكليف بالحضور للمشكو منه فأن إمتنع 
عن الحضور بدون سبب مرشوع للمحكمة فيتم حينه إصدار 
مذكرات القبض. لذا يجب مالحظة عدم اإلستعجال يف إصدار 
مذكرات القبض بمجرد تقديم الشكوى، وإنما يفرتض إتباع 
التسلس�ل القانوني املنصوص عليه يف القانون، كما نشريكم 
بخصوص ذل�ك اىل إعمامنا املرق�م )1247/مكتب/2018 /

املؤرخ 2018/12/18بوجوب إش�عار نقابه الصحفيني بأي 
إجراء يتخذ بحق أحد الصحفيني.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس 
الثالث�اء، املوقف الوبائ�ي الخاص 
بفريوس كورون�ا.   وقالت الوزارة 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه إن�ه »ت�م فح�ص ) 
18901( نموذج يف كافة املختربات 
املختص�ة يف الع�راق؛ وبذلك يكون 
املجموع ال�كيل للنماذج املفحوصة 
منذ بداية تسجيل املرض يف العراق 

   .»)1183950 (
والبيئ�ة  الصح�ة  وزارة  وس�جلت 
الع�راق  )2312( حال�ة ش�فاء يف 

موزعة كالتايل:  
بغداد / الرصافة   204  

بغداد / الكرخ      510  
مدينة الطب        60  
النجف االرٔشف    62  

السليمانية           46   
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        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن جه�از األم�ن الوطن�ي، أم�س 
الثالث�اء، تفكي�ك ث�الث »عصاب�ات« 
مختص�ة بتزوي�ر لوح�ات وبطاقات 
تس�جيل املركب�ات يف بغ�داد، مؤك�داً 

القاء القبض عىل أفرادها.  
وذكر الجهاز يف بيان، تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان�ه »بناًء عىل 
معلومات استخبارية تمكنت قوة من 
جهاز األمن الوطني يف محافظة بغداد 
م�ن تفكيك ث�الث عصاب�ات متفرقة 
تختص بتوأمة أرقام العجالت وتزوير 
العائدي�ة وبطاقات تس�جيل  وكاالت 
املركب�ات«.  واض�اف البي�ان انه »تم 
إلقاء القبض عىل 7 أشخاص منتمني 
لها، عرب نصب الكمائن واستدراجهم 
بعد استحصال املوافقات القضائية«، 
مش�رياً إىل » ضب�ط مجموع�ة كبرية 
م�ن اللوح�ات، وبطاقات التس�جيل، 
وال�وكاالت مروري�ة، ومستمس�كات 
حكومي�ة،  واالخت�ام  للمواطن�ني، 

وطابعات حرارية«.  

القضاء ينترص للصحافة: الزام املحاكم بعدم االستعجال بإصدار مذكرات قبض بحق الصحفيني

عداد »كورونا« مستمر باالرتفاع: )339٦( إصابة جديدة و)٦٧( وفاة

بالتفاصيل.. 
هكذا فكك األمن الوطني 

)3( عصابات واعتقال 
أفرادها ببغداد 

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد الحزبان الديمقراطي واالتحاد الوطني الكردس�تانيني، أمس الثالثاء، 
اجتماعاً يف السليمانية بإقليم كردستان.

وعقد االجتماع يف مصيف دوكان بالس�ليمانية ومثل وفد الديمقراطي كل 
من هوش�يار زيب�اري، محمود محمد، عيل حس�ني، ومن جان�ب اإلتحاد، 

قوباد طالباني، رزكار عيل، شاالو عيل عسكري، وخرسو ُغل محمد.
وق�ال بافل طالبان�ي الرئيس املش�رتك لالتح�اد الوطني الكردس�تاني يف 
ترصي�ح صحفي »متفائلون بنتائج االجتماع املش�رتك ونطمنئ املواطنني 
ب�ان االجتماعات املش�رتكة بني االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني والحزب 
اليمقراطي الكردستاني ستكون لها نتائج ايجابية تصب يف مصلحة ابناء 

شعب كردستان«.
وحسب املعلومات فإن االجتماع ناقش االوضاع الراهنة يف اقليم كردستان 
والع�راق واملنطق�ة والعالق�ات الثاني�ة ب�ني االتح�اد الوطن�ي والح�زب 

الديمقراطي بعد قطعية وجمود بينهما أستمر ألشهر.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أمس الثالثاء، عىل اهمية ان 
يكون الربملان رشيك اساس يف رسم السياسة العامة للدولة.

ج�اء ذلك خالل ترٔوس�ه اجتماعاً جديداً لهيئة مستش�اري مجلس النواب 
لوضع اس�رتاتيجية للسياس�ة الترشيعية يف الع�راق، بحضور نائب االٔمني 
العام ومدير الدائرة الربملانية ومديرة دائرة البحوث والدراسات يف املجلس، 

والفريق االستشاري يف مكتب النائب األول.  
وذكر بيان ملكتبه، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه« جرى خالل 
االجتم�اع بحث تحديد الرٔوية واالٔهداف وبيان فلس�فة الدس�تور وموقف 
الربنام�ج الحكومي والترشيعات الناف�ذة، والقرارات الصادرة عن مجلس 

النواب، وتحديد مدى الحاجة اىل التدخل الترشيعي«.
واوض�ح الكعبي، خالل االجتم�اع ان« هذا املرشوع هو بارقة أمل لرس�م 
السياسة العامة للدولة يف الجانب الترشيعي ، مبينا ان »الترشيعات سيكون 

لها اثر واضح عىل أداء واسلوب جميع املٔوسسات إلنجاح عمله�ا«.
فيم�ا دع�ا اىل« ارشاك الكف�اءات العلمي�ة واألكاديميني ومراك�ز البحوث 
والدراس�ات املتخصصة الرصينة والنقابات يف رسم اسرتاتيجية للسياسة 
الترشيعية للبالد«، الفتا اىل ان« مش�اركة عقول الناس مهمة لالس�تفادة 
م�ن افكارهم يف تنضيج العم�ل والخروج بنتأيج عملي�ة وواقعية دقيقة، 

تحقق الهدف من وجود سياسات ترشيعية فاعلة وكفوءة يف العراق«.
واكد الكعبي عىل ان« مجلس النواب يجب ان يكون رشيك اس�اس يف رسم 
السياس�ة العام�ة للدولة ، وان ه�ذه الجهود قد تكون هي الب�ادرة االٔوىل 
لوض�ع خارطة واضح�ة املعالم تس�هل عمل ال�دورات النيابي�ة املقبلة«، 
مشددا ان« هذه االٕسرتاتيجية لن تكون انجاز سيايس او انتخابي بقدر ما 

تكون انجاز مهني رصني«.

احلزبان الكرديان جيتمعان يف السليامنية: 
حماوالت حثيثة لرتتيب البيت الكردي 

الكعبي: الربملان جيب ان يكون رشيك 
اساس يف رسم السياسة العامة للدولة

        بغداد / المستقبل العراقي

نرشت وزارة الدفاع، أمس الثالثاء، 
اس�ماًء لحمل�ة ش�هادات، داعي�ة 

اياهم مراجعة مركز تطوع بغداد.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 

املستقبل العراقي نسخة منه، إنها 
ادناه  املدرج�ة أس�مائهم  »تدع�و 
من حمل�ة الش�هادات إىل مراجعة 
مركز تط�وع بغ�داد يف مقر مطار 
املثنى العس�كري الكمال املقابالت 

والفحص الطبي.«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نفى التحالف الدويل بقيادة الواليات 
املتحدة، أمس الثالثاء، وقوع هجوم 

قرب الحدود الكويتية - العراقية.
وقال املتح�دث باس�م التحالف إن 
ما ت�م تداوله بش�أن الهجوم »عار 
ع�ن الصحة«.وجاء إعالن التحالف 
ال�دويل، بعد نفي الجي�ش الكويتي 
األنب�اء ع�ن تع�رض أح�د املراك�ز 

لهجوم تخريبي.

وكان الجي�ش األمريك�ي ق�د ق�ال 
إنه ي�درس التقاري�ر، لكن الكويت 
والع�راق نفي�ا وق�وع هج�وم عىل 
الح�دود. وأكد الجي�ش الكويتي يف 
بي�ان، الثالثاء، س�المة واس�تقرار 

حدود البالد الشمالیة.
ونف�ى الجي�ش الكويتي »م�ا یتم 
تداوله عرب وسائل اإلعالم املختلفة 
ح�ول تع�رض أحد املراك�ز لھجوم 
تخریب�ي ع�ىل الح�دود الكویتی�ة 

الشمالیة«.

الدفاع تنرش اسامء معينني من محلة الشهادات 
وتدعوهم اىل مراجعة مركز تطوع بغداد

التحالف الدويل ينفي استهداف رتل له 
عىل احلدود العراقية الكويتية
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    بغداد / المستقبل العراقي

اوعز وزير النقل الكابتن نارص حسين بندر الشبيل، 
أمس الثالثاء، اىل الخطوط الجوية العراقية بتسيهيل 
اجراءات اإلجالء الطوعي  لي)8000( عامل أجنبي من 

العراق اىل بلدانهم االصلية عىل متن الناقل الوطني. 
جاء ذلك خالل لقاء معاليه بالوفد املشرتك للرشكات 
الكورية املتعاقدة مع وزارة النفط / رشكة املشاريع 
النفطيية )مصفى كربالء املقدسية( لبحث تسيهيل 
اجراءات إجالء العمالة الكورية املتواجدة يف العراق. 

ووجه الشيبيل الجهيات املعنية بتسيهيل االجراءات 

االداريية والفنيية املتبعة، ألجيالء العمالية الكورية 
العاملة يف مرشوع مصفى كربالء املقدسية، والبالغ 
عددهيم ) 8000(  اجنبيي ممين يروميون العيوده 
طوعيا عن طريق الناقل الوطني العراقي اىل بلدانهم، 
مضيفيا، تيم االيعياز بمعالجية جمييع املعرقيالت 
واملشكالت التي تحول دون ذلك وضمان وصولهم اىل 

اراضيهم. 
من جانبه اشياد الوفد املشيرتك بحفاوة االسيتقبال 
املقدمة من قبل وزير النقل ودعمه ومساندته للعمالة 
االجنبية العامله يف العراق بتسهيل االجراءات املتبعة 

لضمان سالمة عودتهم اىل بلدانهم االصلية .

عرب الناقل الوطني.. وزير النقل يوعز بتسهيل 
اجراءات اإلجالء الطوعي لـ »٨« عامل كوري

    بغداد/ المستقبل العراقي

اسيتقبل وزير التخطيط، خالد بّتيال النجم، 
أميس الثالثاء، ممثلة صنيدوق االمم املتحدة 
للسكان يف العراق، ريتا براون، والوفد املرافق 

لها.
 وجيرى خالل اللقاء الذي حرضه املستشيار 
الوطني للتعداد، مهدي العالق، بحث عدد من 
القضايا، وسيبل تعزيز التعاون املشيرتك بن 

الجانبن.
واشياد وزير التخطيط بحسب بيان للوزارة، 
يقدميه  اليذي  والدعيم  التعياون  بمسيتوى 
ليوزارة  للسيكان  املتحيدة  االميم  صنيدوق 
التخطييط والوزارات األخيرى، لتمكينها من 
اداء مهامها، املتعلقية بتنفيذ برامج التنمية 
الخدميات  مسيتوى  وتحسين  البرشيية، 
الصحية، والتعليمية املُقّدمة للسيكان« داعيا 
»املجتميع اليدويل، ومنظمات االميم املتحدة، 
اىل تقدييم املزيد من الدعم لجهيود الحكومة 
العراقيية، السييما يف مجيال معالجية مليف 
النازحن، وسبل تأمن متطلبات الحياة لهم، 

من خالل ضمان عودتهم اىل مناطقهم«.
وأشيار اىل، ان »وزارة التخطيط وبالتنسييق 
ميع وزارة الهجرة واملهجريين، بصدد تنفيذ 
مسيح ميداني ملخيمات النازيين املنترشة يف 

محافظيات نينيوى ودهوك واألنبيار، بهدف 
الوقيوف عيىل واقع تليك املخيميات، ووضع 
الحليول واملعالجيات للمشياكل التيي تواجه 

النازحن«.
من جانب آخر أشيار بتيال، إىل جهود الوزارة 
للسيكان  العيام  التعيداد  بتنفييذ  امليي  يف 
واملساكن، الذي كان من املزمع تنفيذه خالل 
العيام الجاري، مرجحا عيدم إمكانية إجرائه 
بسيبب الظروف الصحية، واملاليية التي يمر 
بهيا العراق« مضيفا، ان »اليوزارة تعمل اآلن 
عىل إعداد دراسية مهمة، تتناول اثر انتشيار 
جائحة كورونا، عىل واقع الرعاية الصحية يف 

البلد، فيما سيتنجز دراسية نوعية أخرى عن 
املشاكل الحقيقية التي يواجهها الشباب«.

إىل ذليك أعربيت بيراون عين تقديرهيا العايل 
لجهيود الوزيير ووزارة التخطييط، باتجياه 
اجراء التعداد العام للسيكان، وتنفيذ عدد من 
املسوح والدراسات النوعية املتعلقة بالشباب 
والنازحين، والحد من العنف األرسي، معربة 
عن اسيتعداد صندوق االمم املتحدة للسيكان 
لدعم جميع هذه الجهود والفعاليات، يف إطار 
الربناميج القطري للصنيدوق 2024-2021، 
وخصوصيا فيميا يتعلق بدعم تنفييذ التعداد 

العام للسكان، ومعالجة ملف النازحن«.

وزير التخطيط يرجح تأجيل التعداد السكاين

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قسم شؤون خدمات املدينة القديمة 
ومداخلها التابع للعتبة الحسينية املقدسة 
عن وصول نسيبة اإلنجاز يف أعمال تأهيل 
شيارع دييوان آل شيهيب احد الشيوارع 
الرتاثية يف مركز مدينة كربالء اىل أكثر من 

.)%90(
 مسيؤول القسيم نافع الخفاجي يف بيان، 
إن »نسيب االنجاز يف أعمال تأهيل شيارع 
ديوان آل شهيب احد الشيوارع الرتاثية يف 
مركز مدينة كربالء بلغت أكثر من )%90(.

وأضاف أن »االعمال شملت ازالة الشبكات 
القديمة وتأسيس شيبكة جديدة من املاء 
واملجياري بالتعاون مع الدوائير الخدمية 
باملحافظة«، مشيرا اىل أنه »سيتم اضافة 
انيارة حديثة ونيرشات ضوئيية مميزة يف 

الشارع«.
يذكر أن العتبة الحسينية املقدسة »كانت 
انهت تأهيل عدد من االسيواق والشيوارع 
واالزقية يف مركيز مدينة كربيالء من اجل 
اظهارها بمظهر حضاري يليق بسكانيها 
وزوارها، مع مراعاة البعد الرتاثي والعمق 

التاريخي للمنطقة«.

