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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تخوض الحكومة والربملان جداالً بشأن موازنتي 
٢٠٢٠ و٢٠٢١، وفيم�ا ت�درس الحكومة موازنة 
العام الحايل، فيما الربملان يطالب بإرسال موازنة 
الع�ام املقبل ويل�ّوح بخطوات. وأعلن�ت األمانة 
العامة ملجلس الوزراء تس�لمها املوازنة الخاصة 
ملا تبقى من س�نة ٢٠٢٠. وقال�ت االمانة يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »الدائرة 
القانونية س�تقوم بتدقيق موازنة ٢٠٢٠«، الفتة 
إىل انه »س�يتم عرض موازنة ٢٠٢٠ عىل جلسات 
مجل�س ال�وزراء املقبل�ة ملناقش�تها وإقراره�ا 
وإحالته�ا للربمل�ان«. وأحال�ْت وزارة التخطي�ط 
موازنة العام ٢٠٢٠ إىل مجلس الوزراء للمصادقة 
عليه�ا، ومن ثم أحالتها ملجل�س النواب إلقرارها 
ليتس�نى إق�رار قان�ون االقرتاض به�دف إطالق 
مستحقات املوظفني واملواطنني لالشهر املتبقية 
من العام الح�ايل، مؤكدة العمل مع الجهات ذات 
العالق�ة العداد موازنة الع�ام ٢٠٢١. وقال وكيل 
الوزارة ماه�ر حماد جوه�ان، أن املوازنة املالية 
االتحادية للعام الحايل ٢٠٢٠ التي ارسلتها وزارة 
املالي�ة اىل مجلس ال�وزراء يوم االربع�اء املايض، 
ه�ي نفس�ها املوازنة التي ت�م اعداده�ا يف وقت 
س�ابق وتحوي عج�زاً مالياً يقدر ب�� 8٠ ترليون 
دينار، واعتمدت عىل مبل�غ اجمايل يقدر ب� ١46 
ترلي�ون دينار، وع�دَّ إرس�ال املوازن�ة رضورياً، 
مؤك�داً أن املوازنة لم يطرأ عليه�ا أي تغيري، كما 
احتوت أيضاً إطالق العالوات والرتفيعات لجميع 
املوظفني، مبيناً أن الدرج�ات الوظيفية املتوفرة 

عن اإلحالة عىل التقاعد.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر الخارجية الفرنيس جان إي�ف لودريان، أمس 
األحد، أن املجلس األوروبي املقرر عقده يف نهاية س�بتمرب 
الج�اري، س�يخصص يف املق�ام األول للمس�ألة الرتكي�ة 
والتوت�ر يف رشق البحر املتوس�ط، وبخاص�ة درس فرض 

عقوبات عىل أنقرة.
وقال وزي�ر الخارجية الفرنيس »خ�الل املجلس األوروبي 
نهاي�ة الش�هر الج�اري، س�يكون امللف املط�روح، ملف 
تركي�ا«. وأض�اف »لقد أعددنا هذا املل�ف الرتكي منذ عدة 
أي�ام مع وزراء الخارجية يف برل�ني لتعداد أدوات الرد التي 

يمكن أن نستخدمها حيال تركيا«.
وتشهد عالقات عدة دول يف االتحاد األوروبي ويف مقدمتها 

فرنس�ا، توترا شديدا مع تركيا، خاصة بشأن امللف الليبي 
ومس�ألة الهجرة، فضال عن احتياطي�ات األمن والغاز يف 
رشق البحر املتوس�ط، حي�ث تتهم أنقرة باتباع سياس�ة 

توسعية.
وق�ال وزي�ر الخارجية الفرن�يس »نقول لرتكي�ا: من اآلن 
وحت�ى عق�د املجل�س األوروبي يج�ب إبداء الق�درة عىل 
مناقش�ة رشق املتوس�ط أوالً«، مضيفا أن »أمر مناقشة 

هذه املسألة يعود لألتراك )...(. هذا ممكن!«. 
وتاب�ع: »حينه�ا، ندخ�ل يف مرحل�ة فعال�ة ح�ول جميع 

املشاكل املطروحة«.
وأصبح الوضع متقلبا بش�كل خاص يف املنطقة بعد شهر 
م�ن التصعي�د ال�ذي ب�دأ يف ١٠ آب، عندما أرس�لت تركيا 

سفينة املسح الزلزايل إىل املياه التي تطالب بها أثينا.

      بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س األح�د، 
ارتباط قرار إلغ�اء قيادة قوات حفظ 
القانون باملخالفات واالنتهاكات التي 

ارتكبها أفراد يف القوة.  
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، »تداولت بعض 
مواقع التواص�ل االجتماعي أنباء عن 
الس�بب وراء نقل او دمج قوات حفظ 
القانون م�ع قي�ادة رشط���ة بغداد 
مل�ا ارتكبوه من أخطاء خ�الل ادائهم 

الواجبات املناطة بهم«.  

وأض�اف البي�ان، »ن�ود أن نوضح أن 
هذه الق�وات الت������ي تكونت من 
الش�باب الذين تطوعوا حديثاً يف قوى 
األمن الداخ�ي، وأدخلوا مختل�����ف 
الدورات التدريبية يف حقوق اإلنس�ان 
وكيفية التعامل مع التظ������اهرات 
الس�ياقات  حس�ب  واالحتجاج�ات 
املمتل�كات  ع�ىل  والحف�اظ  الدولي�ة 
إىل  باإلضاف�ة  والخاص�ة  العام����ة 
ال�دروس العملي�ة والنظري�ة للعم�ل 

الرشطوي«.  
وتابع البي�ان، »بعض األخط�اء التي 
حصلت س�ابقاً كانت ترصفات فردية 

صدرت م�ن بعض االف�راد وتم اتخاذ 
ال�الزم بش�أنها، علم�اً ب�أن عملي�ة 
ارتباطه�ا بقي�ادة رشطة بغ�داد كان 
إجراًء إداري�اً وتنظيمياً لغرض تثبيت 

جهة االرتباط اإلداري«.  
وخت�م بالقول، »ندعو إىل توخي الدقة 
يف نق�ل املعلوم�ات واس�تقائها م�ن 
مصادره�ا الرس�مية وع�دم االعتماد 
غ�ري  املعلوم�ات  أو  األحادي�ث  ع�ىل 

الرسمية«.  
وق�ررت وزارة الداخلي�ة، إلغاء قيادة 
القان�ون«  »حف������ظ  ق�وات 
وتحويله�ا إىل آمرية بمس�توى قس�م 

تابع إىل مديرية رشطة بغداد.  
وجاء يف كتاب صادر عن الوزارة، تلقى 
»ناس« نسخة منه الخميس )3 أيلول 
٢٠٢٠(، أنه تقرر »إلغاء تشكيل قيادة 
ق�وات حف�ظ القان�ون وتنق�ل كافة 
موجوداته�ا ومنتس�بيها إىل مديري�ة 

رشطة محافظة بغداد«.    
وأض�اف، أنه يت�م »اس�تحداث آمرية 
قوات حفظ القانون وبمستوى قسم 
ويك�ون ارتباطه�ا بمديري�ة رشط�ة 

محافظة بغداد«.
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الرشيد يعلن فائدة وقسط ومدة السلف املمنوحة للموظفني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرش�يد، أمس األحد، عن تفاصيل مهمة عن س�لفه املمنوحة ملوظفي 
دوائر الدولة.

وحدد املرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه »الفائدة الكلية والقسط 
الشهري واملدة للسلف املمنوحة للموظفني والبالغة خمسة و8 و10 ماليني دينار«.

وبني ان »الفائدة تنافسية وحددت كما ييل:
1- مبلغ خمس�ة ماليني يكون قس�طه الش�هري 100 الف و278 دين�اراً ملدة خمس 

سنوات وفائدته الكلية مليون و16 الفاً و700 دينار.
2 - مبلغ ثمانية ماليني دينار يكون قسطه الشهري 160 ألفاً و444 دينار ملدة خمس 

سنوات وفائدته الكلية مليون و626 ألفاً و660 ديناراً.
3 - مبلغ 10 ماليني دينار يكون قس�طه الش�هري 200 الف و556 ديناراً ملدة خمس 

سنوات وفائدته الكلية مليونني و33 ألفاً و400 دينار.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تخ�وض الحكومة والربملان جداالً بش�أن 
موازنت�ي 2020 و2021، وفيم�ا ت�درس 
الحكومة موازنة العام الحايل، فيما الربملان 
يطالب بإرسال موازنة العام املقبل ويلّوح 

بخطوات.
وأعلن�ت األمان�ة العام�ة ملجل�س الوزراء 
تسلمها املوازنة الخاصة ملا تبقى من سنة 

.2020
وقال�ت االمان�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ان »الدائرة القانونية 
س�تقوم بتدقي�ق موازن�ة 2020«، الفت�ة 
إىل ان�ه »س�يتم عرض موازن�ة 2020 عىل 
جلس�ات مجلس الوزراء املقبلة ملناقشتها 

وإقرارها وإحالتها للربملان«.
وأحال�ْت وزارة التخطي�ط موازن�ة العام 
2020 إىل مجلس الوزراء للمصادقة عليها، 
ومن ث�م أحالتها ملجلس الن�واب إلقرارها 
ليتس�نى إق�رار قان�ون االق�راض بهدف 
إطالق مس�تحقات املوظف�ني واملواطنني 
لالش�هر املتبقية من الع�ام الحايل، مؤكدة 
العم�ل م�ع الجه�ات ذات العالق�ة العداد 

موازنة العام 2021.
وق�ال وكيل الوزارة ماه�ر حماد جوهان، 
أن املوازن�ة املالية االتحادي�ة للعام الحايل 
اىل  املالي�ة  وزارة  ارس�لتها  الت�ي   2020

مجلس الوزراء يوم االربعاء املايض، هي نفسها املوازنة 
التي تم اعدادها يف وقت سابق وتحوي عجزاً مالياً يقدر 
ب� 80 ترليون دينار، واعتمدت عىل مبلغ اجمايل يقدر ب� 
146 ترليون دينار، وعدَّ إرس�ال املوازنة رضورياً، مؤكداً 

أن املوازن�ة لم يط�رأ عليها أي تغيري، كم�ا احتوت أيضاً 
إطالق العالوات والرفيعات لجمي�ع املوظفني، مبيناً أن 
الدرج�ات الوظيفي�ة املتوفرة عن اإلحالة ع�ىل التقاعد، 

تمت إضافتها عىل املوازنة االتحادية للعام 2021.
كم�ا أفصح جوهان ع�ن أن وزارت�ي التخطيط والنفط 

إضافًة اىل البن�ك املركزي وهيئة الجم�ارك ودائرة الدين 
العام، تس�تعرض حالياً املبال�غ التي من املمكن أن ترفد 
موازن�ة الع�ام 2021 والتي تفتق�ر اىل اآلن وجود أرقام 

نهائية.
م�ن جانبه، قال مق�رر اللجنة املالي�ة الربملانية د. أحمد 

الصفار إن وزارة املالية اس�تكملت العمل 
عىل م�روع موازنة 2020 وأرس�لته إىل 

مجلس الوزراء. 
وأوض�ح أن تفاصيل املوازن�ة غري معلنة 

لكنها تشمل كل هذا العام. 
وأش�ار الصف�ار إىل أن مجل�س ال�وزراء 
الربمل�ان  إىل  املوازن�ة  م�روع  س�يقدم 
بع�د مناقش�ته واملصادقة علي�ه، بقصد 

التصويت عليه وتمريره. 
بدوره�ا، أكدت لجن�ة املالي�ة النيابية أن 
املوازن�ة العام�ة للعام املقب�ل لم تصل إىل 
مجل�س الن�واب، فيم�ا اش�ارت إىل عدم 

السماح بتجديد االقراض.
ونقلت وكال�ة األنباء العراقية، عن رئيس 
»مجل�س  إن  الجب�وري  هيث�م  اللجن�ة 
الن�واب ليس م�ع تجديد االق�راض املايل 
م�ن الخ�ارج أو الداخ�ل كون ذل�ك يزيد 
م�ن أعباء املوازنة«، الفت�ا إىل أن »الربملان 
يم�ارس الضغ�ط لتقديم ورق�ة اإلصالح 

املايل واالقتصادي«.
وأض�اف، أن�ه »م�ن املف�رض أن تج�د 
الحكوم�ة حل�والً غ�ري االق�راض لزيادة 
إيراداته�ا ع�رب اإلي�رادات غ�ري النفطي�ة 
كالرضيب�ة الجمركية وجباي�ة الخدمات 
والرس�وم وغريها من األب�واب«، مبيناً أن 
»م�روع قانون املوازن�ة االتحادية لعام 

2021 لم يصل مجلس النواب بعد«.
وكش�فت اللجنة املالية النيابية، يف وقت س�ابق أن لجنة 
املوازن�ة يف وزارة املالية بارشت بإع�داد مروع موازنة 
لالع�وام الثالث�ة املقبلة، فيما أش�ارت اىل أنه�ا بانتظار 

وصول مروع موازنة العام الحايل 2020.

      بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الداخلية، أمس األحد، ارتباط 
قرار إلغ�اء قيادة قوات حف�ظ القانون 
باملخالف�ات واالنتهاكات الت�ي ارتكبها 
أف�راد يف القوة.  وذك�رت الوزارة يف بيان 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
من�ه، »تداول�ت بعض مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي أنباء عن الس�بب وراء نقل 

او دمج قوات حف�ظ القانون مع قيادة 
رشطة بغ�داد مل�ا ارتكبوه م�ن أخطاء 

خالل ادائهم الواجبات املناطة بهم«.  
البي�ان، »ن�ود أن نوض�ح أن  وأض�اف 
هذه الق�وات التي تكونت من الش�باب 
الذي�ن تطوع�وا حديث�اً يف ق�وى األم�ن 
ال�دورات  مختل�ف  وأدخل�وا  الداخ�يل، 
التدريبي�ة يف حق�وق اإلنس�ان وكيفية 
التظاه�رات واالحتجاجات  التعامل مع 

حسب الس�ياقات الدولية والحفاظ عىل 
املمتل�كات العامة والخاص�ة باإلضافة 
إىل ال�دروس العملي�ة والنظري�ة للعمل 
الرط�وي«.  وتاب�ع البي�ان، »بع�ض 
األخط�اء الت�ي حصل�ت س�ابقاً كانت 
ترصف�ات فردي�ة ص�درت م�ن بع�ض 
االف�راد وتم اتخاذ الالزم بش�أنها، علماً 
ب�أن عملي�ة ارتباطه�ا بقي�ادة رشطة 
بغداد كان إجراًء إدارياً وتنظيمياً لغرض 

تثبيت جهة االرتباط اإلداري«.  
وختم بالقول، »ندعو إىل توخي الدقة يف 
نقل املعلومات واستقائها من مصادرها 
الرس�مية وعدم االعتم�اد عىل األحاديث 

أو املعلومات غري الرسمية«.  
وقررت وزارة الداخلية، إلغاء قيادة قوات 
»حف�ظ القان�ون« وتحويله�ا إىل آمرية 
بمستوى قس�م تابع إىل مديرية رشطة 
بغداد.  وجاء يف كتاب صادر عن الوزارة، 

تلقى »ناس« نس�خة من�ه الخميس )3 
أيل�ول 2020(، أنه تقرر »إلغاء تش�كيل 
قي�ادة قوات حفظ القانون وتنقل كافة 
مديري�ة  إىل  ومنتس�بيها  موجوداته�ا 

رشطة محافظة بغداد«.    
وأضاف، أنه يتم »استحداث آمرية قوات 
حفظ القانون وبمس�توى قسم ويكون 
ارتباطه�ا بمديري�ة رشط�ة محافظ�ة 

بغداد«.

