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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

األربع�اء،  أم�س  الخارجي�ة،  وزارة  أك�دت 
تصاعد خطواتها إلعادة األموال املجمدة من 
مختلف الدول، أن الحكومة العراقية حصلت 
ع�ى الدع�م االوروب�ي لخروجه م�ن قائمة 

الدول عالية الخطورة.  
وقال املتحدث باس�م الوزارة أحمد الصحاف 
تالح�ق  »ال�وزارة  إن  ترصي�ح صحف�ي  يف 
األموال املجمدة بمختلف الدول، إذ نجحنا يف 
اس�رداد أكثر من 25 ملي�ون دوالر كانت يف 
أملانيا وس�لمت إىل الجهات الوطنية العراقية 
املختصة«، مؤكداً أن »خطواتنا بهذا االتجاه 

متصاعدة ومتنامية«.  
وأض�اف أن »ال�وزارة بذلت جه�داً كبرياً مع 
الجه�ات الوطنية عى اختالف مس�توياتها 
قطاعي�اً وحس�ب االختصاص، وبالتنس�يق 
مع ممثلية العراق الدائمة يف الواليات املتحدة 
األمريكي�ة، بمتابع�ة اإلج�راءات القانونية، 
والتنس�يق والتواصل مع كل األطراف، حتى 
نجحن�ا يف رف�ع الحظ�ر عن 169 مؤسس�ة 
تمت�د   ،230 أص�ل  م�ن  عراقي�ة  ورشك�ة 
القطاعات  أعماله�ا بمختل�ف  تخصص�ات 

الصناعية واالستثمارية واإلنتاجية«.  
وأش�ار إىل »ع�ودة 169 مؤسس�ة ورشك�ة 
عراقي�ة إىل الخدم�ة، كان�ت متوقف�ة طيلة 
الس�نوات املاضي�ة، بق�رار مجل�س األم�ن 
1518«، مبين�اً أن »ال�ركات يف�رض أن 

تبارش بمزاولة أنشطتها«.  
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       بغداد / المستقبل العراقي

أخل�ت الرطة الفرنس�ية، أم�س األربعاء، ب�رج إيفل يف 
باريس من الزائرين، إثر تهديد بوجود قنبلة بداخله، وفقا 

ملصدر أمني فرنيس.
ونقلت رويرز عن املصدر يف الرطة الفرنسية قوله إن تم 
إخالء برجل إيفل من الزائرين، غري أنه لم يؤكد ما إذا كان 
اإلخالء جاء عقب تهديد بوج�ود قنبلة، كما أفادت بعض 
وس�ائل اإلع�الم. وأفادت وكاالت انب�اء يف وقت الحق بأنه 
تم رفع الط�وق األمني حول الربج بعد إغالقه لالش�تباه 
بوجود قنبلة. وكانت وس�ائل إعالم محلية قالت إنه تمت 

عملي�ة إخالء للربج تمت عقب مكاملة واردة من ش�خص 
بالرط�ة أبلغ فيها عن وجود قنبلة داخل املعلم الفرنيس 

الشهري، كما أفادت رويرز.
ول�م يص�در ع�ى الف�ور أي تأكي�د أو نف�ي رس�مي عن 
وج�ود القنبل�ة داخل ال�ربج، ال�ذي يطلق عليه مس�مى 
»امل�رأة الحديدي�ة«، بحس�ب ما ذك�رت صحيف�ة الدييل 
مي�ل الربيطاني�ة. وقبل رفع الطوق األمني ش�وهد رجال 
رشطة مسلحون وهم يطوقون املعلم السياحي ويغلقون 
الطرق املؤدية إليه، كما أش�ارت وسائل إعالم إىل أن خرباء 
املتفج�رات توجهوا إىل الربج بحث�ا عن القنبلة، ولكنها لم 

تر إىل ما إذا كانوا قد عثروا عى أي يشء.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اللجنة املالي�ة النيابية، أمس 
األربع�اء، أس�باب س�حب الحكوم�ة 
ملروع قانون املوازنة املالية االتحادية 

لعام 2020 من مجلس النواب.
وق�ال عض�و اللجن�ة جم�ال كوج�ر 
»الحكوم�ة  ان  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
االنتق�ادات  م�ن  الكث�ري  س�تواجه 
ارس��������الها  بع�د  واملش�اكل 
املوازن�ة للربمل�ان بصيغته�ا الحالية« 
مبين�ا انها »أرس�لت املوازن�ة ملنحها 
س�قف اق�راض فق�ط ولك������ن 

عندم�ا ارس�لتها الحظن�ا ان العج�ز 
يف امل�������وازن�ة مخال�ف لقان�ون 
االدارة املالية وغري مس�بوق يف الدولة 
العراقية ك�����ونه أكرب من التمويل 
وكان ألش�هر مضت ن هذا العام وتم 
الرصف فيه عى أس�اس 12/1 وهي 

كانت ميزانية وليس موازنة«.
ان »الحكوم�ة منش�غلة يف  وأوض�ح 
موازن�ة 2020 ألنه�ا باألص�������ل 
قررت س�ابقا بانها لن ترسل موازنة 
له�ذا الع�ام وانها بص������دد اعداد 
موازن�ة 2021 ولكن عندم�ا اخفقت 
يف الحص�ول ع�ى اق�راض خارج�ي 

بقيمة خمسة مليارات دوالر اضطرت 
ق�روض  اىل  ولحاجته�ا  )الحكوم�ة( 
أخ�رى وليس لديها ق�روض خارجية 
تقدي�م موازن�ة 2020 وه�ي اح�دى 
عوائق الس�ماح للحكومة باالقراض 
م�ن س�قفني م�ايل وإرس�ال موازنة 

جديدة«.
واض�اف كوجر ان »قان�ون االقراض 
ناف�ذ لح�ني إرس�ال موازن�ة وفع�ال 
أرس�لتها الحكومة فقط كي يس�مح 
لها باقراض ج�������ديد ولكنها لم 
تعده قانونها فصارت انتقادات كبرية 
له�ا م�ا اض�������ط�رت لس�حبها 

وألكثر من مرة«.
ولف�ت اىل ان »اللجن�ة املالي�ة قدم�ت 
مقرح�ات للحكوم�ة بش�أن تعدي�ل 
قانون الت����قاعد وهو حق لها كون 
في�ه جنب�ة مالية وعى هذا األس�اس 
قدمن�ا مقرحاتن�ا للحكوم�ة وه�ي 
اللجن�ة  له«.وك�������ان�ت  تنظ�ر 
املالي�ة النيابية أعلنت يف وقت س�ابق 
أّن الحكوم�ة قامت بس�حب مروع 
قانون موازن�ة 2020 من الربملان بعد 

يوم واحد من تسليمه.
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وزير العمل يزف برشى ملستفيدي الرعاية االجتامعية: سنوزع الرواتب شهريا
     بغداد / المستقبل العراقي 

برش وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل 
الركابي املستفيدين من منح الرعاية.

وذك�ر الركاب�ي يف بي�ان مقتض�ب، تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »رواتب 
الرعاي�ة االجتماعي�ة س�تكون ش�هرياً بدالً 
عن كل ش�هرين اعتب�اراً من ترشي�ن الثاني 

املقبل«.
واعلنت الوزارة اس�رداد أكثر من 5 مليارات 
دين�ار م�ن املتجاوزين ع�ى إعان�ة الحماية 
االجتماعي�ة، فيما اعلن كش�ف نحو 20 ألف 

مخالف من مزدوجي الرواتب.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكدت وزارة الخارجية، أمس األربعاء، تصاعد خطواتها 
إلع�ادة األموال املجمدة من مختل�ف الدول، أن الحكومة 
العراقية حصلت عى الدعم االوروبي لخروجه من قائمة 

الدول عالية الخطورة.  
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة أحمد الصحاف يف ترصيح 
صحف�ي إن »الوزارة تالح�ق األموال املجم�دة بمختلف 
ال�دول، إذ نجحنا يف اس�رداد أكثر م�ن 25 مليون دوالر 
كان�ت يف أملاني�ا وس�لمت إىل الجهات الوطني�ة العراقية 
املختصة«، مؤك�داً أن »خطواتنا بهذا االتجاه متصاعدة 

ومتنامية«.  
وأض�اف أن »ال�وزارة بذل�ت جه�داً كب�راً م�ع الجهات 
الوطني�ة ع�ى اخت�الف مس�توياتها قطاعياً وحس�ب 
االختصاص، وبالتنس�يق مع ممثلية الع�راق الدائمة يف 
الواليات املتحدة األمركية، بمتابعة اإلجراءات القانونية، 
والتنسيق والتواصل مع كل األطراف، حتى نجحنا يف رفع 
الحظر عن 169 مؤسسة ورشكة عراقية من أصل 230، 
تمتد تخصصات أعمالها بمختلف القطاعات الصناعية 

واالستثمارية واإلنتاجية«.  
وأش�ار إىل »ع�ودة 169 مؤسس�ة ورشك�ة عراقي�ة إىل 
الخدم�ة، كانت متوقفة طيلة الس�نوات املاضية، بقرار 
مجلس األم�ن 1518«، مبيناً أن »ال�رشكات يفرض أن 

تبارش بمزاولة أنشطتها«.  
وأك�د أن »إعادة أنش�طة ه�ذه الرشكات واملؤسس�ات، 
ستنعكس ايجاباً عى املستوى االستثماري واالقتصادي 
والصناع�ي واإلنتاج�ي يف العراق«، مش�راً إىل أن »رؤية 
ال�وزارة االس�راتيجية، هي الذهاب بعيداً إىل أن نش�مل 
جميع املؤسس�ات والرشكات العراقية املحظورة بالرفع 
م�ن هذا الحظر، ونحن نقرب من النهايات لحس�م هذا 

املل�ف«.  وب�ن أن »وزير الخارجية فؤاد حس�ن عرض 
خالل جولته اىل العديد من بلدان االتحاد األوروبي، كانت 
يف مقدمته�ا املانيا ثم بلجيكا وانتهت الجولة يف فرنس�ا، 
أولويات العراق عى مس�توى السياسة الخارجية، وأهم 

امللفات الطارئة بهذا األمر«.  
كم�ا أش�ار إىل أن »ملف إخراج العراق م�ن قائمة الدول 
عالي�ة املخاط�ر يف مج�ايل مكافح�ة اإلرهاب وغس�يل 
األم�وال، كان م�ن أهم امللفات التي تص�درت الحوارات، 

الت�ي عقده�ا الوزي�ر مع نظرائ�ه وش�خصيات رفيعة 
املستوى يف برملان االتحاد االوروبي«.  

وأوض�ح أن »هن�اك قناع�ة كب�رة ل�دى رشكاء العراق 
واصدقائه، بدعم البالد للخروج من هذه القائمة بأقرب 
وق�ت ممكن، بعدما عرض الوزير خط�وات العراق التي 
اتخ�ذت به�ذا الص�دد، و يف مقدمته�ا القت�ال نيابة عن 
العالم ض�د اإلرهاب، وقدم التضحي�ات، برشاكة وثيقة 
ودعم مس�تمر من قبل التحالف الدويل، الذي تتواجد فيه 

املانيا وفرنسا وبلجيكا«.  
وتابع، أن »وزير الخارجية كان قد وجه رس�الة س�ابقاً 
اىل كل نظرائه يف بلدان االتحاد االوروبي من خالل جميع 
سفارات العراق وبعثاته يف الخارج«، مؤكداً »نحن نسر 
بخط�وات حثيثة فاعلة، وهن�اك ضمانات كبرة إلخراج 

العراق من هذه القائمة بأقرب فرصة«.  
وأوض�ح أن »حيازة املزيد من دعم العراق عى مس�توى 
تعزي�ز أمن�ه واس�تقراره، والحف�اظ عى املكتس�بات 
واالنتص�ارات الت�ي تحقق�ت، وحي�ازة الدعم املس�تمر 
لتدريب القوات املس�لحة العراقي�ة وبناء قدراتها، كانت 
م�ن أهم امللفات الش�اغلة واملهم�ة ايضا م�ع النظراء، 

الذين عقد معهم وزير الخارجية حواراته معهم«.  
وأكد أن »الدول االوروبية أش�ادت بسياسة التوازن التي 
ينتهجها العراق، كما أنهم كان�وا يؤكدون أهمية تعزيز 
دور العراق، وهو يأخذ دوره الحيادي الناشط؛ بالحفاظ 
عى مكتس�باته، ورفع مس�توى التنسيق والتواصل مع 

كل االطراف«.  
ولف�ت بالقول، إن »جمي�ع األطراف أك�دت أهمية دعم 
الع�راق، ع�ى مس�توى ص�ون س�يادته، وتعزي�ز أمنه 
واس�تقراره، ودع�م الحكوم�ة العراقي�ة يف اس�تجابة 
برنامجها الحكومي، عى الصعد االنمائية واالستثمارية 

كافة، وكذلك مستويات الطاقة واإلعمار«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

نفى جهاز مكافحة االرهاب، أمس 
االربع�اء، االنب�اء الت�ي تحدثت عن 
استفزاز عش�ائر محافظة ذي قار 
خالل عمليات البحث والتفتيش عن 

املختطف سجاد العراقي.
 وقال املتحدث باسم الجهاز صباح 
النعم�ان ان »م�ا تناقلت�ه وس�ائل 
االعالم ومواقع التواصل االجتماعي 
حول اس�تفزاز ق������وات جهاز 
مكافح�ة االره�اب خ�الل عمليات 
التفتيش للبحث عن الناشط سجاد 
غ�ر صحيح�ة وع����اري�ة ع�ن 

الصحة تماماً«.

واض�اف ان »جمي�ع املنتس�بن يف 
الجه�از ه�م م�ن ابن�اء العش�ائر 
وغايتن�ا حماية املواط�ن والحفاظ 

عى السلم املجتمعي«.
جه�از  »ق�وات  ان  نعم�ان  واك�د 
مكافحة االرهاب هم عراقين وابناء 
هذه العش�ائر ول�م يأتوا من خارج 
العراق«، نافياً »ح�دوث اي تصادم 

بن مع العشائر يف املحافظة«.
األمن�ي  اإلع�الم  خلي�ة  وأعلن�ت 
العراقي�ة، االثن�ن امل�ايض، تكليف 
ق�وة من جه�از مكافح�ة اإلرهاب 
للتوج�����ه إىل محافظ�ة ذي قار 
الناش�ط املختط�ف  والبح�ث ع�ن 

»سجاد العراقي«.

وبدأ جه�از مكافح�ة اإلرهاب فور 
وصول�ه اىل النارصية عملية البحث 
والتفتي�ش ع�ن الناش�ط املختطف 

سجاد العراقي.
االع�الم  وس�ائل  بع�ض  وتناول�ت 
ومواق�ع ال����تواص�ل االجتماعي 
لق�وات  وات����هام�ات  انتق�ادات 
الجه������از باس�����تف����زاز 
عش�ائر ذي قار اثناء عملية البحث 
املختطف  ل����لناش�ط  والتحري�ر 
س�ج����اد العراقي، فيما انترشت 
اىل  تش�ر  فيديوي�����ة  مقاط�ع 
وقوع اشتبكات بن جهاز مكافحة 
مدين�ة  يف  والع���ش�ائر  اإلره�اب 

النارصية.
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العراق يالحق »األموال املجمدة« يف اخلارج

العدد )2223(   24     أيلول    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

جهاز مكافحة اإلرهاب: نحن أبناء العشائر وال تصادم معها يف ذي قار

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اللجنة املالي�ة النيابية، أمس األربعاء، أس�باب 
سحب الحكومة ملرشوع قانون املوازنة املالية االتحادية 

لعام 2020 من مجلس النواب.
وق�ال عض�و اللجنة جم�ال كوجر يف ترصي�ح صحفي 
ان »الحكومة س�تواجه الكثر من االنتقادات واملش�اكل 
بعد ارس�الها املوازنة للربملان بصيغته�ا الحالية« مبينا 

انها »أرس�لت املوازنة ملنحها سقف اقراض فقط ولكن 
عندم�ا ارس�لتها الحظن�ا ان العجز يف املوازن�ة مخالف 
لقان�ون االدارة املالية وغر مس�بوق يف الدولة العراقية 
كونه أكرب من التمويل وكان ألش�هر مضت ن هذا العام 
وتم الرصف فيه عى أس�اس 12/1 وهي كانت ميزانية 
وليس موازنة«.وأوضح ان »الحكومة منشغلة يف موازنة 
2020 ألنها باألصل قررت سابقا بانها لن ترسل موازنة 
له�ذا العام وانها بصدد اعداد موازنة 2021 ولكن عندما 

اخفقت يف الحصول عى اقراض خارجي بقيمة خمسة 
مليارات دوالر اضطرت )الحكومة( ولحاجتها اىل قروض 
أخرى وليس لديها قروض خارجية تقديم موازنة 2020 
وهي اح�دى عوائق الس�ماح للحكوم�ة باالقراض من 

سقفن مايل وإرسال موازنة جديدة«.
واض�اف كوجر ان »قانون االقراض نافذ لحن إرس�ال 
موازن�ة وفع�ال أرس�لتها الحكوم�ة فق�ط كي يس�مح 
له�ا باقراض جدي�د ولكنها لم تع�ده قانونها فصارت 

انتق�ادات كب�رة لها ما اضط�رت لس�حبها وألكثر من 
مرة«.ولف�ت اىل ان »اللجن�ة املالي�ة قدم�ت مقرح�ات 
للحكومة بشأن تعديل قانون التقاعد وهو حق لها كون 
فيه جنب�ة مالية وعى هذا األس�اس قدمن�ا مقرحاتنا 
للحكوم�ة وه�ي ت����نظ�ر له«.وكانت اللجن�ة املالية 
النيابية أعلنت يف وقت سابق أّن الحكومة قامت بسحب 
م�رشوع قانون موازنة 2020 من الربملان بعد يوم واحد 

من تسليمه.

جلنة برملانية: احلكومة سحبت املوازنة لتضمنها »خمالفة غري مسبوقة« 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، 
أم�س األربعاء، ان ال�وزارة ماضية 
يف انف�اذ االمن وتعزيزه عى جميع 

الراب الوطني.
وقال بيان ملكتب الغانمي االعالمي 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه عقب لق�اءه بالنائ�ب الثاني 
لرئي�س املجل�س بش�ر الح�داد يف 
مجل�س النواب ان »اللق�اء يأتي يف 
أطار تنسيق الجهود بن السلطتن 

الترشيعية والتنفيذية«.
وجرى خالل اللقاء بحس�ب البيان 
»مناقش�ة الوضع االمني يف عموم 
والجه�ود  الع�راق  محافظ�ات 
املبذول�ة م�ن قب�ل وزارة الداخلية 
لتحقيق االمن واالس�تقرار وسيادة 

القانون«.
وأشاد النائب الثاني لرئيس مجلس 

النواب وفقا للبي�ان ب��«الغانمي« 
واصفاً جه�وده ومتابعته امليدانية 
للوض�ع  والرضوري�ة  �«املهم�ة 
الداخلي�ة  وزي�ر  واك�د  االمن�ي«. 
بحس�ب البيان ان »الوزارة ماضية 
لتعزيز االمن وبس�ط نفاذ القانون 
ع�ى جميع ال�راب الوطن�ي مبيناً 
ان توجيهات الس�يد رئيس مجلس 
للق�وات  الع�ام  القائ�د  ال�وزراء 
املس�لحة كان لها األثر اإليجابي يف 

توجيه العمل بالشكل املطلوب«.

