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اإلمام علي بن أبي طالب
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كلما طالت الصحبة تأكدت احملبة العراقي
رئيس جملس االدارة
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إيران: اإلمام السيستاين
 ركن شامخ ولن نطيق التعرض 

ملنزلة املرجعية
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القائد العام يوجه بمالحقة مطلقي الصاروخ قرب املطار ويصدر أمرا بمعاقبة »القوة املاسكة«
االعرجي هليكـي: احلكـومة عازمـة عىل حفـظ االمن 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تأخ�ر موع�د رصف رواتب اغل�ب املوظفني يف 
العراق للي�وم 11 عىل الت�وايل، لتصبح االخبار 
واالقاويل سيدة املوقف يف كل النقاشات، حيث 
ب�ات اش�عار ال�رف والدعوة لالس�تالم من 
اولوي�ات العوائل العراقية يف نهاية كل ش�هر، 
وت�كاد تك�ون كب�رى ه�الل العيد.ومن بني 
املعلوم�ات التي ربم�ا ال يعلمه�ا البعض رغم 
تكررها، ان سبب تأخر رصف وراتب املوظفني 
ه�و قلة ال�واردات النفطية الش�هرية، هذا ما 
يؤكده مس�ؤولني يف اللجنة املالي�ة الربملانية، 
حيث يقولون: ان مشكلة تأخري رصف رواتب 
املوظفني مرتبطة بقلة املوارد النفطية لش�هر 
أيل�ول التي بلغت 3 ملي�ار و493 مليون دوالر 
أمريك�ي، وتص�ل إىل 4 ملي�ارات م�ع امل�وارد 
األخرى. ويقرتح اعضاء اللجنة، حال للحكومة 
لتأم�ني الروات�ب بالتنس�يق ب�ني وزارة املالية 
والبن�ك املركزي وابعاد الرضر ع�ن املواطنني، 
موضح�ني أن الحكوم�ة تحت�اج إىل 6.2 مليار 
دوالر لتأمني متطلبات املوازنة التش�غيلية من 
رواتب املوظفني واملتقاعدين وش�بكة الرعاية 
االجتماعية، وتوفري مستلزمات مواجهة أزمة 
كورون�ا، ولتوفري هذا املبلغ تحت�اج الحكومة 
شهريا قروض ترتاوح بني 2 إىل 3 مليار دوالر.

ويش�ري الن�واب إىل ان الحكوم�ة ال تس�تطيع 
تأمني االقرتاض الخارجي، وباملقابل استوفت 
رشوط االق�رتاض الداخ�ي، وبالت�ايل الس�بيل 
الوحي�د لتجاوز هذه املش�كلة ه�و اللجوء إىل 

البنك املركزي.
التفاصيل ص2

املالية عن تأخر الرواتب: نعاين »قلة موارد«
احلكومة تعتزم استصدار »تشريع« ملعاجلة النقص لألشهر القادمة.. وجلنة برملانية تضع »االستدانة« من »االحتياطي« أحد احللول وزير النقل يعلن العزم
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 الوحدات االدارية بناء وحدات سكنية 

وقطاعات الزراعة واخلدمات

حمافظ نينوى
 يعلن الشـروع بإنشاء جرس جديد 
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اخلارجية عن زيارة حسني اىل طهران: محل »رسالة شفوية« لروحاين وناقش »تطورات املنطقة«
رئيس الوزراء يبحث ملفات مع وزير الدفاع اإليطايل بينها الصناعة العسكرية
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حمافظ بغداد
 يرتأس اجتامعًا موسعًا لتطوير 

مدخل بغداد – املوصل

املفوضية تعلن اختاذ »خطوات جادة« بشأن االنتخابات املبكرة 
وتؤكد تسجيل 15 مليون ناخب بايومرتيـًا 

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مفوضية االنتخابات، أمس االثنني، عن 
عدد الناخبني املس�جلني بايومرتي�ًا واألحزاب يف 

العراق.
وأكدت املفوضية يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه »ع�ىل اعتمادها مبدأ الش�فافية يف 
العمل لتنظي�م االنتخابات املقبل�ة وفق املعايري 
الدولية التي تعرب عن إرادة الناخب وتعد أساساً 
يف بن�اء الثق�ة م�ع الناخب�ني ورشكاء العملية 
االنتخابي�ة واملهتم�ني بالعملي�ة الديمقراطية، 
وم�ن هذا املنطل�ق اعتادت املفوضي�ة اطالعهم 
عىل مس�تجدات العمل داخ�ل أروقتها وبصورة 

االدارة  رئيس�ة  ان  ودورية«.وبين�ت  مس�تمرة 
االنتخابي�ة والوف�د الفن�ي املراف�ق لها حرضت 
اجتماع اللجنة القانونية ملجلس النواب ملناقشة 
ع�دد الدوائر االنتخابية وآلي�ة توزيعها، وعملية 
اختيار الركة الفاحص�ة لالجهزة االلكرتونية 
التي تضم�ن نزاه�ة وعدالة أص�وات الناخبني، 
ومناقشة سجل الناخبني وآلية تسجيل الناخبني 
بايومرتي�ا مٔوكدة خ�الل االجتماع ع�ىل تنظيم 
االنتخاب�ات وف�ق معاي�ري ورشوط تعي�د ثق�ة 

الناخب العراقي بالعملية الديمقراطية«.
وأش�ار مفوضي�ة االنتخاب�ات اىل »أنه�ا تعم�ل 
بجه�ود حثيث�ة ومس�تمرة وبم�ا ه�و ممك�ن 
اس�تعداداً للح�دث االنتخاب�ي املقب�ل رغم عدم 

توفر االحتياج�ات الفنية واللوجس�تية الالزمة 
لعمله�ا، حي�ث  رشعت بأخذ خط�وات جادة يف 
نشاطاتها التي ال تعتمد عىل القانون االنتخابي 
مراك�ز  فت�ح  منه�ا  املالي�ة,  والتخصيص�ات 
التسجيل الستئناف عملية التسجيل البايومرتي 
وتوزيع بطاق�ة الناخب االلكرتونية البايومرتية 
وق�د بل�غ ع�دد الناخب�ني املس�جلني بايومرتيا 
)15205648( ناخب�اً من مجم�ل عدد الناخبني 
الكي البالغ )26642085( ناخبا كما وبلغ عدد 
البطاق�ات طويلة االم�د البايومرتي�ة املطبوعة 
)14446914( بطاق�ة تم توزيع )10979077( 

بطاقة منها«.
التفاصيل ص2
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الفرطويس : ميناء خور الزبري
 يستقبل عددًا من الناقالت املحملة باملشتقات 

النفطية خالل »4٨« ساعة

ص2

تدعو وزارة النقل / الركة العامة ملوانىء العراق / هيئة القرض الياباني كافة الركات 
الراغبة ذات االختصاص باعمال بناء وتوريد وحدات بحرية خدمية اىل تقديم رسالة اهتمام 

لغرض املشاركة ضمن مروع 
PKG-3A احد مشاريع املرحلة الثانية من اعادة تاهيل قطاع املوانىء

العراقية /اعادة تأهيل ميناء خور الزبري 
)IQ-P20( ولغرض )املمول من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدويل ) جايكا

االط�الع عىل رشوط املناقصة وتفاصيله�ا يرجى زيارة املوقع االلكرتون�ي الخاص بوزارة 
النق�ل )www.motrans.gov.iq( او املوق�ع االلكرتون�ي الخاص بالرك�ة العامة ملوانىء 

)www.scp.gov.iq( العراق
 مع التقدير

                                                                                   فرحان محسن غضيب
                                                                                                  المدير العام

                                                                                                  للشركة العامة لموانىء العراق 
                                                                                                    رئيس مجلس االدارة

اعالن

The Ministry of Transportation / General Company for Ports of Iraq/ 
Japanese Loan Organization wishes to invite the interested 
companies to submit a letter of interest for the purpose of 
participating in the PKG- 3A Project one of the port Sector 
Rehabilitation Project IQ -P20, funded by the Japan International 
Cooperation Agency (JICA) For more information and details , 
please visit the website of the  Ministry of Transport (www.motrans.
gov.iq) or the website of the General Company for Ports of Iraq 
(WWW.scp.gov.iq)

With our appreciation

                                       Farhan Mouhaisen  Ghdhaib
                                    Director General

                                         General Company for Port of Iraq (GCPI)
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الرشيد يطلق »سلف مالية« للمتقاعدين تبلغ )٨( ماليني دينار
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرش�يد منح سلف للمتقاعدين املوطنة 
رواتبهم لدى املرصف من دون كفيل.

وذكر بي�ان العالم امل�رصف تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه انه تم »منح قروض للمتقاعدين تصل اىل 
8 ماليني دينار كحد أعىل وحس�ب حدود صايف الراتب 

الشهري«.
وب�ني ان »التعليم�ات ح�ددت املدة 3 س�نوات تس�دد 

بأقساط شهرية«.
وأضاف ان »العمر املحدد للتقديم ال يتجاوز )٧٥( سنة 
يف نهاية مدة الس�لفة وعىل كافة الراغبني باس�تالمها 

مراجعة فروع املرصف يف بغداد واملحافظات«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تأخ�ر موعد رصف رواتب اغلب املوظفني يف 
العراق لليوم 11 عىل التوايل، لتصبح االخبار 
واالقاويل س�يدة املوقف يف كل النقاش�ات، 
حيث بات اشعار الرصف والدعوة لالستالم 
م�ن اولويات العوائل العراقي�ة يف نهاية كل 

شهر، وتكاد تكون كبرشى هالل العيد.
وم�ن ب�ني املعلومات الت�ي ربم�ا ال يعلمها 
البعض رغم تكررها، ان س�بب تأخر رصف 
وراتب املوظفني هو قل�ة الواردات النفطية 
الشهرية، هذا ما يؤكده مسؤولني يف اللجنة 
املالية الربملانية، حيث يقولون: ان مش�كلة 
تأخري رصف رواتب املوظفني مرتبطة بقلة 
امل�وارد النفطية لش�هر أيل�ول التي بلغت 3 
مليار و493 مليون دوالر أمريكي، وتصل إىل 

4 مليارات مع املوارد األخرى.
ويق�رح اعض�اء اللجن�ة، ح�ال للحكوم�ة 
لتأمني الرواتب بالتنس�يق بني وزارة املالية 
والبنك املركزي وابعاد الرضر عن املواطنني، 
موضحني أن الحكومة تحتاج إىل 6.2 مليار 
دوالر لتأم�ني متطلبات املوازنة التش�غيلية 
من روات�ب املوظفني واملتقاعدين وش�بكة 
الرعاي�ة االجتماعي�ة، وتوفري مس�تلزمات 
مواجهة أزم�ة كورونا، ولتوف�ري هذا املبلغ 
تحت�اج الحكومة ش�هريا ق�روض تراوح 
ب�ني 2 إىل 3 ملي�ار دوالر.ويش�ري الن�واب إىل 

ان الحكومة ال تس�تطيع تأم�ني االقراض الخارجي، 
وباملقابل استوفت رشوط االقراض الداخيل، وبالتايل 
الس�بيل الوحيد لتجاوز هذه املش�كلة هو اللجوء إىل 
البنك املركزي، وس�حب الكتلة النقدي�ة منه كأمانة، 
وعندم�ا يت�م إقرار م�رشوع قان�ون املوازن�ة 2020 
تتح�ول األمان�ة إىل قروض، مش�ددين ع�ىل ان هذه 
الطريق�ة ه�ي الوحي�دة التي تس�تطيع م�ن خاللها 

الحكومة تأمني رواتب املوظفني لهذا الشهر.
وتش�دد اللجنة عىل رضورة وقف تراش�ق االتهامات 
م�ا ب�ني البن�ك املرك�زي واملالي�ة، وم�ا نحتاجه هو 
التنس�يق وابع�اد الرضر عن املواطن ال�ذي ال ذنب له 
باألزمة االقتصادية التي يشهدها البالد نتيجة تخبط 

السياسات االقتصادية.
بدوره�ا، أص�درت وزارة املالي�ة، بيان�اً ع�ن روات�ب 

املوظفني واملتقاعدين وشبكة الرعاية االجتماعية.

 وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة من�ه، »ت�ود وزارة املالي�ة العراقي�ة ان تؤكد 
للمواطنني انه�ا تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع 
االلتزامات الحكومية ويف اوقاتها املحددة، وعىل رأس 
تلك االلتزام�ات، رواتب موظفي الدول�ة واملتقاعدين 

والرعاية االجتماعية«.
وأضاف »ال يخفى عىل الرأي العام العراقي بان الوزارة 
تبذل ه�ذه الجهود يف ظ�ل ظروف اس�تثنائية وأزمة 

مالي�ة خارجة ع�ن ارادة الحكوم�ة، تتمثل 
باالنخف�اض الح�اد يف ال�واردات النفطية، 
وجائحة كورونا واثاره�ا املحلية والدولية، 
بالش�كل الذي فاقم نقص السيولة املتوفرة 
للدولة، خصوصا مع التوس�ع غري املخطط 

له يف اعداد املوظفني خالل العام املايض«.
وتاب�ع البيان انه »وملعالج�ة هذا النقص يف 
الس�يولة املالية، س�عت الحكومة العراقية 
اىل اس�تصدار ترشي�ع برملان�ي يمكنها من 
االقراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام 
االم�وال املتوف�رة ع�رب االق�راض الداخيل 
والبالغ�ة بح�دود 1٥ ترليون دين�ار عراقي 
حتى نهاية الش�هر املايض لتمويل الرواتب 
االخ�رى،  االساس�ية  بالنفق�ات  والوف�اء 
وخصوص�ا ما يتعلق منها بالصحة واالمن، 
بينم�ا اقترص اس�تخدام الق�روض الدولية 

عىل تمويل املشاريع التنموية«.
وأك�دت وزارة املالي�ة »انها تق�وم يف الوقت 
الح�ارض بأع�داد خارط�ة طري�ق مفصلة 
لتمويل النفقات االساس�ية لالشهر الثالثة 
املتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها 
قريب�ا عىل مجلس النواب، وستش�مل هذه 
الخطة زي�ادة قدرة ال�وزارة عىل االقراض 
الداخيل، وستمكننا حال املوافقة عليها من 
البدء بتأمني الرواتب الحكومية بالكامل«.  

وشددت عىل انها »ماضية باإلعداد ملرشوع 
موازن�������ة 2021 بالش�كل الذي يعالج 
التحدي�ات املالية واالقتصادي�ة املراك����مة، والتي 
تثق�ل كاهل الب�الد، وان الظروف التي يم�ر بها البلد 
حاليا تش�دد ع�ىل الحاجة امللح�ة اىل تكات�ف القوى 
السياس�ية واملج�����تمعية، والعمل س�وية بشكل 
مسؤول لتح���قيق االمن واالس�ت����قرار، وامليض 
بالع�راق نحو م�ا يس�����تحقه ش�عبه الصابر من 

ازدهار وتنمية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مفوضية االنتخابات، أمس االثنني، 
ع�ن ع�دد الناخب�ني املس�جلني بايومري�اً 
واألح�زاب يف العراق.وأك�دت املفوضي�ة يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
»ع�ىل اعتمادها مب�دأ الش�فافية يف العمل 
لتنظي�م االنتخاب�ات املقبل�ة وف�ق املعايري 
الدولية الت�ي تعرب ع�ن إرادة الناخب وتعد 
أساس�اً يف بناء الثقة مع الناخبني ورشكاء 
العملي�ة االنتخابي�ة واملهتم�ني بالعملي�ة 
الديمقراطي�ة، وم�ن هذا املنطل�ق اعتادت 
املفوضية اطالعهم عىل مس�تجدات العمل 
داخل أروقتها وبصورة مستمرة ودورية«.
االنتخابي�ة  االدارة  رئيس�ة  ان  وبين�ت 
والوف�د الفني املرافق له�ا حرضت اجتماع 
اللجن�ة القانوني�ة ملجلس النواب ملناقش�ة 
ع�دد الدوائ�ر االنتخابي�ة وآلي�ة توزيعها، 
وعملي�ة اختيار الرشكة الفاحصة لالجهزة 
االلكروني�ة الت�ي تضم�ن نزاه�ة وعدالة 

أصوات الناخبني، ومناقشة سجل الناخبني 
وآلية تس�جيل الناخبني بايومري�ا مٔوكدة 
خ�الل االجتم�اع ع�ىل تنظي�م االنتخابات 
وف�ق معاي�ري ورشوط تعي�د ثق�ة الناخب 
العراق�ي بالعملي�ة الديمقراطية«.وأش�ار 
مفوضية االنتخابات اىل »أنها تعمل بجهود 
حثيثة ومستمرة وبما هو ممكن استعداداً 
للح�دث االنتخاب�ي املقبل رغم ع�دم توفر 
االحتياج�ات الفني�ة واللوجس�تية الالزمة 
لعملها، حي�ث  رشعت بأخذ خطوات جادة 
يف نش�اطاتها الت�ي ال تعتمد ع�ىل القانون 
االنتخابي والتخصيصات املالية, منها فتح 
مراكز التسجيل الستئناف عملية التسجيل 
الناخ�ب  بطاق�ة  وتوزي�ع  البايوم�ري 
االلكروني�ة البايومري�ة وق�د بل�غ ع�دد 
الناخبني املسجلني بايومريا )1٥20٥648( 
ناخب�اً م�ن مجم�ل ع�دد الناخب�ني ال�كيل 
ناخب�ا كم�ا وبل�غ  البال�غ )2664208٥( 
ع�دد البطاقات طويل�ة االم�د البايومرية 
املطبوع�ة )14446914( بطاقة تم توزيع 

)109٧90٧٧( بطاق�ة منها«.ولفتت اىل ان 
»مكات�ب املحافظ�ات االنتخابي�ة تتواصل 
بعقد اللقاءات املستمرة بني مسٔوويل الشعب 
الفنية وموظفي مراكز التسجيل لبحث آلية 
عمل مناس�بة  لزيادة نس�بة توزيع بطاقة 
الناخ�ب االلكروني�ة البايومرية، أما فيما 
يخص تسجيل االحزاب السياسية فقد بلغ 
ع�دد االٔحزاب الت�ي منحت إجازة تس�جيل 
)230( حزب�ا باالضاف�ة اىل )62( حزبا قيد 
التس�جيل«.ونوهت املفوضية اىل انه »وعىل 
صعي�د الرقاب�ة واملتابعة املب�ارشة ملكاتب 

