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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وقع العراق واالتحاد االوربي، أمس األحد، اتفاقية 
جديدة، وتمديد العمل باتفاقيتني أخريني، يف إطار 
التعاون املشرتك بني الطرفني، فيما أعلنت وزارة 
الخارجي�ة موعد زيارة رئيس الوزراء إىل فرنس�ا 

وامللفات التي سيناقشها يف باريس.
ووق�ع االتفاقي�ات الثالث، بحس�ب بي�ان وزارة 
التخطيط، عن الجانب العراقي »وزير التخطيط، 
خالد بتال النجم، فيما وقعها عن االتحاد االوربي، 

سفري االتحاد لدى العراق مارتن هوث«. 
وق�ال وزي�ر التخطي�ط، يف ترصي�ح ل�ه عق�ب 
مراس�يم التوقيع، ان االتفاقية الجديدة، تتضمن 
تقديم دعم مايل للع�راق، ملواجهة جائحة كوفيد 
١٩، ودعم التعايف االجتماعي- االقتصادي، وبناء 
الدولة، من خالل خلق الوظائف وتحسني الدخل، 
وترس�يخ حقوق االنس�ان، وإعادة النازحني إىل 

مناطقهم«. 
وأض�اف، كم�ا اتفقنا م�ع االتح�اد االوربي عىل 
تمدي�د العم�ل باتفاقي�ة الطاقة الت�ي تتضمن، 
العم�ل عىل تحديث قطاع الطاق�ة، بالتعاون مع 
البن�ك الدويل، بهدف اج�راء إصالحات يف قطاعي 
الكهرب�اء والغاز، مش�ريا إىل ان االتفاقية الثانية 
التي ج�رى االتفاق عىل تمديد العمل بها، فكانت 
يف مجال دع�م االقتصاد وخلق فرص العمل، عرب 
مس�اهمة االتح�اد االورب�ي من خ�الل منظمة 
اليونس�كو، لتنفيذ مرشوع احياء مدينة املوصل 
القديم�ة وتنط�وي االتفاقية أيضا عىل تحس�ني 
س�بل العيش للش�باب يف محافظ�ة البرصة، من 

خالل تنفيذ باقة من املشاريع املهمة. 
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       بغداد / المستقبل العراقي

أفادت وس�ائل إعالم أمريكية أن الس�لطات اعرتضت مغلّفا 
موّجه�ا إىل الرئي�س دونال�د ترام�ب يحت�وي عىل م�ادة تم 
تحديدها عىل انها سم الريسني. وتم اكتشاف الرسالة بداية 
األس�بوع لكنه�ا لم تص�ل إىل البيت االبي�ض، وفق صحيفة 
»نيوي�ورك تايمز« وش�بكة »يس ان ان«. وذكرت التايمز أن 
هناك اعتقادا بأن املغلّف قد أُرس�ل بواسطة الربيد من كندا. 
ويت�م فحص الربي�د املوّجه إىل البيت األبي�ض وفرزه أوال يف 
منش�آت خارج واش�نطن. وأشارت ش�بكة »يس ان ان« إىل 
أن�ه جرى فحص محتوى املغلف عدة م�رات قبل التأكد من 
احتوائه عىل مادة الريس�ني. وقال بي�ان ملكتب التحقيقات 

الفيدرايل يف واشنطن إن »املكتب يحقق بالتعاون مع الخدمة 
الرسية األمريكية وخدمة التفتيش الربيدي يف رس�الة مثرية 
للريبة اس�تلمتها منش�أة حكومية أمريكية للربيد«. وتابع 
»حاليا ال يوجد أي تهديد للسالمة العامة«. من جهتها، قالت 
الرشط�ة الكندية إن مغلّفا أُرس�ل إىل البيت األبيض من كندا 
عىل ما يبدو واعرتضته السلطات األمريكية كان يحتوي عىل 
غاز الريس�ني السام. وأكد املتحدث باس�م الرشطة الكندية 
أنها »تلقت طلبا للمساعدة من مكتب التحقيقات االتحادي 
األمريكي )إف.بي.آي( فيما يتعلق برس�الة مريبة أرس�لت 
إىل البيت األبي�ض«. وأضاف املتحدث »أن مكتب التحقيقات 
االتح�ادي أج�رى تحليال للم�ادة املوجودة باملظ�روف. هذا 

التقرير يشري إىل وجود الريسني وهي مادة ساّمة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس هيئة النزاهة القايض عالء 
ج�واد حمي�د، أم�س االح�د، ان عمل 
الهي�أة ال يتقاطع م�ع اللجنة الدائمة 
ملكافح�ة الفس�اد والجرائ�م الهامة.  
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ان »رئيس هيئة 
النزاه�ة االتحاديَّة القايض عالء جواد 
حمي�د اس�تقبل بمق�رِّ الهيئ�ة اليوم 
رئيس اللجنة الدائمة ملكافحة الفساد 
والجرائ�م الهام�ة الفري�ق الحقوقي 
أحمد أبو رغيف لبحث س�بل التعاون 

املُش�رتك بينهم�ا«.  وبحس�ب البيان 
اش�ار رئيس الهيئة خ�الل اللقاء، إىل 
»اس�تعداد الهيئ�ة للتع�اون التامِّ مع 
اللجن�ة؛ بغي�ة الوص�ول إىل تحقي�ق 
اله�دف املنش�ود يف الس�عي ملكافحة 
�ة  العامَّ األم�وال  واس�رتداد  الفس�اد 

واملحافظة عليها«.
 ُمبيِّناً أنَّ »عمل الهيئة واللجنة تكاميلٌّ 
وال يتقاط�ع؛ ك�ون األخ�رية تضمُّ يف 
عضويَّتها ُممثلني عن األجهزة الرقابيَّة 
وجهات إنفاذ القان�ون، وممثلني عن 
س�ات الدول�ة األخ�رى، وتعم�ل  ُمؤسَّ
أنَّ  إىل  ولف�ت  القض�اء«.  ب�إرشاف 

»مخرج�ات عمل اللجن�ة ُتعرَُض عىل 
، وأن إجراءاتها ستكون  قاٍض ُمختصٍّ
تحت مظل�ة القض�اء وبالتعاون مع 
األجه�زة الرقابيَّة«، ُمؤّكداً أنَّ »مرامي 
�د بتحقيق رضا  الهيئ�ة واللجنة تتوحَّ
املُواط�ن، والعم�ل ضم�ن متطلب�ات 

املرحلة الراهنة«. 
م�ن جهت�ه، بنيَّ أب�و رغيف بحس�ب 
البي�ان »أهميَّة توطيد أوارص التعاون 
ب�ني اللجن�ة والجه�ات الرقابيَّ�ة وال 
س�يما هيئة النزاه�ة االتحاديَّة؛ كون 
اللجنة تس�تقي عملها من ُمخرجات 
عم�ل األجه�زة الرقابيَّ�ة وتتألف من 

ُممث�يل هذه األجه�زة، فضالً عن عدٍد 
س�اٍت أخرى وجهات  من ُممثلني ملُؤسَّ
إنف�اذ القان�ون وإن مهامه�ا تتعدَّى 
قضاي�ا مكافح�ة الفس�اد إىل قضايا 
أخ�رى ك�ربى«، ُموضح�اً أنَّ »عم�ل 
اللجن�ة تكاميلٌّ وتحت إرشاف القضاء 

 .» املُختصِّ
ُر  ولف�ت أبو رغي�ف إىل أنَّ »اللجنة ُتوفِّ
الضمان�ات كافة التي منحها القانون 
لألشخاص الذين يخضعون إلجراءاتها 

التحقيقيَّة«.
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وزارة العمل توجه بتسهيل حصول الشباب عىل القروض
     بغداد / المستقبل العراقي 

وجه�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية، أمس 
االحد، الجه�ات املعنية بتس�هيل اج�راءات حصول 
الش�باب ع�ى القروض الكم�ال مش�اريعهم، بينما 
اعدت رؤية خاصة بمرشوع تش�غيلهم. وقال مدير 
عام دائرة العمل والتدريب املهني بالوزارة رائد جبار 
باهض يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
ان “ال�وزارة تعم�ل من خ�ال مختصيها عى وضع 
رؤية للم�ي باملرشوع الوطني لتش�غيل الش�باب 
بالتنس�يق مع االتح�اد الع�ام للصناع�ات العراقي 
ووزارات: التخطي�ط والش�باب والرياض�ة والتعليم 
الع�ايل والبحث العلم�ي”. وأضاف باه�ض، أنه “تم 

توجيه الجهات املعنية بتس�هيل اج�راءات الكفاالت 
املرصفية للق�روض بما يمكنهم م�ن الحصول عى 

القروض واكمال مشاريعهم”.
وب�ن ان “امل�رشوع س�يعالج مش�كلة البطالة عن 
طريق املشاريع املتوسطة والصغرية باقامة مناطق 
تنموي�ة صناعية او زراعية كب�رية، بما يتيح العمل 
لعرشة من الش�باب كح�د ادنى يف امل�رشوع الواحد 
ممن بلغوا س�ن ال� 18 من العمر، من غري املوظفن 
أو املتقاعدي�ن، وبالت�ايل تطوي�ر وتأهي�ل القط�اع 
الخ�اص”، الفتا اىل “الس�عي لتنفيذ امل�رشوع وفق 
توقيتات مح�ددة وقانونية، موجه�اً بتفعيل قاعدة 
بيان�ات العاطل�ن ومتابع�ة املتدرب�ن منهم ودمج 

العمل الريادي وتشغيل الشباب”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وق�ع الع�راق واالتح�اد االوربي، أم�س األح�د، اتفاقية 
جدي�دة، وتمدي�د العم�ل باتفاقيت�ن أخري�ن، يف إطار 
التع�اون املش�رك ب�ن الطرف�ن، فيم�ا أعلن�ت وزارة 
الخارجية موعد زيارة رئيس الوزراء إىل فرنسا وامللفات 

التي سيناقشها يف باريس.
ووقع االتفاقيات الثاث، بحس�ب بيان وزارة التخطيط، 
عن الجانب العراقي »وزير التخطيط، خالد بتال النجم، 
فيم�ا وقعها ع�ن االتح�اد االوربي، س�فري االتحاد لدى 

العراق مارتن هوث«. 
وق�ال وزي�ر التخطي�ط، يف ترصي�ح له عقب مراس�يم 
التوقي�ع، ان االتفاقي�ة الجدي�دة، تتضم�ن تقديم دعم 
مايل للع�راق، ملواجهة جائحة كوفي�د 1٩، ودعم التعايف 
االجتماع�ي- االقتصادي، وبناء الدول�ة، من خال خلق 
الوظائف وتحس�ن الدخل، وترس�يخ حقوق االنس�ان، 

وإعادة النازحن إىل مناطقهم«. 
وأض�اف، كم�ا اتفقن�ا مع االتح�اد االوربي ع�ى تمديد 
العمل باتفاقية الطاقة التي تتضمن، العمل عى تحديث 
قط�اع الطاقة، بالتعاون مع البنك ال�دويل، بهدف اجراء 
إصاح�ات يف قطاع�ي الكهرب�اء والغاز، مش�ريا إىل ان 
االتفاقية الثانية التي جرى االتفاق عى تمديد العمل بها، 
فكان�ت يف مجال دعم االقتصاد وخلق فرص العمل، عرب 
مس�اهمة االتحاد االوربي من خال منظمة اليونسكو، 
لتنفي�ذ مرشوع احياء مدينة املوص�ل القديمة وتنطوي 
االتفاقي�ة أيضا عى تحس�ن س�بل العيش للش�باب يف 
محافظ�ة البرصة، م�ن خال تنفيذ باقة من املش�اريع 

املهمة. 
من جانبه، أعرب سفري االتحاد االوربي مارتن هوث عن 
س�عادته بتوقيع االتفاقيات، مبين�ا، ان العراق يعد من 
البلدان ذات األولوية ضمن خطة االستجابة العاملية التي 
ينفذها االتح�اد بالتعاون مع منظم�ة الصحة العاملية، 
للم�دة من ٢٠1٩-٢٠٢٣، مش�ريا إىل ان االتحاد يس�اهم 
ايضا يف تنمية القطاع الزراعي يف منطقة س�هل نينوى، 

وتس�هيل عودة النازحن، الفتا إىل ان عدد املشاريع التي 
يق�وم االتحاد االوربي بتنفيذها لدع�م التنمية يف العراق 
بلغ�ت )٦٩( مرشوعا خال املدة م�ن ٢٠1٦، لغاية عام 

 .»٢٠٢٤
هذا وحرض مراس�يم التوقيع، »مدير عام دائرة التعاون 

الدويل يف وزارة التخطيط ساهر عبدالكاظم«.

بدوره، كش�ف وزر الخارجية، فؤاد حس�ن، عن موعد 
زي�ارة رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، اىل العاصمة 

الفرنسية باريس.
وقال حس�ن يف ترصيح صحف�ي أن »من أهداف زيارته 
لباريس التحضري لزيارة رئيس الوزراء لفرنسا« مرجحاً 

أن »تتم منتصف شهر ترشين األول املقبل«.

وأض�اف انه »س�يكون من ب�ن املواضي�ع املطروحة يف 
زيارة رئيس الوزراء طلب عراقي لرشاء أسلحة فرنسية، 

وفق حاجات الجيش العراقي«.
وكش�ف حس�ن انه »وضمن أهداف جولت�ه األوروبية، 
طلب�ه من الربملان األوروبي إرس�ال مراقبن لانتخابات 
النيابية التي ُيفرض أن تجري يف العراق يف شهر حزيران 
املقبل، كما طلب من االتحاد رفع اس�م باده من الئحة 

الدول التي تمول اإلرهاب، أو تتيح تبييض األموال«.
ولف�ت اىل، أن »هن�اك رغبًة فرنس�يًة يف تعزيز العاقات 
مع العراق تقابلها رغب�ة عراقية يف تقوية العاقات مع 
فرنس�ا، ثمة مش�اريع اقتصادية ت�م طرحها وحظيت 
بموافق�ة مبدئي�ة، بحي�ث تقوم ال�رشكات الفرنس�ية 
بتنفي�ذ هذه املش�اريع من أجل مس�اعدة العراق، وهي 
مش�اريع تتناول البنى التحتية وأخ�رى خدمية وأخرى 
تتناول قطاع الطاقة والنفط، إضافة إىل املس�ائل األمنية 

والعسكرية«.
وأك�د ان »لفرنس�ا كان دور مهم يف املش�اركة يف الحرب 
ع�ى داع�ش يف إط�ار التحال�ف ال�دويل؛ أكان ذل�ك عى 
مس�توى الس�اح الجوي أو القوات الفرنس�ية الخاصة 
أو الس�اح املدفعي، ُيضاف إىل ذلك أن القوات الفرنسية 
ساهمت يف تدريب القوات العراقية الخاصة املتخصصة 

يف محاربة اإلرهاب«.
وش�دد وزي�ر الخارجي�ة، ان »الع�راق يحت�اج إىل ق�وة 
العس�كري  لوضعن�ا  بالنس�بة  معن�ى  ذات  عس�كرية 
والحاجة لاستمرار يف محاربة داعش نحن تتوافر لدينا 
الي�وم الخ�ربات يف هذا املج�ال، ولكن القوة العس�كرية 
والس�اح العراق�ي ونوعي�ة اإلع�داد والتدري�ب ليس�ت 
كافية لهذا، وزارة الدفاع والقوات العس�كرية بحاجة إىل 
التدريب واإلعداد، وللس�اح أيضاً.لذا، فإن مسألة تنويع 
مصادر الساح اسراتيجية وحساسة، ويجب أن تكون 
موضع دراس�ة، ولكن م�ن املعلوم أن الس�اح الفرنيس 
كان موج�وداً بكثاف�ة لدى الق�وات املس�لحة العراقية، 
وال أس�تغرب أن يكون هناك طل�ب من الجانب العراقي، 

ولكنها من مسؤولية وزارة الدفاع العراقية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئي�س هيئة النزاه�ة القايض عاء 
جواد حميد، أمس االحد، ان عمل الهيأة 
ال يتقاط�ع مع اللجن�ة الدائمة ملكافحة 
الفس�اد والجرائ�م الهام�ة.  وذكر بيان 
للهيئة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه ان »رئي�س هيئة النزاهة االتحاديَّة 
القايض عاء جواد حميد اس�تقبل بمقرِّ 

الهيئ�ة الي�وم رئي�س اللجن�ة الدائم�ة 
ملكافحة الفساد والجرائم الهامة الفريق 
الحقوق�ي أحمد أبو رغيف لبحث س�بل 
التع�اون املُش�رك بينهم�ا«.  وبحس�ب 
البيان اش�ار رئيس الهيئة خال اللقاء، 
إىل »اس�تعداد الهيئة للتع�اون التامِّ مع 
اللجنة؛ بغية الوصول إىل تحقيق الهدف 
املنش�ود يف الس�عي ملكافح�ة الفس�اد 
�ة واملحافظ�ة  واس�رداد األم�وال العامَّ

عليها«، ُمبيِّن�ًا أنَّ »عمل الهيئة واللجنة 
األخ�رية  ك�ون  يتقاط�ع؛  وال  تكام�يٌّ 
تضمُّ يف عضويَّته�ا ُممثلن عن األجهزة 
القان�ون،  إنف�اذ  وجه�ات  الرقابيَّ�ة 
س�ات الدولة األخرى،  وممثلن عن ُمؤسَّ
وتعمل بإرشاف القض�اء«. ولفت إىل أنَّ 
»مخرج�ات عم�ل اللجن�ة ُتع�رَُض عى 
، وأن إجراءاتها س�تكون  قاٍض ُمختصٍّ
تح�ت مظل�ة القض�اء وبالتع�اون مع 

األجه�زة الرقابيَّة«، ُمؤّك�داً أنَّ »مرامي 
�د بتحقيق رضا  الهيئ�ة واللجن�ة تتوحَّ
املُواطن، والعمل ضمن متطلبات املرحلة 
الراهن�ة«. م�ن جهت�ه، بنَّ أب�و رغيف 
بحس�ب البي�ان »أهميَّة توطي�د أوارص 
التع�اون بن اللجنة والجه�ات الرقابيَّة 
وال س�يما هيئة النزاهة االتحاديَّة؛ كون 
اللجن�ة تس�تقي عملها م�ن ُمخرجات 
عمل األجهزة الرقابيَّة وتتألف من ُممثي 

هذه األجهزة، فضاً عن عدٍد من ُممثلن 
س�اٍت أخرى وجهات إنفاذ القانون  ملُؤسَّ
وإن مهامه�ا تتع�دَّى قضاي�ا مكافحة 
الفساد إىل قضايا أخرى كربى«، ُموضحاً 
أنَّ »عمل اللجن�ة تكاميٌّ وتحت إرشاف 
«. ولف�ت أب�و رغيف  القض�اء املُخت�صِّ
�ُر الضمان�ات كافة  إىل أنَّ »اللجن�ة ُتوفِّ
الت�ي منحها القانون لألش�خاص الذين 

يخضعون إلجراءاتها التحقيقيَّة«.

التخطيط توقع ثالث اتفاقيات مع »االحتاد« ختص »كورونا« واالقتصاد والطاقة.. والكاظمي اىل باريس الشهر املقبل لطلب السالح

العراق وأوربا: صداقة عامدها »املصالح«
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رئيس النزاهة: عملنا ال يتقاطع مع جلنة مكافحة الفساد

        بغداد / المستقبل العراقي

مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  ع�د 
الكاظمي، أمس االحد، املرحلة التي 
يم�ر بها الع�راق يف الوق�ت الراهن 
ب�الحساسة. وقال الكاظمي خال 
اجتماع الهيئة العليا للتنس�يق بن 
املحافظات إن�ه »علينا التعامل مع 
الت�ي تواجهها  الحالية  التحدي�ات 

املحافظ�ات من جان�ب فني وليس 
سياس�يا«. واض�اف، أن »الوض�ع 
حس�اس اقتصاديا وصحيا وأمنيا، 
ولدينا مطالب ش�عبية نسعى بكل 
الجهود لتذليل كل التحديات وتوفري 

املتطلبات بشكل واقعي«. 
ولف�ت اىل »رضورة التعام�ل بروح 
الفري�ق وب�ذل املزي�د م�ن الجهود 

لتحقيق متطلبات أبناء شعبنا«.  