وزير الداخلية: تعزيز االمن سيكون
 عىل مجيع الرتاب الوطني

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تضافت اللجن�ة املالي�ة واعض�اء م�ن لجن�ة االقتص�اد 
واالس�تثمار ولجن�ة الزراعة، أم�س االربعاء، وزي�ر الزراعة 
محم�د الخفاج�ي وال�كادر املتق�دم يف ال�وزارة، ومدير عام 
عق�ارات الدولة عيل عب�د الكريم.  وذكرت الدائ�رة اإلعالمية 
يف مجل�س الن�واب، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه أنه »يف مس�تهل اللق�اء الذي عقد يف مق�ر اللجنة املالية 
طرح االعضاء اراءهم ومقرحاتهم بش�أن قانون اس�تيفاء 
اجر املثل عن االرايض اململوكة للدولة املترصف فيها ألغراض 

غ�ر زراعي�ة، واهمي�ة انهاء ظاه�رة التجاوز ع�ى االرايض 
الزراعية فضال عن اس�تحصال ام�وال الدولة من املتجاوزين 
ومحاس�بتهم«.  واضاف، »كما ناقش�ت اللجنة سبل تطوير 
االس�تثمار يف مجاالت الصناعة والتجارة والزراعة من خالل 
هذا القانون الذي سيسهل الكثر من اجراءات تمليك االرايض 
امام املستثمرين وخلق بيئة صحية لالستثمار تسهم يف خلق 
االلف ف�رص العم�ل للخريجن والش�باب العاطل�ن وتدفع 
باتجاه تنش�يط القطاع الخاص«.  وطالبت اللجنة من مدير 
ع�ام العق�ارات »تقدي�م قاعدة بيان�ات كاملة بش�أن كافة 
العق�ارات وانواعها وما اذا كانت تس�تثمرها الدولة بش�كل 

صحيح بغية تحقيق ايرادات مادية منها تعظم موارد الدولة 
غر النفطية وتدعم موازنة الدولة العامة«.  

م�ن جانبه قدم وزي�ر الزراعة وفق�ا للبيان، »رؤيته بش�أن 
القان�ون وتنظي�م وض�ع االرايض الزراعي�ة ومعالجة واقع 
الحال وتحقيق اكرب قدر ممكن من الفرص االستثمارية للبلد 

والذي تمثل االرض لبنتها االساسية«.  
واضاف، »ودعت اللجنة املالية وزارة الزراعة ودائرة عقارات 
الدولة ومديرية التسجيل العقاري اىل دراسة القانون وتقديم 
مالحظاته�م االخر بش�أن القان�ون لغرض دراس�ته ورفع 

القانون لغرض التصويت عليه«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة قوات الرشطة االتحادية، أمس االربعاء، العثور 
عى مخبأ كبر للمواد املتفجرة جنوب بغداد.

 وقالت القيادة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان 
»قطع�ات الفرقة االوىل رشطة اتحادية يف بغداد وباالش�راك 
م�ع »الل�واء 42 الجي�ش العراقي« وبإس�ناد مف�ارز الجهد 

االس�تخباري تمكنت من الكشف عى مخبأ رسي للعصابات 
االرهابي�ة يحتوي عى ك�دس كبر للعبوات الناس�فة واملواد 
املتفج�رة يف منطق�ة » م�رشوع الوحدة » جن�وب العاصمة 

بغداد«. 
واضافت: »قد احتوى عى 4 عبوات ناس�فة مسلكة حديدية 
و14 عب�وات مس�لكة عب�ارة عن  حش�وات ص�اروخ قاذفة 
و10 عبوات ناس�فة مس�لكة عبارة عن قنابل هاون 60 ملم 

و23 قناب�ر ه�اون 60 مل�م و قنربتي ه�اون 80 ملم وكمية 
م�ن مادة C4 ومادة معالجة التفج�ر 500 غرام و8 هواتف 
نوكيا مسلكه و8 بطاريات 9 فولت وشاحني هواتف مسلكة 
و313 عت�اد بكته عي�ار  12 ملم و44 عتاد رش�اش احاديه 

14.5 و1٧8 عتاد رشاش عيار 23«. 
وبين�ت ان »مف�ارز الجهد الهنديس تمكنت م�ن التعامل مع 

املواد املضبوطة ورفعها اصوليا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

عثرت ف�رق الدف�اع املدني، ع�ى قذائف 
وقناب�ر ه�اون عل طري�ق زوار أربعينية 
اإلمام الحسن )ع( بن محافظتي النجف 
وكرب�الء.  وذك�ر بي�ان إلع�الم مديري�ة 
الدف�اع املدني تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، انه »واس�تعداداً الس�تقبال 
جم�وع الزائري�ن املتوجه�ن اىل كرب�الء 
س�راً عى االق�دام قامت مفارز ش�عبة 
معالج�ه القنابل غ�ر املنفلقة يف مديرية 
دفاع مدني النجف االرشف بإجراء املسح 
امليداني لطريق نجف - كربالء املخصص 
للزوار«.وب�ن ان�ه »وم�ن خالل املس�ح 
امليداني تم العثور عى قنربتي هاون عيار 
82 وواحدة من عيار 120 وقذيفة مدفع 
123 مل�م خل�ف املواكب الحس�ينية وتم 
رف�ع املقذوف�ات وتأمينها بغي�ة إتالفها 

الحقاً وفق السياقات املعتمدة«.

املالية الربملانية تطالب وزارة ومؤسسة بتوفري قاعدة بيانات ختص عقارات الدولة

االحتادية تعلن العثور عىل خمبأ كبري للمواد املتفجرة جنوب بغداد

كشف قنابل مميتة
 عىل طريق الزائرين بني 

نجف وكربالء

        بغداد / المستقبل العراقي

ناق�ش محافظ البنك املركزي مصطفى غال�ب مخيف، أمس االربعاء، مع 
صندوق النقد الدويل، تقديم الدعم واملش�ورة الفنية وتنس�يق السياس�ات 

املالية والنقدية وخطط الضبط املايل.  
وذكر البنك يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن »محافظ 
البن�ك املرك�زي العراق�ي مصطفى غالب مخي�ف عقد اجتماع�اً بطريقة 
االتص�ال املرئ�ي مع صن�دوق النقد ال�دويل، وتم خالل االجتماع مناقش�ة 

املواضيع ذات الصلة بالوضع االقتصادي يف العراق«.  
وأضاف البيان، »تم مناقشة استعداد ورغبة الصندوق ملساعدة العراق من 
خالل تقديم الدعم واملش�ورة الفنية وتنسيق السياس�ات املالية والنقدية 

وخطط الضبط املايل«.  
ووجه محافظ البنك املركزي مصطفى غالب، األثنن، باس�تخدام التوقيع 

الرسمي عى العملة املصدرة وليس التوقيع برسم األسم.  
وقال املكتب اإلعالمي للبنك املركزي يف بيان تلقى »ناس« نسخة منه، )22 
أيل�ول 2020( إن »املحاف�ظ مصطفى غالب مخيف ت�رأس اليوم اجتماعاً 
للجنة ش�ؤون العملة يف هذا البنك بحضور األعضاء كافة، وأكد عى أهمية 
اتباع س�ياق التوقيع الرسمي عى العملة املصّدرة وعدم استخدام التوقيع 

برسم االسم الذي سبق وأن أقرته اللجنة يف اجتماع سابق«.    
وأض�اف البيان، أن »الوزير بحث مع اللجنة جمل�ة من املواضيع واّتخذت 
عدداً من القرارات التي من ش�أنها أن تس�هم يف رفع مستوى إدارة العملة 

وتحسينها«.    

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس األربعاء، عن تس�جيل 5055 
إصاب�ة جديدة بف�روس كورونا خالل ال�24 س�اعة املاضي�ة، وهو اعى 

معدل اصابة منذ تفيش الجائحة، لرتفع العدد االجمايل اىل 332635.
وكانت أعى حصيلة س�ابقة عند 5036 إصابة تم تس�جيلها يف الرابع من 

الشهر الجاري.
وأش�ارت الوزارة يف بيان للموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة كورونا 
إىل »تس�جيل 3231 حالة شفاء ليصل مجموع الحاالت إىل 264988 حالة، 

فيما بلغ الوفيات 8٧54 بعد تسجيل ٧2 حالة وفاة.

حمافظ البنك املركزي يتصل بصندوق النقد للحصول 
عىل »مشورة فنية« وتنسيق السياسات النقدية

عداد »كورونا« يسجل رقاًم غري مسبوق: 
)5055( إصابة جديدة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر التخطيط خال�د بتال 
النجم، أمس األربعاء عن التوجهات 
اس�راتيجية   إلع�داد  واألولوي�ات 
املوازن�ة العامة للدول�ة، يف جانبها 
الث�الث  للس�نوات  االس�تثماري، 
املقبل�ة 2021-2023. وذك�ر بيان 
لل�وزارة، تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، أن »الوزي�ر ت�رأس 
االجتماع املخصص ملناقش�ة آليات 
رسم اسراتجية املوازنة،  ضم وكيل 
الوزارة ماهر  حم�اد، ومدير دائرة 
واملالي�ة  االقتصادي�ة  السياس�ات 
ع�الء الدي�ن جعف�ر، ومدي�ر عام 
دائ�رة التنمي�ة اإلقليمي�ة واملحلية 
محمد محسن الس�يد، ومدير عام 
دائ�رة االس�تثمار الحكومي عادل 
عبد زيد، ومعاون�ي دائرة تخطيط 

القطاعات«.
ولفت الوزي�ر، بحس�ب البيان، إىل 
ان »تركي�ز  س�راتيجية املوازنة يف 
الجانب االس�تثماري، سيكون عى 
إعم�ار البنى التحتي�ة، والخدمات، 

وفق�ا  كاف�ة،  املحافظ�ات  يف 
لفجوات التنمي�ة املكانية واملعاير 
التخطيطية واألنشطة االقتصادية،  
واكمال املستش�فيات قيد للتنفيذ، 
و ضمان إنجاز املشاريع املستمرة، 
وتحري�ك املتلكئ�ة واملتوقف�ة، من 
املناس�بة  اآللي�ات  ايج�اد  خ�الل 
القط�اع  وإرشاك  للتموي�ل،  
الخاص«.وأشار إىل »الدفع باتجاه 
إنجاز املش�اريع االسراتيجية ذات 
االث�ر املضاعف، وتوف�ر الخدمات 
، فض�ال ع�ن اس�تيعاب تداعي�ات 
الصحية واملالية، وتأثراتها  األزمة 
عى التنمية«، مؤك�دا »أهمية دعم 
رشكات ومؤسس�ات الدولة املنفذة 
للمش�اريع، وزي�ادة تخصيص�ات 
وترسي�ع  االعم�ار،  صن�دوق 
ع�ودة النازح�ن من خ�الل زيادة 
الهجرة  لوزارة  التش�غيلية  املوازنة 

واملهجرين«.
املوازن�ة  »س�راتيجية  أن  وب�ن، 
لألعوام الثالثة املقبلة، سركز أيضا 
عى زيادة تخصيصات سراتيجية 

التخفيف من الفقر«.

وزير التخطيط: نعتزم اإلعداد السرتاتيجية 
موازنة السنوات الثالث املقبلة
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    البصرة / محمد الجابري

اعلن�ت محافظة الب�رة، ان مرشوع تنفي�ذ الخطوط 
الناقل�ة لش�بكات ال�رف الصحي يف مرك�ز املحافظة، 
سيكون حال االنتهاء منه، حل حقيقي ونموذجي ملعالجة 
مي�اه االمطار واملجاري.وقال مدي�ر التخطيط واملتابعة 
يف دي�وان املحافظ�ة، املهن�دس والء عبدالكري�م، اول�ت 
الحكومة املحلية يف البرة، قضية حل مش�اكل الرف 
الصح�ي يف مركز املحافظة، اهتمام خاص، منوها اىل ان 
مياه االمطار واملياه الثقيلة كانت تذهب سابقا باتجاه 

تريفها يف االنهر والجداول املائية املوجودة )املبازل( يف 
مركز محافظة البرة .وتابع:« ان البرة شهدت زخم 
سكاني كبري ولم تعد شبكات املجاري والخطوط الناقلة 
واملحطات املوجودة قادرة عىل اس�تيعاب هذه الزيادات 
السكانية.واشار اىل ان من املشاريع املهمة يف عام 2019 
الت�ي تم املصادق�ة عليها واحالته�ا للتنفيذ هو مرشوع 
الخطوط الناقلة يف مركز محافظة البرة، والتي سوف 
تح�ل الجزء االكرب من هذه املش�كلة.ولفت اىل ان جميع 
املحط�ات وش�بكات ال�رف الصحي املوج�ود يف مركز 
محافظ�ة البرة س�وف يتم ربطها بالخط�وط الناقلة 

والتي انطلق العمل بها قبل فرتة ويسري العمل باملرشوع 
بشكل رسيع ومقبول.واشار عبد الكريم اىل ان الحكومة 
املحلي�ة اس�تغلت ف�رتات الح�ر الصحي لع�دم وجود 
حرك�ة كبرية يف الش�وارع والطرق، من اج�ل تنفيذ اكرب 
قدر من االعمال الن فق�رات وتفاصيل املرشوع تتضمن 
قط�ع عدد كب�ري من ش�وارع مركز املحافظ�ة الغراض 
التنفيذ، مبينا ان العمل كان يتضمن الرتكيز عىل مجالني 
هما الحف�ر املخفي يف مناطق مح�ددة، والحفر املفتوج 
يف مناطق اخرى، مما س�بب ارب�اك مروري وازدحامات، 

لكننا انتهينا من هذا االمر قبل فرتة.

حمافظة البرصة: مرشوع اخلطوط الناقلة سيعالج الرصف الصحي 
ويساهم يف حتسني الوضع البيئي

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت امان�ة بغداد، أمس األربعاء، عن تنفيذ 
حملة اغلقت خاللها بناية مخالفة للتعليمات 
واس�تغاللها للرصي�ف لوضع م�واد البناء يف 
ش�ارع نادية ضمن املحلة ٥0٦ ضمن قاطع 

بلدية مركز الرصافة.
وقاكت م�الكات دائرة بلدي�ة الرصافة ايضا 
برف�ع املش�وهات واللوح�ات االعالني�ة غري 

املرخصة من شارع السعدون وتنظيم مواقع 
الباعة فيه.

وأكدت الدائرة أنها ستواصل حمالت معالجة 
التج�اوزات واملخالف�ات وف�ق خط�ة اعدت 
مس�بقا للمحافظ�ة ع�ىل املش�هد الحري 
للعاصم�ة بغداد.من جانب آخر، اعلنت امانة 
بغداد عن عقدها اجتماعاً ضم الكادر املتقدم 
ألمانة بغداد لبحث استعدادات االمانة ملوسم 

االمطار املقبل. 

وعق�د االجتم�اع عق�د برئاس�ة ام�ني بغداد 
وعضوي�ة الوكي�ل البلدي وعدد م�ن املديرين 
العام�ني لجانب الرصافة من العاصمة بغداد 
وبحث االستعدادات الخاصة بموسم االمطار 
املقبل ومراجعة استعدادات واجراءات الدوائر 
البلدي�ة بهذا الصدد. من جانب�ه، قال الوكيل 
البلدي ألمانة استمرار الدوائر البلدية باعمال 
تنظيف وتس�ليك خطوط ومشبكات املجاري 

يف عموم العاصمة ومتابعتها بشكل دوري.

تبحث استعداداتها ملوسم االمطار

امانة بغداد تغلق بناية خمالفة وتعلن »املشوهات« من شارع السعدون
    بغداد / المستقبل العراقي

أكد األمني العام ملجلس الوزراء، حميد نعيم 
الغزي، اهتمام الحكومة، وبإرشاف مبارش 
من قبل رئيس مجلس الوزراء، بإنهاء ملف 
النازحني، وإغالقه نهائياً، بعد جهود إعادة 
االستقرار إىل املناطق املحررة، بتنسيق من 
قب�ل الجه�ات ذات العالقة.وأش�اد الغزي 
خ�الل لقائه بممثل�ة الربنام�ج يف العراق، 
زينة عيل أحم�د، »بالدور ال�ذي أقدم عليه 
الربنامج، بجهود إعادة االستقرار للمناطق 
املح�ررة، ودور الربنام�ج يف دعم الحكومة 
كورون�ا«. جائح�ة  ملواجه�ة  العراقي�ة 

وناق�ش الجانب�ان، »تمدي�د برنامج إعادة 
االس�تقرار يف املحافظ�ات املح�ررة لغاي�ة 
س�نة 202٣، وإجراءات الدفعة الثانية من 
منحة الحكوم�ة العراقية ملرشوعات إعادة 
االستقرار«.وقدمت ممثلة الربنامج األممي، 
إيجازاً ملا تم إنجازه خالل الفرتة الس�ابقة 
من مش�اريع لدع�م االس�تقرار يف املناطق 
املح�ررة، وتأهي�ل مراكز الع�زل الوبائي يف 
أغلب املحافظات، فضالً عن إنش�اء مراكز 
أخرى جديدة بصيغة البناء الجاهز.وحر 
اللق�اء، ممثل�ني ع�ن الدائرت�ني القانونية 
واملالي�ة يف األمانة العامة ملجل�س الوزراء، 

والربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة.

األمانة العامة ملجلس الوزراء: ندرس متديد برنامج 
إعادة استقرار املحافظات املحررة لغاية 2023

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هيئة النزاهة االتحادية، أم�س األربعاء، عن 
قيامه�ا بتنفي�ذ ث�الث عمليات ضبط ح�االت تعاطي 
الرشوة بالجرم املشهود يف محافظات البرة وواسط 

وبابل.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه، إن “دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة، ويف معرض 
ذها فريق عمٍل من  حديثها عن العملي�ة األوىل التي نفَّ
مديري�ة تحقيق البرة، أش�ارت إىل أن الفريق تمكن 
م�ن ضبط عضو لجن�ة رفع التج�اوزات يف املحافظة 
متلبِّساً بالجرم املشهود أثناء تسلم الرشوة لقاء الكف 
عن رفع تجاوزات داخل سوق الطويسة، مبينة أنه تمَّ 

ضبط مبلغ الرشوة بحوزة املتهم”.
ويف الس�ياق ذاته، أفادت الدائ�رة بأن “مالكات مكتب 
تحقيق واسط قامت بضبط موظف يف الرشكة العامة 
إلدارة النقل الخاص – فرع الصويرة بالجرم املشهود 
أثناء تس�لمه مبلغ رشوة، الفتة إىل ضبط مبالغ مالية 
أخرى تمَّ اس�تحصالها من عدٍد من س�ائقي سيارات 
األجرة يف أحد الكراجات وقيامه بجباية األموال خالفاً 
للقان�ون، كما تمَّ ضب�ط )8( دفاتر وص�والت جباية 

مختومة وفارغة بحوزة املتهم”.
وتاب�ع، “فيم�ا نف�ذت م�الكات مكتب تحقي�ق بابل 
عملي�ة ضبط ملوظف يف مالحظية التس�جيل العقاري 
يف املحاوي�ل؛ لقيام�ه بطل�ب مبلغ من امل�ال من أحد 
املراجعني لغرض إنج�از إضبارة املعاملة الخاصة به، 

وإصدار كتاب ملصلحته”.
وبيَّنت الدائرة أنه “تم تنظ�يم محارض ضبٍط أصوليٍَّة 
بامل�ربزات املضبوطة م�ع األوليَّ�ات يف العمليَّات التي 
َذت؛ بناًء عىل مذك�راٍت قضائيٍة، وعرضها بصحبة  ُنفِّ
ة  املتهمني عىل السادة قضاة محكمة التحقيق املُختصَّ
بقضايا النزاهة يف البرة وواسط وبابل، الذين قرَّروا 

توقيف املُتَّهمني يف العمليَّتني األوليَّتني”.

