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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تقاذف�ت وزارة املالية واللجن�ة املالية يف الربملان، 
أم�س األح�د، مس�ؤولية تأخ�ر إط�اق روات�ب 
املوظفني، فيما كشف موقع مختص عن تسجيل 

انخفاض يف النقد والذهب لدى البنك املركزي.
وأعل�ن وزير املالية عيل ع�اوي أن رصف رواتب 
املوظف�ني مرهون بتصويت الربمل�ان عىل قانون 
إط�اق روات�ب  »إن  االق�راض. وق�ال ع�اوي 
املوظف�ني مرهون بتصويت مجل�س النواب عىل 
قان�ون االق�راض«. وتأخ�رت روات�ب املوظفني 
قرابة أس�بوعني. بدورها، أص�درت اللجنة املالية 
النيابية بيانا بشأن ربط رواتب املوظفني بقانون 
االقراض، فيما اش�ارت اللجن�ة اىل أن الحكومة 
تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب واحرجه. 
وقال�ت اللجن�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، »يف الوقت الذي ط�ال انتظارنا فيه 
بتطبيق الحكومة ووزارة املالية لنصوص قانون 
االقراض املح�يل والخارجي الذي اق�ره الربملان 
يوم ٢٤-٦ من هذه السنة والتي حددت ٦٠ يوما 
لتقدي�م خط�ة االص�اح االقتصادي وامل�ايل فقد 
تفاجئن�ا بم�روع قانون اقراض اخ�ر و كأنه 
عمل الوزارة هو االقراض فقط والذي لو استمر 
فسيعلن العراق افاسه خال ستة اشهر من االن 
وهنا نس�ال ماذا بعد ذلك ؟ و ه�ل هذا هو الحل 
برأيك�م ؟؟ و م�اذا ل�و انخفضت أس�عار النفط 
اكثر مما عليه هي االن ؟؟«. وأضافت، »لألس�ف 
نرى ان الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس 
النواب و تخريه بني املوافقة عىل اقراض سيؤدي 

للهلكة قريبا املتمثلة بإفاس الباد.
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الرتبية حتدد اخلميس
املقبل موعدًا إلعالن نتائج 

السادس اإلعدادي

نائب يتهم احلكومة بالتعامل 
مع مواطني املحافظات اجلنوبية 

كعراقيني من الدرجة الثانية

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت أذربيج�ان، أمس األحد، إن الق�وات األرمينية قصفت 
مدين�ة كنجه، ثان�ي أكرب مدنه�ا، يف تصعيد كب�ري جديد يف 
ال�راع بمنطق�ة جنوبي القوقاز، بعد س�اعات من قصف 
القوات األذرية عاصمة إقليم ناغورني كاراباخ وكربى مدنه. 
ونفت أرمينيا إطاق النار صوب أذربيجان، لكن زعيم اإلقليم 
املتحالف معها أكد أن قواته دمرت قاعدة جوية عسكرية يف 
كنجه، وفق »رويرز«. وقال أرايك هاروتيونيان، زعيم إقليم 
ناغورني كاراباخ: »أصبحت الوحدات العس�كرية املوجودة 
يف امل�دن الك�ربى يف أذربيجان أهدافا لجي�ش الدفاع من اآلن 

فصاع�دا«. وذك�رت وزارة الدف�اع يف أذربيج�ان أن مدينتي 
ترتر وهوراديز الواقعتني قرب الحدود الفعلية مع ناغورني 
كاراب�اخ تعرضت�ا أيض�ا لقصف عني�ف. وكان�ت رضبات 
أعقبته�ا انفج�ارات وقع�ت يف مدينة س�تيباناكرت، كربى 
مدن اإلقليم، وفق »فرانس برس«. ودوت صفارات اإلنذار يف 
املدينة قبل أن تتعاقب االنفجارات. ونقلت وكالة إنرفاكس 
الروس�ية عن وزارة الخارجية املحلية يف الجمهورية املعلنة 
من جانب واح�د أن ذلك كان »إطاق قذائف«. وقال الجيش 
إن خانكندي عاصمة اإلقليم تعرضت للقصف أيضا. وبدأت 
املعارك قبل نحو أسبوع وتصاعدت ألسوأ مستوى منذ فرة 

التسعينات التي شهدت مقتل نحو 3٠ ألفا يف الراع.

      بغداد / المستقبل العراقي

أرج�ع مقرر اللجن�ة القانوني�ة النيابية، 
يحي�ى املحم�دي، تأخ�ري التصوي�ت عىل 
شكل وحجم الدوائر يف قانون االنتخابات 
املحافظ�ات  يف  اإلش�كاالت  بع�ض  اىل 
»املختلط�ة«.  وأك�د املحم�دي يف تريح 
صحفي، أن »مجلس النواب اتفق عىل أن 
تكون جلس�ة يوم العارش من هذا الشهر 
موع�داً للتصوي�ت عىل املس�ودة النهائية 

لشكل وحجم الدوائر االنتخابية«.
وبني ان »الكتل السياسية وقع عىل عاتقها 
االتف�اق عىل ش�كل وحجم الدوائ�ر التي 

يتم التصويت عليها يف الجلس�ة املقبلة«. 
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب 
بشري الحداد، أعلن عن عدم التوصل حتى 
اآلن اىل اتفاق بشأن الخاف حول الدوائر 
االنتخابية يف قان�ون االنتخابات النيابية. 
وقال الحداد يف تريح صحفي، أن »لدى 
الكتل النيابية عدة مقرحات بش�أن آلية 
توزي�ع الدوائ�ر االنتخابي�ة، وت�م تأجيل 
فق�رة اس�تكمال الدوائر اىل جلس�ة يوم 
الس�بت املقبل 1٠ تري�ن األول الجاري 

الستكمال اآلراء واملناقشات«.
وأك�د الحداد، انه »يف حال اس�تمرار عدم 
التوص�ل اىل التواف�ق بش�أن املوض�وع؛ 