الكاظمي: الوضع حساس ولدينا مطالب 
شعبية نسعى لتوفريها

        بغداد / المستقبل العراقي

أوضح املكتب اإلعامي لرئاس�ة ال�وزراء، أمس 
الحكوم�ة  رئي�س  اجتم�اع  تفاصي�ل  األح�د، 
مصطف�ى الكاظم�ي، بالهيئة العليا للتنس�يق 
بن املحافظات.  وق�ال املكتب اإلعامي لرئيس 
ال�وزراء يف بي�ان تلق�ى »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة منه إن الكاظمي، »أك�د خال االجتماع 
ع�ى أهمي�ة التعام�ل م�ع التحدي�ات الحالية 
الت�ي تواجهه�ا املحافظ�ات م�ن جان�ب فني، 
واالبتعاد عن الدوافع السياس�ية، من أجل تلبية 
االحتياجات بش�كل أرسع وأكثر مهنية«.  وقال 
الكاظمي، بحسب البيان، إن »البلد يعيش وضعا 

حساس�ا، اقتصادي�ا وصحي�ا وأمني�ا، ولدين�ا 
مطالب ش�عبية«.  وأكد »س�عي الحكومة لبذل 
أق�ى الجهود، بهدف تذلي�ل التحديات وتوفري 
املتطلبات بش�كل واقعي«.  وتابع، »دعا رئيس 
مجلس ال�وزراء اىل العمل بروح الفريق الواحد، 
ومضاعف�ة الجه�ود، لتحقيق متطلب�ات أبناء 
ش�عبنا«.  ولفت إىل أنه »جرى خ�ال االجتماع 
بح�ث أوض�اع املحافظ�ات، والتحدي�ات الت�ي 
تواجهها، والس�بل الكفيل�ة لتجاوزها من أجل 
تقديم الخدمات للمواطنن، كما تمت مناقش�ة 
الواقع الصحي واألمني والزراعي، وخدمات املاء 
والكهرباء، وأيضا املشاريع املتلكئة وتشخيص 

أسباب تلكؤها ودعم القطاع الخاص«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، 
أم�س األح�د، يف ق�رص بغ�داد، الس�فري 

األمريكي لدى العراق ماثيو تولر.  

وت�م خ�ال اللقاء بح�ث العاق�ات بن 
البلدي�ن، وس�بل تطوي�ر آف�اق التعاون 
الح�وار  س�ياق  يف  كاف�ة  املج�االت  يف 
االسراتيجي بن البلدين، ووفق املصالح 
املش�ركة، اىل جانب مناقشة األوضاع يف 

الع�راق واملنطق�ة، وفق بي�ان صدر عن 
رئاس�ة الجمهوري�ة تلق�ت »املس�تقبل 

العراقي« نسخة منه. 
كم�ا بح�ث اللقاء آخ�ر التط�ورات عى 
الس�احتن اإلقليمي�ة والدولي�ة، و«ت�م 

التأكي�د ع�ى رضورة تخفي�ف التوترات 
واس�تخدام لغة الح�وار يف حل املس�ائل 
العالق�ة وص�والً اىل األم�ن واالس�تقرار 
التدخ�ات  ورف�ض  الس�يادة  واح�رام 

واالعتداءات«، بحسب البيان.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أهم وقائع وق�رارات مجلس القضاء االعى يف 
الجلس�ة الثانية ع�رش لس�نة ٢٠٢٠ املنعقدة 
بتاري�خ ٢٠ /٩ /٢٠٢٠ عق�د مجلس القضاء 
األع�ى جلس�ته الثاني�ة ع�رش املنعق�دة عرب 
) الفيدي�و كونفران�س ( يف الس�اعة الثامن�ة 
والنص�ف من صب�اح ي�وم االح�د املوافق ٢٠ 

/٩ /٢٠٢٠ برئاس�ة رئي�س محكم�ة التمييز 
االتحادي�ة فائق زيدان وت�م خاله مايي :-1. 
اب�ن املجل�س كل م�ن الق�ايض نائ�ب رئيس 
محكم�ة اس�تئناف املثنى االتحادي�ة املرحوم 
حي�در عبداملن�ذر و القايض املتقاع�د املرحوم 
ن�زار محم�د رب�اط االبراهيم�ي و الق�ايض 
املتقاعد املرحوم عبد ع�ي موىس الخزاعي ٢. 
اق�ر املجلس نق�ل و انتداب عدد م�ن القضاة 

حس�ب مقتضيات العمل كما اق�ر ترقية عدد 
اخر من القضاة واعضاء االدعاء العام واعادة 
تش�كيل بعض املحاكم حس�ب طلب رئاسات 
ناق�ش   .٣. العم�ل  االس�تئناف ومقتضي�ات 
املجل�س الظاهرة الس�لبية املتكررة من بعض 
الحراس الش�خصين املكلفن بحماية السادة 
القضاة وقيامهم بتجاوز واجباتهم الوظيفية 
بالتدخ�ل يف عم�ل الس�ادة املحام�ن ووج�ه 

املجلس القضاة ودائرة الحراس�ات القضائية 
ملعالج�ة هذه املاحظة الس�لبية والتأكيد عى 
ان دور الح�ارس الش�خيص ه�و أمن القايض 
رأي  اعط�اء  او  تدقي�ق  ل�ه  فق�ط واليج�وز 
بخصوص أي طلب يقدم سواء من املحامي او 
املواطن ومحاسبة كل من يخالف هذا التوجيه 
بانهاء عقده او نقل�ه اىل واجبات اخرى ليس 

لها مساس بعمل املحاكم .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وكالة االستخبارات يف وزارة 
الداخلي�ة، أمس األح�د، اعتقال ما 
يس�مى ’قناص الجنوب’ يف تنظيم 
داعش، بالتعاون مع قوات آسايش 

السليمانية.  
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »مف�ارز وكال�ة االس�تخبارات 
اس�تخبارات  بمديري�ة  املتمثل�ة 
بغ�داد بالتنس�يق م�ع ق�وة م�ن 
آسايش السليمانية، نفذت عملية 
استخبارية مشركة، أسفرت عن 
إلقاء القبض ع�ى أحد اإلرهابين 
امل�ادة ٤  أح�كام  املطل�وب وف�ق 
إرهاب النتمائه لعصابات داعش، 
وال�ذي عم�ل بماتس�مى )والي�ة 
الجن�وب قاط�ع الف�اروق( بكن�ا 
الجنوب(،  بينها )قن�اص  متعددة 
بمنصب قن�اص لعصابات داعش 

يف منطقة البحريات والجرف«.  
وأض�اف البي�ان، »تب�ن أن لدي�ه 
اصدار مرئي بث بصوته من خال 
م�ا تس�مى وكال�ة أعم�اق، ومن 
خ�ال التحقيق�ات األولي�ة مع�ه 
اعرف باشرك يف عمليات إرهابية 
ض�د الق�وات األمني�ة واملواطنن 
وأيض�ا لديه ارتباطات مع عنارص 
داعش يف ما يسمى قاطع الفلوجة 
أودع  حي�ث  الزي�دان،  منطق�ة 
التوقيف واتخذت بحقه االجراءات 

القانونية«.  

بالتفاصيل.. اجتامع رئيس الوزراء هبيئة التنسيق العليا بني املحافظات

رئيس اجلمهورية للسفري األمريكي: نؤكد عىل ختفيف التوترات واحرتام السيادة

القضاء يعيد تشكيل حماكم ويوجه بمعاجلة ظواهر سلبية حلراس القضاة

االستخبارات 
تطـيـح بـ »قنـاص 

اجلنوب«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت خلية اإلعام األمني، أمس األحد، تنفيذ جهاز األمن الوطني »عملية 
نوعية« يف العاصمة بغداد.  

وذكرت الخلية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه أنه تم »تنفيذ 
عملية نوعية اتس�مت بالدقة يف التنفيذ، وبناًء عى معلومات اس�تخبارية 
ومتابعة مستمرة عن محل تواجد عنرص مهم من عنارص عصابات داعش 
يف احدى احياء العاصمة؛ رشع األبطال يف دائرة أمن بغداد  بنصب الكمائن 
التي أس�فرت ع�ن إلقاء  القبض عى أح�د  قادة مايس�مى والية العراق/

قاط�ع الجنوب، ف�ور عودته من املحافظات الش�مالية الس�تامه منصباً 
عسكريا ضمن عصابات داعش، تمهيداً للقيام بعمليات ارهابية تستهدف 

املواطنن يف زيارة األربعن«.  
واض�اف البي�ان، أن املعتقل »اعرف ل�دى تدوين أقواله أصولًي�ا  بقيادته 
املع�ارك ضد األجه�زة األمنية يف محافظة كركوك خ�ال عمليات التحرير؛ 
وق�د تمت عملي�ة القبض وفق أوام�ر قضائية وجرى إحالت�ه إىل الجهات 

القانونية املختصة التخاذ اإلجراءات الازمة بحقه«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلي�ة اإلعام األمني، أم�س االحد، القبض ع�ى 8 مطلوبن ضمن 
عمليات نزع الساح غري املرخص يف محافظة ميسان.  

وقال�ت الخلية يف بيان تلقى »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »الفوج 
االول بالل�واء األول يف فرقة الرد الرسيع، تمكن فج�ر وصباح اليوم األحد، 
ضم�ن عمليات نزع الس�اح غ�ري املرخص وف�رض هيبة الدول�ة وانفاذ 
القانون وتنفيذ أوامر القاء القبض، من القاء القبض عى 8 مطلوبن وفق 

مواد قانوينة مختلفة يف مناطق متفرقة من محافظة ميسان«.  
وتابع، »وقد اتخذت بحقهم االجراءات القانونية وفقاً للسياقات«.  

األمن الوطني حيبط عمليات إرهابية خططت 
لرضب املواكب احلسينية 

اإلعالم األمني عن عمليات »فرض هيبة«: 
محلة اعتقاالت جديدة

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س مجل�س القض�اء 
االع�ى فائق زي�دان رئي�س اللجنة 
التحقيقية يف القضايا املهمة الفريق 
احمد ابو رغيف وناقش معه س�بل 
العمل املش�رك بن اللجنة والهيئة 
القضائية املختصة بنظر قضايا تلك 
اللجنة. وذكر بيان صادر من املركز 
االعام�ي ملجل�س القض�اء االع�ى 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
ان »رئيس املجلس شدد عى اهمية 
ان تتقي�د اللجن�ة بالقضاي�ا الت�ي 
يحيله�ا رئيس ال�وزراء عى اللجنة 
اس�تنادا اىل االمر الديواني املتضمن 
تش�كيل اللجنة«،الفتا اىل »رضورة 
التحقيق�ات  نتائ�ج  تع�رض  ان 

االبتدائي�ة التي تتوصل اليها اللجنة 
القضائية  التحقيقي�ة  الهيئ�ة  عى 
املختص�ة بنظ�ر اعماله�ا الص�دار 
مذك�رات قب�ض او توقيف حس�ب 
االدلة القانوني�ة املعروضة من قبل 
اللجن�ة التحقيقي�ة«. واك�د رئيس 
الركي�ز  »رضورة  ع�ى  املجل�س 
ع�ى اع�ادة ام�وال الدول�ة ووضع 
ذل�ك ضمن اولوي�ات عم�ل اللجنة 
والتعاون مع هيئة النزاهة يف قضايا 
الفساد االداري واملايل وعرض نتائج 
عمل اللجن�ة التحقيقة ع�ى الراي 
العام لتجنب م�ا يثريه البعض من 
معلومات غ�ري صحيحة بخصوص 
ص�دور مذك�رات قب�ض او توقيف 
بحق االش�خاص لم تتخ�ذ بحقهم 

مثل هذه االجراءات« .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، 
أم�س األحد، عن تس�جيل ٣٤٣8 

إصابة جديدة بفريوس كورونا.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 

املستقبل العراقي نسخة منه، إن 
»مخترباتها سّجلت ٣٤٣8 إصابة 
جدي�دة بف�ريوس كورونا، فضاً 
ع�ن تس�جيل ٦٤ حال�ة وف�اة«، 
حال�ة   ٤٠5٢ »تماث�ل  مؤك�دة 

للشفاء«.

القايض زيدان يؤكد
 أمهية ان تتقيد جلنة مكافحة الفساد 

بالقضايا التي حييلها الكاظمي

لليوم الثاين.. حاالت الشفاء تتجاوز 
االصابات بـ »كورونا« 
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الصحة والبيئة، حس�ن التميمي، 
ع�ن إع�داد خط�ة لزي�ارة أربعيني�ة اإلم�ام 

الحسني عليه السالم.
وق�ال التميم�ي يف مؤتم�ر صحف�ي »قررن�ا 
غل�ق الحدود مع دول الجوار وعدم اس�تقبال 
الوافدي�ن باس�تثناء الدبلوماس�يني والصحة 
اع�دت خط�ة واضح�ة للتعام�ل م�ع زيارة 
األربع�ني ومنه تعفري ط�رق الزائرين وتوفري 

املعقمات والكمامات«.
وأضاف »ما لوحظ خالل األيام األوىل من شهر 

مح�رم الحرارم، ه�و درس ممي�ز للمجالس 
الحس�ينية م�ن حي�ث االلت�زام باالج�راءات 
الوقائية والصحية ونأمل تكرار ذلك يف الزيارة 
االربعينية التي لن تشهد دخول وافدين أجانب 
بسبب كورونا«. وأعلن التميمي عن »االتفاق 
ع�ى التع�اون م�ع هي�أة املوكب الحس�ينية 
يف  العامل�ني  كل  بفح�ص  ق�رارا  واتخذن�ا 
املواكب الحس�ينية والتأكد من عدم اصابتهم 

واستخدام املعقمات والكمامات فيها«.
ورجح وزير الصحة »بوجود س�الالت جديدة 
لكورون�ا ظه�رت يف بعض البل�دان« مبينا ان 
»نسبة الشفاء من الفريوس يف العراق وصلت 

اىل 79% والوفيات 2.7%« مؤكدا ان »االصابات 
يف الع�راق م�ا زال�ت مح�دودة ونتعام�ل مع 
الجائحة بش�فافية تام�ة ونأمل ان تنخفض 

االصابات اكثر«.
وبني ان�ه »يمكن تقلي�ل االصاب�ات بالتباعد 
االجتماعي وارتداء الكمامات ونأمل ان يكون 
االلت�زام 100% يف زي�ارة األربع�ني للح�د من 
اإلصاب�ات مع زي�ادة الس�عة الرسيرية %50 

لعالج مرىض كورونا«.
وتاب�ع »نأم�ل ان ال تك�ون هن�اك زي�ادة يف 
االصابات« موضحاً ان »التعايش مع الفريوس 

هو إرتداء الكمامة والتباعد االجتماعي«.

توفري معقامت وكاممات... وزير الصحة يكشف
 خطة زيارة االربعني

    البصرة / محمد الجابري

أك�د قائ�د عملي�ات الب�رة خالل 
جول�ة ميداني�ة إطالع م�ن خاللها 
عى أهم اإلج�راءات األمنية املتخذة 
لحماي�ة الزائرين املتوجهني األحياء 
مراس�يم زي�ارة االربع�ني يف كربالء 

املقدسة 
وأشار قائد العمليات بأن القيادة وا 
الوحدات العاملة بأمرتها استنفرت 
جمي�ع قواتها األمنية والعس�كرية 

الواسع  باالنتش�ار  واالس�تخبارية 
ضمن قاطع املس�ؤولية  من مركز 
محافظ�ة البرة باتج�اه الحدود 
الفاصلة م�ع املحافظات املجاورة، 
موجه�ا بع�دم نص�ب الس�يطرات 
املفاجئ�ة ع�ى الط�رق الت�ي يت�م 
اتخاذها م�ن قب�ل الزائرين وكذلك 
العج�الت  بتوق�ف  الس�ماح  ع�دم 
ورسادق  املواك�ب  م�ن  بالق�رب 
الع�زاء والعم�ل جهد االم�كان عى 
ف�ك االختناقات املرورية وتس�هيل 

حركتهم نحو كربالء الشهادة.

قائد عمليات البرصة يتفقد طريق الزائرين 
ويلتقي أصحاب املواكب ورسادق العزاء

    بغداد/ المستقبل العراقي

ناقش�ت لجنة العمل والش�ؤون االجتماعية 
والهج�رة املهجري�ن النيابي�ة امكانية زيادة 
الروات�ب التقاعدية للعمال.  ج�اء ذلك خالل 
اس�تضافة اللجنة برئاسة حسني عرب نائب 

رئي�س اللجنة، وحض�ور اعضائها مدير عام 
دائرة التقاعد والضمان االجتماعي ومعاونه 
وع�ددا من موظفي الدائرة ملناقش�ة عدد من 
القضاي�ا. وذكر بي�ان للجنة تلق�ت }الفرات 
نيوز{ نس�خة منه، انه« تم خالل االستضافة 
التي عق�دت يف مقر اللجن�ة موضوع عمارة 

الضمان والتقاعد االجتماعي الواقعة يف سوق 
الشورجة وكيفية وضع الحلول الناجعة له«. 
واضاف« كما ناقشت اللجنة ملف استثمارات 
دائرة التقاعد والضمان االجتماعي وامكانية 
زي�ادة الروات�ب التقاعدي�ة للعم�ال يف دائرة 

التقاعد والضمان االجتماعي«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن مرف الرش�يد، أمس األحد، عن اخالء 
مس�ؤوليته عن اي تعامالت مرفيه خارج 
فروع�ه. واوضح املكت�ب اإلعالمي للمرف 

يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ان »آلي�ة التقدي�م عى الس�لف تتم من خالل 
مراجع�ة الش�خص  للف�رع املعن�ي  وتقديم 
الرس�ميه  واملستمس�كات  املاس�ر  بطاق�ة 
وم�ن دون اي وس�يط وحني انج�از املعاملة 

ترسل رس�ائل نصيه للمقرض تعلمه باملبلغ 
املمنوح”.

وأض�اف البي�ان أن “امل�رف اعل�ن يف وقت 
س�ابق من�ح س�لف للموظف�ني وتخفي�ض 

الفائده من ٨% اىل %5”.

العمل الربملانية تناقش امكانية زيادة الرواتب
 التقاعدية للعامل

مرصف الرشيد حيذر من ترويج السلف والقروض
 خارج فروعه

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اف�اد مدير دائرة امل�وارد املائية يف قضاء الفلوجة 
بمحافظ�ة االنب�ار رائ�د مظهر املحم�دي، أمس 
االحد، بان االطالقات املائية القادمة من س�وريا 
باتج�اه املناطق الغربية ثابت�ة ولم يجري عليها 

اي تغري .
وق�ال املحم�دي يف تريح صحف�ي ان ” االنباء 
التي تحدثت عن انخفاض مناس�يب نهر الفرات 
نتيج�ة قلة االط�الق املائية القادمة من س�وريا 
باتجاه املناط�ق الغربية عارية عن الصحة كون 
ان كميات االطالقات املائية ثابتة لم يجري عليها 

اي تغري “.
واض�اف ان” االنبار تملك مخزون كبري من املياه 
تكفي لسد حاجة املحافظة واملحافظات االخرى 
يف بح�رية الثرث�ار وال يوجد اي تخ�وف من هذه 
الناحي�ة ناهيك من ان االجراءات املتخذة من قبل 
وزارة املوارد املائية كافي�ة ملعالجة اي طارئ قد 
يحدث جراء االط�الق املائية املتوقعة خالل فصل 
الش�تاء ، مبين�ا ان” كافة الس�دود املائية تعمل 
بطاقاته�ا املعتادة بعد اع�ادة اعمارها وتأهيلها 
نتيجة االرضار التي لحقت بها جراء قيام ارهابي 
داعش بالعبث بالسدود املائية ابان سيطرته عى 

مناطق واسعة من مدن االنبار “.