أمانة جملس الوزراء تتسلم موازنة ٢٠٢٠ وتؤكد: نبحث إقرارها لتوفري الرواتب.. واملالية الربملانية: أين موازنة ٢٠٢١

الربملان واحلكومة: جدل املوازنتني
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الداخلية تنفي إلغاء قيادة قوات »حفظ القانون« بسبب ارتكاهبا خمالفات

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س مجل�س ال�وزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، أمس األحد، 
الع�ام  لألم�ني  الخاص�ة  املمثل�ة 
لألم�م املتح�دة يف الع�راق، جين�ني 

بالسخارت.  
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للكاظمي 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »اللقاء شهد بحث 
آخر الجهود التي تبذلها املؤسسات 
العراقية املعنية بإجراء االنتخابات 

التريعية املبكرة«.  
كم�ا تن�اول اللق�اء وفق�ا للبيان، 
»س�بل تعزيز التعاون ب�ني العراق 

مع منظمة األم�م املتحدة من أجل 
الوص�ول بالعملي�ة االنتخابي�ة إىل 
أفضل ص�ورة صادقة و معرّبة عن 

إرادة الشعب العراقي«.  
وتاب�ع البي�ان، أن�ه »ج�رى خالل 
اللقاء بح�ث مل�ف النازحني وآخر 
الجه�ود املبذول�ة م�ن أج�ل تأمني 
مناط�ق  اىل  الطوعي�ة  عودته�م 

سكناهم األصلية ».  
 واض�اف، أنه »وش�هد اللقاء كذلك 
بحث س�ري تنفيذ برام�ج مكافحة 
يؤّم�ن  بم�ا  وأهدافه�ا  التط�رّف، 
بيئ�ة وطني�ة آمن�ة مس�تدامة، ال 
مج�ال لع�ودة اإلره�اب فيه�ا بعد 

اندحاره.«  

الكاظمي يبحث مع بالسخارت تنفيذ برامج 
»مكافحة التطّرف«

        بغداد / المستقبل العراقي

 كش�فت قيادة فرقة العباس القتالية اللواء 26 يف الحش�د 
الشعبي عن خطة خاصة مبكرة استعداداً لزيارة اربعينية 
االمام الحسني )ع( تضم جوانب الخدمات واالمن واالرشاد 
والطباب�ة الصحي�ة وغريها، لتأدي�ة لذلك الواج�ب للعام 

السابع عىل التوايل بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
وق�ال قائد الفرق�ة ميثم الزيدي يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة من�ه، إن�ه »ت�م عق�د اجتماع موس�ع 
لقيادات الفرقة واقس�امها ووحداتها وشعبة املمثليات يف 
املحافظات، وناقشنا الظروف االستثنائية الخاصة بالبالد 
م�ع جائح�ة كورونا ووضع خط�ة تختلف ع�ن كل عام، 
حيث س�يتم اس�تدعاء 5 االف من قوات االحتياط لغرض 
مس�ك مداخل مدينة كربالء املقدس�ة )الشمايل والرقي 

والجنوبي(.
وب�ني، ان »الجان�ب األمني مس�تعد تمام�اً لتنفيذ الخطة 

حيث لدينا طائرات مسرية ستغطي محيط كربالء وتدخل 
الخدمة ألول م�رة، واجبها الرقابة االمنية ومتابعة حركة 

وانسيابية سري الزائرين واملركبات وغريها«.
وأك�د الزيدي، ان »هذه الزيارة س�تكون مختلفة والفرقة 
بكام�ل جاهزيته�ا كونه�ا صاحب�ة خربة مراكم�ة بهذا 
الصدد، ونأمل من الزائرين االلتزام بالضوابط واالجراءات 
الوقائية الصحية، مع أملنا الكبري بالله عز وجل أن ينتهي 

هذا الوباء«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصحة، أمس االحد، عن اصدار امر وزاري بتوزيع 
املالكات من الخريجني املشمولني بقانون التدرج الطبي.  وقالت 
الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إنه »اصدرنا 

امرا وزاريا خاصا بتوزيع الخريجني من االٔطباء واطباء االسنان 
والصيادل�ة وخريجي كليات التمري�ض والكليات التقنية الطبية 
ومعاهد التمريض ومعاهد التقنيات الطبية واعداديات التمريض 
والقبالة والتوليد واالسعاف الفوري لسنة 2018- 201٩ للدورين 
االول والثان�ي اس�تنادا الحكام قان�ون ت�درج ذوي املهم الطبية 

والصحية رقم )6( لس�نة 2000 وتعديالت�ه«. وأضاف البيان أنه 
»تم مراعاة إق�رار قانون املوازنة لتهئية التخصيص املايل لرصف 
رواتبهم وال تحسب مبارشتهم اال بعد اقرار قانون املوازنة العامة 
االتحادية وس�وف تتم املبارشة بعد اقرار املوازنة من قبل مجلس 

النواب وتوفري التخصيص املايل من قبل وزارة املالية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بعد أيام من ارتفاع عدد اإلصابات، 
والبيئ�ة  الصح�ة  وزارة  أعلن�ت 
تسجيل انخفاضاً طفيفاً بإصابات 
فايروس »كورونا«. وقالت الوزارة 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه إن�ه »ت�م فح�ص ) 
22772( نموذج يف كافة املختربات 
املختص�ة يف الع�راق؛ وبذلك يكون 
املجموع ال�كيل للنماذج املفحوصة 
منذ بداية تسجيل املرض يف العراق 
وزارة  س�جلت     .»)1740٩2٩  (
حال�ة   )3301( والبيئ�ة  الصح�ة 
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أربيل              7  
دهوك2كربالء8  
كركوك         4  

دياىل            4   
واسط           3  
البرصة        7  

ميسان          3      
بابل            4  

الديوانية        2  
ذي قار         ٩      

املثنى          5           
نينوى5صالح الدين       3  

-مجم�وع الش�فاء  :  1٩8560  ) 
نسبة الشفاء 76.3  %( 

-مجموع اإلصابات :   260370                                                
-الح�االت الكلي�ة تح�ت الع�الج : 
العناي�ة  يف  -الراق�دون   542٩8
املركزة: 507                                             

- مجموع الوفيات:   7512  

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائب ع�ن تحالف س�ائرون رياض 
املس�عودي، أم�س األح�د، أن أي تعديل يف 
قانون انتخابات مجلس النواب لن يتحقق 
قانونياً اال بعد مصادقة رئيس الجمهورية 
ون�ره  علي�ه  املص�وت  القان�ون  ع�ىل 
بالجري�دة الرس�مية، وبعدها يت�م تقديم 
مقرح أو م�روع تعدي�ل للقانون وفق 
اآللي�ات املعروفة لتعدي�ل القوانني. وقال 
املسعودي يف ترصيح صحفي إن »مجلس 
النواب قد قال كلمته بالتصويت عىل قانون 
االنتخابات وخاصة مادته الخامسة عر 
الت�ي نص�ت ع�ىل أن تك�ون املحافظ�ات 
دوائ�ر متع�ددة«، مبين�اً أن »القان�ون لم 
يح�دد عدد ه�ذه الدوائ�ر وحجمها وعدد 
الناخبني فيه�ا وترك تحديده�ا إىل ملحق 
جداول يتم حسمه والتصويت عليه داخل 
قبة الربمل�ان وهو ما يج�ري اآلن النقاش 
في�ه«. وأض�اف املس�عودي، أن »املس�ألة 
فنية، وبحال ت�م االتفاق عىل صيغة فنية 
مقبول�ة ف�أن اللجنة القانونية س�تميض 
بإعداد ملحق جدول للدوائر املتعددة يرفق 
بقانون االنتخابات ويتم التصويت عليه«، 
الفت�ًا إىل أن »القانون بش�كل رس�مي تم 
التصويت عليه بش�كل كامل وهي خطوة 
انتهين�ا منه�ا، وصحيح أن هن�اك بعض 
الق�وى السياس�ية رفضت بع�ض الصيغ 
يف القان�ون وبعضها لم يص�وت«. وتابع، 
أن »أي تعديل للقان�ون لن يتحقق إال بعد 
مصادقة رئي�س الجمهورية عىل القانون 
املصوت عليه ونره بالجريدة الرس�مية 
وم�ن ث�م يتم تقدي�م مق�رح أو مروع 
تعدي�ل للقان�ون وف�ق اآللي�ات املعروفة 
لتعدي�ل القوانني ويميض بعضها مروع 
التعدي�ل وفق إج�راءات تري�ع القوانني 
الطبيعية من قراءة ومناقشة وتصويت«.

فرقة العباس تكشف »خطة مبكرة« لتأمني الزيارة األربعينية 
مبشاركة سالح ألول مرة

بعد أيام من االرتفاع... عداد »كورونا« يسجل انخفاضًا طفيفًا باإلصابات 

صدور امر وزاري بتوزيع اخلرجيني املشمولني بقانون التدرج الطبي

برملاين عن تعديل
 قانون االنتخابات: لن يتم

 إال يف هذه احلالة

        بغداد / المستقبل العراقي

زار وزير الداخلية عثمان الغانمي، محافظة بابل، أمس األحد، لإلطالع عىل 
األوضاع األمنية هناك، وكان يف اس�تقباله والوف�د املرافق له محافظ بابل 

وعدد من الشخصيات والقيادات األمنية.
 وذكر بيان ملكتبه تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه انه »فور وصول 
وزير الداخلية اىل املحافظة، عقد اجتماعاً يف مقر قيادة رشطتها، بحضور 
قائ�د رشطة بابل وعدد من الضباط، ووج�ه بمتابعة عمل مراكز الرطة 

وإعادة النظر باقسام املديريات حسب الكفاءة والنزاهة واملهنية«.
كم�ا ش�دد الغانمي ع�ىل »أهمية تطبيق الدس�تور، وحماي�ة املتظاهرين 

السلميني والحفاظ عىل األمن الداخيل واملال العام والخاص«.
وأكد وزي�ر الداخلية ع�ىل »أهمية تقدي�م الخدمات للمواطن�ني والتعامل 

اإلنساني وتعزيز عالقة املؤسسة األمنية باملجتمع«. 
كما عقد الغانمي واملحافظ مؤتمراً اكدا فيه عىل أهمية اس�تمرار التنسيق 
والتعاون بني الحكومة املحلية ووزارة الداخلية. وعىل هامش هذه الزيارة 
تفقد وزير الداخلية إحدى مراكز الرطة يف املحافظة واطلع عن كثب عىل 

طبيعة الخدمات التي ُتقدم للمواطنني هناك.

        بغداد / المستقبل العراقي

نفذت قيادة قاطع عمليات س�امراء للحشد الش�عبي، أمس األحد، عملية 
مسح وتفتيش بحثاً عن اإلرهابني يف منطقة الركة رشق مدينة سامراء .

وذكرت القيادة الحشد الشعبي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
ان »معلومات اس�تخبارية وردت إىل اللواء 313 بالحش�د الشعبي كشفت 
ع�ن وجود بعض عنارص إرهابي�ة يف املنطقة حيث بارشت القوة بمس�ح 

وتفتيش تلك املنطقة بحثاً عن اإلرهابيني«.

وزير الداخلية يوجه من بابل بحامية 
املتظاهرين واحلفاظ عىل املال العام

احلشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية مسح 
وتفتيش بحثًا عن إرهابني يف سامراء

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الصحة حس�ن التميمي، 
أمس االحد، اس�تمرار التواصل مع 
دول العالم السترياد اللقاح الخاص 

بفريوس كورونا. 
وقال التميمي يف ترصيح لوس�ائل 
»ال�وزارة  إن  حكومي�ة  اعالمي�ة 
تنتظر اقرار اللقاح من قبل منظمة 
ان  اىل  الفت�ا  العاملي�ة«،  الصح�ة 
»العراق س�يكون اول بلد يس�تورد 
اللقاح حال اقراره ونجاح التجارب 

البحثية«.
لق�اح  أي  »اس�ترياد  ان  واض�اف 

ع�ىل  االس�اس  بالدرج�ة  يعتم�د 
نجاح�ه  عاملي�ا وضم�ان  اق�راره 
واعتماده بش�كل رس�مي من قبل 
منظمة الصحة العاملية«، مشريا اىل 
ان »كل العالجات التي اقرت ضمن 
العاملي�ة  العالجي�ة  الربوتوك�والت 
وفرته�ا وزارة الصح�ة وبكمي�ات 
كب�رية لع�الج املصاب�ني بف�ريوس 
واملتوس�طة  الخفيف�ة  كورون�ا 

والشديدة«.
»االلت�زام  اىل  املواطن�ني  ودع�ا 
بتعليم�ات وزارة الصحة ومنظمة 
الصح�ة العاملية وااللت�زام بقواعد 

التباعد االجتماعي

        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب النائ�ب ع�ن تحال�ف الفتح 
ان  االح�د،  أم�س  جاب�ر،  فاض�ل 
الترصيحات بش�ان إعادة املناقشة 
بقرار الربملان بسحب كافة القوات 
األجنبي�ة بما فيه�ا االمريكية قرار 
مل�زم وال رجع�ه عن�ه، مؤك�دا ان 
بإم�كان الربمل�ان مناقش�ة إع�ادة 
النظر باتفاقية االطار االسراتيجي 
لغ�رض  االمري�كان  م�ع  املوقع�ة 

الغائها .
وق�ال جاب�ر، يف ترصي�ح صحفي، 
ان »ع�ددا من السياس�يني والنواب 
يتحدثون ع�ن إعادة النظ�ر بقرار 
مجل�س الن�واب املل�زم للحكوم�ة 

الذي يتعلق بانسحاب كافة القوات 
األجنبي�ة م�ن الع�راق بم�ا فيه�ا 
الق�وات االمريكية المعنى له لكون 

القرار صدر باسم الشعب«.
م�ن  القص�د  »كان  اذا  وأض�اف 
تلك الترصيح�ات يتعل�ق بالعالقة 
االمريكي�ة العراقية تح�ت اتفاقية 
االط�ار االس�راتيجي ممكن لكون 
وجود فق�رة ضمن االتفاقية تجّوز 

للطرفني الغائها«.
وأوضح جابر أن »استضافة رئيس 
الحكومة داخل قبة الربملان س�وف 
ل�ن يناقش فيه�ا قضي�ة إمكانية 
وانم�ا  االمريكي�ة  الق�وات  بق�اء 
س�تكون جلس�ة اس�تماع لنتائ�ج 

زيارته لواشنطن واألردن فقط«.

وزير الصحة: العراق سيكون أول بلد 
يستورد لقاح »كورونا«

نائب عن قرار الربملان بانسحاب القوات 
األجنبية: غري قابل للنقاش
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    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

طمان محافظ بغداد املهندس محمد جابرالعطا، 
وعض�و مجل�س النواب الس�يد حس�ن ش�ويرد 
الحمدان�ي اه�ايل منطق�ة صخريج�ة الرشقي�ة 
ضمن حدود ناحية ناحية الرشيد بالغاء مرشوع 

استثمار اراضيهم الزراعية.
واك�د املحاف�ظ خ�ال زيارت�ه امليداني�ة ولقاءه 
بش�يوخ ووجهاء واهايل املنطق�ة اىل »رفض مثل 
هك�ذا مماراس�ات يف تحويل البس�اتني واالرايض 
وتجري�ف  اس�تثمارية  مش�اريع  اىل  الزراعي�ة 
اراضيهم«، مش�ددا ع�ى »اهمية دع�م الفاحني 

واس�تصاح االرايض وتقدي�م جميع اش�كال الدعم 
لضم�ان وفرة يف املحاصي�ل الزراعي�ة وتامني ارزاق 

الفاحني وعوائلهم«.
كم�ا ثم�ن املحاف�ظ »جهود النائب حس�ن ش�ويرد 
الحمدان�ي يف تواصل�ه الدائ�م مع املحافظ�ة خدمة 

للصالح العام«.
ب�دوره، اش�اد النائ�ب الحمداني بالجه�ود املتميزة 
ملحافظ بغداد بالغاء مرشوع استثمار ارايض منطقة 
صخريج�ة الرشقي�ة التي تتكون م�ن اكثر من ٢٥٠ 
عائل�ة بعد ان كان هناك من يراهن عى اس�تثمارها 
غري مهتم ملصري اهلها الذين س�يرشدون ويهجرون 
ويبحث�ون ع�ن م�أوى ألطفاله�م يف مناط�ق اخرى 

ناهي�ك عن انقطاع ارزاقهم«، الفت�ا اىل مفاتحته »جميع 
الدوائ�ر ذات العاقة ومن ضمنه�ا االمانة العامة ملجلس 
الوزراء واملحافظ�ة والتخطيط العمران�ي وزراعة بغداد 
وزراعة الرش�يد وبمساعدة الس�يد املحافظ التي اثمرت 
عن الغاء هذا املرشوع وانقاذ هذه العوائل كون اراضيهم 
منتج�ة ومس�تغلة زراعي�ا ومثم�رة وواف�رة بالحصص 
املائية ومبس�تنة االمر ال�ذي يجعل اس�تثمارها مخالفاً 

للقانون«.
هذا وثمن هذه الجهود الفذة االهايل معربين عن شكرهم 
وامتنانهم الكبريين للس�يد النائ�ب ومحافظ بغداد وكل 
من ساهم لرفع الظلم والحيف عنهم بعد ان كانوا عرضه 

ملا ال تحمد عقباه.

حمافظ بغداد والنائب شويرد يطمئنان االهايل بإلغاء مرشوع استثامر اراضيهم الزراعية
خالل الزيارة امليدانية ملنطقة صخرجية الشرقية

    بغداد/ المستقبل العراقي

تفق�د وزي�ر الرتبي�ة، األس�تاذ ع�ي حمي�د 
الدليم�ي، أم�س االح�د، املراك�ز االمتحاني�ة 
لطلب�ة املرحلة اإلعدادي�ة يف جامعة االرساء ، 
ضمن املديرية العامة لرتبية الرصافة الثانية 
، للوق�وف ع�ى احتياجات الطلب�ة وامليض يف 

اكمال امتحاناتهم العامة . 
ونق�ل بيان صادر ع�ن املكت�ب اإلعامي، ان 

الدليم�ي الحظ ارتياحاً لدى الطلبة املمتحنني 
اثناء س�ؤاله العديد منه�م ويف كل غرفة، عن 
مدى فهم األس�ئلة وكيفي�ة تجاوبهم معها، 
وقد أجابوا بأنها »عادية غري معقدة« ، وذكر 
معالي�ه ان الطلبة الذين ي�ؤدون االمتحانات 
ويزخرون بالكفاءات املتميزة ، س�وف نشهد 
منهم نس�ب نج�اح جيدة س�تكون اعى من 
الس�نوات املاضي�ة ، نتيجة الجه�د واالرصار 
عى اكمال املشوار التعليمي وتحدي الظروف 

الصعبة التي تخللتها ايام هذه السنة . 
م�ن جهة أخرى، لفت الوزير »انه لم ُيس�جل 
املراك�ز  يف  اآلن  حت�ى  مش�كلة  أي  ح�دوث 
االمتحانية«، منوها اىل  ان تلك الزيارات تأتي 
من باب الش�جيع للممتحنني واعطاء الروح 
املعنوي�ة لهم وك�ر حاجز الخ�وف ، داعياً 
أياه�م بالوقت نفس�ه اىل االلت�زام واملواظبة 
عى تطبي�ق التعليمات الوزارية للحفاظ عى 

رصانة العملية االمتحانية .