فسيضطر املجلس اىل اعتماد لغة األرقام 
م�ن خ�ال ع�رض املقرح�ات املتع�ددة 
للتصوي�ت«. وكان مجلس النواب أكتفى 
يف جلسته ٢7 أيلول املايض بعرض تقرير 
اللجن�ة القانونية والتصويت عىل أس�س 
عام�ة يف تحديد ع�دد الدوائ�ر وتوزيعها، 
ومنها وج�وب اإللتزام بالتجاور الجغرايف 
داخ�ل كل محافظ�ة  املكون�ات  وتن�وع 
واعتم�اد مب�دأ الش�فافية والعدال�ة عند 
توزي�ع الدوائ�ر االنتخابية، وع�دم جواز 
تأجي�ل أي محافظ�ة م�ن آلي�ة توزي�ع 
كان،  س�بب  وألي  االنتخابي�ة  الدوائ�ر 
لع�ام  الس�كانية  االحصائي�ة  واعتم�اد 

٢٠1٠ والص�ادرة م�ن وزارة التخطي�ط 
تطبيقاً ألح�كام املادة ٤9 من الدس�تور، 
وتحديد معيار موح�د لجميع محافظات 
العراق وعدم استثناء أي منها من املعيار 
املذكور م�ع رضورة حفظ حقوق جميع 
املكونات. يذكر ان قانون االنتخابات الذي 
ج�رى إق�راره يف كانون األول م�ن العام 
امل�ايض، ل�م ي�ر إىل التفصيات بش�أن 
املادة 15 من�ه، واملتعلقة بنظ�ام الدوائر 
االنتخابي�ة من حيث عدد تل�ك الدوائر يف 
املحافظ�ة وكيفية تس�ميتها او توزيعها 

بني املناطق.
التفاصيل ص2
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الرتبية حتدد اخلميس املقبل موعدا إلعالن نتائج السادس اإلعدادي
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�فت وزارة الرتبي�ة، أمس األح�د، يوم اعالن نتائ�ج الدور األول 
المتحانات السادس اإلعدادي.

وقال املتحدث باس�م ال�وزارة حيدر ف�اروق يف ترصيح صحفي ان 
»النتائج ستعلن نهاية هذا األسبوع وتحديداً يوم الخميس املقبل«. 
وأشار اىل ان »إجراء دور ثالث للسادس اإلعدادي أمر سابق ألوانه«. 
وتابع فاروق »حتى اآلن لم نقرر عودة املدارس وبدء العام الدرايس 

الجديد وننتظر إجراءات الصحة«.
وكان املتح�دث باس�م وزارة الرتبي�ة حيدر فاروق ق�ال يف ترصيح 
س�ابق ان »تصحيح الدفاتر اإلمتحانية بالنسبة للسادس اإلعدادي 
مس�تمرة ونس�بة النجاح جيدة وأفضل من الس�نوات املاضية وقد 

تعلن نتائجها يف بداية األسبوع الثاني من الشهر الجاري«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تقاذف�ت وزارة املالي�ة واللجنة املالي�ة يف الربملان، أمس 
األح�د، مس�ؤولية تأخر إط�الق رواتب املوظف�ن، فيما 
كش�ف موق�ع مختص عن تس�جيل انخف�اض يف النقد 

والذهب لدى البنك املركزي.
وأعلن وزير املالية عيل عالوي أن رصف رواتب املوظفن 

مرهون بتصويت الربملان عىل قانون االقرتاض.
وق�ال ع�الوي »إن إط�الق روات�ب املوظف�ن مره�ون 

بتصويت مجلس النواب عىل قانون االقرتاض«.
وتأخرت رواتب املوظفن قرابة أسبوعن.

بدورها، أصدرت اللجنة املالية النيابية بيانا بش�أن ربط 
رواتب املوظفن بقانون االقرتاض، فيما اش�ارت اللجنة 
اىل أن الحكوم�ة تحاول رمي الك�رة امام مجلس النواب 

واحرجه. 
وقال�ت اللجنة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، »يف الوق�ت ال�ذي ط�ال انتظارن�ا في�ه بتطبي�ق 
الحكومة ووزارة املالية لنصوص قانون االقرتاض املحيل 
والخارجي الذي اقره الربملان يوم ٢٤-٦ من هذه السنة 
والتي حددت ٦٠ يوما لتقديم خطة االصالح االقتصادي 
وامل�ايل فق�د تفاجئنا بم�روع قانون اق�رتاض اخر و 
كأن�ه عمل الوزارة هو االقرتاض فقط والذي لو اس�تمر 
فس�يعلن العراق افالسه خالل ستة اشهر من االن وهنا 
نس�ال م�اذا بعد ذلك ؟ و هل هذا ه�و الحل برأيكم ؟؟ و 
ماذا لو انخفضت أس�عار النفط اكثر مما عليه هي االن 

؟؟«.
وأضافت، »لألس�ف نرى ان الحكومة تحاول رمي الكرة 
امام مجلس النواب و تخ�ره بن املوافقة عىل اقرتاض 
س�يؤدي للهلكة قريب�ا املتمثل�ة بإفالس الب�الد و الذي 
س�تتحمل نتائج�ه االجي�ال و ب�ن ترصيح�ات تحاول 
الضغ�ط علينا بتصدي�ر » انه ال رواتب ب�دون مصادقة 
املجل�س ع�ىل ذلك االق�رتاض إلح�راج املجل�س و خلط 
االوراق » وتابع�ت، »وهن�ا ن�ود ان نؤك�د لجمي�ع ابناء 
شعبنا ان مس�الة الرواتب ليس من مس�ؤولية السلطة 
التريعي�ة و هي من الواجبات الحكومية البحتة و من 
صل�ب التزاماته�ا ام�ام ش�عبها و ان أي محاولة لرمي 
الكرة عىل مجلس النواب هو تنصل عن تلك املسؤولية و 

عن االلتزامات الواجب عىل الحكومة القيام بها«.
إىل ذل�ك، اظهر تقرير الوضع املايل للبنك املركزي الصادر 

لشهر اب من السنة الحالية انخفاض بنسبة موجودات 
النق�د املوجود والذه�ب بمقدار 15% مقارنة مع ش�هر 

تموز.
ونقل�ت مؤسس�ة عراق املس�تقبل عن البن�ك التاكيد ان 
املوج�ود لش�هر اب 18.9 ترلي�ون دين�ار بع�د ان كانت 
بقيمة ٢٢.٢8 ترليون دينار خالل شهر تموز من السنة 
الحالية وتمثل نس�بة موجودات النقد والذهب 17% من 

مجمل موجودات البنك املركزي.
كم�ا اظه�ر التقري�ر انخف�اض نس�بة االوراق املالي�ة 
املحتفظ بها بنس�بة 3.٢9% لتص�ل اىل 38 ترليون دينار 
بع�د ان كان�ت بقيم�ة 39.٤ ترليون دينار خالل ش�هر 
تموز من العام الحايل وبذلك تكون نس�بة االوراق املالية 