االنبار: 
االطالقات املائية القادمة 

من سوريا ثابتة

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أعل�ن محافظ نين�وى يف الع�راق، نج�م الجبوري، أم�س األحد، 
أن األي�ام املقبل�ة ستش�هد بدء مد خط س�كك حدي�د حديث بني 
مدينة املوصل )مرك�ز محافظة نين�وى( وتركيا.وقال الجبوري 
يف تري�ح صحفي، إن “امل�الكات الهندس�ية والفنية املختصة، 
وبالتعاون مع رشكات إعمار هندس�ية تركية، س�تبدأ خالل أيام 
بمد خط س�كك بني مدينة املوصل وتركيا من اجل تخفيف الزخم 
الحاص�ل عى الطرق”.وأض�اف، أن “املرشوع هو األول من نوعه 
يف مدين�ة املوصل، مركز محافظة نين�وى”، مبيناً أن “املحافظة 

لديها تعاون وتبادل اقتصادي واستثماري كبريين مع تركيا”.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط، أم�س االحد، عن اج�راء تغي�ريات يف عدد 
مناص�ب الوزارة.وقالت الوزارة بحس�ب وكالة االنب�اء العراقية، 
إنه�ا »اصدرت عدداً م�ن األوامر الوزارية منه�ا قيام خالد حمزة 
عباس معاون مدير عام رشكة نفط البرة بمهام تسيري أعمال 
الرشك�ة لحني تعيني مدير عام لها«.وأضافت أنه »تم نقل باس�م 
محم�د خضري مدير عام رشكة الحف�ر العراقية اىل منصب مدير 
ع�ام دائرة التدري�ب والتطوير يف مرك�ز الوزارة ونق�ل عيل وارد 
حم�ود مدير عام التدري�ب والتطوير يف ال�وزارة اىل منصب مدير 
عام الدائرة الفنية«.وتابعت الوزارة أنه »تم نقل باسم عبد الكريم 
نارص معاون مدير عام رشكة نفط البرة اىل منصب مدير عام 

رشكة الحفر العراقية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف البنك املركزي العراقي، عن ورقة إلصالح القطاع املريف 
يف البالد.وذكر بيان العالم البنك تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان »محافظ البنك املركزي العراقي مصطفى غالب الكتاب 

ترأس السبت اجتماعا ملجلس املديرين العامني يف البنك«.
وأض�اف البي�ان ان »االجتماع قد ناقش عددا م�ن املواضيع كان 
أبرزه�ا اعداد ورقة إلصالح القطاع امل�ريف، حيث تبنى املجلس 
تلك الورقة تمهيدا لرفعها اىل مجلس إدارة البنك املركزي إلقرارها 

واملبارشة بتنفيذها«.

حمافظ نينوى يعلن عن قرب تنفيذ 
خط سكك حديد بني املوصل وتركيا

النفط جتري تغيريات يف عدد 
من مناصب الوزارة

البنك املركزي يعد ورقة 
إلصالح القطاع املرصيف

املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة يتفقد 
املجّمع التعليمي األول والثالث ويشيد بام حتقق

    بغداد / المستقبل العراقي

أجرى املتوّل الرشعّي للعتبة العّباس�ية املقّدسة السيد أحمد الصايف، برفقة 
أمني العتبة العام ورئيس قس�م مش�اريعها، جولًة ميدانّية ملرشوع املجّمع 

التعليمّي األّول والثالث الذي يشهد تقّدماً ملحوظاً يف نسب إنجازه.
وقد اس�تمع الس�يد الصايف بحس�ب بيان للعتبة لرشٍح مط�ّول عن أبرز ما 
توّصل إليه املرشوع من أعمال، ويف ختام هذه الجولة أشاد بجهود العاملني 
في�ه وما بذلوه خالل هذه الفرة يف ظّل الظرف الراهن الذي لم يقف عائقاً 
لس�ري األعم�ال، كما جّدد دعمه لكّل ما يس�هم يف التطوي�ر والرقّي بالواقع 

التعليمّي يف البلد الذي ُتعّد الُبنى التحتّية له أحد أهّم ركائزه.
بدوره بنّي رئيُس قسم املشاريع الهندسّية يف العتبة املقّدسة لشبكة الكفيل 
}إعالم العتبة العباس�ية{ قائالً: »إّن هذه الجولة هي واحدٌة من بني جوالٍت 
عديدة يقوم بها املتوّل الرشعّي للعتبة العّباسية املقّدسة ومنها هذا املرشوع، 
الذي ُيعّد من املش�اريع الهاّمة التي ُتول العتبُة املقّدس�ة لها اهتماماً بالغاً، 
وذل�ك ملا س�يحّققه يف حال إنجازه من أهداف عدي�دة أهّمها تطوير الواقع 
الرب�وّي والتعليمّي، ومثل هكذا زيارات ُتعطي دافعاً معنوّياً لنا -كقس�م- 
وللعامل�ني فيه الذين لم يّدخ�روا جهداً إاّل وبذلوه، يف س�بيل إنجازه ضمن 
املواصف�ات واملخّططات املُعّدة له عى الرغم م�ن كّل الظروف، وقد تخّطت 
نس�بة إنجازه 70% وما تزال األعمال متواصل�ًة فيه«.ُيذكر أّن هذا املرشوع 
ال�ذي ُيقام عى مس�احٍة تقّدر ب� 45 الف مر مكعب يأتي مكّمالً لسلس�لة 
املش�اريع التي تبّنتها العتبُة العّباس�ية املقّدسة، والتي تهدف اىل تهيئة ُبنًى 
تحتّي�ة متكاملة من خالل بناء امل�دارس )ابتدائّية ومتوّس�طة وإعدادّية + 
مركز ثقايفّ(، لُتسهم يف تقديم خدمٍة علمّية من خالل آلّيات وطرائق حديثة، 
تس�اعد عى بلورة وبناء ش�خصّيٍة بعيدة عن املؤّثرات الخارجّية التي بدأت 
تعصف باملجتمع العراقّي، وتس�اعد عى تحصينه علمّياً وإس�المّياً وتربوّياً 

تبعاً آللياٍت وسلوكّيات تربوّية تعتمد األخالقّيات اإلسالمّية.

شارك باجتماع اهليئة العليا للتنسيق بني احملافظات واشاد بقرار جملس الوزراء تضمني املوازنة حتويل »البدعة« إىل قناة انبوبية

حمافظ البرصة من بغداد: الكثري من امللفات التي ختص 
املواطن البرصي حتتاج موافقات احتادية

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

ش�ارك محاف�ظ الب�رة املهندس اس�عد عب�د االمري 
العيدان�ي يف االجتماع الذي عقد، أمس االحد، يف مجلس 
ال�وزراء برئاس�ة رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 

الخاص بالهيئة العليا للتنسيق بني املحافظات.
وقال العيداني، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه ان االجتم�اع الذي عقد يف مجلس الوزراء ترأس�ه 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والذي جرى بحضور 
بع�ض ال�وزراء واملحافظني وت�م مناقش�ة الكثري من 
القضاي�ا التي تتعلق باملحافظ�ات العراقية ومن بينها 

محافظة البرة.
واض�اف محاف�ظ الب�رة ان »االجتم�اع ه�و ضمن 
االجتماعات الدورية املس�تمرة الخ�اص بالهيئة العليا 
للتنس�يق بني املحافظات«، الفتاً اىل انه س�يقوم خالل 

تواجده يف العاصمة بغداد بعدة زيارات لبعض املس�ؤولني يف 
الحكومة االتحادية لطرح القضايا املهمة التي تتعلق بالجانب 
الخدمي يف عموم األقضية والنواحي ومركز املحافظة، مشرياً 
اىل ان هناك الكثري من املواضيع وامللفات التي تخص املواطن 

البري تحتاج اىل موافقات اتحادية س�تكون ضمن سلسلة 
اللقاءات الرسمية.

من جانب آخر، أشاد محافظ البرة املهندس أسعد عبداالمري 
العيداني بقرار مجلس الوزراء بتضمني موازنة موازنة 2020 

مرشوع استبدال القناة املفتوحة )البدعة(.

وق�ال العيدان�ي، للمرك�ز اإلعالمي، اس�تبرشنا بقرار 
مجلس الوزراء بجلسته األخرية باملوافقة عى مرشوع 
اس�تبدال القناة املفتوحة )البدع�ة( وتحويلها إىل قناة 

انبوبية.
إلدراج  التخطي�ط  وزارة  وج�ه  املجل�س  أن  وتاب�ع 
مرشوع اس�تبدال القن�اة املفتوحة مل�اء البرة )قناة 
البدع�ة( اىل قناة أنبوبية ملس�افة 23٨كم، ضمن خطة 
وزارة امل�وارد املائي�ة لعام/ 2020، ولف�ت إىل أن كلفة 
املرشوع اإلجمالية ستبلغ ملياران وتسعمائة وخمسة 
وعرشون مليون دوالر، عى ان تشمل نسبة )10%( من 
قيم�ة العمل كمبل�غ احتياط، ونس�بة اإلرشاف وكلف 
االس�تمالكات والتعويض�ات ع�ن املغروس�ات يف حال 
تغيري املسار.وأش�ار إىل أن هذا املرشوع سيساهم خال 
تنفي�ذه يف توف�ري مياه صالحة لل�رشب ملناطق كبرية 
ج�دا م�ن البرة فض�ال عن حماي�ة ه�ذه املياه من 
اي محاولة للتج�اوز عليها، منوه�ا إىل أن القنوات االنبوبية 
س�توفر مياه نظيف�ة وغري معرضة للتأثري البيئي الس�لبي.
وب�ني أن امل�رشوع حال انطالق العمل به، س�يوفر املئات من 

فرص العمل ألهال البرة واهال محافظة ذي قار.

حمافظ بغداد يكشف تقدم العمل بأعامل 
تطوير مدخل طريق »بغداد- احللة«

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعل�ن محاف�ظ بغ�داد املهن�دس محم�د جاب�ر 
العطاتقدم االعم�ال املنفذة ضمن حملة تطوير 
مدخل بغداد-الحلة باالٕمكانات الذاتية للمحافظة 
وبلدي�ة املحمودية.وقال املحاف�ظ خالل جولته 
امليدانية التي اجراها اىل قضاء املحمودية لالطالع 
عى س�ري االعم�ال املنفذة ضمن حمل�ة تطوير 

دائ�رة  مدي�ر  يرافق�ه  املدخ�ل 
بلديات محافظة بغداد املهندس 
ي�ارس القري�ي ومدي�رة بلدية 
فاطم�ة  املهندس�ة  املحمودي�ة 
الخفاجي ان »هذه االعمال تنفذ 
البلدية ومحافظة  بجهود دائرة 
بغداد باالٕمكانات الذاتية وبكلف 
بسيطة جدا ال تتجاوز ال�� %10 
من كل�ف التخمينية املعتمدة يف 
باق�ي املحافظات واملؤسس�ات 
املحاف�ظ  الخدمية”.واض�اف 
ان »ه�ذه االعم�ال هي ليس�ت 
ضمن مش�اريع كب�رية واموال 

طائلة حس�ب ما يشاع وانما بما هو متيرس من 
امكان�ات ذاتية”، مبينا ان “هذه املرحلة الثانية 
املنفذة من سيطرة 75 امتدادا اىل جرس اليوسفية 
ضم�ن الحمل�ة حي�ث ش�ملت اعم�ال تنظيف 
واس�عة وتش�جري وان�ارة وص�ب بالكونكريت 
وتغليف باملرمر ومن املٔومل انجازها قبل الزيارة 
االربعيني�ة “، مش�يدا “بجه�ود مدي�رة وكوادر 

بلدية املحمودية وجهودهم يف تطوير املدخل”.

    بغداد / المستقبل العراقي

كري�م  محم�د  الزراع�ة،  وزي�ر  كش�ف 
الخفاجي، عن اعداد قانون ينصف العقود 
الزراعي�ة وسيس�اهم يف تطوير اس�تثمار 

األرايض.
 جاء ذلك خالل استضافت لجنة االقتصاد 
واالس�تثمار برئاس�ة النائب احمد س�ليم 
الكنان�ي وحضور أعضائه�ا، اليوم األحد، 
محمد كريم الخفاجي وزير الزراعة ومدير 

االستثمارات الزراعية يف الوزارة.
وبحس�ب بي�ان اللجن�ة تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، انه« ج�رى خالل 
االس�تضافة مناقش�ة واق�ع االس�تثمار 

الزراع�ي يف العراق، واملش�اكل 
واملعوق�ات الذي يعان�ي منها 
ه�ذا القطاع فضال عن الحلول 
يف  تس�اهم  الت�ي  الناجع�ة 

تطويره ».
واضاف« كما بحثت اللجنة مع 
وزير الزراع�ة إمكانية تحويل 
العق�ود الزراعية وفق القانون 
رقم )35( اىل قانون االستثمار 
لنف�س املتعاقد ب�دون إعالنها 
فرص�ة اس�تثمارية مل�ا لذل�ك 
من اث�ر يف تطوي�ر الصناعات 
النش�اط  ذات  التحويلي�ة 

الزراعي يف العراق«.
م�ن جهته، اوض�ح الخفاج�ي ان« هناك 
م�رشوع تعدي�ل للقان�ون وه�و االن قيد 
يعال�ج  وس�وف  الترشيعي�ة  االج�راءات 
عند إق�راره عدم الحاجة اىل فس�خ العقد 
الزراعي والذي سيساهم يف تطوير استثمار 
األرايض الزراعي�ة بمختلف الفعاليات ذات 
النشاط الزراعي او القطاعات املكملة لها 
واالس�تغالل االمثل ل�أرايض الزراعية من 

خالل النشاط االستثماري«.
واش�ار البيان اىل ان« اللجنة اكدت دعمها 
للخط�وات الت�ي تقوم به�ا وزارة الزارعة 
يف  الزراع�ي  االس�تثمار  تطوي�ر  بش�أن 

العراق«.

وزير الزراعة يكشف عن اعداد 
قانون سينصف العقود الزراعية

    بغداد/ المستقبل العراقي

يعت�زم مجلس الن�واب عقد اجتماع هام م�ع وزارتي الربية والصح�ة والبيئة للخروج 
بقرار موحد حول عودة دوام الجامعات واملدارس يف ظل انتشار فريوس كورونا.

ج�اء ذلك خالل عق�د لجنة الصحة والبيئة برئاس�ة النائب االول لرئيس الربملان حس�ن 
كريم الكعبي اجتماعا ملناقشة عدد من امللفات.

وبحس�ب بيان الدائ�رة االعالمية للمجل�س، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان« 
الكعبي  اكد خالل االجتماع عى رضورة االهتمام بالجانبني الرقابي والترشيعي والركيز 

عى استضافة الوزراء والوكالء الخذ الدور الرقابي للجان النيابية«.
واض�اف البي�ان« حيث ناقش الحضور اللقاء موض�وع دوام الجامعات واملدارس يف ظل 
انش�ار وباء كورون�ا، وتم التأكيد عى رضورة عقد اجتماع مش�رك مع وزارتي الصحة 

والربية بغية الخروج بقرار موحد«.
واكد الكعبي عى« اهمية عقد اجتماع مش�رك بني لجنة الصحة النيابية ولجنة الصحة 

والسالمة الوطنية ملناقشة املعوقات وتذليلها خاصة يف ظل جائحة كورونا«.

الربملان يعتزم اختاذ قرار بشأن عودة 
الدوام يف اجلامعات واملدارس 
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»هنار بطيء«: صدق التجربة وحرارة املعايشة
           جمال العّتابي

الحي�اة  بإيه�ام  اإلحس�اس  أضح�ى 
حقيقة، وصار الحدي�ث عن غموضها 
وافتقادها للمنطق ش�عورا واضحا هو 
اآلخر، وس�ط حياة يغلب عليها طغيان 
اآلل�ة، وتقهق�ر مظاه�ر العاطفة، إن 
القاص وجد أن علي�ه أن يكون صادقا 
م�ع نفس�ه أوال، وم�ع املتلق�ي ثانيا، 
ليعبرّ عن هذا الواقع الجديد، باكتشاف 
معطيات الحداث�ة يف الكتابة، ال الرشح 
والوصف التقليدي اململ الذي ال تحتمله 
تفاصي�ل هذا الواقع املفت�ت، وإيقاعه 

الرسيع الخاطف.
القاص والشاعر حيدر عبد املحسن قدرّم 
القصصية »نه�ار بطيء«  مجموعت�ه 
الص�ادرة ع�ن دار التكوين يف دمش�ق، 
عام 2019، بأدوات�ه التعبريية الخالية 
لتفس�ري  توضي�ح  أو  رشح،  أي  م�ن 
الرموز، إنه يفرتض بالطرف الثاني من 
العالق�ة، فهما واعيا بالعم�ل اإلبداعي 

الجديد، والتأثر به، والتفاعل معه.
بط�يء«  ل�»نه�ار  متأني�ة  ق�راءة  إن 
ترين�ا أن القاص وزع نفس�ه وتجربته 
الحياتية )مثقفا وشاعرا أوال، وكجندي 
طبي�ب مش�ارك يف الح�روب( فالتقت 
جوانب أساس�ية مختارة م�ن التجربة 
بأح�الم خاصة، وأقص�ت العمل عن أن 
يكون س�رية ذاتي�ة، أو مس�حا ملرحلة 
تاريخية، مهمة القارئ تتلخص بتأمل 
ظاه�رة فني�ة، أو معالج�ة أس�لوبية، 
وت�ذوق ألوانه�ا املتعددة. وحي�در عبد 
املحس�ن ال يحت�اج أن ينتح�ل تجربة، 
محمل�ة  فالقص�ص  يتخيله�ا،  أن  أو 
بنبض املعايش�ة الح�ارة، وصدق األلم 

اإلنس�اني، والقدرة عىل استثمار فتات 
الحي�اة اليومي�ة، برسدي�ة تتآلف فيها 
الحقائق مع التأمالت الصادقة، ومرارة 
الجراح.أحس�ب ان ش�خصية الق�اص 
حارضة بقوة، كم�ا قدمتها املجموعة، 
بهواجس�ها وأحالمها، تلك التي التقت 
فيها عنارص الواقع والحلم والطفولة، 
والالمعق�ول واإلغ�راب، ورؤى تقرتب 
م�ن الكابوس�ية، يف م�وت األب، وموت 
الحص�ان، هروب الح�ارس، يف قصص 

)جيوفاني، خزف، قناع حارسان(.
تتوزع املجموعة عىل ثالثة مس�تويات، 
يتضم�ن األول تس�ع قص�ص قصرية، 
واثنت�ي ع�رشة قص�ة قص�رية ج�دا، 
وملحقا أخ�ريا بمقاطع قص�رية جدا، 
ال يتج�اوز بعضه�ا س�طرين أو ثالثة 
أس�طر، بدأت برق�م 1 وانته�ت ب�36، 
ويف املس�تويات الثالثة، يختلف النسيج 
واألداء بني هذه املجموعة وتلك، لكنها 
تجتمع عىل خ�بات الحرف�ة، والقدرة 
ع�ىل ب�ث املعن�ى وظالل�ه يف الس�ياق 
الدرّال�ة  الص�ور  واختي�ار  وتفاصيل�ه، 
املع�بة بإيج�از وحيوي�ة، يف القص�ة 
القص�رية ج�دا، ال يطف�و ال�رسد عىل 
الس�طح تقريرا أو رشح�ا، حني يكون 
الرمز، يف أرقى أحواله، ثمرة اس�تبطان 
عميق، واستكشاف داخيل عميق، فإنه 
ي�ؤدي دوره املدهش الذي يكش�ف عن 
مدركات جديدة، لنتأمل هذه النهايات 
»تهدل�ت بالح�زن الذي لي�س له مبر، 
البترّ�ة، الفي�ل يح�دج املهن�دس بنظرة 
المعة، أناقش يف داخيل أكثر أفكار بني 
البرش ب�راءة، دموعه الت�ي تدخل فمه 
زادت من شعوره الفظيع بالجوع عني 
األعم�ى املخيف�ة وهو يرضبن�ي كنت 