وزير الرتبية يتوقع نسب نجاح مرتفعة يف امتحانات 
السادس االعدادي

    بغداد / المستقبل العراقي

القي�ارة  مصفات�ي  النف�ط  وزي�ر  تفق�د 
بيج�ي  يف  والصم�ود  نين�وى  بمحافظ�ة 
بمحافظة ص�اح الدين لاطاع عى س�ري 
تنفيذ مشاريع االعمار والتأهيل.واكد وزير 
النفط احس�ان عبد الجبار اسماعيل خال 
جول�ة تفقدية ولقائه بالعاملني عى اهمية 
االرساع بخط�ط زي�ادة االنت�اج  يف مصفى 
القي�ارة ، واوع�ز وزي�ر النف�ط  باضاف�ة 
وح�دة جدي�دة لإلنت�اج بطاق�ة )7٠( الف 
برمي�ل بالي�وم. ويف جول�ة تفقدية ملصفى 
الصم�ود يف بيج�ي بمحافظة ص�اح الدين 
اش�ار  وزي�ر النف�ط اىل ان خط�ط الوزارة 
تهدف اىل زيادة االنتاج من مصايف الش�مال 
اىل ٢8٠ الف برمي�ل باليوم ، مؤكداً عى انه  
ويف ضوء تراجع أسعار النفط، والصعوبات 
الت�ي تواجه االقتصاد العراقي، فإن الوزارة 
تع�ول كثرياً عى قطاع�ات التصفية والغاز 
وتعده�ا  البرتوكيمياوي�ة  الصناع�ات  و 
ركي�زة اقتصادية الدام�ة وتعزي�ز التنمية 
الوطني�ة ، وقد اعدت ال�وزارة الخطط التي 
تحق�ق ه�ذا الهدف .وع�ى صعي�د متصل 
حث الوزير العامل�ني يف مصفى الصمود يف 
بيجي خال اجتماع عقده مع مدير رشكة 
مصايف الش�مال والعامل�ني يف الرشكة عى 
زيادة االنتاج و التعجيل يف مش�اريع تأهيل 
وتطوير الوحدات االنتاجية املترضرة جراء 

العمليات االرهابي�ة التي لحقت املصفى يف 
وقت س�ابق ، مؤكدا أن الوزارة عازمة عى 
رفع الطاقة االنتاجية للمصفى اىل اكثر من 
)٢8٠( الف برميل باليوم من خال مشاريع 

التاهيل وتنفيذ مشاريع جديدة.
م�ن جانب�ه ق�ال وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون 
التصفي�ة حامد يونس ان الطاقة االنتاجية 
ملص�ايف الش�مال حاليا اكثر م�ن )7٥( الف 
برمي�ل بالي�وم، وم�ن املؤم�ل ان تص�ل إىل 
)1٢٠( الف برميل باليوم نهاية العام الحايل، 
ع�ى الرغم من التحدي�ات الصحية املتمثلة 
بجائح�ة كورونا ) كوفيد - 19( التي قيدت 
حرك�ة العم�ل والعاملني بس�بب املحددات 
الصحي�ة، لكنه�ا ل�م تؤثر عى س�ري وتائر 
العمل يف املش�اريع التي تنفذ، وذلك الرصار 
العاملني الذي ساهم يف امليض قدما لتحقيق 
خط�ط ال�وزارة يف زي�ادة مع�دالت االنتاج 
لدع�م االقتص�اد الوطني للباد.فيما ش�دد 
مدير عام رشكة مصايف الشمال قاسم عبد 
الرحمن ع�ى املىض قدماً بتنفيذ مش�اريع 
االعم�ار والتاهي�ل لجميع املص�ايف والعمل 
عى زيادة االنتاج وتحسني نوعية املنتجات 
النفطية.ورافق الوزير يف جولته ملحافظتي 
نينوى وصاح الدين وكيل الوزارة لش�ؤون 
التصفي�ة حامد يونس ومدير ع�ام الدائرة 
الفني�ة ومدير ع�ام الدراس�ات والتخطيط 
واملتابعة ومدير مكتب الوزير ومدير املكتب 

االعامي وعدد من املسؤولني يف الوزارة.

النفط ختطط لرفع انتاج مصفي بيجي اىل »280« الف 
برميل والقيارة اىل »70« ألفا

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أم�س االحد، اس�تحداث فرع 
السياحة يف املدارس املهنية يف ثاث اختصاصات.

وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
نسخة منه إن “املديرية العامة للتعليم املهني وجهت 
بتهيئة املستلزمات الدراسية الازمة باستحداث فرع 
الس�ياحة يف امل�دارس املهني�ة يف ث�اث اختصاص�ات 
)االدارة السياحية، االسكان الفندقي، الضيافة وإنتاج 
االطعمة(”.وأضافت، أن “هذه الخطوة املهمة، تدعم 
طاقات وامكانيات مخرج�ات التعليم املهني بفروعه 
كاف�ة، وكذلك النه�وض باملس�رية املهني�ة واالرتقاء 
باملس�توى التعليم�ي يف الع�راق، حيث ُتعد الس�ياحة 
الفرع الس�ادس من فروع التعلي�م املهني املنصوص 
عليه�ا يف نظامه، وذل�ك بتحويل اختص�اص )االدارة 

السياحية( من الفرع التجاري اىل فرع السياحة”.
وأش�ارت اىل أن الق�رار “س�يكون ابت�داء م�ن الع�ام 
ال�درايس ٢٠٢٠ – ٢٠٢1 “، الفتة اىل، “اهمية التكوين 
املهني لكس�ب املعرف�ة والخربة العلمي�ة والعملية يف 

العديد من امليادين الحرفية التي تخدم املجتمع .”

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مديرية زراعة كرباء، أمس االحد، ما تم تنفيذه 
من الخطة الزراعية الصيفية لهذا العام بلغ 96% بعد 
زراعة 3٥ الف دونم.وقال معاون مدير الزراعة مجيد 
الخزعي يف ترصيح صحفي ان »مديرية الزراعة ومن 
خال اقسامها وشعبها تمكنت من تحقيق ما نسبته 
96% من الخطة الزراعية الصيفية بعد زراعة 3٥ الف 
دونم م�ن اصل 37 الف دونم املقرر زراعتها«.واضاف 
الخزع�ي ان »خطة ه�ذا العام تضمن�ت زراعة الذرة 
الصفراء والذرة البيضاء ومحاصيل الدخن والسمسم 

واملاش باالضافة اىل جميع املحاصيل الخرضية«.

الرتبية تستحدث فرعًا 
للسياحة يف املدارس 

املهنية

زراعة كربالء تعلن تنفيذ »96« باملئة 
من اخلطة الصيفية للعام اجلاري

    نينوى / زهراء علي

اعل�ن محافظ نينوى نجم الجبوري، أمس األحد، عن افتتاح عدد 
من املشاريع الخدمية شمال املوصل بكلفة ثاثة مليارات دينار.

وق�ال الجب�وري للوكال�ة الوطني�ة العراقية لانب�اء ان »بلديات 
نين�وى افتتحت العرشات من مش�اريع املاء واملج�اري والصحة 
والرتبية والكهرباء«.واضاف انه »تم ارس�اء حجر اس�اس لبناء 

جامعة يف ناحية فايدة شمال املوصل«.

حمافظ نينوى يعلن افتتاح عدد من املشاريع 
اخلدمية بكلفة »٣« مليارات دينار

    البصرة / محمد الجابري

بعد ورود معلومات أستخبارية دقيقة عن وجود عصابة للتسليب 
والخط�ف تقوم بخطف املواطنني و اطاق رساحهم  مقابل فدية 
مالية عى الفور تم تش�كيل قوة من أبطال قسم مكافحة اجرام 
الب�رصة بإرشاف ومتابع�ة قائد رشطة محافظ�ة البرصة اللواء 
عباس ناجي ادم ومن خال املتابعة وجمع املعلومات تم التعرف 
عى مكان تواجدهم و نصب كمني محكم يف املكان املحدد وإلقاء 
القب�ض عى متهم�ني اثنني م�ن اف�راد العصابة  وبع�د التعمق 
بالتحقيق معهم اعرتفوا عى عدة جرائم باالش�رتاك مع متهمني 
اخرين هاربني وتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقهما واحالتهما 
اىل القضاء لينالو جزائهم العادل وليكونو عربة لكل من تسول له 

نفسه العبث بأمن واستقرار املحافظة.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت امانة بغداد، أمس االحد، عن زرع 86 الف ش�جرة خال 
الفرتة املقبلة.

 وذك�رت االمان�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ع�ن« قيام ماكاته�ا يف دائرة املتنزهات والتش�جري وخال االيام 
القليلة املقبلة باالعداد لرفد وتجهيز دوائر واقسام االمانة البلدية 

املختلفة ب� 86 الف شجرة وشجرية معمرة«.
واضاف�ت ان »االش�جار س�يتم زراعتها يف الس�احات والجزرات 
الوس�طية وغريها م�ن املواقع لزيادة الرقع�ة الخرضاء واضافة 

جمالية عى شوارع وساحات العاصمة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

تزامناً مع بدأ االمتحانات النهائية للصفوف املنتهية؛ كثف جهاز 
األمن الوطني جهده االس�تخباري للكشف عن مروجي األجهزة 
الراديوي�ة املس�تخدمة يف عملي�ة الغ�ش االمتحان�ي، اذ تمكنت 
املفارز املختصة يف محافظات )بغ�داد، البرصة، النجف االرشف، 
نين�وى، الديوانية، املثنى( م�ن القاء القبض ع�ى ثاثة وأربعني 
متهماً وبالجرم املشهود ومصادرة ما بحوزتهم من سماعات بث 
وأجهزة الس�لكية وهواتف محورة وبطاقات تشويش؛ وقد جرى 
تدوي�ن اقوالهم اصولي�اً، واحالتهم مع املضبوط�ات اىل الجهات 

القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية الازمة بحقهم.

رشطة البرصة تعلن القاء القبض عىل اخطر 
عصابة اجرامية للتسليب واخلطف

امانة بغداد تعلن زرع »86« الف شجرة 
خالل الفرتة املقبلة

األمن الوطني يلقي القبض عىل »٤٣« مروجًا 
ألجهزة الغش االمتحاين يف »6« حمافظات     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية، أمس األحد، عن ضبط حاويتني محملتني بدراجات معدة 
للتهريب يف منفذ ميناء أم قرص الشمايل.

وذكرت الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه »اس�تنادا إىل املعلومات 
ال�واردة من جه�از املخابرات الوطني منفذ ميناء ام قرص الش�مايل والت�ي تفيد بوجود 
)حاويت�ني ٤٠ ق�دم( ،وبعد تدقي�ق املعاملة الكمركية والكش�ف عليها م�ن قبل اللجنة 
املشكلة ، تبني أن الحاوية تحتوي بداخلها دراجات نارية مستخدمه واملنفيست البحري 

مكتوب فيه ادوات احتياطية للدراجات غري مرصح بها«.
وأضاف�ت أن�ه »يف منف�ذ زرباطية تم ضب�ط عجلة تحم�ل »حجر حان« خ�ارج الحرم 
الكمركي يف س�يطرة البحث والتح�ري وعند تدقيق املعاملة الجمركي�ة تبني عدم وجود 

شهادة مطابقة واجازة استرياد«.
وأك�دت الهيئ�ة، أنه »ت�م إحالة ما تم ضبط�ه وفق محرض أص�ويل إىل الجهات املختصة 

التخاذ اإلجراءات القانونية الازمة بحقها«.

املنافذ: ضبط حاويتني حمملتني بدراجات معدة 
للتهريب يف ميناء أم قرص الشاميل

رئيس جملس القضاء األعىل يزور 
املعهد القضائي

صحة كربالء تنعى مسؤوالً يف الدائرة 
تويف إثر إصابته بـ«كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

زار رئي�س مجل�س القضاء األع�ى القايض فائ�ق زيدان املعه�د القضائي 
واس�تمع اىل ال�رشح الذي قدمته مدير ع�ام املعهد القضائي الس�يدة فاتن 
محس�ن هادي بخصوص إكمال ترميم وتأهيل املعه�د واالجراءات الواجب 
اتخاذها الس�تئناف دوام طاب املعهد واملب�ارشة يف الدورات التطويرية مع 
رضورة االلت�زام بتعليم�ات خلية األزمة بخصوص مواجهة خطر انتش�ار 

فايروس كورونا.

   كربالء / علي ابراهيم

نع�ت دائ�رة صح�ة كرب�اء، أمس 
االحد، أحد مسؤوليها الذي تويف إثر 
إصابته بكورونا. وذكر بيان للدائرة 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
»تنعى وت�ودع دأيرة صح�ة كرباء 
املُقدَس�ة، أح�د أبنائه�ا املخلص�ني 
وفرس�انها الش�جعان، مدير شعبة 
املراكز الصحية وطب األرسة يف قسم 
الصح�ة العامة، املرح�وم بإذن الله 
تعاىل، الدكتور عزي�ز الغانمي الذي 
ف�ارق الحياة، اليوم األحد ، ش�هيداَ 
صاب�راَ ُمحتس�با، متأث�را بإصابته 
بف�ريوس ُكورونا أثناء تأدية واجبه 
ليلتح�ق بركب  الوطني،  اإلنس�اني 
ش�هداء خط الص�د األول يف ملحمة 

الدف�اع ع�ن وطنِهم وش�عبِهم ضد 
ه�ذا الوب�اء اللع�ني، وُهم ُش�هداء 
عند ربِه�م ُيرزُقون«.وأضاف البيان 
»اللاَُّهماَّ إناَّا ال َنعلَُم ِمنه إالاَّ َخرياً، وأنَت 
أعلَ�ُم ِب�َه ِمناَّ�ا ، حي�ث كان )رحمه 
الله( حسن السرية والسلوك، وقمة 
يف التواضع واألخاق، وفيا ومخلصا 
يف أداء األعم�ال املُوكل�ة إلي�ه طيلة 
س�نوات خدمته الوظيفي�ة، واليوم 
ُنوَدع�ه وال نق�ول إالَ ما يرىض الله، 
مترضع�ني إىل الله س�بحانه وتعاىل 
أن يس�كن الفقي�د فس�يح جناته، 
وين�زل عليه رحمته، وأن يلهم أهله 
و ذويه وأصدقائه وُمحبيه وزمائه 
يف العم�ل، جميل الصرب والس�لوان 
وال ح�ول وال ق�وة إال بالل�ه الع�ي 

العظيم«.

عمليات احملافظة أكدت أن عملية »الوعد الصادق« جاءت لفرض القانون ونبذ العنف والتطرف

حمافظ البرصة يعلن االقرتاب من اهناء كافة متعلقات املرحلة األوىل إلطالق مرشوع الزبري املتكامل
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلن محافظ البرصة، املهندس أسعد عبداالمري 
العيدان�ي، أم�س االح�د، أنه خال االس�بوعني 
متعلق�ات  كاف�ة  انه�اء  القادمي�ني ستش�هد 
م�رشوع الزبري املتكام�ل يف مرحلته االوىل، جاء 
ذل�ك عقب لق�اءه وزي�رة البلديات واإلس�كان 

واالشغال العامة املهندسة نازلني محمد.
وقال العيداني للمرك�ز اإلعامي، التقينا برفقة 
مدي�ر التخطي�ط واملتابعة يف دي�وان املحافظة 
البلدي�ات  وزي�رة  عبدالكري�م،  والء  املهن�دس 
املهندس�ة نازلني محمد، الفتا إىل أن اللقاء ركز 
يف الحدي�ث ع�ن القرارات الت�ي اتخذها مجلس 

الوزراء يف اجتماع البرصة.
وتاب�ع، ان�ه »بحثن�ا املش�اريع الت�ي س�يقوم 
مجل�س الخدم�ات ال�وزاري ببحثه�ا واعط�اء 
القرار النهائي فيها ويف مقدمتها مرشوع الزبري 

املتكامل يف مرحلته االوىل«.

واض�اف، »قدمن�ا رشح كايف ع�ن كل حيثي�ات 
امل�رشوع، والتصامي�م الجدي�دة الت�ي اكملتها 
الرشكة االستش�ارية، م�ع التأكيد عى رضورة 
إنه�اء كافة املتعلقات الخاصة بالرشكة املنفذة 

السابقة، واكمال املخالصة القانونية«.
وأش�ار إىل أن »وجه�ة نظ�ر الحكوم�ة املحلية 
يف الب�رصة متطابق�ة م�ع وجه�ة نظ�ر وزارة 
البلديات واإلسكان واالشغال العامة، منوها إىل 
أن االس�بوعني القادميني سيش�هد عقد جلسة 
املجلس الوزاري للخدمات وسيتضمن يف فقراته 
إنه�اء كافة متعلقات املرحلة األوىل من مرشوع 
الزب�ري املتكام�ل وإعادت�ه للحكوم�ة املحلي�ة 

إلطاق العمل فيه«.
ب�دوره، أك�د الناطق الرس�مي ملحافظ البرصة 
الحقوق�ي، مع�ني الحس�ن، أن عملي�ة الوع�د 
الص�ادق لنزع االس�لحة غ�ري املرخص�ة والتي 
انطلق�ت يف محافظ�ة الب�رصة ت�م التوعد لها 
مس�بقا بعد زيارة الس�يد رئيس الوزراء ووزير 

الداخلي�ة وب�ارشاف مبارش من رئي�س اللجنة 
االمنية اسعد العيداني ونفذتها قيادة العمليات 
والرشطة وحرس الحدود الرابعة وبالتعاون مع 

العشائر.
الص�ادق  الوع�د  ان حمل�ة  الحس�ن  واض�اف 
انطلق�ت من ثاث�ة محاور، املح�ور االول وهو 
ش�مال البرصة من منطقة كرم�ة عي  اىل نهر 
الع�ز  يف الحدود االدارية ملحافظ�ة العمارة، اما 
املحور الثاني فهو يف قضائي ش�ط العرب وابي 
الخصي�ب ، ويضم�ن املح�ور الثال�ث الجن�وب 
الغربي ملحافظة البرصة بقضاء الزبري وصفوان 

الحدودي.  
وشدد الحسن إن »سطوة القانون يجب ان تكون 
للدول�ة من خال جيش�ها النظام�ي واجهزتها 
االمنية التابعة لها، فضا عن مصادرة الس�اح 
من العشائر بالقوة اليصال رسائل ايجابية لنبذ 
العنف والتطرف. منوها اىل ان نزع الساح ليس 
باالمر الهني عى الحكومة، ألنه منترش بش�كل 

كبري«، مبينا أن »العشائر استخدمت الساح يف 
فرتة ما ملساندة الدولة ضد داعش«.