اىل مجمل موجودات البنك املركزي %3٤ 
واظه�ر التقري�ر ارتفاع بنس�بة التزام�ات وزارة املالية 
لصالح البنك املركزي بمقدار بلغ ٢٠% مقارنة مع الشهر 
الس�ابق لتصل اىل 3٠ ترليون دينار بعد ان كانت بحدود 
٢5 ترليون دينار الش�هر الس�ابق وتمثل نسبة التزامات 
وزارة املالية تجاه البنك املركزي بحدود ٢7% من مجمل 

موجودات البنك املركزي. 
اما عىل مستوى املطلوبات فارتفعت نسبة النقد املصدر 
لتص�ل اىل حدود ٦3 ترليون دين�ار بارتفاع بلغ اكثر من 
٢% مقارن�ة مع ش�هر تموز حي�ث كانت قيم�ة النقدر 
املص�در ٦1.5 ترليون دينار ولتمث�ل 57% من مطلوبات 

البنك املركزي .
وانخفض�ت قيمة ودائع البنوك لدى البنك املركزي لتصل 
اىل ٢1.8 ترليون بانخفاض بلغت نس�بته 3.8% مقارنة 
مع الش�هر الس�ابق حيث كانت قيمة الودائع لدى البنك 
٢٢.٦ ترلي�ون دين�ار ونس�بة تمثي�ل ودائ�ع البنوك من 

مجمل املطلوبات بحوايل ٢٠%
وتابع ان ارتفاع نسبة التزامات وزارة املالية تجاه البنك 
املرك�زي وانخفاض نس�بة االس�تثمارات واالحتياطات 
الحقيقي�ة يؤرش اىل تراج�ع يف قيم�ة االحتياطات كون 
وزارة املالي�ة غ�ر ق�ادرة بالوق�ت الحايل ع�ىل االلتزام 
بتس�ديد تلك املبال�غ اىل البنك املركزي وي�ؤدي بالتايل اىل 
تقلي�ل ق�وة العمل�ة العراقي�ة وان اس�تمرار انخفاض 
االحتياطات مقابل ارتفاع التزامات وزارة املالية سيؤدي 
اىل ضع�ف اس�تقرار العمل�ة العراقي�ة وله انعكاس�ات 
خطرة عىل قوة واس�تقرار االقتصاد العراقي وقد يؤدي 

اىل زيادة يف التضخم.

      بغداد / المستقبل العراقي

أرج�ع مق�رر اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة، 
يحيى املحمدي، تأخر التصويت عىل ش�كل 
وحجم الدوائر يف قانون االنتخابات اىل بعض 

اإلشكاالت يف املحافظات »املختلطة«.
 وأك�د املحم�دي يف ترصي�ح صحف�ي، أن 
»مجلس النواب اتفق عىل أن تكون جلس�ة 
يوم العارش من هذا الشهر موعداً للتصويت 
عىل املس�ودة النهائية لشكل وحجم الدوائر 

االنتخابية«.
وبن ان »الكتل السياسية وقع عىل عاتقها 
االتفاق عىل ش�كل وحج�م الدوائر التي يتم 

التصويت عليها يف الجلسة املقبلة«.
وكان النائ�ب الثاني لرئي�س مجلس النواب 
بش�ر الحداد، أعلن عن ع�دم التوصل حتى 
اآلن اىل اتفاق بش�أن الخالف ح�ول الدوائر 

االنتخابية يف قانون االنتخابات النيابية.
وق�ال الحداد يف ترصيح صحف�ي، أن »لدى 
الكت�ل النيابية ع�دة مقرتحات بش�أن آلية 

توزيع الدوائ�ر االنتخابية، وتم تأجيل فقرة 
اس�تكمال الدوائ�ر اىل جلس�ة يوم الس�بت 
املقب�ل 1٠ ترين األول الجاري الس�تكمال 

اآلراء واملناقشات«.
وأك�د الح�داد، ان�ه »يف حال اس�تمرار عدم 
املوض�وع؛  بش�أن  التواف�ق  اىل  التوص�ل 
فس�يضطر املجلس اىل اعتماد لغ�ة األرقام 
املتع�ددة  املقرتح�ات  ع�رض  خ�الل  م�ن 

للتصويت«.
وكان مجل�س النواب أكتفى يف جلس�ته ٢7 

أيلول املايض بعرض تقرير اللجنة القانونية 
والتصويت عىل أس�س عام�ة يف تحديد عدد 
الدوائ�ر وتوزيعه�ا، ومنها وج�وب اإللتزام 
بالتجاور الجغرايف وتنوع املكونات داخل كل 
محافظة واعتماد مبدأ الش�فافية والعدالة 
عند توزيع الدوائ�ر االنتخابية، وعدم جواز 
تأجيل أي محافظة م�ن آلية توزيع الدوائر 
واعتم�اد  كان،  س�بب  وألي  االنتخابي�ة 
االحصائية السكانية لعام ٢٠1٠ والصادرة 
م�ن وزارة التخطيط تطبيق�اً ألحكام املادة 

٤9 م�ن الدس�تور، وتحدي�د معي�ار موحد 
لجميع محافظات العراق وعدم استثناء أي 
منها من املعي�ار املذكور مع رضورة حفظ 

حقوق جميع املكونات.
يذكر ان قانون االنتخابات الذي جرى إقراره 
يف كان�ون األول من العام املايض، لم ير إىل 
التفصيالت بش�أن املادة 15 منه، واملتعلقة 
بنظ�ام الدوائر االنتخابية من حيث عدد تلك 
الدوائ�ر يف املحافظ�ة وكيفية تس�ميتها او 

توزيعها بن املناطق.