أراها أينما اتجهت«.
يف القص�ص القص�رية يجس�د حي�در 

طاق�ة م�ن التخي�ل واإلدراك الح�ديس 
الشعري املرهف، عب دقة خفية بعيدة، 

رقيقة، إىل رؤية األش�ياء والصور رؤية 
جدي�دة، تلتقط م�ا تنط�وي عليه من 
ثراء املعاني املستورة، واإليحاء الكامن 
فيها بدراية فنية، ويد حساس�ة مدربة 

تحفظ للرموز حيويتها، وجدرّتها.
كي�ف لإلنس�ان أن يب�دع ويتحدث عن 
الحب وهو يرزح تحت وطأة االختناق، 
يف قصة »مرايا« رصانة القص، ونكهة 
الرومانسية، نمو الحب من طرف واحد، 
وش�كوك معذبة، حني يلوح ظل عاشق 
آخ�ر. وحي�در مولع برص�د االنفعاالت 
النفس�ية املختنق�ة، يف قص�ة »قن�اع« 
تداعيات نفس�ية يش�دها خيط متوتر 
م�ن ترق�ب، يف بن�اء فني أكث�ر حرية، 
يعتمد الحوار والب�وح وإيقاع ذكريات 
وأح�الم وتأم�الت منس�وجة بح�ذق، 
كل يشء يف البي�ت ش�هي، حتى زوجة 
العم، قبل أن تبلغ ذروتها املأس�اوية يف 
تحول املري�ض إىل قناع.يف قصة »جرح 
غائر« هدير الس�جن وصداه املوحش، 
والف�أرة اللعين�ة منهمك�ة يف القضم. 
قص�ة »جيوفان�ي« عم�ل متم�اس يف 
تحمي�ل أح�داث قصة واقعي�ة، مالمح 
تعبريية، ودالالت موحية، تكش�ف عن 
دخيلة الش�خصيات وتفجر معاناتها، 
حني يتس�اءل االب�ن ال�ذي كان محلقا 
مع موس�يقى جيوفاني: هل أستطيع 
أن أنق�ذ أبي بموس�يقاي وهو يس�بح 
وثم�ة  الدم�اء؟  م�ن  برك�ة  يف  األن 
رغب�ات متناقض�ة يف قص�ة أقف�اص 
بني الزوج�ني وابنتهم�ا الصبية وبائع 
الطيور، الذي لم يك�ن بمقدوره إدراك 
كن�ه املش�اعر ووعي حقيقته�ا، قصة 
»الخ�زف« محاول�ة طيبة لخل�ق حالة 
م�ن االنس�جام والحي�وان )الحصان( 

والوصول إىل حالة من التوحد والفيض، 
الجدج�د والح�ارس والحصان عنارص 
البناء الدرامي الرئيسية للقصة، وردت 
مفردة الخزف مرة واحدة يف القصة، يف 
هذا املقطع »استس�لم الحصان إىل ثقل 
بدن�ه الضخ�م يف طقس انهي�ار كامل، 
كما ل�وكان تمثاال م�ن الخزف« يف ذلك 
إشارة إىل دالالته الش�عرية دونما بوح 
به�ا، كما أعتق�د. القص�ة تتنامى مع 
تنامي الرسد الرش�يق، وترتك�ز براعة 
الق�اص يف تجنب التكرار والتش�ابه يف 
ال�رؤى، م�ع احتفاظه بامتي�از ابتكار 

األشياء.
يف املقاط�ع القص�رية املرقم�ة، تتناثر 
األفكار واإلش�ارات واألسماك والقرش 
والطي�ور  البح�ر  ومي�اه  والصخ�ور 
وتتجم�ع  تتكث�ف  ص�ور  واألرشع�ة، 
وتتناس�ق م�ن خ�الل دفق�ات الضوء، 
الذي يمنحه السارد للمشهد الذي يراه، 
واألح�داث التي يس�تعيدها والذكريات 
اآلفل�ة، مش�هد البح�ر ال يفارق�ه كما 
يقول هو، هي ليس�ت قصصا قصرية، 
وال قصائد نثر، رغم أن فيها ش�يئا من 

االثنني.
ه�ذه املقطوعات ت�كاد تب�دأ جميعها 
بحرف عطف، ويف ذلك إحالة إىل رسدية 
متصلة، متالزم�ة بألوانها وموحياتها، 
البح�ر( ث�م  )الن�واة-  تجتم�ع ح�ول 
تأت�ي التفاصيل املتآلفة معها لتنس�ج 
حوله�ا غالل�ة م�ن حي�اة قصصي�ة، 
بمف�ردات أليفة مأنوس�ة اإليقاع، عىل 
الرغ�م م�ن أعاص�ري البح�ر، ورصي�ر 
الريح، هي سلس�لة من صور مبارشة، 
بس�يطة وجميلة، تكشف عن مفاتنها 

وحيويتها، وتومئ إىل أرسارها.

يف ثناي�ا »نه�ار بط�يء« نتوق�ف عن�د 
بعض املف�ردات النادر اس�تخدامها يف 
اللغة املتداولة، أو املكتوبة، التي يصعب 
ع�ىل قارئ مح�دود االط�الع فهمها، ال 
أعتقد أن القاص يلجأ إىل معاجم اللغة، 
ليضمن قصصه هذ املفردة أو تلك، إنما 
األرجح أن لغته تتش�كل م�ن مخزونه 
املعريف واللغوي، وتن�وع قراءته وتعدد 
اهتمامات�ه اإلبداعية، أذكر عىل س�بيل 
املثال )الُجدُجد( وهي حرشة لها لوامس 
طويلة، تص�در رصي�را يف الليل، وظف 
الق�اص ه�ذا الرمز، دليال ع�ىل اقرتاب 
املوت يف قصة »خزف« وكلمة )الدوقل( 
الخش�بة  وه�و  الدرّق�ل،  والصحي�ح 
الطويلة، وس�ط الس�فينة، التي يثبت 
عليها الرشاع، وهن�اك )امليدعة( الثوب 
الذي يرتدى فوق املالبس وقاية لها من 
ال�رضر، وريش الب�واء، ويعن�ي ريش 
النع�ام، وأجف�ان العظاي�ة، والعظاية 
كائ�ن خ�رايف، ُيعتق�د أن�ه ال يحرتق يف 
النار، لقدراته السحرية. هذا اللون من 
التوظي�ف يحقق متع�ة ذاتية للقاص، 
وهو تمرد عىل عقيدة الوضوح، وتقرير 
الحقائ�ق بالوص�ف والتس�مية، ربم�ا 
تلك املعاني التي ينش�دها عىل قدر من 
التعقيد، إعالن عن عج�ز اللغة العادية 

يف الوفاء بقدراتها عىل التعبري.
املص�ري  وتأم�ل  الحي�اة  معرف�ة  إن 
اإلنس�اني، واإلحس�اس بال�رضورات، 
وس�واها، ما يمثل وس�يلة التعبري لدى 
القاص حيدر عبد املحسن، بغية تحقيق 
االس�تثارة الذهني�ة واملتعة النفس�ية، 
املتأتيتني من لذة االكتشاف ملا يرمز له 
الكات�ب م�ن قضايا وم�ا يوحي به من 

معاٍن ودالالت خفية.

احتفاء بزيارة هندريكس للمغرب

هل يستهوي خواكني فينيكس تقمص دور الـ »جوكر« من جديد؟

           بغداد / المستقبل العراقي

بعد خمسني عاما عىل وفاة جيمي هندريكس تحتفي 
قرية ديابات الصغرية قرب الس�واحل األطلس�ية يف 
جنوب املغرب بذكرى عازف الغيتار األسطوري هذا 

ال�ذي كان له »م�رور تاريخ�ي«يف املنطقة 
قبي�ل رحيله املأس�اوي يف ريعان الش�باب. 
ويس�تذكر الس�تيني محمد بوعالل�ة الذي 
كب يف ديابات قبل االلتحاق بالجيش، زيارة 
املوس�يقي األمريك�ي إىل املنطق�ة قبل أكثر 
م�ن نصف قرن، قائال: »رأيته هنا، لقد كان 
ش�ابا مع غيتار عىل ظه�ره«. ففي صيف 
1969، أج�رى العازف الالمع زيارة خاطفة 
إىل مدين�ة الصويرة الس�ياحية الواقعة عىل 

بعد خمسة كيلومرتات من ديابات.
وتبقى هذه املحطة الرسيعة ماثلة يف ذاكرة 
املنطق�ة، لكن ليس من خ�الل أي صورة أو 
تس�جيل صوتي بل ع�ن طري�ق الحكايات 
الكث�رية املتداول�ة عنه�ا. ويق�ول بوعاللة 
»ش�اهدت جيمي هندريكس مرة أو اثنتني 
)...( أتى إىل هن�ا وزار ديابات مع أصدقائه 

)...( لكنه لم يسكن هنا يوما«.
ورغم مرور نصف قرن عىل وفاة املوسيقي 
 1970 س�بتمب  أيل�ول/   18 يف  األمريك�ي 
ع�ن 27 عام�ا يف لندن بعدما تن�اول مزيجا 
قات�ال م�ن الحب�وب املنومة وامل�رشوب، ال 
تزال ذكراه ح�ارضة بقوة يف مختلف أنحاء 
القرية الصغرية. وتبدو ديابات أش�به بمزار 

مك�رس لجيم�ي هندريكس، إذ تحم�ل مواقع عدة 
اس�م الع�ازف بينها مقه�ى »كافيه جيم�ي« ونزل 
»هندريكس«. كما تنترش صوره امللونة وش�عارات 
تحي�ي ذك�رى »امل�رور التاريخ�ي« للع�ازف قبيل 
مشاركته املحفورة يف األذهان يف مهرجان وودستوك 

عندما كان يف قمة مجده. ويقول عبد العزيز، وهو 
يف الثانية والسبعني من العمر، إنه التقط صورة مع 
هندريكس لكنه أضاعها، واصفا املوسيقي بأنه بدا 

بصحة جيدة وكان محاطا بحراسه الشخصيني.
وفيم�ا حظي�ت زي�ارات جي�م موريس�ون وب�ول 
املغ�رب يف  إىل  ماكارتن�ي وروب�رت بالن�ت 
الس�تينيات والس�بعينيات بتوثي�ق دقي�ق، 
ثمة لغز ال ي�زال يكتنف مرور هندريكس يف 
البالد ما يولرّد سيال من الشائعات التي يتسم 

بعضها بغرابة شديدة.
ويق�ول س�يزار غليبي�ك، وهو أح�د كاتبي 
س�رية املوس�يقي يف مقابلة نرشه�ا موقع 
»زيارت�ه  إن  اإللكرتون�ي،  »يونيفايب�س« 
القصرية خالل صيف 1969 أثارت سيال من 

املعلومات املغلوطة والقصص الوهمية«.
وتفيد إح�دى الروايات املتداول�ة أن العازف 
األعرس استلهم من خراب قرص دار السلطان 
املهدوم عند مداخ�ل القرية يف تأليف أغنيته 
الشهرية »كاسل مايد أوف ساند«. لكن هذه 
األغنية صدرت س�نة 1967، أي قبل سنتني 
من زيارته ملغرب. غري أن هذا األمر لم يمنع 
املقهى الصغري الذي تنترش فيه صور النجم 
األمريك�ي، من التباه�ي به�ذه األغنية من 

خالل الفتة خشبية موضوعة عىل الجدار.
ويجري التداول بروايات كثرية عن األنشطة 
الت�ي قام بها هندريكس يف املغرب، بينها ما 
يقول إنه جاب أنحاء البالد يف شاحنة صغرية 
وكان يرغ�ب يف رشاء جزيرة قبالة الصويرة 

أو حت�ى قري�ة دياب�ات برمته�ا، قب�ل أن يكتف�ي 
بقرص دار الس�لطان املهدم. وقال مغني فرقة »ليد 
زبل�ني« الش�هرية روب�رت بالنت يف مدون�ة صوتية 
يف حزي�ران/ يوني�و 2019 إن »جيم�ي هندريكس 
ذه�ب إىل الصوي�رة عىل الس�واحل األطلس�ية )...( 
أم�ور غامض�ة كثرية حصل�ت هناك«. وه�و أيضا 
آث�ر »االقرتاب م�ن الصحراء الكبى« ع�ب الذهاب 
إىل مراكش عوضا عن النزول يف ش�مال املغرب كما 
فعل براين جونز مؤسس »رولينغ ستونز« وآخرون 

زاروا جبال الريف التي تزرع فيها الحشيشة.
وتمثل ذك�رى جيمي هندريكس نقطة جذب للزوار 
إىل املنطق�ة. ويقول عبد الحمي�د النجار، وهو بائع 
أس�طوانات يف ديابات: »السياح يقصدون الصويرة 
خصيصا من أجل جيمي هندريكس )...( ويف الوقت 
ذات�ه، الصويرة مدينة تاريخية وموس�يقية«. ومن 
ب�ني هؤالء ال�زوار الفرنس�ية لورن�س دو بور )68 
عاًم�ا( والتي أمضت ش�هرين يف الصويرة يف مطلع 
الس�بعينيات مع ش�لة من األمريكيني، وتوضح »لم 
أر يوما هندريكس لكن�ي كنت أعرف امرأة مغربية 
كانت تخيط له املخمل والس�رتات التي كان يرتديها 

تحت مالبسه املميزة«.
ويح�رص س�يزار غليبي�ك يف رسده لس�رية عازف 
الغيت�ار املتحدر م�ن مدينة س�ياتل األمريكية، عىل 
دح�ض الش�ائعات املرتبطة باملوس�يقي. ويوضح 
أن هندريك�س أت�ى فعال إىل الصوي�رة حيث نزل يف 
فن�دق بتصنيف أربع نجوم لك�ن خالفا ملا يروج له 
املرشدون الس�ياحيون واملولعون بالفنان، فإنه لم 

يزر ديابات يوما.

           بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت تقارير إعالمية عاملية أن أس�توديو “وارنر 
ب�روس” ق�درّم عرضا للممث�ل خواك�ني فينيكس 
بقيم�ة 50 ملي�ون دوالر، يف ح�ال موافقت�ه عىل 
إعادة أداء ش�خصية امله�رج الرشير يف جزأين من 

فيلم “جوكر”.
�د أحد املطلع�ني عىل املفاوض�ات أن فينيكس  وأكرّ
اعتقد يف بداية األمر أن فيلم “جوكر” كان مرشوعا 
مس�تقال، لكنه غريرّ نظرته اآلن، وهو يرغب بشدة 
د هذه الشخصية مرة أخرى، عىل الرغم  يف أن يجسرّ
من ردود األفعال الحادة التي رافقت عرض الفيلم 

بالقاعات العاملية العام املايض.
ط لعمل  وأضاف التقري�ر أن الرشكة املنتجة تخطرّ
تكملة يف الس�نوات األربع املقبلة، مع التزام طويل 
األم�د تجاه فينيكس ومخرج الفيلم تود فيليبس، 
�دة أن األم�ر كله يتعلرّ�ق بإقناع بط�ل الفيلم  مؤكرّ
بقب�ول ال�رشوط الت�ي تتضم�ن أعىل أج�ر خالل 

مسريته الفنية حتى اآلن.
وأدرّى خواكني فينيكس يف الفيلم قصة حياة “آرثر 
�دة لفن�ان كومي�دي طم�وح يعاني  فلي�ك” املعقرّ
االضطه�اد ويدفع�ه املجتم�ع إىل أن يصبح عميال 
للفوىض، ليفقد عقله كلما أتت له فكرة رشيرة، يف 
دة عىل صعيد الشكل واملضمون، حيث  تركيبة معقرّ
خضع فينيكس لنظام غذائي صارم فقد عىل إثره 

23 كيلوغراما من وزنه خالل فرتة قصرية.
�ب النج�م العامل�ي عىل ذل�ك خ�الل تتويجه  وعقرّ
بجائزة ال�”غولدن غل�وب”، قائال “اتضح أن هذا 
يؤثرّر يف عقلك، وأنك تبدأ بالجنون عندما تفقد وزنا 

كبريا يف فرتة وجيزة”.

ودارت أح�داث فيلم “جوكر” ع�ام 1981 بمدينة 
جوث�ام، حول مجه�ودات آرث�ر فليك الت�ي بذلها 
إلثب�ات وج�وده ككومي�دي يف عال�م يضطه�ده 
باس�تمرار، ليتحورّل تدريجيا إىل شخصية الجوكر 
الرشيرة س�يئة الس�معة بعد الكثري م�ن الخذالن 
ق الفيلم نجاحا منقطع النظري يف  واالكتئاب. وحقرّ
ش�باك التذاكر العاملي، إذ تجاوزت إيراداته حاجز 
امللي�ار دوالر عامليا. كما تصدرّر ترش�يحات جوائز 
األوسكار يف 12 فئة، وحصد جائزتي أفضل ممثل 

رئييس وأفضل موسيقى تصويرية.
ح فينيكس لنيل األوسكار  وُرشرّ
ألول مرة ع�ن دور اإلمباطور 
كومودوس،  الرشير  الروماني 
الذي أمر بتعذيب راسل كرو يف 
فيلم “غالدييرت” يف عام 2000، 
أم�ا ثان�ي ترش�يح ل�ه فكان 
ع�ن دور جون�ي كاش يف فيلم 
“ووك ذي الين” يف عام 2005، 
والرتشيح الثالث كان عن فيلم 
“ذي ماس�رت” ال�ذي أدرّى فيه 
فينيكس دور محارب س�ابق 
مدم�ن ع�ىل الكح�ول، يصبح 
أح�د أتب�اع مجموع�ة ديني�ة 
بدأت يف أوائل الخمسينات من 
القرن امل�ايض ويطل�ق عليها 
اسم “ذي كوز”، لينال يف العام 
امل�ايض أوس�كار أفضل ممثل 

عن فيلم “جوكر”.
اقتح�م  ق�د  فينيك�س  وكان 
عالم هوليوود بأدوار الرشير، 

بعد سلس�لة من األدوار التلفزيونية والسينمائية 
الت�ي قدَّمه�ا يف ش�بابه، وكان أب�رز تل�ك األدوار 
الرشيرة دور الحبيب املتعسف يف فيلم “يو تورن” 
)1997( للمخرج أوليفر ستون، ودور مدير متجر 

لإلكسسوارات يف فيلم “8 مم” )1999(.
ونشأ فينيكس -واسمه الحقيقي خواكني رافاييل 
بوتوم- يف بورتوريك�و، يف كنف عائلة من الهيبي، 
تتب�ع طائفة “تش�يلدرن أوف غ�ود” التي طالتها 

مزاعم باعتداءات جنسية.
وغادرت عائلته املكورّنة من والديه وخمسة أطفال 

تل�ك املجموعة س�يئة الس�معة يف فنزويال، عندما 
كان خواك�ني يف الثالثة م�ن العمر، وجابت أمريكا 
الش�مالية قبل أن تس�تقر يف ل�وس أنجلس؛ حيث 
اس�تعان وال�داه بوكيل أعمال ليس�اهم يف إطالق 
حياة أوالدهما املهنية. وقد نال خواكني وش�قيقه 

األكب ريفر أدوارا تلفزيونية يف أوائل الثمانينات.
ويف ع�ام 1986 ش�ارك خواكني، ال�ذي كان يعرف 
وقته�ا باس�م لي�ف، يف الفيل�م األول يف مس�ريته 
وهو “س�بايس كامب”، وبعد ثالث س�نوات ظهر 
يف الفيل�م الكومي�دي “بارنته�ود” ل�رون هاورد؛ 
لك�ن نجاح ش�قيقه طغى 
ع�ىل مس�ريته التمثيلية يف 

البداية.
كان ريفر طفال نجما، وقد 
شارك يف أفالم مثل “ستاند 
باي م�ي” )1986( قبل أن 
ي�ؤدرّي دور إنديانا جونز يف 
ش�بابه، يف فيل�م “إنديان�ا 
الس�ت  ذي  أن�د  جون�ز 

كروسايد” )1989(.
وبعد وفاة ريفر من جرعة 
زائدة م�ن املخدرات يف عام 
1993، أخ�ذ خواكني فرتة 
راحة قص�رية من التمثيل. 
لكن�ه ق�ال إن�ه “مدي�ن” 
إىل  دفع�ه  ألن�ه  ألخي�ه؛ 
التمثيل، وع�اد بعد عامني 
ليؤدرّي دورا رئيسيا يف فيلم 
“ت�و داي ف�ور” إىل جانب 

نيكول كيدمان.