النزاهة تضبط باجلرم 
املشهود حاالت رشى 

يف »٣« حمافظات

    بغداد/ المستقبل العراقي

أص�درت وزارة الرتبية، أم�س األربعاء، توضيحاً يخ�ص امتحان الدور الثاني بالنس�بة 
لتالمي�ذ والطلبة الصفوف غري املنتهية والصف الس�ادس االبتدائي للعام الدرايس 2019 
– 2020.وذكر املكتب اإلعالمي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه أن، »املديرية 
العام�ة للتقويم واالمتحانات وجهت املديريات العامة للرتبية يف املحافظات كافة، انُه يف 
حال س�المة موقف التالميذ والطلبة من الدوام س�واء أدوا امتحانات نصف السنة او لم 
يؤدوها، بأحقية ادائهم لالمتحانات ال�دور الثاني، هذا وتمنت الوزارة النجاح واملوفقية 

لطلبتنا األعزاء يف اكمال مسريتهم التعليمية« .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د عضو لجن�ة الزراعة النيابي�ة النائب 
جم�ال فاخر بان العراق يمكن ان يصل اىل 
مرحلة االكتفاء الش�امل خالل عام.وقال 
فاخر ان »العراق يمل�ك قدرات كبرية جدا 
يف قط�اع الزراع�ة التي توف�ر فرص عمل 
ل�٦0% من االي�ادي العاملة يف املحافظات 
لكنه تعرض اىل سلس�لة انتكاسات حادة 
يف الس�نوات املاضي�ة ابرزها ع�دم الدعم 
واالهم�ال وكث�رة التهري�ب م�ن املناف�ذ 
رغ�م  الع�راق   “ أن  الحدودية”.وأض�اف، 
ظروف�ه الصعب�ة لكنه قادر وخ�الل عام 

فق�ط من تحقيق االكتف�اء الذاتي يف ملف 
املحاصي�ل الزراعي�ة االساس�ية املطلوبة 
يف املائ�دة العراقية باالضافة اىل االس�ماك 
ومنتوج�ات الدواج�ن”، معت�ربا أن “هذا 
ام�ر يمك�ن ان يتحقق ل�و توفر ٣ رشوط 
اساس�ية ه�ي الدع�م الحقيقي م�ن قبل 
الدول�ة واغ�الق الح�دود ام�ام املس�تورد 
وانهاء ملف التهريب”.واش�ار فاخر اىل ان 
“احياء قطاع الزراعة ل�ن تكون تداعياته 
منح�رة يف تامني االم�ن الغذائي للعراق 
ب�ل توف�ري فرص عم�ل التنته�ي يف قطاع 
ه�و االكرب ع�ىل مس�توى الب�الد بقدراته 

االقتصادي يف انعاش أوضاع.

الرتبية تصدر توضيحًا جديدًا بخصوص الدور الثاين 
لطلبة الصفوف غري املنتهية والسادس االبتدائي

الزراعة الربملانية تؤكد قدرة العراق عىل حتقيق 
االكتفاء الشامل خالل عام فقط

    ديالى / المستقبل العراقي

اعل�ن مس�ؤول حكومي يف دياىل ع�ن انطالق ما 
اسماه برنامج احزمة بعقوبة.

وق�ال قائممقام قضاء بعقوب�ة عبدالله الحيايل 
فيى تريح صحف�ي ان” قائممقامية بعقوبة 
اطلق�ت برنام�ج حمل عن�وان احزم�ة بعقوبة 
ويه�دف اىل رفع التجاوزات ع�ىل كل االرايض يف 
مرك�ز محافظة دي�اىل وتحويله�ا اىل متنزهات 

وحدائق هامة يف مس�عى لخل�ق احزمة خراء 
تعالج مش�كلة انحس�ارها يف الس�نوات العرش 

املاضية والتي بلغت بنسبة %40”.
واض�اف، ان “احزم�ة بعقوبة س�تحقق اهداف 
متعددة ابرزه�ا الحفاظ عىل االرايض الحكومية 
املحافظ�ة  التج�اوزات خاص�ة يف مرك�ز  م�ن 
باالضافة اىل توفري نافذة للعوائل للراحة يف اوقات 
العطل لالحي�اء املتكتظة ناهيك عن خلق صورة 
جميلة يف االزقة واالحياء وازلت التجاوزات التي 

اعطت صوره مشوهه عن املدينة”.
واشار اىل ان” اوىل خطوات احزمة بعقوب بدات 
يف تقاط�ع ح�ي املصطف�ى وس�تنتقل اىل بقية 
املناطق ضمن خطة ممنهج ومدروس�ة خاصة 
وان بعقوب�ة فق�دت اكثر م�ن ٣ االف دونم من 
البس�اتني املحيطة به�ا خالل الس�نوات العرش 
االخرية”.وعان�ت االحزمة الخ�راء يف بعقوبة 
وبقية مدن دياىل من انحس�ار كبري يف الس�نوات 

االخرية بسبب التجريف والتجاوزات.

دياىل تطلق برنامج »أحزمة بعقوبة« ملعاجلة مشكلة بيئية خطرة

النقل: اليوم.. الرشوع بخطة
 زيارة االربعني

تعبئة وخدمات غاز البرصة: انتاج »غاز الطبخ« مستمر 
وجهودنا متواصلة يف اسناد مواكب الزائرين

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل العراقية، أمس االربع�اء، الرشوع بتنفيذ خطة الزيارة 
االربعينية ابتداًء من يوم غد الخميس، فيما كشفت عن تفاصيلها.

واوضح الوكيل االداري للوزارة سلمان صدام البهاديل خالل ترأسه االجتماع 
ال�دوري لغرفة عمليات نقل زائري االربعينية الوافدين اىل كربالء املقدس�ة 
ان�ه »تنفي�ذاً لتوجيهات وزير النقل نارص حس�ني الش�بيل بب�دء الرشوع 
بتنفيذ خطة الزيارة فقد تم تس�خري 2٣ قطاراً لنقل الزائرين عىل محوري 

)بغداد – كربالء املقدسة( و)بغداد–املحافظات الجنوبية(«.
وأضاف انه »تم تجهيز 800 باص من رشكة املس�افرين والوفود باالضافة 
اىل 100 باص احتياطي ، فيما اس�هم النقل الخ�اص بتهيئة ٧ آالف اىل 10 
آالف حافل�ة، اما النقل الربي فقد زج 2٥0 ش�احنة باالضافة اىل ٦0 اخرى 
م�ن الرشك�ة املختلطة التابع�ة للرشكة لتأم�ني تفويج زائ�ري االربعينية 
بانسيابية عالية وفق متطلبات وتوصيات خلية االزمة واملطابقة للرشوط 

الصحية«.
وأوض�ح الوكي�ل االداري ان�ه »س�ُتنفذ خط�ة الزي�ارة ابتداًء م�ن يوم غٍد 
بالتعاون املش�رتك مع محافظ كربالء والوزارات والجهات املعنية لتنسيق 
العمل يف تنظيم سري الشاحنات عىل طول الطريق املؤدي اىل كربالء املقدسة 

ولتسهيل انسيابية النقل وفق مخطط خدمي متكامل«.

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن ف�رع الرشكة العام�ة لتعبئة 
وخدم�ات الغ�از يف الب�رة، أمس 
اس�طوانات  انت�اج  إن  األربع�اء، 
الغ�از مس�تمّر يف معام�ل التعبئة، 
وبوترية متصاعدة، خدمة للمواكب 
الحس�ينية خالل مس�رية االربعني 

الظافرة.
وذك�ر اعالم الف�رع الرس�مي، انه 
مع ازدياد الجموع الغفرية املتجهة 
نح�و كرب�الء الس�يما يف مناط�ق 
ش�مال البرة، وازدياد الطلب عىل 
مادة » غاز الطبخ« ، واصلت جهود 
الرشكة بوترية متصاعدة ومستمرة 
ع�رب معام�ل التعبئ�ة املنت�رشة يف 
املحافظة السيما القريبة من طريق 
» املش�اية«  يف تجهي�ز اس�طوانات 

الغ�از املعب�أة ، فض�اًل ع�ن توزيع 
امل�اء الصالح للرشب ع�ىل املواكب 

الحسينية.
يأتي ذلك بعد االس�تعدادات الكبرية 
الت�ي وجه�ت به�ا االدارة العليا يف 
الرشكة واملتابع�ة املبارشة من قبل 
ادارة ف�رع البرة يف دعم واس�ناد 
املواك�ب الخدمي�ة للزائري�ن، م�ن 
خالل تكثيف العمل بنش�اط تعبئة 
االس�طوانة والرقابة املستمرة عىل 
نوعي�ة املُنَت�ج، م�ع االلت�زام التام 
والتعف�ري  الوقائي�ة  باالج�راءات 
املستمر لألس�طوانات قبل دخولها 
الخط�وط االنتاجي�ة، فيما أس�هم 
الف�رع بمبادرة وع�رب معمل تعبئة 
غ�از القرن�ة الحكومي بنق�ل املاء 
الصالح لل�رشب RO، وتوزيعه عىل 

مواكب خدمة الزائرين.

استعدادًا للموسم الرتبوي اجلديد

حمافظ البرصة يعلن انجاز »٤« مشاريع تربوية جديدة يف مناطق خمتلفة من املحافظة
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلن محافظ البرة املهندس اسعد عبداالمري 
العيدان�ي، اكم�ال اربع�ة مش�اريع يف قطاع 
الرتبي�ة، يف مناط�ق مختلفة م�ن املحافظة، 
استعدادا لتسليمها ملديرية الرتبية قبل انطالق 

املوسم الدرايس القادم 2020/2020.
وق�ال العيدان�ي للمرك�ز اإلعالم�ي: يعان�ي 
القط�اع الرتب�وي يف الب�رة من قل�ة االبنية 
املدرس�ية الزدياد اعداد الطلبة، وقلة االرايض 
املخصص�ة له�ذا القط�اع اىل جانب التوس�ع 
العمراني الذي ش�هدته الب�رة«، الفتا اىل ان 

خطة مش�اريع البرة 2019 اهتمت بشكل 
كب�ري بقطاع الرتبية بش�كل خ�اص، اذ تمت 
املصادقة واحالة اكثر من 2٥0 مرشوع يف هذا 

القطاع الحيوي.
ون�وه اىل ان الحكوم�ة املحلي�ة عمل�ت ع�ىل 
اس�تمالك لع�دد م�ن قط�ع االرايض يف ه�ذا 
املج�ال بالتع�اون مع الدوائ�ر الحكومية عرب 
ال�رشاء املب�ارش او تبدي�ل ملكي�ة االرض من 
ال�وزارة املالكة له�ا اىل الحكوم�ة املحلية، اىل 
جان�ب احالة العرشات من مش�اريع انش�اء 
امل�دراس اىل رشكات محلي�ة واجنبي�ة تعم�ل 
بتنفي�ذ املباني بطريق�ة البن�اء الجاهز، من 

اجل اس�تغالل الوقت واالنجاز املثايل تحضريا 
للموسم الدرايس الجديد.

اوض�ح  املكتمل�ة،  الجدي�دة  امل�دارس  وع�ن 
العيدان�ي ان اوىل ه�ذه امل�دارس هي انش�اء 
مدرس�ة ب18 صف وبثالث طوابق يف س�احة 
الجاح�ظ بناحي�ة عزالدي�ن س�ليم  ثانوي�ة 
يف قض�اء املدين�ة. وتاب�ع:« فيم�ا ت�م انجاز 
مرشوع انشاء 10٣/تربية، وتضمن املرشوع 
ه�دم واعادة بناء مدرس�ة غ�زة االبتدائية، يف 
حي الحس�ني يف الب�رة، وبناء مدرس�ة من 
18 ص�ف بث�الث طواب�ق، اىل جان�ب مرشوع 
انجاز مدرس�ة يف ناحية حم�دان بقضاء ابي 

الخصيب، واملتضمن انش�اء مدرسة 18 صف 
بث�الث طوابق. واش�ار اىل ان امل�رشوع الرابع 
تمث�ل يف انج�از م�رشوع ه�دم واع�ادة بناء 
اعدادي�ة االنتص�ار املهنية يف  قض�اء املدينة، 
واعادة بناء مدرسة جديدة ب18 صف وبثالث 
طواب�ق/ نموذج�ي ضم�ن مناقص�ة ٦/٣٦ 
يف مش�اريع 2019. واختت�م العيداني حديثه 
بالقول: ه�ذه املدارس انج�زت من الرشكات 
املحلي�ة يف املحافظ�ة وستس�لم اىل مديري�ة 
تربي�ة البرة واالقس�ام الرتبوية التابعة لها 
باعتباره�ا الجهة املس�تفيدة، مبينا ان االيام 
القادم سيشهد انهاء العمل يف مدارس اخرى.

    بغداد / المستقبل العراقي

ثمن وزي�ر التعليم الع�ايل والبحث العلمي األس�تاذ الدكتور نبيل 
كاظ�م عب�د الصاح�ب جه�ود ومواق�ف الجامع�ات والكلي�ات 
الحكومي�ة واألهلي�ة يف دع�م وإس�ناد واس�تضافة امتحان�ات 

السادس اإلعدادي.
وتضمن كتاب موجه للجامعات كافة بمناسبة انتهاء امتحانات 
الدور األول لطلبة الدراس�ة اإلعدادي�ة أن دعم الربامج الحكومية 
وتوجه�ات الدولة والس�يما اس�تضافة االمتحان�ات الوزارية قد 
أس�هم يف الحفاظ عىل مس�توى رصانة التعلي�م والصحة العامة 
ويس�تحق تثمينا يلي�ق بمؤسس�ات التعليم العايل التي س�جلت 

مواقف متميزة لحماية مستقبل األجيال القادمة.

وزير التعليم يثمن مواقف اجلامعات والكليات 
احلكومية واألهلية يف استضافة االمتحانات الوزارية

    بغداد / المستقبل العراقي

كرم وزير الرتبية عيل حميد الدليمي، أمس األربعاء، وكيل الوزارة 
للشؤون اإلدارية إبراهيم عبد ويل، بعد إحالتُه عىل التقاعد لبلوغه 
الس�ن القانوني.وأشاد الدليمي بحس�ب بيان للمكتب اإلعالمي، 
بحضور املدراء العامني ومعاونيهم »بعطاء الزميل عبد ويل لخدمة 
العملية الرتبوية، والجهود التي بذلها إليصال الرس�الة الرتبوية، 
مثني�اً عىل »عالقة الثقة التي اس�هم الزميل يف بنائها بني الوزارة 
واملجتمع«.بدوره أعرب وكيل الوزارة للش�ؤون اإلدارية إبراهيم 
عبد ويل عن ش�كره لوزير الرتبية عىل ه�ذه اللفتة الكريمة التي 
ُتجس�د حرص الوزارة عىل االهتمام بأبنائها املتقاعدين«، واضعاً 

»خرباته يف خدمة الوزارة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية، أمس االربعاء، ع�ن تعزيز الواقع 
الصح�ي بدخ�ول )٣8( صهريج�ا مل�ادة االوكس�جني م�ن منفذ 

سفوان الحدودي.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه انه تم 
»دخول من منفذ سفوان الحدودي )٣٧( صهريجا محمال بمادة 
األوكسجني وبحمولة إجمالية )٧٦0طن( قادماً من دولة الكويت 
لرف�د املستش�فيات وتعزي�ز عمله�ا ملعالجة املصاب�ني بجائحة 

كورونا«.
واوضح�ت، أن »عملي�ة إدخ�ال الصهاريج تمت وف�ق الضوابط 

والتعليمات النافذة من قبل الجهات املعنية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت مديري�ة تربي�ة الك�رخ الثانية، أم�س االربع�اء، الدعوة 
للمحارضي�ن بالتوجه اىل مدارس�هم غدا للمب�ارشة مع املالكات 

الرتبوية.
 وذكر بيان للمديرية انه »حس�ب توجيه املدير العام لرتبية بغداد 
الك�رخ الثاني�ة قيس إس�ماعيل جب�ار، عىل جمي�ع املحارضين 
املس�جلني يف قاعدة البيانات من املس�تلمني منحة و مس�تمرين  
بالخدم�ة قبل ايقاف ال�دوام واملنقطعني من الذي�ن لديهم اوامر 
ادارية س�ابقة وثبتت اس�ماءهم كمبارشين قب�ل ٣1 /12 لعام 
2019 التوجه اىل مدارسهم غدا للمبارشة مع املالكات الرتبوية«.

وأض�اف البيان أنه »يتوج�ب عىل ادارات امل�دارس قبول مبارشة 
املحارضين وفق الس�ياقات اعاله وس�يتم اجراء تس�وية الحقة 

لهم بحسب الفيض والشاغر«.
وأش�ار البي�ان اىل ان�ه »بالنس�بة ملح�ارضي عام 2020 س�يتم 
معالج�ة موضوعه�م الحقا بالتنس�يق م�ع ال�وزارة واملحافظة 

وحسب الحاجة«.

بعد احالته عىل التقاعد.. تكريم الوكيل 
اإلداري لوزارة الرتبية بدرع العطاء

املنافذ: دخول »٣8« صهرجيًا ملادة 
االوكسجني من الكويت عرب منفذ سفوان

تربية الكرخ الثانية تصدر توجيهًا للمحارضين: 
عليكم املبارشة مع املالكات الرتبوية
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متحف األخوات برونتي.. رصاع من أجل البقاء!
           سناء عبد العزيز 

إذا كنلت ترغلب يف التعلرف على عائلة 
برونتلي عن كثلب، يسلعدنا أن نوفر لك 
فرصلة لحجلز جوللة خاصلة جلًدا مع 
برونتلي  متحلف  أمينلة  دينسلدال،  آن 
هلاوورث،  قريلة  يف  هنلاك  برسلوناج، 
ثمانيلة أميال غربلي برادفلورد، وثالثة 
أميال جنوبي كييل، حيث ينتصب املتحف 
اللذي ُبني بلن عاملي 1778 و1779 يف 
أعى الشلارع الرئييس للقريلة. ويف عام 
1820، انتقل إليه القس باتريك برونتي، 
بعلد تعيينله رئيًسلا لكنيسلة القديلس 
ميخائيلل وجميلع املالئكة، ملع زوجته 
ماريا وأطفاله؛ شلارلوت، وإمييل، وآن، 
وبرانويل، ليظل منلزًل لألرسة عى مدى 

حيواتهم القصرية.