العتبة احلسينية تعلن مواصلة تأهيل االسواق واالزقة 
القريبة من مرقد االمام احلسني »ع«

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

تزامنيا مع قرب حلول شيهر محرم الحيرام وارتفاع 
معدل االصابيات بفروس كورونا يف العيراق عموما، 
تقيوم شيعبة املراقبية االلكرتونيية التابعية للعتبية 
الحسيينية املقدسية بنصب )50( بوابية الكرتونية يف 

األبواب الخارجية ملرقد االمام الحسن عليه السالم.
وقال مسيؤول الشعبة رسيول عباس فضالة يف بيان 
للعتبية تلقيت وكالية }الفيرات نييوز{ نسيخة منه، 
إن »كوادرنيا بيارشت بنصيب وتشيغيل )50( بوابية 
الكرتونية جدييدة يف جميع أبواب الصحن الحسييني 
الرشييف )رجال- نسياء( وذليك لالغيراض الخدمية 

واالمنية والصحية«.
وأضياف أن »الغيرض الخدميي يتمثيل باحصاء عدد 
الزائريين واعيداد دراسيات لكيفيية تقدييم افضيل 
الخدمات للسينوات املقبلة، اما الغرض الخدمي فانه 
يتمثل بالتعرف عىل درجة حرارة جسيم االنسيان عن 

طريق كامرات حرارية ».
وتابع »أما ما يخص الغرض االمني منها فهو قدرتها 
عىل مراقبة حركة االشخاص والتعرف عىل الوجوه«، 
مبينا أن »اساس عمل هذه االجهزة هو كشف املعادن 
واحصياء عيدد الزائريين باالضافة اىل عميل الكامرا 
الحرارية«.يذكر أن العتبة الحسيينية املقدسية، تقوم 
بشيكل متواصل بادخال احيدث التقنيات االلكرتونية 
واالجهيزة واملعيدات للعميل ضمين الخدميات التيي 
تقدمها مؤسسياتها وأقسيامها ومراكزها للزائرين، 
وذلك بحسب توجيهات ممثل املرجعية الدينية العليا، 
واملتيويل الرشعي للعتبة املقدسية الشييخ عبد املهدي 
الكربالئيي والتيي أكد مين خاللها عيىل تقديم أفضل 

الخدمات للزائرين.

مع قرب حلول حمرم.. 
»50« بوابة إلكرتونية 
ملرقد اإلمام احلسني »ع«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثالثاء، عن تمكن السيلطة 
الكمركية يف مركز كمرك ام قرص الشمايل  من ضبط حاوية حجم 
)40( قدماً  تحتوي جبس البطاطا ممنوع من االسيتراد لحماية 

املنتج املحيل مستورد خالفاً للضوابط والتعليمات النافذة .
واضافيت يف بيان تلقته }الفرات نييوز{ إنه »تم  اتخاذ اإلجراءات 
القانونيية بحق املخالفة حسيب قانون الكمارك رقم 2٣ لسينة 

1984 النافذ«.

الكامرك: ضبط ارسالية »جبس« ممنوع 
من االسترياد يف ام قرص الشاميل

    بغداد / المستقبل العراقي

وجيه وزيير الرتبية عيل حمييد الدليميي، أمس الثالثياء، إدارات 
املدارس األهلية يف املحافظات كافة، برضورة االلتزام بالتعليمات 

الوزارية الخاصة ببدء الدوام الرسمي فيها.
وذكير بييان صيادر عن املكتيب اإلعالميي للوزيير ان »اليوزارة 
سيتقوم بسيحب اإلجيازة املمنوحة للميدارس االهليية ورياض 
االطفال ومعاهد التقويية، يف حال مخالفتها للتعليمات الوزارية 
املنصيوص عليهيا، وااليعاز اىل طلبتهيا بالدوام او اي شيكل من 
اشيكال تواجدهم يف املدارس، وتحيت اي ذريعة كانت، فضالً عن 
االلتزام برشوط ومقررات وزارة الصحة ولجنة الصحة والسالمة 

الوطنية.  
ونقيل البيان عن الوزارة تأكيدها عىل ان »الدوام الرسيمي للعام 
اليدرايس املقبيل 2020 - 2021، يف امليدارس الحكومية واألهلية 
سييتم تحديد موعد انطالقُه يف االيام القادمة بشكل يتناسب مع 

املوقف الوبائي للبلد«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنيت الهيئية العراقية ليأوراق املالية عن انخفياض التداوالت 
خالل الربع الثاني عين الربع االول من 2020 بفارق يصل اىل 89 

مليار دينار بسبب جائحة كورونا.
وقال رئيس الهيئة عالء الساعدي ان “مجموع ماتم تداوله بسوق 
العيراق ليأوراق املالية خالل الربيع االول يصل نحيو 106 مليار 
دينار مين مجموع اكثر من 100 رشكية موزعة عىل القطاعات 

االقتصادية من ضمنها االتصاالت”.
واضياف ان “مجميوع ماتم تداوله يف سيوق العيراق املايل خالل 
الربيع الثاني وصل نحو 17 مليار دينار”، مشيرا اىل ان “الفارق 
بن الربع االول والثاني من العام الجاري يصل اىل 89 مليار دينار 

بسوق االوراق املالية بسبب جائحة كورونا”.
واثيرت جائحية كورونيا عيىل االقتصياد العراقي وشيلت اغلب 

مفاصله خصوصا القطاع الخاص.

الرتبية توجه املدارس األهلية برضورة 
االلتزام بالتعليامت الوزارية

األوراق املالية تعلن انخفاض التداول املايل 
بنحو »٨9« مليار دينار يف االسواق

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة للصناعات التعدينية احدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن، أمس 
الثالثاء، عن تصدير وجبة جديدة من مادة الربايم كوت اىل دولة االمارات العربية املتحدة.

وقيال مديير عيام الرشكة 
عدنان الغنام يف بيان تلقت 
املسيتقبل العراقي نسيخة 
منه، إنيه “تم تصدير كمية 
ميادة  مين  طين   )1711(
يف  املنتجية  كيوت  الرباييم 
معمل املنتجات االسيفلتية 
يف محافظية االنبار اىل دولة 

االمارات العربية املتحدة”.
وأضاف الغنيام، أن “معمل 
يف  االسيفلتية  الطيالءات 
محافظية االنبيار يعيد من 

املعامل الجديدة واالوىل من نوعها يف املحافظة بموجب عقد املشاركة بن الرشكة العامة 
للصناعيات التعدينية ورشكة الدال لالسيتثمارات الصناعية اذ يتكيون املعمل من ثالثة 
خطوط إنتاجية أوربية املنشأ تعمل بتكنولوجيا متقدمة النتاج ثالثة انواع من املنتجات 
االسيفلتية تشيمل منتجات الربايم كوت والسيوبر برايمر والكات بياك بطاقة إجمالية 
)225( الف طن/سينويا”.وأوضح أن “الرشكة اسيتأنفت عمليية التصدير يوم االربعاء 
املايض املوافق 5 آب بتصدير )600( طن من مادة الربايم كوت املنتجة يف معمل املنتجات 
االسيفلتية يف محافظة دياىل اىل دولة االمارات”، منوها يف ذات الوقت بان :الرشكة قامت 
يف العام املايض بتجهيز دولة االمارات بكميات كبرة من منتجات الربايم كوت والربايمر 
واليكات باك من معاملهيا يف بغداد والبرصة وقد توقفت بسيبب تداعيات تفيش جائحة 
كورونا”.مين جانبه ذكر معاون املدير العام ماجد حميد غضيب أن “هذه الوجبة تعترب 
اول وجبة تصديرية من معمل املنتجات االسيفلتية يف محافظة االنبار اىل دولة اإلمارات 
العربية املتحدة”، مبديا “اسيتعداد الرشكة لتلبية الحاجية املحلية من مختلف املنتجات 

االسفلتية إىل جانب طلبات التصدير”.

الصناعات التعدينية تعلن تصدير وجبة 
جديدة من مادة »الربايم كوت« اىل االمارات

العراق يستورد البان من إيران بنحو 
»76« مليون دوالر خالل »4« أشهر

القبض عىل متهم بحوزته كنز 
من الذهب يف دياىل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلين متحيدث مصلحة الجميارك االيرانية عين تصدير 15٣.7 ملييون دوالر من 
منتجات األلبان لي ٣0 بلدا يف غضون 4 شهور ماضية فرتة 20 مارس/آذار حتى 20 
يوليو/تموز 2020.وأوضح املتحدث “روح الله لطيفي” يف ترصيح اليوم الثالثاء، 
بأن حجم الصادرات سجل 152 الفا و514 طنا من أصناف منتجات االلبان.وأشار 
اىل أن ورغم املشاكل الناجمة عن تفيش فروس كورونا وتعليق االنشطة بالحدود 
والقيود التجارية يف العالم، فان منتجات األلبان االيرانية تتدفقت عىل ٣0 بلدا منها 
كندا وأملانيا وبريطانيا واسيرتاليا وروسييا وتركيا وماليزيا واالميارات والبحرين 
والعراق وأفغانسيتان وكازاخسيتان.وبّن املتحدث أن العيراق تصدر قائمة الدول 
املسيتوردة بأكثر من 75.998 مليون دوالر، تلته أفغانستان بما يربو عن 18.825 
مليون دوالر وباكسيتان بيي 1٣.411 مليون دوالر.ولفيت اىل أن املنتجات املصدرة 
شيملت األجبان الطازجة واملبشورة والدهون املشيتقة من الحليب والزبدة املعلبة 

إضافة اىل القشطة واللبن والحليب الجاف سيما املخصص لالطفال.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنيت وكالية االسيتخبارات التابعة 
الثالثياء،  أميس  الداخليية،  ليوزارة 
إلقياء القبيض عيىل متهيم بحوزتيه 
)٣0( سيبيكة ذهبية معيدة للتهريب 
كردسيتان. عيرب  العيراق  لداخيل 

وذكير بيان لليوزارة، تلقت املسيتقبل 
العراقي نسيخة منه، أنيه »من خالل 
تكثييف الجهيد االسيتخباري ووفيق 
معلومات دقيقة، القيت مفارز وكالة 

االسيتخبارات املتمثلية باسيتخبارات 
القبيض  الداخليية  وزارة  يف  الحيدود 
متهيم  يف قضياء بنجويين الحدودي، 
حيث ضبط داخل عجلته )٣0( سبيكة 
ذهبية تزن جميعهيا )20( كيلو غرام 
مين الذهيب، كان ينيوي إدخالها من 
إحدى دول الجوار اىل االرايض العراقية 
بصيورة غير قانونية«.وأضياف أنيه 
»تم ضبط السيبائك الذهبية بمحرض 
ضبط اصويل وإحالة املتهم اىل الجهات 

املختصة«.

صادق على ختصيص أراض ملوظفي مديرية الزراعة.. ووافق على تهيئة اخلرائط ملنطقة النجمي إلنشاء البنى التحتية

حمافظ البرصة يصدر عدة قرارات لتنظيم عمل موظفي الـ »30« ألف درجة وظيفية
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أصيدَر محافيظ البرصة املهندس أسيعد عبد 
األمير العيدانّي أميراً إدارّياً هامياً إىل الدوائر 
املعنيية بمليف الي ٣0 أليف درجية وظيفّية، 

ينظم به عملهم وفق سياٍق إداري.
وجياء يف األمير اإلدارّي الصيادر عين مكتب 
محافيظ البيرصة، إنيه ملقتضييات مصلحة 
العميل، واسيتناداً للصالحيات املخولية إلينا 
ضمين  للموظفين  السيماح  عيدم  تقيرر، 
الي)۳۰( الف درجة وظيفية الذين لم يراجعوا 
دوائرهم، خالل )۱۰ ( ايام من صدور امرهم 
)باملبيارشة( واعتبيار امير التعيين الصادر 
بحقهيم ملغي”، موعيزاً إىل دوائير محافظة 
البرصة كافة املسيتفيدة من موظفي ال) ۳۰ 

( الف درجة وظيفية، اعالمنا بأعداد واسماء 
الذين لم يبيارشوا خالل )٣( ايام من تاريخه 

اعاله.
وقيرر إنهياء أمر تعيين كل مين ينقطع عن 
الدوام الرسمي ملدة )٣( ايام متتالية”، وتابع 
األمير، إنه “يمنيع ترويج طلبات االسيتبدال 

ملوظفي ال )۳۰( الف درجة وظيفية”.
وحمل األمر اإلدارّي مدير الدائرة ومدير قسم 
امليوارد البرشيية يف الدائرة املعنيية خالف ما 

جاء بالفقرات أنفا.
وخول محافظ البرصة، مدير قسيم التشغيل 
بتشيكيل لجيان للمتابعية واجيراء الزيارات 
امليدانيية للدوائير املسيتفيدة مين موظفيي 
الي)۳۰( الف درجة وظيفية ومتابعة الحضور 
والغيياب وانهياء عميل املتغيبن عين العمل 

ورفيع تقرير عن اعادة التنسييب من الدوائر 
التي فيهيا فائض وعدم اسيتفادة اىل الدوائر 
التي ذات االحتياج وتحت ارشاف السيد مدير 

مكتب املحافظ.
إىل ذلك، صادق محافظ البرصة عىل تخصيص 
قطيع أرايض ملوظفي مديرية زراعة البرصة، 
وفيق قرار مجليس الوزراء )رقم 419 لسينة 

2019( ومن خالل القرعة اإللكرتونّية.
من جانيب آخير، اعلنيت السيلطات املحلية 
يف قضياء الزبير غيرب البرصة عين حصول 
املوافقية عىل اجراء تهيئية الخرائط لأرايض 
الواقعية يف منطقة النجميي الجنوبي ضمن 
افرازات منطقية خور الزبر تمهيداً إلنشياء 

مشاريع البنى التحتية.
وقيال قائّمقيام القضياء عبياس ماهير ان 

محافيظ البيرصة وافق عىل طلبهم بشيمول 
تلك اإلفرازات التي تم تخصيصها منذ سنوات 
ملوظفيي رشكات الحديد والصلب واالسيمدة 
والبرتوكيماوييات بمشياريع البنيى التحتية 
ومشياريع خدميية اخيرى، مبينيا ان بلدية 
الزبر ستقوم بتهيئة الخرائط واعادة ترسيم 
تلك القطع ضمين افرازات منطقية النجمي 
الجنوبيي 55 واملبارشة بها لغرض شيمولها 
ومناطق اخيرى يف منطقة خور الزبر والبدء 
بخطوات االولية إلنشاء البنى التحتية، مشرا 
اىل ان هناك خطة تم العمل بها لغرض القيام 
بمشياريع خدمية متعيددة للمناطق التابعة 
لقضاء الزبير وضمن حدوده االدارية ومنها 
مناطق الرميلة الشمالية والشعيبة باإلضافة 

اىل منطقة خور الزبر.
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هدية كونديرا لوطنه.. »احلياة ليست يف مكان آخر«
           سناء عبد العزيز 

الكات�ب  ب�ن  الش�قاق  ب�وادر  ظه�رت 
التش�يكي ميالن كونديرا وحكومة بالده 
بمج�رد ص�دور ديوانه »مناج�اة«، حيث 
نددت الس�لطات بنربته الساخرة، وإن لم 
تح�ظ مجموعاته الش�عرية يف ح�د ذاتها 
باالهتم�ام الكايف. وع�ى الرغم من نجاح 
مرسحيته »مالك�و املفاتيح« عام 1962، 
ل�م ينل اعرتاف األوس�اط األدبي�ة إال بعد 
ن�ر مجموعت�ه القصصي�ة »غراميات 

مرحة« عام 1963.