املالية تريد املوافقة على تشريع »القروض«.. والبيت التشريعي يرفض.. والبنك املركزي يسجل اخنفاضًا بنسبة النقد والذهب

احلكومة والربملان تتقاذفان مسؤولية تأخري الرواتب
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القانونية الربملانية: »املحافظات املختلطة« سبب تأجيل التصويت عىل شكل وحجم الدوائر االنتخابية

        بغداد / المستقبل العراقي

أفادت صحيفة الدس�تور االردينة، 
أم�س االح�د، بب�دء عق�د اجتماع 
وزاري ثالثي أردني مرصي عراقي 
عم�ان  قم�ة  مخرج�ات  لتنفي�ذ 
الثالثي�ة التي انعق�دت يف عمان يف 

آب املايض.
وذك�رت الصحيف�ة إن “االجتم�اع 
يشارك فيه وزير الصناعة والتجارة 

والتموين طارق الحموري ووزيرة 
التجارة والصناع�ة املرصية نيفن 
جام�ع ووزي�ر الصناع�ة واملعادن 

العراقي منهل الخباز”.
الحدير بالذكر أن اب املايض ش�هد 
انعقاد قم�ة يف العاصم�ة االردينة 
الثان�ي  عبدالل�ه  املل�ك  جمع�ت 
عبدالفت�اح  امل�رصي  والرئي�س 
الس�ييس ورئيس ال�وزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي.

اجتامع وزاري ثالثي عراقي أردين مرصي 
ن لتنفيذ خمرجات قمة عاماّ

        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، أمس 
األح�د، يف قرص بغداد، الس�فر األمريكي ل�دى العراق ماثيو 

تولر.  
ويف بداية اللقاء، عرب رئيس الجمهورية عن امنياته بالشفاء 
العاجل للرئيس دونالد ترامب وزوجته السيدة ميالنيا ترامب 
من ف�روس كورون�ا، واهمية التع�اون املش�رتك للمجتمع 

الدويل يف مواجهة الوباء وتحجيم ارضاره.  
وتم خ�الل اللقاء بح�ث العالقات ب�ن البلدي�ن، وتطويرها 
نح�و آف�اق التع�اون يف مختلف املج�االت، يف س�ياق الحوار 
االسرتاتيجي بن البلدين، وتعزيز التعاون مع املجتمع الدويل 
يف مواجه�ة التحديات األمني�ة والصحية، وتنس�يق الجهود 
الدولية املش�رتكة ملواجهة وباء كورونا، اىل جانب مناقش�ة 

تطورات األوضاع يف العراق واملنطقة.  
وت�م التأكيد عىل رضورة دعم إج�راءات الحكومة يف حماية 

البعث�ات الدبلوماس�ية، وترس�يخ س�لطة الدول�ة يف فرض 
القان�ون لتحقي�ق االم�ن واالس�تقرار، ورضورة تخفي�ف 
التوت�رات يف املنطقة عرب الحوار، وصوالً اىل الس�الم، وإيجاد 
األرضي�ة املناس�بة للتع�اون املش�رتك يف مج�االت التنمي�ة 

والتقدم.  
م�ن جانب�ه، اكد الس�فر تولر الت�زام بالده دعم اس�تقرار 
الع�راق، وتعزيز العالقات الثنائية املش�رتكة ب�ن البلدين يف 

املجاالت كافة.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اتهم النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي املحمداوي، 
أمس االح�د، الحكومة العراقي�ة بالتعامل مع املحافظات 

الجنوبية ك� عراقين من الدرجة الثانية. 
وقال املحمداوي يف ترصي�ح صحفي ان »رئيس الحكومة 
مصطف�ى الكاظمي وحكومته ال ينظ�ران إىل املحافظات 

الجنوبية  كحال املحافظات األخرى بل بالعكس حيث نرى 
ان القوانن التي ارسلت واملوازنة تبخس حق أبناء الجنوب 
بش�كل مبارش«، مبينا أننا »حن ننظ�ر إىل اعمار املناطق 
املح�ررة واألم�وال الت�ي دفعت له�ذا امللف فإنه�ا تختلف 

بشكل كبر جدا«.
واضاف املحمداوي، ان »مجلس النواب صوت عىل تعويض 
واعادة تأهيل املناطق املح�ررة، لكن كان من املفرتض أن 

يتم ش�مول املناطق املضحية ايض�ا وان يتم االهتمام بها 
كباق�ي املحافظ�ات ب�دل التعام�ل معها وم�ع مواطنيها 
كعراقي�ن م�ن الدرجة الثانية«، مش�را  اىل ان »الحكومة 
عليه�ا إنع�اش املناط�ق الجنوبي�ة م�ن خالل الس�ياحة 
واملش�اريع  ومن بينها اهوار ميسان والصحراء واملناطق 
الزراعي�ة التي بحاجة إىل دعم حكوم�ي واهتمام حقيقي 

باألفعال ال باألقوال«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد عضو لجن�ة األمن والدفاع النيابية بدر 
الزيادي، أمس األح�د، قرب طرح موضوع 
تأخر انسحاب القوات األجنبية من العراق، 

عىل ط�اول مجلس النواب.وق�ال الزيادي، 
يف ترصي�ح صحف�ي، إن “قواتن�ا األمني�ة 
وجيش�نا ب�كل صنوف�ه لديه الق�درة عىل 
مسك األرض دون الحاجة ألي قوات أجنبية 
أو أمريكي�ة .”، مضيف�ا أن “ق�رار إخراج 

القوات األجنبية ساري املفعول”. وأشار اىل 
أن “األس�بوع املقبل سيشهد طرح جدولة 
القوات األجنبية وعىل رأسها األمريكية من 
جديد بعد التشاور مع القوى السياسية “، 
معتربا أن “انشغال القوى السياسية بملف 

االنتخابات أخر ط�رح املوضوع يف مجلس 
النواب”. واعترب عضو ائتالف دولة القانون 
النائب كاطع الركابي، يف وقت س�ابق، بان 
ق�رار اخراج الق�وات االمريكية م�ن البالد 

ملزم للكاظمي والحكومات القادمة.