منزل املوت األكيد
هلاوورث قريلة سلاحرة، لكنهلا تثلري 
القشلعريرة بمناخها القلارس، األجواء 
املوحشلة التي ألهمت األخلوات برونتي 
عاملًيلا،  املشلهورة  رواياتهلن  بكتابلة 
ومرسح أحلداث »مرتفعلات ويذرينغ«، 

و«جن آير«.
على امتلداد الشلارع الرئيليس، تنترش 
عدد ملن املتاجر بن املقاهلي والحانات 
واملطاعلم، عى رأسلها املنلزل الذي ظل 

املوت زائره الدائم.
يف 15 أيلول/ سلبتمرب 1821، ماتت األم 
برسطان الرحم، وتركلت للقس أطفاله 
السلتة. بضعلة أعلواٍم ل أكثلر، أصيبت 
اثنتان منهما بداء السلل، نظرًا للظروف 
السليئة للمدرسلة التي ألحق بها القس 
بناتله األربلع لتعليم بنات رجلال الدين. 
عادت الفتاتلان، 11 عاًملا، و10 أعوام، 
لتموت واحدة وراء األخرى يف هذا البيت، 

ل يفصل بن موتهما سوى شهٍر واحد.
آن وإميليل وشلارلوت وجلدن ملالًذا يف 
الكتابلة، وتمكلن ملن طبلع قصائدهن 
تحت أسلماء مستعارة، ألسباب رصحن 
بهلا: »يف معارضة للدعاية الشلخصية، 
أخفينا أسلماءنا األصليلة خلف )كورير 
بلل - إليلس بلل - آكتلون بلل(. اخرتنا 
هذه األسلماء الغامضة عى ضوء رغبة 

يف اسلتخدام أسلماء ذكورية مسليحية 
بشكل إيجابي، حيث لم نكن نود أن نعلن 
أننا نسلاء، وقتها كان سيتم التعامل مع 
طريقلة كتاباتنلا وتفكرينلا باعتبارهلا 
»أنثويلة«. كان لدينلا انطبلاع قوي بأن 
أعمالنا سينظر إليها باستعالء، إذ لحظنا 
كيف يسلتخدم النقاد يف بعلض األحيان 
أسللوب مهاجمة الشلخصية كوسليلة 
للعقاب، وأسللوب الغزل كمكافأة، وهو 

ليس باملدح الحقيقي«.
كشفت الشلقيقات الثالث عن أسمائهن 
الحقيقيلة لحًقا. وبحلول العلام التايل، 
ذاع صيت األخوات برونتي وسط املحافل 
األدبيلة يف لنلدن. لكلن امللوت للم يمهل 
إمييل لتسلتطعم حلالوة تحققهلا، فما 
لبثلت أن لحقلت بأختيهلا، وتبعتهلا آن 
أيًضا. أما شلارلوت التي تعودت التجول 
حلول الطاوللة ملع أخواتهلا، يتحدثن 
علن مشلاريعهن يف الكتابلة، فبعد وفاة 
أخواتها الخمس، أصبحت يف عزلة تامة، 
ل تستطيع النوم من دون هذه الطقوس 
الليليلة التي تعودت عليهلا، تصف مارثا 
بلراون، خادمة املنزل كيلف »يتألم قلبي 
عندملا أسلمع اآلنسلة برونتلي تميش، 

تميش بمفردها«.

بهو املدخل الرئييس
كانلت قاعلة املدخل أكرب مملا هي عليه 
اليوم، شلارلوت هلي من أجلرت العديد 
من التعديالت الهيكلية عى املبنى يف عام 
1850، منها توسليع غرفلة الطعام عى 
حساب بهو املدخل، وتوسيع غرفة النوم 
الرئيسلية عى حسلاب الغرفة الصغرية 
فوق القاعة. يف رسلالة إىل صديق، قالت 
إليزابيلث جاسلكل كاتبلة سلريتها: »ل 
أظنني رأيت يوًملا مكاًنا نظيًفا عى هذا 
النحو، كل يشء متسق ومتناغم وبسيط 
جًدا. املفروشلات يف بيلت القس تعكس 
بسلاطة أواخر العرص الجورجي، وأوائل 

العرص الفيكتوري«.
أرضيلة املدخلل والسلاللم ملن الحجلر 
الرميل، دائًما ملا تكون نظيفة عى نحو 
رائع، تتذكلر صديقة شلارلوت املقربة، 
إيللن نلويس، زيارتهلا األوىل إىل منلزل 
برونتي يف صيف عام 1833، بعد الصالة 

يف السلاعة الثامنة، كان السليد برونتي 
يقفلل البلاب األمامي، وحلن يمر بباب 
غرفلة الجللوس دائًما ما يوجله تحذيرًا 
لطيًفا لل«أطفاله« كيال يظلوا متيقظن 
إىل وقلٍت متأخر؛ ويف منتصف الطريق إىل 

الدرج، يتوقف مللء الساعة.

مكتب القس برونتي
تحتلوي حجلرة املكتبلة على املجموعة 
األكثلر شلموًل ملن مخطوطلات عائلة 
برونتلي، والرسلائل، والطبعلات املبكرة 
للروايلات والشلعر، وعدد ملن األغراض 

الثانوية تخص العائلة الستثنائية.
يف هلذه الغرفلة، أنجلز القلس معظلم 
أعماله يف األبرشية، حيث كان يستخدمها 
كمكتلب له. وفيها اكتشلف ألول مرة أن 
ابنته الكلربى كاتبة ناجحة، حن دخلت 
شلارلوت، تحملل نسلخة ملن روايتها 
الثانية »جن آير«، وبعض ما كتب عنها، 
إىل مكتب والدها، وحلدث بينهما الحوار 

التايل:
»بابلا ، كتبلت كتاًبلا«. »هلل فعللت يا 
عزيزتلي؟«. وواصل القلراءة. »لكني يا 
أبلي أريلدك أن تقرأه«. »ل أسلتطيع أن 
أزعج نفيس بقراءة آنسلة«. »لكنه نرش 
بالفعل«. »آمل أل تكون قد ورطت نفسك 

يف مثل هذه النفقات السخيفة«. »أعتقد 
أنني سأكسلب بعض املال علن طريقه. 

هل يل أن أقرأ لك بعض آراء النقاد؟«.
يف وقلت لحق من ذلك اليوم، أعلن القس 
باتريلك رضاه قائاًل: »أطفايل، شلارلوت 
كتبت كتاًبا - وأعتقد أنه أفضل مما كنت 
أتوقع«. كان السيد برونتي دائًما فخوًرا 
جلًدا بإنجلازات بناتله، وقلد أدرك، هو 
الذي شلق طريقه ملن خلفية متواضعة 
يف إيرلنلدا إىل جامعلة كامربيلدج، قيمة 
التعليلم، وعزز اهتمامهلم بالفن واألدب 

والسياسة واملوسيقى.

وحدي يف املنزل
حجلرة  على  يغللب  القرملزي  الللون 
الطعام... هنالك لوحة زيتية لشلارلوت، 
وتجويفان يف الحائط يرتكن عليهما عدد 
من األرفلف املليئة بالكتلب. وعى الرغم 
ملن أن شلارلوت ل تذكلر إل القليل عن 
والدتها التلي توفيت وهي يف الخامسلة 
فقلط ملن عمرها، ثملة ذكلرى عزيزة 
وغامضلة تالزمها عن السليدة برونتي، 

وهي ترضع برانويل يف هذه الغرفة.
توجد ثالث لوحات ملشاهد توراتية لجون 
مارتلن )1789 - 1854( معلقلة على 
الحائط )»الطوفان«، و«عيد بيلشلزار«، 

و«جوشلوا يأمر الشمس«(. كانت صور 
مارتلن الدراميلة، على نطلاق واسلع، 
مصلدر إلهلام مبكلر لربونتي الشلاب، 
مؤلف الشعر والخيال، الذي أنشأ أطفاله 
معتاديلن على رؤيلة كتب تحمل اسلم 

عائلتهم عى رفوف البيت.
حول طاولتها الواسعة، اعتادت األخوات 
برونتلي التجلول حتى السلاعة الحادية 
علرشة تقريًبلا، يقلرأن ويتحدثلن علن 
خططهلن الكتابيلة ومشلاريعهن. هنا 
كتبلت شلارلوت، وإميليل، وآن، معظلم 
و«مرتفعلات  آيلر«،  »جلن  أعمالهلن، 

وذرنج«، و«أغنيس غراي«.

الغرفة الرئيسية يف البيت
غرفة النوم الرئيسية يف البيت استخدمها 
أفلراد مختلفلون ملن األرسة على ملر 
السنن، اعتماًدا عى من تصادف وجوده 
يف املنزل يف وقت معن. وكان من الشائع، 
يف القرن التاسلع عرش، أن يتشلارك أهل 
البيلت الغرف واألرسة أكثر مما هو عليه 

اليوم.
كانلت الغرفة تخلص الزوجلن، باتريك 
وماريلا. إىل أن توفيلت ماريلا، عن عمر 
يناهلز الثامنة والثالثلن، يف تلك الغرفة، 
وتعلودت آن الصغلرية النلوم فيهلا مع 

عمتهلا التلي قدملت ملن بيتهلا إىل تلك 
البقعة القاسلية لتدير شؤون البيت بعد 
موت سليدته.  وأخريًا حن رحل الجميع 

أصبحت غرفة شارلوت وحدها.
يونيلو 1854: تشلاركت شلارلوت هذه 
الغرفلة ملع زوجها آرثلر بيلل نيكولز، 
مسلاعد والدهلا، وحملت بعدهلا بوقت 
قصري. ولكلن صحتها بلدأت بالتدهور، 
وانتابها شلعور  دائم بالغثيان واإلرهاق 
الشلديد، إىل أن توفيت ملع ابنها الذي لم 
يولد بعد، يف آذار/ مارس 1855، وهي يف 

سن الل38، تماًما مثل أمها.
قبل أن تموت، سلمعت شارلوت املريضة 
بشلدة زوجها يصليل بجانبهلا: »أوه!«، 
همسلت قائلة: »لن أموت، أليس كذلك؟ 
إنله للن يفلرق بيننلا، لقلد كنا سلعداء 

للغاية«.
تصلف فرجينيا وولف شلارلوت برونتي 
يف كتابهلا »غرفة خاصلة باملرء وحده« 
بأنهلا: ُحلرمت ملن حقهلا يف التجربة، 
حيلث فرضت عليها حيلاة راكدة يف بيت 
كاهن، ترتق الجوارب يف وقت كانت تتوق 

فيه إىل أن تجوب العالم حرة.

جمعية برونتي مهددة بخطر اإلغالق
بعلد وفلاة باتريلك برونتي علام 1861، 
بيعت محتويات منزله يف مزاد علني، لول 
أن قام جامعو التذكارات بعدة زيارات إىل 
هاوورث، وإقناع األشخاص الذين كانوا 
عى صلة بالعائلة، أو الذين اشرتوا أشياء 
يف ملزاد 1861، بالتخليل علن كنوزهم؛ 
حتلى علادت مقتنيلات عائللة برونتي 
ترتاكم، وتأسسلت جمعيلة برونتي عام 

.1893
يف علام 1928، تلربع  السلري جيملس 
روبرتلس بمبنى املتحف اللذي كان يوًما 
ما منلزًل لألخلوات »برونتلي«، لصالح 
الجمعيلة. وملن وقتها وهو يسلتقطب 
أكثر من 70 ألف زائر كل عام، يشلكلون 
لل«جمعيلة  األسلايس  الدخلل  مصلدر 
برونتي«. لذا كان طبيعًيا أن يعلن املتحف 
علن ترضره بشلدة خالل فلرتة اإلغالق 
التي قلصلت عائداته إىل أكثلر من 70 يف 
املئلة، عى الرغلم من إعلادة افتتاحه يف 
آب/ أغسطس املايض، لكن صغر حجمه 

قيد عدد الزوار ألسباب تتعلق بالسالمة. 
تتوقع جمعية برونتي »انخفاًضا كبريًا يف 
أعداد اللزوار والدخل« يف عام 2021. لقد 
دخلت يف مرحلة التشلاور مع املوظفن، 
مع احتملال ترسيح املوظفلن، وتطلب 

الدعم من الجمهور.
»استفدنا من كل دعم الدولة املتاح لنا، بما 
يف ذلك إجازة غالبيلة موظفينا، والتقدم 
بطلب للحصول عى منح وأموال طارئة، 
لكننلا ما زلنا نواجه عجزًا يف نهاية العام 
قلدره 100 أللف جنيه إسلرتليني. نحن 
ندرك بشكل مؤلم أن كل ما فعلناه، وما 
زلنا نخطط للقيام به، قد ل يكون كافًيا 
لضملان اسلتمرارنا حتلى علام 2021، 
ونعلم أن األوقات صعبة، سلواء بالنسبة 
لألشخاص، أو للمؤسسلات والرشكات، 
يف كل ملكان، ولكن إذا كنت قلادًرا أنت، 
أو أي شلخص تعرفه، عى مساعدتنا يف 
هلذا الوقلت العصيب، فقد يحلدث فرق 
باسلتمرار فتلح أبوابنلا للجمهلور، أو 

إغالقها مرة أخرى«.

إليوت يتدخل إلنقاذ متحف برونتي
للم تتوقلع الجمعية أن يبلادر ورثة تي. 
إس. إليوت بتقديم تلربع بقيمة 20 ألف 
جنيله إسلرتليني، قاللت ريبيلكا يورك، 
رئيسلة قسلم التصالت والتسلويق يف 
الجمعية، »لقد تربعلوا بهدوء بمبلغ 20 
أللف جنيله إسلرتليني، متمنلن لنا كل 
الخري يف حملتنا، وجاء التربع بسلبب ما 
حققه عرض »القطط«، الذي اسلتند إىل 

شعر إليوت، من نجاح باهر«.
استطاعت الحملة إىل اآلن جمع ما يقرب 
من 50 ألف جنيه إسرتليني، منها املنحة 
املقدمة من صندوق الستجابة للطوارئ 
التابع ملجللس الفنون يف إنكللرتا، والتي 
تعنلي أن املتحلف يمكلن إعلادة فتحه، 
وزيارته عن طريق حجز مسبق، بتذكرة 
مؤقتة فقط، ودخول الزوار بمعدل ستة 
أشلخاص كل 15 دقيقلة. وهلذا يعنلي 
أنلك لو كنت زائلرًا فستسلتمتع بتجربة 
خاصلة جلًدا، ملع آن دينسلدال، أمينة 
متحف برونتي برسلوناج، هناك يف قرية 
هاوورث، ثمانية أميال غربي برادفورد، 

وثالثة أميال جنوبي كييل.

رواية »حيدث أن نختار«: من تداعيات الذاكرة إىل تداعيات املجتمع
           رياض خليف

ل ينفصلل الفلردي علن الجماعلي يف الرواية، فهذا 
الفلردي الذي تجسلده أنملاط مختلفلة من الرسد 
الروائي الذي يحفل باألنا )السريذاتي /تيار الوعي( 
يشلتبك عادة ملع الجماعلي ويختللط بالتاريخي 
والثقلايف، ويجعلل أسلئلة اللذات تمتلزج بأسلئلة 
املجموعة. فالكتابة الّروائّية تميل إىل تنويع قضاياها 
ومطالبها ومشلاغلها. ولعل هلذه الرواية الصادرة 
مؤّخلرا تشلّكل نموذجلا لهلذا األملر.. فاسلتخدام 
الكاتبلة لتقنيات تيار الوعي للم يمنع نّصها من أن 

يكون مرآة للواقع املحيّل.

تداعيات الذاكرة
تضعنا سلعدية بن سالم يف روايتها الجديدة »يحدث 
أن نختار« يف مناخات رواية تّيار الوعي، التي تّتسلم 
بتداعلي الذاكلرة، بدون ترتيب وتحمل أسلئلة حول 
وجود اإلنسلان ومعركته مع الحيلاة، وهي روايات 
بوح واسلرتجاع للحظلات املصريّيلة، وكتابة ألزمة 
اإلنسلان الّنفسلّية. ولعل هذا ما يمكن تسلجيله يف 

هذه الرواية.

يبدو العنوان محيال عى السلؤال الوجودي.. سلؤال 
اإلنسلان ومصلريه، الذي يمكن التفكلري فيه عقب 
تتبع مسلار الرواية، فالشلخصية الرئيسية تعيش 
حيلاة للم تخرتهلا، تتقاذفهلا الصلدف واملفاجآت 
والتحلولت. تحكمهلا أسلئلة كثرية سلؤال الهوية 
اللذي يرافقها بن أب روحي، وآخر منيس يف القرية، 
وسلؤال السلتقرار بعد مراحل عديدة. هذه النزعة 
يكرّسلها أسللوب الرسد، فنحلن أملام كتابة تقوم 
عى التذكلر وفتح أبلواب الذاكرة، وتفحص سلرية 
األنلا. فالشلخصّيات تلرسد حكاياتهلا بضمري األنا 
يف أغللب ردهلات الرواية، وهلي تملارس تداعيات 
مختلفة تتأمل مصائرها، وتنبش ذكرياتها وتطرح 
أسئلتها، وهي تعيش أسئلة الوجود املختلفة. تعيش 
الضيلاع والغرتاب ومفاجلآت رحلة الحيلاة. ولعّل 
شلخصّية الدكتلورة عائلدة بن يحيى التي عاشلت 
حياة مضطربة، وشلهدت حياتها تطورات مفاجئة 
تشّكل محورا تدور حوله هذه األسئلة. فهي تنطلق 
من ريفها الجميل نحو العاصمة لتواصل دراسلتها 
الجامعيلة فتنقللب حياتهلا، وتدخلل يف رصاعلات 
مختلفلة تبدأ منلذ تعرضها لالعتقال اثلر تحركات 
طالبية. شلّكل هذا الحدث بداية جديدة لها، فأهلها 

أنكروها احتجاجا، وأعلنلوا موتها وأقاموا جنازتها 
»كابوس مرعب وصوت قوي يصلني متوّعدا، صوت 
قلوي حاقد أعرفله جّيدا، صوت ينهلال عيّل قواطع 
»هلذا عالش بعثتك تقري، لك بنتنا ول نعرفوك بعد 
اليوم… إنيس اليل ليك عايلة«. تاهت عيناي تبحثان 
علن مصدر الصوت فاعرتضتنلي عينا والدي تقطع 

مسار البحث«.
تبلدأ هذه الشلخصّية بهلذه الحادثلة رحلة ضياع 
واغرتاب: حياة مع غرباء وزواج صوري وأبوة مزيفة 
وهوية جديلدة من معيوفة وفاطملة، إىل عائدة بن 
يحيى، فاسم معيوفة هو اسلمها األصيل، وفاطمة 
هو السلم الثاني، وأما عائدة فهو السم الذي منح 
لها بعد تخيل عائلتها عنها، واعتبارها يحيى أبا لها، 
وإعلالن موتها الوهمي. وهو السلم اللذي انتقلت 
به من الفشلل إىل النجاح، تصبلح دكتورة متميزة.. 
ولعل هذا الجانب من الرواية يثري الكثري من أسلئلة 
الوجلود اإلنسلاني، ويجعلل الرواية كتابلة لرصاع 
الذات مع الحياة، وأسئلة الهوية والوجود املختلفة. 
لكّن الكاتبة خرجت بنصها علن التهويمات الذاتية 
الحائلرة وتداعيلات الذاكرة، وجعلتله نّصا منفتحا 

عى الذاكرة الجماعّية وواقع املجتمع وثقافته.