مذكرات أوباما
يف طريقها إىل العربية

           بغداد / المستقبل العراقي

م�ن املتوقع أن تنرش مذك�رات باراك أوباما، الرئيس ال��44 للواليات املتحدة، يف 
 A PROMISED جزأي�ن، ومن املقرر نرش الجزء األول وعنوانه »األرض املوعودة
LAND« يف ترشين الثاني/ نوفمب 2020، وس�يصدر بالتزامن يف 25 لغة، بينها 

العربية.
وس�ُينرشرَ الكتاب باللغة العربية بالشكلني الورقي والرقمي يف العالم العربي من 
قبل هاش�يت أنطوان/نوفل. وس�ُتصِدر الكتاب باإلنكليزي�ة يف الواليات املتحدة 
وكن�دا بغالف مق�وى ورقمًيا »كراون«، وه�ي من العالم�ات التجارية الخاصة 

ب�«مجموعة راندوم هاوس للنرش«.
ولم يتقرر بعد تاريخ نرش الجزء الثاني واألخري من املذكرات.

ويرسد أوباما يف الكتاب قصة رحلته الطويلة غري املحتملة من ش�اب يبحث عن 
هويته إىل قائد ل�«العالم الحر«، ويصف بتفاصيل شخصية الفتة كاًل من تعليمه 
السيايس واللحظات املحورية للوالية األوىل من رئاسته التاريخية – الوالية املليئة 

بالتحوالت واالضطرابات الكبرية.
ويكتب أوباما يف تقديمه للكتاب: »ال ش�عور يضاهي الشعور بإنهاء كتاب، وأنا 
فخور بهذا الكتاب. لقد قضيت الس�نوات القليلة املاضية بالتفكري يف رئاس�تي، 
ويف األرض املوعودة حاولت تقديم محاس�بة صادقة لحملتي الرئاسية وواليتي: 
األحداث الرئيس�ية واألش�خاص الذين ش�كلوها؛ ونظرتي إىل ما أصبُت فيه وإىل 
األخطاء التي ارتكبُتها؛ والقوى السياسية واالقتصادية والثقافية التي اضطررنا 
فريقي وأنا إىل مواجهتها – والتي ال نزال نتصارع معها كأمة. ويف الكتاب، حاولُت 
أيضا إعطاء القراء فهًما للرحلة الشخصية التي مررنا بها ميشيل وأنا خالل تلك 
السنوات، مع حاالت الصعود والهبوط كلها التي ال ُتصدَّق. وأخريًا، ويف وقت تمر 
فيه أمريكا باضطرابات هائلة كهذه، يقدم الكتاب بعض أفكاري األوس�ع حول 
كيفية معالجة االنقس�امات يف بالدنا يف املس�تقبل وجع�ل ديمقراطيتنا ناجحة 
للجميع – وهي مهمة لن تعتمد عىل أي رئيس واحد، بل علينا جميًعا كمواطنني 
مش�اركني. وإىل جانب كون قراءته ممتعة وغني�ة باملعلومات، آمل أكثر من أي 
يشء أن يله�م الكتاب الش�باب يف أنح�اء البالد كلها – وحول العالم – املش�اركة 

ورفع أصواتهم وأداء دورهم يف إعادة تشكيل العالم نحو األفضل«.
يذك�ر أن أوباما كان الرئيس ال��44 للواليات املتحدة، وانُتِخب يف ترشين الثاني/ 
نوفم�ب 2008 وت�وىل الرئاس�ة لواليتني. وه�و مؤلف كتاب�ني أُدِرج�ا يف قائمة 
النيوي�ورك تايمز ألفضل الكت�ب مبيًعا، وهما »أحالم من أب�ي« و«جرأة األمل«، 
وهو حائز عىل جائزة نوبل للسالم عام 2009. ويعيش يف واشنطن العاصمة مع 

زوجته ميشيل، ولديهما ابنتان، ماليا وساشا.
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عاشوراء.. الرمز الثوري اخلالد
           د. صادق كاظم 

يف ظ�ل الرسدي�ات التاريخي�ة الت�ي تتن�اول 
تفاصي�ل ملحم�ة الط�ف االليم�ة الت�ي قام 
االمويون واذنابهم من خاللها بارتكاب ابشع 
جريمة يف تاريخ االس�الم من خ�الل االرصار 
العدوان�ي اآلث�م ع�ى قت�ل االم�ام الحس�ن 
)ع( بوحش�ية وجمي�ع اف�راد بيت�ه، فض�ال 
ع�ن انصاره، نجد ان عاش�وراء الحس�ن قد 
اسس�ت يف الواقع لخطاب ثوري استشهادي، 
ظ�ل املس�لمون وجمي�ع الث�وار واالح�رار يف 
العال�م يس�رون ع�ى نهج�ه وخط�اه عرب 
التمس�ك بالقيم واملثل الثورية العظيمة التي 
كان االمام الش�هيد يدعو اليها وعدم مهادنة 

الحكومات الظاملة واملنحرفة.
لقد حاول الحاكم االموي اآلثم يزيد بن معاوية 
واداته االجرامية يف الكوفة املتمثلة بعبيد الله 
بن زياد تش�ويه صورة االم�ام واجباره عى 
تقديم التنازالت املجانية عى حساب الكرامة 
وعدال�ة القضية، لك�ن االمام الحس�ن )ع(، 
فضل التضحية بنفس�ه واالستشهاد من اجل 
اال تم�وت العدالة والحرية والكرامة يف نفوس 
الن�اس ولكي تبقى الث�ورة وهاجة ال تنطفئ 

مهما مرت عليها السنون واالزمنة.
لق�د س�طر االمام الحس�ن واصحاب�ه واهل 
بيت�ه من الذين كانوا مع االمام يف معس�كره 
اروع البطوالت والتضحيات والسمو بالنفس 
من خالل الصور النفس�ية واالخالقية الرائعة 
التي قدموها، حن رفض�وا القبول بالهزيمة 
واالستس�الم، اضاف�ة اىل الوقوف م�ع االمام 
حتى اللحظات االخرة ورفضهم االنس�حاب 
والتخ�ي ع�ن االم�ام وتركه يواج�ه مصره 
لوح�ده، ب�ل قدم�وا أنفس�هم ف�داء لالم�ام 
وللمب�ادئ العظيمة التي كانت تحملها ثورته 
والتي كانت وستبقى خالدة معطاء ال تنضب 

ابداً.

ان املجرم�ن والقتل�ة م�ن املرتزق�ة الذي�ن 
اس�تعان بهم اب�ن زي�اد يف تمري�ر مخططه 
االجرام�ي ال�ذي كان يف اولوياته قت�ل االمام 
الحس�ن )ع( والقض�اء ع�ى ثورت�ه هم من 
اح�ط واخ�س ان�واع الب�ر ،ح�ن تج�ردوا 
م�ن انس�انيتهم وتحول�وا يف مي�دان املعركة 
اىل وح�وش كل همه�ا القت�ل وس�فك الدماء 
الديني�ة  االم�ام ورمزيت�ه  وانته�اك حرم�ة 
العظيمة بكونه الحفيد االخر واملبارش للنبي 
االكرم محمد )ص(، حيث كان جده الرسول 
يخصه بمنزلة ومكانة عظيمة يف نفسه وكان 
يشر من خالل العديد من االحاديث الريفة 
اىل حبه للحس�ن وعلو منزلته يف نفسه ولدى 
االمة االس�المية ، حيث لم يعب�أ هؤالء القتلة 
والس�فاحون بتل�ك املنزل�ة واملكان�ة النبوية 
الرفيع�ة التي كان يحتلها االمام، بل اوغلوا يف 
احقادهم وضغائنهم وهمجيتهم وجاهليتهم 
والحاده�م، حن منعوا االم�ام واصحابه من 
رشب املاء ،اضافة اىل التمثيل بجثث الش�هداء 
وتقطيعها بوحشية غر مسبوقة يف التاريخ، 
فض�اًل عن قتل االطفال الرضع الصغار وعدم 
الرحمة بهم يف حن بلغ مش�هد خروج االمام 
الحس�ن )ع(، العظيم بنفس�ه للقت�ال ذروة 
الت�رف الهمج�ي له�ؤالء القتل�ة املنحطن 
قام�وا  حي�ث  االنس�انية،  م�ن  واملتجردي�ن 
بالتعامل بوحشية وهمجية يندى لها الجبن 
مع االمام م�ن خالل التكال�ب عليه وتقطيع 
جس�ده الريف بالس�يوف، فضال عن رض 
جسده وتحطيمه بالخيل وحرق خيام عياله 

وسلبهم االموال واملتاع .
صحيح ان ث�ورة االمام الحس�ن )ع( انتهت 
باستش�هاده االليم، لكنها س�جلت االنتصار 
العظي�م له�ذه الث�ورة ب�كل قيمه�ا ومثلها 
ومبادئه�ا، حن تحولت عاش�وراء والطف اىل 
بركان هائل م�ن الثورات واملالح�م العظيمة 
املتالحق�ة والت�ي قضت يف النهاي�ة عى حكم 

االموين الطغاة القتلة.
يف ظ�ل الرسدي�ات التاريخي�ة الت�ي تتن�اول 
تفاصي�ل ملحم�ة الط�ف االليم�ة الت�ي قام 
االمويون واذنابهم من خاللها بارتكاب ابشع 
جريمة يف تاريخ االس�الم من خ�الل االرصار 
العدوان�ي اآلث�م ع�ى قت�ل االم�ام الحس�ن 
)ع( بوحش�ية وجمي�ع اف�راد بيت�ه، فض�ال 
ع�ن انصاره، نجد ان عاش�وراء الحس�ن قد 
اسس�ت يف الواقع لخطاب ثوري استشهادي، 
ظ�ل املس�لمون وجمي�ع الث�وار واالح�رار يف 
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التي قدموها، حن رفض�وا القبول بالهزيمة 
واالستس�الم، اضاف�ة اىل الوقوف م�ع االمام 
حتى اللحظات االخرة ورفضهم االنس�حاب 
والتخ�ي ع�ن االم�ام وتركه يواج�ه مصره 
لوح�ده، ب�ل قدم�وا أنفس�هم ف�داء لالم�ام 
وللمب�ادئ العظيمة التي كانت تحملها ثورته 
والتي كانت وستبقى خالدة معطاء ال تنضب 
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ان املجرم�ن والقتل�ة م�ن املرتزق�ة الذي�ن 
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االجرام�ي ال�ذي كان يف اولوياته قت�ل االمام 
الحس�ن )ع( والقض�اء ع�ى ثورت�ه هم من 
اح�ط واخ�س ان�واع الب�ر ،ح�ن تج�ردوا 
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الديني�ة  االم�ام ورمزيت�ه  وانته�اك حرم�ة 
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االمة االس�المية ، حيث لم يعب�أ هؤالء القتلة 
والس�فاحون بتل�ك املنزل�ة واملكان�ة النبوية 
الرفيع�ة التي كان يحتلها االمام، بل اوغلوا يف 
احقادهم وضغائنهم وهمجيتهم وجاهليتهم 
والحاده�م، حن منعوا االم�ام واصحابه من 
رشب املاء ،اضافة اىل التمثيل بجثث الش�هداء 
وتقطيعها بوحشية غر مسبوقة يف التاريخ، 
فض�اًل عن قتل االطفال الرضع الصغار وعدم 
الرحمة بهم يف حن بلغ مش�هد خروج االمام 
الحس�ن )ع(، العظيم بنفس�ه للقت�ال ذروة 
الت�رف الهمج�ي له�ؤالء القتل�ة املنحطن 
قام�وا  حي�ث  االنس�انية،  م�ن  واملتجردي�ن 
بالتعامل بوحشية وهمجية يندى لها الجبن 
مع االمام م�ن خالل التكال�ب عليه وتقطيع 
جس�ده الريف بالس�يوف، فضال عن رض 
جسده وتحطيمه بالخيل وحرق خيام عياله 

وسلبهم االموال واملتاع .
صحيح ان ث�ورة االمام الحس�ن )ع( انتهت 
باستش�هاده االليم، لكنها س�جلت االنتصار 
العظي�م له�ذه الث�ورة ب�كل قيمه�ا ومثلها 
ومبادئه�ا، حن تحولت عاش�وراء والطف اىل 
بركان هائل م�ن الثورات واملالح�م العظيمة 
املتالحق�ة والت�ي قضت يف النهاي�ة عى حكم 

االموين الطغاة القتلة.

كاممات شفافة.. 
لتعزيز التواصل

           إيرين بليكمور 

هذا صيف الكمامات، س�واء املصنوع 
منها يف املنزل أو التجارية أو املرتجلة، 
أو تل�ك التي تمثل قطع�ة أزياء أنيقة، 
وارت�داء الكمام�ات يعن�ي أن ش�فاة 
مرتديها محتجبة ع�ن األنظار، لكنها 
تتحرك م�ن خلف هذا الحج�اب، لكن 
مع وجود ما يقرب من 30 ألف شخص 
يعان�ون م�ن مش�كالت يف الس�مع يف 
الواليات املتح�دة، قد تجعل الكمامات 
التواص�ل بن بع�ض الن�اس أصعب، 
وكثرون من الصم واألشخاص الذين 
يج�دون صعوبة يف الس�مع يعتمدون 
ع�ى لغ�ة الوج�ه، وق�راءة ح�ركات 
الش�فاة يف التواصل مع اآلخرين، لكن 
معظ�م الكمام�ات املتواف�رة تغط�ي 
الش�فاة التي تنقل إش�ارات التواصل 
الحيوي�ة، وهن�اك حيل�ة قد تس�اعد 
األش�خاص الذين يعتم�دون يف الفهم 
عى حركة الش�فاة وتعب�رات الوجه، 

وهي الكمامات الشفافة. 
لس�ماع  دالوي�ر  »جمعي�ة  وقدم�ت 
لغ�ة التخاط�ب«، وه�ي جماع�ة غر 
هادف�ة للرب�ح للمتخصص�ن يف لغة 
التخاطب والس�مع، تعليم�ات إلنتاج 
كمام�ات مصنوعة منزلي�اً، وصديقة 
ملن يواجهون مش�كالت يف السمع عى 
موقعها عى اإلنرتنت، والكمامة عبارة 
عن قطعة من الفينينل الشفاف، الذي 

ُيظه�ر الفم من خلفه حتى يس�تطيع 
الصم، واألش�خاص الذين يعانون من 
مش�كالت الس�مع من رؤية وتفس�ر 
حركات الشفاة، وتوصلت دراسة لعام 
2017 أن الن�اس الذي�ن يعان�ون م�ن 
مش�كالت يف الس�مع، يفهون الحديث 
بشكل أفضل يف ظل ظروف الضوضاء، 
ح�ن يرت�دي املتح�دث كمام�ة طبية 
ش�فافة، وأش�ارت »املعاه�د القومية 
للصح�ة« أن واح�داً م�ن كل ثماني�ة 
أش�خاص ممن تزيد أعمارهم عى 12 
عام�اً يف الواليات املتح�دة يعانون من 
مش�كالت يف السمع، وأش�ار مسؤول 
 ،»ClearMask من رشكة »كلرماسك
وه�ي واحدة م�ن عدد م�ن الركات 
التجارية القليلة، التي تنتج الكمامات 
الش�فافة لراديو إن بي. آر، أن الطلب 
عى الكمامات الشفافة »تصاعد بقوة 

شديدة«. 
لكن الروائية »سارا نوفيتش« حذرت، 
يف مقالة لصحيفة »واشنطن بوست«، 
م�ن أن الكمام�ات الش�فافة ليس�ت 
ترياق�اً وكف�ى، وكتب�ت تق�ول: »كي 
تج�دي ه�ذه الكمام�ات املتخصصة 
نفعاً، ليس عى الصم أو الذين يجدون 
صعوب�ة يف الس�مع أن يرتدونه�ا، بل 
يتعن عى األش�خاص الذين يسمعون 
أن  أرادوا  إذا  يرتدونه�ا«،  أن  جي�داً 
يفهمه�م م�ن يعانون من مش�كالت 

السمع.

وزارة الصناعة واملعادن
دائرة التطوير والتنظيم الصناعي

قسم محاية املنتجات العراقية
اعالن رقم )175/ت( لسنة 2020

ب�دء التحقيق�ات يف قضية التزايد غر املربر بالواردات يف الس�وق العراقي�ة ملنتج )االنابيب 
P.V.C/PE البالستيكية املصنعة من مواد

اس�تنادا الحكام قانون حماية املنتجات العراقية رقم )11( لسنة 2010 وتعليمات تنفيذه 
رقم )1( لس�نة 2011 قرر الس�يد وزير الصناعة واملعادن املوافقة عى بدء التحقيقات من 
قب�ل الجه�ة املختصة ) دائ�رة التطوير والتنظي�م الصناعي( يف الش�كوى املقدمة من قبل 

الركة العامة للصناعات  االنشائية( وفق التفاصيل االتية :
1 � الجهة الشاكية : الركة العامة للصناعات  االنشائية

P.V.C/PE 2 � املنتج املستورد املشتكي عليه : االنابيب البالستيكية املصنعة من مواد
P.V.C/PE 3 � اسم املنتج املحي : االنابيب البالستيكية املصنعة من مواد

4 � الجهة املختصة : دائرة التطوير والتنظيم الصناعي يف وزارة الصناعة واملعادن 
البن�د الكمرك�ي الخ�اص باملنت�ج املس�تورد املش�تكي علي�ه ) 39172300 ،  5� رق�م 

 )39172100
6 � نوع املمارسة الضارة يف التجارة الدولية ) تزايد غر مربر بالواردات يف االسواق العراقية 

P.V.C/PE من  منتج االنابيب البالستيكية املصنعة من مواد
7 � رشكات الدول املس�توردة للس�لعة املشتكى عليها رشكات ذات جنسية )ايران ، مر ، 

السعودية ، االردن ، تركيا( ومناىشء اخرى 
8 � االس�اس الوارد يف طلب الش�كوى وجود زيادة غر مربرة يف استرادات منتج ) االنابيب 
البالستيكية املصنعة من مواد P.V.C/PE( املنافس ملنتج الركة الشاكية املحي وحصول 

رضر جسيم للركة الشاكية جراء هذا التزايد. 
9 � تس�مح دائرة التطوي�ر والتنظيم الصناعي لالطراف املعنية بالش�كوى بتقديم طلبات 
رس�مية للدائ�رة لبيان اراءها ووجه�ات نظرها او تقديم معلومات حول الش�كوى وكذلك 
تقديم طلبات لعقد اجتماعات مع االطراف املعنية بالشكوى واالطراف ذات املصلحة خالل 

مدة ثالثن يوما من تاريخ اخر نر لهذا االعالن والذي يعد تاريخ بدء التحقيقات 
10 � تق�دم الطلب�ات املذكورة يف الفقرة )9( من هذا االعالن بحضور ممثل رس�مي للجهة 
املعنية بالشكوى وتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت صفته الرسمية امام الجهة املختصة 

وفق االتي :
أ � وثائق اثبات شخصية ) هوية االحوال املدنية ( 

ب � وكالة رسمية مصدقة من كاتب عدل بالنسبة ملمثل الشخصية املعنوية او الطبيعية 
11 � وثائق تسجيل رسمية للجهات الطبيعية واملعنوية ملمارسة املهنة 

)تك�ون املراجعة واالستفس�ار عى العن�وان االتي : مقر وزارة الصناع�ة واملعادن  الطابق 
الس�ادس / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي /  قس�م حماية املنتجات العراقية او الربيد 

)P_protect@industry.gov.iq(  االلكرتوني

مديرية بلدية البرصة 
تنويه

نر يف جريدة املس�تقبل الع�دد 2216 يف 2020/9/15 
اع�الن مديري�ة بلدي�ة البرة – ش�عبة تنظي�م املدن 
املخطط التفصيي االف�رازي للقطعة )7و8و9( وأدرج 
سهواً يف االعالن )او اقرتاح( ونر خطأ عبارة )بتصدق 
املخطط�ات( والصحيح بتصديق املخططات لذا اقتىض 

التنويه.