        بغداد / المستقبل العراقي

ل�وزارة  التابع�ة   7٠ ق�وات  اك�دت 
البيشمركة أمس االحد وقوع انفجار 
بمس�تودع للذخ�رة داخ�ل مقرها يف 

محافظة السليمانية.
وق�ال املتحدث باس�م الق�وات احمد 
لطي�ف يف ترصي�ح للصحفي�ن ان�ه 
»صب�اح )األحد(  وتحديدا يف الس�اعة 
يف  انفج�ار  وق�ع  دقيق�ة   1٠:5٠
مس�تودع صغر يحتوي ع�ىل ذخرة 
فق�ط ومعظمه�ا منتهي�ة املفع�ول 
وغ�ر صالحة لالس�تعمال داخل مقر 
قوات 7٠ الواق�ع يف منطقة رابرين يف 

السليمانية«.
واش�ار اىل ان الح�ادث لم يس�فر عن 
خس�ائر ب�االرواح باس�تثناء احرتاق 
عجلتن وتدمر املستودع بشكل كامل، 
مردفا بالقول انه اىل االن ال نعلم سبب 
وق�وع االنفج�ار، وق�د ش�كلنا لجنة 
تحقيقي�ة وعن�د التوص�ل اىل النتائج 

سنعلنها امام الراي العام«.
وبش�أن تك�رار االنفج�ارات وللم�رة 
الثالث�ة داخل نفس املقر قال املتحدث 
ان »اي م�كان يحت�وي ع�ىل اس�لحة 
وذخائ�ر قاب�ل لوق�وع مث�ل هك�ذا 
ح�وادث، ولكن س�نعمل ع�ىل تفادي 

تكرارها مستقبال«.

رئيس اجلمهورية للسفري األمريكي: نعمل عىل ترسيخ سلطة الدولة

نائب يتهم احلكومة بالتعامل مع مواطني املحافظات اجلنوبية 
كعراقيني من الدرجة الثانية

جلنة تضع ملف تأخر انسحاب القوات األجنبية عىل طاولة الربملان

انفجار بمستودع سالح
 يف السليامنية.. والبيشمركة: 

لـم تقع خسائر

        بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجل�س إدارة البنك املركزي العراقي، أمس األحد، إعادة تقييم املوقف 
املايل للمصارف الخاصة.

وقال البنك يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إنه قرر »بجلسته 
املنعق�دة مؤخ�راً يف أيل�ول ٢٠٢٠ إع�ادة تقيي�م املوق�ف امل�ايل للمصارف 
الخاصة كاف�ة، من خالل توجيه الدوائر املعنية به�ذا البنك، وذلك بتدقيق 
وتقييم رؤوس أموال املصارف الخاصة وتحديد نس�بة العجز ومصادر تلك 

األموال«.
وأضاف، أن »القرار ياتي تماشياً مع خطة اإلصالح التي تقودها إدارة هذا 
البنك لخل�ِق ِقطاع ٍمرصيفٍ حقيقي، يتناغم مع طلبات املودعن يف التعامل 

مع تلك املصارف«.
يذك�ر أن معظم املصارف العاملة يف الع�راق والبالغة اكثر من ٦٠ مرصفا 
ليس له�ا ائتمان وبالتايل فان اكثر املختصن يرون بأنها »تعتاش بش�كل 

كبر عىل مزاد العملة الذي يجريه البنك املركزي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تن�ر املس�تقبل العراقي وثيقة ص�ادرة من النائ�ب االول لرئيس مجلس 
النواب حسن الكعبي بشأن قانون مجلس الدولة. 

وج�اء يف الوثيق�ة ان »النائب االول لرئيس مجلس النواب حس�ن الكعبي، 
وج�ه اليوم اللجن�ة القانونية ب�رورة تعديل قانون مجل�س الدولة بما 
يتالئ�م مع املهام والوظيفة امللقاة عىل رئيس واعضاء ومستش�اري هذه 

املؤسسة املهمة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نفت قيادة عمليات األنبار للحش�د تعرض قطعاته�ا املرابطة عىل الحدود 
العراقية السورية اىل رضبة جوية أمريكية بحسب مانرتها وسائل إعالم.  
وقال قائد عمليات األنبار للحش�د قاس�م مصلح يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه أن »قواتنا عىل أعىل جهوزي�ة يف مناطق التماس مع 
الجيش الس�وري وطول قاطع العمليات غرب االنبار وننفي تعرض قواتنا 
اىل قص�ف ج�وي«. وأضاف قائد العملي�ات ان »الوضع األمن�ي يف مناطق 

غرب االنبار يشهد استقرارآ أمنيا ملحوظآ بعد عمليات الفتح املبن«.

البنك املركزي يقرر تقييم رؤوس أموال املصارف 
اخلاصة وإعادة تقييم موقفها املايل 

الكعبي يوجه برضورة تعديل قانون 
جملس الدولة

احلشد الشعبي عن قواته عىل احلدود العراقية 
السورية: لـم تتعرض لرضبة أمريكية

        بغداد / المستقبل العراقي

نفى مجلس القض�اء األعىل، أمس 
األح�د، تس�لم ملف ح�ول مرتكبي 
ض�د  والخط�ف«  القت�ل  »جرائ�م 
املتظاهرين من الحكومة السابقة.  
تلق�ت  بي�ان  يف  املجل�س  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »الش�ائعات املتداولة عن تس�لم 
ملف يخص مرتكب�ي جرائم القتل 

والخط�ف الت�ي طال�ت متظاهري 
ترين يف حكومة السيد عادل عبد 

املهدي غر صحيحة«.  
»مجل�س  أن  البي�ان،  وأض�اف 
القضاء األعىل اس�تلم ملف تحقيق 
إداري ليس في�ه متهمن محددين 
كم�ا ورد يف ترصي�ح وزي�ر الدفاع 
الس�ابق، ولم يتضمن امللف تقصر 
أية جهة سواء كانت مؤسساتية أو 

شخصية«.  

القضاء يصدر توضيحًا جديدًا بشأن 
التحقيق بملف قتلة املتظاهرين

بغداد / املستقبل العراقي
اك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية محم�د صاحب 
الدراجي، أمس االحد، ان وزارة املالية تريد االقرتاض 

مجدداً من احتياطي البنك املركزي.
 وذك�ر الدراج�ي يف تغري�دة له ع�ىل توي�رت، إنه »يف 
اس�تضافتنا وزي�ري املالية والتخطي�ط يف 1٠ ايلول 

بمجلس النواب حول عدم االلتزام بقانون االقرتاض 
بتقديم ورقة إصالح، وعدونا بتقديم مسودة بنهاية 
أيل�ول ونس�خة نهائية قابل�ة للتطبي�ق يف منتصف 

ترين«. 
وتاب�ع »للي�وم ل�م يقدم�وا املس�ودة، ب�ل يري�دون 

االقرتاض مجددا من احتياطي البنك املركزي«.