»املزحة«
بصدور روايته األوىل، »املزحة«، عام 1967، 
اتضح األسلوب الكونديري التهكمي، بدًءا 
م�ن العنوان، وهو ما ح�رص عليه يف كل 
عناوينه التالية، مثلما حرص عى الطابع 
األوركس�رتايل يف بن�اء أعمال�ه، وتس�ارع 
ال�رسد وتباطؤه، مس�تجلًبا تل�ك الروح 
املوسيقية التي تربها من والده لودفيك 
كونديرا؛ عالم املوسيقى، ورئيس جامعة 

جانيك لآلداب واملوسيقى يف برنو.
لكن »مزحة« بط�ل كونديرا التي صاغها 
يف تل�ك الكلم�ات »التف�اؤل ه�و أفي�ون 
الجن�س الب�ري! الروح املعاف�اة تفوح 
بنت�ن الغباء. ع�اش تروتس�كي!«، قلبت 
حيات�ه رأًس�ا عى عق�ب، وُع�دَّت بمثابة 
عداء للش�يوعية، وبخاص�ة يف ذلك الوقت 
العصي�ب م�ن تاري�خ ب�الده، إذ تعقدت 
األمور، وتم طرد لودفيك من الحزب، وهو 
الحدث الذي جرب�ه كونديرا، هو والكاتب 
جان ترافولكا عام 1950، وسيجربه مرة 
أخ�رى يف ع�ام 1970. أما روايت�ه الثانية 
»الحي�اة ه�ي يف مكان آخ�ر« فقد منعت 

تماًما من النر يف التشيك.

»كتاب الضحك والنسيان«
بعد االحتالل الس�وفييتي للتشيك، منعت 
جميع أعم�ال كونديرا من النر يف بلده، 
وُفصل من منصب�ه يف الجامعة، فاضطر 
يف عام 1975 إىل الهج�رة مع زوجته فريا 
هرابانكوفا إىل فرنسا. وهناك، بعد نره 
»كت�اب الضحك والنس�يان«، ال�ذي نعت 
فيه الزعيم الش�يوعي غوستاف هوساك 
ب�«رئيس النس�يان«، مس�تعرًضا الواقع 
بع�د الغ�زو الس�وفييتي، وكي�ف دم�رت 
الحياة الثقافية، ومنعت كثريًا من األعمال 
األدبي�ة العظيم�ة، مث�ل أعم�ال كاف�كا، 
تلق�ى أكرب رضبة موجع�ة من حكومته، 

بتجريده من الجنسية التشيكية.

أغوار الكائن املنيس
يف فرنسا، عمل أستاًذا مساعًدا يف جامعة 
ري�ن بربيتان�ي، وحص�ل عى الجنس�ية 
وط�أة  وتح�ت   .1981 ع�ام  الفرنس�ية 
الظروف الجديدة، كتب رائعته الفلسفية 
»كائ�ن ال تحتم�ل خفت�ه« 1982، قارن 
فيه�ا ب�ن فكرت�ن جوهريت�ن؛ الخف�ة 
والثقل، ون�رت الرواية بع�د عامن من 
تاري�خ كتابته�ا، وبه�ا وص�ل إىل مرتبة 
العاملي�ة، وقال فيه�ا: »إن الوج�ود يف بلد 
أجنب�ي يعني امليش عى حب�ٍل مرتفع عن 
األرض بال شبكة أمان توفرها للمرء البلد 
الت�ي فيه�ا أهل�ه وزم�الؤه وأصدقاؤه، 
وحيث يسهل عليه أن يقول ما يشاء بلغة 
يعرفها منذ الطفولة«. وكانت أفكاره عن 
الخلود والحب والجمال والهوية، وغريها 
م�ن املوضوع�ات الفلس�فية، يف روايت�ه 
السادسة »الخلود« 1988م، آخر ما كتبه 

كونديرا باللغة التشيكية.
يف مس�تهل التس�عينيات، ق�رر الكتاب�ة 

بالفرنسية، مثل صموئيل بيكيت، وإميل 
س�يوران. فكت�ب بها مقاالت�ه، وتأمالته 
حول الرواية، وجمعها يف ثالثيته الشهرية 
الصادرة يف أجزاء؛ »تأمالت يف فن الرواية«، 
و«الوصاي�ا املغ�دورة«، و«الس�تار«، ث�م 
يف مجل�د واح�د، تح�ت عن�وان »ثالثي�ة 

الرواية«.
بع�د عري�ن عاًما م�ن التدري�س، كان 
ع فرنس�يته الت�ي تعلمها يف برنو،  قد طوَّ
مس�قط رأس�ه، بما يكفي لجعل القارئ 
يش�عر بأنها لغت�ه األصلية، وه�و يقلب 
صفح�ات الف�ن الروائ�ي منطلًق�ا م�ن 
مقوالت فلس�فية له�ورسل، ودي�كارت، 
ورسفانتس، وتولستوي، وجويس، ليصل 
إىل أن الفلس�فة والعلوم قد نسيت كينونة 
اإلنسان، فيما سعت الرواية إىل سرب أغوار 

هذا الكائن املنيس.

كاتب ال ُتحتمل غربته
ُع�رف كوندي�را يف منف�اه بحساس�يته 
والكآب�ة،  العزل�ة  إىل  وميل�ه  املفرط�ة، 

املع�ارض  يف  املش�اركة  ع�ن  وعزوف�ه 
أو  الثقافي�ة،  والفعالي�ات  واملؤتم�رات 
اإلدالء بأي�ة ترصيح�ات لوس�ائل اإلعالم 
ع�ى م�دى عقدي�ن كاملن. وكان�ت أول 
رواية صدرت له بالفرنسية، »البطء« عام 
1995، هي الرواية الس�ابعة يف مس�ريته 
الروائي�ة. وانت�رص فيها املح�ارب املنفي 
للب�طء، وربط�ه بوش�ائج خفي�ة بق�وة 
الذاكرة، كما ربط بن الرسعة والنس�يان 
يف عال�م متالحق حد ال�دوار. ومثل أعمال 
كونديرا، لم تخُل »البطء« من مناقش�اته 

يف السياسة، والثقافة، والتحرر الجنيس.
زار وطن�ه ألول مرة ع�ام 1996، وهنالك 
تقارير تش�ري إىل أن�ه كان يزوره متخفًيا 
م�راًرا، فق�د ظلت فك�رة الوطن حس�ب 

ترصيحاته، غامضة بالنسبة له.
يف ع�ام 1998، صدرت روايت�ه »الهوية«، 
بمفهوم جدي�د يتفق والوضع الكونديري 
الراهن، فلم تعد الهوية مرتبطة بالقومية، 
كم�ا هو مع�روف، وإنم�ا أصبحت هوية 

املرء أمام ذاته وأمام اآلخرين.

يف »الجهل«، ش�كل املنفى، وما ينجم عنه 
من انس�الخ الكائن عن بيئت�ه الطبيعية، 
محوره�ا الرئي�س، بينما لعب�ت العبثية 
دور البطولة يف »حفلة التفاهة« الصادرة 
ع�ام 2014، أزمتي يف مقابل أزمة العالم، 
منترًصا حس�ب كلماته للخفة عى الثقل 
»أدركن�ا من�ذ زمن طوي�ل أنه ل�م يعد يف 
اإلم�كان قل�ب ه�ذا العال�م، وال تغي�ريه 
البائ�س  جريان�ه  إيق�اف  وال  لألفض�ل، 
لألم�ام، ل�م يك�ن هن�اك س�وى مقاومة 
وحي�دة ممكن�ة، أال نأخ�ذه ع�ى محمل 

الجد«.

حفلة التفاهة
يف منف�اه، ظ�ل كونديرا يرفض بحس�م 
ترجم�ة أعمال�ه إىل التش�يكية، فأث�ريت 
كثري من التس�اؤالت حول عالقته بوطنه، 
بعضه�م وج�د يف حرم�ان مواطني�ه من 
فنه، نوًعا من التعايل، بينما اتهمه آخرون 
بالخيانة، وبخاصة حن نرت الصحيفة 
التشيكية األس�بوعية تحقيًقا ادعت فيه 
أن كونديرا بلَّغ عن طيار تش�يكي ش�اب 
كان يدع�ى مريوس�الف ديفوشارتش�يك 
للرط�ة ع�ام 1950، ولكن�ه نف�ى عن 
نفس�ه ه�ذه االتهامات، ودخ�ل يف حالة 
م�ن الضي�ق، زادت حدته�ا ح�ن ظهرت 
س�رية أدبي�ة بعن�وان »كوندي�را: الحياة 
التش�يكية واألوقات«، كتبها جان نوفاك، 
وأث�ارت ردود فع�ل مثرية للج�دل، حيث 
انتقد كاتبها تماًما كاتب املنفى الش�هري 

بكلمات الذعة.

لفتات من أرض الوطن
يف عام 2007، حص�ل كونديرا عى جائزة 
دولة التش�يك ل�ألدب، ويف ع�ام 2009 تم 
منح�ه املواطن�ة الفخري�ة يف برنو، وعى 

الرغم من ذلك، حن دعي إىل حضور مؤتمر 
يف برن�و ملناقش�ة أعماله، أرس�ل رس�الة 
إىل املنظم�ن يص�ف فيها املناس�بة بأنها 
»حفلة مذلة«، وبأنه كاتب فرنيس، وال بد 
م�ن التعامل مع كتبه عى أنها فرنس�ية، 

وتصنيفها ضمن األدب الفرنيس.
بعد م�ا يزيد عن أربعن عاًم�ا، تحديًدا يف 
2019، وج�دت الحكومة أن�ه آن لكاتبها، 
مرش�ح نوبل الدائم، أن يس�رتد جنسيته. 
، قام س�فري جمهورية التش�يك،  ومن َثمَّ
بيرت دروالك، بزيارته يف ش�قته يف باريس، 
مرصًح�ا  الجنس�ية،  ش�هادة  ليس�لّمه 
لصحيفة الغاردي�ان اللندنية: إنها »لفتة 
رمزي�ة مهم�ة للغاي�ة، وع�ودة رمزي�ة 
ألعظ�م كات�ب تش�يكي. لق�د وجدت�ه يف 
مزاج جي�د، تناول مني الش�هادة، وقال: 
ش�كرًا«، ورأت األوساط األدبية التشيكية 
يف ه�ذه الخط�وة إش�ارة إىل أن ترجمات 
أح�دث أعمال كوندي�را قد تظه�ر باللغة 

التشيكية.

فالس الوداع.. نهاية سعيدة
من�ذ أي�ام، بع�د ح�وايل نصف ق�رن من 
الش�قاق ب�ن الكات�ب التش�يكي وبلده، 
رادوس�الف  بإع�الن  العال�م  تفاج�أ 
بوسبيش�ال، املسؤول عن مكتبة مورافيا 
يف برنو، لشبكة CTK قرار ميالن كونديرا 
الت�ربع بمكتبت�ه وأرش�يفه م�ن الوثائق 
والصور والرس�ومات ملكتبة برنو، املدينة 
التي ولد فيها يف األول من نيس�ان/ أبريل 
1929 ألب وأم تشيكين، هناك حيث تعلم 
املوس�يقى والس�ينما واألدب، وحارض يف 
أكاديمية ب�راغ للفن�ون التمثيلية، ونر 
أعماله الش�عرية األوىل يف الخمس�ينيات، 
وعم�ل محرًرا يف دورياته�ا األدبية، هناك 

حيث عاش طفولته وصباه وشبابه.

رح�ب وزير الثقاف�ة، لوبوم�ري زوراليك، 
بق�رار كونديرا وزوجت�ه، ووصف الهدية 
بأنه�ا »حدث ثق�ايف خ�اص«، مضيًفا أن 
ه�ذا الق�رار يش�ري إىل أن عالق�ة كونديرا 
به�ذا البل�د وثيق�ة جًدا.أعلن�ت مكتب�ة 
مورافي�ا بدوره�ا اعتزامه�ا إتاحة كتب 
كونديرا للطلبة والباحثن، ولكل املهتمن 
بأعمال مواط�ن برنو. وتتضم�ن املكتبة 
جمي�ع أعماله األدبي�ة املنش�ورة باللغة 
التش�يكية، واملرتجمة إىل أكثر من 40 لغة 
أخ�رى، عى أن يت�م تزويده�ا بالطبعات 
التش�يكية واألجنبية بن�اًء عى اتفاق مع 
أصحاب حق�وق التأليف والنر.يش�مل 
التربع كذلك أرش�يف املقاالت التي كتبها 
كونديرا، أو كتبت عنه، ومراجعات لكتبه 
الت�ي جمعها ن�ارشوه داخ�ل جمهورية 
التش�يك وخارجها، وص�وًرا فوتوغرافية 
تخص�ه، ورس�ومات ل�ه، وس�تتاح مواد 
األرش�يف للجمه�ور عى نحٍو أس�ايس يف 
ش�كل رقمي. كم�ا تم التخطي�ط لوضع 
أرش�يف كونديرا يف قاعة درس مس�تقلة 
تحمل اس�مه، حيث يمكن عقد القراءات 
والنقاش�ات مع الكتاب ومناقشات حول 
أح�داث  ثالث�ة  والثقافة.وهنال�ك  األدب 
مهمة ستتم يف خريف هذا العام، أواًل: نر 
أح�دث رواية له »حفلة التفاهة« برتجمة 
تش�يكية ألول مرة. ثانًيا: سيقدم املرسح 
الوطن�ي يف برنو عرًض�ا جديًدا ملرسحيته 
الص�ادرة ع�ام 1962، »مالكو املفاتيح«، 
يف 23 ترين األول/ أكتوبر. وثالًثا، سيتم 
نق�ل هدية كونديرا من ش�قته يف باريس 
إىل وطنه أيًضا يف خريف 2020، باإلضافة 
إىل أن كونديرا يعد بنفسه نسخة تشيكية 
م�ن رواي�ة »الجه�ل« م�ع املرتجم�ة آنا 
كارينينوفا، ليتمك�ن مواطنوه أخريًا من 

قراءتها.

تعلن جمعية ايادي الرحمة لالغاثة االنس�انية عن مناقصة ألس�تأجار س�يارات نقل  يف 
محافظة بغداد, االنبار, صالح الدين و دياىل .. حيث تقوم هذة الس�يارات بنقل موظفن 
جمعية ايادي الرحمة لغرض توزيع مواد االغاثة االساسية ونصب الخيم يف داخل وخارج 
املخيمات  - ضمن نفس املحافظة وملدة اربعة اش�هر ابتداء من بداية شهر أيلول-2020 

ولغاية نهاية شهر كانون االول-2020.
لذا عى الراغبن من رشكات النقل واستأجار السيارات تقديم عروضهم حسب املعطيات 

ادناه:
ان الربنامج يهدف اىل مس�اعدة النازحن داخل املخيم�ات والعائدين خارج املخيمات يف 
توزيع املواد الغري غذائية ونصب الخيم لهؤالء االشخاص حسب معاير تم االتفاق عليها 

مع املمول.
فيما ييل نوع السيارات املطلوبة لنقل املوظفن حسب الرقعة الجغرافية.