املحافظات االنتخابية والتش�كيالت التابعة 
لها فأن مجلس املفوضني واالدارة االنتخابية 
مس�تمرون يف جوالتهم امليداني�ة التفقدية 
لالرشاف واالطمئنان عىل س�ري العمل وفق 
م�ا ه�و مخطط ل�ه , ففي هذا الش�أن زار 
وف�د مٔول�ف م�ن رئي�س االدراة االنتخابية 
وعدد من أعضاء مجلس املفوضني املكاتب 
االنتخابية يف اقليم كردستان ومكتب نينوى 
وقد تم خالل الزيارة مناقشة استعداداتهم 
للمرحل�ة املقبلة واالطالع عىل آلية تنس�يق 
العمل م�ع مراك�ز التس�جيل التابع�ة لها 
والوقوف عىل احتياجاته�م والعقبات التي 
تواج�ه عمله�م  مٔوكدين س�عيهم الجاد يف 
تذليله�ا وتطوير امكاني�ات املوظفني وفق 
خطة تطويرية اس�راتيجية«.وتابع البيان 
»كما وتم اثناء الزيارة التأكيد عىل رضورة 
التواص�ل مع رشكاء العم�ل االنتخابي من 
منظمات املجتمع املدني والنخب ووس�ائل 
االع�الم مل�ا له�م م�ن دور فع�ال يف توعية 
وتثقي�ف الناخبني, اضافة اىل لقاء عدد من 

موظفي العقود املس�تبعدين واعدين اياهم 
باالطالع عىل اعراضاته�م وتقديم الحلول 
بحس�ب االٕج�راءات القانوني�ة والضوابط 
والتعليمات«.واس�تطرد املفوضي�ة بالقول 
»من جانب آخر وللتنس�يق مع املٔوسسات 
الحكومي�ة  يف اقلي�م كردس�تان فقد جرى 
لقاء مش�رك ب�ني الوف�د و وزارة التجارة 
يف االقلي�م لبي�ان م�دى امكاني�ة ال�وزارة 
يف مس�اندة مكات�ب املفوضي�ة يف االقلي�م 
وتوف�ري مخ�ازن للم�واد االلك�����رونية 

واللوجستية«.
ونوه�ت اىل ان�ه »ولضم�ان أم�ن العملي�ة 
االنتخابي�ة تواص�ل اللجن�ة االمني�ة العليا 
لالنتخاب�ات اجتماعاته�ا الدورية بحضور 
عض�و مجل�س املفوض�ني لبح�ث الخطط 
العملي�ة  لتأم�ني  امل����قرح�ة  االمني�ة 
االنتخابي�ة وحمايته�ا والوق�وف عىل أهم 
التحدي�ات التي قد تواجه العمل يف الجوانب 
االمني�ة واالس�تخباراتية, وأفض�ل الس�بل 

لتذليلها والجراء انتخابات آمنة ونزيهة«.

احلكومة تعتزم استصدار »تشريع« ملعاجلة النقص لألشهر القادمة.. وجلنة برملانية تضع »االستدانة« من »االحتياطي« أحد احللول
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املفوضية تعلن اختاذ »خطوات جادة« بشأن االنتخابات املبكرة وتؤكد تسجيل
 15 مليون ناخب بايومرتيًا 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الخارجية االيراني محمد 
ج�واد ظري�ف، ان املرج�ع الديني 
االعىل االمام عيل السيس�تاني ذخر 
للعال�م االِس�المي وصم�ام األم�ن 

للمنطقة.
وقال ظريف: »يعترب املرجع الكبري 
السيس�تاني  الل�ه  آي�ة  س�ماحة 
الحص�ن الحصني للع�راق وصمام 
للعال�م  وذخ�راً  للمنطق�ة  االٔم�ن 

االِسالمي أجمع«. 
دور  تق�در  »اي�ران  ان  وأض�اف 
سماحته يف استتباب االٔمن يف العراق 
واس�تقراره والحفاظ عىل سيادته 
ووحدة أراضيه والتخلص من قوى 
االحتالل وبن�اء العراق الجديد وفق 

متطلبات شعبه الشقيق«.
باس�م  املتح�دث  تح�دث  ب�دوره، 
الخارجي�ة اإليرانية س�عيد خطيب 

ع�ن  الصحف�ي  مؤتم�ره  يف  زادة 
الت�ي وجهتها صحيفة  االنتقادات 
السيس�تاني،  لإلم�ام  }كيه�ان{ 
وق�ال ان »ه�ذا األم�ر ال عالق�ة له 
بالس�لطات الرس�مية للجمهورية 
االس�المية« موضح�ا ان »النظ�ام 
االس�المي يف ايران بني عىل أساس 
املرجعي�ة، وان املرجعي�ة يف إي�ران 
والعراق هي حامية الس�الم واألمن 

واالستقرار يف البلدين«.
وأكد خطي�ب زادة ان »دور آية الله 
السيستاني يف العراق ليس له بديل 
كم�ا ان س�ماحته يتمت�ع بمكانة 
رفيعة بني ش�يعة العالم« مش�ددا 
عىل ان »م�ا قلناه ونقوله اليوم ان 
موقف أركان النظام االس�المي هو 
االحرام الكبري لهذا الركن الشامخ 
وليس لدينا كالم آخر يف هذا املجال 
ولن نطيق تعرض أي شخص ملنزلة 

املرجعية«.

ظريف وصفه بذخر العامل ااِلسالمي وصمام األمن للمنطقة

إيران: اإلمام السيستاين ركن شامخ ولن نطيق 
التعرض ملنزلة املرجعية

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، أمس 
االثنني، مع وزي�ر الدفاع اإليطايل لورين�زو جويريني، تعزيز 
التعاون بني العراق وإيطالي�ا يف مجال األمن وتدريب القوات 
العراقي�ة، ويف مج�ال الصناع�ة العس�كرية.  وذك�ر املكتب 
االعالمي لرئي�س الوزراء يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
اس�تقبل اليوم وزير الدفاع اإليطايل لورينزو جويريني والوفد 
املرافق له وجرى خالل اللقاء بحث تعزيز التعاون بني العراق 

وإيطاليا يف مج�ال األمن وتدريب القوات العراقية، ويف مجال 
الصناع�ة العس�كرية«.  ورحب الكاظمي كم�ا ورد يف البيان 
ب�� »الوفد الضيف وأعرب عن رغبة العراق يف تعزيز العالقات 
الثنائي�ة مع إيطالي�ا، وايضا مع التحالف ال�دويل، وأن يكون 
إليطاليا دور يف تهدئة األوضاع باملنطقة«.  وبنينّ الكاظمي أن 
»عصابات داعش اإلرهابية ما زالت تش�كل تهديدا حقيقيا يف 
الع�راق من خالل خالياها النائمة، مؤك�دا أن القوات األمنية 
تواص�ل عملياتها العس�كرية واالس�تخبارية يف مالحقتها«.  
وأكد رئيس الوزراء أن »الحكومة العراقية تواجه اليوم تحديا 
خطريا يتمثل بالسالح املنفلت الذي يهدد األمن واالستقرار«، 

مبينا أن »األجهزة األمنية تعمل بقوة لفرض القانون وحماية 
املواطن�ني، وتعزي�ز أم�ن البعث�ات الدبلوماس�ية، ومالحقة 
الجماع�ات الخارج�ة عن القان�ون«.  من جانب�ه، أكد وزير 
الدفاع اإليطايل لورين�زو جويريني »حرص واهتمام حكومة 
بالده بتعزيز التعاون م�ع العراق يف مجال محاربة اإلرهاب، 
ال�ذي م�ا زال قائما ويهدد أم�ن العراق واملنطق�ة، وعربنّ عن 
سعادته بالتعاون الثنائي، وأيضا عىل مستوى الناتو«.  وبنينّ 
جويريني بحس�ب البيان »رضورة أن تتوجه جهود املجتمع 
ال�دويل لدع�م الحكوم�ة العراقية، حي�ث عدنّ نجاحه�ا مهما 

الستقرار املنطقة برمتها«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث األم�ني الع�ام ملجل�س ال�وزراء حميد 
نعيم الغزي، م�ع القائم باألعم�ال الفرنيس 
يف بغ�داد ج�ان – نويل بوني�و والوفد املرافق 
ل�ه النتائ�ج الت�ي حققته�ا زي�ارة الرئيس 
الفرنيس إيمانويل ماك�رون إىل بغداد مؤخراً 
وأه�م امللفات التي س�يبحثها الوفد العراقي 
م�ع الجانب الفرنيس خ�الل الزيارة التي من 

املقرر أن يجريها الشهر املقبل.
 وأكد األمني الع�ام ملجلس الوزراء، إن رئيس 
مجل�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي أبدى 
اهتماماً واسعاً بالنتائج املتحققة خالل زيارة 
الرئي�س ماك�رون إىل بغداد وأوعز بتش�كيل 
فريق عمل من األمانة العامة ملجلس الوزراء 
بالتنس�يق م�ع وزارة الخارجية والس�فارة 
الفرنس�ية يف بغ�داد، بإعداد املل�ف املتكامل 
للقضايا التي س�تتم مناقش�تها خالل زيارة 

الوفد العراقي املرتقبة إىل باريس.
س�يبحث  العراق�ي  الوف�د  أن  إىل  وأش�ار 
امللف�ات اإلقتصادية والعس�كرية والتجارية 
واالس�تثمارية، بعد أن قام�ت األمانة العامة 
ملجل�س ال�وزراء، بتكلي�ف ال�وزارات املعنية 
بإع�داد مل�ف متكامل ع�ن االتفاق�ات التي 
س�يتم بحثها ع�ىل طاولة النقاش�ات خالل 
الزي�ارة وترجم�ة العالق�ات اإليجابي�ة عىل 

أرض الواقع.

وع�رب القائم باألعمال الفرن�يس، عن ارتياح 
الحكومة الفرنس�ية، للنتائج اإليجابية التي 
تحققت أثناء زيارة بغداد وجديتها بالتعامل 
م�ع العالق�ات الثنائية وما ت�م اإلتفاق عليه 
والتعاطي برغبة ش�ديدة إلنش�اء املش�اريع 
التي له�ا تماس مبارش مع املواطنني، مؤكداً 
إن حج�م العالقات الفرنس�ية العراقية تمتد 
لس�نوات طويلة بوجود رشاكة س�راتيجية 

بني البلدين.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل مستش�ار األم�ن القوم�ي، 
قاسم األعرجي بمكتبه، أمس اإلثنني، 
الس�فري الربيطاني يف بغداد، س�تيفن 

هيكي.
 وج�رى خ�الل اللق�اء بحس�ب بيان 
املكتب االعالمي لالعرجي، »استعراض 
و  الربيطاني�ة،  العراقي�ة  العالق�ات 
األوض�اع الراهن�ة، وبح�ث التع�اون 
املش�رك ب�ني الع�راق وبريطاني�ا يف 
مجاالت، األم�ن و مكافح�ة اإلرهاب 
ال�رؤى  وتب�ادل  كورون�ا  وجائح�ه 
واألف�كار، لتعزي�ز اس�تقرار املنطقة 

والعالم«. 
وأك�د األعرجي أن »الحكومة العراقية 
عازمة عىل تنفي�ذ إجراءاتها املتعلقة 
باالس�تقرار وحف�ظ األم�ن وإصالح 
مؤسس�ات الدولة، بمايليق بتطلعات 

العراقيني«. 

رئيس الوزراء يبحث ملفات مع وزير الدفاع اإليطايل بينها الصناعة العسكرية

مكتب رئيس الوزراء يعد )٤( ملفات لزيارة الكاظمي اىل باريس 

االعرجي هليكي: 
احلكومة عازمة عىل 

حفظ االمن 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة العمليات املش�ركة، أم�س االثنني، عن توجي�ه القائد العام 
للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي، بإيداع القوة األمنية املاس�كة، وكل 
الجه�ات األمنية املعنية يف التوقيف، لتقاعس�ها ع�ن أداء مهامها األمنية، 
عىل خلفية مقتل ٥ مواطنني من عائلة واحدة يف قصف صاروخي استهدف 

محيط مطار بغداد.  
وذكرت العمليات يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه »يف 
الوق�ت الذي تبذل فيه الحكومة والقوات األمنية قصارى جهدها يف س�بيل 
رعاي�ة مصالح املواطن�ني وحمايتهم وبس�ط القانون ودعم االس�تقرار، 
تنربي عصابات الجريمة واملجاميع الخارجة عن القانون ملمارسة أعمالها 
الوحش�ية وترتكب الجرائ�م بحق املواطنني اآلمنني، به�دف خلق الفوىض 

وترويع الناس«.  
واضاف البيان »فقد أقدمت هذه العصابات عرص اليوم عىل ارتكاب جريمة 
جبانة يف منطقة البوشعبان ) البوعامر ( قضاء الرضوانية يف بغداد، عندما 
اس�تهدفت بصاروخي كاتيوش�ا منزل أحد العوائل اآلمنة ودمرته بالكامل 
وتس�ببت باستشهاد خمسة أش�خاص، ) ثالثة أطفال  وأمرأتني ( وجرح  

طفلني، وقد تم تحديد مكان االنطالق من منطقة حي الجهاد«.  
واشارت العمليات اىل ان »القائد العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي، 
وجه بإيداع القوة األمنية املاسكة، وكل الجهات األمنية املعنية يف التوقيف، 
لتقاعس�ها عن أداء مهامها األمنية، وس�تعاقب كل قوة تتقاعس وتسمح 
بمثل ه�ذه الخروقات األمني�ة«، مؤكدة ان »الكاظمي أم�ر بفتح تحقيق 
ف�وري بالحادث ومالحق�ة الجناة مهم�ا كانت انتماءاته�م وارتباطاتهم 

لينالوا أشد العقوبات«.  

القائد العام يوجه بمالحقة مطلقي الصاروخ قرب 
املطار ويصدر أمرًا بمعاقبة »القوة املاسكة«

        بغداد / المستقبل العراقي

أجرى وزير الخارجينّة فؤاد حس�ني 
الجمهورينّ�ة  إىل  رس�مينّة  زي�ارة 
اإلسالمينّة اإليرانينّة استهلنّها باللقاء 
حس�ن  الجمهورينّ�ة  رئي�س  م�ع 
روحان�ي، ث�م أعقبه�ا باللقاء مع 
نظ�ريه محم�د ج�واد ظري�ف، ثم 
التق�ى محمد باقر قليب�اف رئيس 

. مجلس الشورى اإليرانينّ
 ُتَعدُّ هذه الزي�ارة األوىل إىل طهران 
ه وزيراً لخارجينّة  منذ تسلنّمه مهامنّ
جمهورينّ�ة الع�راق، وقد اس�تمرنّت 
يومني ابتدأها يوم الس�بت املُواِفق 
26/9/2020 وانتهت األحد مساًء. 
حم�ل الوزير رس�الة ش�فوينّة من 
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمينّ 
اإليران�ينّ  الجمهورينّ�ة  رئي�س  إىل 
روحان�ي تمحورت ح�ول تطونّرات 
أهمنّ  األوضاع باملنطق�ة، وُمراَجعة 
ع�ة، وما تنطوي  االحتم�االت املُتوقنّ

عليه من انعكاسات.
كم�ا بحث�ا العالق�ات الثنائينّة عىل 
الُصُع�د كاف�ة، واإلش�ادة بمواقف 
طه�ران إزاء العراق، وأعرب الوزير 
ع�ن تقدي�ر بغ�داد الكام�ل لتل�ك 
املواقف التضامنينّة، كما جرى بحث 

أهمنّ امللفات العالقة بني البلدين.
وعق�ب ذل�ك التقى نظ�ريه محمد 
ج�واد ظري�ف، وناقش�ا ُمختلِ�ف 
القضاي�ا املُتعلنّق�ة بالعالق�ات بني 
اإلقليمينّ�ة،  والقضاي�ا  البلدي�ن، 
رات عىل الس�احة الدولينّة،  والتط�وُّ
ية تجني�ب املنطقة املزيد من  وأهمنّ
التوتر وع�دم االس�تقرار، وأفصح 
الس�ينّد الوزير عن رؤي�ة الحكومة 

يف التعام�ل مع التحدنّي�ات الراهنة، 
�داً موق�ف الع�راق الداعي إىل  ُمؤكنّ
ح�لنّ الخالف�ات بالطرق الس�لمينّة 
كأسلوب أمثل لحلنّ األزمات، وتعزيز 
األمن، وتثبيت االستقرار باملنطقة.

وكان للوزير حسني لقاء مع رئيس 
مجلس الشورى اإلسالمينّ اإليرانينّ 
محمد باق�ر قاليب�اف. ويمثل هذا 
اللق�اء املحط�ة الثالث�ة يف الجول�ة 
الرس�مينّة الت�ي أجراه�ا يف إي�ران، 
واس�تعرض التحدنّيات التي تواجه 
املنطق�ة، وتناوال أبرز املُس�تجدنّات 
ع�ىل الس�احة اإلقليمينّ�ة، وتب�ادال 
ال�رؤى واألف�كار بش�أن ُمختلِ�ف 

التحدنّيات التي تواجه املنطقة.
كما بح�ث الجانب�ان ُس�ُبل تعزيز 
العالقات الثنائينّة يف شتى املجاالت، 
ورضورة دع�م العالقات العراقينّة-

أف�ق  إىل  وتطويره�ا  اإليرانينّ�ة، 
أرحب وأوس�ع، بما يخدم املصالح 
املُش�َركة للبلدي�ن، ويحق�ق آمال 

وتطلعات الشعبني.
وكان لوزير الخارجينّة لقاء مع عيل 
شمخاني مستش�ار األمن القومينّ 
. وتن�اول بح�ث األوضاع  اإليران�ينّ
املتوترة يف املنطقة، ورضورة إبعاد 
د ش�مخاني  الع�راق عنه�ا، وقد أكنّ

. دعم ُحُكومته لُحُكومة الكاظمينّ
واتفق�ت رؤي�ة الجانبني ع�ىل أننّه 
من ال�رضوري أن تتع�اون الفئات 
م�ع  كاف�ة  العراقينّ�ة  واألح�زاب 
ُحُكومة الكاظمينّ ملُواَجهة األزمات 
الت�ي يتعرنّض لها العراق واملنطقة، 
الس�احة  ع�ىل  الرصاع�ات  إننّ  إذ 
العراقينّة قد ُتؤثنّر سلباً يف االستقرار 

باملنطقة.