وزاد أن »الحكوم�ة مطالبة بمصادرة الس�اح 
الذي يستخدم يف حاالت الحوادث ومنع املتاجرة 
ب�ه«، مبين�ا ان »الحكوم�ة قادرة ع�ى اعتقال 
م�ن يثب�ت اس�تخدامه للس�اح ألغ�راض غري 

قانونية«.
ورأى الحس�ن أن »مصادرة الساح بشكل عام 
لي�س خ�ارج امكاني�ة الدول�ة«، وان محافظة 
البرصة تواجه تحديات كب�رية باعتبارها تمثل 
مرتك�ز للمناف�ذ الحدودي�ة والنف�ط، الس�يما 
وان هنال�ك مح�ركات لغرض ب�ث الفوىض من 
خال اش�عال الفتنة بني العش�ائر والتظاهرات 
الس�ليمة. مشريا اىل ان رصاع االرادات االقليمية 
والرصاعات السياس�ية اخذت تتمحور يف ادارة 
الب�رصة، منوه�ا اىل ان محاف�ظ البرصة يعمل 
كاداري وليس ضمن االط�ر الحزبية وانه يقوم 

بتنفيذ مشاريع تخدم املواطن البرصي.
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»موالن« قد يقلب املعادلة يف هوليوود مع طرحه بتقنية البث التدفقي
           بغداد / المستقبل العراقي

بعد طول انتظار، تطرح “ديزني” النسخة 
الحّي�ة من فيل�م “موالن” بطاق�م تمثييل 
آس�يوي بالكامل عىل خدمة البّث التدفقي 
“ديزني بالس” يف مراهنة جريئة عىل رواج 
الع�روض املنزلي�ة يعترب محلل�ون أن من 

شأنها قلب املعادلة يف هوليوود.
وكان م�ن املف�رض أن يب�دأ ع�رض هذا 
الفيل�م حول املحارب�ة الصينية الش�هرية 
ال�ذي كلّف إنتاجه حوايل 200 مليون دوالر 
يف م�ارس، لكن�ه وقع من�ذ البداية ضحية 
وب�اء فاي�روس كورون�ا املس�تجد وأُّجلت 

هذه الخطوة مرات عّدة.
وأحدث�ت “ديزني” هزّة الش�هر املايض يف 
أوس�اط القط�اع وأيضا بني طاق�م العمل 
م�ع إعالنه�ا أنها ستس�تعيض عن عرض 
“موالن” يف دور الس�ينما بطرحه للعرض 
املن�زيل، يف ظّل عدم اّتضاح املش�هد بش�أن 
مدى اس�تعداد محّبي الس�ينما للعودة إىل 

الصاالت.
وقال املمثل جايسون سكوت يل الذي يلعب 
دور الرشير يف الفيلم “أظّن أن قرار عرضه 
ع�ىل ديزني ب�الس، ش�ّكل صدم�ة كبرية 
للكثريي�ن مّن�ا”، مضيف�ا أن “ه�ذا العمل 

اُنتج ليعرض عىل الشاشات الكبرية”.
وأق�ّر تزي م�ا الذي ي�ؤدي دور والد موالن 
يف ترصيح�ات لوكالة فران�س برس “كان 
الق�رار مفجعا يف بادئ األمر، لكن بعد يوم 
أو يوم�ني، فّك�رت يف جانب�ه اإليجاب�ي… 
فمسؤولياتنا تتعاظم يف ظّل وباء كوفيد – 

19، ونريد أن يبقى الجميع بأمان”.
ويتيح هذا القرار املدفوع بمخاوف صحية 
ج�ّس نبض خدمة املش�اهدة عن�د الطلب 
الت�ي ق�د تؤّث�ر إىل ح�ّد بعيد ع�ىل طريقة 

مشاهدة األفالم يف املستقبل.
ويتزامن طرح “موالن” مع عرض “وورنر 

براذرز” يف نهاية األس�بوع عين�ه إنتاجها 
الضخ�م “تيني�ت” يف الص�االت األمريكية 
الت�ي أعادت 70 يف املئة منه�ا فتح أبوابها 

بقدرة استيعابية مخّف�ضة.
وخالفا لهذه األخرية التي ينبغي لها تقاسم 
عائ�دات ش�باك التذاكر م�ع دور العرض، 
اإلي�رادات  بكام�ل  “ديزن�ي”  س�تحتفظ 
املتأتية من “موالن” الذي سيكلّف املشاهد 

30 دوالرا باإلضافة إىل رسوم التسجيل.
الكث�ري  أنتج�ت  أن  ل�”ديزن�ي”  وس�بق 
م�ن األفالم الت�ي طرحت مبارشة بنس�ق 
الفيدي�و، لكّنها لم تعتم�د يوما هذا النهج 
لعمل توازي كلفت�ه ميزانية “موالن”، وال 
ش�ّك يف أن أوس�اط هوليوود ستتابع هذه 

التطّورات بحذر.
وق�ال جيف ب�وك، كبري املحلل�ني يف رشكة 

“إكزيبير رياليشنز” املتخصصة يف مجال 
السينما “ما س�يحدث نهاية األسبوع هذا 
قد يبق�ى إىل األبد محف�ورا يف الذاكرة وقد 

يشّكل نقطة تحّول لهوليوود برّمتها”.
تعام�ل  بكيفي�ة  األم�ر  “يتعلّ�ق  وأردف 
الضخم�ة  اإلنتاج�ات  م�ع  الجمه�ور 
مس�تقبال”. وما سّهل عىل “ديزني” اّتخاذ 
ه�ذا القرار هو أن الكث�ري من دور العرض 
يف الص�ني، حي�ث ال تتوّفر خدم�ة “ديزني 
بالس”، أعاد فت�ح أبوابه. ومن املرتقب أن 
يخرج الفيلم إىل صاالت الس�ينما الصينية 

األسبوع املقبل.
وهذا الفيلم القائم عىل أس�طورة ش�عرية 
صينية عمرها 1500 سنة حول شابة تحّل 
مح�ّل والده�ا املريض يف صف�وف الجيش 
اإلمرباط�وري يتوّق�ع له أص�ال أن يصبح 

م�ن أنج�ح إنتاج�ات “ديزني” يف الس�وق 
الصينية.

وه�و عمل يّتس�م أيضا بطاب�ع ريادي، إذ 
أن الطاق�م التمثييل هو برّمته آس�يوي أو 
أمريكي من أصول آس�يوية، وهي فئة من 
السكان ال تمثَّل كثريا يف أعمال هوليوود، ال 

سيما تلك الضخمة منها.
وق�ال تزي ما “إنه ألمر عظي�م بالفعل أن 
يضع أس�توديو كبري ثقته بطاقم آس�يوي 
أو أمريك�ي م�ن أص�ل آس�يوي ويضع يف 
العم�ل كّل ثقل�ه… ينبغي أن يش�ّكل ذلك 

قدوة نقتدي بها”.
وتتّجىل يف النسخة الحّية من “موالن” التي 
أخرجتها النيوزيلندي�ة نيكي كارو أهمية 
مسألة تمكني املرأة، من خالل األداء البدني 
للبطلة ليو ييف�اي وإضافة رفيقة جديدة 

)جونغ يل( لم يرد ذكرها سابقا.
وق�ال ت�زي م�ا “ال أّظ�ّن أن نيك�ي أرادت 
االكتفاء باستعادة النس�خة األصلية. هذا 
ل�م يكن هدفنا، فقد أخذنا من األس�طورة 
محورا لعملنا”. وأردف “أحببت األغاني… 

لكنها ليست ما نصبو إليه”.

وأت�ت التعليق�ات األولي�ة عىل ه�ذا العمل 
أش�اد كث�ريون  إذ  إىل ح�ّد م�ا،  إيجابي�ة 
بالتأث�ريات البرصي�ة يف الفيل�م وح�رْص 
معّدي�ه عىل االبتعاد عن نس�خة الرس�وم 
املتحرك�ة، يف ح�ني انتق�د آخ�رون افتقار 
الشخصيات إىل فكر عميق وحّس فكاهي.

»املسؤولية واحلكم«: حنة أرنت مئة عام من اإلنفلونزا.. وباء قتل 180 ألف مرصي
واملسألة األخالقية            هشام أصالن

كيف سينتهي كورونا؟ تساءلت كثريًا عن طبيعة اللحظة التي 
يختفي فيها الوباء. س�ؤال ال يضع يف اعتباره فكرة اكتش�اف 
لقاح. االكتش�افات وتعميمها يف أنحاء الكوك�ب تحتاج وقًتا. 
الس�ؤال، أيًض�ا، ال يأتي يف املس�احة املفهومة ملش�اعر الرعب 
والرغب�ة يف التحرر من إجراءات الس�المة والع�ودة إىل الحياة 
بكامل أشكالها وما إىل ذلك، لكنه ذلك املعنى الحريف الذي تحمله 
كلمة »كيف«. عن تلك اللحظة التي يس�جل فيها العالم صفرًا 
ب�ال عودة. هل هناك فع�اًل رقم صفر يأتي بع�د األوبئة؟ ليس 
منطقًي�ا أن يس�تيقظ كوك�ب األرض عىل خرب يفي�د باختفاء 
وب�اء فجأة. كيف ينتهي أصاًل طاملا أن هناك فرًدا مصاًبا قادر 
عىل نقل عدوى تنترش بسهولة بالغة؟ ليس أمامك إن انشغلت 
بأف�كار مثل ه�ذه س�وى النظ�ر إىل التاريخ.. تاري�خ األوبئة 

وأجواء اختفائها.
من هنا قرأت بش�غف الكتاب الجديد للمثقف املرصي املعروف 
الدكت�ور محمد أبو الغار »الوب�اء الذي قتل 180 ألف مرصي.. 
وثائق ومس�تندات من عام�ي 1918 � 1919«، الصادر حديًثا 
عن دار الرشوق. وهو يع�رض للقارئ الوضع املرصي يف فرة 
وباء اإلنفلونزا اإلسبانية، أحد أشهر وأقىس األوبئة التي رضبت 
العالم يف العرص الحديث منذ نحو مئة عام، والذي تس�بب فيه 
فريوس تتش�ابه س�ماته كثريًا مع فريوس كورونا إن لم يكن 
إح�دى فصائله، حيث أع�راض الحمى والصداع وآالم الجس�د 
وباقي أعراض اإلنفلونزا املعروفة، كما أعراض كورونا، وحيث 
أيًض�ا نفس طرق انتش�ار العدوى وطرق الوقاي�ة، أو طريقة 
الوقاي�ة الوحي�دة التي عرفناه�ا عرب الش�هور املاضية، وهي 

التباعد االجتماعي والعزل الصحي.
وبرغم املأس�اوية التاريخي�ة للموضع الذي يتناول�ه الكتاب، 
فإنه يوف�ر كثريًا من تس�لية مدعومة باملعلوم�ات، خصوًصا 
ملحبي ق�راءة التاريخ، ولكن تظل أهميت�ه األوىل والكبرية هي 
كون�ه يعترب الكتاب العربي األول الذي يؤرخ لفرة تواجد وباء 
اإلنفلونزا اإلس�بانية يف مرص، ذلك، وللغرابة الشديدة، أن أحًدا 
م�ن مؤرخي هذه الف�رة لم يتعرض لهذا األم�ر عىل اإلطالق، 
برغ�م وجود مراجع عربي�ة تاريخية مش�هورة تناولت وضع 
م�رص يف تلك األي�ام، مثل »تاريخ مرص القوم�ي من 1914 إىل 
1921« للمؤرخ الكبري عبد الرحمن الرافعي، و«حوليات مرص 
السياس�ية« ألحمد ش�فيق باش�ا، و«مرص يف الح�رب العاملية 
األوىل« للطيف�ة س�الم، وغريها من املراجع الت�ي لجأ إليها أبو 

الغار ولم يجد فيها شيًئا عن 
وباء اإلنفلونزا اإلس�بانية، ما 
يفرس اعتقاد البعض أن الوباء 
ال�ذي رضب العال�م بأكمل�ه 
ل�م يدخل م�رص. أمر ش�ديد 
الغراب�ة وس�ؤال كبري لم يجد 
إجابة. م�ن الصعب أن يكون 
تجاه�اًل غري متعم�د، ذلك أن 
وباء اإلنفلونزا اإلسبانية كان 
متفش�ًيا يف م�رص كتفش�يه 
يف باق�ي العالم وحص�د آالًفا 
أرواح املرصيني،  كث�رية م�ن 
كما كان�ت ضغوطه الصحية 
املحفزات  واالقتصادي�ة م�ن 
األساسية الندالع ثورة 1919 
وعىل عالق�ة كبرية بها، وهي 
العالق�ة الت�ي يتناولها كتاب 
أبو الغار باستفاضة يف وثائق 

تنرش بالعربية للمرة األوىل.
بح�ث صغري عث�ر علي�ه أبو 
الغار كان قد كتبه كريستوفر 

روز، أس�تاذ التاريخ يف جامعة تكس�اس، عن تأثري الوباء عىل 
مرص يف نهاية الحرب العاملية األوىل كان بداية الخيط، وإشارات 
ألع�داد كبرية جًدا من الضحايا، تزامن ذلك مع إجبار الفالحني 
عىل االلتحاق بفيلق العمال املرصيني بالجيش اإلنكليزي وسوء 
أحوال التغذية وارتفاع األس�عار وعالقة ذلك بثورة 19، قبل أن 
يتواص�ل أبو الغار مع كاتب البحث الذي أرس�ل له كل الوثائق 
التي تحتفظ بها جامعة تكساس، والخاصة بالصحة العمومية 
بني عامي 1914 و1927، مضاًفا إليها نسخة من التقرير الذي 
تس�لمه لورد مينلر، وزي�ر املس�تعمرات الربيطاني، حني جاء 
خصيًصا إىل مرص عىل  رأس لجنة للتحقيق يف أسباب قيام ثورة 
1919، وهي اللجنة نفس�ها التي طالب سعد زغلول املرصيني 
بمقاطعته�ا. وهكذا من مصدر إىل آخر، اس�تطاع أبو الغار أن 
يوفر مرجًع�ا عربًيا لكل ما يخص وجود اإلنفلونزا اإلس�بانية 
يف م�رص، يف ضفرية تاريخية وعلمي�ة توثق، باملصادر، األرقام 
والتواريخ والخطابات والتقارير الرس�مية وعالقتها بالحركة 
السياس�ية والثورية، مع ربط ذلك كله بحركة الوباء يف العالم، 
واس�تحضار محاوالت بعض الباحثني األجانب يف إيجاد حلول 
عرب اس�تخراج جثث م�ن مقابر جماعية يف ق�رى تكاد تكون 
أُبيدت، وملحق صور لعدد من الشخصيات التاريخية املعروفة 
ممن أصيبوا وتوفوا أو تعافوا. ستجد مثاًل غاندي بني املتعافني، 
بينما تقابلك بني املتوفني بالوباء أس�ماء من قبيل األمري تركي 
بن عبد العزيز آل س�عود، أكرب أبناء امللك الس�عودي، والكاتبة 
ملك حفني ناصف، وغريهما من الساس�ة والكتاب والفنانني. 
هنا أيًضا مس�حة تاريخية مبسطة ولطيفة عن تاريخ األوبئة 
املشهورة يف العالم وطبيعتها وآثارها، مثل الطاعون والكولريا 
والجدري، وإش�ارة رسيعة ألش�هر األعمال األدبية التي كانت 
األوبئ�ة يف خلفية أحداثها، مع املرور عىل تفس�ري فكرة الوباء 
تاريخًي�ا عند املتدينني وغ�ري املتدينني، وكيف اعتقد اإلنس�ان 
قديًم�ا يف االنتق�ام اإللهي م�ن البرش عن طريق ن�رش الوباء، 
فض�اًل عن م�رور تاريخي رسيع ومبس�ط للوض�ع الطبي يف 
مرص قبل ومع بدء دراسة الطب وإنشاء املستشفيات العامة. 
هك�ذا، أنت مع رحلة ش�املة صورت املالم�ح الكاملة ملرحلة 
تاريخي�ة مهمة ع�رب عالقة كل األحداث بأج�واء املرض، يؤكد 
بها أبو الغار أن العالم قبل الوباء ليس هو نفسه العالم بعده، 
متوقًعا أن »كورونا« وإن لن تكون له ذات اآلثار الصحية التي 
س�ببتها اإلنفلونزا اإلسبانية، بس�بب التطور العلمي عرب مئة 
عام، س�تكون له، من املؤكد آثار اقتصادية وسياس�ية ليست 

بسيطة.

           بغداد / المستقبل العراقي

يجمع كتاب »املسؤولية والحكم« الكتابات غري املنشورة 
م�ن العقد األخري م�ن حياة املفك�رة األملاني�ة حنة أرنت 
)1906-1975(، والتي تتناول األسئلة واملخاوف األساسية 
بش�أن طبيعة ال�رش واتخاذ الخي�ارات األخالقي�ة. تقيم 
صاحب�ة »أصول الش�مولية« يف الكتاب تحقيق�اً أخالقياً 

عميقاً، وتدرس بعض أسئلة الفلسفة األخالقية.
يف الكت�اب الذي تص�در ترجمته قريباً ع�ن دار »الجمل«، 
برجمة معز مديوني، تواجه أرنت عدم كفاية »الحقائق« 
األخالقية التقليدية كمعايري للحكم عىل ما يمكننا القيام 
ب�ه، وت�درس مج�دًدا قدرتنا ع�ىل تمييز الخ�ري من الرش 

والصواب من الخطأ.
يف مقاالت الكتاب تكشف صاحبة »يف الثورة« كيف أدركت 
أن�ه إىل جانب ال�رش الجذري ال�ذي تناولت�ه يف التحليالت 
الس�ابقة للش�مولية، يوجد رش أكثر رضًرا، مس�تقل عن 
األيديولوجي�ة السياس�ية، يم�ارس ب�ال توق�ف عندما ال 
يش�عر الجاني بالندم ويمكن أن ين�ىس أفعاله بمجرد أن 

يرتكبها.
»املس�ؤولية والحك�م« هو تحقيق أس�ايس يف بعض أكثر 
القضايا إثارة للقلق واألكثر أهمية يف عرصنا، ويقول عنه 
النارش يف كلمة الغالف »إذا كانت الحرية اإلنس�انية، كما 
اعتقدت أرنت، هي علّة وجود السياسة وإذا كانت تجارب 
الحري�ة ال تب�دو واضحة إال عىل مس�توى الفعل، وهو ما 
اعتقدته بالفعل برصف النظر عن كانط، فإنها أشارت يف 
تمييزها بني الفكر والفعل إىل ش�كلني من الفعل يختلفان 

بشكل ماهوي عن بعضهما البعض«. 
ويضيف »إن التفكري هو انعكاس ذاتي، يف حني أن الفاعل 
ال يمك�ن أن يفعل إال بمعية اآلخرين وليس بمفرده، وإن 
فعل التفكري الذي يحدث يف حالة التوحد يتوقف يف اللحظة 
الت�ي يبدأ فيه�ا مفكر يف الفع�ل، تماماً مثلما أن نش�اط 

الفعل الذي يس�توجب مصاحبة اآلخرين يتوقف حني يبدأ 
الفاعل يف التفكري بمفرده«. 