تقاطع الروائي والجتماعي
رسعلان ما نرتطم بالبنية السوسليونصية للرواية، 
فنرصلد الكثري ملن تقاطعات السوسليولوجي مع 
الروائلي. ولعلّها فرصلة للقول بأّن الرواية ليسلت 
خطابا وحكاية فحسب، مثلما حّدد ذلك تودوروف، 
ومعظلم الشلكالنين، ولكنهلا أيضلا تقاطلع بنية 
روائيلة ملع بنيلة سوسليولوجية، وفق ملا يقرّه 
الّتوّجه السوسليولوجي، اللذي يمثله باختن وزيما 
وغولدملان وغريهلم، وهلو توّجله أعلاد العتبلار 
للخطاب الجتماعي يف مقاربة الرواية. فالدراسلات 
السوسيونصية تعترب أن »العالقة بن النص واملجتمع 
ليست عالقة انفصال، أو تأثري، بل هي عالقة كمون 
بصفة أساسلية« )بيري زيما »النقد الجتماعي نحو 
عللم اجتماع النلص األدبي« تعريب عائلدة لطفي، 
تقديم سليد بحراوي ل القاهرة دار الفكر للدراسات 
والنلرش والتوزيلع 1991(. فالنص األدبلي يمتّص 
اللغلات الجتماعّية على حد تعبري زيملا، ول يخلو 
ملن بنية اجتماعية تجاور بنيتله النصية، وتتداخل 
معها وهي تتشكل من خالل املكونات الرسدية التي 

يقحمها الروائي يف النص.

وثائق تكشف العالقة الغامضة 
بني مؤلف »األمري الصغري« وأمريكية

           بغداد / المستقبل العراقي

تكشلف سلسللة وثائق تعلرض للمرة األوىل يف معلرض الكتب النلادرة بباريس 
عالقلة قويلة غامضة جمعلت قبل ثمانية عقلود بن الكاتلب الفرنيس أنطوان 
دوسلانت إكزوبريي وامرأة أمريكية سعت لنقل قصته الشهرية »األمري الصغري« 

إىل الشاشة يف عمل من إنتاج »ديزني«.
ول تتوافر لدى كّتاب السلرية سوى قلة قليلة من املعلومات بشأن هذه العالقة، 
التلي جمعت بلن 1938 و1940 الكاتب والطيار الفرنيس الشلهري جاين لوتن. 
ووقع مدير املكتبات كريسلتوف شلامبيون، املتخصلص يف اإلصدارات القديمة، 
عى 7 وثائق تكشف وجود هذه األمريكية يف حياة الكاتب الفرنيس، وتتيح وضع 

فرضيات عدة عن العالقة التي يكتنفها غموض كبري.
وملا يظهر ملن خالل الوثائلق املطروحة للبيع هلو أن إكزوبلريي وجاين لوتن 
التقيلا يف نيويلورك علام 1938 أو 1939، أي يف الفلرتة التي أقلام فيها الكاتب 
الفرنليس باملدينلة األمريكية خلالل 3 محطلات طويلة، ويروي شلامبيون من 
مكتبة فوسلرتول يف باريس: »لقد احتفظ من سلهرتهما األوىل بريشلة مذّهبة 
كانت موضوعة عى األرجح عى قبعة جاين أو لباسها، وقد أطلق عليها تسمية 

ريشة املالك«.
لكلن من هي جاين لوتن؟ يبقى هذا السلؤال رهنا ببحلوث املؤرخن، خصوصا 

كون هذا السم منترشا يف الوليات املتحدة كما أن تاريخ ولدتها مجهول.
ويبدو أن لوتن هذه كانت أصغر سلنا من الكاتب الذي كان يناهز األربعن حن 
التقاها، حسبما يستنتج شامبيون من إهداء كتبه إكزوبريي عى »نسخة طبعت 
خصيصا لآلنسة جاين لوتن« من كتابه »طّيار الحرب« الصادر يف نيويورك سنة 

1942، وأطلق عى نفسه يف هذا اإلهداء لقب »الصديق املسن«.
ومن القطع السلتثنائية ضمن مجموعة الوثائق هذه، رسلالة غري مؤرخة من 
صفحتلن، يمكلن التكهن بأن إكزوبلريي نصها يف أكتوبلر 1940، وكتب فيها: 
»سلأقوم بجولة يف نيويورك للرتويج لكتابي أرض البرش«، مضيفا: »لن أسلمح 

لِك بالضحك إذا ما قلت لِك إني سآتي من أجلك فقط ألن ذلك صحيح«.
وتقلدم مكتبة فوسلرتول يف هذه املجموعة املتعلقة بجايلن لوتن ملخصا من 3 
صفحات عن القصة باإلنكليزية مقدما من أمريكية شابة، ويبدأ امللخص بعبارة 
»طيلار وحيد يواجله عطال يف الصحراء ثم يستسللم للنوم بعلد محاولة حثيثة 

إلصالح املحرك املعطل«.
وأوضح شلامبيون: »هي تقلف وراء املبادرة، بالتفاق بال شلك مع الجهة التي 
كانت سلتقدم« العمل، وهذا السيناريو ملا كان ليشلكل أحد األفالم الكالسيكية 
املحتملة يف القرن العرشين قبل فشل املرشوع، ويحمل عبارة مكتوبة بخط اليد 

عن الجهة املرسل إليها وهي »إىل ديزني«.
وتويف إكزوبريي يف سلبيل فرنسا، إثر اختفاء أثره قبالة سواحل مرسيليا جنوب 

البالد يف يوليو 1944.

اعالن 
اىل الرشيك / خلدون خليف عنيزان.

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي سلبع 
البور لغرض اسلتخراج اجازة بناء عى 

العقار املرقم 1158 / 1 سبع البور .
الرشيكة 

عذراء كريم حسن 

للللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء العى

رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة بداءة النجف

العدد : 644/ب2018/3
التاريخ 2020/9/17

اعالن
بنلاءا عى القلرار الصلادر من هلذه املحكملة بازالة 
شليوع العقار املرقم )3/21101 حي النرص يف النجف  
عليله تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله 
واملبينله اوصافه وقيمته املقدرة ادنلاه فعى الراغبن 
بالرشاء مراجعة هلذه املحكمة  خالل )ثالثون(  يوما 
من اليوم التايل لنرش العالن مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصلدق لمر هذه املحكملة بداء الكوفلة  وصادر من 
مرصف الرافدين رقم )7( يف النجف  وستجري املزايدة 
والحالة يف الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم الخري 
من العالن يف قاعة املحكمة  وعى املشرتي جلب هوية 

الحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض الول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
الوصلاف : العقلار املرقلم 3/21101 حلي النرص يف 
النجف عبارة عن عرصة ودار اي عقار مفرز اىل جزئن 
بصورة غري رسلمية وهي دار وعرصة الدار تتكون من 
اسلتقبال ومطبخ وممر خارجي وصحيلات خارجية 
وصاللة ومجموعتلن صحيلة وغرفلة نلوم واحدة يف 
الطابلق الريض املا الطابق العلوي يتكلون من صالة 
وسلطية وثلالث غرف نلوم مبللط بالكايش مسلقف 
بالكونكريلت يحتلوي عى سلقوف ثانويلة والجدران 
يف الصحيلات واملطبلخ ومغلفلة بالسلرياميك واملرمر 
بالضافلة اىل الهلزارة يف كافة محتويلات الدار مجهز 
باملاء والكهرباء درجة عمران الدار جيدة مشلغول من 
قبل املدعى عليه سلعد سلالم عبد الحسن وهو يرغب 
بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مسلتاجر  بعد البيع 
املسلاحة الجمالية للعقار 220 مرت مربع مساحة كل 
جزء 110 ملرت مربع وان القيمة املقلدرة للعقار مبلغ 
مقلداره ) 100,100,000( مائلة مليلون ومائلة الف 

دينار ل غريها

مجلس القضاء العى
رئاسة محكمة استئناف النجف التحادية

محكمة بداءة النجف
اعالن 

العدد : 170/ب2020/4
التاريخ : 2020/9/22

اعالن
اىل املدعى عليه / )نارص عبد الله ابراهيم(

اقام املدعي ) السليد مدير بلديلة النجف اضافة 
لوظيفته ( الدعلوى البدائية املرقمة اعاله ضدك 
والتلي يطلب فيهلا الحكم )بابطلال كافة قيود 
العقلار املرقلم 3/21514 حي النلرص ( واعادة 
تسلجيله باسلم دائلرة املدعلي اعلاله ونظلرا 
ملجهوليلة محلل اقامتلك   حسلب رشح املبللغ 
القضائي واشعار مختار حي الجهاد 5 / جمعه 
عللك الوائيل  عليله قررت هلذه املحكمة تبليغك  
اعالنلا  بصحيفتلن محليتلن يوميتلن بموعد 
املرافعلة املصادف يف يلوم  2020/10/11 وعند 
علدم حضورك او ارسلال من ينلوب عنك قانونا 
سلوف تجري املرافعة بحقك غيابيلا وعلنا وفق 

الصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

للللللللللللللللللللللللللل
فقدان 

فقد الوصلل الصادر ملن بلديلة النعمانية 
بمبللغ   2018/8/1 يف   1012402 املرقلم 
796500 سلبعمائة وسلتة وتسلعون الف 
وخمسلمائة دينار باسلم ) محملد صادق 
حسلن ( امانات حانوت رقم 485 فعى من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة الصدار 

للللللللللللللللللللللللللل
اعالن اعالن

اىل الرشكاء الذي ل يحرضون / زينب و آلء 
و علياء و خنسلاء و شليماء و صفاء أولد 

طالب نارص يونس و انتصار جعفر احمد
توجلب عليكلم الحضلور اىل بلديلة النجف 

لغرض اصدار اجازة بناء للقطعة املرقمة  
الجامعلة خلالل ملدة  30432 / 3 حلي   
عرشة ايام وبخالفه سلتتم الجراءات دون 

حضورك
طالب الجازة 

 محمد طالب نارص يونس

فقدان 
فقد سلند العقار املرقم 3/4588 
العروبلة باسلم )فضيلة حسلن 
عبلاس( على ملن يعثلر عليله 

تسليمه اىل جهة الصدار
للللللللللللللللللللللللللل

فقدان 
فقد سند العقار املرقم 3/47971 
باسلم )مناضل كريم موجد( عى 
من يعثر عليه التصال عى الرقم 

 07809977225
للللللللللللللللللللللللللل

فقدان 
فقد سند العقار املرقم 3/65006 
باسلم )مناضل كريم موجد( عى 
من يعثر عليه التصال عى الرقم 

 07809977225
للللللللللللللللللللللللللل

فقدان 
فقد سند العقار املرقم 3/47546 
باسلم )قحطان مجبل جعيدان( 
على من يعثر عليله التصال عى 

الرقم 07809977225 
للللللللللللللللللللللللللل

فقدان 
فقد سند العقار املرقم 3/25396 
حلي امليلالد باسلم )عيل جاسلم 
يعثلر عليله  محملد( على ملن 

تسليمه اىل جهة الصدار

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون الدارية واملالية

مديرية الحوال املدنية والجوازات والقامة 
يف النجف الرشف

قسم شؤون الحوال املدنية /الواقعات
العدد / 3604

التاريخ 2020/9/23
بنلاء عى الدعلوة املقامة من قبل املسلتدعي 
)عبلد الزهلرة عاجل حملزه(  طلبلا لغرض 
تبديلل لقبله وجعلله )الجابلري( بلدل من ) 
الشلبالوي(  فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسلة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفلق احكام امللادة )22( من قانلون البطاقة 
الوطنيلة رقم 2 لسلنة 2016 والملر الداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

للللللللللللللللللللللللللل
فقدان وثيقة

يف   1869711/31 املرقملة  الوثيقلة  فقلدت 
2019/10/21 باسلم ) فاطملة قاسلم عبد 
الملري ( الصلادر ملن مديريلة تربيلة املثنى 
املعنون اىل جامعة املثنى / كلية الرتبية للعلوم 
النسلانية عى من يعثلر عليها تسلليمها اىل 

جهة الصدار

للللللللللللللللللللللللللل
اعالن

اىل الرشكاء  1 ل كريم جبار عنرب  
2 ل فاطمة عبد العباس حسن

اقتىض حضورك اىل صندوق السكان العراقي 
الكائلن قلرب مجمع النهضلة وذللك لتثبيت 
اقلرارك باملوافقلة عى قيام رشيكك السليد ) 
ابراهيلم سلعيد صلدام ( بالبناء على حصته 
 )3510/11 ( املرقملة  القطعلة  املشلاعة يف 
مقاطعلة ) الحويرث( لغرض تسلليفه قرض 
السلكان وخالل ملدة اقصاها خمسلة عرش 
يلوم داخلل العراق وشلهر خارج العلراق من 
تاريخ نرش العالن وبعكسله سلوف يسلقط 

حقك يف العرتاض مستقبال
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اعالن
تدع�و وزارة النقل / الرشكة العامة ملوان�ىء العراق / هيئة القرض الياباني كافة الرشكات الراغبة ذات 
االختصاص باعمال بناء وتوريد وحدات بحرية خدمية اىل تقديم رس�الة اهتمام لغرض املش�اركة ضمن 
مرشوع PKG-3A  احد مش�اريع املرحلة الثانية من اعادة تاهيل قطاع املوانىء العراقية /اعادة تأهيل 
ميناء خور الزبري )IQ-P20(، املمول من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدويل ) جايكا(. ولغرض االطالع 
 )www.motrans.gov.iq( عىل رشوط املناقصة وتفاصيلها يرجى زيارة املوقع االلكرتوني الخاص بوزارة النقل

.)www.scp.gov.iq( او املوقع االلكرتوني الخاص بالرشكة العامة ملوانىء العراق
مع التقدير

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية  
حمكمة بداءة البرصة 

اعـــالن
اىل املدعى عليه األول / عدنان عودة محد

اق�ام املدعي )مدير بلدية البرصة / إضافة لوظيفته( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة 515/ب/2020 ضدك يطلب فيها ابطال قيد 
العق�ار 6895/137 الرب�اط الكبري املس�جل باس�مك وإعادة 
تسجيله باس�م مديرية بلدية البرصة لثبوت خطأ يف إجراءات 

التسجيل. 
وملجهول�ة محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجل�س البلدي ملنطقة ابي الخصي�ب وام النعاج. قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�اً يف صحيفت�ن محليت�ن يوميتي��ن 
للحض�ور يف موع�د املرافعة املص�ادف 2020/10/7 ويف حال 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانوناً فس�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً. 
القايض / عالء حسني صيهود

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الرصاف�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 

العدد : 271 / ش / 2019 
التاريخ : 22 / 9 / 2020 

اعالن 
اقام�ت املدعي�ة ) ش�يماء داود س�لوم ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقمة 271 / ش / 2020 عىل الس�يد 
مدير عام رعاية القارصين اضافة لوظيفته طالبا 
الحك�م بوف�اة املفقود ) عمر س�عد مجيد ( فعىل 
من لديه معلومات تخ�ص املفقود اعاله مراجعة 
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة قبل موعد 

املرافعة املصادف 22 / 10 / 2020 .
القايض 

عماد عباس سلمان 
�����������������������������������������

إعالن 
اىل الرشيك / عيل جواد اسماعيل 

اقتىض حض�ورك اىل صن�دوق اإلس�كان العراقي 
الكائ�ن يف )محافظ�ة البرصة – ك�وت الحجاج – 
مجمع وزارة االعمار واإلس�كان والبلديات العامة 
– تقاط�ع ح�ي الرس�الة(. وذلك لتثبي�ت إقرارك 
باملوافق�ة عىل قيام الرشيك )حس�ن جبار زبون( 
بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
)348/608( مقاطعة )الشمال( لغرض تسليفه 
قرض اإلس�كان وخالل مدة أقصاه�ا )15( يوماً 
داخل العراق، وشهراً خارج العراق من تاريخ نرش 
اإلعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال.

فقدان
فق�د مال�ك املركب�ة 381508 فح�ص بغداد 
املدعو عيل س�عيد عبد الرض�ا والحائز يارس 
ش�اكر محمود وعليه قام املدعو غزوان عبد 
الرحمن ط�ه املالك الجدي�د للمركبة املرقمة 
381508 س�ننرش ه�ذا االعالن ليتس�نى له 

الحصول عىل وثيقة املركبة
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 531/ج2020/1
التاريخ : 2020/9/21

اىل املتهم الهارب / فالح حسن كايد
اعالن غيابي

)531/ج2020/1(  املرقم�ة  الدع�وى  يف  متهم�ة  انك�ي  حي�ث 
والخاصة باملشتكي )عيل امن مهدي ( وفق املادة 435 من قانون  
العقوبات وملجهولية محل اقامتك  حس�ب االشعار املرفق يف ثنايا 
هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور 
يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف ي�وم 2020/10/28 وعن�د ع�دم 

حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا  حسب االصول
القايض  سجاد محمد اسماعيل

�����������������������������������������
تنويه 

نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد ) 2217(  يف 2020/9/16 
االعالن املرقم 885/ب/2013 يف 2020/9/13 والخاص بمحكمة 
بداءة الكوفة ان املس�احة فيه هي ) مساحتها واحد دونم وتسعة 
اولك وخمسن مرت وهذا خطأ والصحيح هو مساحتها ستة دونم 

وتسعة اولك وخمسن مرت لذا اقتىض التنويه

     وزارة االعامر واالسكان والبلديات العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات حمافظة دياىل
جلنة البيع واالجيار لبلديات االقضية والنواحي

mmpwdiyala@yahoo.com/ ايميل ديوان مديرية بلديات دياىل

اعالن
تعل�ن اللجنة ع�ن تأج�ري االمالك املب�ن اوصافه�ا ادناه 
والعائ�دة اىل مديري�ة بلدي�ة املنصورية بعد اع�ادة تقدير 
ب�دل ايجارها  مل�دة )3 س�نوات( بطريقة املزاي�دة العلنية 
وف�ق لقانون بي�ع وايجار ام�وال الدولة 21 لس�نة 2013 
املعدل فعىل من يرغب االشرتاك يف املزايدة مراجعة مديرية 
بلدي�ة املنصوري�ة خ�الل م�دة )30( ثالثون ي�وم تبدا من 
اليوم الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبن معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغة 20% من القيم�ة التقديرية ولكامل مدة 
التاج�ري بموجب صك مصدق او نقدا وتبقى قائمة املزايدة 
مفتوح�ة طيلة هذه املدة وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل 
النتهاء املدة القانونية اعاله تمام الساعة العارشة صباحا 
يف ديوان مديرية بلدية املنصورية ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% واجور اللجان واملرافقن و 

االعالن واملناداة وكافة املصاريف االخرى .