اىل الريك حسام جهاد سلمان 
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه 
النجف لف�رض اصدار اجازه بناء للعقار 
املرق�م 3/29618 ح�ي الجامع�ه خالل 
ع�ره ايام وبخالف�ه س�تتم االجراءات 

دون حضورك  
طالب االجازه

 ظافر عبد االمر عبد املنعم
����������������������������������

وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول

دائرة كاتب عدل شمايل النجف
العدد : 2583

التاريخ : 2020/9/15
اعالن

س�بق وان وكلتك�م وكال�ة مصدق�ة من 
قبل الكاتب العدل يف ش�مايل النجف بعدد 
عمومي 7050 بتاري�خ 2018/6/12 اىل 
الن�ذر اليه ) محمود عبد املنعم حس�ن ( 
وس�بق وان وجهة اليك االن�ذار 6783  يف 
2020/8/24 ع�ن طري�ق كاتب العدل يف 
شمايل النجف والنتفاء الحاجة من الوكالة 
عليه ق�ررت عزلك من الوكالة اعتبارا من 
تبليغ�ك اعاله بعد خمس�ة عر يوم من 

تاريخ النر
الكاتب العدل االول
رافد رسول الزريف

����������������������������������
اعالن

العدد : 6173
التاريخ : 2020/9/15

تعل�ن مديرية زراع�ة النجف االرشف قس�م 
االرايض واملساحة عن توفر املساحات املدرجة 
اوصافه�ا ادن�اه لغ�رض تاجره�ا باملزايدة 
العلنية وفقا الحكام القانون 21 لسنة 2013 
للتعاقد حس�ب قانون 35 لس�نة 1983 فعى 
الراغبن باالش�رتاك باملزايدة تقديم طلباتهم 
اىل هذه املديرية مستصحبن معهم التامينات 
االولي�ة اليالغ�ة )20%( م�ن القيم�ة املقدرة 
للدونم الواحد وسوف تجري املزايدة )املناداة( 
بعد انته�اء الفرتة املنصوص عليها يف الفقرة 
)خامسا( من القانون اعاله )البالغة ثالثون 
يوم�ا( تبدا من اليوم الت�ايل لنر االعالن ويف 
مق�ر مركز مديرية الزراع�ة حرا ويف تمام 
الس�اعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور االعالن 

منعم شهيد حسن
مدير الزراعة /وكالة

����������������������������������
فقدان وصل

فق�د الوصل الص�ادر من مديري�ة بلدية 
بمبل�غ   1805902 املرق�م  الكوف�ة  
2877200 باس�م / ميث�م عب�د الرض�ا 
كتاب عى من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار

فقدان وصل
فق�د الوصل الصادر من مديرية بلدية 
بمبل�غ   1805900 املرق�م  الكوف�ة  
2877200 باس�م / ع�ي ناظم حازم 
عى م�ن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار
����������������������������������

محكمة قوى االمن الداخي
للمنطقة الرابعة 

العدد : 2019/762
التاريخ 2019/12/25

1 الرتبة ش.م
2 � اس�م املتهم الرباع�ي واللقب عباس نج�م عبد ابو 

اللول املوايش
3 � الوحدة مديرية مكافحة املتفجرات 

4 � رقم القضية 2019/762
5 � املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008

6 � خالصة الحكم 
1 � تعديل مادة االحالة من املادة 5 بداللة املادة 65 من 
ق ا د رق�م 17 لس�نة 2008 اىل امل�ادة 5/اوال من ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 املعدل بداللة املادة )31( من ق ا د 

رقم 17 لسنة 2008
2 � الحبس الش�ديد بحق امل�دان ش.م عباس نجم عبد 
ابو اللول املوايش ملدة خمس س�نوات وفق احكام املادة 
5/اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل اس�تنادا 
الحكام املواد 61/او  و 69/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 

2008 لغيابه للفرتة من 2015/10/2 ولحد االن
3 � ط�رده من الخدمة يف قوى االم�ن الداخي كعقوبة 
تبعية اس�تنادا الحكام املادة 38/ثاني�ا من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 
القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 

2008
الق�اء  صالحي�ة  العمومي�ن  املوظف�ن  اعط�اء   �  4
القب�ض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه 
وال�زام املواطن�ن باالخبارع�ن محل اختفائه اس�تنادا 
الح�كام املادة 69 /ثاني�ا وثالثا من م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة2008
5 �   حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ر منقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة
6 � احتس�اب  اتعاب املحامية  املنتدبة )ش�يماء حمزة 
مجيد( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرون الف دينار 
عراق�ي ت�رف لها م�ن خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
قرار صدر باالتف�اق غيابيا قابال لالعرتاض وافهم علنا 

بتاريخ 2019/12/25
اللواء الحقوقي

سعد عي شميس

رئيس املحكمة

����������������������������������
اعالن 

اىل الريك�ن / فضيلة محمود عي / 
هديل ابراهيم خضر 

اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة 
التاجي لغرض استخراج اجازة البناء 
س�بع   1  /  1221 املرقم�ة  للقطع�ة 

البور.
وليد خالد عبد الغفور 

����������������������������������
اىل الريك نوفل غاوي يعقوب

 اقتىض حضورك اىل صندوق اإلسكان 
العراق�ي ف�رع التجف وذل�ك القرارك 
باملوافق�ه ع�ى قيام رشي�كك  ضحى 
محم�د ي�ارس بالبن�اء ع�ى القطع�ه 
املش�اعه 3/50695 ح�ي النداء خالل 
عره ايام وبخالفه ستتم االجراءات 

دون حضورك

فقدان وصل
فق�د الوصل الص�ادر من مديري�ة بلدية 
بمبل�غ   1805951 املرق�م  الكوف�ة  
2877200 باس�م / عي ناظم حازم عى 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
����������������������������������

اىل الريك / رياض حسن حسوني 
توج�ب حظورك اىل مقر بلدي�ة الحيدرية 
لغرض اص�دار اجازة بن�اء للعقار املرقم 
8142/116 الحيدرية خ�الل عرة ايام 

وبخالفه تتم االجراءات دون حظورك 
طالب االجازة

مصطفى رايض عليوي
����������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/961

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي االوىل املنطقة 

الخامسة
2  �اس�م  املدان الغائ�ب الرطي )حيدر جبار رشي س�نوان 

الخفاجي املوحان ( 
3 � رقم الدعوى 2018/961

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة عام 2008
5 � تاريخ  الحكم 2020/2/26

6 � املادة  القانونية )5 و35 (  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 
7�  املنسوب  اىل : مديرية رشطة محافظة البرة 

8  �  خالص�ة الحكم : الغ�اء الحكم الغياب�ي الصادر من قبل 
املحكم�ة بحق املدان اع�اله بالقضية املرقم�ة )2018/961( 
بتاري�خ 2018/8/28 وف�ق احكام املاجت�ن 5 و35 من ق ع 
د رق�م 14 لس�نة 2008 والذي لم يكتس�ب الدرج�ة القطعية 
واجراء محاكمته مجددا اس�تنادا الحكام املادة 14/اوال من ق 

ا د رقم 17 لسنة 2008
9 �  ايق�اف االجراءات القانونية بحقه وقفا نهائيا عن التهمة 
املس�ندة الي�ه وفق احكام امل�ادة )35/اوال وثاني�ا( من ق ع د  

رقم 14 لسنة 2008  عن اختالسه املسدس الحكومي املرقم 
 ن�وع كلوك مع ملحقاته وهي مخزن مس�دس ع�دد 2 اثنان 

)GKH949(ومرود
تنظي�ف ع�دد 1 واح�د وفرش�ة تنظيف ع�دد 1 واح�د وعلبة 
مس�دس عدد 1 واحد ومالي�ة عتاد عدد 1 واح�د و30 ثالثون 
اطالقه م�ن نوعه بتاريخ 2008/1/14 ولقي�ام ذويه باعادة 
املسدس وملحقاته اعاله حسب ما جاء بكتاب مديرية رشطة 
البرة املرق�م 714 يف 2020/2/10 لش�موله بقانون العفو 

العام رقم 27 لسنة 2016 
10 � ع�دم اس�تفادة املته�م من قان�ون العفو الع�ام رقم 19 
لس�نة 2007 او اي عفو خاص وحس�ب كتاب االدلة الجنائية 
يف مديرية رشطة محافظة البرة واملنش�ات بالعدد 3894 يف 

 2020/2/11
11 � ان الجريمة ليست من من الجرائم املستثناة حسب نص 

املادة 4 من قانون العفو العام رقم )27( لسنة 2016 
12 � يف حال ارتكب املتهم الذي اعفي عنه بموجب احكام هذا 
القانون جناية عمدية خالل خمس سنوات من تاريخ االعفاء 
تنف�ذ بحق�ه العقوب�ات التي اعف�ي منها وتح�رك االجراءات 

الجزائية بحقه 
13 � عدم ش�مول امل�دان اعاله  بقانون العف�و العام رقم 27 
لس�نة 2016 عن جريمة الغياب  وفق امل�ادة 5 ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 كونه ما زال ماكثا يف الغياب    
14 � الحبس البس�يط عى املدان الرطي حيدر جبار سفوان 
الخفاج�ي املوحان  مدة )س�تة اش�هر ( وفق اح�كام املادة 5  
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كونه القانون االصلح للمتهم 
عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
وبدالل�ة امل�واد 61/اوال و 69/اوال م�ن ق ا د رق�م 17 لس�نة 
2008 وذل�ك لغيابه م�ن تاري�خ 2008/1/14 ولغاية صدور 

وبداللة  املواد 61/اوال  ولغاية صدور قرار الحكم اعاله
15 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا الحكام املادة 42/ثانيا من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 عمال باحكام املادة 2/1  من ق ع 

رقم 111 لسنة 1969 املعدل كونه القانون االصلح للمتهم 
16 �  اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحي�ة الق�اء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه والزام املواطنن 
باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة 69 / ثانيا 

وثالثا  من ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
17 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغر منقولة  اس�تنادا الحكام 

املادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
18 �  تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ن عبد 
االمر( البالغة )25,000(  خمسة وعرين الف دينار  عراقي 
ت�رف له م�ن خزين�ة الدولة  بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
قرارا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادس�ا 
من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال للتمييز وافهم علنا بتاريخ 

2020/2/26
العميد الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن

السعر 
للدونم مواصفات االرض المقاطعة القطعة  المساحة /

دونم ت

 5,500
دينار

وهي ارض طينية مروية 
وتتوفر لها الحصة المائية 
من طبر الجبسة المتفرع 
من الفرع الجنوبي لنهر 
البديرية وحسب كتاب 

مديرية الموارد المائية في 
النجف االشرف المرفق 
بالمعاملة واالرض ال 
يوجد فيها مغروسات 
او منشات في الوقت 

الحاضر 

2/بحر 
النجف

جزء 
من 
15

 273,13,00
دونم 1
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

يبدو وكأنك تقف أمام مشكالت ال يمكن التغلب 
عليه�ا، فال تيأس! فقط علي�ك تغيري منظورك 
لألش�ياء وعندئذ س�وف تبدو الحلول واضحة. 
ال تخ�ف من طل�ب النصيحة! حيات�ك الخاصة 

متقلبة بشدة يف الوقت الحايل.

أنت اليوم تشعر بإحساس رائع وصحتك جيدة 
وتش�عر بالثق�ة، فأن�ت يف املقدم�ة يف العم�ل، 
ويمكن�ك أخريًا الب�دء يف تطبيق أف�كار جديدة. 
حياتك الخاصة مس�تمرة يف االزدهار. اس�تغل 

الوقت ملحاولة اكتشاف فرص جديدة.

ال يمكن التغلب عىل العقبات التي تراها أمامك 
يف الوق�ت الح�ايل إذا حاول�ت حله�ا بالط�رق 
أن تغ�ريرِّ مدخل�ك  املعروف�ة. يج�ب  القديم�ة 
والتوصل إىل اس�راتيجية جديدة وأن ال تسمح 

لآلخرين بتغيري رأيك أو خططك كثريًا.

يف الغالب لن تصادفك أية عقبات من اآلخرين، وسوف 
تتعرف عىل أشخاص جدد برسعة وبأقل مجهود. إذا 
استخدمت هذه املعرفة، فس�وف تتحقق الصداقات 
املجدي�ة عىل املدى البعيد. الي�وم يبدو أنه ليس هناك 
مشكلة ال تستطيع حلها، وتسمح لك حالتك املزاجية 

الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إىل املستقبل.

يج�ب أن تس�تعد ملواجه�ة مش�كالت جدي�دة، 
فاألم�ور ليس�ت جيدة يف م�كان العم�ل وأنت ال 
تس�تطيع إنج�از س�وى القلي�ل. ال تجع�ل ذلك 
يخيفك، فهذه املراحل تجيء ثم تذهب. يف حياتك 
الخاصة، أنت بحاجة إىل دافع جديد، فأنت تشعر 

أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

س�وف ت�ُقِدم عىل أش�ياء يف الوقت الحايل يكون 
له�ا يف النهاية أثر عىل حيات�ك لفرة من الزمن، 
وعليه فإن هذا هو الوقت املناسب لبداية إيجابية 
جدي�دة! يب�دو أن لدي�ك مصداقي�ة وإمكاناتك 
جوهرية، مما سيس�اعدك يف تنمية ومش�اركة 

طموحاتك الشخصية مع القريبني منك.

حالًي�ا، أنت ق�ادر ع�ىل االندماج بكل س�هولة 
ضمن فريق، دون نزاع، وتس�ود األجواء تناغم 
وتوافق من حولك. بإمكانك االستفادة من هذا 
التأثري اإليجابي يف نشاطات ترفيهية مذهلة أو 

يف العمل لدفع األمور وتكون فرد منتج.

ألول مرة خانتك األنماط الس�لوكية االعتيادية 
الخاص�ة ب�ك ووضعت�ك يف مواق�ف حرج�ة. 
اس�راتيجية الحلول التي تنتهجها يف املعتاد ال 
تحسن من األمور، مهما حاولت مراًرا وتكراًرا. 
كنوع من التغيري، حاول التخيل عن تلك األنماط 

االعتيادية واتخذ منهًجا جديًدا!

يلع�ب القدر لعبته معك وس�تجد نفس�ك أمام 
موق�ف ل�م تك�ن تتوقع�ه تماًما، لك�ن ال تبايل 
بذل�ك. إن كان باس�تطاعتنا توق�ع كل يشء، 
س�تغيب عنا ملذات الحياة. إذن، ال تنعي حظك 
وال تشعر باألسف ملصريك: بل عىل العكس، كن 

يقًظا، فالحياة تخبئ دائًما مفاجئات سعيدة.

تس�تعجب حالًي�ا م�ن م�دى س�هولة األمور؛ 
اس�تخدم ه�ذه الفرص�ة املحبب�ة ملواجهة أو 
إنه�اء الكثري من األمور وعندها س�وف تصبح 
مس�تعًدا ملواجه�ة أوق�ات أكث�ر توت�رًا عندما 

تصعب األمور.

طريق�ك ي�زداد صعوب�ة أكثر مم�ا تصورت يف 
بادئ األمر، وربما هناك ش�خص يحاول إثنائك 
ع�ن خطتك أو حتى إحباط�ك. ال تيأس – انظر 
إىل األمر كأن�ه عقبة واخترب إرادت�ك. دافع عن 
خطط�ك وام�ض إىل األم�ام، أو ح�اول تكييف 

أفكارك بحيث تتماىش مع الظروف الحالية.

أنت سبب االحتكاك يف العمل وأنت من يجب أن 
يوجه له اللوم، ويرجع فشلك إىل نوبات الغضب 
الت�ي تنتابك وش�عورك أن الجمي�ع يعرضون 
طريق�ك. اكتش�ف أهداف�ك الحقيقي�ة وابل�غ 
أحبائك مدى حبك لهم يف أحيان أكثر. ال يتعامل 

جسمك جيًدا مع اإلجهاد الزائد.

العذراء

احلوت

فوائد عجيبة للبنجر
ينصح خرباء التغذي�ة يف العالم بتناول 
البنجر )الشمندر( للوقاية من أمراض 
القلب واألوعية الدموية وتحسني عمل 

الجهاز الهضمي.
وتشري مجلة Food News، إىل أنه وفقا 
لخ�رباء التغذية، يعت�رب البنجر مصدرا 
لجمي�ع امل�واد املغذي�ة واملع�ادن التي 

يحتاجها الجسم.
والبنجر املوس�مي، غن�ي بفيتامينات 
A و C ومركب�ات الثيامني والنياس�ني 
والكالس�يوم  الحدي�د  وعن�ارص 

والفوسفور والربوتينات.

وعالوة عىل هذا، تحتوي 100 غرام من 
البنج�ر عىل 128 ملغم م�ن القلويات، 
و16 ملغم من املنشطات العشبية، و6 
ملغم من الفالفونويد، و115 ملغم من 
الربينويدات، و3 ملغم من الصابونني 
Saponin مادة شبه قلوية، و11 ملغم 

من بيتا كاروتني.
وبفضل هذه الركيب�ة، يحمي البنجر 
بفعالي�ة أعضاء الجس�م الداخلية من 
االلتهاب�ات وينظ�م مس�توى ضغ�ط 

الدم.
كما أن البنجر املوس�مي يع�زز عملية 

تنظي�ف الكبد الطبيعية من الس�موم، 
ويحفظ مستوى الكوليسرول يف الدم 
ويحس�ن عمل األمع�اء، ألن�ه يحتوي 
عىل نس�بة عالية من األلياف الغذائية. 

بحسب الخرباء.
لذل�ك ينص�ح خ�رباء التغذي�ة بتناول 
البنجر نيئا أو مشويا. ولكن عىل الذين 
يعانون من مرض السكري، استشارة 
نظامه�م  إىل  إضافت�ه  قب�ل  الطبي�ب 

الغذائي.
للبنج�ر فوائ�د أخ�رى كث�رية للع�الج 
والوقاي�ة م�ن الكث�ري م�ن األم�راض 

منها:
تنش�يط  ع�ىل  الش�مندر  يعم�ل   *   

الذاكرة.
  * يعم�ل أيض�اً الش�مندر ع�ىل زيادة 

القدرات العقلية لدى اإلنسان.
  * يعم�ل ع�ىل رف�ع كف�اءة الجه�از 

العضيل.
* يزيد البنجر من قوة تحمل الجس�م، 
كم�ا أن�ه يعم�ل ع�ىل زي�ادة كل م�ن 

الحيوية والطاقة.
  * يحمى الشمندر من اإلصابة بنزالت 

الربد.