تقوم الركة الناقلة بتوفري سيارات ذات موديل 2017 فما فوق.
تكون السيارات مكيفة. 

يرجى ارسال العرض التجاري )حسب رغبة الركة يف التقديم( باسعار السيارت.
تقوم الركة الناقلة بتوفري س�ائق حاصل عى اجازة سوق عمومية )+ب( و عى دراية 

جيدة باملنطقة ويفضل من سكنة املحافظة.
)5 ايام( هي ايام الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحا« حتى 3:30 ضهرا«  ويكون 

العمل يف ايام العطل حسب الحاجة, كما يف الجدول ادناه:

تكون مدة العقد اربعة اشهر تبدأ من شهرأيلول 2020 وتنتهي نهاية شهر كانون االول 
 .2020

تكون مستحقات الركة مقطوعة عى اساس شهري , وليس حسب النشاط او الحركة 
اليومية . 

تكون آلية تسديد مستحقات الركة شهرياً وعن طريق حساب البنك الخاص بالركة، 
و يكون التسديد بعد اسبوع من تاريخ تقديم الفواتري.

يك�ون تقدي�م العطاء عى اس�اس العمل يف جمي�ع املحافظات املذك�ورة , وليس تقديم 

جزئي.
الجدول الزمني إلجراءات املناقصة وتنفيذها: 

تكون مدة التقديم لغاية 20 أب 2020.
سيتم االعالن عن الفائزين يف العطاء يف 30 أب 2020.
يتم توقيع العقد يف 31 أب  يف املكتب الرئييس يف بغداد.

يجب عى الفائز يف العطاء توفريالسيارات  بتأريخ 1 أيلول.
الية التقديم العطاء:

عى الركات الراغبة يف أملش�اركة بهذة املناقصة تقدي�م العطاءات اما يف مقر الجمعية 
الكائ�ن يف الك�رادة - تقاط�ع املس�بح -الف�رع املقاب�ل للم�رصف التج�اري العراق�ي 

-هاتف)07705332412(.
 ويقدم العطاء يف ظرف مغلق ومختوم  يف داخله ثالثة ظروف مختومة ومقفلة تحتوي 
ع�ى االول ) اوراق الرك�ة ( الثان�ي ) الع�رض الفن�ي ( و الثالث ) الع�رض التجاري ( 
وعليهم اس�م الركة واس�م مقدم العطاء ورقم املناقصة و تحوي ظروف العطاء عى 

الوثائق التالية:
العرض الفني:-

السرية الذاتية واألعمال السابقة واملماثلة.

انواع السيارات املستخدمة لنقل املوظفن.
عدد السيارات حسب املذكورة الجدول اعاله التي ستوفرها الركة لنقل املوظفن.

تسهيالت اخرى. 
العرض التجاري:-

قائمة السعار اجور السيارات لنقل املوظفن.
الوثائق املطلوبة:-

شهادة التسجيل مع البيان التأسييس ومحرض اجتماع الركة.
براءة ذمه من الرضيبة لعام 2019.

امليزاني�ة العمومي�ة للرك�ة لع�ام 2019 مصدقة من مجل�س مهنة مراقب�ة وتدقيق 
الحسابات.

هوية غرفة تجارة.
مستمسكات املدير املفوض او املخول عنه مع كتاب التخويل.

تفاصيل الحساب املرصيف للركة.
تقديم تعهد خطي بااللتزام بالتوصيات التي تتم مناقشتها بشكل شهري واملوافق عليها 

لكل من مراقبة مراكز البيع, اسعار السلع, تقييم االداء.
مالحظات مهمة:-

يهمل العطاء يف حال نقص يف الوثائق املطلوبة
ال يستلم العطاء بعد انتهاء مدة االعالن

اليحق التقديم باكثر من عطاء يف املناقصة نفسها. 
info@mercyhands.( للمعلومات واالستفسار الرجاء مراس�لتنا عى الربيد االلكرتوني

org(, س�يتم االجابة عى جميع استفس�اراتكم خالل مدة اقصاها 24 س�اعة عدا ايام 
الجمعة والسبت.

الجمعةخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناالحدالسبت

حسب 
الحاجة

دوام 
رسمي

دوام 
رسمي

دوام 
رسمي

دوام 
رسمي

دوام 
رسمي

حسب 
الحاجة

أعالن مناقصة
أستئجار سيارات

اعالن رقم )3( لسنة 2020

نوع السيارة موقع العمل العدد
سيدان بغداد 1
سيدان صالح الدين 1
سيدان ديالى 1

44X دفع رباعي االنبار 2
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ليس هو زمن االنتداب
           رزاق عداي 

ال انت�داب للَبنان، وال اس�تعمار قديم�اً، فالتاريخ ال 
يكرر نفسه، واذا كررها فستكون مهزلة، ربما هي 

مقولة قديمة ل� )كارل ماركس( املولع بالتاريخ.
أما ما راج بشكل واسع عرب وسائل االعالم، وانترش 
بكثاف�ة م�ن ع�ى مس�احات ومنص�ات عريض�ة 
للتواص�ل االجتماعي، عن تس�لم الرئي�س الفرنيس 
وثيقة تواقي�ع آلالف من اللبناني�ن يبدون رغبتهم 
فيه�ا للع�ودة بالب�الد اىل االنتداب الفرن�يس، فهذه 
الحركة او الفاعلي�ة املجتزأة وغري املتوقعة من لدن 
هؤالء املوقعن عى الوثيقة، التي حصلت خالل زيارة 
الرئيس ماكرون، التي استغرقت عدة ساعات فقط، 
عى اثر االنفجار الكبري الذي تعرض له مرفأ بريوت 
مؤخ�را، لم تكن هذه الحركة س�وى فورة عاطفية 
غاضبة، او رد فعل نفيس طارئ ازاء صدمة التفجري 
امله�ول، فحس�ب، او هو مع�ادل المتع�اض عارم، 
واس�تياء مجتمعي عظيم، من جراء مسلسل طويل 
ملعاناة وأزمات مس�تمرة ومتوالية عاش�ها الشعب 
اللبنان�ي طيلة عق�ود زمني�ة طويل�ة، أنتجها أداء 
، فجاء االنفجار يف مرفأ بريوت األخري  حكومي مرتدٍّ
كتداٍع نوع�ي وهائل، ليفّجر النف�وس بما اختزنت، 
فعربت عن نزوعها للخ�الص، حتى وان كان برغبة 

ارتدادية باتجاه معاكس للتاريخ بالعودة اىل االنتداب 
القديم! أما بخصوص زيارة الرئيس الفرنيس للبنان، 
فهي، كما قال يف مؤتمره الذي عقده قبل مغادرته، 
ان ليس ألحد أن يغري النظام الس�يايس لدولة لبنان، 
او ان يتدخ�ل يف الش�أن الداخ�ي له�ا، إنم�ا حرض 
ملناس�بة الح�دث الجلل »لتقديم املس�اعدة بش�تى 
أنواعها، وملواساة الش�عب اللبناني، وتقديم النصح 
الس�يايس باملمكن، مقرتحا تغيري العقد االجتماعي 
- السيايس لدولة لبنان فقط«، فلبنان يتلقى رعاية 
فرنسية منذ أكثر من قرن من الزمان، ابان االنتداب 
الفرن�يس ل�ه، وكان�ت بع�ض الطوائ�ف اللبناني�ة 
والعائ�الت والش�خصيات تحظى بعالق�ات عميقة 
وتاريخية، واس�تمر االهتمام الفرنيس بلبنان، حتى 
بعد االس�تقالل، وتش�كيل الدولة اللبنانية الحديثة، 
فالرعاي�ة ل�ه تتفوق ع�ى ما يناظره�ا لدول رشق 
أوس�طية أخرى، أم�ا قصة االنت�داب، فهي كما هو 
معروف آلّية س�يطرة دولة عى أخرى، وهي صيغة 
هيمنة انتهى مسوغها تأريخيا، إذ شاعت يف املرحلة 
الكولنيالية )االستعمارية(، كعقد استعماري، يربم 
ما بن الدول املس�تعمرَة )بفتح الراء( واملس�تعمرِة 
)بكرس ال�راء( بوثائ�ق معاه�دات او اتفاقيات بن 
الطرفن، كما حصل يف العراق مطلع القرن العرشين 
من انتداب بريطاني له. فظاهرة االنتداب او الحقبة 

االس�تعمارية بزغ�ت كمرحل�ة حتمته�ا وفرضتها 
معطي�ات تاريخية - تطورية يف العالق�ات الدولية، 
أي ما ُيسمى بالتش�كل الدولتي الجديد الذي أفرزه 
النظام ال�دويل الجديد وفقا للمعاهدات املنعقدة بن 
مجموع�ة من دول أوروب�ا الب�ارزة يف نهاية القرن 
الثامن ع�رش، وجاءت متزامنة م�ع التنامي الكبري 
للنظ�ام الرأس�مايل الصناع�ي، والتوس�ع والرتاكم 
السلعي يف االنتاج، والذي ولد بدوره أزمات متعاقبة، 
مما شكلت حافزا كبريا لالستعمار والحقا االنتداب، 
فكان�ت الح�رب العاملية األوىل هي التجس�يد العمي 
لظاهرة االس�تعمار يف ش�كل العالقات الدولية بعد 
اقتس�ام غنائم الحرب عى ش�كل دول مس�تعمرة، 
الي�وم، ما ع�اد االنتداب يصلح كآلي�ة لحكم الدول، 
فال�دول الكبرية املس�تعمرة باتت ال تقب�ل به، فهو 
غري نافع وال رشيد، إذ بموجبه تتحمل هذه األخرية 
التزامات سياسية واقتصادية طائلة، واملثال القريب 

والحارض يف
االذه�ان، ويف الذاك�رة العراقي�ة ح�را، هو حجة 
ام�ريكا يف ادعائه�ا تحرير العراق ملا اجتاحته س�نة 
2003 ال�ذي أوقعه�ا الحقا يف إحراج كب�ري يف دائرة 
النق�اش يف األم�م املتح�دة، م�ا أجربه�ا لالع�رتاف 
باالحت�الل مقرون�ا بق�رار دويل ص�در ع�ن األم�م 
املتحدة، وتحملت مس�ؤوليتها عن الواقعة بوصفها 

دولة محتلة، والحظنا بعد ذلك كيف أن )اوباما( هو 
الذي أرسع لسحب جيشه من العراق يف سنة 2011 
ليخلص من أعباء االحتالل، كما أننا يمكن أن نتذكر 
تجارب أخرى مماثل�ة اىل حد ما، فالرسعة العجيبة 
لتفكك االتحاد الس�وفيتي كانت تثري التعجب واوىل 
مخرجاتها أن )غورباتشوف( هو الذي اوعز اىل دول 
البلق�ان )ليتوانيا، واس�تونيا، والتيفيا( لالنفصال، 
بعدم�ا أدرك تمام�ا أال ج�دوى م�ن ارتباطها فهي 
متطفلة ع�ى اقتصاد االتحاد الس�وفيتي، أكثر من 

كونها داعمة للناتج القومي للبالد.
 العال�م العومل�ي ال�ذي يمي�ز العالق�ات ب�ن الدول 
ويحكمه�ا، ال مكان فيه لالنتداب القديم، وفرنس�ا 
ه�ي أول العارف�ن به�ذه الخاصي�ة، الخالي�ة من 
االلتزام�ات، وغ�ري املكلف�ة، فلك�ي تك�ون ب�الدك 
منخرط�ة يف فوائد العومل�ة، فما علي�ك إال أن تنهج 
األس�لوب الذي اتبعه الرئيس الفرن�يس )ماكرون(، 
فكان أول رؤس�اء العالم الذي زار لبنان، بل وس�بق 
ساس�ة لبنان أنفس�هم يف الوص�ول اىل موقع املرفأ 
الذي ظل دخانه ينبعث حتى بعد حن، تجول الرئيس 
الفرن�يس يف امل�كان املح�رتق، واحتض�ن الكثري من 
اللبنانين بالحرارة الفرنس�ية املعهودة، وخاطبهم 
أن فرنس�ا ال تري�د االنتداب إنما حرضت للمواس�اة 

واملساعدة فقط.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 22600/3  ميسان
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 

الجنس : دار مفرزة لثالث دور بصورة غري رسمية 
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  : 260م2 
املش�تمالت : غرفت�ن واس�تقبال وصال�ة ومطبخ  

وصحيات  سقوفه شيلمان 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : راهن خارجي 

مقدار املبيع : حصته من العقار / عي كاظم عي  
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النج�ف االوىل   
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائد 
للراه�ن حصة / ع�ي كاظم عي لقاء طل�ب الدائن 
املرته�ن مرف الرافدي�ن  /فرع مس�لم بن عقيل  
البال�غ ) 17,167,000(  س�بعة عرش مليون ومائة 
وس�بعة وس�تون الف دينار عدا الفوائ�د التاخريية  
فعى الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خ�الل )30( يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن  مس�تصحبا معه تامينات قانونية 
نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 10% من القيمة 
املق�درة  للمبيع البالغة ) 50,000,000( خمس�ون 
مليون دينار  وان املزايدة س�تجري يف الساعة )12( 

ظهرا من اليوم االخري 
احمد حمزة كريم 

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف /االوىل
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة وفاة / 1389

التاريخ : 2020/1/14
اىل / املدعو / عي عبود جعفر 

اعالن
قدم طالب حج�ة الوفاة )مهدي عبود جعفر(  طلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدعو )عي عب�ود جعفر( قررت املحكمة تبليغك يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
اي�ام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه  س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

حسن جواد الحبيب
����������������������������������������������

فقدان
 فق�دت مني الوثيقه املدرس�يه املرقمه 3274 العدد 
42 الصادره من تربيه النجف  اعداديه الغري املهنيه  
باس�م حيدر طالب زاير من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار
����������������������������������������������

فقدان 
فقد مني الوصل الصادر من جامعه بابل  االقس�ام 
الداخلي�ه  باس�م تحرير محمد مطر ع�ى من يعثر 

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

اىل الرشيك حيدر مجيد سعد  
توجب عليك الحضور اىل صندوق االس�كان العراقي 
فرع النجف وذلك القرارك باملوافقه عى قيام رشيكك 
بالبناء عى القطعه املرقم�ه 3/4014 حي العروبه  

طالب القرض 
باسم مهدي عبد الكاظم

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

اىل الرشي�ك ال�ذي ال يح�رض  / امري فرحان حس�ن 
العابدي

توج�ب عليك الحضور اىل مديرية بلدية النجف وذلك 
لغرض اصدار اجازة البناء للعقار املرقم 3/53708 