يف مق�ال تضمنه الكتاب بعنوان »املس�ؤولية الش�خصية 
تح�ت الدكتاتورية« تذكر أرنت كيف أثار كتابها »أيخمان 
يف الق�دس« الج�دل يف »جميع أن�واع القضاي�ا األخالقية 
البحت�ة، والتي لم يخطر ببايل الكثري منه�ا مطلًقا، بينما 
ل�م أذكر البع�ض اآلخر إال بش�كل عابر. كن�ت قد قدمت 
رسًدا وقائعًيا للمحاكمة، وحتى العنوان الفرعي للكتاب؛ 
تقري�ر عن تفاهة الرش، بدا يل مدعوًما بش�كل صارخ من 
خالل وقائ�ع القضية لدرجة أنني ش�عرت أنها ال تحتاج 
إىل مزيد من التوضيح. كنت قد أرشت إىل حقيقة ش�عرت 
أنها صادمة ألنه�ا تتعارض مع نظرياتنا املتعلقة بالرش، 

وبالتايل إىل يشء حقيقي ولكن غري معقول«. 
وتضي�ف »لق�د اعتربت بطريقة ما أنه من املس�لم به أننا 
جميًعا ما زلنا نعتقد مع سقراط أنه من األفضل أن نعاني 
من أن نخطئ. تبني أن هذا االعتقاد كان خطأ. كان هناك 
اقتناع واس�ع النطاق بأنه من املس�تحيل مقاومة اإلغواء 
من أي نوع، أن اإلغواء واإلجبار هما نفس اليشء تقريًبا، 
بينم�ا عىل حد تعبري ماري مكارثي، التي اكتش�فت هذه 
املغالطة ألول مرة: »إذا وجه ش�خص ما مسدًس�ا نحوك 
وق�ال، >اقتل صديقك أو س�أقتلك<، فهو يغويك، هذا كل 
يشء«. ويف ح�ني أن اإلغ�راء الذي تتع�رض فيه حياة املرء 
للخط�ر ق�د يكون ع�ذًرا قانونًي�ا الرتكاب جريم�ة، فإنه 

بالتأكيد ليس مربًرا أخالقًيا«. 
تأتي مقاالت الكتاب يف جزئني؛ األول بعنوان »املسؤولية« 
ويتضم�ن إىل جان�ب املق�ال املذكور »بعض األس�ئلة عن 
الفلس�فة األخالقية«، و«املسؤولية الجمعية«، و«التفكري 
واالعتب�ارات األخالقي�ة«. أم�ا الجزء الثاني فه�و بعنوان 
»الحكم« ويتضمن مقاالت »تأمالت عىل صخرة صغرية«، 
و«النائ�ب: مذن�ب بالصم�ت«، و«محاكم�ة أوش�فيتز«، 

و«وطن لإلقامة«.
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )138(  الصادر يف 2020/8/30 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيلها  يف ادناه 
والعائ�دة ملكيتها اىل مديرية بلدية  بعش�يقة  وفقا الحكام القانون 
)21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية.  فعىل الراغبني بااليجار 
مراجع�ة مديري�ة بلدية  بعش�يقة  وخالل مدة )15(  ي�وم  تبدأ من 
اليوم التايل من تاريخ االعالن مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة  )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري 
م�ن مدة االعالن  ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة  كافة املصاريف 
املتعلق�ة بنرش االعالن واية مصاريف اخرى  عىل ان يقوم املس�تأجر 
بتس�ديد بدل االيجار  بالكامل والرس�وم االخرى وابرام العقد وخالل 
)ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر 
ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق 
البدل�ني وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته 
وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر 

مديرية بلدية بعشيقة .   
مالحظة / مدة االيجار س�نة واحدة فق�ط ووفقا للرشوط املطلوبة 

النشاء املالعب

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )130(  الصادر يف 2020/8/24 
تعل�ن اللجن�ة اعاله ع�ن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيله�ا  يف ادناه 
والعائ�دة ملكيتها اىل مديرية بلدية  ربيع�ة  وفقا الحكام القانون )21( 
لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية.  فعىل الراغبني بااليجار مراجعة 
مديري�ة بلدية  ربيعة  وخالل م�دة )30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية عىل ان ال تقل 
عن  )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة 
االعالن يف مقر البلدية  ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن  
املصاري�ف االخرى ع�ىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار  والرس�وم 
االخ�رى وابرام العقد خالل مده )ثالث�ون يوم( من تاريخ  تصديق قرار 
االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل 
حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة املصاري�ف االخرى املرتتبة 
عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة 

مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية ربيعة .   
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط ما عدا االرايض الزراعية 

ملوسم زراعي واحد فقط

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم الضبارة : 2019/2500
التاريخ : 2020/9/6

اىل / املنفذ عليه / بالل حميد نوري 
لق�د تحقق لهذة من جه�ه ذات اختصاص من مركز رشطة 
الك�وت املرق�م 7446/31 يف 2020/8/20 واش�عار مختار 
حي االمام ع�ي الثانيه   انك مجهول محل االقامه وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤقت اومختار يمكن اج�راء التبليغ عليه , 
واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ الكوت  تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس�ة عرش 
يوماً تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

رساج منري يوسف
اوصاف املحرر:

ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف الك�وت بالعدد 2888/
ش/2019 يف 2019/8/18 وتضمني الدائن بنفقه مستمره 
لزوجتك )وس�ن حس�ني جاب�ر( واالطفال كل م�ن )احمد و 
ن�وري و مرسه( وان ه�ذه املديري�ة تمهلك لتس�ديد املبلغ 
الخ�اص بالنفقه خالل س�تيون يوم ويف حال عدم التس�ديد 
خ�الل الفرته اعاله س�يتم اتخاذ االج�راءات القانونية ومن 
فيه�ا اقامة دع�وى لغرض من قبل الدائنه )وس�ن حيس�ن 

جابر( لعدم االنفاق
�������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 3192

التاريخ 2020/9/6
بناء ع�ىل طلب املواطنة  )نهاد صال�ح خليبص(  التي تروم 
تبديل اس�مها وجعله ) ارجوان( بدال من )نهاد(   فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها )خمس 
عرش يوم(  وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

�������������������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد:229
التاريخ: 2020/9/1

م/نرش فقدان 
للطل�ب املقدم من قبل املدعوة )نجمة صالح جاس�م ( التي 
ت�روم فيه نصبها قيم�ة عىل زوجها املفقود )س�يف مرعي 
نواف نعمة( قررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو )س�يف 
مرع�ي ن�واف نعمة( ال�ذي فق�د يف محافظة ص�الح الدين 
بتاري�خ 2015/10/13 ول�م يعرف مص�ريه لحد االن وعىل 
م�ن يعثر عليه وتتوف�ر لديه معلومات عن�ه االتصال بذويه 
الس�اكنني يف )محافظ�ة صالح الدين – ناحية االس�حاقي ( 
او مركز رشطة االس�حاقي خالل شهر من اليوم التايل لنرش 

اإلعالن .مع التقدير.
القايض 

يعرب عي جاسم

اعالن
اىل الرشيك / عي جهاد صالل 

اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي يف 
محافظة النجف خلف مديرية ماء النجف وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ة ع�ىل قيام رشي�كك املواط�ن حيدر 
عبود لويف بالبناء عىل حصته املش�اعة يف العقار املرقم 
3/49955 حي النداء لغرض تس�ليفه قرض االسكان 
و خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل العراق 
وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

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

لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف

العدد / 2
التاريخ 2020/8/26

اعالن
االرايض  لجن�ة  س�تقوم   2020/9/23 بتاري�خ 
واالس�تيالء االوىل يف محافظة النج�ف االرشف بتثبيت 
و132  و129  و128  و126   125 القطع�ة  عائدي�ة 
و133و134و148و149و150 مقاطعة 32/ الدعارية 
الرشقية وفقا لقانون االصالح الزراعي رقم 117 لسنة 
1970 وتعليماتهم وعىل من لديه ادعاء بحق الترصف 
او اع�رتاض الحض�ور يف الزم�ان وامل�كان املحددي�ن 
باالعالن وبخالفه ستقوم اللجن باجراءاتها لذا اقتى 

التنويه 
املشاور القانوني

عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف تكريت
العدد : 1840

التاريخ 2020/9/6
اعالن

اىل املفقود ) محمود خليل حامد ( 
قدم�ت املس�تدعية والدت�ك ) صالحة عزيز محس�ن ( 
طلبا لدى هذه املحكمة طلبت فيه اصدار  حجة الحجر 
والقيمومة بحقك عليه ويف حال تبلغك وعدم حضورك 
اىل ه�ذه املحكمة وخالل م�دة اقصاها عرشة ايام من 
تاريخ النرش يف الصحف ستصدر املحكمة بحقك حجة 
الحجر والقيمومة وس�تنصب والدت�ك )صالحة عزيز 

محسن ( قيما عليك 
القايض 

عبد الله حسن خلف الحبيب
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2020/351

التاريخ 2020/8/31
اعالن

اىل املتهم الهارب / مكي يارس عبد الحسن البوغربان
اقت�ى حضورك امام هذه املحكمة الجراء محاكمتك 
حول التهمه املسنده اليك وفق احكام املادة  1/406/أ 
م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة  مح�ل اقامت�ك 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا يف مح�ل اقامت�ك ومركز رشطة 
الرضوية وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 

 2021/3/31
الرئيس

حليم نعمة حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2020/349

التاريخ 2020/8/31
اعالن

اىل املتهم الهارب / سعيد جبارة حسن الشبالوي
اقت�ى حضورك امام هذه املحكمة الجراء محاكمتك 
حول التهمه املس�نده اليك وفق احكام املادة  28/اوال 
م�ن قانون املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة  وملجهولية  
محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك وقسم 
املخدرات واملؤث�رات العقلية يف النجف  وهذه املحكمة 

بالحضور امامها صباح يوم 2021/3/31 
الرئيس

حليم نعمة حسني
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2020/357

التاريخ 2020/9/1
اعالن

اىل املتهم الهارب / باسم راهي حمود الغزايل
اقت�ى حضورك امام هذه املحكمة الجراء محاكمتك 
حول التهمه املس�نده اليك وفق احكام املادة  28/اوال 
م�ن قانون املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة  وملجهولية  
محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك وقسم 
ش�ؤون املخدرات واملؤثرات العقلي�ة يف النجف  وهذه 

املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 2021/4/1 
الرئيس

حليم نعمة حسني 
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2020/329

التاريخ 2020/8/10
اعالن

اىل املته�م اله�ارب / قيس عبد الحس�ن عليوي ناهي 
القرييش

اقت�ى حضورك امام هذه املحكمة الجراء محاكمتك 
حول التهمه املس�نده اليك وفق احكام املادة  430 /1 
من قانون العقوبات وبداللة مواد االشرتاك 49,48,47 
من�ه وملجهولية  مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك اعالنا يف 
محل اقامتك ومركز رشطة ميثم التمار وهذه املحكمة 

بالحضور امامها صباح يوم 2021/3/10 
الرئيس

حليم نعمة حسني 
�������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت م�ن الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء/
الرشك�ة العام�ة لنقل الطاق�ة الكهربائي�ة/ املنطقة 
الوسطى باسم )عماد سلمان داود الخزرجي( الرجاء 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
�������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيكة سوزان زهري عجمي 

اقتى حضورك اىل مديرية بلدية الكوفة وذلك القرارك 
الصدار اجازة بناء والخاصة بالعقار املرقم 3/22960 
حي ميس�ان مناصفة مع املواطن�ة ايمان رزاق مزهر 
وعند عدم حضورك سوف تصدر االجازة وفقا للقانون 

والضوابط الالزمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2020/356

التاريخ 2020/9/1
اعالن

اىل املتهم�ني الهارب�ني / جواد عبد الكاظ�م حنون ال عباس 
واحمد فاضل يعقوب ال عباس  

اقت�ى حضوركما امام هذه املحكمة الج�راء محاكمتكما 
حول التهمه املس�نده اليكما وفق اح�كام املادة  406 /1 /أ 
من قانون العقوبات وبداللة مواد االش�رتاك 49,48,47 منه 
وملجهولي�ة  محل اقامتكم�ا تقرر تبليغكم�ا اعالنا يف محل 
اقامتكما وش�عبة الوف�اء ملكافحة االجرام وه�ذه املحكمة 

بالحضور امامها صباح  يوم 2021/4/1    
الرئيس

حليم نعمة حسني 
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2020/327

التاريخ 2020/8/10
اعالن

اىل املتهم الهارب / احمد محسن حمزة وداعة
اقتى حضورك ام�ام هذه املحكمة الجراء محاكمتك حول 
التهم�ه املس�نده اليك وفق اح�كام امل�ادة  440  من قانون 
العقوبات وبداللة مواد االش�رتاك 49,48,47 منه وملجهولية  
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك اعالن�ا يف محل اقامتك وش�عبة 
الكوف�ة ملكافحة االجرام  وهذه املحكم�ة بالحضور امامها 

صباح يوم 2021/3/10 
الرئيس

حليم نعمة حسني 
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد : 2020/328

التاريخ 2020/8/10
اعالن

اىل املتهمة الهاربة / ذكرى هادي كاظم الفتالوي
اقتى حضورك ام�ام هذه املحكمة الجراء محاكمتك حول 
التهمه املس�نده اليك وفق احكام املادة  52 /1 /أ من قانون 
البنك املركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004  وملجهولية  محل 
اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك ومديرية مكافحة 
الجريمة املنظم�ة وهذه املحكمة بالحض�ور امامها صباح 

يوم 2021/3/10 
الرئيس

حليم نعمة حسني 
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 532/ج2020/3
التاريخ 2020/8/31

اعالن
اىل املتهم الهارب / عبد االمري جاسم صبح

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )532/ج2020/3( 
والخاص�ة باملش�تكي )عامر عبد الزهرة عب�د الجليل ( وفق 
اح�كام املادة 1/459 من  قانون العقوبات  وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بوج�وب الحض�ور يف موعد 
املحاكمة املص�ادف يوم 2020/10/1 وعن�د عدم حضورك 

سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عي

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة ع�ن وزارة الصح�ة والبيئة ) 
مدين�ة الطب ( بأس�م / جواد كاظم جاس�م محمد – 
العن�وان الوظيفي معالج طبيعي – فم�ن يعثر عليها 

يرجى تسليمها للجهات املختصة .
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2020/358

التاريخ 2020/9/1
اعالن

اىل املتهم�ني الهاربني / مجي�د صاحب وادي الربكاوي 
وجم�ال مجيد صاحب الربكاوي وزمان مجيد صاحب 

الربكاوي 
الج�راء  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  حضورك�م  اقت�ى 
محاكمتكم حول التهمه املس�نده اليك�م وفق احكام 
املادة  406 /1 /أ/ز من قانون العقوبات وبداللة مواد 
االش�رتاك 49,48,47 من�ه وملجهولية  مح�ل اقامتكم 
تقرر تبليغكم اعالنا يف محل اقامتكم وش�عبة املناذرة 
ملكافح�ة االج�رام   وهذه املحكم�ة بالحضور امامها 

صباح يوم 2021/4/1 
الرئيس

حليم نعمة حسني
�������������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2020/350

التاريخ 2020/8/31
اعالن

اىل املتهم الهارب / وسام باسم كريم تايل الكرابي 
اقت�ى حضورك امام هذه املحكمة الجراء محاكمتك 
حول التهمه املس�نده اليك وفق اح�كام املادة  443 /

خامس�ا من قانون العقوبات وملجهولية  محل اقامتك 
تق�رر تبليغك اعالنا يف مح�ل اقامتك وش�عبة املناذرة 
ملكافح�ة االج�رام   وهذه املحكم�ة بالحضور امامها 

صباح يوم 2021/3/31 
الرئيس

حليم نعمة حسني 
�������������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف تكريت

الع�دد:598/ش/2020            
التاريخ:2020/8/23

اعالن
اىل املدعى عليه / مصلح علوان مصلح

اقام�ت املدعي�ة )رفل�ة مصطف�ى حم�ود( الدع�وى 
املرقم�ة تطالب فيها الحكم بإيقاف والية املدعى عليه 
وملجهولي�ة محل اقامتك عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
بموع�د املرافع�ة 2020/10/11 ع�ن طري�ق الن�رش 

بالصحف املحلية...
مع التقدير....