اخلارجية عن زيارة حسني اىل طهران: محل »رسالة 
شفوية« لروحاين وناقش »تطورات املنطقة«
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    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ت�رأس محافظ بغ�داد املهندس محم�د جابر العط�ا اجتماعا 
موس�عا لالتفاق عىل وضع اللمس�ات االخرية لتطوير وتأهيل 
مرشوع مدخل بغداد - املوصل، مشريا اىل ان مالكات املحافظة 
مس�تمرة بعملها وحمالته�ا الخدمية لتأهي�ل املدخل وضمن 
حدودها االدارية.وشهد االجتماع حضور وكيل وزارة اإلسكان 
واإلعمار والبلديات املهندس جابر عبد خاجي الحساني ومدير 
ع�ام الطرق والجس�ور املهندس حس�ن جاس�م وقائممقام 
التاجي رع�د فيصل ومدي�ر بلديات محافظة بغ�داد املهندس 
يارس القرييش باالضافة اىل مديري نواحي سبع البور والتاجي 

الجديد والحماميات.
واش�ار املحافظ خالل جول�ة اجراها ملتابعة س�ري االعمال اىل 
ان »وقوف طوابري الش�احانات واملركب�ات الصغري عىل اعتاب 
املدخ�ل الش�مايل بس�بب الس�يطرة االمني�ة، اثر بش�كل كبري 
وس�لبي عىل الطريق«، مش�ددا عىل رضورة »سحب السيطرة 

االمنية للمدخل الشمايل، اىل ما قبل الجرس ملا تسببه من ارضار 
وتخس�فات وتموجات عىل طريق املدخ�ل الرئيس الذي يربط 

العاصمة بغداد باملحافظات الشمالية«.
كما ن�ّوه العطا اىل »اس�تمرار كوادر محافظة بغ�داد بأعمال 
تأهي�ل املدخل الش�مايل بحم�الت التنظيف والتش�جري وازالة 

التجاوزات عىل الجزرة الوسطية واكتاف الطريق«.
م�ن جانب�ه، اش�ار وكي�ل وزارة االعم�ار واالس�كان جاب�ر 
الحس�اني، اىل »معاناة طري�ق بغداد املوصل من التخس�فات 
بس�بب الحموالت الزائدة لس�يارات الحمل القادمة من خارج 
العاصم�ة، م�ا تطل�ب احال�ة امل�رشوع اىل االس�تثمار قريب�ا 
لتطوي�ره مع نصب محطة وزن يف طريق العبايجي واخرى يف 

منطقة النباعي«.
وبش�ان تأهيل جرس ذراع دجلة اكد الحس�اني، ان »الشهرين 
املقبل�ن، سيش�هدان االنتهاء م�ن الجرس وس�يدخل الخدمة 
الفعلية امام حركة املركبات والذي من شانه ان يخفف الزخم 

املروري عىل الشارع الرئيس«.

حمافظ بغداد يرتأس اجتامعًا موسعًا لتطوير مدخل بغداد – املوصل
حضره وكيل وزارة اإلسكان والكادر املتقدم

وزير النقل يعلن العزم عىل رشاء طائرات شحن 
وتسيري سكة حديد بغداد - إسطنبول

الوزارة نفذت أعمال املعايرة املوقعية لكشف عيوب اجزاء الطائرات.. 
)B737-800/YI-ASU( على طائرة )CHECK A19(وباشرت بـ

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر النق�ل ن�ارص الش�بيل، أمس 
االثن�ن، عن خطة لل�وزارة ب�رشاء طائرات 
ش�حن وتسيري خط للس�كك الحديد بغداد – 

موصل- أسطنبول.
وذك�ر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، ان الشبيل »ترأس اجتماعا لهيئة 
ال�رأي بحض�ور الوكيل الفن�ي طالب بايش 
والوكيل االداري س�لمان البه�اديل واملديرين 
العامن يف الوزارة وتشكيالتها، ملناقشة أهم 
املواضيع املدرجة ضمن جدول اعمال الهيئة، 

متطرقا اىل املعوقات التي تواجه العمل«.
ووأعز الشبيل »بتشكيل لجنة فنية مختصة 
من الوزارة والخطوط لرشاء طائرات ش�حن 
جوي«.وب�ن، ان »االجتماع أك�د عىل أهمية 
تطوير عمل انتاجية تشكيالت الوزارة حيث 
ت�م التصويت ع�ىل رشاء باخرت�ن للرشكة 
البح�ري و }100 ش�احنة{ لرشك�ة النق�ل 
الربي من خالل املوازنة االستثمارية لتمكنها 
من تطوير عملها من جانب وكذلك لتس�هيل 
عملي�ات النق�ل ملس�تلزمات دوائ�ر الدول�ة 
كما تمت مناقش�ة إش�كالية )السائقن( يف 
التش�غيل املش�رك التابعة للرشك�ة العامة 
لنقل املسافرين« مش�دداً عىل »أهمية نجاح 
م�رشوع حافالت نقل املس�افرين من املرآب 
اىل مط�ار بغداد«.وأك�د وزي�ر النق�ل »ع�ىل 
رشك�ة العامة للموان�ئ االهتم�ام بالطريق 
املؤدي للموانئ وتعبيدها وتخطيطها بأرسع 
وقت« موجهاً »بالتنس�يق بن الوكيل الفني 
ورشكة السكك بتش�كيل لجنة لدراسة خط 
س�كة حدي�د }فيش�خابور{ وكذل�ك بإعداد 
خطة لدراس�ة خط س�كة بغداد - املوصل - 
أسطنبول، ومتابعة، رفع الحظر الجوي عن 
رشكة الخط�وط الجوية واالهتمام بخدمات 
اإلعائش�ة«.وحث الش�بيل يف نهاية االجتماع 
املس�ؤولن اىل بذل جهودهم كاف�ة لالرتقاء 

بمستوى األداء لتحقيق ما يصبو اليه املواطن 
من خدمات جيدة«.م�ن جانب آخر، بارشت 
وزارة النق�ل / الرشك�ة العام�ة للخط�وط 
الجوي�ة العراقي�ة. تنفي�ذ أعم�ال املعاي�رة 
املوقعي�ة الجه�زة الفحوص�ات الالاتالفي�ة 
اج�زاء  عي�وب  بكش�ف  الخاص�ة   )NDT(
الطائ�رات وألول مرة يف مق�ر الرشكة داخل 
مطار بغداد الدويل. واوضح مدير عام الرشكة 
االستاذ كفاح حسن: استناداً اىل توجيه وزير 
النقل الكابتن نارص حسن الشبيل برضورة 
االهتمام بالجوانبالفنية يف الخطوط الجوية 
العراقية رشعت املالكات الهندس�ية والفنية 
العاملة يف القس�م الفني شعبة الفحوصات 
الالاتالفية بأعمال التنفيذالتي ش�ملت هذه 
املرة االستفادة من الخربات املراكمة ملالكات 
الرشك�ة يف تجديد االعمار التش�غيلية لهذه 
 andec full automatec eddy( االجه�زة 
التعليم�ات  ضم�ن   )current lnspection
الفني�ة والضوابط القياس�ية املعتمدة عاملياً 
وبوق�ت قي�ايس.  وتابع : ان الرشكة تس�ري 
بخطة عمل دقيقة لرفع مس�توى القابليات 
الفني�ة املتعلقة بأعم�ال الصيان�ة واالدامة 

الدورية ملختلف طرازات الطائراتاملنس�جمة 
م�ع املس�تويات املطلوب�ة من قب�ل الوكالة 
االوروبي�ة لس�المة الط�ريان )EASA(. كما 
ب�ارشت الرشكة العام�ة للخط�وط الجوية 
العراقي�ة باعم�ال الفح�ص والصيان�ة من 
النوع الخفي�ف )CHECK A19( عىل احدى 
/800-B737( طائرات اس�طولها من طراز
YI-ASU( والت�ي تنف�ذ يف وك�ر الطائ�رات 
)الهنك�ر( بمقر الرشكة داخ�ل مطار بغداد 
الدويل.واوض�ح مدي�ر ع�ام الرشك�ة كفاح 
حس�ن: حس�ب توجيه وزير النق�ل الكابتن 
نارص حس�ن الشبيل فأن الطائرة ستخضع 
 )CHECK A19( اىل اعمال الفحص الخفيف
بع�د انجازها س�اعات الط�ريان املحددة لها 
واملوثقة يف اوراق العمل الصادرة من ش�عبة 
التخطي�ط الفني حي�ث يتم فح�ص جميع 
اجزاء الطائ�رة من الداخل والخارج بمعدات 
حديثة ومتطورة لكش�ف االرضار وصيانتها 
واس�تبدال املت�رضرة منها.يذك�ر ان ه�ذه 
االعمال تنفذ وفق رشوط الس�المة املعتمدة 
عاملي�ًا يف جمي�ع رشكات الط�ريان الرصينة 

وبمدد زمنية قياسية.

    البصرة / محمد الجابري

أجرت السلطات القضائية يف البرصة أمس 
االثن�ن عملي�ة كش�ف الدالل�ة للمتهمن 
برسقة مبل�غ 5.8 مليار دين�ار من عجلة 
عائدة الح�د أصحاب مكات�ب الصريفة يف 

املحافظة.
 وقال مدير مكتب مكافحة الجرائم العميد 
محم�ود ش�اكر يف ترصي�ح صحف�ي ان 
عملية الرسقة تم�ت قبل ثمانية ايام وانه 
منذ ذلك اليوم والق�وات األمنية تتابع اثار 
املتهمن البالغ عددهم ثمانية أشخاص تم 
القاء القبض عىل شخصن منهم والعثور 

عىل 2.5 مليار من املبلغ املرسوق«.
واض�اف ان »ه�ذه العصاب�ة تعت�رب من 
اخط�ر العصابات الت�ي قامت بتنفيذ عدد 

من الرسقات للمنازل ومحال الصريفة«.
م�ع  االولي�ة  التحقيق�ات  ان  اىل  واش�ار 
املتهمن بين�ت قيامه�م بمراقبة صاحب 
الصريفة منذ اكثر من ش�هر وتعاون احد 
الحمال�ن )صاحب عربة نق�ل( مع افراد 
العصابة، موضحاً ان عملية الرسقة تمت 

يف السادسة والنصف عرصاً.
م�ن جانبه ق�ال العقي�د عيل جاس�ب ان 
عملي�ة القاء القب�ض اعتم�دت بالدرجة 
االوىل ع�ىل كام�ريات املراقب�ة م�ن مح�ل 

الصريفة اىل املنزل.
واضاف ان القوات االمنية قامت بمراجعة 
الكام�ريات قبل وق�وع الحادث بأس�بوع 
واس�تطاعت تش�خيص عجلت�ن تراق�ب 
صاحب املحل ومن خالل اللوحات املرورية 

تم التعرف عىل املتهمن والتوصل اليهم.
وتابع ان اح�د املتهمن القي القبض عليه 
يف قضاء ابو الخصيب واالخر يف مقر عمله 
بقضاء القرنة اما االموال فقد ضبط قسم 
منه�ا بمن�زل اح�د املجرم�ن الهاربن يف 
قض�اء ابي الخصيب وجزء اخر يف منطقة 

الطويس�ة وج�زء يف قضاء الدي�ر مدفونة 
تحت االرض.

وأك�د ان احد املتهمن ه�و من العاملن يف 
سوق العش�ار القريب من محل الصريفة 
وم�ن ضمن اف�راد العصاب�ة وهناك صلة 

قرابة فيما بينهم.
وأكد ان باقي املتهمن تمكنوا من الهروب 
خ�ارج املحافظ�ة وت�م تعميم اس�مائهم 

واوصافهم تمهيدا العتقالهم.
فيم�ا روى حمي�د البطاط وه�و صاحب 
محل الصريفة »انهم مجموعة من محالت 
الصريفة وان العائد لهم من املبلغ املرسوق 
هو 20% فقط وان باقي االموال هي للعديد 

من املواطنن.
واض�اف ان الكثري اس�تغرب وج�ود مثل 
هذا املبل�غ يف العجلة املركون�ة امام املنزل 
والحقيق�ة م�ن وراء ه�ذا االم�ر بأنه�م 
كأصح�اب مح�ل يقومون كل اس�بوع او 
اكثر بتجمي�ع مبلغ العم�ل ونقله بعجلة 
مصفح�ة اىل م�كان ام�ن ولك�ن يف ي�وم 
الرسق�ة العجل�ة املصفحة كان�ت معطلة 

فتم نقله بعجلة عادية.
واس�تدرك بالقول بانه يف ذلك اليوم كانت 
اح�دى اقرباءه »ام�رأة« يف زي�ارة لنا من 
اج�ل اج�راء عملي�ة جراحي�ة يف رشاين 
القل�ب واثن�اء وص�ول العجل�ة املحمل�ة 
باملبل�غ تعرضت اىل وعكة صحية ش�ديدة 
فارتب�ك الجمي�ع وتم نقلها للمستش�فى 
بعجل�ة اخرى وت�رك العجل�ة واملبلغ املايل 

امام املنزل.
واض�اف أنه�م تلق�وا اتص�االً هاتفياً من 
اح�دى النس�اء باملن�زل لتخربه�م بوجود 
بك�رس  قام�وا  العجل�ة  ام�ام  اش�خاص 
زجاجه�ا وتحميل املبالغ املالية يف س�يارة 
ن�وع بيك اب ومن ثم عادوا اىل املنزل ولكن 
لم يس�تطيعوا الحاق بهم كونهم قد الذوا 

بالفرار مع املبلغ املايل.

تفاصيل جديدة عن رسقة 5.8 مليار دينار
يف البرصة.. وصاحب الصريفة يروي اخلفايا

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النقل / الرشكة العامة ملوانئ 
العراق استقبال عدد من الناقالت املتنوعة 
املحمل�ة باملش�تقات النفطي�ة يف مين�اء 
خ�ور الزبري جنوبي الب�رصة خالل) 48 ( 
ساعة.واوضح مدير عام الرشكة االستاذ 
فرحان الفرطويس : بتوجي�ه وزير النقل 
الكابت�ن نارص حس�ن الش�بيل برضورة 
رسعة االنجاز وتحسن االداء تم استقبال 
البواخ�ر حي�ث كان�ت لجه�ود م�الكات 

املالحة البحرية وبالتعاون والتنس�يق مع 
إدارة املين�اء البصمة الواضحة يف عمليات 
تفري�غ جميع حموالت الناق�الت بصورة 

رسيعة .
وب�ن الفرط�ويس : ت�م اس�تقبال الناقلة 
زي�ت  م�ادة  بحمول�ة   )BAILUZUO(
الغاز رس�ت ع�ىل رصي�ف )2( ، والناقلة 
 )3( رصي�ف  ع�ىل  رس�ت   )DESPINA(
بحمولة م�ادة البانزي�ن، والناقلة الفرات 
رس�ت عىل رصي�ف ) 10 ( بحمولة مادة 
زي�ت الوق�ود، والناقلة دجله رس�ت عىل 

رصيف ) 10 ( بحمولة مادة زيت الوقود، 
والناقلة )CAESAR ( رس�ت عىل رصيف 
 ، ) NAPHTHA ( بحمول�ة م�ادة ) 10 (
والناقل�ة) STAR-1 ( رس�ت عىل رصيف 
) 13 ( بحمول�ة م�ادة زي�ت الوقود،يذكر 
ان مين�اء خور الزبري يس�تقبل وعىل مدار 
الس�اعة بواخر تجاري�ة متنوعة وناقالت 
املش�تقات النفطي�ة فيما يق�وم بتصدير 
النفط والغاز الس�ائل ع�رب أرصفة امليناء 
رغ�م انتش�ار جائح�ة كورونا املس�تجد 

وتقلبات الظروف الجوية الصعبة.

الفرطويس : ميناء خور الزبري يستقبل عددًا من الناقالت 
املحملة باملشتقات النفطية خالل »48« ساعة

    المستقبل العراقي / زهراء علي

رشعت الكوادر الهندسية يف مديرية طرق وجسور نينوى بانشاء 
جرس حيوي جديد جنوب املوصل.

وق�ال محاف�ظ نين�وى نج�م الجب�وري يف ترصي�ح صحفي ان 
»الكوادر الهندسية رشعت بانشاء جرس جديد جنوب املوصل«.

واضاف محافظ البرصة قائالً ان »مبالغ انش�اء الجرس ستكون 
م�ن صن�دق االعم�ار وم�دة انج�ازه س�تكون مفتوح�ة لحن 

اكماله«.

حمافظ نينوى يعلن الرشوع بإنشاء 
جرس جديد جنوب املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

ارجع�ت الحكوم�ة املحلية يف واس�ط، أمس االثنن، س�بب تأخر 
نصب الجرس العس�كري العائم يف قضاء النعمانية لنقل الزائرين 
املتوجه�ن اىل كرب�الء إىل وجود جرس واحد ل�دى وزارة الدفاع تم 
نصبه يف قضاء املس�يب.وبن املحافظ محم�د املياحي عن توفري 
عبارة عسكرية لنقل الزائرين بشكل مؤقت لحن حسم املوضوع 
مع الوزارة التي بينت أن قضاء املس�يب يشهد كثافة للزوار اكثر 
من واسط سيما بعد غلق منفذ زرباطية الحدودي وعدم مشاركة 
الزوار األجانب هذه الس�نة.يذكر أن الحكومة املحلية يف واس�ط 
أعلن�ت يف وقت س�ابق عن ال�رشوع يف نصب الجرس العس�كري 
العائم خالل فرة قصرية بعد مناشدات ملواطنن عرب املربد بتوفري 

الجرس لتجنب حاالت الغرق التي حصلت يف السنوات املاضية .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير عام النقل الربي مرتىض الش�حماني عن ارس�ال 150 
شاحنة اىل محافظتي كربالء وبابل.