دراسة: احلكة املتواصلة خطر
بينت دراس�ة حديثة أرشفت عليها 
الطبي�ة يف  كلي�ة جون�ز هوبكن�ز 
جامع�ة  م�ع  وبالتع�اون  أمري�كا 
مونسر يف أملانيا أن »الحكة«، التي 
تصي�ب البع�ض قد تك�ون خطرة، 
خاص�ة إن اس�تمرت لع�دة أي�ام. 
الدراس�ة ربطت بني الحكة والعديد 

من األمراض.
وبحس�ب مجل�ة فوك�وس األملانية 
فإن الدراس�ة، الت�ي أرشفت عليها 
جامعة جون�ز هوبكن�ز األمريكية 
وبالتع�اون م�ع جامعة مونس�ر 
يف أملاني�ا، ف�إن الحك�ة املتواصلة، 
ق�د تعني وج�ود أورام رسطانية يف 
الجل�د أو يف داخل الجس�م، وهو ما 

يستدعي تدخال طبيا عاجال.
وق�ام الباحثون بتحلي�ل ما يقارب 

170 أل�ف حال�ة مرضي�ة م�ا بني 
األع�وام 2013 و2017 ثم قارنوها 
ببيانات ما يقرب من خمسة ماليني 

مريض آخرين جاؤوا دون حكة.
الت�ي  الدراس�ة  نتائ�ج  وأظه�رت 
ت�م نرشه�ا يف مجل�ة األكاديمي�ة 
األمريكية لألم�راض الجلدية الذين 
يعان�ون م�ن الحك�ة أكث�ر عرضة 

لإلصابة بالرسطان.
ووج�د فري�ق البح�ث أن امل�رىض 
الذين يعانون من الحكة كانوا أكثر 
عرضة لإلصابة ب�ورم بما يصل إىل 
ستة أضعاف املريض العادي الذي ال 
توجد لديه هذه األعراض، كما أنهم 
كانوا أكث�ر احتماال لإلصابة بأورام 
الكبد ش�ائعة بش�كل خاص، تليها 

.)DW( أورام يف املرارة، بحسب

»طعام خارق« حيمي من آالم الظهر
ُتعد آالم الظهر حالة ش�ائعة تؤثر عىل 
معظ�م األش�خاص يف مرحل�ة م�ا من 
حياته�م، يمك�ن أن ينج�م أل�م الظهر 
عن تناول نظ�ام غذائي غري صحي، أو 
الن�وم يف وضعية غ�ري صحيحة معظم 
األوقات. ولكن، يمكن ترسيع الشفاء، 
أو حتى منع ظهور آالم الظهر يف املقام 
األول، عن طريق إجراء بعض التغيريات 
عىل خطة نظامك الغذائي.وُكش�ف عن 
أن إحدى أس�هل الطرق لحماية ظهرك 

من اآلالم الش�ديدة واألوجاع، وهي البدء 
يف تن�اول املزي�د م�ن البطاط�ا الحلوة، 
بحس�ب روس�يا اليوم.وتع�د البطاط�ا 
الحلوة من أفضل األطعمة التي تضيفها 

إىل نظام�ك الغذائ�ي، إذا كنت تعاني من 
آالم الظهر، وفقا لجراح العظام الدكتور 
برانك�و بربا.وأوضح برانكو أن البطاطا 
الحل�وة نبات مض�اد لاللتهاب�ات، وهو 
مفتاح ملكافحة آالم أس�فل الظهر.وقال 

بربا: »قد يفاجئ�ك معرفة أن األطعمة 
االلتهابي�ة موج�ودة. ويمكن أن يؤدي 
تن�اول ه�ذه األطعم�ة إىل تفاق�م آالم 
الظه�ر، ولك�ن لحس�ن الح�ظ هن�اك 
أيض�ا بعض األطعم�ة الت�ي يمكن أن 
تس�اعدك عىل الش�عور بالتحسن. وأن 
تساعدك البطاطا الحلوة أيضا يف تقليل 
االلته�اب. ويعترب البع�ض أن البطاطا 
الحل�وة »طعام خارق«، م�ا يعني أنها 
مليئ�ة بالعن�ارص الغذائي�ة، الت�ي قد 
تس�اعدك عىل من�ع االلتهاب«.وأضاف: 
»البطاطا الحلوة تعد طبقا جانبيا سهال 
يف وجبة العشاء. قم بإقرانها مع السمك 

مثل السلمون.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
4 حبات خرشوف - نصف كوب جزر مكعبات

نصف كوب بسلة - 2 فص ثوم مهروس
1 معلقة صغرية ملح - رشة فلفل أسود

زيت
ماء

خطوات التحضري:
يسلق الخرشوف نصف سوا، ويصفى ويرك جانباً.

يوضع قليل من الزيت يف مقالة عىل نار متوسطة.
يضاف إليه الثوم، ويقلب حتى يصفر، ثم يضاف الجزر والبسلة.

يقلب جيداً حتى يتشوح، ثم يتبل بامللح والفلفل األسود.
يسخن الفرن عىل درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن الصينية بالزيت.

يرص الخرشوف يف الصينية، ويحىش بخليط الخرضوات.
تدخل الفرن ملدة 20 دقيقة، وحتى تنضج.

تخرج من الفرن، وترك لتهدأ.
توضع يف الطبق، وتقدم ساخنة.

خرشوف حميش

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن العلماء العرب هم أول من استعمل 

الرموز واملجاهيل يف علم الرياضيات.
ه�ل تعل�م أن أول م�ن وضع قانون حس�اب 
مساحة الدائرة هو “أحمس” وكان ذلك عام 

2000 قبل امليالد.
ه�ل تعلم أن عالم الرياضيات العربي ” غياث 
الدين الكاش�ف” هو أول م�ن أعطى القيمة 
النس�بية التقريبية ل�� ط مقربة إيل 16 رقم 
عرشي وذلك يف عام 1436م، وكانت تس�اوي 

ط =3.1415925358979325
هل تعلم أن العالم الكبري الخوارزمي هو أول 
من أض�اف العدد صف�ر إيل مجموعة األعداد 

الطبيعية 1 ، 2 ، 3 ، …….
ه�ل تعلم أن أول من نجح يف إحتس�اب طول 
الس�نة الشمس�ية هو أبو الحس�ن ثابت بن 
ق�رة الذي ولد ع�ام 836م يف حران، وقد حدد 
الس�نة الشمس�ية ب�� 360 يوم و6 ساعات، 

و9 دقائق، 10 ثواني.
هل تعل�م أن العالم أبو جاب�ر البتاني محمد 
بن س�نان الحراني الذي ول�د يف بلدة ببتان يف 
عام 850م، هو أول نجح يف إحتس�اب النسب 

املثلثية.
ه�ل تعل�م أن العال�م العرب�ي ” الس�مو أل 
املغربي” هو أول من إستعمل األسس السالبة 
وذل�ك يف عل�وم الحس�اب، والرياضيات، وقد 
ت�وىف هذا العالم الكبري يف بغ�داد عام 1175م 
بعد أن حاز عىل ش�هرة واسعة بتخصصه يف 

علوم الحساب والرياضيات.
هل تعلم أن العالم العربي ” محمد بن موىس 
الخوارزمي” هو من استخدم الجزر الربيعي 

يف العمليات الحسابية.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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محادي أمحد: هدف إدارة القوة اجلوية 
التتويج بدوري أبطال آسيا

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف حمادي أحمد، نجم القوة الجوية، طموحات الفريق يف املوسم 
املقب�ل بعد االنتهاء م�ن االنتخابات التي أفرزت هيئ�ة إدارية جديدة.
وق�ال حم�ادي يف ترصيح�ات لك�ووورة، بع�د ف�وزه يف االنتخابات 
بعضوية اإلدارة: »هناك رغبة ل�دى املجلس املنتخب لالرتقاء بالنادي 

وتحقي�ق طموح�ات الجماه�ر؛ حي�ث س�يكون الفري�ق بحالة 
مختلفة، الس�نوات املقبلة، وسيش�هد نهضة كبرة عىل 

مستوى العمران، واألمور الفنية«.وأضاف »املنافسة 
عىل اللقب أمر مسلم به، ومن البديهيات أن يكون 

القوة الجوية من الفرق املنافسة، وإلغاء املوسم 
املايض أرض بفريقن�ا. كنا قد خططنا للظفر 

بالبطول�ة لكن قرار إلغاء الدوري؛ بس�بب 
جائح�ة كورون�ا ف�وت علين�ا الفرصة 

ونطمح لتعويضها يف املوسم الجديد«.
وأشار »اإلدارة الجديدة سيكون من 

ب�ن األهداف التي س�تعمل عليها 
بالف�رة املقبلة، املنافس�ة بقوة 
عىل لقب دوري أبطال آسيا، حيث 
س�بق للفري�ق وأن ت�وج بكأس 
االتحاد اآلس�يوي لثالث بطوالت، 

والف�رة املقبل�ة نطم�ح لتحقيق 
حلم التتويج بدوري األبطال«.

حمرتفو الكهرباء يصلون األسبوع املقبل
             المستقبل العراقي/ متابعة

أنه�ى نادي الكهرباء، اإلج�راءات اإلدارية 
األربع�ة  ملحرفي�ه  الدخ�ول  لتأش�رات 
األفارقة، واملنتظر أن يلتحقوا بالتدريبات 

األسبوع املقبل.
وق�ال ماج�د حمي�د، عض�و الهيئ�ة 
يف  الكهرب�اء  لن�ادي  اإلداري�ة 
»اإلدارة  لك�ووورة:  ترصيح�ات 
إص�دار  إج�راءات  أكمل�ت 
للرباع�ي  الدخ�ول  تأش�رات 
وجاك�وب  مونج�ي،  املح�رف 
منساه  وحس�ن  الكامرونين، 
بك�ر  أب�و  والعاج�ي  الغان�ي، 

كونيه«.
وب�ن »تأش�رات الدخ�ول ت�م 
إصداره�ا واملش�كلة تكمن يف 
بس�بب  الط�ران  حج�وزات 
إغالق عدد من املدن ومازالت 
املالح�ة الجوية مغلقة يف 
بع�ض املط�ارات ومع 

ذلك تمكنت اإلدارة من الحجز للمحرفن، 
التدريب�ات  يب�ارشوا  أن  املنتظ�ر  وم�ن 

الجماعية األسبوع املقبل«.
وأوض�ح »الفري�ق يخ�وض مران�ه اليوم 
بش�كل منتظ�م يف ملع�ب الن�ادي تح�ت 

إرشاف امل�درب عب�اس عطي�ة، والطاق�م 
الفن�ي، ونأمل أن يق�دم الفريق موس�ًما 
اس�تثنائياً خاص�ة وأن عامل االس�تقرار 
الفن�ي بدأت تتضح مالمح�ه بعد الحفاظ 

عىل املدرب عباس عطية«.

العب جديد يرحل عن برشلونة 
خالل ساعات

              المستقبل العراقي/ متابعة

بعدما رحل الكرواتي إيفان راكيتيتش إىل إش�بيلية، وبات 
التش�ييل أرتورو فيدال عىل وش�ك الرحي�ل إىل إنر ميالن، 

يقرب العب جديد من مغادرة الكامب نو هذا الصيف.
وق�ال تقرير صحفي، الي�وم األحد، إنَّ الربتغايل نيلس�ون 
س�يميدو، الظهر األيمن لربشلونة، حس�م موقفه بشأن 

االنتقال لصفوف وولفرهامبتون.
وبحس�ب فابريزي�و رومان�و مراس�ل ش�بكة »س�كاي 
س�بورتس« العاملية، فإن االتفاق تم، وس�يوقع س�يميدو 
عىل عقود انتقاله لوولفرهامبتون خالل الساعات القليلة 

املقبلة
وأض�اف: »تم االتفاق عىل الرشوط الش�خصية مع وكيله 
مينديز؛ حيث سيمتد العقد حتى صيف 2025، وسيخضع 

للفحص الطبي األسبوع املقبل«.
وأش�ار إىل أن برشلونة، سيوجه أنظاره نحو ديست العب 
أياكس أمس�ردام، وال�ذي ُيفاوضه باي�رن ميونخ، حيث 

سيشتعل الرصاع خالل الفرة املقبلة.

جوارديوال يتمسك بالسيتي.. ويستنكر قرار الربيمريليج

برشلونة يعلن إصابة جديدة داخل صفوفه

              المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب بي�ب جواردي�وال، مدرب مانشس�ر 
س�يتي، ع�ن رغبت�ه يف االس�تمرار لف�رة 
أطول مع الفريق، مش�ًرا إىل رضورة عمله 
الكتس�اب ه�ذا الحق.ويخ�وض جوارديوال 
عام�ه األخ�ر يف عقده الحايل مع الس�يتي، 
وتمك�ن الس�يتي تح�ت قيادته م�ن الفوز 
بالعدي�د م�ن األلقاب م�ن بينه�م لقبن يف 
الربيمرليج.وقال جوارديوال بحسب ما نقل 
موقع »سكاي س�بورتس«: »أحب أن أبقى 
لفرة أطول هنا، هذا مكان أحبه، ولكن يجب 
أن أس�تحق ذلك«.وأضاف: »وصل النادي إىل 
معاير عالية يف العقد األخر وعلينا الحفاظ 
ع�ىل ذلك، وس�أرى إذا كنت أس�تحق البقاء 

بالنظر ملا سيقدمه النادي هذا املوسم بشأن 
التطور«.وتابع بيب: »لم نتحدث مع النادي 
يف هذا الش�أن )التجدي�د(، فهم لم يدفعوني 
من اليوم األول وحتى اليوم، هم يس�محون 
يل بالقي�ام بعميل بأفضل صورة ممكنة مع 
الجهاز املساعد والالعبن، وسيستمر ذلك«.
وواصل: »لم يس�بق وأن أخربوني برضورة 
قيام�ي بيء م�ا أو الفوز ب�يء ما، فقط 
يخربون�ي ب�رضورة اللع�ب، ولكن�ي أعرف 
معاي�ر الن�ادي، وإذا لم أصل إليه�ا، فربما 
ال أس�تحق البقاء، وبالت�ايل يجب عيل الفوز 
لتمديد عقدي، وسيحدث ذلك يف أي وقت، اآلن 
نركز عىل أم�ور أخرى«.وعارض جوارديوال 
إلغ�اء التبدي�الت الخمس�ة يف الربيمرليج، 
قائاًل: »ال أفهم ملاذا يف تلك الفرة التي يشعر 

فيها الجمي�ع بالقلق من ف�روس كورونا، 
وال يس�مح للجمي�ع بالذه�اب إىل املطاعم، 

ورضورة الحفاظ ع�ىل التباعد االجتماعي، 
ال يسمح لنا بالقيام بذلك«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي برشلونة، تعرض أحد العبي الفريق إلصابة يف 
الفخذ األيرس، خالل استعدادات البارسا للموسم الجديد.

وقال برش�لونة، يف بيان رسمي: »يعاني مارتن برايثويت 

م�ن إصاب�ة يف العضل�ة املس�تقيمة األمامي�ة بالفخ�ذ 
اليرسى«.

وأض�اف: »الالع�ب س�يغيب ع�ن التدريب�ات الجماعية 
ويتحدد موعد عودته وفًقا لرسعة تعافيه«.

وأتم: »برايثوايت خض�ع الختبارات طبية، يوم األحد، 

إث�ر تعرضه لإلصاب�ة أثناء املش�اركة يف تدريبات الفريق 
عقب كأس خوان جامرب«.

يذك�ر أن برش�لونة س�يخوض مبارات�ه األوىل باملوس�م 
الجدي�د، األح�د املقب�ل، أم�ام فياريال 

بالجولة الثالثة من الليجا.

فالفريدي يكشف حقيقة سخرية العبي الريال من قرار مييس
              المستقبل العراقي/ متابعة

أوض�ح األوروجواياني في�دي فالفردي، العب وس�ط ريال 
مدري�د، حقيقة حديث العبي املرنجي، حول مس�ألة رحيل 
ليوني�ل مييس عن برش�لونة.وكانت بع�ض التقارير زعمت 
أن العبي ريال مدريد س�خروا بشأن هذا األمر عىل مجموعة 
الدردشة الخاصة بغرفة مالبس املرنجي.وقال فالفردي، يف 

ترصيحات أبرزتها صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية: 
»الحدي�ث عن رحيل مييس يف ريال مدريد؟ كنا يف إجازة، ولم 
نق�ل أي يشء عن ه�ذا األمر يف املحادث�ة الخاصة بالفريق«.
وأضاف: »عالقتي بزي�دان؟ إنه طلب مني التخيل عن الكثر 
من األمور لتطوير إمكاناتي واللعب بثقة، واالنطالق س�واء 
بالك�رة أو دونها، والتس�ديد عىل املرمى. إن�ه يطلب مني أن 
أخاط�ر بش�كل أكثر«.وتاب�ع فالف�ردي: »ركل مورات�ا يف 

الديرب�ي؟ إذا كان ل�دي خي�ار آخر مثل اإلمس�اك بالقميص 
أو إيقافه بطريقة أخرى، كنت س�أفعل ذلك، حتى ال أضطر 
لركله. لكنني لم أستسلم واتخذت هذا القرار، إنها كرة القدم 
وأنا أقاتل من أجل فريقي وسأفعل أي يشء من أجل اللقب«.

وواصل: »حياتي الشخصية؟ كنا أرسة مقاتلة، ولم يكن لدينا 
أموال ملشاهدة املباريات األوروبية. كان يجب أن يكون لديك 
املال مقابل ذل�ك، لذا كان من الصعب مش�اهدة املباريات«.

وأردف الع�ب الريال: »بمج�رد حصولنا عىل امل�ال، أتذكر 
قضاء اليوم كله يف مش�اهدة كرة القدم من أي بلد ويف أي 
دوري«.وأت�م فالف�ردي: »الوصول إىل مدري�د؟ إنه عاملي 

األول، حيث إنك ترى كل يشء طبيعي هنا، لكن بالنس�بة يل 
كانت هناك أش�ياء ممتازة، مثل أن الن�اس مهذبون للغاية، 
ويرحبون بك جيًدا، كما أن هناك أمًنا يف الشوارع، وهو يشء 

أقدره كثرًا ألنني أتيت من بلد ال تتمتع بأمن جيد«.

مورينيو: كني قتل املباراة.. وهذا مصري دييل آيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

تغني الربتغايل جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام 
هوتس�بر، بمهاجمه هاري ك�ن، بعد صناعته 
ألربع�ة أهداف وتس�جيل آخر، يف فوز الس�برز 
عىل ساوثهامبتون بنتيجة )5-2(، اليوم األحد، 
ضم�ن مواجه�ات الجول�ة الثانية م�ن الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
وق�ال موريني�و يف ترصيحات لش�بكة »بي بي 

يس« عقب نهاية املباراة: »لم نبدأ اللقاء بصورة 
س�يئة، كن�ا جيدي�ن يف أول 10 أو 15 دقيق�ة، 
وبعد ذلك فقدنا الس�يطرة«.وأضاف: »لم نتمتع 
بالح�دة يف مناطقن�ا الدفاعي�ة، خرسن�ا بعض 
الثنائي�ات، وكان�وا يتجهون بالك�رة من خلفنا 
بس�هولة ش�ديدة، كن�ت أجل�س وأفك�ر بأنني 
س�أكون س�عيًدا لو خرجنا مهزومن )0-1(«.
وتابع: »اله�دف منحنا موضع آخ�ر مختلف يف 
املباراة، يف الش�وط الثاني هاري كن قتل اللقاء، 

وس�ماحه  للوس�ط  بنزول�ه 
لس�ون باالنطالق يف املس�احات 

الهجومية، مس�تواه كان ال يصدق، يف الشوط 
الثاني كنا جيدين للغاية بالنسبة لهم«.وواصل: 
واجهناه�م  جي�ًدا،  س�اوثهامبتون  »نع�رف 
4 م�رات املوس�م امل�ايض، مرت�ن يف ال�دوري 
ومثلهم�ا يف الكأس، وس�اعدنا هويربج )العب 
ساوثهامبتون السابق( يف تحليل وفهم أسلوب 

لعبهم، كنا نعرف بأنهم يغامرون كثرًا«.