القايض
خري الله خليل كلش

ر. مهندسني
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

ر. مهندسني
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

المشيد على القطعة المرقمة نوع العقار ورقمه ت

بمساحة 15و45و48 دونم ثالث قطع زراعية من مفرزات م66 
السعدة 1

5/2966م66 السعدة بمساحة 
300م2 لكل ساحة  ستة ساحات لبيع المواد االنشائية 2

5/1551م66السعدة  معمل ثلج  3

المشيد على القطعة المرقمة نوع العقار ورقمه ت

199م2 بعشيقة ملعب مصغر بمساحة 1308م2 1

على جزء من 355/256 م3 
بعشيقة الشرقية  ملعب بمساحة 1000م2 2
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحمل،  أن�ت اليوم غري متفق مع 
ذاتك، وهذا واضح يف عدم الرضا العميق وكذلك 
يف التقلب�ات املزاجي�ة الت�ي تري�د فرضها عىل 
اآلخرين. يجب أن تتقبل الهزائم أيُضا يف الوقت 

الحايل.

عزي�زي برج الثور،يأتي اليوم مصحوًبا ببعض 
املش�كالت، فس�وف تقاب�ل مواق�ف ال يمك�ن 
التغلب عليها إال من خالل تغيري رؤيتك لألمور. 
افصل نفس�ك ع�ن كل ما هو قدي�م ومعروف، 

وتطلع لكل ما هو جديد.

عزي�زي ب�رج الجوزاء،حت�ى لو ج�اء النجاح 
بطريق�ة طبيعية يف العمل، يجب أن تس�تمر يف 
االحتفاظ بسالمك الداخيل وأسلوبك املتواضع. 
بهذه الطريقة، تس�تطيع االحتفاظ بصداقات 
العم�ل. اس�مح ألحبائ�ك باإلحس�اس ب�دفء 

عاطفتك.

عزي�زي برج الرسطان، األمر ي�زداد صعوبة يف 
العم�ل، لذل�ك يجب أن تقبل عروض املس�اعدة 
م�ن زمالئك حت�ى يقل جبل العم�ل الذي يقبع 
أمام�ك تدريجًي�ا إىل أن يصب�ح مهاًم�ا يمك�ن 
التعامل معها. تتس�م حياتك الخاصة بعدد من 

النزاعات. ال تدع األمر يصيبك باإلحباط

عزيزي برج األس�د،بما أنك ش�خص اجتماعي 
بحق، وبما أن�ك ربما قد تكون قد أهملت واحد 
أو اثنني م�ن معارفك مؤخرًا، يج�ب عليك اآلن 
إص�الح ه�ذه العالقات م�رة أخ�رى ومعاودة 
التواص�ل. ترتفع فرص حل نزاع ما بني األرسة 

أو األصدقاء لألبد.

عزي�زي ب�رج العذراء،س�تجني ثم�ار مواقفك 
الج�ادة واإليجابي�ة م�ع اآلخرين، مم�ا يجلب 
ل�ك دع�م ومس�اندة من مص�ادر ل�م تتوقعها 
ولم تفك�ر فيها من قبل. اغتن�م هذه الفرصة 
إلخبارهم بتوقعاتك وتطلعاتك الش�خصية عن 

أهم القضايا التي تشغلك.

عزي�زي برج امليزان،بما أن�ك اآلن تنضح بهالة 
خاصة من القوة واالستقرار، فإن الناس سوف 
يلجئون إليك من أجل املس�اعدة والدعم. حاول 
اس�تخدام طاقت�ك يف مس�اعدة اآلخرين، حيث 
أنهم س�وف ي�ردون الجمي�ل بالتأكي�د يف املرة 

القادمة التي تحتاج فيها إىل مساعدة.

عزيزي برج العقرب،أنت عىل وفاق وانس�جام 
تام مع محيطك، سواء عىل املستوى الشخيص 
أو املهن�ي. انتف�ع م�ن ه�ذا التناغ�م يف تقوية 
عالقاتك والرواب�ط القائمة بينك وبني اآلخرين 
للتس�لح يف األوقات العصيبة الت�ي تكون فيها 

مجموعة األبراج الكونية غري مبرشة

عزي�زي ب�رج القوس،،األش�خاص يف محي�ط 
العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع 
م�ن هذه الفرتة ملواجهة املش�اكل الصعبة مع 
فريقك وبالتايل االقرتاب أكثر من هدفك. سوف 
تس�اعد الديناميكية التي تنمو بني الفريق عىل 

الوقوف بصالبة أمام أصعب التحديات 

عزيزي برج الجدي،م�ن املحتمل ظهور أزمات 
عن قريب، فحاول أن ال تفقد مزاجك وأعصابك. 
اذا حافظ�ت ع�ىل رابط�ة جأش�ك، وواجه�ت 
األحداث غري السارة والقالقل التي تثريها، فلن 

تدوم كثريًا ولن تسبب خسائر مهمة.

عزي�زي برج الدلو،ال تص�اب بخيبة أمل كبرية 
مع س�ري مجريات األم�ور اليوم، فع�ىل الرغم 
من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثري. 
ق�اوم الرغبة يف لوم اآلخرين إذا س�ارت األمور 

ضد رغبتك. 

عزي�زي ب�رج الحوت،أن�ت مفع�م بالحيوي�ة 
والش�جاعة، ول�ن تج�د ظروًفا أفض�ل لتنفيذ 
طموحات�ك. لك�ن تق�دم بحذر، ألن�ه يمكن أن 
تفق�د الرتكيز بس�هولة م�ن خ�الل التفاصيل 

املعقدة التي قد تبدو شيقة للغاية.

العذراء

احلوت

دراسة حتذر من اإلفراط يف تناول األرز
حّذرت دراس�ة حديثة، من تناول كميات كبرية 
من األرز، مشرية إىل أن ذلك قد يزيد من إمكانية 
اإلصاب�ة ببعض أمراض القلب، والتي يمكن أن 

تؤدي إىل الوفاة أيضاً.  
 وأوضح�ت الدراس�ة أن خط�ورة تن�اول األرز 
تأت�ي م�ن وج�ود الزرني�خ الطبيع�ي داخله، 
مش�ريًة إىل أن تلك املادة الكيميائية التي ترتبط 
بالرسطان�ات وأم�راض الكبد تتواجد بش�كل 

طبيعي يف محصول األرز.  
 ونوهت إىل أن الزرنيخ يتواجد بشكل طبيعي يف 
الرتبة، ويزداد يف املواقع التي اس�تخدمت فيها 
مبيدات األعش�اب التي تحتوي عىل الزرنيخ أو 

املياه املمزوجة بالسموم ألغراض الري.  
ولفت�ت إىل أن مس�تويات الزرني�خ يف األرز ق�د 
تصل إىل ثالثة أضعاف بحلول عام 2100، جراء 
ارتف�اع درجات الحرارة الناج�م عن االحتباس 

الحراري.  
 ورجحت الدراس�ة وفقاً لصحيفة »دييل ميل« 
الربيطانية، أن نحو 25% من مستهلكي األرز يف 

بريطانيا معرّضون ملخاطر صحية كبرية.  
يفك�ر  أن  ب�رورة  الدراس�ة  ونصح�ت   
املس�تهلكون يف اختيار أنواع األرز التي تحتوي 
ع�ىل مس�تويات منخفضة م�ن الزرني�خ مثل 

البسمتي.

يعثر عىل أفعى سامة نادرة برأسني
عث�ر مواط�ن هن�دي ع�ىل أفع�ى 
س�امة نادرة ذات رأس�ني يف إحدى 
ق�رى والي�ة ماهاراش�رتا وس�ط 
الهند، والتي ُتعد من األكثر س�ميًة 

ب�ني األفاعي الس�امة 
املوجودة يف البالد.

ووصف املواطن األفعى 
النادرة، وفقاً لصحيفة 
 »Hindustan Times«
الهندية، حيث أفاد بأن 
طوله�ا ال يتج�اوز 11 
س�نتيمرتاً، فيم�ا يبلغ 
طول كل رأس حوايل 2 

سنتيمرت.
جمعي�ة  وأرس�لت 
الحيوان�ات  حماي�ة 
بالوالية 2 من أعضائها 

للموقع، وذلك فور تلقيها بالغاً من 
 Daboia املواطن بالعثور عىل أفعى
russelii والت�ي ال تعيش طويالً يف 

الربية.

أطعمة ختفض مستوى القلق واالكتئاب
نصحت رئيس�ة الجمعية الدولية 
لبح�وث الط�ب النف�ي الغذائي 
فيليتش ج�اكا، َم�ن يعانون من 
مشاكل نفسية أو سوء يف املزاج، 
مت�وازن  غذائ�ي  نظ�ام  باتب�اع 
م�ن  معين�ة،  أطعم�ة  وتن�اول 
شأنها أن تحسن املزاج وتخفض 

مستوى القلق واالكتئاب.
وقال�ت جاكا إن من ب�ني األغذية 
الت�ي تس�اعد يف تحس�ني املزاج، 
امل�وز والطماط�م والحمضي�ات 
الداكن�ة  والش�وكوالتة  والج�زر 

واملكرسات والزب�ادي ومنتجات األلبان، 
املعق�دة  الكربوهي�درات  إىل  باإلضاف�ة 

مثل الش�وفان واملعكرونة مع املأكوالت 
البحرية والشاي األخر.

ودع�ت لالبتعاد عن اإلف�راط يف الطعام، 

وتن�اول حمي�ة البح�ر األبي�ض 
املتوس�ط، واالبتع�اد ع�ن تناول 
املحتوية  الغذائية  الكحول واملواد 
ع�ىل نس�بة عالي�ة م�ن الدهون 
والس�كر حيث إنها تس�بب سوء 

املزاج، وفقاً ل� »روسيا اليوم«.
وأش�ارت إىل أن الطع�ام الس�يئ 
والكحول يحس�نان امل�زاج لفرتة 
بعده�ا،  يس�وء  لكن�ه  قص�رية 
مضيف�ة أن امل�واد املالح�ة كذلك 
البداي�ة لك�ن  امل�زاج يف  تحس�ن 
األمالح ترب�ط الس�وائل بعد ذلك 
م�ا يؤدي لس�وء دوران ال��دم والضعف 

العام.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 رأس خس كابوتش - 1 كوب طماطم شريي أرباع - 
1 حبة صغرية بصل أحمر - ربع كوب عصري ليمون - 

ربع كوب زيت زيتون - 
توست محمص ومقطع – ملح – كمون - 

جبنة بارميزان مبشورة للتزيني
خطوات التحضري:

يقرش البصل، ويقطع جوانح رقيقة.
يقطع الخس باليد مكعبات متوسطة الحجم.

توضع الطماطم يف بولة، ويضاف إليها البصل والخس، ويخلط جيداً.
توضع يف الثالجة ملدة ال تقل عن نصف ساعة.

يتب�ل بامللح والكم�ون، ويضاف إليهم زيت الزيتون وعص�ري الليمون، ويخلط 
مرة أخرى.

يوضع التوست املحمص، وتقلب جميع املكونات.
يوضع يف الطبق، ويزين بالجبنة البارميزان.

يقدم بارد.

كالسيك سيزر سالط

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن عل�م الرياضي�ات ل�ه دور 
مساهم يف الكش�ف عن األمراض املزمنة 

وطرق عالجها. 
األديب شكس�بري م�ن الذين اس�تخدموا 
عل�م الرياضي�ات يف مرسحياته�م وق�د 

إستخدمه يف مرسحية ترويض النمرة. 
العلمن محمد ب�ن موىس الخوارزمي هو 

أول من وضع الصفر األعداد. 
ه�ل تعل�م أن أبو جابر محمد بن س�نان 
الحرابي أول من حس�ب النس�ب املثلثية. 

ي
ُطلق عىل علم الرياضيات أبو العلوم ألنه 
يجمع بني علوم مختلفة كعلم الفيزياء. 
العال�م أرخمي�دس أول م�ن وض�ع خط 

األعداد الحقيقية. 
قدم�اء املرصي�ني ه�م أول من اكتش�ف 
الدائ�رة منذ ما يقرب من 5000 عام قبل 

امليالد. 
املس�لمون الع�رب ه�م أول م�ن طوروا 
م�ن علم حس�اب املثلث�ات وجعلوه علم 
منفص�ل ع�ن علم الهندس�ة وم�ن أبرز 
العلم�اء املس�لمني نص�ري الدي�ن طويس 

وعبدالله البتاني. 
يع�رف علم الرياضيات بأنه علم مختص 
بدراس�ة القياس والحس�اب والهندس�ة 
واملفاهيم الحديثة الفراغ والتغري واألبعاد 
والبنية والفضاء وقد  ُيعرف عىل إنه علم 

دراسة األعداد وأنماطها.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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قاسم: ما يرصف بالدوري العراقي يعادل 
عقد العب بدول أخرى

             المستقبل العراقي/ متابعة

انتقد باس�م قاس�م مدرب ال�زوراء 
الطريق�ة الت�ي تتعامل م�ن خاللها 
املؤسس�ات الداعمة لألندية الرياضة 
واصف�ا املن�ح الت�ي تحص�ل عليه�ا 
األندي�ة وكأنها »منة« م�ن الجهات 

الداعمة.
وق�ال قاس�م يف ترصيح�ات خاصة 
لكووورة إن األندية تشعر بحرج كبري 
ج�دا جراء التعامل غ�ري الالئق معها 
يف الجان�ب املايل م�ع أن ما يرصف يف 

الدوري العراقي ال يع�ادل عقد العب واحد 
يف دوري محرتم يف الدول األخرى.

وبني أن إدارات األندي�ة واملدربني والالعبني 
يج�ب أن يقف�وا مع�ا إليض�اح حقيقة ما 
يجري من تعامل غري مقبول بالجانب املايل 

مع األندي�ة، وهناك مفهوم س�ائد خاطئ 
وكأن الري�ايض ث�ري وبالت�ايل التعامل مع 
حقوق�ه تعام�ل فوقي، م�ع أن ما يرصف 
لالعب�ني مبالغ ضعيفة مقارن�ة بأي دولة 

أخرى.
وأش�ار إىل أن األندي�ة واملدرب�ني والالعبني 

ال�دويل  بوج�ود  خ�ريا  توس�موا 
الس�ابق عدنان درج�ال عىل رأس 
ه�رم وزارة الش�باب والرياض�ة 
ووج�ود عباس علي�وي عىل رأس 
لجنة الشباب والرياضة الربملانية 
وحس�ن كريم نائب رئيس الربملان 

لنقل معان�اة األندية وإيضاح 
حقيقي�ة م�ا ي�رصف لها 

الراعي�ة  الجه�ات  م�ن 
ومقارنتها بالدول األخرى 
كي ال يكون هناك قصور 
يف الجوان�ب املالية.يذكر 
أن األندي�ة طالبت كث�ريا وزير 

الش�باب والرياض�ة بالتدخ�ل يف 
اجتماع مجلس ال�وزراء من أجل 
ضم�ان إط�الق موازن�ات األندية 

املالية دون تأخري.

احتاد الطائرة العراقي يؤجل بطوالته املحلية
             المستقبل العراقي/ متابعة

ق�رر االتح�اد العراق�ي للك�رة الطائ�رة تأجيل 
منافس�ات دوري الدرجة األوىل الذي كان مقررا 

إقامته يف 22 من الشهر الجاري.
وق�ال رئيس االتحاد جمي�ل عزيز يف ترصيحات 
لكووورة أن االتحاد عقد اجتماعا تش�اوريا عرب 
الدائ�رة اإللكرتوني�ة واتخ�ذ جملة م�ن القرارات 
املهم�ة يتقدمها تأجيل دوري الدرجة األوىل 
ودوري الناش�ئني وتحدي�د مواعيد 

جديدة لتلك البطوالت.
وكش�ف أن�ه ت�م تأجيل 
األوىل  الدرج�ة  دوري 
نوفم�رب/   5 إىل 
الثان�ي  ترشي�ن 
بسبب استمرار 
الحجر الصحي 

نتيجة انتشار جائحة كورونا.
أندي�ة  بطول�ة  أن  إىل  وأش�ار 
العراق للناشئني مواليد 2003 
فما ف�وق هي األخ�رى تقرر 

تأجيلها من 30 أكتوبر/ ترشين األول، إىل 12 نوفمرب/ ترشين الثاني 
املقب�ل، بس�بب تزامن انط�الق البطولة م�ع االمتحانات الدراس�ية 

والنهائية.
يش�ار إىل أن االتحاد سيصدر ملحقا بمواعيد البطوالت املختلفة بما 

يتناسب مع تعليمات الهيئة العليا للصحة والسالمة.

فيدال يرغب يف االنتقام 
من برشلونة

منتخب الربتغال يفقد 
جوميز أمام السويد

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�رت تقارير صحفية إس�بانية مس�اء األح�د، أن العب 
برش�لونة أرت�ورو فيدال ين�وي االنتق�ام م�ن ناديه قبل 

الرحيل إىل فريق آخر.
 وأش�ارت صحيفة »موندو ديبورتيف�و«، إىل توصل فيدال 
التفاق يقيض بانتقال�ه إىل إنرت ميالن يف عقد يمتد لعامني 

مع إمكانية التمديد لعام إضايف.
 لك�ن الصحيفة أك�دت أيضا أن فيدال يريد من برش�لونة 
دف�ع الرواتب املتبقية م�ن عقده الذي يمت�د حتى صيف 
الع�ام املقبل، أي ما يع�ادل 6 ماليني ي�ورو، وهو أمر من 

املتوقع أن يرفض برشلونة الرضوخ له.
 وتابع�ت الصحيف�ة أن برش�لونة يتفهم رغب�ة فيدال يف 
الرحي�ل إىل إنرت ميالن دون مقابل من أجل تس�هيل إنجاز 
الصفقة، لكنها تعتقد أن علي�ه التخيل عن مطالبه املالية 
م�ن أجل تحقيق ه�ذا الرشط. ويعترب في�دال من املقربني 
لنجم برش�لونة ليونيل مييس الذي خاض معركة رشس�ة 
م�ع برش�لونة، قب�ل أن يعل�ن اس�تمراره م�ع الفري�ق 
الكتالوني حت�ى انتهاء عقده صيف الع�ام املقبل. وأخرب 
مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان العبه فيدال بأنه لن 
يعتمد عليه يف املوسم املقبل، وهو األمر الذي أثار امتعاض 

نجم املنتخب التشييل البالغ من العمر 33 عاما.