 وقال الشحماني يف ترصيح خاص لصحيفة املستقبل ان الرشكة 
اس�تنفرت مالكاتها م�ن اجل املش�اركة بزي�ارة أربعينية األمام 
الحس�ن عليه السالم، مبيناً أن عجالت النقل الربي بارشت بنقل 
الزائري�ن م�ن بابل اىل كربالء املقدس�ة وبالعكس بالتنس�يق مع 
حكومة كربالء املحلية، مش�رياً إىل ان الرشكة العامة للنقل الربي 

ستعمل بكامل طاقتها لحن انتهاء زيارة األربعن.

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددْت وزارة الربية، »االس�بوع الثاني من ش�هر ترشين األول 
املقبل«، موعداً العالن نتائج االمتحانات الوزارية ملرحلة السادس 
االع�دادي للع�ام ال�درايس الح�ايل. وقال مع�اون مدي�ر التقويم 
واالمتحان�ات بال�وزارة نعم�ة حرب�ي يف ترصي�ح صحف�ي، إن 
املديرية تس�تكمل حاليا عملية تصحيح وفحص وتدقيق الدفاتر 
االمتحاني�ة االلكروني�ة لطلبة الس�ادس االع�دادي،« مؤكدا ان 
»النتائج س�تعلن خالل االسبوع الثاني من الشهر املقبل«.وأشار 
اىل ان »نسب النجاح االولية الغلب املواد االمتحانية، جيدة مقارنة 
بالع�ام املايض وما س�بقه،« الفتا اىل ان »النتائ�ج تبرش بتحقيق 
الطلب�ة ملعدالت جي�دة يف الف�روع االحيائي والتطبيق�ي واالدبي 
واملهني«.وكش�ف عن ان ما ميز س�ري العملي�ة االمتحانية للعام 
الح�ايل عن نظريته�ا لالعوام املاضية، عدم وج�ود غش جماعي، 

والذي عده مؤرشا جيدا بالعملية االمتحانية لهذا العام.

حمافظ واسط خيصص »عبارة عسكرية مؤقتة« 
لنقل الزائرين يف النعامنية

النقل الربي ترسل »150« شاحنة اىل كربالء 
وبابل للمشاركة يف االربعينية

الرتبية تعلن موعد نتائج السادس االعدادي 
وتكشف نسبة النجاح

    بغداد/ المستقبل العراقي

باش�رت كوادر بناية الزهراوي يف الرشكة 
العام�ة لصناع�ة األدوي�ة واملس�تلزمات 
الطبي�ة يف س�امراء إح�دى رشكات وزارة 
مس�تحرض  بإنت�اج  واملع�ادن  الصناع�ة 
دايوفاسام ) mg 80 Diovasam ( وحسب 

عقد التجهيز للسوق املحلي�ة .
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشكة الصي�ديل عب�د 
الحمي�د عب��د الرحم�ن الس�ال�م يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
“هذا املنتج سيظهر بحلة جديدة وبتعبئة 
وتغليف ذات مواصفات قياسية ومتكاملة 
من حيث البلس�ر ) الرشي�ط ( والباكيت 
والن�رشة الداخلي�ة والكارت�ون الخارجي 

وبما يضاهي املنتجات املستوردة”.
املس�تحرض  أن “ه�ذا  الس�الم،  وأض�اف 
يعت�رب م�ن العالج�ات الفعال�ة ألصحاب 
األمراض املزمن�ة وتحدي�داً الذين يعانون 
م�ن إرتفاع ضغط الدم أو قصور القلب أو 
إعتالل األعصاب الس�كري”، مشرياً إىل أن 
“املس�تحرض سيطرح إىل الس�وق املحلية 
وبكمي�ة ) 200 ( أل�ف بلس�ر ) رشيط ( 
وبقيم�ة إنتاجية تق�ارب ) 250 ( مليون 
دين�ار”.تج�در االشارة إىل أن رشكة أدوية 
سامراء أستطاعت يف اآلونة األخرية أحداث 
طفرة نوعية يف اإلنت�اج الدوائي من خالل 
اإلعتماد ع�ىل الش�كل الجدي�د والفاعلية 
األكي�دة والرصان�ة ملس�تحرضاتها الت�ي 

نالت رضا الفرد العراق�ي.

أدويـة سامـراء تباشـر بإنتـاج »دايوفاسام« 
املعالـج الرتفـاع ضغـط الدم وقصور القلـب

أكد على مدير تربية احملافظة إجناز كافة معامالت املواطنني املراجعني للرتبية

حمافظ البرصة يبحث مع رؤساء الوحدات االدارية بناء وحدات سكنية وقطاعات الزراعة واخلدمات
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بح�ث محاف�ظ الب�رصة املهندس اس�عد عبد 
االمري العيداني خالل لقائه مع بعض رؤس�اء 
الوح�دات االداري�ة يف مبن�ى دي�وان محافظة 
الب�رصة أه�م القضاي�ا الت�ي تتعل�ق بتنفي�ذ 
املش�اريع الخاصة بالبن�ى التحتية يف األقضية 
والنواحي والتي تخص حياة املواطن البرصي.

وقال العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه 
األعالمي الخاص ان اللقاء مع رؤساء الوحدات 
االدارية تطرق اىل قضايا عديدة مهمة يف ناحية 
س�فوان وقضاء الهارثة وقضاء الزبري ،مشرياً 
اىل ناق�ش م�ع مدي�ر ناحي�ة س�فوان طالب 
الحصون�ة إمكاني�ة بن�اء مجمع�ات س�كنية 

واطئة الكلفة كتجربة قضاء شط العرب كون 
ان  الناحية فيها مس�احات كبرية من األرايض 
،مضيف�اً اىل ان�ه ناق�ش ملفات اخ�رى تتعلق  
بقط�اع الزراعة والخدمات املختلفة والكهرباء 
حيث كان هناك اتصال هاتفي مع مدير توزيع 
كهرب�اء الجن�وب لغ�رض تخصي�ص متنقلة 
للطاق�ة الكهربائية لحل مش�كلة االختناقات 

الحاصلة يف الناحية.
كما تطرق محافظ البرصة خالل اجتماعه مع 
قائ�م مقام قضاء الهارثة نذير الش�اوي قرب 
افتت�اح مرشوع ج�رس النجيبية خ�الل االيام 
املقبلة والذي تنفذه رشكة ماء السماء إضافة 
مستش�فى  م�رشوع  موض�وع  مناقش�ة  اىل 
الهارث�ة حي�ث ان الحكومة املحلي�ة تؤكد عىل 

رضورة اكمال امل�رشوع خدمة البناء القضاء، 
فضالً عن التط�رق اىل موضوع الطريق الرابط 
بن الب�رصة وبغداد ابتداءاً من ح�دود الهارثة 
انته�اًء بح�دود بلدي�ة القض�اء كون�ه طريق 
س�راتيجي ويرب�ط املحافظ�ات االخ�رى مع 

مركز املدينة.
وذكر محافظ البرصة انه تطرق ايضا مع قائم 
مق�ام الزبري عب�اس ماهر ع�دة قضايا تتعلق 
بالقضاء من بينها متابعة املشاريع يف القضاء 
من ضمنها مرشوع مجاري قضاء الزبري الذي 

يخدم أهايل القضاء.
إىل ذل�ك، أك�د محافظ البرصة املهندس اس�عد 
عبد االم�ري العيداني ع�ىل رضورة انجاز كافة 
املعام�الت الخاص�ة باملراجعة ملديري�ة تربية 

محافظة البرصة.
وقال العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه 
االعالم�ي الخ�اص خ�الل زيارت�ه اىل مديرية 
تربي�ة البرصة انه وجه مدي�ر تربية املحافظة 
بح�ل كل املعوق�ات واملعامالت الرس�مية التي 
تتعل�ق باملراجعن داخل مبن�ى مديرية الربية 

يف منطقة املعقل.
م�ن جهت�ه، اك�د مدي�ر تربي�ة الب�رصة عبد 
الحس�ن س�لمان ان هذه الزيارة تاتي ضمن 
الدول�ة  مؤسس�ات  لعم�ل  املعن�وي  الداف�ع 
وم�ن ضمنه�ا املؤسس�ة الربوية الفت�ا اىل ان 
هناك عمل متواصل وبش�كل مس�تمر لتقديم 
اغل�ب الواجب�ات لخدم�ة املراجع�ن اىل تربية 

املحافظة.
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عام اجلليد… أن تعيش يف احلرية ومتوت بدوهنا
           أميرة الحلبي

يف أح�د لقاءات�ه الصحافي�ة، يق�ول 
الكاتب الفلس�طيني رائ�د وحش »إن 
الطفولة مرحلة تخيل أساس�ا، لكون 
املراح�ل الالحقة لها مراح�ل واقعية، 
ربم�ا هي كذلك ألن الخيال يدربنا عىل 

الواقع«.
من ه�ذه الخلفية ينطل�ق الكاتب يف 
روايت�ه »ع�ام الجلي�د« )منش�ورات 
املتوس�ط 2019( ع�ن طري�ق بطل�ه 
س�بارتكوس م�ن مرحل�ة الطفول�ة 
واألس�ئلة الربيئة التي ال يأخذها أحد 
ع�ىل محمل الجد إطالق�ا، إىل ما يليها 
من مراحل لكي يبني واقعا من خيال 
يحمل كل األجوبة عن كل التساؤالت، 
بل إنه يضيف نكهة خاصة إىل االشياء 
تجعلنا نراها بشكل لم نفكر أنه قابل 
ألن ُي�رى عىل هذا النحو من قبل، وكل 
ذلك لك�ي ُيقرّب لنا رؤي�ة هذا البطل 
عن الحياة واملوت والصداقة والطبيعة 
والعائلة واألمكنة، ضمن منحى يمزج 

بني التفلسف والرباءة.
يعك�س  الجلي�د«،  »ع�ام  روايت�ه  يف 
الكات�ب الح�دود بني الواق�ع والخيال 
يف عال�م ميلء بالتناقض�ات، فال نعود 
نع�رف يف بعض األحيان ه�ل نحن يف 
لحظة واقعية عادية؟ أم يف لحظة من 

لحظات خيال البطل؟
العال�م ال�ذي ولد في�ه س�بارتكوس 
يؤم�ن يف جزء منه بالجن والش�يطان 
والخراف�ات، وربم�ا هذا هو أس�اس 
نزع�ة الخيال عنده! لكن ه�ذا العالم 
الذي يؤمن بالخيال سيعاقب طفال إن 
جنح بخياله، حني يقوم سبارتكوس 
الصغري بتش�بيه الجد بالله، فقط ألن 
كالاُّ منهم�ا أبيض كالغي�وم، ولهذا ال 
بد من إجباره ع�ىل تطهري روحه من 
رج�س أعمال الش�يطان، م�ن خالل 

الذهاب به إىل أحد املش�عوذين للقيام 
بمهمة طرد الجن من جسده الضئيل، 
من دون أن ينتبه أحد إىل أن ما يظنونه 
عمال ش�يطانّيا لم يكن سوى موهبة 
فري�دة من نوعه�ا يف التخّي�ل وتوليد 
األفكار، التي جعل�ت هذا الطفل يرى 
م�ا ال ي�راه اآلخ�رون، ويرب�ط ما ال 
يمكن لغريه أن يربطه ببعضه بعضا، 
لكن املجتمع الذي يعترب منطق السائد 
هو الصواب سيجد أن كّل خروج عىل 
هذا الس�ائد إثم وراءه فعل شيطاني 

دنيء.
وس�وف  س�بارتكوس  يك�رب  س�وف 
يصبح فتى أكث�ر نضجا من ذي قبل، 
وس�وف تكرب معه تخيالت�ه املجنونة 
بالطبع، ولكن موت األم بعد تجربتها 
املريرة م�ع الرسطان، وفق�دان جزء 
م�ن عق�ل وروح األب العاش�ق له�ا 

بس�بب ه�ذا الغياب الفاجع.. س�وف 
يعّمقان من انغماس س�بارتكوس يف 
الخيال أكثر وأكثر، وسوف يبدأ بخلق 
عالم ي�كاد يكون عامل�ا موازّيا للعالم 
الحقيقي، فيتخيل نفس�ه وهو يطري 
بجناحني مستعارين من حمامة، كي 
يبحث عن أمه ب�ني الغيوم، ويف جولة 
أخرى س�وف يتخّيل الطريان ذاته مع 

األجنحة ذاتها بصبحة أبيه.
كان الخيال بالنسبة لهذه الشخصية 
ه�و م�ن يعط�ي األش�ياء وضوحها 
الكام�ل، وهو من يجيب عن األس�ئلة 
الخيال  املس�تحيلة.  العصي�ة وش�به 
يلع�ب دور البطولة يف ه�ذه الرواية، 
وقرّاؤه�ا س�وف يجوبون عامل�ا حرّا، 
وكأن امل�كان بطبيعت�ه الربية مرسح 
مثايل لهذه األخيل�ة، وال بد من القول 
إن الري�ف الذي بات يغيب يف الروايات 

املع�ارصة يحرض هنا، ليقول أش�ياء 
ل�م يقلها م�ن قبل، وه�ي أن األفكار 
الجنونية واألسئلة املستحيلة ال يمكن 
أن تتخ�ذ مثل ه�ذه الصيغ�ة الحارة 
لو ل�م تحدث يف قري�ة، فالرباري مهد 
أسئلة اإلنسان. ويف نص »عام الجليد« 
ل�ن تصل األخيل�ة إىل ذروة التطرف يف 
اس�تجالب ديناص�ور، أو الحدي�ث إىل 
كل�ب، أو مصادقة أفع�ى.. لو لم يكن 
هن�اك فصل يتخذ م�ن مزرعة فضاء 
مكانيا حني يحصل سبارتكوس فيها 
عىل وظيفة حارس. املزرعة س�تكون 
قمة ما تمثل�ه الربية من جموح نحو 

املعرفة والسؤال.
وعىل س�رية هذه املزرعة العجيبة، ال 
بد من تس�جيل نقطة أساسية تكمن 
يف تحول الخيال إىل واقع فعيل، فحيث 
كان س�بارتكوس قب�ل ه�ذه املرحلة 

يتخّي�ل أو يحلم أو يتوه�م، فقد بات 
يف املزرع�ة يعيش أف�كاره وخياالته، 
فيتجول عاريا بني الش�جر، ويمارس 
االس�تمناء يف اله�واء الطلق، ويحاول 
أن يعي�ش تجربة اإلنس�ان األول عىل 
األرض. ولعل العيش يف هذا الخيال هو 
م�ا جعله حرّا، فالحري�ة التي يعرفها 

مارس�ها بجس�ده وروحه، يف فضاء 
مكاني واسع جعله يسافر يف ما وراء 
األشياء واملعاني، وحني قامت ثورة يف 
بلده )ال تريد الرواية لنا أن نعرف أين 
يقع هذا البلد( ويبدأ بسماع شعارات 
الحري�ة الت�ي ل�م يفهم م�ا املقصود 
منها راح يقول: »لو عاش�وا مثيل بني 

املاء والش�جر والحيوانات ملا احتاجوا 
اىل الثورة«.

م�ع ب�دء مرحل�ة الح�رب والخ�راب 
تتالىش األحالم ويهرب الخيال، يتحول 
إىل م�رسح لألوج�اع واآلالم.  امل�كان 
مصائب وخوف ومصري غامض. ظلم 
وقهر بدون نهاية. يف هذه الفرتة التي 
يفقد فيها امل�كان صفات�ه الجمالية 
القديم�ة بس�بب الحص�ار والح�رب 
يصبح سبارتكوس شخصية ضعيفة 
تائهة، ترى األش�ياء بش�كل رمادي، 
ع�ىل عك�س كل الطالق�ة الس�ابقة، 
فه�ل خرّبت الحرب املش�هد أم خرّبت 

عيونه؟ ذلك هو السؤال هنا.
هناك صوت راٍو، يف البداية نظنه راويا 
عليما، راويا يعرف كل يشء ويتحدث 
م�ن خ�ارج القص�ة، لك�ن املفاج�أة 
تأتي يف ما بع�د منتصف الرواية حني 
نكتش�ف أن م�ن ي�روي ه�و إح�دى 
شخصيات العمل، لكنها شخصية غري 
متوقع�ة ألنه�ا عبارة ع�ن قطعة من 
الجليد اس�مها زمهري�ر. هذا الصوت 
ال�راوي ال�ذي يتح�دث ع�ن الالوعي 
ل�دى س�بارتكوس، س�وف يتماه�ى 
مع البط�ل يف نهاية الرواية، وس�وف 
يصبح الراوي والبطل شخصا واحدا، 
سوف يصبح ش�خصني يتحّدثان من 
ش�فة واحدة: »ل�م أعد أب�ايل إن كنت 
قذفت�ه  ال�ذي  الفت�ى  س�بارتكوس، 
أحالم�ه بوح�ش الصقي�ع إىل جحيم 
من جليد، أم زمهري�ر، كائن الصقيع 
الذي صدق خياالت اإلنسان فأوصلته 
إىل أق�ى تعاس�ة املعرف�ة«. تلك هي 
الرمزي�ة يف امتزاج الخيال مع الواقع، 
أو امت�زاج الحياة مع امل�وت، أو ربما 
امت�زاج الرغب�ات والطم�وح بالتغري 
والثورات مع الدمار والتهجري، وربما 
الزمهري�ر.. كل�ه ممكن، ف�األدب فن 

االحتماالت.

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

           رياض خليف

ال ينفص�ل الفردي ع�ن الجماع�ي يف الرواية، 
فهذا الفردي الذي تجسده أنماط مختلفة من 
ال�رسد الروائي الذي يحفل باألنا )الس�ريذاتي 
/تي�ار الوع�ي( يش�تبك ع�ادة م�ع الجماعي 
ويختل�ط بالتاريخي والثقايف، ويجعل أس�ئلة 
ال�ذات تمت�زج بأس�ئلة املجموع�ة. فالكتابة 
الّروائّي�ة تميل إىل تنويع قضاياه�ا ومطالبها 
ومشاغلها. ولعل هذه الرواية الصادرة مؤّخرا 
تشّكل نموذجا لهذا األمر.. فاستخدام الكاتبة 
لتقني�ات تي�ار الوعي ل�م يمنع نّصه�ا من أن 

يك�ون م�رآة للواق�ع املح�يّل.