رومينيجه يوضح آخر تطورات 
صفقة ظهري أياكس

              المستقبل العراقي/ متابعة

أوض�ح كارل هاين�ز رومينيج�ه، 
الرئي�س التنفي�ذي لن�ادي باي�رن 
بش�أن  التط�ورات  آخ�ر  ميون�خ، 
التعاقد مع سرجينو دست، ظهر 

أياكس أمسردام الهولندي.
وكان�ت تقارير صحفية، قد أفادت 
مؤخ�رًا بتوصل الن�ادي التفاق مع 
الالع�ب عىل بن�ود التعاقد، لكنه لم 
يتف�ق حت�ى اآلن م�ع أياكس عىل 

القيمة املالية للصفقة.
وخالل ترصيحات أبرزتها شبكة »سكاي 
س�بورت أملاني�ا«، ق�ال رومينيج�ه ع�ن 
وصول دس�ت املحتمل »لم نتوصل التفاق 

حتى اآلن«.
وأض�اف: »م�ن املع�روف أن مدربنا هانز 
فلي�ك يرغ�ب يف جل�ب ظهر أيم�ن لدعم 

بينيامن بافارد«.
وأتم: »حس�ن )صال�ح حميديتش( يعمل 
عىل تحقي�ق ذلك، لك�ن ال يمكننا اإلعالن 

عن يشء اآلن«.
ويس�ابق باي�رن ميون�خ الزم�ن إلنج�از 
ه�ذه الصفقة، يف ظل منافس�ة رشس�ة 
من برش�لونة عىل ضم األمريكي الشاب، 

البالغ من العمر 19 عاًما.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أصدر نادي روما اإليطايل، بياًنا رس�مًيا، أكد فيه أن تعطل 
صفقة انتق�ال أركاديوز ميليك مهاجم نابويل، إىل صفوف 

الجيالورويس، ال عالقة له بالكشف الطبي.
وكانت بعض التقارير الصحفية أفادت بأن الجيالورويس 
كان قلًقا من نتائج الفحص الطبي مليليك، خاصة أن لديه 

تاريخ من اإلصابات بالرباط الصليبي يف كلتا ركبتيه.
ومع ذلك، أصدر روما بياًنا رس�مًيا، قال فيه: »فيما يتعلق 
باإلشاعات املتعلقة بالتفاوض مع نابويل بشأن احتمالية 
ضم ميليك، ينفي النادي أي ادعاء بشأن حالة املفاوضات 
وأكثر من ذلك، بش�أن الحال�ة البدنية لالعب، الذي يحظى 

باحرام وتقدير عميق«.
وأضاف: »النادي لن يعلق س�واء يف بيان رس�مي أو رسي، 
عىل صحة ولياقة العب مسجل يف ناٍد آخر، وبالتايل، يرفض 

روما الحكم عىل الحالة البدنية لالعب«.
يذك�ر أن عدم ضم روما مليليك حتى اآلن، يؤثر عىل صفقة 
انتقال إيدين دجيكو مهاجم الذئاب إىل يوفنتوس، بالرغم 

من توصل اليويف التفاق مع الالعب والنادي.

نجم توتنهام املنبوذ عىل رادار سان جريمان
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى باريس س�ان جرم�ان الفرنيس، 
للتعاق�د مع أحد العبي توتنهام هوتس�بر 
اإلنجليزي، خالل املركاتو الصيفي الجاري.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطاني�ة، 

فإن س�ان جرمان بدأ محادثات مع إدارة 
توتنه�ام، ح�ول ض�م اإلنجلي�زي دييل آيل 
العب وسط الفريق، والذي ال يتمتع بعالقة 
جي�دة م�ع امل�درب جوزي�ه مورينيو.ولم 
يدفع مورينيو بآيل يف آخر مباراتن للسبرز 
)بالربيمرليج وال�دوري األوروبي(، بعدما 

شارك الالعب ملدة 45 دقيقة فقط أمام 
إيفرت�ون يف افتتاح الدوري اإلنجليزي.

وأش�ارت الصحيفة الربيطانية إىل أنه 
ليس واضًحا حتى اآلن إذا كان س�ان 
جرم�ان يريد ض�م آيل نهائًيا أو عىل 

سبيل اإلعارة فقط.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

فرصة أخرية النتقال سواريز إىل يوفنتوس
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، أن لويس س�واريز مهاجم 
برش�لونة، ال تزال أمام�ه فرصة لالنتق�ال إىل يوفنتوس هذا 

املوسم.
وكان أندري�ا برل�و م�درب الي�ويف، رصح أمس الس�بت، أن 
س�واريز من الصعب أن ينضم للسيدة العجوز، ألن إجراءات 

حصوله عىل الجنسية اإليطالية تحتاج وقًتا طوياًل.
ووفًق�ا لصحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، فإن هن�اك فرصة 

أخ�رة النضمام س�واريز إىل يوفنت�وس هذا باملوس�م، لكن 
برشطن.

وتمثل الرشط األول، أن يظل لويس سواريز يف البارسا، حتى 
املركاتو الشتوي.

أما الرشط الثاني، أن يفشل يوفنتوس يف التعاقد مع البوسني 
إدين دجيكو مهاجم روما، خالل املركاتو الصيفي.

يذك�ر أن تقارير صحفي�ة أكدت اجتياز س�واريز الختبارات 
الحص�ول عىل الجنس�ية اإليطالية، لكن ل�ن يتم منحه جواز 

السفر األوروبي قبل شهر ديسمرب/ كانون أول املقبل.

روما يصدر بيانًا رسميًا 
بشأن صفقة ميليك
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اخلوف من اهلذياناالستعامر االجتامعي

اسعد عبد الله عبد عليالحقوقي ماجد ألحسناوي

أن االم�ة م�رت يف ق�رون س�ابقة بف�رات ضع�ف 
وهوان واس�تعمار س�يايس وعس�كري، وب�دأ يظهر 
استعمار جديد هو االستعم������ار االجتماعي، ما 
يريده الغرب ف�رض قيمهم االجتماعي�ة عىل العرب 
واملس�لمني، مس�تغلني هيمنتهم ع�ىل العالم وضعف 
األم�ة من جانب ووجود طابور من املنافقني للرويج 
ملرشوعهم والركيز عىل شخص�����ية املرأة املسلمة 
التي يريد بها نحو الفس�اد واالنحالل وهذا أخطر من 
أسلحة الدمار ألش�امل وبحجة التحرر وحقوق املرأة 
من الناحية الش�كلية ومن الناحي�ة املوضوعية نرش 
اإلباحة واالنح�راف والدع�����وة ل�زواج الرجل من 
الرج�ل واملرأة من امل�رأة، وتبادل الزوج�ات وظاهرة 
املثلي�ة )تش�به الش�باب بالنس�اء(، وع�ىل الغي�ارى 
التص������دي له�ذه الحم�الت املاك�رة والفاج�رة 
التي تريد الخروج عن تعاليم اإلس�الم، وعىل النس�اء 
املس�لمات أن تع�ي حج�م الده����اء ال�ذي يمكره 

أعدائها.
وأعربت واش�نطن بالرويج لحقوق املرأة عرب مكتب 
منسقي قضايا املرأة الدولية التابع لوزارة الخارجية 
ملن�ح امل�رأة الحري�ة الختي�ار الطريق�ة الت�ي تعيش 
حياته�ا، وهن�اك ميزانية تصب يف التدخ�ل األمريكي 
السافر يف شؤون املرأة املسلمة للسيطرة عىل العقول 
إضافة للسيطرة عىل آالمه اإلسالمية وفرض الثقافة 
الغربي�ة عليها بالقوة لنس�ف األس�س اإلس�المية يف 
املجتمع والعمل عىل إدماج الشواذ جنسياً يف املجتمع 

وعدم اعتبارهم منبوذين..
أي�ن املفكري�ن وأصح�اب القل�م ووس�ائل اإلع�الم 
الهادف�ة؟ أين دور املدرس�ة والجامع�ة؟ األمة اليوم 
بحاج�ة اىل جبهة موح�دة بالتصدي له�ذه الظواهر 
الش�اذة والس�لوكيات املنحرفة والس�بيل لدحر هذه 
الحم�الت الفاج�رة بالعم�ل الجاد وامل�دروس، املبني 
عىل التحليل والتدبري وجمع الطاقات عىل هدف واحد 

لدحر الباطل وأهدافه. 

كان عيل اجراء عملية خط�رية تحتاج للتوقيع عىل اوراق املوافقة، 
ادركت لحظتها ان يف القضية »مخدر« كي ال احس باأللم، بالحقيقة 
لم اكن خائفاً من ش�ق بطني بس�كني الطبي�ب، وال من زرق االبر، 
محن قد تجاوزتها مع مس�رية العمر، لكن كنت خائفاً من الهذيان 
الذي يحصل بس�بب مخدر العملي�ات، اخاف عىل ارساري ان تنزاح 

عن صدري، ويسمعها كل من يف املستشفى.
تذكرت يوم رافقت صديقي عبودي للمستش�فى’ يف اخر ايام حكم 

البعث، حيث كان يحتاج لعملية مستعجلة.
لكن م�ا ان خرج عبودي م�ن غرفة العملي�ات واملمرضات يدفعن 
رسيره، حتى اطلق االف الشتائم بحق السيد الريس ونعته بالنغل، 
وان امه كانت مومس مش�هورة يف تكريت، وان خاله خريالله كان 
ش�اذاً ال يتوقف عن طلب الرجال الفحول، حاولت سد فمه بقضبة 
ي�دي، لكن كان يعض يدي ليمنعني من اس�كاته، ل�م ينقيض ذلك 
اليوم اال باختفاء عبودي. نعم ان املخدر س�يكون كاشفاً ألرساري، 
والت�ي اعلم انها س�تكون مميت�ة، كان موظف االس�تعالمات يلح 
عيل بالتوقيع كي يت�م تهيئة غرفة العمليات. قصص املخدر كثرية 
تترسب واحدة تلو االخرى لذاكرتي، بعضها مضحك واالخر حزين.

يف صيف 2004 كانت قصة ابن عمي حميد مع التخدير، كان يعاني 
من مغص ش�ديد فاتصلت بي زوجته وذهبنا مرسعني معا، وما ان 
وصلنا اىل املستشفى حتى ادخل غرفة العمليات برسعة، انتظرناه 
انا وزوجته ساعة كاملة، كانت عملية مرصان اعور مفجور بداخل 
جس�ده، وخرج وبرشتنا املمرضة بنجاح العملية، لكن كان حميد 
يردد اسم “وس�ن” وينعتها بالحبيبة الطاهرة، مع ان اسم زوجته 

تمارض! تركته زوجته وعادت للبيت وهي تبكي.
كاد ان يحص�ل الطالق بينهما، لوال تدخ�ل األحبة، ووعد من حميد 
بع�دم تكرار مغامرات�ه العاطفي�ة. الحقيقة ان مخ�اويف أكرب من 
مخاوف عبودي وحميد، فانا اعرف نفيس س�وف اش�تم مجموعة 
الق�ادة الكبار الذين يتم تقدس�يهم من قبل الفئ�ات الجاهلة، كما 
كان صدام مقدس�ا من قبل البعثيني، فال اعلم س�أبقى س�املا وان 
انعتهم بالدواعر وابناء العاه�����رات فالن الفالني وفالن العالني، 
وقد ابوح بأس�ماء حبيبات وليس حبيبة واحدة، نعم اس�م نرسين 
ورؤى ووفاء س�يخرجان حتما من فمي، فمازالت حالوة لقائتهن 
عالقة يف مخيلتي، مما يعني سيتم االمران اختفائي وط����القي. 
بدد تس�اؤالتي صوت موظف االس����تعالمات بتطميني “ال تخف 
ان الط�ب تطور فس�تعطى مع املخدر منوم، وس�تنام من دون ان 
تطلق اي ترصيح س�يايس او عاطفي، نعرف جيدا مما يخافه اهل 

العراق«.

غسل األنف والفم باليود يمنع اإلصابة بفريوس كورونا 
كشفت دراسة جديدة مثرية لالهتمام، أجرتها 
مجموعة م�ن باحثي جامع�ة كونيتيكت، أن 
غس�ل األن�ف والفم بمحل�ول الي�ود يمكن أن 

يمنع اإلصابة بفريوس كورونا.
ووج�د الباحث�ون أن محل�ول الي�ود املطهر ) 
povidone-iodine )PVP-I( يمكن أن يقيض 
عىل فريوس كورونا املستجد يف 15 ثانية فقط. 
ووفقا لصحيفة ”دي�يل ميل“ الربيطانية، بعد 
عدة تجارب يف املخترب، وجد الباحثون أنه حتى 
تركيز 0.5 % من محلول اليود يمكنه أن يقيض 

عىل جسيمات كورونا يف أقل من 15 ثانية.
ويقول الفريق: إن إجراء الغسيل باليود يمكن 
أن يمنع انتش�ار الفريوس من شخص إىل آخر 
ويمنع الح�االت الش�ديدة، عن طري�ق تقليل 

كمية الفريوس الذي ينتقل إىل الرئتني.
األن�ف  أن  الس�ابقة  الدراس�ات  أثبت�ت  وق�د 
يحتوي عىل مس�تويات عالية من مس�تقبالت 
) ACE-2( التي يس�تخدمها الفريوس لدخول 

جسم اإلنسان وإصابة الخاليا البرشية.
ولذلك، رك�زت العديد من التج�ارب الرسيرية 
عىل غس�ل األنف كوسيلة للحد من هذا الوباء، 
ال�ذي أودى بحياة حوايل مليون ش�خص حتى 

اآلن يف جميع أنحاء العالم.

وقد وجدت األبحاث الس�ابقة أن محلول اليود 
PVP-I كان فعاال يف تدمري جسيمات الفريوس 
املس�تجد، بما يف ذلك متالزمة االلتهاب الرئوي 

الحاد ومتالزمة الرشق األوسط التنفسية.
وبع�د مقارن�ة الي�ود بكحول االيثان�ول، وجد 
الباحثون أن اليود أع�ىل كفاءة بفارق كبري يف 

هذه الفرة الزمنية القصرية.
وق�ال الباحث�ون: ”اس�تخدام اليود كغس�ول 
لألن�ف قد يكون مفيدا للس�كان عموما، حيث 
يساعد عىل منع انتش�ار الفريوس، ومع ذلك، 
من املرج�ح أن يكون أكثر فعالي�ة عندما يتم 

تحت إرشاف الطبيب“.

رشكة النرجس - مرشوع القبلة املتكامل - أعامل تبليط طبقة االساس لفلكة القبلة 
و الشارع الرئييس بأجتاه سوق املسطر

ع�دد الطبيب واملقدم التلفزيوني الرويس ألكس�ندر مياس�نيكوف، قائمة 
باألغذية التي تحتوي عىل امليالتونني وتس�اعد البرش يف الحصول عىل نوم 

هادئ، وتقلل من مستويات األرق.
وامليالتون�ني ه�و هرمون تفرزه الغ�دة الصنوبرية، والت�ي تقع يف قاعدة 
الدم�اغ، ويت�م إنتاجه عن طري�ق التحويالت البيوكيميائي�ة من الحمض 

األميني الربتوفان.
وذكر مياس�نيكوف، قائمة باألغذية املدرجة لتحس�ني النوم، التي تشمل 
البي�ض والك�رز واملوز والطماط�م واملك�رسات والجبن الصلب والعس�ل 

والزيتون والربوكيل.
وم�ع نقص امليالتونني، نص�ح الخبري بإضافة تل�ك األطعمة التي تحتوي 

عىل هذا الحمض األميني بكميات كبرية إىل النظام الغذائي.
وأكد أن�ه مع اإلنتاج الصحيح للميالتونني فإن ضغط الدم اللييل ينخفض 
بنحو 15%. ويمكن أن يؤدي نقص اإلمداد بهذا الهرمون إىل الدم إىل ارتفاع 

ضغط الدم الرشياني.

أطعمـة يـسـاعـد تـنـاولـهـا
 عىل النوم العميق

»B12«  دراسة تكشف أول عالمتني لنقص فيتامني
يع�د انخفاض مس�تويات فيتامني “بي 12” 
والحديد من األس�باب الرئيس�ية لفقر الدم، 
حيث يصاب الش�خص بذل�ك عندما ال يكون 
هن�اك م�ا يكف�ي م�ن خالي�ا ال�دم الحمراء 
الس�ليمة يف الجس�م لتوصيل األكس�جني إىل 

األنسجة.
ع�ادة ما تكون األعراض األوىل لفقر الدم هي 
فقدان الش�هية واإلمس�اك والصداع والتهيج 
وصعوب�ة الركيز. وم�ع ذلك، هن�اك عرض 
مه�م آخ�ر لنقص فيتام�ني “ب�ي 12” غالًبا 
م�ا يت�م تجاهله.يعت�رب فيتام�ني  “بي 12” 
رضورًيا لكي يعمل الجس�م بش�كل صحيح 
وي�ؤدي العديد م�ن الوظائ�ف الحيوية، بما 
يف ذل�ك إنش�اء الحمض الن�ووي وخاليا الدم 
الحم�راء. وإن�ه رضوري لصح�ة األنس�جة 

العصبي�ة ووظيفة املخ. لذلك، غالًبا ما تكون 
أول عالمة عىل نقص�ه هي ألم الوجه، والذي 

يظهر، كقاعدة عامة، يف جانب واحد فقط.
ووفقا لدراس�ة جديدة، فإن هذا األلم يختلف 
م�ن ش�خص آلخ�ر لذلك م�ن الصع�ب جدا 

وصفه، حي�ث يمكن أن يكون أمل�ا خفيفا يف 
عظام الوجنة تحت العني مبارشة، أو أملا حاد 
يف الجبهة، ويف بعض األحيان يتم انتقال األلم 

من الجبهة إىل األنف.
أما العالمة الثاني�ة لنقص فيتانني “بي 12” 
هي ش�حوب الب�رشة التي تتح�ول يف بعض 
األحي�ان إىل الل�ون األصفر، حي�ث أن اإلنتاج 
غ�ري الكايف لخالي�ا الدم الحمراء هو الس�بب 

.”profile“ الرئييس لذلك، وفق موقع
وأش�ار الخ�رباء إىل أن�ه من أج�ل منع نقص 
فيتامني “بي 12، يجب زيادة كمية املنتجات 
الحيواني�ة يف النظام الغذائي وخاصة اللحوم 
ومنتج�ات األلب�ان، ويف حال ع�دم الحصول 
ع�ىل أي نتائج، ينصح األطب�اء بإجراء حقن 

فيتامني “بي 12”.

أعل�ن علماء، من جامعة موناش األس�رالية يف 
ملبورن، اكتشاف سبب نسيان البرش ألحالمهم. 
ووفقا للعلماء، فإن الشخص يقيض ثلث حياته 
يف حالة النوم، لكن�ه عملًيا ال يتذكر أبًدا ما كان 
يحل�م به. وأش�ار العلم�اء إىل أن ذل�ك يعود إىل 
الخصائص املميزة لعمل الدماغ املرتبطة بعمليات 
النوم واالس�تيقاظ، مضيفني أن أقس�ام الدماغ 

ال تن�ام يف وقت واحد، ولك�ن يف أوقات مختلفة، 
حي�ث أن الحص�ني هو آخر من يخل�د إىل النوم، 
بينما يكون آخر من يس�تيقظ. وأضاف العلماء 
أن الحصني هو املسؤول عن نقل املعلومات من 
الذاكرة قصرية األمد )املؤقتة( إىل الذاكرة طويلة 
األم�د )الدائمة(. وك�ون الحصني ه�و آخر من 
يستيقظ، فإن املعلومات حول األحالم املوجودة 

يف الذاكرة املؤقتة ال يتم نقلها إىل الذاكرة الدائمة، 
وبالتايل يصعب عىل الش�خص تذكر األحالم عند 
االستيقاظ، وفق موقع “popmech”.ويف الوقت 
نفسه، فإن الحصني أيضا قادر عىل االستيقاظ 
لف�رة قصرية ويف منتصف الليل، وهذا ما يفرس 
انتقال بعض األح�الم إىل الذاكرة الدائمة وتذكر 

األشخاص لها.

ملاذا ينسى البرش األحالم؟
دلي�ل الوقاية م�ن كوفي�د 19 للعامل�ني يف القطاع الصح�ي الصادر عن 
الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية إذ حصل الكتاب عىل درجة 
اهتمام م�ن قبل الباحثني يف املنصة تفوق  % 98 من البحوث املنش�ورة يف 
املنصة يف عام 2020م وفقا مل�ؤرش  Research interest score ولالطالع 

عىل نسخة الكرونية من الكتاب يمكنك تحميله من هنا
https://www.researchgate.net/publication/344167554_dlyl_
alwqayt_llamlyn_fy_alqta_alshy_Covid_19_prevention_guide_

for_health_sector_workers
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