جريزمان عىل رادار عاملقة الربيمريليج

روبن يسجل هدفه األول مع جرونينجن بعد 18 عامًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أبدت مجموعة من أندية الربيمريليج، اهتمامها 
بض�م نج�م برش�لونة أنط�وان جريزمان، يف 
ظ�ل املتغ�ريات الحالي�ة بالن�ادي الكتالوني. 
وكان مدرب برش�لونة الجدي�د رونالد كومان 
قد وضع ثقت�ه بجريزمان من أج�ل التألق يف 
املوس�م املقبل، بعد موس�م أول شاق، لم يجد 
فيه الدويل الفرنيس نفس�ه. لك�ن قرار النجم 
األرجنتيني ليونيل مييس بالبقاء مع برشلونة 
حت�ى نهاية عقده، قد يغري موقف جريزمان، 
خصوص�ا وأن ني�ة كوم�ان تتج�ه أيضا ملنح 
كل م�ن الفرنيس عثم�ان ديمبيل واإلس�باني 

أنس�و فاتي الفرصة. وأك�دت صحيفة »دييل 
ميل«، أن جريزم�ان دائما ما يحظى باهتمام 
ليفربول بطل ال�دوري اإلنجليزي املمتاز، منذ 
أن كان قائ�دا لهج�وم أتلتيك�و مدريد بقيادة 
املدرب األرجنتيني دييجو سيميوني. وأضافت 
الصحيف�ة، أن أرس�نال ومانشس�رت يونايتد، 
أبدي�ا إعجابهم�ا بق�درات الالع�ب الفرن�يس 
الفائز م�ع منتخب بالده بلق�ب كأس العالم 
2018، كم�ا أن مانشس�رت س�يتي ق�د يدخل 
س�باق ضم جريزمان، يف ظل وجود مهاجمني 
اثنني فقط يف تشكيلته هما جابرييل جيسوس 
وسريجيو أجويرو الذي ابتيل بإصابات عديدة 

يف املوسمني األخريين.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أح�رز الالعب الهولندي املخرضم آري�ني روبن، الذي قرر 
العودة للعب مج�ددا بعد اعتزاله يف عام 2019، هدفا مع 
فريق جرونينجن -الذي بدأ فيه مس�ريته االحرتافية- من 

جديد بعد 18 عاما.
وس�ّجل روبن اليوم األحد هدفا رائعا عن طريق تس�ديدة 
أرضي�ة قوي�ة من عىل ح�دود املنطق�ة س�كنت الزاوية 
اليرسى لحارس فريق أرمينيا بيليفيلد األملاني يف الدقيقة 

)17( من اللقاء.

وكان آخر ه�دف أحرزه الدويل الهولن�دي صاحب ال�36 
عاما م�ع فري�ق جرونينج�ن يف 28 أبريل/نيس�ان عام 
2002 قب�ل أن ينتقل بعد ذلك لفريق بي إس يف آيندهوفن 
ث�م تش�يليس اإلنجليزي ث�م ري�ال مدريد وأخ�ريا بايرن 

ميونخ.

تطور جديد يف حالة كريستيانو
              المستقبل العراقي/ متابعة

اق�رتب كريس�تيانو رونال�دو نجم وه�داف يوفنتوس 
ومنتخ�ب الربتغال، من اللح�اق بمباراة منتخب بالده 
أمام الس�ويد، يوم الثالثاء املقبل، يف منافسات بطولة 

دوري األمم األوروبية.
وأمل�ح فرنان�دو س�انتوس، املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب 

الربتغ�ايل، إىل إمكاني�ة تواجد الدون يف املب�اراة الثانية 
أم�ام الس�ويد، بعدما غاب ع�ن املب�اراة املاضية أمام 

كرواتيا.
وق�ال س�انتوس يف ترصيح�ات نقله�ا موق�ع »توتو 
مريكات�و«: »رونالدو تدرب وهو يف حالة أفضل بكثري، 
وس�يتدرب مجدًدا ومن حيث املبدأ سيغادر مع الفريق 

إىل السويد«.

وأض�اف: »بع�د ذل�ك س�نقوم باتخ�اذ ق�راًرا بش�أن 
مشاركته املحتملة يف املباراة«. 

وظهر الدون يف الحصة التدريبية التي أجراها الفريق، 
صباح اليوم األحد، ليؤكد اقرتابه من املشاركة يف اللقاء 
املقبل. وأعلن االتحاد الربتغايل، يوم الخميس املايض يف 
بيان رس�مي، أن رونالدو يعاني م�ن التهاب يف إصبع 

القدم اليمنى، مما تسبب يف غيابه عن التدريبات.

مبايب حيدد ما حيتاجه باريس للفوز بدوري األبطال
              المستقبل العراقي/ متابعة

ح�دد كيلي�ان مبابي مهاجم باريس س�ان 
جريمان الفرنيس، ما يحتاجه الفريق للفوز 
بلقب دوري أبطال أوروبا.وقال مبابي عرب 
قناة »TF1« الفرنس�ية: »خس�ارة املباراة 
النهائية لدوري األبطال )أمام البايرن( أمر 

مح�زن، وخيبة أمل ال توص�ف ولكن يجب 
أن نتعامل م�ع الواقع«.وأض�اف: »بالتأكيد 
ب�ي إس جي تطور كثريا بتأهله للنهائي بعدما 
عانين�ا كث�ريا م�ن قب�ل ألج�ل الوص�ول لدور 
الثماني�ة، ولك�ن هن�اك أندي�ة تخ�رس املباراة 

النهائية، وتفوز باللقب يف العام التايل«.
وأتم كيليان مبابي ترصيحاته: »نحتاج 

لصفق�ات جي�دة، نحت�اج ل�رشاء 
ن�ربم  أن  أتمن�ى  ج�دد،  العب�ني 
تعاق�دات مميزة«.وق�دم باريس 
موس�ما مميزا تأهل فيه لنهائي 
دوري األبطال لكنه خرس بهدف 
ميون�خ  باي�رن  أم�ام  نظي�ف 

األملاني.

كلوب حيذر العبيه 
قبل مباراة ليدز

              المستقبل العراقي/ متابعة

دعا مدرب ليفربول يورجن كلوب، العبيه 
ألخذ ليدز يونايتد عىل محمل الجد، عندما 
يلتق�ي الفريقان الس�بت املقب�ل بافتتاح 
ال�دوري اإلنجليزي املمت�از. ويدرك كلوب 
أن لي�دز الصاع�د حديث�ا إىل الربيمريليج، 
ليس بالفريق الهني، خصوصا وأنه ينتهج 

الضغط العايل والرسعة يف تناقل الكرة.
 وقال كلوب يف ترصيحات نقلتها صحيفة 
»مريور« اليوم األحد: »يجب أن نتأكد من 
جاهزيتنا للمب�اراة األوىل أمام ليدز، ألنها 

ستكون صعبة بحق«.
 وأض�اف: »لي�دز لدي�ه طريق�ه خاصة، 
مراقبة رج�ل لرجل يف أرجاء امللعب، وهذا 
ما يجعل مواجهته صعبة، يجب أن نكون 
جاهزين لهذا، لكن لدينا أياما قليلة، نأمل 
أن يبقى الش�بان اآلخ�رون بصحة جيدة 
خ�الل املباري�ات الدولية، قب�ل أن يعودوا 

لنحظ�ى بثالث�ة أيام للعمل مع�ا عىل هذا 
األم�ر«. وامتعض كلوب من فقدان بعض 
دوري  مس�ابقة  يف  ملش�اركتهم  العبي�ه 
األم�م األوروبية خ�الل الف�رتة اإلعدادية 
ملا قبل املوس�م، كما اع�رتف بالصعوبات 
الدفاعية التي يواجهها الفريق رغم فوزه 
مس�اء السبت عىل بالكبول 7-2 يف مباراة 
تحضريي�ة. وقال امل�درب األملاني: »حدث 
هذه بس�بب نقص الرشاس�ة من طرفنا، 
نقص يف الرغبة قليال يف هذه املباراة، هكذا 
هو األمر، الهدفان اللذات تلقيناهما، جاءا 
من أخط�اء وه�ذا أم�ر دارج يف مباريات 
إعدادي�ة«. وتابع: »لكن حت�ى اآلن أعتقد 
أنن�ا تلقينا العديد م�ن األهداف يف ظروف 
مشابهة، خسارة الكرة عند عملية البناء، 
ث�م التعرض لهجم�ة مرتدة إنه�ا فرصة 
مجاني�ة، نعرف ذلك وم�ن الواضح أنه ال 
يمكننا الس�ماح به، يجب أن نحس�ن هذا 

الجانب«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

غ�ادر العب وس�ط إيفرت�ون اإلنجليزي، أندري�ه جوميز، 
األحد، معس�كر منتخب الربتغال بس�بب اإلصابة، دون أن 

يذكر االتحاد الربتغايل لكرة القدم تفاصيل أخرى.
ولن يس�افر صاح�ب ال�27 عاما به�ذه الطريقة يف رحلة 
منتخ�ب بالده إىل الس�ويد ملواجهة منتخبه�ا يوم الثالثاء 
املقب�ل، يف ثاني ج�والت املجموعة الثالثة للمس�توى األول 

بدوري األمم األوروبية.
وكان منتخب الربتغال قد استهل حملة الدفاع عن لقبه يف 
البطولة بانتصار كبريا عىل حساب كرواتيا )4-1(، بمدينة 
بورتو الربتغالية، يف غياب النجم األول والقائد كريستيانو 
رونالدو، الذي شاهد املباراة من مدرجات ملعب الدراجاو، 

بسبب التهاب يف إصبع قدمه اليمنى.
ولم يتس�ن حتى اآلن معرفة ما إذا كان »الدون« س�يكون 

جاهزا للمشاركة يف مباراة الثالثاء.
وتتص�در الربتغ�ال املجموع�ة برصي�د 3 نق�اط وبفارق 
األهداف عن فرنس�ا التي فازت بهدف نظيف عىل حساب 

السويد يف عقر دارها.

أليجري يرفض خالفة كومان
              المستقبل العراقي/ متابعة

ال يزال املدرب اإليطايل ماسيميليانو أليجري بال 
عمل، منذ رحيله عن ن�ادي يوفنتوس، بنهاية 
موسم 2019/2018، رغم ارتباطه الدائم بتويل 
تدريب العديد من الفرق طوال الفرتة املاضية. 
ووفًقا لش�بكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فإن 
أليجري ُع�رض عليه خالف�ة رونالد كومان يف 

منصب املدير الفني ملنتخب هولندا قبل بضعة 
أي�ام. ويتوىل الهولن�دي دواي�ت لوديويجيس، 
مهم�ة تدريب منتخ�ب بالده بصف�ة مؤقتة، 
بعدم�ا رحل كومان هذا الصيف عقب حصوله 
عىل عرض من برشلونة لخالفة كيكي سيتني. 
ورغم التقارير التي تفي�د بأن الهولندي هينك 
تني كات ه�و األقرب لتدريب املنتخب الوطني، 
إال أن »سكاي« كش�فت عن اتصال املسؤولني 

بأليج�ري ملعرف�ة موقفه م�ن قب�ول املهمة. 
وأكدت الشبكة أن أليجري لم يرحب بالعرض 

الهولن�دي، يف ظ�ل انتظ�اره الحصول عىل 
فرصة العودة للعمل يف أحد األندية بداًل من 

املنتخبات الوطنية. يذكر أن أليجري قاد 
يوفنتوس للفوز بلقب الدوري اإليطايل 

5 م�رات متتالي�ة، كم�ا وص�ل به إىل 
نهائي دوري أبطال أوروبا مرتني.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ديباي أقرب من مارتينيز خلالفة سواريز
            المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى املدرب الهولندي رونال�د كومان لتعزيز 
هجوم برشلونة قبل انطالق موسم 2021-2020، 
خاصة مع اقرتاب األوروجواياني لويس س�واريز 
من الرحيل هذا الصيف. ويريد كومان تجديد دماء 
الفري�ق بعنارص جدي�دة، إىل جان�ب التخلص من 
بع�ض الحرس القديم بعد إنهاء البارس�ا املوس�م 
املايض بنتائج كارثية. وبحس�ب صحيفة »موندو 
ديبورتيف�و« الكتالوني�ة، فإن البارس�ا ب�ات أقرب 
للتعاق�د مع الهولن�دي ممفيس ديب�اي، جناح ليون 
الفرنيس، رغم استهدافه األرجنتيني الوتارو مارتينيز، 

مهاج�م إنرت مي�الن، طوال األش�هر املاضي�ة. وأفادت 
الصحيف�ة ب�أن رغب�ة كوم�ان يف ضم ديب�اي رصفت 
نظر البارس�ا عن جلب مارتينيز إىل ملعب كامب نو، ال 
سيما وأن سعره س�يكون منخفًضا مقارنة باملهاجم 
األرجنتيني. ولم يتبق ع�ىل نهاية عقد ديباي مع ليون 
سوى عام واحد، مما يسهل مهمة النادي الكتالوني يف 
ضمه بمقابل مادي ال يزيد عن 25 مليون يورو، وهو ما 
يجعله متقدًما عىل مارتينيز يف قائمة املرشحني لخالفة 
سواريز. رغم ذلك، نفت الصحيفة وجود أي مفاوضات 
رس�مية حتى اآلن بني البارسا والدويل الهولندي، إال أن 
العالقة التي تجمعه بمدربه السابق يف املنتخب الوطني 

تعزز فرص النادي يف الظفر بتوقيعه.
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خـِذ احلرية من النحـراحلرب النفسية.. سياسة حديثة

غيث الدباغعبد الحمزة سلمان

الح�روب تعددت أس�اليبها، وتتزامن مع التطور، وفن دمار البرشية، تقس�م 
الحروب.. إىل حرب املواجهة بالسالح، بني الطرفني، والحرب النفسية والحرب 
االقتصادية واإلعالمية والسياس�ية، وكل واحد منها يستخدم أسلحة خاصة، 
وطرق عالج مختلفة، لغرض التغل�ب عىل الطرف اآلخر، وتحقيق النرص، من 
اجل اهداف او مكاسب اقتصادية وسياسية. أخطر هذه الحروب هي الحرب 
النفس�ية، وهدفها إضعاف فك�ري وعقائدي، وإحالل أف�كار مختلفة، تخدم 
مصلحة الطرف املروج لها. لعل قس�م كبري من املواد اإلعالمية التي نتداولها، 
ون�روج له�ا ب�دون دراي�ة أو معرفة، ونجه�ل مصادره�ا، فهي أح�د أعمدة 
اإلش�اعة، وركن من أركان الحرب النفس�ية، التي تس�تخدم وسائل االتصال 
الحديثة، واملواق�ع اإللكرتونية، ومواقع التواصل االجتماعي، لبث س�مومها. 
كثري من رواد مواقع التواصل االجتماعية، يتداولون صورا، أو مقاطع فيديو، 
أو مقاطع صوتية، تؤثر عىل املذهب والعقيدة، أو تؤثر عىل الواقع االجتماعي، 
بنقل عادات وتقاليد يبتعد عنها مجتمعنا وعقيدتنا، وديننا اإلسالمي، ويروج 
لها، ويتم نرشها لهم باملجان، بني ابناء الش�عب، والكثري يجهل مغزاها، وهي 
تش�تعل رويداً رويداً. ومحاولة أعداء اإلنسانية فتح فجوات سياسية، وتفكك 
إدارة الدولة، الذي يرافقه الضعف الثقايف للجمهور املس�تهدف، لنرش العادات 
والتقاليد الدخيلة علينا من الغرب وغريهم، أعد دراستها ونرشها املسترشقون 
أعداء اإلس�الم، بني صفوف الشباب، يف الجامعات والكليات، ومحالت التزاحم 
األخرى، وقد وصل بها الحال لتناهز اإللحاد، او االلحاد بعينه، ويستش�ف من 
ذل�ك أن الغزو الفكري التكفريي، قد أصابنا ويتطلب العالج الرسيع، للتخلص 
م�ن هذه املرحل�ة. الحرب الفكرية خطرها كبري علين�ا، وعىل أجيالنا، تحتاج 
لجهد كبري للتخلص منها، ومعالجة جميع حاالتها، إلنقاذ ش�بابنا، بأي عالج 
يس�توجب، وإن كان صفعهم ليعيد رش�دهم إليهم، وه�ذا واجب كل من رب 
األرسة، وأصحاب الرأي العام، ورجال الدين واألساتذة يف الجامعات واملدارس، 
والساس�ة املحرتمني. توقعن�ا رد فعل ش�يطاني جديد ألمري�كا والصهيونية 
وعمالئه�ا، بتغري سياس�ات جديدة ترع�ب العالم به، اختيار رئيس�ها الجديد 
الرشي�ر، وترصيحات�ه الحاقدة، وما يحم�ل من صفات وأخ�الق رذيلة، كيف 
يحك�م دوله كربى، م�ن دول العالم؟ أكيد س�تؤثر عىل جمي�ع جوانب الحياة 
اإلنسانية، لتنتعش العصابات اإلرهابية، وتفكيك دول العالم، لتحقيق مكاسب 
ألمري�كا بأي طريقه ميكافيلية، وهي تعني معان�ي النذالة واالنتهازية وعدم 
اح�رتام حقوق اآلخرين ويعترب حتى قتل األبرياء أمرا طبيعيا من املمكن فعله 
من اجل الحفاظ عىل امللك أو الحكم وهنا تنسب الجملة الشهرية )الغاية تربر 
الوس�يلة(. بما أن الحرب النفسية سالح فتاك، تستخدمه الدول الكربى بدون 
خسائر، بمعداتها وجيوشها، التي هزمت يف كثري من املعارك، فلجأت ألسلوب 
الحرب النفس�ية، لتحطيم الش�عوب بس�لب اقتصادها، وتفكيكها اجتماعيا 
وأخالقيا, ولعل انتشار وباء جائحة كوفيد19، اسلوب جديد لهذا الغرض، ذلك 

ما ستجيبنا األيام القادمة عليه.