تداعيات الذاكرة
تضعنا س�عدية بن س�الم يف روايته�ا الجديدة 
»يح�دث أن نخت�ار« يف مناخ�ات رواي�ة تّي�ار 
الوع�ي، التي تّتس�م بتداع�ي الذاك�رة، بدون 
ترتي�ب وتحمل أس�ئلة ح�ول وجود اإلنس�ان 
ومعركت�ه م�ع الحي�اة، وه�ي رواي�ات ب�وح 
واس�رتجاع للحظات املصريّي�ة، وكتابة ألزمة 
اإلنسان الّنفسّية. ولعل هذا ما يمكن تسجيله 

يف هذه الرواية.
يبدو العن�وان محيال عىل الس�ؤال الوجودي.. 
سؤال اإلنس�ان ومصريه، الذي يمكن التفكري 
في�ه عقب تتبع مس�ار الرواية، فالش�خصية 
الرئيس�ية تعيش حياة لم تخرته�ا، تتقاذفها 
الصدف واملفاجآت والتحوالت. تحكمها أسئلة 
كثرية سؤال الهوية الذي يرافقها بني أب روحي، 
وآخر منيس يف القرية، وس�ؤال االستقرار بعد 
مراحل عديدة. هذه النزعة يكرّس�ها أس�لوب 
ال�رسد، فنح�ن أم�ام كتابة تقوم ع�ىل التذكر 
وفت�ح أب�واب الذاك�رة، وتفحص س�رية األنا. 
فالش�خصّيات ترسد حكاياتها بضمري األنا يف 
أغل�ب ردهات الرواية، وه�ي تمارس تداعيات 
مختلفة تتأم�ل مصائرها، وتنب�ش ذكرياتها 
وتطرح أس�ئلتها، وهي تعيش أس�ئلة الوجود 
املختلفة. تعي�ش الضياع واالغرتاب ومفاجآت 

رحلة الحياة. ولعّل ش�خصّية الدكتورة عائدة 
ب�ن يحي�ى الت�ي عاش�ت حي�اة مضطرب�ة، 
وش�هدت حياته�ا تط�ورات مفاجئة تش�ّكل 
محورا تدور حوله هذه األس�ئلة. فهي تنطلق 
م�ن ريفه�ا الجميل نح�و العاصم�ة لتواصل 
دراستها الجامعية فتنقلب حياتها، وتدخل يف 
رصاعات مختلفة تب�دأ منذ تعرضها لالعتقال 
اثر تحركات طالبية. ش�ّكل ه�ذا الحدث بداية 
جديدة لها، فأهلها أنكروها احتجاجا، وأعلنوا 
موته�ا وأقام�وا جنازته�ا »كاب�وس مرع�ب 
وصوت قوي يصلني متوّعدا، صوت قوي حاقد 
أعرف�ه جّيدا، ص�وت ينهال ع�يّل قواطع »هذا 
ع�الش بعثتك تقري، الك بنتنا وال نعرفوك بعد 
اليوم… إن�يس اليل ليك عايل�ة«. تاهت عيناي 
تبحثان عن مصدر الص�وت فاعرتضتني عينا 

والدي تقطع مسار البحث«.
تبدأ ه�ذه الش�خصّية به�ذه الحادث�ة رحلة 
ضياع واغرتاب: حياة مع غرباء وزواج صوري 
وأب�وة مزيف�ة وهوي�ة جدي�دة م�ن معيوفة 
وفاطم�ة، إىل عائدة بن يحيى، فاس�م معيوفة 
هو اسمها األصيل، وفاطمة هو االسم الثاني، 
وأما عائدة فهو االسم الذي منح لها بعد تخيل 
عائلتها عنها، واعتبارها يحيى أبا لها، وإعالن 
موتها الوهمي. وهو االسم الذي انتقلت به من 
الفش�ل إىل النج�اح، تصبح دكت�ورة متميزة.. 
ولع�ل ه�ذا الجان�ب م�ن الرواية يث�ري الكثري 
من أس�ئلة الوجود اإلنس�اني، ويجعل الرواية 
كتابة لرصاع الذات مع الحياة، وأسئلة الهوية 
والوجود املختلفة. لكّن الكاتبة خرجت بنصها 
ع�ن التهويم�ات الذاتي�ة الحائ�رة وتداعيات 
الذاك�رة، وجعلته نّص�ا منفتحا ع�ىل الذاكرة 

الجماعّية وواقع املجتمع وثقافته.

تقاطع الروائي واالجتماعي
رسع�ان م�ا نرتط�م بالبنية السوس�يونصية 
تقاطع�ات  م�ن  الكث�ري  فنرص�د  للرواي�ة، 
السوس�يولوجي م�ع الروائ�ي. ولعلّها فرصة 
للق�ول ب�أّن الرواي�ة ليس�ت خطاب�ا وحكاية 

فحس�ب، مثلما حّدد ذلك ت�ودوروف، ومعظم 
الش�كالنيني، ولكنها أيضا تقاطع بنية روائية 
مع بنية سوسيولوجية، وفق ما يقرّه الّتوّجه 
السوس�يولوجي، ال�ذي يمثله باخت�ني وزيما 
وغولدمان وغريهم، وه�و توّجه أعاد االعتبار 
الرواي�ة.  مقارب�ة  يف  االجتماع�ي  للخط�اب 
فالدراس�ات السوسيونصية تعترب أن »العالقة 
بني النص واملجتمع ليس�ت عالقة انفصال، أو 
تأثري، ب�ل هي عالقة كمون بصفة أساس�ية« 
)بيري زيما »النقد االجتماعي نحو علم اجتماع 
النص األدبي« تعريب عائدة لطفي، تقديم سيد 
بحراوي � القاهرة دار الفكر للدراسات والنرش 
والتوزيع 1991(. فالنص األدبي يمتّص اللغات 
االجتماعّية عىل ح�د تعبري زيما، وال يخلو من 
بنية اجتماعية تجاور بنيته النصية، وتتداخل 
معها وهي تتشكل من خالل املكونات الرسدية 
التي يقحمها الروائي يف النص. فحضور البنية 
االجتماعية يف النص »يتش�ّكل من خالل املادة 
الحكائي�ة، التي يتعام�ل الكاتب معها يف إطار 
اجتماعي واقتصادي وتاريخي خاص )س�عيد 
يقطني »انفتاح النص الروائي« الدار البيضاء/

بريوت املركز الثقايف العربي ط2 س�نة2001(. 
هذا التقاطع يتجسد يف رواية سعدية بن سالم 
فه�ي تنهل من الواق�ع االجتماعي بتناقضاته 
وأوجاع�ه وثقافته وذاكرته، وتفتح عليه أكثر 
من ب�رزخ. فتدفعن�ا نحو التاريخ الس�يايس، 
وم�ا فيه من تصادمات مع الس�لطة، فتحيلنا 
إىل ذاكرة الجامعة التونس�ّية، التي شكلت عىل 
امتداد س�نوات، مرسحا الحتجاجات طالبية، 
يقابلها القمع البولي�يس. فإذا بها تلقي بنا يف 
تلك الذكريات التي عاشتها أغلب األجيال، التي 
مّرت بالجامعة، فعائدة تتعرض لالعتقال مع 
عدد من زمالئها ورفاقها، إثر تحرك احتجاجي 
وتنال نصيبها من القمع والتعذيب. »وجدتني 
فج�أة أفقد الوع�ي تحت وابل رضب�ات عون 
األم�ن. لم أك�ن أفهم يوم�ا ما يق�ول يتحدث 
عن مناشري وأس�ماء ال أعرفها، وألني ال أملك 
جوابا كان يرضبني عىل وجهي… وتحت وابل 

رضبات�ه االنتقامي�ة فق�دت الوع�ي، ال أدري 
كم م�ن الوقت م�ّر ح�ني اس�تفقت وجدتني 
مقي�دة اليدين إىل حلقة مثبتة يف جدار.. الدوار 
يمنع عني الثب�ات والدماء التي تغطي وجهي 
أش�عر بملوحتها بني شفتي…«. ولعل الرواية 
تحاكم يف ه�ذا املجال س�نوات التعذيب يف ظل 

الجمهورية التونس�ية األوىل.
تس�تعيد الرواي�ة أيض�ا التح�ركات النقابية، 
ومن أهمها اإلرضاب العام زمن الزعيم حبيب 
عاشور: »أعي الوضع وأنقده، وأرفض ما آلت 
إليه األوضاع من محارصة للحريات، وتش�بث 
اللجن�ة املركزي�ة للح�زب  بالرب�ط اآليل ب�ني 
والدولة، خاصة ذلك اإلرصار عىل الرئاسة مدى 
الحي�اة، وحني اس�تقال الحبيب عاش�ور من 
الحزب الحاكم وجدت نفيس أميل إىل االتحاد«. 
ويرتب�ط تقاط�ع الروائ�ي بالسوس�يولوجي 
أيضا بطرح الرواية لنمط التفكري االجتماعي، 
ولعل الحديث عن فرتة الريف يحمل الكثري من 
الفكر االجتماع�ي املحيل، وما فيه من مواقف 
م�ن امل�رأة والتعلي�م واألرض وغ�ري ذل�ك من 
القضايا التي أث�رت الرواية. ولعل فرتة الزواج 
الّصوري بشخصّية ثرّية وبورجوازية يكشف 
أيضا نمط التفك�ري البورجوازي املتعايل، الذي 
جّس�ده وال�ده. ولعلنا نش�ري أيض�ا إىل ما يف 
الرواية من حضور متميز لألنثروبولوجي، من 
خالل ما تش�ري إليه من ع�ادات وتقاليد مثل، 
ع�ادات العولة وغريه�ا. ومن األكي�د أن هذه 
املظاهر كفيلة باإللق�اء بنا يف خضّم الخطاب 
السوس�يولوجي له�ذه الرواي�ة، وهو خطاب 
يحت�اج إىل الكثري من الق�ول. ولعلّنا نخلص يف 
هذا املس�توى إىل أن سعدية بن سالم قّدمت إىل 
قرائها رواية ثرّية باألحداث والقضايا. تحتضن 
أس�ئلة اإلنس�ان ح�ول وج�وده، وتحتض�ن 
أيض�ا واقع�ا سوس�يولوجّيا ثقي�ال يحتاج إىل 
الّتمّع�ن. ولعل ه�ذه الرواية تع�د لبنة مهمة 
يف م�رشوع كاتبتها الروائ�ي فهي تعمق صلة 
رسده�ا بالراهن وغوصه�ا يف الذاكرة الفردية 

واالجتماعية وحفرها يف أسئلة الواقع املحيل.

حياتنا جزء من متحف
           سائد نجم

اآلن، أن�ا يف طريق�ي إىل »املتح�ف الفلس�طيني« يف بريزيت 
من أجل معرض. ليَس لديَّ مّتَس�ع م�ن الوقت للمقّدمات، 
الواحدة ظهراً موعدي مع قّيم املعرض، هكذا اتفقنا عندما 
ُدعيت عرب »اإليميل«. تس�تغرق الطري�ق بمركبة عمومية 
س�اعًة ونصف الس�اعة يف الحّد املتوّس�ط، م�ن بيت لحم، 
قوا أّنني قلت »يف الحد  ومعي ساعتان ونصف الساعة، ودقِّ
املتوس�ط«، ولم أقل »يف الوضع الطبيع�ي«، إذ ما من يشء 
ل داخل هذا البلد. يرصخ »الش�وفري« ونحن  طبيعي يف التنقاُّ
يف بل�دة بيت س�احور: »كلّكم البس�ني كمام�ات؟ الرشطة 
مس�تنفرة وبتل�ّم مص�اري«، يقص�د إص�دار املخالف�ات، 
ويس�أل الراكب الذي بجانب�ي: »أي رشطة فيهم؟«، يقصد 
الفلس�طينية أم اإلرسائيلية، فريّد الش�وفري: »مش مهم«، 
ويرف�ع ص�وت الرادي�و، فينهال املذي�ع بنرشته املكّدس�ة 
بكلمات »االحتالل، اتفاق العار، األرسى، كورونا، الخارطة 
الوبائية«. ومع انتهائه بجملة »الخارطة الوبائية«، كّنا قد 
قطعنا طري�ق وادي النار، ووقفنا يف طاب�ور املرّكبات عند 

حاجز »الكونتينر« العسكري.
مع حرارة الش�مس امللتهب�ة، وخضخض�ة الطرقات التي 
تتجّنب »املس�توطنات«، ضاع مجه�ودي الذي بذلته يف كّي 
�ْعر قب�ل الخروج، حت�ى مفعول  القمي�ص وتصفيف الشَّ
العط�ر ال�ذي اس�تنفدت نصف�ه، ض�اع لوهل�ة، ونس�يُت 
أم�ر الفعالي�ة الثقافية. ُيطلِق الش�وفري ن�داَءه يف منطقة 
العيزري�ة: »اربط�وا أحزمتك�م، هناك رشط�ة إرسائيلية«، 
أنُظ�ر إىل هاتف�ي وأُقّرر أن أكتب منش�وراً عىل حس�ابي يف 
فيسبوك عن وفاة والدة األسري سامر العربيد: »هل سمعتم 
بالوداع�ات غري املكتملة؟ إنه�ا أصعب من وقع الفراق عىل 
القل�ب، كالقص�ص التي نعيش�ها كّل يوم ونس�معها عن 
األرسى والش�هداء، ُيختط�ف الش�خص بغت�ًة ويبقى باب 
والدته وزوجته مفتوحاً عىل مرصاعيه ألي خطوة، ألي رّنة 

ُتنِذر بالعودة«.
أنًظر إىل ساعتي، تبّقى نصف ساعة وأنا ال أزال يف منتصف 
الطري�ق، لي�س لدَي مّتَس�ع م�ن الوق�ت، أُقّرر أن أراس�ل 
�ري، ولكّني أغرق قبل هذا  املتح�ف ألُعلِم قّيم املعرض بتأخاُّ
بمشاهدة بّث مبارش عرب الصفحات اإلخبارية ألول طائرة 
»إرسائيلية« تحّط يف اإلمارات وتحمل اس�م »كريات جات« 
نسبًة الس�م مس�توطنة إرسائيلية أُقيمت بعد مجازر عىل 

أنقاض قريَتي »عراق املنشية« و«الفالوجة« عام النكبة. 
الكثري من الدماء التي ُس�كبت، الكثري من الدماء التي تغيل 
برؤية هذا املشهد الفاجر! يرصخ الشوفري رصخته الثالثة: 
»طري�ق مخّي�م قلنديا أزم�ة، رح أُمّر من طري�ق حاجزال� 
DCO«، فتط�ول الطريق ويضيق صدري أكثر، وأتمتم أنا يف 

رّسي س�اخراً: حياتنا جزٌء من متحف. 
ش�عرُت يف ه�ذه اللحظة بال�ذات، وأنا أتم�اوج من حرارة 
الش�مس داخل مركبة تهيم من لعنة »أوسلو« يف الطرقات، 
بحاج�ة إىل رصخ�ة تش�به رصخ�ة لوح�ة الفن�ان مونك، 
يف  »أوس�لو«  بمدين�ة  معروض�ة  فاللوح�ة  وللمفارق�ة، 

النرويج.
ل املوعد ليومني. ويف موعدي  ري ألكثر من ساعة، تأجَّ بعد تأخاُّ
الثان�ي، بينما كنُت أتج�ّول داخل املعرض الواس�ع، لفتني 
املرشف عىل املعرض إىل عناوين إحدى الصحف الفلسطينية 
املطبوعة قبل أربعني عاماً، معروضة عىل الحائط، بحلقُت، 
وقلت ل�ه: »لم يتغ�رّي يشء.. نفس العناوي�ن«، وأكمل هو 

معلّقاً: »نعم، األسماء هي التي تغرّيت، فقط«.
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )149(  والصادر يف 2020/9/28 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري الفرن املشيد عىل  املرقمة 
املرقم�ة )2247/2 م13( تلموس بمس�احة )120م2(  
وفقا الح�كام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة 
املزايدة العلنية . فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية 
بلدية  زمار وخالل مدة )ثالثون يوم ( تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن  بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة عىل ان ال تقل عن  )50%( من القيمة املقدرة  
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور ن�رش االعالن واملصاريف 
االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم 
االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  
تصديق ق�رار االحال�ة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال 
ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله 
فرق البدلني وكافة املصاري�ف االخرى املرتتبة عىل ذلك 
اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول 
باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلديات 

محافظة  نينوى 
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف غماس
نموذج رقم )28( تسجيل عقاري

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
بتاري�خ 2019/3/24 لتس�جيل تمام 
العقار تسلسل 1628  محلة الغري له 
بأسم ورثة سالم ناجي  مجدد باعتبار 
حائز له بصفة املال�ك للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا 
للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل 
العقاري رقم )43( لسنة 1971 قررنا 
اع�الن هذا الطلب فع�ىل كل من يدعي 
بوج�ود عالق�ة او حق�وق معينة عىل 
هذا العقار تقديم م�ا لديه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائ�رة خ�الل م�دة ثالث�ني 
يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار 
يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من اليوم 
الت�ايل النتهاء مدة ه�ذه االعالن وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املالحظ

مطرش نعيم صرب
مالحظية التسجيل العقاري يف غماس
�������������������������������

اىل الرشيك / كريم شكلوك حسني
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان 
العراق�ي /فرع النج�ف االرشف وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة ع�ىل قيام 
رشي�كك )زين�ب اس�ماعيل عب�اس( 
بالبناء عىل حصتها املشاعة يف القطعة 
املرقم�ة ) 3/46633 ح�ي النداء رقم 
املناقصة )4( اس�م املقاطع�ة جزيرة 
النجف لغرض تسليفها قرض االسكان 
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
داخل العراق وش�هر خارج العراق من 
تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال

اىل الرشيك ناجح حسن مدلول
 توج�ب علي�ك الحض�ور اىل بلديه النجف 
لغ�رض اصدار أجازه بن�اء للعقار املرقم 

3/59911 حي النداء خالل عرشه ايام 
طالب االجازه 

سعاد مهدي محمد
�������������������������������

اىل الرشي�ك حنني ه�ادي مج�دي و انس 
رافت سلمان  

توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف 
لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
41180 /3 حي السالم خالل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
رياض محسن تومان