نائب: املالية تنوي االقرتاض جمددًا من احتياطي البنك املركزي
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    بغداد / المستقبل العراقي

س�اهمت وزارة النق�ل / الرشك�ة العامة ملوانئ 
العراق بخدمة الجموع املليونية يف كربالء املقدسة 
وذل�ك بإقام�ة موكب حس�يني يق�دم الخدمات 
اليومية من م�أكل ومرشب ومنام الحياء الزيارة 

االربعينية
واوض�ح مدير ع�ام الرشك�ة الدكت�ور املهندس 
فرحان محيسن الفرطويس : بتوجيه وزير النقل 
الكابتن نارص حس�ن الش�بيل ب�رورة تقديم 
كاف�ة أن�واع الدع�م واملس�اندة إلحياء مراس�يم 
زيارة أالربعن لإلمام الحسن عليه السالم بكافة 
إمكاني�ات وطاقات وزارة النقل وتش�كيالتها تم 

اقامة هذا املوكب .
وبن الفرطويس : أن الواجب يتحتم علينا س�واء 

مؤسس�ات او أفراد احياء هذه الش�عرية املباركة لذلك 

قام�ت الرشكة بتقدي�م كافة ان�واع الخدم�ات للزوار 
يف كربالء املقدس�ة باالضافة اىل تس�يري سيارات النقل 

الجماع�ي م�ع األخ�ذ بع�ن االعتبار اإلج�راءات 
الوقائية والصحية والتباعد الجماعي.

يذكر ان موانئ العراق تقيم سنويا موكب حسيني 
خدمة للزوار يف كربالء املقدس�ة يق�دم الخدمات 
بانواعه�ا واربع�ة وجبات طع�ام متكاملة يوميا 

حتى االنتهاء من الزيارة األربعينية .
م�ن جانب آخ�ر، اعلن�ت وزارة النق�ل / الرشكة 
العام�ة للنقل الربي ع�ن تنظيم وتنس�يق العمل 
املش�رك مع رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية / 
ف�رع كربالء لدعم جه�د الوزارة م�ن اجل أنجاح 
خط�ة نق�ل زوار اربعيني�ة االمام الحس�ن عليه 

السالم .
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشكة الس�يد مرت�ى كريم 
الشحماني : تأكيداً لتوصيات وزير النقل الكابتن 
ن�ارص حس�ن الش�بيل ، ورئيس غرف�ة عمليات 
النق�ل ، الوكيل االداري للوزارة الدكتور س�لمان صدام 

البه�اديل بأهمية تظافر الجه�ود وتوحيدها مع جميع 
ال�وزارات والقيادات االمنية النج�اح خطة وزارة النقل 
للزي�ارة االربعيني�ة، اجرينا زي�ارة ميداني�ة اىل رشكة 
توزيع املنتجات النفطية / فرع كربالء ، ملناقشة آليات 
التعاون املش�رك ، حيث ابدت الرشكة استعدادها التام 
لتزويد االس�طول بمايحتاجه من الوق�ود خدمًة لزوار 

االربعينية .
وأض�اف الش�حماني : تم االيعاز اىل س�ائقي اس�طول 
ال�ربي باالس�تعداد الت�ام لي�وم الزحف املليون�ي الذي 
تهيأت له الوزارة لتفادي اي مش�كلة تطرأ أثناء عملية 
نق�ل الزائري�ن من خ�الل التواصل املبارش ب�ن االدارة 

والسائقن .
إىل ذل�ك، تمكن�ت ك�وادر املالح�ة وامل�الكات البحري�ة 
بالتنس�يق مع ادارة ميناء أم قرص الشمايل من النجاح 
يف عملية ارس�اء الباخرة العمالق�ة ليربتي عىل رصيف  

12 و التي تحمل 2000 عجلة.

النقل تنسق مع النفط لدعم جهد النقل يف الزيارة االربعينية وتشارك احلشود املليونية بموكب خلدمة الزوار
كوادر املوانئ تنجح بإرساء باخرة عمالقة على متنها ألفي سيارة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن م�رصف الرش�يد، أم�س األح�د، ع�ن 
الوح�دات  ترمي�م  فائ�دة  نس�بة  تخفي�ض 

السكنية إىل ) 5( باملئة.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه ان�ه »تقرر 

تخفي�ض الفوائد املرتبة ع�ىل قروض ترميم 
اىل ٪5  الس�كنية م�ن 8٪ لتص�ل  الوح�دات 

سنويا، مبينة ان التسديد يكون شهريا«.
واضاف ان »مبل�غ القرض املخصص لغرض 
الرميم ه�و 40 مليون دينار للموظفن و٣0 
ملي�ون دين�ار للمواطنن ع�ىل ان يتم رصف 
الق�رض بدفعت�ن ٦0٪ دفع�ة اوىل من مبلغ 

الق�رض الخاص باملوظف�ن و٧5٪ من مبلغ 
الق�رض الخ�اص باملواطن�ن«، مضيف�ا ان 
»املن�ح للموظف�ن تمنح من حام�يل بطاقة 
نخيل بدون كفيل«.يذكر ان مرصف الرش�يد 
ب�ارش خ�الل الف�رة املاضية بمن�ح قروض 
وس�لف متنوعة للموظف�ن واملواطنن وفق 

اليات وضوابط معينة.

مرصف الرشيد خيفض نسبة فائدة ترميم الوحدات 
السكنية إىل » 5« باملئة

    البصرة / محمد الجابري

اعلن�ت مديرية رشط�ة البرصة، أم�س االحد، 
اعتقال متهم لقيام�ه برسقة الهواتف النقالة 
م�ن الزوار يف املواك�ب الحس�ينية. وذكر بيان 
للمديرية تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان 
»مفارز فوج طوارئ الرشطة التاسع املشارك 
بالخط�ة االمني�ة الخاص�ة بتأم�ن الحماي�ة 

لزيارة اربعينية االمام الحس�ن عليه الس�الم 
يف محافظ�ة كربالء تمكنت م�ن القاء القبض 
ع�ىل مته�م لقيامه برسق�ة الهوات�ف النقاله 
م�ن الزوار يف املواكب الحس�ينية املنترشة عىل 
الطريق العمومي«.وأضاف البيان ان »السارق 
يس�تغل نوم ال�زوار و انش�غال القائمن عىل 
املواكب بخدمتهم للقيام بالرسقة«، مؤكداً انه 

»تمت احالته اىل الجهات املختصة«.