عن�د ذكر مصطلح او مفهوم الحرية ال يس�عنا االّ  نت�وارى االنظار عن 
النهض�ة والثورة الحس�ينية التي قام بها االمام الحس�ني عليه الس�الم 
م�ع اهل بيته وصحبه عليهم الس�الم يف ارض النواويس )كربالء( والتي 
ضح�ى فيه�ا بالغ�ايل والنفيس م�ن اجل اع�الء كلمة الحق ض�د الظلم 
والطغيان والفساد التي نخرت اساس املجتمع والحكومة يف ذلك الوقت، 
وقد استطاع ابو عبد الله الحسني عليه السالم يف هذه امللحمة االنسانية 
الت�ي جعلت�ه خالداً اىل االزل، تس�ليط الض�وء عىل التحرر م�ن العبودية 
وعدم التسليم ألهل الضاللة والفسق مقتدياً بوصية والده امري املؤمنني 
علي�ه الس�الم »ال تكن عب�داً لغريك وقد خلق�ك الله حراً«، ف�داه روحي 
وقف ش�امخاً يخطب يف وسط س�احة القتال داعياً اهل الكفر والفسق 
اىل مخاف�ة الله وااليم�ان باليوم االخر وعدم االبتعاد عن س�نة رس�وله 
الكري�م صىل الله عليه واله كما ه�و الحال بموقف جده املصطفى الذي 
ارسله الله عز وجل هادياً ونذيراً ومخلصاً للبرشية من الجهل والعبودية 
ولتحري�ر االنس�ان م�ن ارس وقيود ووسوس�ة الش�يطان وح�ب الدنيا 
والش�هوات والالهوت. فعىل االنسان ان يتعلم من سيد شباب اهل الجنة 
القائ�د الث�وري الخالد الذي زه�ق الباطل بصربه وعزم�ه معنى الحرية 
وامت�الك ق�وة االرادة  والرصخ�ة بوجه ال�ذل ومواجهة الخ�وف حينما 
يس�توجب االم�ر للمطالبة بحقوقه امام أي حاك�م او جائر لكي يعيش 
الحي�اة الحرة الكريمة التي خلق�ت له وجعلت من نصيبه، ون�جد االمام 
الحس�ني عليه الس�الم صار رمزاً واثراً يقتدى به ضد العنرصية والظلم 
واالس�تبداد كما ذكروه واقتدى به الكث�ري ابرزهم الزعيم الهندي غاندي 
ال�ذي قال بحقه يف مقولته الش�هرية: )اذا ارادت الهند ان تنترص فعليها 
ان تقتدي بالحس�ني، فقد علمني الحسني كيف اكون مظلوماً فانترص(، 
وايضاً قال بحقه الكاتب والناقد االجتماعي االن�جليزي تش�ارلز ديكنز: 
)ان كان الحس�ني ق�د حارب من اجل اهداف دنيوي�ة فإنني ال ادرك ملاذا 
اصطحب معه النس�اء والصبية واالطفال؟ اذن فالعقل يحكم انه ضحى 
فقط من اجل الس�الم(.  فمن يريد الحياة الحرة الكريمة فعليه االقتداء 
بثورة االمام الحس�ني عليه الس�الم التي كانت وما زالت عنواناً رصيحاً 
للثب�ات عىل مب�دأ الحق والعقيدة واالصالح يف االمة التي اس�ترشى فيها 
الظلم والفس�اد واملفس�دون من ايادي اهل الضالل�ة. واالبتعاد عن رفع 
الش�عارات الثورية املبتذلة والحرص عىل جعل ش�عارات االمام الحسني 
عليه الس�الم القوية املع�ربة عن معاني الحرية ورفض الظلم والفس�اد 
والخنوع والخضوع والعبودية مث�االً واقتداًء يف وجه الطغاة فقال عليه 
الس�الم »املوت خري م�ن ركوب العار والع�ار أوىل من دخ�ول النار« ولم 
تنحرص نهضة الحرية هذه التي تقدست بدم نحر سبط الرسول بالدين 
االس�المي حرصاً فص�ارت نموذج�ًا ونهجاً س�ارت عليه كل الش�عوب 

املطالبة بالحرية ضد القهر والظلم والدكتاتورية.

أطعمة وأعشاب تعزز مزاجك عىل الفور
كش�فت خب�رية تغذي�ة أس�رتالية ع�ن أفضل 
األطعم�ة التي يج�ب أن نأكلها بش�كل يومي 
للحف�اظ ع�ىل م�زاج جي�د. وقال�ت يل هوملز، 
مدرب�ة التغذية، من س�يدني إن الش�وكوالتة 
والرقائق واألطعمة الرسيعة يمكن أن تمنحك 
شحنة نشاط مؤقتة فقط، وتؤدي إىل اإلفراط 
يف تن�اول الطعام، ولكن هن�اك أطعمة يمكنك 
تناوله�ا من ش�أنها أن تنت�ج هرمونات تدوم 

طويالً وتشعرك بالسعادة.
الفلف�ل الروم�ي: يحت�وي الفلفل عىل نس�بة 
عالية من فيتامني يس الذي يس�اعد عىل إنتاج 
هرمون�ات الس�عادة، وأوضح�ت يل أن�ه كلما 
زادت الفيتامينات يف طعامنا، كلما زاد تأثريها 
اإليجابي عىل مزاجنا، كما أن الخرضوات تعزز 

مناعة الجسم يف مقاومة األمراض.
بذور الكتان: تق�ول يل إن بذور الكتان تحتوي 
عىل نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية 
التي تس�اعد ع�ىل ضب�ط ت�وازن الهرمونات 

وإنتاج الطاقة وتجنب تشويش الذهن.
إكلي�ل الجب�ل: أش�ارت يل إىل أن عش�بة إكليل 
الجب�ل تس�تخدم يف طب األعش�اب منذ قرون 
ألنها تساعد يف تخفيف التوتر وتعزيز املناعة.

إىل  تضيفه�ا  مثالي�ة  عش�بة  “إنه�ا  وقال�ت 

وجبات�ك”، مضيفة أنها عادة م�ا تضع إكليل 
الجبل يف طبق يخنة الدجاج بالزعرت.

الش�وفان: ذكرت يل إن الش�وفان يحتوي عىل 
نس�بة عالية م�ن فيتامني بي 12 ال�ذي يعزز 
إنت�اج الطاقة ويدعم بطان�ة األمعاء ويحارب 

االلتهابات.
الكاكاو: يزيد من ناقل الس�ريوتونني العصبي 
يف الدم�اغ، مم�ا يمنحنا الش�عور بالس�عادة 
ويقلل من مس�تويات التوت�ر. كما أن الكاكاو 
الخ�ام يحت�وي عىل نس�بة عالية م�ن الحديد 

واملغنيسيوم والكالسيوم.

األس�ماك الزيتية: تعترب األسماك الدهنية مثل 
الس�لمون والرسدين مفيدة للدماغ ألنها غنية 
بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وتعزز مستويات 
الدوبام�ني وهي م�واد يطلقها املخ اس�تجابة 

للتجارب املمتعة مثل األكل.
األفوكادو: ميلء بالتريوزين، وهو مادة تساعد 
الجس�م عىل إنت�اج الدوبامني املعروف باس�م 
هرمون املتعة يف الدماغ، وتقول يل “األفوكادو 
مع�زز طبيعي للهرمون�ات، ويس�اعدنا أيضاً 
عىل امتصاص العن�ارص الغذائية التي نأكلها، 

وخاصة الفيتامينات التي تذوب يف الدهون”.
ه�و  الع�دس  أن  يل  أوضح�ت  الع�دس:  
“كربوهي�درات بطيئ�ة الهضم” تس�اعد عىل 
تعزي�ز مس�تويات الس�ريوتونني ال�ذي يجعل 
اإلنس�ان س�عيداً وهادئ�اً ومس�تقر عاطفياً، 
والعدس م�ن البقوليات منخفضة الس�عرات 

الحرارية واملليئة بالعنارص الغذائية املفيدة.
الزعف�ران: تق�ول يل إن الزعفران م�ن التوابل 
األخرى التي تعزز املزاج، والتي أثبتت فعاليتها 
يف تخفي�ف أع�راض ال�دورة الش�هرية مث�ل 
تقل�ب املزاج واالكتئاب، ويعتق�د الباحثون أن 
الزعفران يس�اعد يف إنتاج الس�ريوتونني الذي 

يجعلنا نشعر بالسعادة. 

أغىل قطعة نقدية يف العالـم معروضة للبيع هبذا السعر
م�ن املنتظر أن تش�هد الوالي�ات املتحدة 
م�زاداً خاصاً يف الثامن من الش�هر املقبل 
لبي�ع القطع�ة النقدية األغ�ىل يف العالم، 
وهي عبارة عن ال�دوالر األمريكي الفيض 
ال�ذي يس�ود االعتق�اد بأن�ه م�ن أوائ�ل 
اإلص�دارات، أو أن�ه األول ع�ىل اإلطالق يف 

تاريخ البالد.
والقطع�ة النقدي�ة الن�ادرة الت�ي ُينتظر 
أن ُتع�رض يف م�زاد خ�اص بمدينة الس 
فيغاس بوالية نيفادا األمريكية هي عبارة 
عن الدوالر الفيض والذي يعود إصداره إىل 
 Flowing( العام 1749، وُيطلق عليه اسم
Hair( ويحتوي عىل صورة للسيدة ليربتي 

ع�ىل أحد جانبي�ه، أما الجان�ب اآلخر فيظهر 
عليه النرس.

وبحس�ب تقري�ر نرشته ش�بكة “يس إن إن” 
األمريكية، واطلعت عليه “العربية.نت”، فقد 
كان�ت آخر مرة تم فيها ع�رض قطعة نقدية 
مش�ابهة يف مزاد علني يف عام 2013، وبيعت 
آنذاك بمبلغ 10 ماليني دوالر، متجاوزة الرقم 
القي�ايس العامل�ي ألك�رب ُعمل�ة مدفوعة عىل 

اإلطالق.
ونقلت الشبكة األمريكية عن بروس موريالن، 

صاحب هذه القطعة النادرة، قوله إن “هذه 
ُعمل�ة أح�الم، قطع�ة أثري�ة ال ُتق�در بثمن 
وأفتخ�ر بامتالكها، وأنا آس�ف ج�داً لرؤيتها 

تختفي”.
وأض�اف موري�الن ال�ذي يمتل�ك مجموع�ة 
متنوعة من العم�الت املعدنية التاريخية التي 
ُتق�در قيمتها بحوايل 20 ملي�ون دوالر: “لقد 
حان الوقت لالنتقال إىل تحديات أخرى، وآمل 
أن يعتني املالك الجديد بالقطعة النقدية بقدر 

ما كنُت أفعل أنا”.
ويقول التقري�ر إن هذه القطع النقدية تعود 

إىل أكثر من مئتي عام مضت، حيث أصدر 
الكونغ�رس قانون العم�الت عام 1792 
وبموجبه تم إنش�اء أول دار سك للعملة 

الوطنية يف الواليات املتحدة.
ويف ذلك الوقت لم تكن العمالت مخصصة 
لعامة الناس، ولكن تم نقلها إىل مدير دار 
س�ك النقود ديفيد ريتنه�اوس لتوزيعها 

عىل الشخصيات البارزة كتذكارات.
وقال دوجالس م�ود مدير متحف النقود 
التاب�ع لجمعي�ة النق�ود األمريكي�ة، إن 
املس�مى  الف�يض  األمريك�ي  “ال�دوالر 
)Flowing Hair( تم توزيعه عىل أعضاء 
الكونغ�رس، وكبار الش�خصيات الزائرة 
م�ن ال�دول األخ�رى، واملواطن�ني األمريكيني 

املهمني اآلخرين يف ذلك الوقت”.
وق�ال إن العم�الت املعدني�ة كان�ت تهدف إىل 
إظه�ار ق�درة الوالي�ات املتح�دة ع�ىل إنتاج 
أمواله�ا الخاص�ة. وأض�اف: “كان ه�ذا هو 
ال�دوالر األول وكانوا يري�دون توفري أكرب قدر 

ممكن من املال”.
وم�ن ب�ني 1758 دوالراً م�ن دوالرات الفضة 
هذه، يقول مود إنه ال يوجد حالياً سوى 130 

إىل 140 قطعة فقط. 

ما تأثري اهلاتف الذكي عىل الذاكرة البرشية؟
أف�ادت دراس�ات طبية ب�أن األطف�ال الذين 
يس�تخدمون الهواتف الذكية بكثرة، يتباطئ 
رد الفعل لديهم عىل إشارات الضوء والصوت، 
الكتاب�ة،  يف  األخط�اء  ع�دد  ي�زداد  وكذل�ك 
وتنخفض م�ؤرشات األداء وضع�ف االنتباه 

مع الذاكرة الداللية.
يؤث�ر اس�تخدام أي هواتف ذكية س�لبا عىل 
ج�ودة الذاك�رة، إذ  يب�دأ الش�خص يف حفظ 
الحقائ�ق واملعلوم�ات قص�رية املدى بش�كل 
أس�وأ. وفقا للمعالج�ة أوليس�ا نابوكوفا، ال 
يت�م تذكر بعض الحقائق إذا كان الوصول إىل 
املعلوم�ات دائًما متاح�ا وليس محدودا. لدى 
األطف�ال، عىل س�بيل املثال، لوح�ظ رد فعل 
متأخر ع�ىل املنبه�ات الضوئي�ة والصوتية، 
الكتاب�ة،  يف  األخط�اء  م�ن  متزاي�د  وع�دد 

ومؤرشات أداء منخفضة.
وذكرت أن املراهق�ني، الذين غالبا ما يجرون 
مكامل�ات هاتفي�ة ويض��ع�ون الهاتف عىل 
أذنه�م اليمن�ى، يج�دون صعوب�ة يف تذك�ر 

األشكال املجردة.

الذي�ن  األش�خاص  الطبيب�ة  نصح�ت 
يس�تخدمون الهات�ف يف كث�ري م�ن األحيان 

بالقيام بالتمارين.
وأضاف�ت الطبيب�ة يف مقابل�ة م�ع وكال�ة 
“برايم”: “ش�د الذراعني واملعصمني والرقبة 
والكتف�ني أمر ال بد منه. يوىص بالنوم ثماني 
س�اعات عىل األق�ل. وحاول�وا أن تتخلوا عن 
اس�تخدام الهات�ف الذكي قبل س�اعتني من 
موعد النوم، ومن األفض�ل قضاء هذا الوقت 
م�ع كت�اب، حتى ترت�اح عيناك من شاش�ة 

الهاتف”.
الذاك�رة، يج�ب ع�ىل  وم�ن أج�ل تحس�ني 
امل�رء أيًضا القي�ام “بتمارين للدم�اغ”: العد 
ش�فهًيا، برتتيب عكيس، وحل مسائل األرقام 

والكلمات. 

اكتش�ف باحث�ون أمريكي�ون م�ن جامع�ة 
تكس�اس عقارين، يمكن أن يؤدي تأثريهما 
إىل كب�ح تط�ور وانتش�ار رسط�ان الرئ�ة يف 

الخاليا غري الصغرية.
اخترب العلم�اء آثار عقار “ببتي�د 2” املرتبط 
الرسطاني�ة  الخالي�ا  ع�ىل  بالس�يكلوبامني 
املزروعة يف ف�ران املخترب. وتم نرش البيانات 

ذات الصل�ة يف بي�ان صحف�ي ع�ىل موق�ع 
.!EurekAlert

املادت�ني  أن كال  التجرب�ة  نتائ�ج  وأظه�رت 
تس�اعدان يف تثبي�ط نم�و األورام الخبيث�ة. 
باإلضافة إىل ذلك، فإن تأثري األدوية جعل من 
املمكن تقليل امتصاص أنسجة الورم الهواء، 
مما أدى بدوره إىل إمداد األنس�جة الس�ليمة 

والبيئة الدقيقة لألورام باألكس�جني بش�كل 
متس�او. رسط�ان الخاليا غ�ري الصغرية هو 
الن�وع األكثر ش�يوعا لرسطان الرئ�ة. يمثل 
رسط�ان الخالي�ا غ�ري الصغ�رية 85 إىل ٪90 
م�ن إجمايل حاالت رسط�ان الرئة يف الواليات 
املتحدة كل عام. معدل البقاء عىل قيد الحياة 

لهذا النوع من األورام هو ٪20-10. 

علامء يكتشفون دواء لرسطان الرئة

قالت ناتاليا كوزلوفا املختصة يف األمراض الجلدية والتناسلية، إن اللحية 
تساعد صاحبها عىل حماية صحته.

وأضاف�ت الطبيب�ة: “بالفع�ل، اللحية الخفيف�ة أو حت�ى اللحية كبرية، 
ليس�ت مجرد عنرص من عنارص األناقة أو االلتزام باملوضة، بل لها أيضا 

خصائص مفيدة للبرشة”.
ووفق�ا له�ا، فإن وجود لحية وذق�ن عىل الوجه، يس�اعد يف الحفاظ عىل 
الزي�وت الطبيعي�ة يف البرشة، والت�ي بدورها تحافظ ع�ىل ترطيب برشة 

الوجه جيدا.
وقالت كوزلوفا: “اللحية كما أي شعر آخر عىل جلد الوجه تحمي البرشة 
بش�كل موث�وق من التع�رض املبارش لألش�عة فوق البنفس�جية، وهذه 
طريق�ة ممت�ازة للحماية من الرسطان”. كما أن ش�عر الوجه، يقلل من 

الحساسية.
وأوضحت الطبيبة: “الش�عر يعمل كنوع م�ن الفلرت الذي يمنع املهيجات 

من دخول األنف مبارشة من املجال الخارجي”.

الكشف عن فوائد غري عادية
 لوجود اللحية
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