     وزارة االعامر واالسكان والبلديات العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات حمافظة دياىل
جلنة البيع واالجيار لبلديات االقضية والنواحي

mmpwdiyala@yahoo.com/ ايميل ديوان مديرية بلديات دياىل

اعالن
تعل�ن اللجنة ع�ن تأج�ري االمالك املب�ن اوصافه�ا ادناه 
والعائ�دة اىل مديري�ة بلدي�ة املنصورية بعد اع�ادة تقدير 
ب�دل ايجارها  مل�دة )3 س�نوات( بطريقة املزاي�دة العلنية 
وف�ق لقانون بي�ع وايجار ام�وال الدولة 21 لس�نة 2013 
املعدل فعىل من يرغب االشرتاك يف املزايدة مراجعة مديرية 
بلدي�ة املنصوري�ة خ�الل م�دة )30( ثالثون ي�وم تبدا من 
اليوم الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبن معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغة 20% من القيم�ة التقديرية ولكامل مدة 
التاج�ري بموجب صك مصدق او نقدا وتبقى قائمة املزايدة 
مفتوح�ة طيلة هذه املدة وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل 
النتهاء املدة القانونية اعاله تمام الساعة العارشة صباحا 
يف ديوان مديرية بلدية املنصورية ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% واجور اللجان واملرافقن و 

االعالن واملناداة وكافة املصاريف االخرى .

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين/ عبد الودود علوان حسني عنوانه سنك م /106 ز / 11    د/ 60  

اىل الكفيل  / كريمة علوان حسني عنوانه سنك م /106 ز / 11    د/ 60  

انذار 
بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين املرتتب  بذمتك 
بالتكاف�ل والتضامن م�ع الكفيل اع�اله وعن )قرض 
فنان�ن ( املمن�وح ل�ك والبال�غ )2874999( دين�ار 
)مليونان وثمانمائة واربعة وس�بعون الف وتسعمائة 
وتس�عة وتس�عون دين�ار(  ع�دا الفوائ�د واملصاريف 
وامللزمن بدفعه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل املادة الثالثة 
م�ن قانون تحصي�ل الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 
1977 وللصالحي�ة املمنوحة لن�ا بموجب املادة الثانية 
من القانون اعاله ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين 
املشار اليه اعاله مع الفوائد املرتتبة عليه خالل عرشة 
ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه 
فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة  وفقا الحكام 
املادة الخامس�ة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك 
بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي ع�ىل اموالكم املنقولة 
والغري املنقولة اس�تحصاال ملبلغ الدين املرتتب بذمتكم  

وقد اعذر من انذر 
مع التقدير

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية االوىل 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 3/3842 عروبه 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 21 السالم 

الجنس : دار
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  : 225 مرت مربع 
املش�تمالت : العق�ار عب�ارة ع�ن دار س�كن ذو طابق�ن اضافة اىل 
البيتون�ة الطاب�ق االريض يتحوي عىل اس�تقبال ومطب�خ وغرفتن 
وحم�ام والطاب�ق االول يحتوي ع�ىل اربعة غرف ن�وم وحمام الدار 

مشيدة من الكونكريت املسلح العادي املوقع ركن  
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : املالك عيل عفوت جار الله

مقدار املبيع : تمام العقار
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكاظمية االوىل باملزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اعاله العائد للراه�ن ابراهيم عفوت جار الله لقاء 
طلب الدائ�ن املرتهن مرصف الرافدين البال�غ )54477404(  اربعة 
وخمس�ون ملي�ون واربعمائة وس�بعة وس�بعون ال�ف  واربعمائة 
واربعة دينار (  فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خ�الل )30( يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن  
مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل 
ع�ن 10% من القيم�ة املق�درة  للمبي�ع البالغ�ة ) 300,000,000( 
ثالثمائة مليون دينار عراقي  وان املزايدة س�تجري يف الساعة )12( 

ظهرا من اليوم االخري 

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية /االوىل

محافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة

التعاقد والتوزيع
العدد : 6569

التاريخ 2020/9/22
انذار

اىل ورث�ة الف�الح املت�ويف ) عب�اس 
كاظم عباس( 

دون�م    8 مس�احة   علي�ه  امل�وزع 
ضم�ن س�لف 1/1 م�ن املقاطع�ة 
18/ الفت�ك والدول�ة بموج�ب قرار 
التوزيع املرقم 227 يف 1971/4/28 
بالنظر الرتحالكم عن املنطقة وترك 
املساحة املوزعة عىل مورثكم اعاله 
عرضة للتجاوزات واالس�تغالل من 
قب�ل الغري وعدم امتثالكم لتعليمات 
رق�م )4( لس�نة 1970   لذا ننذركم 
بوج�وب التقيد بما وجب�ة القانون 
واس�تغاللكم املس�احة خ�الل فرتة 
10 ايام من تاريخ النرش  ومراجعة 
مديريتنا قس�م االرايض واملس�احة 
وبخ�الف ذلك س�وف نق�وم بالغاء 
التوزيع وف�ق الضوابط والتعليمات 

املعمول بها  
منعم شهيد حسن 

مدير الزراعة
يف محافظة النجف االرشف/ وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 1890/ب2020/1

التاريخ : 2020/9/23
اىل املدع�ى عليه / )س�الم عواد عبد 

الزهرة(
اقام املدعي ) مرتىض عبد عيل حسن 
( الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعاله 
ض�دك والت�ي يطل�ب فيه�ا الحكم 
)الزام�ك بتاديت�ك  للمدع�ي اع�اله 
مبلغ�ا ق�دره ثمانمائة ال�ف دينار 
عراق�ي بموج�ب وص�والت االمانة 
املوق�ع من قبل�ه واملس�تحق االداء  
ولثب�وت ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك   
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار حي الرحم�ة 1 صدام فالح 
الجب�وري  لذا قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك  اعالنا  بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحضور يف موعد  املرافعة 
ي�وم  2020/10/13  املص�ادف يف 
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانون�ا س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

العدد : 947
التاريخ : 2020/9/13

العدد : 973
التاريخ : 2020/9/14

م.ر  / مهندسني
عبد النارص مظفر نرص اهلل

مدير بلديات حمافظة دياىل  
ر. اللجنة

م.ر  / مهندسني
عبد النارص مظفر نرص اهلل

مدير بلديات حمافظة دياىل  
ر. اللجنة

الموقع نوع الملك ورقمه

المنصورية /مركز المدينة /السوق/ على 
جزء من قطعة االرض المرقمة 1905/1 م 

شروين بمساحة 583م2 
مشتل / 118

الموقع نوع الملك ورقمه

المنصورية /مركز المدينة /السوق/ على جزء 
من قطعة االرض المرقمة 1901/1 م 1 

شروين بمساحة 1500م2 
ملعب خماسي

فرحان حمسن غضيب
املدير العام

للرشكة العامة ملوانىء العراق 
رئيس جملس االدارة

العدد: 515/ب/2020 
التاريخ: 2020/9/22

داليا  عبد عيل
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي ب�رج الحمل،اذا كنت ترغ�ب يف النجاح 
ويف تحقي�ق يشء ذو قيم�ة، فح�ان الوق�ت أن 
تتحال�ف م�ع اآلخري�ن، ق�د يكونوا أقرب�اء أو 

أصدقاء أو زمالء يف العمل. 

عزيزي ب�رج الثور،يب�دو يف الوق�ت الحايل أنك 
تواجه عدًدا متزايًدا من التعقيدات غري املتوقعة. 
ال يقع اللوم عىل من هم حولك يف بعض األحيان 
تكون أن�ت املخطئ. حاول أن تظ�ل هادًئا وأن 
ت�رى العقب�ات املوج�ودة يف طريقك كوس�يلة 

الكتشاف مداخل جديدة. 

عزيزي برج الجوزاء،ال تصاب بخيبة أمل كبرية 
مع سري مجريات األمور اليوم، فعىل الرغم من 
خطط�ك، فإن�ك لن تتمك�ن من إنج�از الكثري. 
ق�اوم الرغبة يف لوم اآلخرين إذا س�ارت األمور 

ضد رغبتك.

عزيزي برج الرسطان،سوف تقابلك التحديات 
بصورة متكررة بشكل غري عادي اليوم، مسببة 
ل�ك الكثري م�ن الضغوط. ربما يج�ب أن تبتعد 
ع�ن الطريق أحياًن�ا بدالً من تحمل مس�ئولية 
كل يشء. س�وف يساعك هذا عىل توفري طاقتك 

لألشياء الهامة بحق، خاصة يف العمل.

عزي�زي ب�رج األس�د، إن العراقيل الت�ي تنبأت 
بقدومه�ا من�ذ ف�رة طويل�ة تظه�ر تدريجًيا 
وتتح�ول إىل واقع، وب�ات تفاديها مس�تحيالً. 
واج�ه تلك التحدي�ات يف أرسع وقت، حتى وإن 

كانت املهمة صعبة.

عزيزي ب�رج العذراء،حالتك البدني�ة والذهنية 
يف أحس�ن حال، لذا لديك تأثري إيجابي كبري عىل 
اآلخرين الذين يالحظون مدى إيجابيتك وملعانك 

بكامل ثقة. 

عزي�زي ب�رج امليزان،كل م�ا كنت ته�دف إليه 
منذ ف�رة طويلة أصب�ح من املمك�ن الوصول 
إلي�ه، حي�ث تدفع�ك طاق�ة جدي�دة نابعة من 
الدعم املقدم لك من كل صوب إلتمام الخطوات 

األخرية الالزمة لذلك.

عزيزي ب�رج العقرب،الكثري من املوضوعات يف 
الوقت الحايل ال تس�ري بالسالسة التي خططت 
له�ا، وربما يجب علي�ك قبول األش�ياء التي ال 

تستطيع تغيريها.

عزيزي برج القوس،هناك ما يعوقك عن التقدم 
يف اتج�اه أهداف�ك، ف�ال تي�أس أو تتوقع تلقي 
الكثري من املواساة من أي شخص. احشد قوتك 
واس�تمر يف تتبع أحالمك – حت�ى وإن كان البد 

من تغيريها بعض اليشء. 

عزيزي ب�رج الجدي،حان وقت توضيح األمور، 
وه�ذا ينطبق عىل امله�ام املؤجلة وأيًضا س�وء 
التفاه�م ب�ن الزم�الء. الثقة الت�ي تنضح بها 

مغرية وجذابة لآلخرين. 

عزيزي برج الدلو،ال يشء يس�ري حسب رغبتك 
يف الوقت الحايل، ولكن إذا قمت بتغيري مدخلك، 
قد تنجز أهدافك بش�كل أرسع، كما قد تساعد 
آراء اآلخرين. س�وف تواج�ه يف حياتك الخاصة 
جمي�ع أنواع املش�كالت، ولكن يج�ب أن تكون 

وجهة نظرك واضحة يف هذا املوقف. 

عزي�زي ب�رج الحوت،أن�ت تخف�ض رأس�ك يف 
يأس، وصحتك ليس�ت يف أحسن أحوالها. اثبت 
يف مكان�ك الي�وم، فاألوقات الجي�دة قادمة. يف 
الوقت الحايل، حاول أن تذكر نفسك بالذكريات 
الس�عيدة وعندئذ س�رى أن حتى هذه املرحلة 

السيئة سوف تميض.

العذراء

احلوت

»آبل« وافقت باخلطأ عىل برامج ضارة متخفية
وافقت رشك�ة »آبل« عن طريق الخطأ 
ع�ىل برام�ج ض�ارة ش�ائعة متخفية 
 Adobe( لربنام�ج  تحدي�ث  ش�كل  يف 

Flash Player( للعم�ل ع�ىل نظام 
)macOS( الخاص بحواسبها.

وتتب�ع الرشكة عادًة قواعد صارمة 
ملن�ع وص�ول الربام�ج الض�ارة إىل 

متجر تطبيقاتها.
وأطلق�ت »آب�ل« يف الع�ام امل�ايض 
منهج�اً ه�و األصعب حت�ى اآلن يف 
هذا السياق، حيث طالبت املطورين 
بإرس�ال تطبيقاتهم مسبقاً إلجراء 

فحوصات أمنية عليها قبل املوافقة عىل 
.)Mac( تش�غيلها عىل مالين أجه�زة
تس�ميها  الت�ي  العملي�ة،  وتفح�ص 

»آبل« ب�«التوثي�ق«، التطبيق بحثاً عن 
مشكالت األمان واملحتوى الضار.

وإذا تمت املوافقة عىل التطبيق، يسمح 
»برنام�ج الفحص األمن�ي« املدمج 
يف جهاز »ماك« بتش�غيل التطبيق، 
بينم�ا يت�م رفض التطبيق�ات التي 
ال تجت�از اختب�ار »التوثي�ق« فيتم 
حظر تش�غيلها.لكن باحثن أمنين 
أك�دوا مؤخ�راً أنه�م اكتش�فوا أول 
 )macOS( برنام�ج ض�ار يعم�ل يف
وق�د ت�م توثيق�ه ع�ن غ�ري قص�د 
م�ن قب�ل رشك�ة »آبل«.واكتش�ف 

بي�ر دانتيني ال�ذي يعمل م�ع باتريك 
واردل، وه�و باحث مش�هور يف مجال 
أمان نظام »ماك«، سلس�لة برمجيات 
خبيثة متنكرة يف صورة برنامج تثبيت 
»أدوبي فالش« )Adobe Flash(.وُتعد 
هذه الربمجيات شائعة وموجودة منذ 
س�نوات، ومعظمه�ا يش�غل تعليمات 
برمجي�ة غري موثق�ة تحظرها أجهزة 
»ماك« فور فتحها.لكن دانتيني وواردل 
وج�دا أن أحد مثبتات »فالش« الخبيثة 
لديه تعليمات برمجية موثقة بواسطة 

»آبل«، ويعمل عىل أجهزة »ماك«.

رصد ساللة أكثر عدوى 
من كورونا

رص�د معه�د »أيكم�ان« للبيولوجيا 
س�اللة  إندونيس�يا،  يف  الجزيئي�ة 
متح�ورة أكث�ر ع�دوى م�ن فريوس 
كورونا املس�تجد.وقالت نائبة رئيس 
إن  س�ودويو،  هرياوات�ي  املعه�د، 

الطفرة »D614G« من الفريوس 
تع�د أكثر ع�دوى ولكنه�ا أخف 
تأثريًا من الس�الالت العاملية من 
الفريوس، مؤكدة أن هناك حاجة 
ملزي�د من الدراس�ة ملعرفة ما إذا 
كانت تل�ك الطفرة هي الس�بب 
يف االرتف�اع الواض�ح إلصاب�ات 
كورونا يف إندونيسيا خالل األيام 
املاضية.وكان�ت منظمة الصحة 

العاملية قد تعرفت عىل هذه الس�اللة 
يف فرباير املايض، وذلك بعد انتشارها 
واألمريكيت�ن،  أوروب�ا  ق�ارات  يف 
باإلضافة إىل عدد من البلدان يف آس�يا 

مثل سنغافورة وماليزيا.

مكتشفون: صلة بني القرود اهلندية والفراعنة
ش�هد ميناء برني�س بمحافظة البح�ر األحمر 
يف م�ر، الي�وم )الثالث�اء(، عثور علم�اء آثار 
بولندي�ن ع�ىل هي�اكل عظمي�ة لق�رود هندية 
يف مق�ربة للحيوان�ات تع�ود للق�رن الثالث قبل 

امليالد.
وأّكد العلماء أن القرود املكتش�فة تعود لفصيلة 
»مكاك ريسوس« املستوطنة يف الهند، وذلك بعد 
فح�ص ومقارنة هياكلها العظمية باس�تخدام 

املاسحات الضوئية ثالثية األبعاد.
وكان املري�ون القدم�اء يس�تخدمون ميناء 
»برني�س« لنق�ل األفيال األفريقية املس�تخدمة 
يف املع�ارك، حيث ازدهر بع�د االحتالل الروماني 
وأصبح مركزًا للتجارة عرب املحيطات بن مر 

والرشق األوسط والهند.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2 ملعقة كبرية زيت ذرة

3 كوب ذرة - 2/1 كوب مايونيز
4/1 ملعقة صغرية شطة

1 قرن فلفل هالبينو حار مقطع
فلفل اسود مطحون
قرش ليمونة مبشور

2 ثمرة ليمون مقطعة
عيدان كسربة

خطوات التحضري:
يف مقالة عىل نار عالية ضعي الزيت يسخن.

ضعي الذرة يف الزيت و قلبي ملدة 4-5 دقائق.
يف بولة صغرية الحجم ضعي املايونيز و الشطة و الهالبينو و قلبي.

ضعي مزيج املايونيز عىل الذرة و قلبي.
اضيفي قرش الليمون و الفلفل األسود و قلبي.

ضعي الذرة يف طبق التقديم ثم قدميها مع الكزبرة و الليمون.

سناك الذرة املكسيكي

؟؟هل تعلم
أول م�ن أس�س عل�م الجرب ه�و أبو 
الحسن محمد بن موىس الخوارزمي، 
حيث أصدر له كتاب “الجرب واملقابلة”، 
ومن خالله وضع االس�س الذي يقوم 
عليه�ا عل�م الج�رب، وقد س�اهم هذا 
الكتاب بشكل كبري بعد ذلك يف تطوير 

هذا العلم.
ُينس�ب للعلماء العرب أيضاً أنهم أول 
م�ن اس�تخدموا الرم�وز يف مختل�ف 

فروع علم الرياضيات.
قان�ون حس�اب مس�احة الدائرة من 
أق�دم القوان�ن التي تأسس�ت والتي 
تع�ود إىل أكث�ر م�ن 2000 ع�ام قبل 
امليالد، وصاحب الفضل يف تأسيس�ها 

هو أحمس.
من بن إسهامات العلماء العرب أيضاً 
يف الرياضيات أنهم أول من استخدموا 
املجه�ول يف علوم الرياضي�ات، وذلك 
مثل املجهول “س” و “ص” و”ع” يف 

حل املعادالت الرياضية املختلفة.
العالم الفرنيس بليز باس�كال أول من 
اخرع اآللة الحاسبة ووضع أشكالها 

ورموزها، وكان ذلك يف عام 1642م.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2223( الخميس  24  أيلول  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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الديوانية يعسكر يف أنطاليا حتضريًا 
للموسم املقبل

             المستقبل العراقي/ متابعة

قررت إدارة نادي الديوانية العراقي إقامة 
معسكر خارجي للفريق يف مدينة أنطاليا 
الرتكي�ة، يس�تمر ملدة 15 يوم�ا، تحضريا 
للموسم املقبل.وقال رئيس نادي الديوانية 
حس�ن العنك�ويش لكووورة: »املعس�كر 
سيشهد عددا من املباريات التجريبية، من 
أجل خلق االنس�جام املطلوب بن الالعبن 
قب�ل ب�دء املوس�م الجدي�د، ال س�يما بعد 
التعاق�دات الكبرية التي أبرمناها«.وتابع: 
»ننتظر وص�ول 3 محرتفن الي�وم وغدا، 
تباعا، هم : ملهاجم اإلسباني إيزاك باديال، 
رول�ون،  األرجنتين�ي ماك�ي  والجن�اح 
واملدافع الربازييل ويسيل برييرا«.وأضاف: 
»كم�ا س�يصل األس�بوع املقب�ل املهاجم 
البلجيكي ناث�ان كابس�ييل، باإلضافة إىل 

العب�ن عراقي�ن م�ن محرتيف الخ�ارج«.
وأش�ار إىل صفوف الفريق س�تكتمل قبل 
: »نفكر  التوجه إىل املعسكر يف تركيا.وبننّ
أيض�ا يف التعاق�د م�ع العب�ن ج�دد من 
العراقين املغرتبن املحرتفن يف الدوريات 

األوربية«.ولف�ت إىل أنه الديوانية يس�عى 
لتش�كيل فريق قادر عىل املنافسة بقوة يف 
املوسم املقبل.يش�ار إىل أن نادي الديوانية 
اخت�ار ملع�ب كربالء لخوض منافس�ات 

الدوري املمتاز.