رشطة البرصة تعتقل سارق »موبايالت« 
الزوار يف املواكب احلسينية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت العتبة الحس�ينية املقدس�ة، االحد، عن 
نرش مئ�ات املتطوعن يف مدين�ة كربالء للعمل 
عىل تعزيز الوعي الصحي بخطر جائحة كورونا 
خالل زيارة اربعينية االمام الحسن )ع(، فضال 

عن توزيع أكثر من مليون كمامة بن الزوار.
وقال مدير اعالم العتبة عيل شرب يف بيان اطلعت 
عليه /املعلومة/، ان “جمعية كش�افة الوارث 
التابعة لقس�م التنس�يق والتأهي�ل الربوي يف 
العتبة الحسينية املقدسة وزعت أكثر من ٦00 
متط�وع داخل وخ�ارج مرقد االمام الحس�ن 
)ع( ضم�ن خطته�ا الخاصة بزي�ارة االربعن 
بعد ان تم ادخاله�م يف دورات لتطوير املهارات 

الفردية”.
س�يقومون  “املتطوع�ن  ان  ش�رب،  وأض�اف 
بالعمل ع�ىل نرش الوعي الصحي بش�أن خطر 
جائحة كورونا بن الزائرين وإعطاء التعليمات 
واالرشادات للمشاركن يف إحياء زيارة اربعينية 
االمام الحس�ن )ع( وتوزيع كتيبات وفولدرات 
فيه�ا دلي�ل الزائ�ر وبطاقة تعريفي�ة لألطفال 
وكب�ار الس�ن لتقلي�ل ح�االت الفق�دان اثن�اء 

الزخم”.
وأش�ار اىل ان�ه “تم ن�رش أكثر م�ن 20 مفرزة 
طبي�ة وصحية متنقل�ة تعمل عىل م�دار اليوم 
داخ�ل وخ�ارج الصح�ن الحس�يني الرشي�ف 
بالتنس�يق مع مستش�فى اإلمام زين العابدين 
ومستشفى السفري لتقديم االسعافات االولية، 
كما قامت هذه املف�ارز بتوزيع مليون كمامة 
خ�الل االي�ام املاضي�ة بم�ا يع�ادل 100 أل�ف 
كمام�ة يوميا وس�يتم توزي�ع آالف الكمامات 
خالل االيام املقبلة، فض�ال عن قيام املتطوعن 
بعملي�ات التعقيم والتعف�ري يف اماكن متفرقة 

من املدينة«.

العتبة احلسينية توزع 
مليون كاممة بني زوار 

االربعينية

    المستقبل العراقي / زهراء علي

 أجرى محافظ نين�وى نجم الجبوري جولة ميدانية ليلية يف عدد 
من مناطق مدينة املوصل.

والتق�ى الجبوري خالل الجولة عددا من املواطنن وجالس�هم يف 
مجالس�هم واطلع عىل احوالهم واس�تمع ملش�اكلهم ومطالبهم 
حرصا عىل ديمومة التقارب والتماس املبارش بن قيادة املحافظة 

وشعبها.
من جانب آخر، أعلنت كوادر مديرية مجاري نينوى إرشافها عىل 
تنفيذ مرشوع انش�اء مخازن املديرية بعد الدمار الذي طالها من 
قب�ل العصابات اإلرهابية، حيث س�تخدم هذه املخ�ازن املديرية 
بش�كل كبري، يذك�ر ان املرشوع بتمويل م�ن مبالغ خطط تنمية 

األقاليم للعام 2019

حمافظ نينوى جيري جولة ليلية 
يف عدد من مناطق املوصل

للقاء املواطنني واالطالع على احواهلم

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة أن اللجان التدقيقي�ة املرشفة عىل توزيع 
اس�تمارات البطاق�ة التمويني�ة الجديدة حذف�ت 809٦ فرداً من 
املتوف�ن واملس�افرين خ�ارج البالد.وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أنه ”منذ انط�الق عملية توزيع 
البطاقة التمويني�ة الجديدة،رشعت لج�ان التدقيق بعملهم وتم 
ش�طب ٦990 ف�رداً م�ن املتوفن فض�اًل عن ش�طب1104 أفراد 
بس�بب الس�فر خ�ارج البالد”.وأض�اف البي�ان أن”العم�ل جاٍر 
بالتدقيق يف فروع التموين ومقر الدائرة لحرص األعداد الحقيقية 
املسجلة واملستحقة للبطاقه التموينية ملا توفره هذه العملية من 
املحافظ�ة عىل املال العام وقطع الطريق أمام املتالعبن”.وأش�ار 
البي�ان إىل أن “البطاقات التموينية املوزع�ة لغاية اآلن 8٦599٦ 
بطاق�ة”، داعي�اً املواطن�ن كاف�ة اىل “رضورة اإلرساع بتس�ليم 

مستمسكاتهم إىل الوكيل بغية تسلمهم البطاقة الجديدة”.

    بغداد / المستقبل العراقي

تعد هيئة الس�ياحة اس�راتيجية جديدة إلنعاش القطاع وتعظيم 
االيرادات عىل الرغم م�ن ظروف جائحة كورونا.وقال رئيس هيئة 
السياحة ظافر بحرالعلوم ان “الهيئة عقدت اجتماعات مكثفة مع 
املختصن بالقطاع السياحي للعمل عىل تطويره وتعظيم االيرادات 
وجعل�ه احد الروافد املالي�ة املهمة للبلد”.واض�اف بحر العلوم انه 
“تمت مناقش�ة االرتق�اء بمس�تويات العمل الس�ياحي واالداري 
باعتم�اد أس�اليب جديدة خصوص�ا بعد عودة حركة الس�ائحن، 
فض�ال عن إعادة ترتيب الوضع العام للهيئة يف ظل جائحة كورونا 
ومحاولة تاليف االرضار الكبرية التي تسببت بها من غلق العديد من 
الرشكات واملواقع”.وتابع انه “تم تنظيم ندوة الكرونية للتعريف 
بربنامج )اياتا( الخاص برشكات الس�فر والسياحة بالتنسيق مع 

مكاتب الخطوط الجوية وسلطة الطريان املدني”.