حي النداء وملدة عرشة ايام من تاريخ النرش
طالب االجازة

محمد كريم عبد الله
����������������������������������������������

فقدان وثيقة 
فق�دت الوثيق�ة الصادرة من مديري�ة تربية النجف 
تاري�خ االص�دار  بالرق�م 18  الخارجي�ة  الدراس�ة 
2018/1/9 الجه�ة املمنوح�ة اليها اله�دى االهلية 
للدراس�ات االس�المية بأسم ) ميس�م طالب حسن 
ثجيل( عى من يعثر عليها تسليها اىل جهة االصدار 
����������������������������������������������

اىل الرشي�ك ال�ذي ال يح�رض / بالل واك�رام وزهري 
وانور اوالد عبد النبي عباس 

توجب عليكم الحضور اىل مديرية بلدية النجف وذلك 
لغرض اصدار اجازة البناء للعقار املرقم 3/36922 

حي السالم وملدة عرشة ايام من تاريخ النرش
طالب االجازة

عي معن عيىس احمد
����������������������������������������������

تنويه
ورد يف اع�الن جامع�ة املثن�ى / االقس�ام الداخلي�ة 
املزاي�دة العلني�ة لبي�ع مواد مش�طوبة املنش�ور يف 
يف   )2191  ( بالع�دد  العراق�ي   املس�تقبل  جري�دة 
)2020/8/10( حيث ورد من تسلسل 9 اىل تسلسل 
20 الس�عر الكي خطأ والصحيح ت 9 الس�عر الكي 
832000  ت 10  السعر الكي 248000  ت11 السعر 
ال�كي 36000  ت12 الس�عر ال�كي 10000  ت13 
الس�عر ال�كي 10000 ت14 الس�عر ال�كي 20000  
ت15 الس�عر ال�كي 702000  ت16 الس�عر ال�كي 
4000  ت17 الس�عر الكي 5000  ت18 السعر الكي 
6000  ت19 السعر الكي 9000   ت20 السعر الكي 

70000 لذا اقتىض التنويه

وزارة الدفاع
الدائرة القانونية

املحكمة العسكرية اخلامسة
اعالن حكم 3

اىل املحكومن الغائبن املدرجة اسمائهم أدناه بما انكم محكومن غيابيا وفق املواد املشار إليها من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 املعدل وألن محل إقامتكم 
مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عى أن تحرضوا أمام املحكمة العس�كرية الخامس�ة خالل مدة )ثالثة أش�هر(  من تاريخ نرش هذا االعالن وعند عدم حضوركم 

سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية استنادا اىل أحكام املادة  243 من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل 

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية اخلامسة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/2219 /2018 
التاريخ/10 /8 /2020

أعالن 
تبيع مديري�ة تنفيذ الكوت العقار التسلس�ل 19/453 الرساي  
الواقع يف الكوت العائد للمدين )قيس هادي جبار ( املحجوز لقاء 
طلب الدائنة  )مياده س�عدي صربي(البال�غ )800,000,000( 
مليون دين�ار فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة )30 ي�وم ( تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل 

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :-  كوت / الحيدرية 
2-جنسه ونوعه:-  بستان 

3-ح�دوده واوصافه : اس�هام املدين البالغة 4181 س�هم من 
عمود العقار 

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران : 

7مساحتة :- 
8– الشاغل :

9_القمي�ة املق�درة : 112,000,000 ملي�ون دينار عن اس�هام 
املدين

����������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 885/ب/2013
التاريخ  :2020/7/5

اعالن
بناءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
تسلس�ل )3/مقاطع�ة 12 ج�زرة النقيب( محل�ة )الكوفة( يف 
النجف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار  املذكور اعاله 
واملبين�ه اوصافه وقيمته املقدره ادن�اه فعى الراغبن بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل )خمسة عرش( يوما من اليوم التايل 
لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10 
من القيمة املق�درة  البالغة  بموجب صك مصدق المر  محكمة 
ب�داءة الكوف�ة وصادر من م�رف الرافدين / فرع مس�لم بن 
عقي�ل )ع(  يف الكوف�ة  وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثاني�ة عرش من اليوم االخري من االعالن يف قاعة املحكمة وعى 
املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 

القايض 
احمد كاظم املوسوي

االوص�اف : وهي ارض  زراعية مس�احتها واحد دونم وتس�عة 
اولك وخمس�ن مرت  وتبعد عن الش�ارع العام  مسافة 100 مرت 
ويقطعها جدول صغري مش�يد عليه قنطرة صغرية بعرض 2,5 
مرت لعبور املش�اة وتحتوي عى عدد من اشجار النخيل عدد 65 
نخل�ة وع�دد من اش�جار الحمضيات عدد 30 ش�جرة متداخلة 
فيما بينها كما توجد دار سكنية مشيدة عى القطعة مساحتها 
120 م�رت كما لوح�ظ ان القطع�ة محاطة بقط�ع زراعية من 

الجهات االخرى .
القيم�ة املق�درة :  القيم�ة الكلي�ة  للقطع�ة الزراعية موضوع 
الكشف وما عليها من غراس ومنشات مبلغ اجمايل قدره مائة 
وثالثة واربعون مليون وس�تمائة ال�ف دينار )143,600,000( 

دينار

����������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 14484/3  ميسان

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 
الجنس : دار مفرزة اىل دارين بصورة غري رسمية 

النوع : ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  : 260م2 / حصة الراهن 130م2
املش�تمالت : غرف�ة وصال�ة واس�تقبال ومطب�خ وصحيات  يف 
الطابق الس�في وثالث غ�رف يف الطابق العلوي مبني بالطابوق 

مسقف بالكونكريت املسلح 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : راهن بصورة غري رسمية 

مقدار املبيع : حصة / هادي حسن عليوي يف العقار 
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف االوىل   باملزاي�دة 
العلني�ة العقار املوصوف اع�اله العائد للراه�ن حصة / هادي 
حس�ن عليوي  لقاء طل�ب الدائن املرتهن م�رف الرافدين  /

فرع مسلم بن عقيل  البالغ ) 13,500,000(  ثالثة عرش مليون 
وخمس�مائة الف دينار فعى الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن  مس�تصحبا معه تامين�ات قانونية نقدية او كفالة 
مرفي�ة ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املق�درة  للمبيع البالغة 
) 100,000,000( مائ�ة مليون دينار  وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري 
احمد حمزة كريم 

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف /االوىل

العدد / 4196
التاريخ / 20/ 7/ 2020

اىل الرشيك / عدنان حسن كاظم
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي فرع 
النجف االرشف  وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عى  
قيام رشيكك )ميع�اذ مجيد متعب ديوان(  بالبناء 
عى حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 8/16 كوفة 
/ رقم املقاطعة )32( اس�م املقاطعة االغا لغرض 
تسليفه قرض االسكان خالل مدة اقصاها خمسة 
ع�رش يوم داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن  وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال
�����������������������������������������

اىل الرشيك / امجد هادي سلمان
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي فرع 
النجف االرشف  وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عى  
قيام رشي�كك )محمد مهدي كام�ل (  بالبناء عى 
حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 4986/3  حي 
العروبة رقم املقاطعة )4( اس�م املقاطعة )جزيرة 
النج�ف(  لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان خالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خ�ارج العراق م�ن تاريخ نرش االعالن  وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بيجي
العدد : 399/ش/2019

التاريخ 2020/7/12
اعالن

اىل املدعى عليه ) محمد جاسم عي( 
اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف بيج�ي قرارها 
بالعدد ) 399/ش/2019( واملتضم�ن الحكم بالتفريق 
القضائ�ي بن املدعية وفاء ابراهيم مهدي واملدعى عليه 
محمد جاس�م عي وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ املبلغ القضائي محمد عي عيىس ومرفقه 
اشعار مختار منطقة البعيجي املختار طه رصين صالح 
واملؤيده من قبل قائمقامية قضاء بيجي واملتضمن فيه 
ارتحال�ك اىل جه�ة مجهولة ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالنرش يف 
صحيفت�ن محليتن ويف حال عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا لالعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية فان 

قرار الحكم نافذا بحقك ومكتسب درجة 
القايض

قير عباس رشيد

�����������������������������������������
فقدان 

فقد مني سند العقار املرقم 3/41631 حي الوفاء 
باس�م حمدي�ه عيىس عبد الحس�ن عى م�ن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار 

اىل الرشكاء / 1 � اسماء حيد  جادر
2 � مصطفى حمودي علوان 

اقتىض حضوركم اىل صندوق االسكان العراقي 
ف�رع النج�ف االرشف  وذلك لتثبي�ت اقراركم 
باملوافق�ة عى  قيام رشيكك�م )ارساء صباح 
سالم(  بالبناء عى حصته املشاعة يف القطعة 
املرقم�ة 3/49554  حي النداء  رقم املقاطعة 
)4( اس�م املقاطعة )جزي�رة النجف(  لغرض 
تس�ليفه قرض االس�كان خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن  وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
�����������������������������������������

اىل الرشيك / عي عبد املحسن يحيى
اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النجف 
وذل�ك الق�رارك باص�دار اج�ازة بن�اء للعقار 
املرقم 50370 / حي النداء لرشيكك يف العقار 
املواطنة صبا قاسم كريم وبخالف ذلك سوف 

تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي ب�رج الحمل،واصل عملك بهدوء وروية 
وال تت�رع يف اتخ�اذ قراراتك ألنك ق�د تندم يف 
املس�تقبل. تتخلّص من أزم�ة عاطفية أقلقتك 
وأتعب�ت أعصاب�ك م�دة طويلة، وتخ�رج منها 

أقوى من السابق. 

عزيزي ب�رج الثور،املعلومات التي تتلقاها من 
ش�خص م�ا قد تتيح ل�ك فرصة للمش�اركة يف 
بعض املرشوعات الناجحة، ستكتشف بنفسك 

أن هذه املعلومات شديدة االرتباط بعملك. 

عزيزي برج الجوزاء،ستكون األنظار مشدودة 
الي�ك وال بد من أن ترتك أثرًا جميالً أينما حللت. 
تتمتع بالثقة والهدوء والنضج، وترغب يف اتخاذ 
قرار أو حس�م مس�ألة معينة. تتلقى جواباً أو 

خربا يغري يومك تماماً ويجعلك سعيًدا. 

عزيزي برج الرطان،تخص�ص بعض الوقت 
اليوم لتنمية موهبة الغناء أو الرقص أو العزف 
ع�ى أحد األدوات املوس�يقية. ربم�ا ال تصل إىل 
النتائ�ج التي كنت تتوقعه�ا، ولكن ال بأس من 

تكرار املحاولة حتى تصل إىل ما تريد. 

عزيزي برج األسد،شعورك بالبهجة والسعادة 
ق�د يؤثر عى أف�راد أرستك. مس�اعدة اآلخرين 
ومؤازرتهم يف وقت الشدائد تجعل الجميع يقف 
جانب�ك وقت الحاجة أيضا. إذا كنت لديك مهام 
تحتاج إىل وقت طوي�ل إلنهائها، انته منها أوال 

يف فرتة الصباح.

عزيزي برج العذراء،قد تتوقف بعض املشاريع 
والخط�ط املهني�ة اليوم لس�بب غ�ري معروف. 
الظ�روف الت�ي تح�دث لك الي�وم ربم�ا تقربك 
م�ن الرشيك أكثر ألنك س�تلجأ إلي�ه لتحكي له 

مشاكلك.

عزيزي برج امليزان،استعد فربما تواجه مشكلة 
ما يف محيط أرستك، فمن أهم األمور التي يجب 
أن تهت�م بها هي استش�ارة بعض األش�خاص 

ليقدموا لك بعض الحلول لتلك املشكلة. 

عزي�زي ب�رج العقرب،نّش�ط ذاكرت�ك وعقلك 
بقراءة بعض الكتب. قم بزيارة إحدى املكتبات 
اليوم واقرأ بعض الروايات الشيقة أو اقرأ بعض 
املعلومات الريعة ع�رب االنرتنت. أمامك طرق 
عديدة لتت�زود باملعلومات ولك�ن األمر يتطلب 

منك مزيًدا من اليقظة والحرص عى التعلم.

عزيزي برج القوس،ش�عورك بالقلق والضغط 
لي�س معناه أنك غدا س�تكون قلقا ومضغوطا 
أيض�ا. ال داع لألفكار الس�وداوية هذه. أمامك 
خطوات بسيطة يجب أن تقوم بها حتى تتغلب 

عى هذه الحالة.

عزيزي برج الجدي،توق�ع حصولك عى بعض 
املعلوم�ات املادي�ة املفي�دة م�ن مص�در غ�ري 
متوقع. ربما تتعلم ش�يئا جديدا اليوم يف مجال 
االس�تثمار، أو ربم�ا ُتعرض أمام�ك العديد من 

الفرص املمتازة التي تتعلق بمجالك.

عزيزي برج الدلو،يبدو هذا اليوم مناسبا لشتى 
أنواع املساعي واملفاوضات والعمليات املالية أو 
التجارية والسفر من أجل إتمام بعض األعمال، 

أو من أجل الرتفيه والتسلية فقط. 

عزي�زي برج الحوت،قد تك�ون مضطرا للقيام 
ب�دور املم�رض الي�وم. ق�د يدع�ي الحبيب أو 
الصديق أنه ليس بحالة جيدة، ولذلك س�تقيض 
معظ�م الوق�ت مع�ه حت�ى تش�عر أن حالت�ه 

الصحية تحسنت.

العذراء

احلوت

أفضل مكمل غذائي لفقدان الوزن!
يرغ�ب الجمي�ع بتحقيق ال�وزن املثايل 
ولكن بالنسبة للعديد من الناس، تقف 
كل من العقبات الجس�دية والعقلية يف 

طريقهم.
وكش�فت األدلة أنه بمج�رد تحديد 
ما تأكل�ه وما يجب تجنب�ه، يمكن 
الوصول إىل الهدف النهائي بسهولة 

أكرب.
ويتمثل أحد العن�ارص، التي ُينصح 
بإضافته�ا إىل النظ�ام الغذائ�ي، يف 
الس�يلليوم، وهو مكم�ل قائم عى 
األلي�اف مش�تق م�ن بذور عش�ب 

بالنتاغو أوفاتا.
وتعد األلي�اف القابلة للذوب�ان، النوع 
الذي يمتزج مع املاء يف القناة الهضمية، 

مشكال مادة تشبه الهالم.
وتظهر األبحاث أن األلياف التي تشكل 
مركبات لزجة، بما يف ذلك الس�يلليوم، 
يف  التحك�م  يف  تس�اعد  أن  يمك�ن 
الشهية وتساعد عى فقدان الوزن.

ويعتقد أن الس�يلليوم يس�اعد عى 
التحكم يف الشهية عن طريق إبطاء 
إف�راغ املع�دة وتقلي�ل الش�هية، ما 

يدعم فقدان الوزن.
وكش�فت دراس�تان عن خصائص 
ع�ن  الناتج�ة  الده�ون  ح�رق 

السيلليوم.