نفط الوسط يستعيد كرار جاسم
             المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تعاد نفط الوس�ط، العبه السابق 
ك�رار جاس�م، لتمثي�ل الفري�ق يف 

املوسم املقبل قادما من الرشطة.
وقال مدرب نفط الوس�ط، جمال 
خاص�ة  ترصيح�ات  يف  ع�يل، 
ل�)كووورة(، إن جاس�م انضم 
الفري�ق،  لقائم�ة  رس�ميا 
التدريبات  الي�وم  وس�يبارش 

الجماعية.
وأضاف أن جاس�م يمتلك 
خ�ربة كبرية، وس�بق أن 
اح�رتف ملواس�م كثرية 
خ�ارج الع�راق، ومثل 
الوطنية،  املنتخب�ات 
وب�ات لدي�ه الخربة 
النادي  التي يسعى 
ك�ي  لتوظيفه�ا، 
الالع�ب  يمث�ل 
نوعي�ة  إضاف�ة 

للفريق، يف املوسم املقبل.
وأشار إىل أن نفط الوسط، اقرتب أيضا من 
التعاق�د مع محرتف جديد، س�يتم اإلعالن 

عن اس�مه يف حال حس�م الصفق�ة، لغلق 
قائم�ة الفري�ق بش�كل نهائي اس�تعدادا 

للدوري.

إعالن املرشحني جلائزة أفضل 
مدرب يف أوربا

يوفنتوس يستعيد نجمه 
قبل موقعة روما

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن االتح�اد األوروبي لك�رة القدم »يويف�ا« عن قائمة 
املرش�حن لنيل جائزة أفضل مدرب يف أوروبا عن موس�م 

.2020-2019
وكت�ب االتحاد األوروب�ي عىل موقعه الرس�مي، أن قائمة 
املرش�حن تض�م األملان�ي يورج�ن كل�وب )ليفرب�ول(، 
ومواطنيه هانز فليك )بايرن ميونخ(، ويوليان ناجلسمان 

)اليبزيج(.
وأش�ار اليويفا إىل أنه سيتم إعالن اسم الفائز خالل قرعة 
دور املجموعات للنس�خة الجديدة من بطولة دوري أبطال 

أوروبا، واملقرر عقدها يوم 1 أكتوبر/ ترشين أول املقبل.
يذك�ر أن فلي�ك حصل م�ع بايرن ميونخ ع�ىل لقب دوري 
األبط�ال يف املوس�م امل�ايض، بينم�ا ت�وج كل�وب بلق�ب 
الربيمريلي�ج، ووص�ل ناجلس�مان مع اليبزي�ج إىل نصف 

نهائي التشامبيونزليج.

دي بور عىل أعتاب تدريب هولندا

ناتشو عىل أعتاب الكالتشيو

              المستقبل العراقي/ متابعة

برز اس�م فرانك دي بور كمرشح لتدريب 
منتخب هولندا لكرة القدم بعد أسابيع من 

التكهنات بشأن خليفة رونالد كومان.
وذك�رت وس�ائل إع�الم هولندي�ة الي�وم 
األربع�اء أنه من املتوق�ع أن يوقع دي بور 
ع�ىل عقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 
2022 يف قطر وسيتوىل القيادة خالل ثالث 

مباريات دولية الشهر املقبل.
وعىل األرجح س�يخلف كوم�ان الذي ترك 
منصب�ه الش�هر امل�ايض ليصب�ح مدرب 

برشلونة الجديد.
الهولن�دي  للتلفزي�ون  ب�ور  دي  وق�ال 
األس�بوع املايض ردا عىل وجود رغبة لديه 
يف تدري�ب هولن�دا »هذه أه�م وظيفة يف 

هولن�دا بجان�ب رئيس ال�وزراء والجميع 
يتحدثون عن هذا املنصب«.

وتواص�ل االتح�اد الهولن�دي م�ع فرانك 
ريكارد ومدرب باير ليفركوزن بيرت بوش 
يف البداي�ة قبل الدخ�ول يف مفاوضات مع 
دي بور.وأبل�غ فريجي�ل ف�ان داي�ك قائد 
هولندا الصحفين عق�ب مباريات دوري 
األم�م األوروبية ه�ذا الش�هر أن الالعبن 
قدم�وا قائم�ة بتفضيالته�م للمدربن إىل 
االتحاد الهولندي.وت�رك لويس فان جال، 
ال�ذي درب منتخب بالده مرتن س�ابقا، 

الباب مفتوحا أمام إمكانية عودته.
وأثارت تكهنات تعين دي بور )50 عاما( 
انقس�اما يف اآلراء حي�ث نج�ح يف الف�وز 
بأربع�ة ألقاب متتالية لل�دوري الهولندي 
كم�درب ألياكس أمس�رتدام لكن�ه أخفق 

مع إنرت ميالن اإليطايل وكريس�تال باالس 
اإلنجليزي.وخ�اض دي ب�ور 112 مباراة 
دولي�ة وش�ارك يف كأس العالم مرتن مع 

هولندا وكانت آخ�ر تجاربه التدريبية مع 
أتالنتا يونايت�د بال�دوري األمريكي وترك 

املهمة يف يوليو/ تموز بعد 18 شهرا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إيطايل، عن اقرتاب ناتشو فرينانديز 
مداف�ع ري�ال مدري�د، من الرحي�ل عن صف�وف املرينجي 
خالل سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.وبحسب صحيفة 

»كالتشيو مريكاتو« اإليطالية، فإن وكالء ناتشو يتواجدون 
يف تورينو ملناقش�ة انتقال الالعب ألحد فرق ميالن، نابويل، 
وروما املهتم�ن بالتعاقد معه.وأش�ارت الصحيفة، إىل أن 
وكالء ناتشو هم نفس وكالء موراتا، واستفادوا من الرحلة 
إىل تورين�و من أجل إكمال انتقال املهاجم إىل يوفنتوس، يف 

مناقشة مستقبل مدافع املرينجي.وأفاد التقرير، بأن ريال 
مس�تقبله، مدريد منح كامل الحرية لناتشو  لتقرير 

أي  هن�اك  يك�ون  ول�ن 
مش�كلة س�واء اختار 

االستمرار أو الرحيل.

سريينا تبحث عن اللقب 24 يف مالعب فرنسا الرملية
              المستقبل العراقي/ متابعة

س�تبدأ أحدث محاوالت س�ريينا وليامز لدخول التاريخ عند 
رف�ع الس�تار يف بطول�ة فرنس�ا املفتوحة للتن�س يف روالن 

جاروس األسبوع املقبل.
وتجلب البطوالت األربع الكربى الضغوط لكل الالعبات لكن 
س�قف التوقعات لوليامز أعىل من الجميع يف هذه الرياضة 

وس�ط تكهنات متج�ددة ح�ول قدرتها عىل معادل�ة الرقم 
القيايس لألس�رتالية مارجريت كورت املتوجة ب� 24 لقبا يف 

هذه الفئة.
فرصة ثمينة

ويف غي�اب املصنفة األوىل عامليا وحاملة اللقب آش�يل بارتي 
بجان�ب بطلت�ي أمري�كا املفتوح�ة 2019 و2020 بيان�كا 
أندريسكو ونعومي أوساكا قد تشهد فرنسا املفتوحة العديد 

من املفاجآت وفرصة لوليامز يف التتويج.
لكن الالعبة األمريكية املصنفة التاسعة والفائزة 3 مرات يف 
روالن جاروس، آخرها يف 2015، تواجه العديد من العقبات.

وسيس�تمر بحثه�ا عن اللقب 24 يف املالع�ب الرملية، وهي 
أق�ل املالعب الت�ي تجيد فيها، وس�تخوض تحدي�ات قوية 
أم�ام الروماني�ة س�يمونا هالي�ب بطلة إيطالي�ا املفتوحة 
واإلس�بانية جارب�ن موج�وروزا ومنافس�تها فيكتوري�ا 

أزارينكا العبة روس�يا البيضاء الت�ي هزمتها يف قبل نهائي 
أمري�كا املفتوحة.ويتع�ن عىل وليامز التح�ول رسيعا من 
املالع�ب الصلب�ة إىل الرملية بع�د أن غابت عن املنافس�ات 

يف روما بس�بب إصاب�ة بوتر العرقوب.وكان�ت قريبة من 
حص�د اللقب 24 يف عدة مناس�بات ووصلت للنهائي 4 

مرات منذ عودتها للمالعب بعد اإلنجاب يف 2018 لكن 
خاب أملها يف كل مرة.

دي بروين ينافس ثنائي بايرن عىل األفضل يف أوربا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن االتحاد األوروبي لك�رة القدم »يويفا« 
عن قائمة املرشحن لنيل جائزة أفضل العب 

يف أوروبا عن موسم 2020-2019.
وذكر االتحاد األوروبي عىل حسابه الرسمي 
بموق�ع التواص�ل االجتماع�ي »توي�رت«، أن 
قائمة املرش�حن تضم البلجيكي كيفن دي 
بروين )مانشسرت سيتي(، والبولندي روبرت 

ليفاندوفسكي واألملاني مانويل نوير )بايرن 
ميونخ(.

وأش�ار اليويف�ا إىل أن�ه س�يتم إعالن اس�م 
الفائز خالل قرعة دور املجموعات للنس�خة 

الجدي�دة من بطول�ة دوري أبطال أوروبا، 
واملق�رر عقدها ي�وم 1 أكتوبر/ ترشين 

أول املقبل.
يذكر أن ليفاندوفس�كي ونوير حصال 
م�ع باي�رن ميون�خ ع�ىل لق�ب دوري 

األبط�ال يف املوس�م املايض، بينم�ا ودع دي 
بروين رفقة مانشس�رت سيتي البطولة من 

ربع النهائي.

سولسكاير يعرض عىل جرينوود 
املساعدة

              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�رض أويل جون�ار سولس�كاير، م�درب 
مانشس�رت يونايتد، عىل مهاجمه ماسون 
جرين�وود، التدرب معه بص�ورة منفردة 
عىل الرضبات الرأس�ية، وذل�ك بعد تغلب 
الشياطن الحمر أمس بثالثية نظيفة عىل 

لوتن تاون يف كأس الرابطة اإلنجليزية.
وش�ارك جرينوود كالعب بديل يف ش�وط 
املب�اراة الثان�ي، وتمك�ن م�ن التس�جيل 
ليس�اعد مانشس�رت يونايت�د عىل حس�م 

اللقاء.
نقل�ت  م�ا  بحس�ب  سولس�كاير  وق�ال 
صحيفة »دييل مي�ل« الربيطانية: »حظي 
)جرينوود( بموس�م رائع املوسم املايض، 
أن يس�جل هدًفا يف تلك املب�اراة، كان أمرًا 
هاًم�ا للغاية بالنس�بة له، وكذل�ك الحال 
ملاركوس )راش�فورد(، من اللطيف دائًما 
للمهاجم�ن أن يكتس�بوا الثقة وش�عور 

التسجيل«.وأضاف: »بإمكانه )جرينوود( 
اللع�ب يف املنتص�ف، هو فت�ى صغري، لم 
ينم�و جس�دًيا بع�د، ولكن م�ن الجيد يف 
بعض األحي�ان املواجهة، وكي يكون رقم 
9، يحت�اج لتعلم تس�ديد الك�رة بالرأس، 
دائًما ما أخربه بذل�ك، وإذا أراد ذلك، فهو 

مرحب به أن يأتي ويتدرب معي«.
وأشار سولسكاير إىل عدم تخطيطه للدفع 
بالثالث�ي راش�فورد وجرين�وود وبرون�و 
فرينانديز م�ن مقاعد البدالء أمس، قائاًل: 
»األمر لم يكن مخططا له، سيكونون عىل 
موعد مع تدريبات مكثفة، وبالتايل لم أرد 

مشاركتهم كثريًا«.
وتاب�ع: »ولكنهم أبلوا البالء الحس�ن، كنا 
بحاج�ة إليهم لزي�ادة الحدة، فمس�توى 
الكرة اإلنجليزية يتحس�ن، واملعايري باتت 
عالية يف التشامبيونشيب، قدموا مستوى 
ممي�ز )لوتن تاون( وأجربون�ا عىل العمل 

بقوة للتأهل«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

واصل فريق يوفنتوس، تحضرياته استعداًدا للمباراة املقبلة 
أمام روما، واملقرر لها األحد املقبل، بملعب األوليمبيكو، يف 

إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري اإليطايل.
وذك�ر املوق�ع الرس�مي ليوفنت�وس، أن األرجنتيني باولو 
ديب�اال، نج�م البيانكونريي، ش�ارك يف الحص�ة التدريبية 
كامل�ة رفق�ة باق�ي املجموعة، ليؤك�د جاهزيت�ه التامة 

للمشاركة يف املباراة املقبلة.
وكان ديب�اال ق�د غ�اب ع�ن أوىل مباريات يوفنت�وس هذا 
املوسم، أمام سامبدوريا، بسبب عدم تعافيه بشكل كامل 

من اإلصابة.
وأض�اف أن ألفارو موراتا، املهاجم املنضم حديًثا لصفوف 

اليويف، عمل بشكل منفرد بعيًدا عن املجموعة.
يذكر أن موراتا انضم رس�مًيا ليوفنت�وس، أمس الثالثاء، 

قادًما من أتلتيكو مدريد عىل سبيل اإلعارة.

رومينيجه: رحلة بودابست تشعرين باإلعياء والقلق
              المستقبل العراقي/ متابعة

أق�ر رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ 
األملاني، كارل هاينز رومينيجه بأنه يش�عر 
بالقلق إزاء سفر الفريق إىل بودابست لخوض 
كأس السوبر األوروبي يف ظل األوضاع التي 

تعيش�ها العاصمة املجرية بس�بب انتش�ار 
ف�ريوس كورونا املس�تجد.وقال رومينيجه 
يف ترصيح�ات للقناة الثانية األملانية: »هذه 
الرحلة تجعلني أشعر باإلعياء كأي شخص 
الت�ي  املب�اراة،  أن  حقيق�ة  آخر«.وأث�ارت 
سيخوضها البايرن أمام إشبيلية اإلسباني، 

س�تقام يف حض�ور جماه�ري ق�د تص�ل 
أعداده�م إىل 20 أل�ف متف�رج، انتقادات 
ش�ديدة يف أملانيا.ويحظ�ى باي�رن ب�� 4 
آالف و500 تذكرة دخول لجماهريه، لكن 
رومينيجه يعتقد أن أقل من ألف مش�جع 

سيسافر إىل بودابست.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

سواريز يغادر برشلونة باكيًا
            المستقبل العراقي/ متابعة

بات األوروجواياني لويس سواريز، 
نجم برش�لونة، عىل أعت�اب الرحيل 

رسمًيا عن النادي الكتالوني، هذا الصيف.
وينتهي عقد س�واريز مع برش�لونة يف الصيف املقبل، لكن 

املدرب رونالد كومان ال يرغب يف استمراره مع الفريق.
ووفًقا لراديو كتالونيا، فإن سواريز غادر املدينة الرياضية 

صباح اليوم، باكًيا، بعد أن ودع زمالءه يف برشلونة.
وأشار إىل أن سواريز سيوقع عقود انتقاله إىل أتلتيكو مدريد، 
مساء اليوم، بينما سيتم اإلعالن رسمًيا عن الصفقة، صباح 

الغد.
يذكر أن تقارير إس�بانية زعمت أن س�واريز سريحل مجاًنا 
إىل أتلتيك�و، بينما يحصل برش�لونة عىل متغ�ريات بقيمة 4 
مالين ي�ورو، إذا وصل الروخيبالنك�وس لربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا يف النسختن املقبلتن من البطولة.
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العليل وتلك الحوراء الس�بية فضحا الزيف وابانا الحقيقة يف مجلس 
الطاغية اذ تصدى لألمر االمام زين العابدين وسيد الساجدين عيل بن 
الحس�ني يف رخصة كلمة قصرية عىل املنرب قائ�ال: انا ابن مكة ومنى 
ان�ا ابن زمزم والصفا اىل ان قال كلمته الت�ي زلزلت النفوس )انا ابن 
القتي�ل بكربال( واما العقيل�ة فقد وقفت كالطود الش�امخ مرفوعة 
ال�رأس رغم حب�ال االرس التي تطوقه�ا متحدية الطاغي�ة الذي اراد 
اذاللها ش�امتا فردت�ه ذليال صاغرا اذ خاطبته قائل�ة: والله ال تمحو 
ذكرن�ا وال تميت وحينا وهل ايامك اال ع�دد وجمعك اال بدد. وصدقت 
عقيل�ة الطالبيني الحوراء زينب فما من طاغية يمحو ذكر الحس�ني 

عليه السالم فهو منار الثائرين وكعبة االحرار. 
ومثلم�ا ح�اول الزيف قديما تغي�ري الحقائق وتزييف الواقع يس�عى 
الباط�ل يف هذا الزمن ايضا النيل من واقع�ة الطف االليمة والنيل من 

بعض الشعائر التي تمارس خاللها واليكم هذه الصورة.
من احدى القنوات عرض مشهد رجال ونساء عيونهم دامعة... وعلق 
مقدم الربنامج بأن هؤالء الرجال والنساء يبكون عىل مصيبة الحسني 
)فاجع�ة الط�ف( وتابع قائال: انهم يعتق�دون ان البكاء عىل مصيبة 
الحس�ني تعدل ثواب الح�ج والعمرة.. اىل هنا ليس م�ن رد عىل هذه 
الكلمات ولس�ت بصدد مناقشة األمر فهو عقيدة يعتز بها اصحابها 
وال مجال ملناقشتها فكما اريد من اآلخرين ان يحرتموا رأيَّ وعقيدتي 
فالواج�ب يحتم عيلَّ ان احرتم رأيهم وعقيدتهم لو انني اريد ان اكون 
عىل درجة من احرتام الرأي والرأي اآلخر، لكن مقدم الربنامج اضاف 
اضاف�ات هي التي اود الرد عليها ألنه�ا تغاير الحقيقة فهو يزعم ان 
هؤالء الناس يبكون امام الكامريات بمعنى ان ذلك مشهد اعالمي اما 

حني يكونون بعيدا عن عدسة الكامريا فال يفعلون ذلك..
انني اود ان الفت نظر من يروج ملثل هذه االفكار الس�قيمة ان الذي 
يحب الحس�ني ال يكتف�ي بالبكاء عىل مصيبت�ه وان فعل فال يرتصد 
الكامريات انما هي حرارة يف قلوب محبي الحس�ني الذين هم محبون 
لل�ه وللنبي ولجمي�ع االنبياء واملرس�لني وللصالحني مم�ن انتهجوا 
منه�ج الحق بال مراء وال زيف وال دج�ل بذلوا ألجل كلمة الحق الغايل 
والنفي�س من االنف�س واألهل وامل�ال والولد هم محبون لإلنس�انية 
جمعاء فمنهج الحسني منهج الدين القويم الذي يهتدي بهدي القرآن 
الكري�م كالم الله عز وجل ح�ني يقول يف محكم كتابه العزيز )يا ايها 
الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
ان أكرمك�م عند الل�ه اتقاكم( صدق الله العيل العظيم وبلغ رس�وله 

الكريم .
كيف تعرف الباكني عىل الحسني وتزعم انهم يفعلون ذلك امام عدسة 

الكامريات فقط.
انا فقط اطلب اليهم ان كانوا يتحرون الصدق ان يتأكدوا من حقيقة 

املشهد.
اما فلس�فة البكاء عىل الحس�ني عند الش�يعة االمامية فهم يفعلون 
ذلك اقت�داء بالنبي العظيم ذلك ما تؤكده االحاديث املروية بأس�انيد 
صحيحة ثم هل هناك قلب يحتمل ان يقرأ او يس�مع حوادث فاجعة 
كفاجعة الطف وال تدمع عينه حزنا حتى لو لم يكن مسلما حتى لو لم 
يكن ملتزما بأي عقيدة.. الحس�ني. انني عاجزة عن وصف مشاعري 
يف هذه اللحظة فما من كلمة استطيع ان اعرب فيها عن نور سماوي 
هو امتداد نور الله والنبي املصطفى وعيل املرتىض والحس�ن املجتبى 
وفاطمة الزهراء س�يدة نس�اء العاملني. الحس�ني ريحانة رسول الله 
ومن قال فيه النبي الكريم حس�ني مني وانا من حسني. اود ان اسأل 
كم مرة دمعت عيوننا ملشاهد فلمية تظهر بعض الصور املؤملة ونحن 
نعلم مس�بقا انها مش�اهد تمثيل وكم مرة احسسنا بالغضب وااللم 
ملش�اهد الجرائم او العنف واعلنا غضبن�ا واملنا لتلك الحوادث القلوب 
القاس�ية والت�ي تخرج من انس�انيتها ه�ي فقط التي ال تستش�عر 
احاس�يس الرحمة وال العاطفة انهما خلق انساني يمن به الله تعاىل 

عىل من يشاء فهال يراجعوا املايس التي حدثت بواقعة الطف.