�������������������������������
مجلس القضاء االعىل

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 506/ج2020/1
التاريخ : 2020/9/22

اعالن
اىل  املته�م اله�ارب / ع�ي عب�د الرض�ا 

عليوي 
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )506/

ج2020/1( والخاص�ة باملش�تكي )عي 
عبد منش�د مايد ( وفق احكام املادة 453 
م�ن قان�ون  العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامتك  حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا 
هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
ع�دم  وعن�د   2020/10/28 املص�ادف 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 

وعلنا  حسب االصول
القايض 

سجاد محمد اسماعيل
�������������������������������

فقدان 
فقد مني سند العقار املرقم 3/51153 
حي النداء باس�م محمد حس�ن محمد 
اىل جه�ة  م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه 

االصدار

فقدان 
 فقدت مني براءة الذمة الصادرة من إلهيئة 
العامة للرضائب فرع النجف االرشف ذي 
الع�دد 19147 بتاري�خ 17 / 10 / 2017 
واملعنون�ة إىل الوح�دة التخمينية يف مرور 
البرصة بأسم ) محمد عماد حريان( فعىل 
من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

 فقدان 
 فق�دت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة من 
إلهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب ف�رع النج�ف 
االرشف ذي الع�دد 4592 بتاريخ 20 / 2 
/ 2020 واملعنون�ة إىل الوحدة التخمينية 
يف مرور بغداد بأسم ) احمد محمد خرض 
محس�ن( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها 

إىل جهة اإلصدار
�������������������������������

اىل الرشيك / التفات حسن كاظم عبد 
اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان 
العراق�ي /ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
)محمد مهدي كامل ( بالبناء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة ) 3/4986 حي 
العروبة رقم املناقصة )4( اسم املقاطعة 
جزي�رة النجف لغ�رض تس�ليفها قرض 
االسكان خالل مدة اقصاها خمسة عرش 
ي�وم داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

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

اىل الرشيك / كريم جياد جراح
اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان 
العراق�ي /ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
)كرار صالح مه�دي( بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة ) 92/523 
املناذرة رقم املناقصة )51( اسم املقاطعة 
اللهيبات لغرض تسليفها قرض االسكان 
خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل 
العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة : 241/ت/2020

التاريخ  2020/9/28 
اىل  /املنف�ذ عليه / املدي�ن احمد ابراهيم 

عباس  
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن مجهول 
محل االقامة حس�ب رشح املختار اىل نية 
املدعو س�عد ع�ي العب�ودي ورشح املبلغ 

القائم بالتبليغ   
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س لك 
موط�ن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن 
اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
من قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ املش�خاب 
خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

ثائر كناوي حمود
اوصاف املحرر : 

1 � ق�رار الحكم املرق�م 43/ب/2020 يف 
2020/2/23 الص�ادر من محكمة بداءة 

املشخاب 
�������������������������������

اىل الرشيك حيدر كاظم جاسم 
اقت�ىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
وذلك القرارك باملوافقة عىل اصدار اجازة 
البناء والخاصة بالعقار املرقم 3/58591 
حي النداء مناصف�ة مع رشيكك املواطن 
) حات�م كريم حاتم ( وعند عدم حضورك 
س�وف تص�در االج�ازة وفق�ا للضوابط 

الالزمة 
�������������������������������

اىل الرشيك صباح جاسم عواد 
اقت�ىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
وذلك القرارك باملوافقة عىل اصدار اجازة 
البناء والخاصة بالعقار املرقم 3/58896 
حي النداء مناصفة مع رشيكك يف العقار 
املواط�ن ) حوراء عي ج�واد ( وعند عدم 
حض�ورك س�وف تص�در االج�ازة وفق�ا 

للقانون والضوابط الالزمة

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

الكرخ االتحادية 
محكمة بداءة الكاظمية 

العدد : 919 / ب / 2020 
التاريخ : 27 / 9 / 2020 

اعالن 
اىل / املدع�ى علي�ه / ن�ارص كاظ�م 

مزهر 
اق�ام املدع�ي ) س�ندس عب�د كاظم ( 
الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله يطلب 
فيه�ا الزام�ه باع�ادة مبلغ الخمس�ة 
ماليني وثمنمائة وواحد وس�تون الف 
وتس�عمائة واثنان وثمان�ون دينار – 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القائم بالتبلي�غ وتاييد املجلس 
البل�دي – علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
امام  للحض�ور  بصحيفت�ني محليتني 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
يوم 15 / 10 / 2020 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعن�د ع�دم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

جاسم حسني 
�������������������������������

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي 
17/ايل�ول/2020  يف   2218 بالع�دد 
باالعالن الخاص بمحكمة بداءة الكوفة 
بالعدد 483/ب/2019 يف 2020/9/9 
وقد ورد سهوا تسلس�ل العقار 2020 
محلة 18 علوة الفحل خطأ والصحيح 
هو تسلس�ل العق�ار 202 محلة علوة 

الفحل لذا اقتىض التنويه
�������������������������������

اىل الرشيك كريم شكلوك حسني
 توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه 
النجف لف�رض اصدار اجازه بناء للعقار 
املرقم 46633 /3 حي النداء خالل عرشه 

ايام  
طالب االجازه 

زينب اسماعيل عباس

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )148(  والصادر يف 2020/9/28 
تعلن اللجنة اع�اله عن تأجري القطعة املرقمة )2502/5 
م66( الس�عدة البالغ مس�احتها )891م2( الس�تغاللها 
كازينو بصورة مؤقتة وبدون مشيدات ثابتة  وفقا الحكام 
القانون )21( لس�نة )2013( وبطريق�ة املزايدة العلنية 
. فع�ىل الراغبني بااليج�ار مراجعة مديري�ة بلدية  ربيعة 
وخالل مدة )ثالثون يوم ( تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن  
بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية عىل ان 
ال تقل عن  )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة 
يف الي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم 
بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد 
خالل م�دة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة 
وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك 
وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف 
االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم 
الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف 

مقر مديرية بلديات محافظة نينوى 
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط

ر. املهندسني
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى

ر. املهندسني
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،تعتق�د الي�وم أن العل�م 
يدور حولك، ولكن من ه�م حولك يرون األمور 
بطريقة مختلفة، فال تتعجب إن أصبت بخيبة 
أم�ل. اخف�ض م�ن توقعات�ك قلي�اًل وفك�ر يف 
احتياج�ات اآلخرين، وإال فس�وف تخلق أعداًء 

نتيجة لهذا السلوك األناني.

عمل�ك  يتع�رض  الثور،س�وف  ب�رج  عزي�زي 
لالختب�ار اليوم، ولكن ال داع�ي للتوتر إذا كنت 
قادًرا ع�ى إظهار املعرفة الس�ليمة. س�ُتخترب 
أيًضا يف حياتك الخاصة، ويف هذه الحالة، يجب 

عليك الدفاع عن وجهة نظرك.

عزي�زي برج الجوزاء،يبدو أن جبال املش�كالت 
واالضطراب�ات اليومي�ة يف طريقها إىل التاليش. 
كن حازًما وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، 
وإال قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن األمور 
بعناي�ة، وفكر يف األهداف الت�ي تريد تحقيقها 

عن جد وتلك التي يجب التغايض عنها.

عزيزي برج الرسطان،طاقتك معدية لآلخرين، 
كم�ا أن الوقت مناس�ب لتنفيذ أف�كار جديدة. 
الق�رارات التي كن�ت قد أرجأته�ا حتى اآلن قد 

تكون هامة جًدا بالنسبة لك .

عزيزي برج األس�د،تعتقد الي�وم أن العلم يدور 
حول�ك، ولك�ن م�ن ه�م حول�ك ي�رون األمور 
بطريقة مختلفة، فال تتعجب إن أصبت بخيبة 
أم�ل. اخف�ض م�ن توقعات�ك قلي�اًل وفك�ر يف 
احتياج�ات اآلخرين، وإال فس�وف تخلق أعداًء 

نتيجة لهذا السلوك األناني.

عزيزي برج العذراء،أنت تحمل حمالً ثقيالً من 
املشكالت؛ ابدأ بتخفيف األثقال عن كاهلك، وإال 
فس�وف تس�تمر املصاعب يف الزيادة. يجب أن 
تصل إىل اس�راتيجية يف التعامل مع التحديات 
املهني�ة والخاص�ة ب�دون إضاع�ة الكث�ر من 

الطاقة يف نفس الوقت.

ُتنب�أ باق�راب وق�وع  عزي�زي ب�رج امليزان،ي�
مش�اكل غ�ر متوقع�ة وتحفي�زك ع�ى حلها 
أصعب م�ن املعتاد، فال تيأس وأعثر عى بدائل. 
تس�اءل أيًضا إىل أي درجة س�تأثر تلك املشاكل 

سلبًيا عليك شخصًيا.

عزيزي ب�رج العقرب،خصص الف�رة القادمة 
إلع�ادة االتص�ال بأف�راد عائلتك، فانغماس�ك 
ومشاركتك يف حوارات مع أفراد العائلة سيلقى 

استحسان وترحاب حار من الجميع.

عزيزي برج القوس، استفد إىل أقىص درجة من 
جميع الفرص لُتْدِخ�ل روًحا جديدة إىل أفكارك 
وخطط�ك. الحدي�ث م�ع األصدق�اء أو الزمالء 
وتغي�ر نظرت�ك الخارجي�ة لألم�ور ق�د يكون 

مفيًدا.

الت�ي  املش�اكل  الجدي،تتزاي�د  ب�رج  عزي�زي 
تصادفها يف مس�ارك، ولذلك اح�رص عى عدم 
نف�اذ مواردك البدنية والنفس�ية. تأَن يف تحديد 
املش�اكل الت�ي تمث�ل حًق�ا إعاقة يف مس�ارك 
وتس�تحق التفك�ر فيه�ا وتكري�س طاقتك يف 

مواجهتها.

عزيزي ب�رج الدلو،يف بعض األحي�ان، يجب أن 
تتعامل مع الفشل يف العمل. كن شجاًعا وانظر 
إىل ه�ذه االنتكاس�ات عى إنها ف�رص للتغير 
إىل األحس�ن. إذا قمت بذلك، فس�وف تخرج من 

أعماق اليأس يف حالة أفضل.

عزي�زي برج الح�وت،كل يشء س�هل يف الوقت 
الحايل وأنت تس�تمتع حًقا باألم�ور التي تقوم 
بها. س�وف ترك أيًضا ورائ�ك أثر من الجاذبية 
اإليجابية. ال تتعجب عندما يقرب منك من هم 

حولك ويبوحون لك بأفكارهم.

العذراء

احلوت

فوائد اليانسون للكحة والصحة وكيفية استخدامه
اليانس�ون )Anise( هو نب�ات ينحدر 
م�ن نفس عائل�ة البقدون�س والجزر. 
ل�ه طع�م ممي�ز يش�به العرقس�وس 

مما يجعله يس�تخدم بش�كل كبر 
كمطي�ب يف الحلويات واملرشوبات. 
زيت اليانس�ون العطري يس�تخدم 
والصاب�ون  العط�ور  يف  أيًض�ا 

والكريمات.
يعد اليانسون غني بالفوائد الطبية، 
فهو يعترب م�ن العالجات الطبيعية 

البديلة للعديد من األمراض.
يعد اليانس�ون من النباتات املفيدة 

الصحي�ة  واملش�اكل  الكح�ة  لع�الج 
االخ�رى، فم�ا ه�ي فوائ�د اليانس�ون 

للكحة؟

فوائد اليانسون للكحةالزيوت العطرية 
املوجودة باليانس�ون يمك�ن أن تعمل 
كمض�اد لاللتهاب�ات وكمذي�ب للبلغم 
ومقش�ع لذل�ك يمكن أن يس�تخدم 
اليانس�ون لع�الج الكح�ة املرافقة 
التنفيس  الجه�از  لبع�ض أم�راض 
مث�ل التهاب القصب�ات الهوائية أو 
الرشح.باالضافة إىل فوائد اليانسون 
للكحة هناك فوائ�د محتملة أخرى 
للصح�ة ومنها:يع�د غن�ي بامل�واد 
املغذية مثل الكالس�يوم والفسفور 
والبوتاس�يوم. باإلضافة إىل كميات 

والدهون  الكربوهيدرات والربوتني  من 
املفيدة لصحة الجسم.يمكن أن يخفف 
من أعراض االكتئاب، فقد اثبتت دراسة 
أجريت عى الفرئان ان ملستخلص بذور 
اليانسون تأثر قوي كمضاد لالكتئاب 
يضاه�ي األدوي�ة املس�تخدمة لع�الج 
االكتئاب.يمكن أن يحمي من تقرحات 
املعدة. يحدث تقرح املعدة بسبب زيادة 
الحامض داخلها، ووجد أن اليانس�ون 
له قدرة عى التقليل من إفراز الحمض 
باملع�دة فيس�اعد يف الوقاية من وعالج 

قرحة املعدة.

كيف ختتار العنب اجليد
تح�دث خرباء منظم�ة الجودة »روس 
كاتشيس�تفو« الروس�ية ع�ن كيفية 
اختيار العنب الجيد.وأوضحت املنظمة، 
إن�ه يج�ب، وقب�ل كل يشء، النظر إىل 
حالة عناقيد العنب ومرونتها ولونها.

ويك�ون لون ف�روع العنق�ود الطازج 
أخرض كم�ا يتص�ف بملمس�ه املرن. 
وتجف الف�روع أوال ويتحول لونها إىل 
بن�ي وبعد ذلك يصبح العنقود س�يئا.

كما بني الخرباء، أن حبات العنب يجب 
أن تكون ذات قرشة صلبة وخالية من 
البق�ع والعي�وب األخ�رى، والحظوا، 
أن حالة حب�ات العن�ب املنفصلة عن 
الفرع تفس�د برسعة وتب�دأ الكائنات 
الحي�ة بالنم�و عليها.وم�ن األفض�ل 
غس�ل العنب قب�ل األكل مبارشة، ألن 
الفاكهة املغسولة مسبًقا سوف تفسد 

برسع�ة. ونصحت املنظم�ة، بتخزين 
العن�ب يف الثالجة بعيًدا ع�ن املنتجات 
ذات الرائح�ة القوية، حي�ث يمكن أن 
يمتص العن�ب الروائح الغريبة.يف هذا 
الس�ياق، كش�فت األبح�اث أن العنب 
يحتوي عى مجموعة فيتامينات تعزز 
مناع�ة الجس�م وتقيه م�ن األمراض 
وااللتهاب�ات، بحس�ب تقري�ر موقع 

»هيلث الين«.

قناع وكاممة ال حيميان من كورونا
بعد أكثر من 8 أشهر عى تفيش فروس 
كورونا، كشف نموذج محاكاة عن رأي 
نهائي فيما يتعلق بنوعني شائعني من 
»األقنع�ة« الت�ي يف�رض أن تفي من 

انتشار فروس كورونا.
وكش�ف النموذج أن األش�خاص الذين 
يضع�ون أقنعة بالس�تيكية للوجه، أو 
أقنعة مزودة بصمام للتنفس، يمكنهم 
رش قط�رات غر مرئية عى مس�احة 
واس�عة جًدا عند العطس أو الس�عال، 

مم�ا يجعل ه�ذه املعدات غ�ر فعالة يف 
منع انتش�ار كورون�ا عند اس�تخدامها 
بمفرده�ا.ويف تقري�ر ُن�رش الثالث�اء يف 
مجلة »فيزيكس أوف فُلِويدس« )فيزياء 

وكال�ة  أوردت�ه  األمركي�ة،  الس�وائل( 
»فران�س برس«، اس�تخدم باحثون من 
جامعة فلوري�دا أتالنتي�ك صفائح ليزر 
رأسية وأفقية لتتبع قطرات صغرة من 
امل�اء املقطر والغلرسين أثناء انتش�ارها 

من رأس تمث�ال عارضة أزياء مجوف، 
وقد ألب�س درعاً بالس�تيكية، أو قناعاً 

مع صمام للتنفس.
وق�ال الباحث�ون إن درع الوجه منعت 
يف البداية مرور القطرات أثناء تحركها 
لألمام، لكن »القطرات يمكن أن تتحرك 
حول الحاجب البالس�تيكي، بس�هولة 

نسبية وتنترش عى مساحة كبرة«.
أم�ا بالنس�بة للقن�اع امل�زود بصم�ام 
لتس�هيل التنف�س، فإنه »يم�رر عدداً 
كبراً من القطرات عرب صمام الزفر دون 
تنقيته�ا، وهذا يجعله غر فعال يف وقف 
انتش�ار كوفي�د-19، إذا كان الش�خص 

الذي يرتدي القناع مصاباً به«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 حبة

باذنجان رومي مشوي
1 حبة بصل مفروم

2 كوب عصر طماطم
2 معلقة كبرة كزبرة خرضاء مفرومة

1 معلقة صغرة ثوم مفروم
1 مكعب مرقة

1 معلقة صغرة ملح
رشة فلفل أسود

زيت زيتون
ماء مغيل

خطوات التحضر:
يوضع الزيت يف إناء، ويضاف إليه البصل املفروم حتى يصفر.

يضاف إليه الثوم، ويقلب حتى يصفر.
يضاف عصر الطماطم، و يتبل بامللح والفلفل األسود ومرقة الدجاج.

يقلب جيداً، ثم يضاف إليه املاء حتى يبدأ يف الغليان.
يوضع الباذنجان، ويقلب جيداً.

تغرف يف األطباق، ثم تزين بالكزبرة، وتقدم.

شوربة الباذنجان

؟؟هل تعلم
النعام�ة يمكنه�ا الج�ري أرسع من 
بعض الخي�ول، وذكر النع�ام يمكنه 

الزئر مثل األُُسود.
الخفافي�ش ه�ي الثديي�ات الوحيدة 

التي يمكنها أن تطر.
حيوان الكنغر يستخدم ذيله لتحقيق 
الت�وازن عند القف�ز، وإذا قمت برفع 
ذيل�ه ع�ن األرض فإنه لن يس�تطيع 

القفز.
النم�ور لديه�ا خط�وط ملون�ة ع�ى 
فرائه�ا، ولك�ن ه�ل تعل�م ان لديه�ا 
خط�وط ملونة ع�ى برشته�ا ايضا. 
وهذه الخط�وط اليمكن أن تتش�ابه 

بني نمر وآخر ابداً.
القط لديه 32 عضلة يف كل أذن.