ووجدت إحدى الدراس�ات أن تناول ما 
يصل إىل 10.2 غرام من السيلليوم قبل 
اإلفطار والغداء، أدى إىل انخفاض كبري 
يف الج�وع والرغب�ة يف تن�اول الطع�ام 
وزيادة الشعور باالمتالء بني الوجبات، 

مقارنة بالعالج الوهمي.
وأظه�رت دراس�ة أخ�رى أن مكمالت 
إىل  باإلضاف�ة  بمفرده�ا،  الس�يلليوم 
إقرانه�ا بنظام غذائي غن�ي باأللياف، 
ال�وزن،  يف  كب�ري  انخف�اض  إىل  أدى 
ومؤرش كتلة الجس�م، ونسبة الدهون 

يف الجسم.

سقط رجل واحد.. فامت اثنان
بعد تخفي�ف قيود الس�فر التي 
رافقت تف�ي ف�ريوس كورونا 
أن  بريطان�ي  ق�رر  املس�تجد، 
يم�يض إجازت�ه يف فن�دق ع�ى 
ش�اطئ البحر املتوسط، لتنتهي 
بوفات�ه  املش�ؤومة«  »الرحل�ة 
وتس�ببه بمقت�ل رج�ل آخ�ر، يف 

حادث غريب.
وكان الس�ائح الربيطاني البالغ 
م�ن العم�ر 50 عام�ا، يف زي�ارة 
إىل منطق�ة كوس�تا ديل س�ول، 
الت�ي تض�م أفض�ل املنتجع�ات 
يف إس�بانيا، املطل�ة ع�ى البح�ر 
األبيض املتوسط، بحسب موقع 

»سكاي نيوز« الربيطاني.
وخالل الرحلة، سقط الرجل من 
رشفة غرفته يف الطابق الس�ابع 

بأحد الفنادق، يف س�اعة مبكرة 
م�ن صباح األحد، إال أن املأس�اة 
لم تكن بس�قوطه فق�ط، وإنما 

بوقوعه عى رجل آخر.
رج�ل  ف�وق  الس�ائح  وس�قط 
إسباني يبلغ من العمر 43 عاما، 
كان يجلس أسفل الرشفة، ليلقى 

االثنان مرصعهما معا.
وهرعت قوات الرشطة إىل املكان 
وأعلنت وفاة الرجلني عى الفور، 
قبل أن تفتح تحقيقا يف الحادث. 
الربيطانية  الس�لطات  وأعرب�ت 
عن »دعمه�ا« ألرسة الربيطاني 
ع�ى  أنه�ا  إىل  مش�رية  املت�وىف، 
اتصال م�ع الرشطة اإلس�بانية 
بخصوص الحادث، وفق ما ذكر 

»سكاي نيوز«.

أسباب فقدان الشهية قد تكون خطرية
أسباب فقدان الشهية مختلفة. وهذه 
الحال�ة تعني ع�دم الش�عور بالجوع 
وعدم االس�تمتاع بتن�اول الطعام كما 
الع�ادة. وه�ذا االضط�راب ق�د يؤدي 
إىل انخف�اض ال�وزن ع�ى نح�و غ�ري 

طبيعي.
أبرز أس�باب فقدان الش�هية تعود إىل 
وتك�ون  األم�راض  ببع�ض  اإلصاب�ة 

عابرة يف الغالب، وهي:
•اإلصاب�ة باإلنفلون�زا أو نزلة الربد أو 

التهابات الجهاز التنفيس.
أو  بكتريي�ة  اللتهاب�ات  •التع�رّض 

فريوسية معينة.
• اإلمساك.

• بع�ض املش�اكل التي تصي�ب الجهاز 
الهضمي مث�ل تهيج املع�دة وحموضة 

املعدة ووجود جرثومة يف املعدة.
• التسمم الغذائي.

• الحساسية الغذائية.

• تقرح�ات الفم ال�ذي يصاحبه األلم 
عند تناول الطعام.

• الحمل.
• اضطراب الهرمونات.

• التوتر واالكتئاب.
• بعض اآلث�ار الجانبية لتن�اول أنواع 

معينة من العقاقري.
أسباب فقدان الشهية الخطرة

ق�د يك�ون لفق�دان الش�هية وهبوط 
الوزن من دون أس�باب واضحة عالقة 
باإلصاب�ة بنوع من أن�واع الرطانات، 
خصوصاً رسطان القولون والبنكرياس 
واملعدة. كذلك اإلصابة بمرض السكري 

واإليدز ومشاكل يف الغدة الدرقية.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
4 ثمرة جزر

2 ملعقة صغرية زيت زيتون
4/1 ملعقة صغرية ملح

خطوات التحضري:
سخني الفرن عى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

قوم�ي بتقطي�ع الج�زر إىل رشائح رفيعة بواس�طة املقرشة او س�كني حاد و 
ضعيها يف بولة كبرية الحجم ثم ضعي عليها زيت الزيتون.

ضعي امللح عى رشائح الجزر و قلبيها.
ضع�ي رشائح الجزر يف صينية قابلة لإلس�تخدام يف الفرن بحيث تكون طبقة 

واحدة.
ضع�ي الصيني�ة يف الف�رن م�ع تقلي�ب الج�زر م�ن ح�ني آلخر حت�ى تصبح 

مقرمشة.
قدمي رشائح الجزر كسناك خفيف ألرستك.

رشائح اجلزر يف الفرن

؟؟هل تعلم
العم�ل ع�ى مكتب غ�ري مرتب يجعل�ك أكثر 

أبداعا حسب دراسة يف جامعة مينيسوتا.
2- عندم�ا يف�وز الفريق الري�ايض املفضل، 
التستوس�تريون يرتف�ع  مس�توى هرم�ون 
الرج�ال  أجس�ام  يف  تقريًب�ا   %20 بنس�بة 
املش�جعني لهذا الفري�ق مما يحس�ن حالته 
أكث�ر  أن�ه  النفس�ية والجس�دية ويش�عره 

حيوية.
3- الرغبة الدائمة يف الكمال قد تقود صاحبها، 
لالكتئ�اب، القل�ق واألف�كار االنتحارية وذلك 
حسب دراسة نرشت يف مجلة تابعة للجمعية 
االمريكي�ة لعل�م النفس. ويف دراس�ة تمت يف 
ع�ام 2007 تحت ارشاف ع�دة جهات بحثية 
يف أالس�كا، فإن ع�دد كبري م�ن املنتحرين تم 
وصفهم من قب�ل أصدقائهم وأقاربهم بأنهم 
دائمو الرغبة يف الكمال )perfectionists( وأن 

تتم كل التفاصيل بدقة وكمال متناهيني.
4- عندما تدرس الكثري من املعلومات يف وقت 
قصري فق�ط لتجاوز االختبارات ُيس�مى هذا 
األمر )Bulimic Learning( - التعلم الُنهامي. 
هذا الن�وع من التعل�م وحش�و املعلومات يف 
دم�اغ الطال�ب دون أن يفه�م م�ا قيمتها أو 
فائدتها يعترب األس�وأ وين�ى الطالب رسيًعا 

كل ما قام بدراسته فور إنتهاء االختبار.
5- هناك اضطراب نفى ُيصاب به اليابانيون 
فقط، يعرف باس�م )متالزمة باريس(، حيث 
يعاني العديد م�ن زوار باريس اليابانيني من 
صدمة ثقافي�ة حادة وخيبة أم�ل تصاحبها 

أحياًنا إحساس بالضبابية والهلوسات

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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الشامخي عىل أبواب الرشطة العراقي
             المستقبل العراقي/ متابعة

اقرتب الرشطة العراق�ي، من التعاقد مع 
الالعب التونيس ياس�ن الشماخي، قادًما 

من صفوف اإلفريقي، هذا الصيف.
وق�ال عض�و الهيئ�ة اإلداري�ة للرشطة، 
تحسن اليارسي، يف ترصيحات لكووورة 
»اإلدارة فتح�ت قن�وات التف�اوض م�ع 

الالعب التونيس ياسن الشماخي«.
وأضاف »الشماخي أبدى رغبته يف تمثيل 
الرشط�ة رغ�م تلقي�ه عدة ع�روض من 
أندية تونسية، لكنه يفضل خوض تجربة 

االحرتاف الخارجي«.
وتابع »الرشطة ينتظر املشاركة يف دوري 
أبطال آس�يا، والت�ي تعد بواب�ة حقيقية 
للش�ماخي، من أجل التعبري ع�ن قدراته 

بشكل جيد«.
وأش�ار إىل أن الرشط�ة يواص�ل تدريباته 
اليومي�ة، تحضريًا للمش�اركة يف البطولة 

القارية.
يشار إىل أن الرشطة يس�عى لتعزيز صفوفه بالعبن محرتفن 

البطول�ة  اس�تئناف  قب�ل  بارزي�ن، 
اآلسيوية.

القوة اجلوية يوزع مناصب 
اهليئة املؤقتة

             المستقبل العراقي/ متابعة

اختارت الهيئة اإلدارية املؤقتة 
للق�وة الجوي�ة، املناص�ب 
اإلداري�ة، يف اجتماع عقد 
النادي،  رئي�س  بحضور 
جاه�د،  ش�هاب  الل�واء 

وجميع األعضاء.
االجتم�اع،  أثن�اء  وج�رى 
توزيع املناصب، إذ تم تسمية 
الل�واء الرك�ن مه�دي يارس، 
اإلدارية  الهيئ�ة  لرئيس  نائًبا 
املؤقتة، والعميد وليد الزيدي 
أميًنا لل�ر، وهيثم كاظم يف 

منصب األمن املايل.
وتم بحث كافة السبل للنهوض 
بالق�وة الجوية، مع اإلش�ادة 

بالك�وادر التدريبي�ة، وتقدي�م كافة 
أنواع الدعم لهم.

كم�ا ت�م مناقش�ة تش�كيل اللج�ان 

العاملة بالنادي، والتهيئة لالنتخابات 
املقبل�ة، الت�ي س�يحدد موعده�ا يف 

االجتماع املقبل.

مفاجأة: مييس يشرتي 
منزلاً يف ميالنو

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقري�ر صحفي إيطايل، أن األرجنتين�ي ليونيل مييس، 
نجم برشلونة اإلسباني، اشرتى منزاًل يف مدينة ميالنو.

وربط�ت العديد من التقارير اإليطالية واإلس�بانية مؤخرًا 
مييس باالنتقال إىل صفوف إنرت ميالن.

ووفًقا لش�بكة »سبورت ميدياست« اإليطالية، فإن مييس 
اشرتى منزاًل بالقرب من مقر نادي إنرت، يف مدينة ميالنو.
وأش�ارت إىل أن هذا األمر جاء بعد أسابيع قليلة من رشاء 
وال�د مي�يس ملنزل يف نف�س املنطق�ة، ليعزز أنب�اء انتقال 

الربغوث إىل النرياتزوري.
يذك�ر أن تقارير صحفية س�بق أن بررت رشاء والد مييس 

ملنزل يف ميالنو، بسبب انخفاض الرضائب هناك.
وينتهي عقد الربغوث مع برش�لونة يف صيف العام املقبل، 

ولم يصل الطرفان إىل اتفاق بشأن التجديد حتى اآلن.

رومينيجه: دوري األبطال حيتاج إصالحات

الطلبة يبدأ التدريبات الفردية

              المستقبل العراقي/ متابعة

الرئي�س  رومينيج�ه  هاين�ز  كارل  ق�ال 
التنفيذي لن�ادي بايرن ميونخ، إنه يتوقع 
ختاما مثريا ملنافسات دوري أبطال أوروبا 

يف العاصمة الربتغالية لشبونة.
وتحتضن لش�بونة البطولة املصغرة التي 
ستحس�م أدوار الثماني�ة وقب�ل النهائي 

والنهائي لدوري األبطال.
املزيد من اإلثارة

وق�ال رومينيج�ه يف ترصيح�ات أدىل بها 
الي�وم الثالث�اء يف ميون�خ: »أك�رب إث�ارة 
للجماهري بالطب�ع تتمثل يف نظام خروج 

املهزوم«.
وتاب�ع: »عادة ما ينت�رص الفريق األفضل 

عندم�ا تق�ام املواجه�ة م�ن مبارات�ن، 
بينم�ا يكون كل يشء وارد عندما تحس�م 

املواجهة من مباراة واحدة«.
وأض�اف: »ه�ذا النظام نعرف�ه من كأس 
العالم. ستكون مثل بطولة كأس أوروبية 
تلتق�ي فيه�ا أفض�ل الفرق م�ع بعضها 

البعض«.
وج�رى ف�رض النظ�ام الجدي�د لحس�م 
نس�خة هذا العام م�ن دوري األبطال إثر 
جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد-
19( الت�ي تس�ببت يف تعلي�ق املنافس�ات 
لفت�ة طويلة.وتجتمع الف�رق املتأهلة إىل 
دور الثمانية يف لش�بونة لخوض البطولة 
املصغ�رة التي تختتم باملب�اراة النهائية يف 

23 أغسطس/ آب.

وس�تقام جميع املواجهات بنظام خروج 
امله�زوم يف مباراة واح�دة فاصلة بدال من 
نظ�ام الذه�اب واإلي�اب.وكان ألكس�ندر 
س�يفرين رئي�س االتح�اد األوروبي لكرة 
الق�دم )يويفا( ق�د أعلن أن ه�ذا النظام 

سيطبق يف نسخة هذا املوسم فقط.

نظام جديد
لكن رومينج�ه رئيس بايرن ميونخ، الذي 
يلتقي برش�لونة اإلس�باني ي�وم الجمعة 
ضم�ن منافس�ات دور الثمانية، ال يرغب 
يف اس�تبعاد تطبيق النظام مجددا يف إطار 
تعديالت مستقبلية لدوري األبطال تطبق 

اعتبارا من 2024.
وقال رومينيجه: »ال أعتقد أننا بحاجة إىل 
دور مجموع�ات بحجم أك�رب. فهذا أمر ال 
يش�عر الجماهري باإلث�ارة. علينا محاولة 
إضف�اء املزي�د م�ن اإلث�ارة ع�ى األدوار 
اإلقصائية«.وأضاف: »اليشء األكثر أهمية 
هو إيجاد إصالحات من ش�أنها أن تجعل 
دوري األبط�ال أكثر جاذبي�ة، وليس أكثر 

توسعا، أنا أؤيد الكيف وليس الكم«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدير الجهاز الفني للطلبة، أحمد خلف، أن فرتة إعداد 
الفريق، انطلقت أمس من خالل التمارين الفردية.

وقال خلف لكووورة »اإلدارة أكملت التعاقد مع البوركيني 

م�وىس داو والتونيس حمزة بن عب�ده وهناك مفاوضات 
جادة إلضافة مهاجم آخر«.