مذ كنت يف االربعني من عمري اي قبل اربعني عاما وانا أش�بع رغبتي 
القديم�ة يف التف�رس. ل�م يكن وجودي ذاك س�وى رشف�ة أطل منها 
ع�ىل وجود اآلخرين. فكيف فقدت اليوم القدرة عىل ممارس�ة لعبتي 

املفضلة؟
اقاب�ل عىل الرحب والس�عة ش�خصا أو التقيه مصادف�ة. فأتفحص 
وجهه وتعابريه... تعابري لسانه. نظرته ووجهة نظره فثمة نظرات 
ووجه�ات نظر تنط�وي عىل اله�دوء أو الغضب الحقد أو التس�امح 
االنده�اش أو الالمب�االة، الفرح ال�ذي تخفيه أو الح�زن. ثم اغوص 
يف ثنائي�ات ال تنته�ي. ثم األن�ف واألذن وانفراجة الش�فاه أو زمها. 
االبتس�امات التي تم�وت عىل األف�واه لحظة تولد أو تل�ك التي تعلو 
ضحكة. اتفحص هيئته وهندامه... حركاته اإلرادية... يده، عروقها. 
أش�كال األصابع ايماءات األنامل الالشعورية.. ارقب خطواته.. كيف 

يميش؟  طوله وظله الذي ينعكس.. استقامته وانحناءاته 
القالب الذي يؤطره.. والروح التي تحرك كل هذه التفاصيل. 

ارسم ش�خصيته يف داخيل واضع له اسماً مني. ثم أوغل يف خياالتي. 
فأرسم للش�خوص حيوات وعالقات وردود فعل واندفاعات عفوية. 
عواطف ومش�اعر... احاول ان اضع ل�ه كمية من األمنيات واعدد له 
االحالم وال أنىس حجم الضياع واليأس الذي يستقر يف مكان ما خلفه. 
واحدد له ظروفاً ومكان�ات.. مهنة. وهوايات ومهارات. حتى كأنني 
اصن�ع من قرشته كائن�ا آخر. يف أحيان كثرية كنت أس�قط تفاصيل 
آخرين عارشتهم عىل أولئك. وهنا تبدأ خطورة اللعبة فأصل اىل الحكم 

الذي يتيح يل ان اقرتب أو ابتعد أو أبقى عند حد ال اتجاوزه....
كث�ريون أولئ�ك الذين ابتع�دت عنه�م دون أن اجربه�م أو عىل األقل 
اخت�رب قدرتي يف تقييمهم. وكثريون أيضا أولئك الذين اتحرك نحوهم 
ث�م يصدمني ق�راري فأغري وجهتي واغفر زلت�ي. وكنت كلما اخرس 
أح�داً اندم عىل آخر كنت قد فقدت صحبته قبل أن تبدأ. اليوم تجدني 
غالباً ما أقف عىل حدوٍد أضعها لنفيس وأخىش تجاوزها. لقد ش�غلت 
نف�يس بتقمص اآلخرين حتى لم أعد أجدها ولم اجدهم. كنت أحاول 
اكتشاف الوجوه فلم أجد سوى األقنعة. حتى العيون التي كنت اظنها 
منافذ لألرواح صارت بوابات صلدة ليس بعدها سوى املتاهات. اليوم 

الوجوه كلها جديدة صفحاٍت بيضاَء تبتسُم يل ثم تغادر عىل عجل.
وأس�أل كث�رياً: هل س�اراها ثانية؟ أم انها س�تختفي يف ه�وة بعيدة 

لتنبثق من جديد مرة أخرى.
عىل هيئة شخص آخر؟ يف الثمانني.. أدرك رسنا ورس اللعبة 

لعب�ة الكلمات.. نحن لس�نا س�وى كلم�ات يف دواخلنا أم�ا الحقيقة 
حقيقتنا فهي ال�رس األعظ������م الذي لن يدرك���ه أحد عىل وجه 

هذه األرض.

علامء يبتكرون »ضامدة« معجزة ترمم العظام املكسورة
ابتك�ر علم�اء بريطانيون ضم�ادة معجزة 
إلص�الح العظ�ام املكس�ورة، حي�ث تعم�ل 
املادة الحيوية عىل ترسيع الش�فاء بش�كل 
كب�ري، ومن املق�رر أن تحدث ث�ورة يف عالج 

الكسور.
ويمكن استخدام هذه التقنية، املوصوفة يف 
مجلة Nature Materials، إلصالح األنسجة 

واألعضاء التالفة األخرى.
وقال املعد الرئييس الدكتور ش�كري حبيب، 
من “كينغز كوليدج” لندن: “إن تقنيتنا هي 
أول ما قام بهندس�ة نس�يج شبيه بالعظام 

من الخالي�ا الجذعية العظمية البرشي�ة يف املخترب يف 
غضون أسبوع واحد، وزرعه بنجاح لبدء اإلصالح”.

ويتضم�ن الكوكتي�ل الكيميائ�ي الخالي�ا الجذعية – 
الخاليا الرئيسية التي يمكن أن تتحول إىل أي نوع من 
األنسجة أو األعضاء – وخاليا العظام الناضجة. وهي 
مغلفة بربوتني يستخدم يف جميع أنحاء الجسم للنمو 

واإلصالح، ملحاكاة أجزاء من العظام السليمة.
وق�ال الدكت�ور حبي�ب: “ه�ذه الضم�ادة يمكن أن 
تلتصق بالكرس مث�ل الجص، وتعزز القدرة الطبيعية 
للعظام ع�ىل االلتئام، ما يرسع عملية اإلصالح. هذه 
الطريق�ة الجديدة تحس�ن الرتميم وق�د تغري طريقة 
ع�الج كس�ور العظ�ام”. ويمكن ترسيعه�ا أكثر عن 

طري�ق توليد خاليا العظام يف ه�الم ثالثي األبعاد عىل 
الضمادة – وزرعها يف الكرس.

وأوضح حبيب: “هذا االخ�رتاق يمكن أن يحدث فرقا 
كب�ريا يف فرتات الش�فاء للمرىض، الذي�ن يعانون من 
كس�ور خطرية يف العظ�ام. عملية الش�فاء من كرس 
خطري يمكن أن تكون بطيئة، أو يمكن أن تفشل لدى 
امل�رىض املعرضني للخطر مث�ل كبار الس�ن أو أولئك 

الذين يعانون من ظروف صحية أساسية”.
وتتمثل الط�رق الحالية إلصالح العظام يف اس�تخدام 
الغرس�ات االصطناعي�ة أو األنس�جة املانحة – حيث 
ُتأخ�ذ العظام م�ن مكان آخ�ر يف الجس�م – إلصالح 
الكرس. وهذا يعتمد عىل قدرة الجس�م عىل الشفاء – 

والتي يمكن أن تضعف بعد إصابة خطرية.

الزبيب األسود يتميز بفوائد صحية عديدة تعرف عليها
من أهم فوائد الزبيب األسود الذي يعتربمن 
الفواك�ه املجّففة التي يتّم الحصول عليها 
م�ن العن�ب بعد تجفيف�ه؛ ويتمت�ع بعدة 

فوائد صحية للجسم.
ومن الس�هولة االحتف����اظ به يف املنازل 
لتناوله أو إضافت�ه إىل بعض األطب����اق 

بسبب تمّيز مذاقه.
- الزبي�ب أح�د أن�واع الفاكه�ة الت�ي يتم 
الحص�ول عليها من العن�ب بعد تجفيفه، 
ول�ه عديد م�ن الفوائ�د الصحية للجس�م 
منه�ا من�ع اإلمس�اك وع�الج فق�ر الدم، 

وغريها الكثري.
- يزّود الجس�م بالطاقة الالزمة للعمليات الحيوية؛ 

الحتوائه عىل السكريات البسيطة.
- يحت�وي ع�ىل الفيتامين�ات واملعادن الت�ي تقّوي 

الجهاز املناعي.
يح�ّد من أم�راض والته�اب املفاص�ل، ويحمي من 
التع�رّض لهشاش�ة العظ�ام، ويخلّ�ص م�ن حّدة 

اإلجهاد، القلق والتعب.
- يحتوي عىل عنرص الحديد والنحاس الذي يحارب 

فقر الدم 
- يحتوي عىل املرّكبات املضاّدة لألكسدة التي تمنع 

اإلصابة بمرض الرسطان.

- ينّقي الجسم من السموم؛ الحتوائه عىل املركبات 
املضاّدة لألكسدة.

- يس�اعد يف تخفي�ض مع�ّدل ضغ�ط الدم بس�بب 
احتوائه عىل البوتاسيوم.

- يخّف�ف م�ن التع�ب واإلره�اق ويمنح النش�اط 
للجسم.

الجه�از  يف  االلت���هاب�ات  م�ن  يخ����ّف�ف   -
الهضمي.

- فاتح للش�هية ويس�اعد يف حاالت فقر الدم وذلك 
الحتوائه عىل نسبة عالية من الحديد.

- يساهم يف إنقاص الوزن الحتوائه عىل نسبة عالية 
من األلي����اف التي تؤمن الشعور بالشبع.

كان علم�اء م�ن جامع�ة تيوم�ني الحكومي�ة، م�ع زمالئهم م�ن معاهد 
بحثية روس�ية أخرى، أول من اكتش�ف مضاًدا حيوًيا طبيعًيا يتغلب عىل 
مقاومة مسببات األمراض لألدوية.ستس�اعد املادة التي تم العثور عليها 
يف مكافح�ة معظ�م األمراض املعدية التي تصيب الب�رش والحيوانات التي 
تسببها البكترييا والفطريات، كما كتب مؤلفو االكتشاف يف دراسة نرشت 
يف مجلة Applied Biochemistry and Microbiology. تتمثل إحدى مهام 
عل�م األدوية، اليوم، كما هو مذكور يف مقال لعلماء تيومني، يف البحث عن 
املضادات الحيوية الطبيعية التي يمكنها محاربة الكائنات الحية الدقيقة 
املقاوم�ة لألدوية املتعددة )MDR( أو املقاومة املطلقة )ش�ديدة املقاومة 
لألدوية، XDR ( للمضادات الحيوية املتوفرة يف السوق. ألول مرة يف العالم، 
أظهر باحثون من جامعة تيومني القدرة الفريدة للببتيد إيمريسيليبس�ني 
أ، املع�زول من الفطري�ات Emericellopsis alkalina. وبحس�ب الخرباء، 
ف�إن املادة تمنع قدرة البكترييا عىل تكوين األغش�ية الحيوية، مما يجعل 

مقاومة هذه العوامل املمرضة للمضادات الحيوية تختفي.

عـلـمـاء روس يـكـتـشـفـون 
مضادًا حيويًا ثوريًا

مخسة اعراض لفريوس كورونا قد تستمر أشهرًا!
تش�مل أع�راض ف�ريوس كورون�ا: ارتف�اع 
درجة الحرارة وسعاال جديدا وفقدان حاسة 
الش�م والت�ذوق. ولكن ع�ددا م�ن العالمات 
األخرى للعدوى قد تستمر ألشهر بعد ظهور 

األعراض األولية.
وإذا كنت تعتقد أنك مصاب بأعراض فريوس 
كورونا، يجب أن تخضع للفحص عىل الفور، 

والعزل الذاتي يف املنزل.
وأبل�غ نح�و 300 أل�ف ش�خص يف اململك�ة 
املتحدة عن أعراض »كوفيد الطويلة«، حيث 
تستمر ملدة تزيد عن شهر، وفقا للربوفيسور 
 COVID Symptom تيم سبيكتور من تطبيق
أن   Mayo Clinic مرك�ز  وكش�ف   .Study
كبار الس�ن، ومن يعانون من حاالت صحية 
أساس�ية، هم أكثر عرضة لإلصابة بأعراض 

»كوفي�د« الطويل�ة. ولكن، ال أحد مس�تثنى 
م�ن احتمال ظهور عالمات العدوى، التي لن 

تختفي ألشهر متتالية.
وتش�مل األع�راض الطويل�ة األكثر ش�يوعا 
لفريوس كورونا املس�تجد: التعب والس�عال 

املس�تمر. أم�ا العالم�ات األخ�رى فتتضمن 
الصداع وآالم املفاصل وصعوبة التنفس.

Mayo Clinic: »معظ�م األش�خاص  وق�ال 
املصابني بم�رض فريوس كورون�ا يتعافون 
تماما يف غضون أس�ابيع قليلة. ولكن بعض 
الن�اس - حت�ى أولئ�ك الذي�ن لديهم نس�خ 
خفيفة من املرض - يس�تمرون يف الش�عور 
وتش�مل  األويل.  ش�فائهم  بع�د  باألع�راض 
العالم�ات واألع�راض األكث�ر ش�يوعا الت�ي 
تس�تمر مع م�رور الوقت: التعب والس�عال 

وضيق التنفس والصداع وآالم املفاصل«.
ويف الوق�ت نفس�ه، ف�إن الحم�ى الش�ديدة 
والس�عال الجديد والتغري يف حاس�ة الشم أو 
الت�ذوق، ه�ي أكثر أعراض ف�ريوس كورونا 

املبكرة شيوعا.

فيم�ا م�ىض، كان تدوين املالحظات أمرًا س�هاًل 
ج�دًّا، تأخ�ذ مع�ك قطع�ة م�ن ال�ورق، تلق�ي 
بريش�تك يف املحربة، وتبدأ الكتابة. ثّم جاء بعض 
املهووس�ني بالعلم وب�دؤوا باخ�رتاع الكثري من 
األش�ياء، وعند ه�ذه اللحظ�ة بالتحديد، أصبح 
تدوي�ن املالحظ�ات أم�رًا معّق�ًدا. فج�أًة أصبح 
يتوّجب علينا أن نختار من بني مئات األنواع من 

األقالم واأللوان. ومن بعدها، ظهرت الحواسيب 
والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، وظهر معها 
العرشات من تطبيق�ات الكتابة. وبالطبع، كان 
عىل أحده�م أن يخ�رتع اإلنرتنت ليظه�ر لنا ما 
يسمى باملزامنة السحابية عرب األجهزة املختلفة. 
يف خضم هذه الرفاهية التي نعيشها اليوم فيما 
يتعلّق بالكتابة وتدوين املالحظات، أصبح علينا 

أن نختار من ب�ني مجموعة متنوعة وكبرية من 
تطبيق�ات الكتاب�ة، ولكن، كيف نخت�ار؟ يف هذا 
املقال، بعد البحث يف عرشات التطبيقات، انتقينا 
لكم أبرز التطبيقات التي يمكنكم استخدامها يف 
تدوين مالحظاتك، سنس�تعرض عىل حرضاتكم 
نظرة عامة عنها مع مميزاتها وعيوبها وروابط 

تحميلها عند الضغط عىل أّي منها.

أفضل تطبيقات تدوين املالحظات للطالب واملعلمني

يعمل تطبيق الرتاس�ل الفوري األش�هر يف العالم »واتسآب« عىل إطالق 
ميزة جديدة تدعى »Expired Media« تس�مح بحذف مقاطع الفيديو 
والص�ور تلقائياً. وسيس�مح هذا التحديث للوس�ائط أن تختفي تماماً 
م�ن املحادث�ة بحس�ب توقيت�ات مح�ددة وه�ي بمثابة تطوي�ر مليزة 
»الرس�الة املنتهي�ة الصالحي�ة«، التي تق�وم بحذف الص�ور ومقاطع 
الفيديو وامللفات، من هاتف املس�تلم، عند مغادرة الدردش�ة عن طريق 
تمك�ني ميزة »Expired Media«. وال تزال املي�زة الجديدة قيد التطوير 
ملس�تخدمي Android، وفًق�ا للتحدي�ث التجريب�ي. يذك�ر أن تطبي�ق 
»واتس�آب« بدأ يف اختب�ار تقنية جديدة تتيح إمكانية إضافة »ماس�ح 
بصمات األصابع« لتشغيل التطبيق، لزيادة أمان املستخدمني، وضمان 
خصوصيتهم. كما أن »واتس�آب« تخطط أيضا لتفعيل تش�غيل خدمة 
»واتس�آب وي�ب« ع�ن طريق إضاف�ة خطوة أخ�رى بدال من »املس�ح 
الضوئي« أو »رمز االس�تجابة الرسيع« ع�ىل الهاتف فقط، بل بإضافة 

»بصمة األصبع« أيضا.

»واتساب«’ تطلق ميزة جديدة تتعلق 
بحذف الصور ومقاطع الفيديو