دببة الكواال ال تأكل إال أوراق ش�جرة 
الكينا، وال تأكل يشء آخر تقريبا.

طائر الطنان هو الطائر الوحيد الذي 
يمكنه أن يطر للوراء.

أك�رب مس�تعمرة خفافي�ش يف العالم 
تقع يف كهف “براكن” بوالية تكساس، 

وبها 20 مليون خفاش.
أنث�ى عنكبوت األرملة الس�وداء تأكل 
رشيكه�ا بع�د عملية الت�زاوج. وهي 

سامة جدا.
يتذوق نحل العس�ل م�ن خالل أرجله 

وجناحيه بواسطة خاليا عصبية.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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»الرتاخيص« تطلع عىل ملف القوة اجلوية غدًا
             المستقبل العراقي/ متابعة

الهيئ�ة  يف  الرتاخي�ص  لجن�ة  س�تبارش 
التطبيعي�ة زي�ارة األندي�ة الت�ي تلع�ب يف 
 2021-2020 للموس�م  املمت�از  ال�دوري 
لاط�اع ع�ى إكمالها املتطلب�ات واملعايري 
ملنحها الرخص اآلسيوية، والبداية ستكون 

غدا الثاثاء من نادي القوة الجوية.
وأكد رئيس اللجنة، الدكتور حسني فامرز 
يف بي�ان: »س�تتم زي�ارة األندية املش�مولة 
بالرخص�ة اآلس�يوية الت�ي أكمل�ت رف�ع 
امللفات، حيث س�تبارش لجن�ة الرتاخيص، 
ابت�داًء من يوم غ�د الثاثاء، زي�ارة األندية 
والبداية من القوة الجوية، حيث س�تتواجد 
اللجنة يف تمام الس�اعة التاسعة صباحا يف 

مقره«.
وأضاف: »س�تتم زيارة بقي�ة األندية تباعا 
يف األي�ام املقبل�ة، وضم�ن املواعي�د الت�ي 
ت�م تحديده�ا يف اللجنة، ملنحه�ا الرخص، 
وحس�ب الضواب�ط الت�ي حدده�ا االتحاد 

القاري«.

واختت�م: »نأم�ل اس�تمرار التع�اون ب�ني 
األندية ولجنة الرتاخيص إلنهاء الزيارات يف 
أوقاتها املحددة«.وكان�ت لجنة الرتاخيص 
ق�د أغلقت، يف العرشين من الش�هر الحايل، 
نظ�ام كاس الخ�اص بمن�ح الرتاخي�ص 

التي  لألندية 
يف  تلع�ب 

الدوري.

انتخاب هيئة إدارية جديدة 
لنادي االتصاالت

برشلونة يقتحم األزمة 
السياسية الكتالونية

              المستقبل العراقي/ متابعة

أقيم�ت ظه�ر الي�وم انتخاب�ات الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي 
االتص�االت، يف املركز الثق�ايف النفطي بحضور 134 عضوا 

يمثلون الهيئة العامة البالغ عددها 163 عضوا.
وأس�فرت االنتخابات عن فوز هيئ�ة إدارية جديدة تألفت 
م�ن عماد محس�ن وعدوية محمد وليث صحن وس�لمان 

بديوي وسيف صالح وإيمان وليد وأحمد حسن.
وس�تجتمع اإلدارة ي�وم غ�د لتوزي�ع املناص�ب يف الهيئة 

اإلدارية.
وقال عماد محس�ن لك�ووورة إن ثقة الهيئ�ة العامة بعد 
ه�ذه التجربة الديمقراطية تعد مس�ؤولية كبرية س�تقع 

عى عاتق مجلس اإلدارة املنتخب حديثا.
وب�ني »اإلدارة الجدي�دة س�تضع خط�ة كامل�ة للنهوض 
بالن�ادي وتعزي�ز إنج�ازات الف�رق الرياضي�ة املنتمية له 
وس�نبارش عملنا بش�كل مب�ارش لدعم الف�رق الرياضية 

ملواصلة إنجازاتها«.
يش�ار إىل أن اإلدارة ش�هدت تغيريا جذريا لجميع األعضاء 

السابقني وانتخاب وجوه جديدة.

رونالدو ومييس وجًها لوجه.. صدام يلوح يف األفق

ثالثي ريال مدريد يعود للمران اجلامعي

              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تعد االتحاد األوروبي، إلجراء مراس�م 
أبط�ال  دوري  مجموع�ات  دور  قرع�ة 
أوروب�ا، الخمي�س املقب�ل، بمدينة جنيف 
السويرسية.وتأهل حتى اآلن 26 فريًقا إىل 
مرحل�ة املجموع�ات، يف انتظار انضمام 6 
ف�رق إليها بانتهاء الدور التمهيدي بنهاية 
األربع�اء املقبل.وس�تجرى القرع�ة بع�د 
توزيع كافة الفرق يف 4 مستويات، يأتي يف 
املستوى األول، حاما لقبي دوري األبطال 
أبط�ال  جان�ب  إىل  األوروب�ي،  وال�دوري 

الدوريات الستة األوىل يف تصنيف اليويفا.
صدام مرتقب

ُوض�ع يوفنت�وس ضم�ن فرق املس�توى 

األول، بصفته بطل الدوري اإليطايل، بينما 
سيكون برش�لونة بني فرق الوعاء الثاني، 
مما يفتح الباب أم�ام احتمالية وقوعهما 
يف مجموعة واحدة.وسيكون أمام البارسا 
6 احتم�االت فقط، إذ س�ُيجنب وقوعه يف 
مجموعة واحدة مع ريال مدريد وإشبيلية 
من ف�رق املس�توى األول، لكونهم من بلد 
واحد.أما اليويف س�تكون كافة االحتماالت 
واردة أمام�ه، لع�دم وج�ود فري�ق إيطايل 
وس�يكون  الثان�ي،  املس�توى  ف�رق  يف 
البارس�ا ومانشس�رت س�يتي أحد أصعب 
اللقاء  الس�يناريوهات لديه.وبذل�ك ف�إن 
ق�د يتجدد ب�ني كريس�تيانو رونالدو نجم 
يوفنت�وس، ونظريه يف برش�لونة، ليونيل 
مي�ي، إذ ل�م يلت�ق الثنائي وجًه�ا لوجه 

داخل أرض امللعب منذ رحيل الربتغايل عن 
ريال مدريد عام 2018.

جاد برشلونة
س�بق لرونال�دو اللع�ب ض�د البارس�ا يف 
33 مب�اراة بمختلف البط�والت، بقميص 
مانشسرت يونايتد وريال مدريد، مما يعني 
احتمالية ظهوره أمام البلوجرانا بقميص 
ثال�ث ه�ذه املرة.وخال تل�ك املواجهات، 
اس�تطاع رونال�دو أن يس�جل 18 هدًف�ا 
وصن�ع اثنني آخرين، إذ يع�د أكثر من زار 
شباك الفريق الكتالوني عى مدار التاريخ، 
بالتس�اوي م�ع ألفري�دو دي س�تيفانو، 
أس�طورة الريال.رغ�م ذل�ك، ذاق ال�دويل 
الربتغايل مرارة الخسارة أمام البارسا أكثر 
من االنتصارات، بس�قوطه يف 15 مواجهة 

مقاب�ل الفوز يف 9 والتع�ادل يف مثلها.ولم 
يس�تطع رونالدو، ه�ز ش�باك البلوجرانا 
بقميص الشياطني الحمر، إذ جاءت كافة 

أهدافه وإسهاماته مع املرينجي.
ظهور شاحب

لم تك�ن مواجهات ميي ضد اليويف كثرية 
كغريمه رونالدو ضد برش�لونة، إذ خاض 
5 مباري�ات فق�ط ض�د الفري�ق اإليطايل، 
ج�اءت جميعها يف دوري األبطال بقميص 

البارسا.
وفش�ل ميي يف هز ش�باك يوفنتوس عى 
م�دار 4 مباريات من أصل 5، فيما س�جل 
هدفني يف لقاء واح�د، جمع بني الفريقني 
بدور املجموعات يف موس�م 2018-2017، 

وانتهى لصالح برشلونة )0-3(.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�دأ املدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، التحضري 
ملباراة األربعاء املقبل، أمام بلد الوليد يف الدوري اإلسباني.
وخ�اض الاعب�ون، الذي�ن ش�اركوا يف الفوز ع�ى ريال 

بيتيس )3-2( مرانا استشفائيا، باستثناء توني كروس، 
الذي تعرض إلصابة عضلية يف س�اقه اليرسى.ولن يكون 
بمق�دور زي�دان، االعتماد عى توني ك�روس يف املباراتني 
املقبلت�ني، قبل فرتة توقف الليجا بس�بب األجندة الدولية 
للمنتخب�ات، أم�ام بل�د الولي�د وليفانتي.وباإلضاف�ة إىل 

كروس، لن يس�تطع زيدان، االعتم�اد عى الربازييل إيدير 
ميليت�او، الذي تدرب يف صالة األلع�اب الرياضية، وكذلك 
ماريانو دياز، ال�ذي يواصل التعايف من عملية جراحية يف 
اللوزتني، خضع لها يف 16 س�بتمرب/أيلول الجاري.وركز 

املدرب الفرني خال املران.

كومان يبدل مالمح برشلونة ببصامت مييس وخليفته
              المستقبل العراقي/ متابعة

استهل برشلونة مشواره يف بالليجا باملوسم الجاري 2020-
2021 بانتصار كبري عى فياريال 4-0 يف ملعب كامب نو، يف 

أول مباراة رسمية ملدربه الجديد، الهولندي رونالد كومان.
ومع انطاقة بلوجرانا القوية ظهرت مامح الفريق الجديدة 

وبصمات كومان األوىل بشكل واضح.

تشكيل أسايس معروف
ك�رر كوم�ان أم�ام فياري�ال الدفع بنف�س التش�كيلة التي 
لع�ب به�ا يف كأس جوان جام�رب ضد إلتيش.ففي تش�كيلته 
األساس�ية لم يغب س�وى الحارس األملاني مارك أندريه تري 
شتيجن، الذي س�يعود ملركزه بمجرد تعافيه من مشكلة يف 

الركبة، حيث شارك مكانه الحارس البديل نيتو.
إعداد بدني جيد

وجه كومان أهمية خاصة خال فرتة اإلعداد للجانب البدني، 
ويف مباراته األوىل، بدا أن الحالة البدنية لاعبني رائعة، سواء 
عى مستوى الضغط أو استعادة الكرة، وكذلك عى مستوى 
التمري�رات بني الاعبني، الت�ي تراوحت ب�ني تمريرة واحدة 
إىل اثنتني، وس�ط رسعة التحركات م�ن العبيه.وهي جميعا 
عام�ات عى هوي�ة برش�لونة الت�ي كان ق�د فقدها خال 

املواسم األخرية.

دي يونج.. أكثر راحة يف االرتكاز الثنائي
استفاد الهولندي فرينكي دي يونج من طريقة اللعب الجديد 
لفريق�ه )4-2-3-1( الت�ي اعتمده�ا كوم�ان، حيث يعرف 
هذه الطريقة جيدا ألنه سبق ولعب بها سواء مع أياكس أو 
منتخب هولندا.وظهر دي يونج أكثر راحة يف اللعب إىل جانب 
س�ريجيو بوس�كيتس كمحوري ارتكاز، أكثر م�ن التمركز 

كاعب وسط طرف، ولوحظ هذا يف تحسن أداء الفريق.

سواريز أتلتيكو يتفوق عىل نسختي برشلونة وليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

لم يس�بق ملهاج�م أوروج�واي، لويس 
س�واريز، أن ظه�ر يف انطاقات�ه كم�ا 
فعل م�ع أتلتيكو مدري�د، أمس األحد، 
بعدم�ا وقع ع�ى هدفني وصن�ع ثالثا، 
خال الفوز ع�ى غرناطة )6-1(.وذلك 
يف ثال�ث أفض�ل انطاق�ة لألتلت�ي، يف 
بال�دوري اإلس�باني، واألقوى  تاريخه 

ل�ه عى اإلطاق منذ ع�ام 1955.وتألق 
س�واريز مع أتلتيك�و يف أول ظهور له، 
وهو ما لم يحدث يف السابق، مع أي من 
الف�رق األربعة التي انضم إليها، س�واء 
جرونينج�ن )2006-2007( أو أياكس 
أو   )11-2010 إىل   08-2007 )م�ن 
ليفربول )2011-12 إىل 2013-14( أو 
برشلونة )2014-15 حتى 2020(.ومع 
النادي األول، تأخر النجم األوروجوائي 

يف التس�جيل س�تة لقاءات، حتى 
أكتوبر/ترشي�ن أول 2016، ومع 
الثاني نج�ح يف ذلك خال املباراة 
الثانية، يف أغسطس/آب 2007.
ويف صف�وف الثال�ث، تمكن من 

التس�جيل يف خام�س مب�اراة 
م�ارس/آذار  خ�ال  مع�ه، 
األخ�ري،  وبرفق�ة   ،2011

برشلونة.

سيلفا: لـم أغش باريس
              المستقبل العراقي/ متابعة

هاج�م تياج�و س�يلفا مداف�ع تش�يلي 
اإلنجلي�زي، مواطن�ه الربازي�يل ليوناردو 
س�ان  باري�س  لن�ادي  الري�ايض  املدي�ر 
جريم�ان الفرني.وق�ال س�يلفا يف حوار 
أجرت�ه مع�ه مجل�ة »فران�س فوتبول«: 
»طريقة رحييل عن س�ان جريمان أثارت 
استيائي، ولم تعجبني، كان من املفرتض 
أن تت�م األمور بش�كل مختلف«.وكش�ف 
املدافع الدويل: »كنت يف الربازيل أثناء فرتة 
الحجر الصحي بس�بب ف�ريوس كورونا، 
وتلقيت اتصاال م�ن ليوناردو، وتخيلت يف 
البداي�ة أنه لاطمئنان عيل بس�بب الوباء 
والصعوبات، ولكنن�ي فوجئت بأنه يقول 
يل مب�ارشة هل توافق عى االس�تمرار مع 
س�ان جريمان لش�هرين فقط الستكمال 
مشوار الفريق يف دوري األبطال، ووافقت، 
ولكنه كرر، لن تستمر أكثر من شهرين«.

وأض�اف: »لقد بذلت أق�ى جهدي طوال 
مس�ريتي مع باريس، ول�م أغش أبًدا، هل 
ما قدمته يف املباري�ات الثاث األخرية غري 

كل يشء؟ وكل ما حققته طوال 8 سنوات 
لم يعد مهما؟«.

كافاني 
مع�ي  تعام�ل  »لق�د  س�يلفا:  وواص�ل 
ليون�اردو بطريقة محرج�ة وال تليق بي، 
وباملناس�بة لي�س فقط معي ب�ل فكرت 
اله�داف  كافان�ي،  إدينس�ون  يف  أيض�ا 
التاريخ�ي للن�ادي الباريي، أكش�ف عن 
ه�ذه األم�ور لك�ي تتحس�ن األم�ور يف 
باريس س�ان جريم�ان، وال تتك�رر هذه 
األخط�اء يف املستقبل«.واس�تطرد: »بع�د 
املباراة النهائية أمام بايرن ميونخ، علمت 
باهتمام جونينينو املدير الريايض ألوملبيك 
لي�ون بضمي للفريق، وكنت فخورا بذلك، 
ألن�ه أثبت أن عطائي مع ب�ي إس جي لم 
يذهب هباًء«.وأكد تياجو س�يلفا »بعدما 
علمت بأن مشواري مع سان جريمان قد 
انتهى، انتابني بع�ض القلق والخوف من 
أن يكون سني عائقا ومؤرشا سلبيا إلدارة 
أي ناد يري�د التعاقد مع�ي، فمن الصعب 
ج�دا الوصول لعرض جي�د لاعب بلغ 34 

عاما.

               المستقبل العراقي/ متابعة

اعترب نادي برشلونة قرار املحكمة العليا اإلسبانية، الصادر 
اليوم االثنني، بع�زل رئيس إقليم كتالونيا، كيم تورا، »غري 
مناس�ب« و«ينته�ك بش�كل خط�ري اإلرادة الديمقراطية 
للمواطنني، التي تم إظهارها بحرية يف صناديق االقرتاع«.

وأبدت إدارة النادي الكتالوني تضامنها مع تورا.
وجاء يف بيان البلوجرانا »الدفاع عن حرية الرأي، وعن حق 
تقرير املصري، يمثان جزءا من املبادئ وااللتزام املجتمعي 

لنادينا«.
وأت�م البيان: »نادي برش�لونة دافع دائما ع�ن أن الرصاع 
السيايس الذي تعيشه كتالونيا، منذ أعوام، يجب أن ينتهي 

من خال الحوار السيايس، وليس عرب منصات القضاء«.
وكانت املحكمة العليا اإلس�بانية، قد أيدت الحكم الصادر 
بعزل رئيس إقليم كتالوني�ا، االنفصايل كيم تورا، ملدة عام 

ونصف عن وظيفته.
وذل�ك لعدم امتثاله ألمر املجلس االنتخابي املركزي، بإزالة 
الافتات الداعمة للمس�جونني االنفصاليني من املنش�آت 

العامة، خال انتخابات عام 2018.
ويعت�رب الق�رار نهائي�ا، ويمت�د إىل عدم األهلية ملمارس�ة 
املناص�ب االنتخابي�ة أو الوظائ�ف الحكومي�ة، وبالت�ايل، 
س�يتم تنفيذه عى الفور من قب�ل محكمة العدل العليا يف 

كتالونيا.