وب�ن أن الجه�از الفن�ي وض�ع منهاجا خاص�ا لالعبن 
من خالل اج�راء الوحدات التدريبية االنفرادية وإرس�ال 
مقاط�ع فيدي�و اىل ال�كادر التدريب�ي، بغ�رض املتابع�ة 

والتوجيه.
وأوضح أنه بانتظار موافقة خلية األزمة لجائحة كورونا 
م�ن أج�ل اس�تكمال التدريب�ات الجماعي�ة والتحض�ري 

للموسم الجديد.

يوفنتوس حيرج بريلو أمام كريستيانو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، الثالث�اء، أن إدارة يوفنتوس 
وضع�ت أندريا بريلو املدرب الجديد للفريق يف موقف محرج 

أمام غرفة مالبس السيدة العجوز.
ووفًق�ا لصحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت« اإليطالية، فإن 
بريلو وقع مع يوفنتوس عى عقد ملدة عامن براتب س�نوي 

1.8 مليون يورو، باإلضافة إىل املكافآت.
وأشارت إىل أن هناك العبن فقط يف فريق يوفنتوس بأكمله 
يتقاضون راتًبا أقل من بريلو، وهما الحارس الثاني والثالث 
جيانلويج�ي بوف�ون )1.5 مليون يورو(، وبنس�وليو )0.3 
مليون يورو(.وذكرت أن كريس�تيانو رونال�دو )31 مليون 

يورو( يتقاىض أكثر من الراتب السنوي لبريلو 15 مرة.
وأوضح�ت أن بريلو يجب أن يحظ�ى باحرتام غرفة مالبس 

يوفنت�وس بأكملها كي ينجح، لكنه س�يواجه معضلة أن يف 
عالم كرة القدم تقاس املكانة باألموال التي تحصل عليها.

وكشفت أن هناك 18 العًبا يف يوفنتوس يحصلون عى راتب 
أعى من بريلو.وقالت إن بريلو س�يحصل عى أقل من نصف 

راتب ماوريسيو ساري املدرب السابق )5.5 مليون يورو(.
أما املدير الفني األس�بق ماس�يمليانو أليج�ري كان يحصل 

عى 7.5 مليون يورو سنوًيا.

وأضاف�ت أن الفرنيس زي�ن الدين زيدان املدي�ر الفني لريال 
مدري�د كان يتق�اىض أيًضا راتًب�ا صغريًا عندم�ا انتقل من 

الكاستيا إىل الفريق األول يف 2016.
وأنه�ى زيدان الوالية األوىل له يف ريال مدريد براتب س�نوي 

يبلغ 7.5 مليون يورو، إال أن الرئيس فلورنتينو برييز 
اس�تعاد خدمات�ه يف املوس�م املايض ب��13 مليون 

يورو سنوًيا.

زيدان يدخل »احلصن املنيع« يف ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير إس�باني، عن مصري املدرب الفرنيس 
زي�ن الدين زيدان م�ع ريال مدريد، خالل املوس�م 

املقبل.
وخ�ر ريال مدري�د، يف إي�اب دور ال��16 لدوري 
أبطال أوروبا أمام مانشس�رت سيتي )2-1(، وهي 
نف�س النتيج�ة التي خر به�ا يف الذه�اب أيًضا، 

ليودع البطولة مبكرًا.

ووفًقا لربنامج »الش�رينجيتو« اإلس�باني، فإنَّ ما 
ي�رتدد بش�أن االس�تغناء عن زيدان غ�ري صحيح، 
واملدرب الفرنيس ال ُيمكن املساس به يف »سانتياجو 

برنابيو«.
وأش�ار إىل أنَّ إدارة الريال تحدثت مؤخرًا مع زيدان 
حول س�بب ع�دم اعتماده عى بع�ض الالعبن يف 

املباريات.
مدري�د  ري�ال  أنَّ  اإلس�باني،  الربنام�ج  وأوض�ح 
س�يضطر لالس�تغناء عن جاريث بي�ل وخاميس 

رودريجيز ه�ذا الصيف، ألن 
زيدان ال يريدهما.

أن  »الش�رينجيتو«  وذك�ر 
إدارة الن�ادي امللك�ي ت�درك 

جيًدا رغبة بي�ل يف عدم مغادرة 
ري�ال مدريد.يذكر أن زين الدين 

زيدان، قاد ري�ال مدريد للتتويج 
بال�دوري اإلس�باني ه�ذا املوس�م، 

وكذلك كأس السوبر اإلسباني.

نجم بايرن يفصح عن طريقة 
إيقاف مييس

              المستقبل العراقي/ متابعة

أفص�ح لي�ون جوريتس�كا، الع�ب بايرن 
ميون�خ، ع�ن الطريق�ة الت�ي يمكن من 
قائ�د  مي�يس  ليوني�ل  إيق�اف  خالله�ا، 
برش�لونة، قب�ل مواجه�ة الفريقن، يوم 
الجمعة املقبل، يف ربع نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وق�ال جوريتس�كا يف ترصيح�ات نقله�ا 
املوقع الرسمي لبايرن »يف مباريات خروج 
املغلوب، الطريق لم يعد س�هاًل، نحن هنا 
يف الربتغال اس�تعداًدا ملواجهة برش�لونة، 

وجاهزون لتقديم كل ما لدينا«.
أوض�ح  باي�رن،  يف  الق�وة  نق�اط  وع�ن 
نلع�ب  الفردي�ة،  اإلمكاني�ات  »بجان�ب 
كفريق واحد، الجميع عى اس�تعداد لبذل 

أقىص مجهود«.
وأض�اف »يمكننا التغلب ع�ى أي خصم، 

ومع ذلك، نعلم جيًدا أننا س�نواجه فريًقا 
مميزًا يملك العديد من الرائعن«.

وأكد جوريتس�كا »س�نلعب املباراة بثقة 
كبرية، مثلما فعلنا يف املباريات املاضية«.

وحول املنافس�ة ب�ن مانوي�ل نوير وتري 
شتيجن، علق »هما أفضل حاريس مرمى 
يف العال�م، محظ�وظ باللع�ب معهم�ا يف 

منتخب أملانيا«.
ونوه »نوير يعطي األمان، وتري ش�تيجن 
تط�ور أيًضا إىل ح�ارس مرمى من الطراز 

العاملي يف برشلونة«.
وع�ن كيفية إيقاف مي�يس، أردف »أعتقد 
أن الكثري من الناس بحثوا عن إجابة لهذا 
الس�ؤال م�ن قبل، الح�ل يكم�ن يف اللعب 

الجماعي ضد الربغوث«.
وأت�م »تعرفت عى أرت�ورو فيدال لبضعة 
أس�ابيع، وكثريًا ما لعبت ضده يف شالكه، 

إنه العب لديه عقلية مميزة«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ل�م ينجح مانشس�رت يونايت�د يف الفوز بخدم�ات جادون 
سانشو، مهاجم بوروسيا دورتموند، خالل فرتة االنتقاالت 
الصيفية الجارية، بعدما انتهت املهلة التي منحها مسؤولو 

النادي األملاني للشياطن الحمر حتى أمس اإلثنن.
 واش�رتطت إدارة دورتمون�د الحص�ول ع�ى 120 مليون 
ي�ورو نظري بي�ع الدويل اإلنجلي�زي، البالغ م�ن العمر 20 

عاًما، وهو ما لم ينجح اليونايتد يف تلبيته.
 وبحس�ب م�ا ذكرته ش�بكة »ESPN«، ف�إن إدارة النادي 
اإلنجليزي مستاءة من املفاوضات البطيئة واملطالب املالية 
املرتفع�ة لدورتموند. أم�ا صحيفة »م�ريور« الربيطانية، 
فقد أف�ادت بتقدم اليونايتد بع�رض ال يتجاوز 90 مليون 
ي�ورو، إذ يعتربه مبلًغا مناس�ًبا لضم سانش�و، خاصة يف 
ظ�ل األزمة االقتصادي�ة األخرية، التي نتج�ت عن جائحة 
كورونا. كما أشارت إىل الراتب املرتفع الذي كان سيحصل 
علي�ه سانش�و يف ملعب أولد ترافورد، وه�و ما كان يؤرق 
إدارة الن�ادي اإلنجليزي، خوًفا من تك�رار تجربة املهاجم 
التشييل أليكسيس سانشيز. وانضم سانشيز إىل اليونايتد 
ع�ام 2018، قادًم�ا من آرس�نال، ليحصل ع�ى حوايل 29 
مليون يورو سنوًيا، لكنه لم يكن عى قدر التوقعات حتى 

إعارته ومن ثم بيعه إلنرت ميالن هذا الصيف.
يذك�ر أن دورتموند أعلن بقاء سانش�و بع�د انتهاء املهلة 
باألمس، مؤك�ًدا توقيع الالعب عى عقد جديد حتى صيف 

2023، بعد تحسن راتبه.

ناٍد هولندي يعلن ضم هافريتز
              المستقبل العراقي/ متابعة

فاجأ نادي هرياكليس أمليلو الهولندي الجميع 
بإعالنه التعاقد مع كاي هافريتز، العب وسط 
باير ليفركوزن األملاني، اليوم الثالثاء. النادي 
الهولن�دي ن�رش صورة هافريتز عرب حس�ابه 

عى موقع تويرت، معلًقا عليها »مرحًبا كاي«. 
ويأتي هذا الترصف من جانب أمليلو كمداعبة 
للدويل األملاني، بعدما سخر مدربه بيرت بوش، 
أمس اإلثنن، من أسئلة الصحفين حول قرب 
رحيل الالعب صوب تشيليس هذا الصيف. وقال 
املدرب الهولندي مازًحا: »يمكنني مشاركتكم 

أنب�اء انتقال هافريتز للعب ضمن صفوف 
هرياكليس أمليلو يف املوس�م املقبل«. وقرر 
أمليلو اس�تغالل األمر، واستكمال املزحة، 
س�ريا عى خطى مدرب ليفركوزن، الذي 
هزم عى يد إنرت ميالن اإليطايل )1-2( يف 

ربع نهائي الدوري األوروبي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

تشيليس يناطح برشلونة يف صفقة ذهبية
المستقبل العراقي/ متابعة            

دخل نادي تشيليس يف سباق التعاقد 
مع أحد الالعبن املميزين، املوضوع عى رأس أولويات 
عدد من أندية أوروبا الكربى، خالل املريكاتو الصيفي.
ووفًقا لش�بكة »س�كاي س�بورتس«، فإن تشيليس 
يرغ�ب يف ضم األرجنتين�ي نيك�والس تاجليافيكو، 
الظه�ري األير ألياكس، الذي يحظى أيًضا باهتمام 

برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأشارت إىل أن تاجليافيكو لديه عقد مع أياكس حتى 2022، 
ونجح هذا املوس�م يف تس�جيل 5 أهداف وتقدي�م 7 تمريرات 

حاسمة خالل 38 مباراة يف مختلف البطوالت.
وأوضح�ت أن تحرك تش�يليس صوب تاجليافيك�و، جاء بعد 
فش�ل التوصل التفاق مع ليس�رت س�يتي حول بن تش�يلويل 

املقدر ب�80 مليون إسرتليني.
وذك�رت تقارير صحفية أن تش�يليس يراقب أيًضا س�ريجيو 
ريجيل�ون، الع�ب ري�ال مدريد، ال�ذي تألق خ�الل إعارته إىل 

إشبيلية.

تفاصيل عرض يونايتد 
املرفوض لضم سانشو
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ما فعلته العزلة!وجهًا لوجه

سارة ربيعجوسلين إيليا

هذا العام ال يمكن أن ُيحتسب من عمرنا. أنا شخصياً سأحتفل بنفس 
عدد الس�نوات التي احتفلت بها يف )ترشين الثاني( املايض. والس�بب 
ه�و أنني أش�عر بأن ف�روس »كورونا« وضعنا يف الثالج�ة منذ بداية 
العام، ودرجة الحرارة املتدنية تحفظ املكون جيداً. لكن املش�كلة هي 
أن الواح�د منا ليس »مكوناً« إنما »كائ�ن«، ومكاننا ليس يف الثالجة، 
وحياتن�ا ال تقترص عىل رؤية ج�دران املنزل فقط، والعمل من مكاتب 
املنازل دائماً. يومياتي منذ بداية الحجر، دّونتها عىل شبكات التواصل 
االجتماعي، فتحولت إىل طاهية بارعة، بعد أن كنت - من قبُل - جديرة 
ب�»حرق املاء«، وأردت أن تك�ون تجربة العمل من املنزل وتوفر أكثر 
من س�اعة يف املواص�الت )نميض نحو 221 س�اعة يف الطريق ما بني 
املنزل واملكتب س�نوياً( تجربة مجدية، فنظمت وقتي وخلقت روتيناً 
يبدأ بالعمل والكتابة، ويمّر باملطبخ وينتهي بامليش يف الغابات القريبة 
من مكان سكني والتقاط صورة يومياً لشجرة تلفت انتباهي بشكلها 
املميز، لدرجة أن متابعي كانوا ينتظرون رؤية »ش�جرة اليوم«. ولكن 
الحج�ر طال، والعمل من املنزل أصبح النم�ط الجديد يف حياتنا، وهذا 
ما جعلني أتس�اءل فيما إذا كنا كائن�ات »منزلية« أم »مكتبية«. لفت 
س�معي اليوم حوار ما بني س�يدتني، األوىل ربة عم�ل واألخرى أصغر 
س�ناً وتعمل يف إحدى الرشكات. ربة العمل كانت تؤيد عودة املوظفني 
إىل املكات�ب يف أرسع وقت ممكن؛ ألن ذلك يس�اعد يف نهضة االقتصاد، 
ويحمي املوظف نفسه ويضمن بقاء وظيفته؛ يف حني أن املوظفة كان 
لها رأي آخر، فقالت إنها ترى أن العمل من املنزل يفي بالغرض، بل إن 

املوظف أصبح أكثر إنتاجية.
تابع�ت الجدل لنهايت�ه، وأردت أن أش�ارككم رأي�ي يف املوضوع الذي 
يخصني؛ ألني أعمل مثل ماليني البرش من املنزل حالياً، ويف ظروف غر 
عادي�ة، وإذا أردت أن أكون رصيحة فال بد من القول: إن العمل الجيد 
يمك�ن أن ُينجَز من أي م�كان، وال يهم إذا كنت تقوم بعقد الصفقات 
وأن�ت يف لباس الن�وم أو يف البدلة الرس�مية، النتيجة هي األهم. ولكن 
هذا املنطق يتعلق بشكل خاص باإلنتاجية وتسير أمور العمل، ولكن! 
إذا م�ا فكرنا بالناحية النفس�ية والصحة العقلي�ة وتأثرها بالوضع، 
لوجدنا أن اس�تمرارية الوضع عىل هذا الش�كل قد يك�ون له عواقبه؛ 
والس�بب هو أن التكي�ف والتأقلم الرسيع مع الظ�روف املحيطة بنا، 
ال تنطبق عىل الجميع بالزخم نفس�ه؛ ألن كل موظف لديه شخصيته 
الخاصة. هناك من يستطيع التأقلم بشكل أسهل، وهناك من ال يهمه 
إذا كان محاط�اً بآخرين، ألنه انطوائي بطبعه ولن يتأثر بآلية العمل. 
من يعشق وظيفته ال يمكن أن نقول عنه إنه يعمل ألنه يتوق للذهاب 
إىل املكت�ب للعم�ل ورؤية وجوه ألفه�ا؛ يتكلم معه�م، ومن ثم يخلق 

الحديث فكرة، وبالتايل تتحول الفكرة إىل عمل أو إنجاز...