الزوراء يستعيد العبه من اإلجازة
             المستقبل العراقي/ متابعة

املوريتان�ي  ال�زوراء،  الع�ب  التح�ق 
بتدريب�ات  احويبي�ب،  الحس�ن 
الفريق بع�د انته�اء إجازته، 
الت�ي منحت له م�ع إلغاء 

املوسم املايض.
الهيئ�ة  عض�و  وق�ال 
عبد  للن�ادي،  اإلداري�ة 
يف  رش�يد،  الرحم�ن 
خاص�ة  ترصيح�ات 
إن  ل�)ك����ووورة(، 
التح���ق  احويبي�ب 
بتدريبات الفريق، بعد 
عودت�ه إىل العاصمة 
بغ�داد قادم�ا م�ن 
موريتاني������ا، 
ف���ي  واشت�رك 
التدريب�����ات 
الجماعي����ة 
إرشاف  تحت 

الجهاز الفني.
وأض�اف: »الفري�ق يواص�ل تدريباته 
اليومي�ة يف ملعب النادي بالش�الجية، 
حي�ث يكثف مرانه تحضريا للموس�م 
املقب�ل«، الفت�ا إىل أن اإلدارة تس�عى 

لتأمني معسكر تدريبي يليق بالنوارس، 
ويكون محطة مهمة لتجهيزهم.

يش�ار إىل أن ال�زوراء، يق�وده مدرب 
باس�م  الس�ابق،  الوطن�ي  املنتخ�ب 

قاسم.

سريينا ويليامز متر للدور الثاين بروالن جاروس
              المستقبل العراقي/ متابعة

تجاوزت س�ريينا ويليامز، املصنفة السادس�ة، 
بداية متواضعة لتفوز عى مواطنتها األمريكية 
كريس�تي آهن بنتيجة )7-6(، و)6-0( يف بداية 
مشوارها ببطولة فرنسا املفتوحة للتنس، اليوم 

اإلثنني.وتأخرت س�ريينا، التي فازت عى آهن يف 
الدور األول يف أمريكا املفتوحة قبل أقل من شهر، 
مرتني باملجموعة األوىل بملعب فيليب ش�اترييه 
لكنه�ا صمدت يف كل مرة لتجرب منافس�تها عى 
خوض شوط فاصل.وزادت سريينا، التي نالت 3 
ألقاب يف روالن جاروس من مجموع 23 لقًبا لها 

يف البطوالت األربع الكربى، من إيقاعها بالشوط 
الفاصل قبل أن تسحق آهن املصنفة 102 عاملًيا 
يف املجموعة الثانية بدون خس�ارة شوط.وكان 
ع�ى الاعبة البال�غ عمرها 39 عاًم�ا، االجتهاد 

للف�وز بالنق�اط يف طقس بارد م�ع صعوبة 
تحرك الكرة عى أرض امللعب.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة كروس
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف نادي ريال مدريد، تفاصيل اإلصابة 
التي تعرض لها األملاني توني كروس، نجم 
وسط امللكي، خال مواجهة ريال بيتيس، 
بالجول�ة الثالثة م�ن الليجا.وذكر الريال 
يف بي�ان عرب موقعه الرس�مي، أن كروس 
خضع لفحوصات طبية، أثبتت أنه يعاني 
م�ن إصاب�ة عضلي�ة يف األلوي�ة اليرسى 
أن  إىل  املريينج�ي  بي�ان  الوسطى.وأش�ار 

النادي ينتظر التطورات، وسيس�تمر يف تقييم 
حالة الاعب خال األيام املقبلة، دون الكشف 
عن مدة غياب الاعب.ووفًقا لصحيفة »كوبي« 
اإلس�بانية، فإن كروس س�يغيب ع�ن املاعب 
لفرتة ترتواح ما ب�ني 10 إىل 15 يوًما.وبالتايل، 
من املتوقع أن يفقد املريينجي خدمات كروس 
خ�ال مواجهتي بلد الولي�د وليفانتي، بجانب 
احتمالي�ة غيابه عن املش�اركة رفقة منتخب 
ب�اده األملاني أم�ام تركيا )ودي�ة( وأوكرانيا 

)دوري األمم األوروبية(.
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امـضـاءاتإصبع على الجرح

فيلم األسئلة املفتوحةملاذا نحب احلشد الشعبي..

بسمة النسورمنهل عبد األمير المرشدي

تحتدم هذه األيام األخبار وتكثر اآلراء وتتباين الرؤى حول 
ما قيل او يقال عن الحش�د الش�عبي يف الع�راق وما له وما 
علي�ه. صار واضحا إن الحش�د الش�عبي ال�ذي كان صولة 
الله بوجه الباطل ورصخة الفتوى بوجه الدواعش وميزان 
الحق الذي أعاد للقوات املسلحة العراقية حضورها وللدولة 
العراقية أمنها وأمانه�ا وبقائها وألهلنا يف املناطق الغربية 
يف األنب�ار وصالح الدين ونينوى ودياىل وكركوك أرضهم من 
دون من�ة او عرفان وال جزاء وال ش�كورا. صار واضحا إن 
الحش�د الذي كان كل ه�ذا ونحن نحبه ونقدس�ه وننحني 
اجالال واكبارا لتضحياته وبطوالته وشهدائه األبرار، إال إن 
هناك من يكرهه ويرفضه ويتمنى حلّه والغاءه والخالص 
من�ه. انا هن�ا ال اريد أن اتن�اول يف مقايل ماهي�ة الكارهني 
للحشد، فلكل منهم اس�بابه ومسبباته وعقّده وهواجسه 
التي تحتاج مس�احة واسعة من الرشح والتفصيل. لكنني 
أود ان اكتب ش�يئا يس�را عن الس�بب الكام�ن يف الوجدان 

لحب الحشد وتربعه عرش قلوبنا.  
نح�ن نح�ب الحش�د ألنن�ا وجدن�ا في�ه صناع�ة عراقي�ة 
خالص�ة 100%. هو عراقي الفتوى عراقي النخوة والرجال 
والرجولة والبطولة. عراقي الش�جاعة والتضحية والدماء 
واألرواح الطاه�رة الت�ي حلّق�ت يف علي�ني م�ع الصديقني 
والصالح�ني. نحب الحش�د الش�عبي ألنه كان مدرس�ة يف 
القوة واإلرصار والتحدي ومدرس�ة يف التس�امح والتواضع 
والرتّفع عن االنتقام من كل الجراح التي سببتها له خناجر 
تجار السياس�ة واملال والعمالء من بعض ذوي األرحام قبل 
األغراب وبعض األقارب قبل العقارب والش�يعة قبل السّنة 
رغم امتالكه كل القوة الالزمة لذلك. نحب الحش�د ألنه وىف 
بعهده وأّبر بقسمه وصدق بوعده يف املوقف والكلمة فكان 
كما هي دماء ش�هدائه شّفاف وواضح وصادق ورصيح يف 
وطنيت�ه ومصداق لعراقيته فحرر األرض وأعادها إىل أهلها 
مزارع�ني وأغني�اء وفق�راء ومؤمنني وملحدي�ن وأصدقاء 
وأعداء وش�اكرين وجاحدين. نحب�ه ألن والدته عراقية من 
اج�ل العراق كل العراق وألن وحدة العراق وكرامته يف صلب 

ثقافته ووعيه وإيمانه. 
نحب الحش�د الش�عبي ونضحي ألجله ألن رؤيته لإلنس�ان 
والك�رامة والعدالة والحق يف العيش الكريم هي رؤية نابعة 
من دين وحق وحقيقة وتراث وثقافة وقداس�ة. نحبه ألننا 

نحب العراق.. نحبه ألنه العراق.

يقّدم الفيلم املتميز، »ملّا بنتولد« )إنتاج 2019(، من إخراج تامر عزت، 
وس�يناريو وحوار نادين ش�مس، وتمثيل نخبة من املمثلني الشباب، 
ثالث قصص، تبدو للوهل�ة األوىل منفصلة، غر أن املتابع رسعان ما 
يكتشف أن ثّمة خيطا رفيعا يضم هذه القصص، يكاد يكون المرئيا، 
يتمث�ل يف وحدة امل�كان والزمان وتقاط�ع األوجاع واملخ�اوف. تنقل 
املخ�رج بني القصص بخفٍة ورش�اقة، متخليا عن الش�كل التقليدي 
يف ال�رد، مس�تعينا بأغنياٍت حديث�ة عميقة ج�اّدة، حافلة بالتأمل 
والحرة، وسيلة جمالية لتقطيع املشاهد. تروي القصة األوىل حكاية 
شاب مرصي معدم، يعمل مدربا رياضيا يف ناٍد يرتاده أثرياء بمرّتب 
ضئيل غر ثابت، عاجز عن توفر احتياجات حياته األساسية. يحلم 
ببيت مس�تقل، يس�كنه وزوجته املضطرة مش�اركة عائل�ة زوجها 
بيتهم الصغر املكتظ، تعمل يف صالون تجميل، وتستجيب مستسلمة 
لرغب�ة زوجها بعدم الذهاب لتجميل الزبونات يف بيوتهن حفاظا عىل 
كرامتها، لكنه يرضخ، يف نهاية األمر، لضغوط هائلة. ويبدأ يف ممارسة 
عمله، يقدم الخدمات الجنس�ية للثري�ات املحرومات يف مقابل مبالغ 
طائل�ة تتدّفق عليه، وتمكنه من إعالة أرست�ه وتحقيق حلم زوجته، 
حني يؤّمن ثمن الشقة املشتهاة. ويف لقطٍة بالغة الذكاء، وبعد رصاع 
كب�ر مع الذات، يعّب عن إحساس�ه بالغض�ب والقهر واملهانة، حني 
يس�اعد، يف مش�هد صغر، فتاة مومس�ا، تتعرّض لإلهانة يف الشارع 
من أح�د زبائنها، فينهال عليه بالرضب امل�ّبح حتى يكاد يقتله، ثم 
يعود إىل بيت�ه مرّضجا بالدماء، معرتفا لزوجته بس�قوطه األخالقي 
واإلنس�اني. تتن�اول القص�ة الثانية قصة حب رقيقة لش�اب وفتاة، 
يقع�ان يف الغرام، ع�ىل الرغم من اختالف ديانتيهما. الش�اب نموذج 
للش�خص الواثق من نفس�ه، املتج�اوز للتقاليد واألعراف، املتمّس�ك 
بالحب، باعتباره الحقيقة األهم يف الحياة. والفتاه املسيحية املتدّينة 
املذعورة من غضب الرب ومقاطعة العائلة، لكن العاشقة فتاها حتى 
أخم�ص الروح، املرتّددة يف اتخاذ قرار الزواج املصري، والذي س�وف 
ترتت�ب عليه تبعاٌت تظ�ن أن ال قدرة عىل مواجهته�ا. القصة الثالثة 
عن فناٍن ش�اب، ينتمي إىل عائلة ثرية، تمتلك مصانع ورشكات، لكن 
شغفه الحقيقي يف املوسيقى. يشتبك مع والده الذي يحاول ثنيه عن 
التوّرط يف عالم الفن، إنقاذا ملصلحة العائلة. يصاب الش�اب باالرتباك 
والحرة، حني يعلم أن والده قد ش�خص بمرض الزهايمر، وأن إنقاذ 
ثروة العائلة منوط به، وبتخليه عن فرصة السفر إىل إنكلرتا، والعمل 

مع فرقة موسيقية عاملية.
 املختلف والذكي والجميل يف طريقة عرض القصص الثالث يف اختيار 
كاتبة النص واملخرج النهايات املفتوحة حال دراميا، فظلت كل قصة 

مفتوحًة عىل أكثر من احتمال. 

اكتش�ف العلماء يف كلي�ة )بايلور( وجامعة الهندس�ة يف فرجينيا جينا يف 
خاليا مخ الفرئان من ش�أنه املس�اعدة يف الس�منة.فيما سمح حجب هذا 

الجني بالتغلب عىل الوزن الزائد.
يذكر أن الطعام الذي يتضمن كميات كبرة من الدهون يغر نش�اط املخ، 
م�ا ي�ؤدي إىل زيادة ميل اإلنس�ان إىل الس�منة. لكن العلماء ل�م يعرفوا إىل 
ح�د اآلن كي�ف يح�دث ذلك.وقد درس العلماء نش�اط ج�ني " Rap 1 " يف 
 1 Rap " بعض أجزاء جس�م الفأر ودماغه ضمنا. وم�ن املعروف أن جني
" يش�ارك يف تش�كيل الذاكرة وعملية التعلم. لكن العلماء اهتموا بالدرجة 

األوىل بدوره يف ضمان توازن الطاقة.
وق�ام العلم�اء بحجب نش�اط الج�ني يف مجموعة من خالي�ا األعصاب يف 
املنطق�ة ما تح�ت املهاد يف دماغ الفرئان حيث تتم الس�يطرة عىل التعامل 
بني نظام الهرمونات وجه�از األعصاب. ثم أعطوا الفرئان طعاما يحتوي 

عىل كميات كبرة من الدهن.
واتضح أن الفرئان التي حجب لديها جني " Rap 1 " لم يزداد وزنها كثرا 
مقارن�ة بتلك الفرئان التي لم يحجب هذا الج�ني عندها.وأثبت العلماء أن 

الفرئان املعدلة جينيا أكلت قليال. 

العثور عىل اجلني املسؤول عن السمنة اخرتاع دواء للوقاية من الرسطان وعالجه 
الدراس�ات  مع���ه�د  تمك�ن 
والبحوث العلمية لألورام التابع 
الطبي�ة يف  العل�وم  ألكاديمي�ة 
كوري�ا الش�مالية م�ن تصميم 
وإنت�اج دواء جديد عىل ش�كل 
حب�وب ملعالجة األورام الخبيثة 

والوقاية منها. 
وتجدر اإلش�ارة إىل أن الخامات 
املس�تخدمة يف إنتاج الدواء هي 
عبارة عن املواد املفيدة املوجودة 
يف جذور حشيشة امللوك )أراليا( 
الصف�راء  ج�ذور  يف  وكذل�ك 
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angustifolia. ويج�ري تحضر ه�ذا العقار 
الطبي بهدف تحقيق أقىص قدر من الكش�ف 

ع�ن التأثر املضاد لرطان األورام والتصدي 
وكبح تشكل األورام الرطانية الخبيثة.

وكش�ف ال�دواء ع�ن فعالية عالية ج�دا لدى 

عالج امل�رىض الذين يعانون من 
رسطان املعدة والكبد.

ويؤك�د األط����ب�اء الكوريون 
الش�مالي���ون عىل عدم وجود 
أي ع�وارض جانبي���ة تمن�ع 

استخدامه لفرتات طويلة.
ويمكن أن يس�تخدم هذا الدواء 
لع�الج بعض األم�راض األخرى 
الت�ي تس�بب ظه�ور الرطان 
الته�اب املع�دة، والتهاب  مث�ل 
الكب�د  وتلي�ف  املزم�ن،  الكب�د 

واألورام الليفية يف الرحم. 
ولل�دواء تأث�ر ق�وي كمض�اد 
لألكس�دة وه�و مفي�د ج�دا يف مج�ال كب�ح 

شيخوخة جسم اإلنسان.

أظهر أطب�اء هولنديون أن تن�اول املضادات 
الحيوي�ة يف عم�ر صغ�ر يس�بب مخاط�ر 
ظه�ور أمراض حساس�ية متنوعة يف مراحل 
الحقة من العمر.وقام العلماء بتحليل شامل 
ل�� 22 عملي�ة بحث أجري�ت يف ف�رتة أعوام 
1966-2015 إلظهار تأث�ر تناول املضادات 
الحيوي�ة خالل أول س�نتني من حياة الطفل، 

وم�دى تأثر ذلك عىل ظهور الحساس�ية مع 
التق�دم يف العمر، وعالقة ذلك بأمراض أخرى 
مث�ل الته�اب الجل�د وحم�ى الطلع.واختار 
الباحث�ون نح�و 395 أل�ف مريض لدراس�ة 
مخاط�ر ظهور امل�رض األول وأكثر من 257 
ألف شخص للدراسة املتعلقة باملرض الثاني.
وتوصل األطب�اء إىل نتيجة أن مخاطر ظهور 

الحساس�ية والتهاب الجل�د يف مراحل الحقة 
يرتب�ط بالتناول املبكر للمض�ادات الحيوية، 
وبلغ�ت النس�بة 15-41%.ويعتق�د العلم�اء 
أن س�بب ظهور أمراض الحساس�ية يف هذه 
املراحل الالحقة يتلخ�ص يف قضاء املضادات 
الحيوي�ة ع�ىل كائن�ات مجهري�ة يف أمع�اء 

اإلنسان تحت تأثر هذه األدوية.

األطباء حيددون اخلطر الرئييس للمضادات احليوية

بالصور.. الزحف احلسيني صوب كربالء املقدسة

غالب�ا م�ا نعتقد أن االس�تحمام اليومي قد يقلل من الجراثي�م العالقة عىل 
الجلد، لكن األمر ليس بهذه املثالية.فمن الطبيعي أن يس�تحم بشكل يومي 
أولئ�ك األش�خاص الذين يعمل�ون بوظائف ش�اقة أو يعيش�ون يف املناطق 
الح�ارة أو الرطبة، إال أن األمر ال عالقة له بإزالة روائح الجس�م الكريهة أو 
العرق أو حتى إزالة الجراثيم، إذ يرى األطباء واألخصائيون أن االس�تحمام 
بش�كل يومي يمكن أن يكون ضارا للجسم يعرض البرشة للجفاف ويفتح 
املس�امات التي تسمح للجراثيم املس�ببة للعدوى بالولوج داخل الجسم ما 
قد يزيد من احتماالت إضعاف نظام املناعة ألن االس�تحمام بش�كل متكرر 
يج�ر البرشة من الزيوت الطبيعية الت�ي تفرزها البرشة. وقال الدكتور إلني 
الرس�ون، وه�و خبر يف األم�راض املعدية واملس�اعد يف األبح�اث يف جامعة 
كولومبي�ا، إن " الن�اس يعتق�دون أن االس�تحمام للنظاف�ة ولكن هذا غر 
صحيح".ويويص األطباء باالستحمام مرة أو مرتني باألسبوع للحفاظ عىل 
س�المة الجس�م والصحة الجيدة، ومع ذلك يمكن االستحمام بشكل يومي 
لك�ن من دون الصاب�ون أو أية منتجات تنظيف أخرى، كما يش�ر الخباء 
إىل أنه يمكن االكتفاء بغسل اليدين بشكل دوري واملناطق التي تفرز بعض 

الروائح الكريهة من الجسم لتجنب اآلثار الصحية السلبية عىل الجسم.

علامء حيذرون من االستحامم اليومي 
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