يقف اإلنس�ان مصدوماً أمام ضعفه، يعتقد طوال الوقت أنه مسيطر 
وقاب�ض ع�ىل زمام أموره بش�دة، يدير دفة أيامه كما يش�اء، إىل أن 
تأتي ظاهرة حتمية تضعه أمام نفسه، ويشاهد مقداره أمام تدابر 

الكون.
أصعب م�ا تفعله الحروب مواجهة عدّو غام�ض، غر مرئي، تخافه 
وتخش�اه وال تعرف له طريقاً للخالص. بعد ما يقرب من ش�هر من 
العزلة والحج�ر املنزيل، تغ�َرْت نظرتي لألش�ياء، التفاصيل اليومية 
اململّة أصبح�ت مطلباً وأُمنَية، الزحام واالنتظ�ار بالطرق... انضموا 

إىل قائمة الَفْقد.
أقيض يومي كما لم أمارس�ه من قبل؛ أكتشف البيت وجدرانه، وكيف 
تخاذل عامل البناء يف لصق ورق الحائط بدّقة، أكتش�ف صغرتي من 

جديد، ومفاهيم أخرى أوسع عن اإلنسانية واملشاركة عن ُبعد.
أق�ع يف ف�خ الخوف والقل�ق باس�تمرار، أط�ارده، كما كن�ُت أطارد 
البع�وض يف غرفة صغرتي خوف�ًا عليها من لدغاته القاس�ية. لكن 
تمّد يل اإلنسانية بأطرافها الخفية، كلما قرأُت خرباً إيجابّياً أو ارتفاع 
نسبة الشفاء.أشاهد مقطعاً مصوراً ل�كلٍب يلهو بكل حّرّية يف بحرة، 

أشعر بأنه أسعد مني اآلن، وأن أعباءه الوقائية أقّل مما ينبغي.
يف البداية كان األمر صادم�ًا وصعباً؛ تغير نمط حياتك التي اعتدتها 
بس�هولة، إىل نمط آخر ممتلئ عن آخره بتعليم�ات الوقاية والحذر، 
أمضي�ُت أول يوم�ني يف صم�ت إىل أن وضع�ُت قوائم يومي�ة، ما بني 
س�اعات العمل ومكاملات األهل واألصدقاء، ومتابعة آخر ما توصلت 

له الصيدلية من كميات الكحول.
مع بداية لحظات الحظر، تهدأ حركة الطريق تماماً، تختفي أصوات 
الس�يارات، يف مش�هد ال يتك�رر إال برح�الت الخ�روج إىل الصح�راء 
ومطالعة النجوم، ال يقطع صفو املشهد إال صوت جاري الذي يخرج 
للرشفة كل مس�اء يتح�دث يف الهاتف، ألنصت بدقة إىل صوت الطرف 

اآلخر!
تس�ألني صغرتي كل صباح عن أصدقائها الصغار، ومتى س�نخرج 
من املن�زل، أقص عليها أفكاراً صغرة عن ف�روس نحاربه، فتجري 
مرسع�ة تحرض مقش�ة م�ن املطبخ ب�كل حم�اس... ليت�ه يختفي 

بالكنس يا ليىل!
يف الع�زل، تصادق الوحدة والهدوء كما ل�م تفعل من قبل، تفكر أكثر 
وتتدبر قراراتك، وربما يغزوك األمل لوضع بعض الخطط املستقبلية. 
قدرة اإلنس�ان عىل املقاوم�ة تنبع من مخزونه اإلدراكي ملس�ؤوليته 
االجتماعية واإلنسانية... قدرته أن يرى بقلبه وهو يثني عىل إيجابية 

اآلخرين.
كلما تدفَقْت اإلنسانية من حولك وبداخلك، مرَّْت األزمة أسهل.

روسيا تعلن تسجيل أول لقاح ضد فريوس كورونا يف العالـم
نقلت وكالة إنرتفاكس الروسية لألنباء الثالثاء 
إعالن الرئيس الرويس فالديمر بوتني أن بالده 
ط�ورت »أول« لقاح مل�رض كوفيد-19 الناجم 
ع�ن ف�روس كورون�ا. وق�ال بوتني بع�د هذا 
اإلعالن بدقائق إن إحدى بناته قد تلقت جرعة 
من ه�ذا اللق�اح الجدي�د. فيم�ا كانت رسعة 

تطوير اللقاح محل قلق لدى علماء أجانب.
وبعد بضع دقائق من إعالنه تس�جيل اللقاح، 
قال بوتني وفق ما نقلت عنه وكالة إنرتفاكس، 
إن إحدى بنات�ه تلقت اللقاح. قال »أعتقد أنها 
يف مرحلة ما شاركت يف التجارب« مشراً إىل أن 

حرارتها ارتفعت قليالً »وكان هذا كل يشء«.
يف األسابيع السابقة لهذا اإلعالن، أعرب علماء 
أجان�ب عن قلقه�م حيال رسع�ة تطوير مثل 
ه�ذا اللق�اح ودعت منظم�ة الصح�ة العاملية 
إىل اح�رتام »الخطوط التوجيهية واإلرش�ادات 
الواضحة« يف ما يخ�صّ تطوير هذا النوع من 
املنتج�ات. وقال بوت�ني »هذا الصب�اح، وألول 
مرّة يف العالم، تم تس�جيل لق�اح ضد فروس 
كورونا« يف روس�يا مضيفاً »أعلم أنه فعال بما 

فيه الكفاية، وأنه يعطي مناعة مستدامة«.
وس�ُيطرح اللقاح للت�داول يف األول من يناير/

كان�ون الثان�ي 2021، وف�ق ما أفاد الس�جل 

الوطني لألدوية التابع لوزارة الصحة لوكاالت 
الصحافة الروسية.

وأكدت روسيا يف األسابيع األخرة أنها ستنتج 
قريب�ا آالف الجرع�ات من لقاح ض�د كورونا 
و«مالي�ني« الجرع�ات ب�دءا من مطل�ع العام 
املقب�ل. ورّدت منظمة الصح�ة العاملية داعية 

إىل احرتام الربوتوكوالت والقوانني الس�ارية يف 
مجال تطوير لقاح ضد كوفيد-19.

وتعمل روسيا منذ أشهر مثل الكثر من الدول 
األخ�رى ح�ول العال�م ع�ىل مش�اريع عديدة 
للقاحات ضد كوفيد-19. وطّور اللقاح الرويس 

مركز غاماليا بالتعاون مع وزارة الدفاع.

نجدة بغداد تلقي القبض عىل عدد من املتهمني 
بجرائم خمتلفة يف بغداد

بغداد / املستقبل العراقي

أعلنت مديرية نجدة بغداد، أمس الثالثاء، القبض 
عىل عدد م�ن املتهمني خالل 24 س�اعة املاضية 

وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
وق�ال إع�الم رشطة نج�دة بغداد، ان�ه تم ضبط 

س�يارات مطلوبة )عليه�ا اش�ارات حجز( عدد 
)4( ضمن مناطق متفرقة وقالت نجدة الغزالية 
ان�ه ت�م القبض عىل ش�خص يحمل س�الح غر 
مرخص نوع مس�دس ضم�ن منطق�ة الغزالية 
من خالل إجراء ممارس�ة أمنية، كما تم القبض 
عىل مخمورين عدد )10( يعرتضون سبيل املارة 

والقبض عىل متسولني عدد )1٥٥(
وأضاف�ت أنه ت�م ضبط دراج�ات نارية مخالفة 

للتعليمات القانونية عدد )2٣٦(
أما نجدة الزعفرانية، فألقت القبض عىل شخص 
يحم�ل مواد مخ�درة كرس�تال وجه�از تعاطي 

املخدرات ضمن شارع القناة.

كشفت دراس�ة طبية أن املعلومات الخاطئة حول فروس كورونا تسببت يف 
وفاة آالف األشخاص ودفعت اآلالف إىل طلب الرعاية الطبية.

وق�ام فريق من العلماء من دول من بينها أس�رتاليا واليابان وتايالند بتحليل 
بيان�ات تم جمعها بني كانون االول 2019 ونيس�ان 2020 لغرض الدراس�ة 
التي جرى نرشها يف »أمريكان جورنال أوف تروبيكال ميديسن آند هايجني« 
)املجلة األمريكية للطب االستوائي والصحة(. وأظهرت البيانات أن نحو 800 
ش�خص لقوا حتفهم بس�بب رشب الكحول عايل الرتكيز لتطهر أجسادهم، 
فيما تم نقل ٥900 ش�خص إىل املستش�فيات بعد تن�اول امليثانول، وفقد ٦0 
ش�خصا برصهم الحقا. ودفعت املعلومات الخاطئة املتداولة بني مستخدمي 
وس�ائل التواص�ل االجتماعي يف الهند الكثرين إىل تناول ب�ول البقر أو روثها 
لحماية أنفس�هم من العدوى، بينما تم يف الس�عودية تداول أن بول اإلبل مع 
الليمون يقي من كورونا. ولفتت الدراسة، التي حللت بيانات من 87 دولة ب� 
2٥ لغة، إىل أن بعض اآلس�يويني والعاملني يف مجال الرعاية الصحية تعرضوا 

للوصم مرارا، كما تعرضوا لإلساءة اللفظية والجسدية.

املعلومات اخلاطئة حول كورونا
أودت بحياة اآلالف

أظه�رت نتائج الدراس�ة الت�ي أجراه�ا علماء 
من بريطانيا وأملانيا، أن الحفاظ عىل مس�توى 
طبيعي للحديد يف الدم، قد يكون عامال رئيس�يا 
يف إبط�اء الش�يخوخة وإطال�ة العم�ر. وتفيد 
مجل�ة Nature Communications، بأن علماء 
البيولوجيا من جامعة إدنربة بالتعاون مع علماء 
بيولوجي�ا الش�يخوخة يف معهد ماك�س بالنك 

بأملانيا، درسوا بمساعدة الطرق الوراثية، ثالثة 
عوامل مرتبطة ببيولوجيا الش�يخوخة: إجمايل 
ط�ول العمر؛ س�نوات العمر م�ن دون أمراض؛ 
وظاه�رة طول العمر. وبيولوجيا الش�يخوخة، 
ه�ي رسعة تراكم التغ�رات التي ال رجعة فيها 
يف الجس�م، املؤدية إىل اإلصابة بأمراض مميتة-
أمراض القلب والخرف أو الرسطان. وقد جمع 

الباحث�ون معلومات من ثالث قواع�د للبيانات 
و   Edinburgh DataShare و   Zenodo ه�ي 
Longevity Genomics وحصل�وا عىل عينة من 
1.7٥ مليون ش�خص، لتقدير متوس�ط العمر 
املتوقع وأكثر من ٦0 ألفا من املعمرين.واتضح 
للباحثني من تحليل البيانات اإلحصائية املوجزة 

لطول عمر هؤالء األشخاص ووالديهم.

اكتشاف العامل الرئييس إلبطاء الشيخوخة

عرض نظارة »الزعيم غاندي« يف مزاد علني
وجد أح�د موظف�ي دار للم�زادات يف بريطانيا 
نظارة الزعيم الهندي املهاتما غاندي، يف صندوق 
بريد املؤسس�ة، فيما ترك املرس�ل رسالة طلب 
فيه�ا االتصال به. وقال املوظف أندرو س�تو يف 
دار »إيست بريستول للمزادات« الربيطانية، إن 
رج�اًل وضع النظارة يف صن�دوق الربيد الخاص 
بال�دار مرفق�اً مالحظة موج�زة بداخل املغلف 
تق�ول »هذه النظ�ارات تخص غان�دي، اتصل 
ب�ي«. وأضاف أندرو س�تو، أنه أج�رى تحقيقاً 
بش�أن النظ�ارة، واكتش�ف أنها كن�ز تاريخي 
مهم. و اتصل بالرج�ل صاحب املالحظة و قال 
له »إذا لم تكن النظارة جيدة، فما عليك س�وى 
التخل�ص منه�ا«، لكن عندما ع�رف أن قيمتها 
تس�اوي أكث�ر م�ن 1٥ أل�ف جنيه إس�رتليني، 
كاد أن يس�قط عن كرس�يه. وأشار ستو إىل أن 

النظارة احتفظ بها أحد أقارب مرس�لها، الذي 
كان يعم�ل يف جن�وب إفريقي�ا، يف الوق�ت الذي 
كان ب�ه غاندي يف زي�ارة إىل البل�د ذاته، وحدث 
ذل�ك ب�ني عام�ي 1910 و19٣0، حي�ث التقى 
الرج�الن وحص�ل العم ع�ىل الهدي�ة التاريخية 

التي أهداها اىل أبنائ�ه ثم انتقلت اىل االحفاد اىل 
أن وصلت إىل صندق بريد دار إيس�ت بريس�تول 
للم�زادات. وذكر أن »هذه أش�هر نظ�ارة لدينا 
عىل اإلط�الق، وأه�م العن�ارص التاريخية التي 
وجدناها، إنها جزء حقيقي ومهم من التاريخ، 
ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن للمهتمني وللعالم 
أيض�ا، فهي قطعة خاصة جداً«. وأكد س�تو أن 
النظ�ارة يمك�ن أن تباع بمبلغ أك�رب بكثر من 
الس�عر املقدر عند طرحه�ا للبيع يف وقت الحق 
من هذا الش�هر. وأردف قائ�اًل »غاندي هو أحد 
أكثر الش�خصيات ش�هرة يف تاريخن�ا الحديث، 
وعندما تفكر به يفكر املرء يف النظارات والشال 
والصن�ادل. حيث س�تعرض نظ�ارة غاندي يف 
مزاد علني عرب اإلنرتنت ليوم واحد فقط، يف 21 

أغسطس الجاري«.

ق�ام علم�اء بريطاني�ون بتحديد س�ت عالمات عىل تط�ور رسطان 
الربوستاتا.

وفقا لهم، يواجه العديد من الرجال حول العالم هذه املش�كلة. الحظ 
أطباء األورام أن أعراض رسطان الربوس�تاتا قد ال تكون مرئية حتى 

يبدأ الورم يف الضغط عىل قناة إخراج البول.
وم�ن ب�ني العالم�ات الس�ت النت�������ش�ار الرسط�ان، ذك����ر 
الخرباء: مش�اكل الت������ب�ول واأللم املصاح�ب، انخ������فاض 
“ضغ�ط” تدفق مج�رى البول، آثار ال�����دم يف إف�رازات الحيوانات 

املنوية، تورم يف الساقني، آالم يف العظام وإرهاق عام.
يشر الخرباء إىل أن العالمات األخرى قد تشمل فقدان الوزن، والضعف 

. Cancer Research UK الجنيس، والشحوب املؤلم، وفًقا لتقارير

عالمات النتشار رسطان الربوستاتا
 يف اجلسم