التجارة: اللجان التدقيقية حذفت »8094« فردًا 
من البطاقات التموينية اجلديدة

رغم »كورونا«.. هيئة تعد خطة جديدة 
إلنعاش القطاع السياحي

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت قيادة قاطع عمليات س�امراء للحش�د الش�عبي، أمس االحد، ع�ن افتتاح الجرس 
األخر يف ناحية االس�حاقي جنوب مدينة سامراء بعد إعادة إعماره والذي تم تفجريه 
م�ن قب�ل “ داعش” أثناء تحرير املنطقة من براثنهم .وذك�ر إعالم قيادة القاطع يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان “هذا العمل ياتي ضمن سلس�لة الخطوات التي 
تتخذه�ا قي�ادة العملي�ات يف قاطع س�امراء لتخفيف الزخ�م املروري وتس�هيل حركة 
املواطن�ن وتخفي�ف الضغط عنهم”.وأض�اف البي�ان، أن “غيارى اللواء ٣1٣ بالحش�د 
الش�عبي وبمش�اركة أهايل منطق�ة ام الطالي�ب يف ناحية االس�حاقي افتتح�وا الجرس 

األخر”، مبينا أن “هذه الخطوة القت استحسان األهايل«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة، أمس 
االح�د، ع�ن صدور أم�ر اس�تقدام للمدير 
ة نينوى األس�بق؛ وذلك  الع�ام لدائرة صحَّ
عىل خلفيَّ�ة املخالف�ات املرتكبة يف قضية 
“عدم اس�تخدام أجه�زٍة طبيَّ�ٍة موجودٍة 

فعالً يف مخازن املديريَّة”.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، إن “قايض محكمة 
ة بالنظر بقضايا النزاهة  التحقيق املُختصَّ
يف املحافظ�ة اص�در أمر اس�تقداٍم للمدير 
�ة محافظ�ة  الع�ام األس�بق لدائ�رة صحَّ
نين�وى”، ُمش�ريًة إىل أنَّ “األم�ر جاء عىل 
خلفيَّ�ة املُخالف�ات املُرتكب�ة يف القضيَّ�ة 
ة بعدم اس�تخدام أجهزٍة  الجزائيَّ�ة الخاصَّ
طبيٍَّة ليزريٍَّة ُمستلمٍة وموجودٍة يف مخازن 

ا دفع املُراجعن إىل العالج خارج  املديريَّة؛ ممَّ
املُحافظة”.وأضاف البيان أن “التحقيقات 
األوليَّة التي أجرتها مديريَّة تحقيق الهيئة 
يف املحافظة قادت إىل تسلُّم املديريَّة أجهزة 
حديثة ليزريَّة؛ لعالج مرىض الربوس�تات، 
وتركها دون استخدامها بإيعاٍز من جهاٍت 
�ا اضط�ر املراجعن إىل اللج�وء للعالج  ممَّ
خارج املحافظة، وأحدث رضراً باملصلحة 
االس�تقدام  أم�ر  أنَّ  ُموضح�ًة  �ة،  العامَّ
الص�ادر بح�ّق املدي�ر العامِّ األس�بق جاء 
بن�اًء عىل أحكام امل�ادة )٣40( من قانون 
العقوبات”.وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر 
تم�وز املايض ع�ن إصدار ق�ايض محكمة 
�ة بقضاي�ا النزاه�ة يف  التحقي�ق املُختصَّ
محافظة نينوى أمر اس�تقداٍم بحقِّ املدير 
�ة املحافظة؛ ملخالفته ضوابط  العامِّ لصحَّ

خليَّ�ة أزمة جائحة كورونا.

احلشد الشعبي يفتتح اجلرس األخرض 
يف ناحية االسحاقي جنوب سامراء

النزاهة تستقدم مدير عام صحة نينوى األسبق 
بقضية عدم استخدام أجهزة حديثة

أمانة بغداد تعلن املبارشة بتجديد شبكة ماء 
جديدة ملحلة سكنية شامل العاصمة

الرافدين: التقديم عىل قروض »5٠« مليون 
يكون بحسب الرقعة اجلغرافية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغ�داد املبارشة بتجديد ش�بكة ماء إلحدى املحالت الس�كنية 
ش�مال العاصمة. ونقل بيان لالمانة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ان »دائرة ماء بغداد بارشت بتجديد ش�بكة املاء ملحلة ٣21 بمنطقة البنوك 
ضمن قاطع بلدية الشعب بعد اهراء الشبكة القديمة نتيجة انتهاء عمرها 
االف�رايض«. واض�اف ان »العمل يتضمن مد ش�بكة جدي�دة بطول 24كم 
باس�تعمال انابي�ب دكتايل قط�ر )200 اىل 100( ملم ذات من�ايشء عاملية 

بمواصفات فنية عالية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، أمس األحد، 
ان التقدي�م عىل ق�روض 50 مليون 
للموظف�ن و ٣0 مليون للمواطنن 
لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية 

يكون حسب الرقعة الجغرافية.
 وذك�ر املكت�ب االعالمي 
للمرصف يف بي�ان تلقت 
أن  العراق�ي،  املس�تقبل 
»نسبة فائدة قروض 50 
وتأهيل  لرمي�م  ملي�ون 
الدور السكنية للموظفن 
و ٣0 ملي�ون للمواطنن 

تصل اىل 5 باملئة«.
املواطنن  املكت�ب،  ودعا 
»زي�ارة  إىل  واملوظف�ن 
ف�روع امل�رصف لالطالع 

ع�ىل التعليم�ات الجدي�دة الت�ي تم 
وضعه�ا بخصوص ق�روض تاهيل 

وترميم الدور السكنية«.
ووجه امل�رصف، فروع�ه »يف بغداد 
وتبس�يط  بتس�هيل  واملحافظ�ات 
تل�ك  ع�ىل  الحص�ول  اج�راءات 

القروض«.

كشف عن مشاريع تربوية للعامني القادمني

حمافظ البرصة: 2019 كانت لصالح مشاريع الطفولة ورياضها
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلن محافظ البرصة املهندس اسعد عبد االمري 
العيدان�ي ان قطاع الطفول�ة منح حصة كبرية 
من خطة مش�اريع البرصة 2019، واحالة 15 

مرشوعا النشاء رياض لالطفال.
وق�ال العيداني لق�د اعطت الحكوم�ة املحلية 
يف الب�رصة اهتماما خاصا لقط�اع الطفولة يف 
خطة مشاريع البرصة 2019 اذ تمت املصادقة 
واحالة 15 مرشوعا النش�اء ري�اض اطفال يف 
مناط�ق مختلفة من املحافظة، الفتاً اىل ان هذا 

االمر يحدث الول مرة يف العراق.
وتاب�ع ان محافظ�ة الب�رصة راع�ت ان تكون 
مشاريع رياض االطفال موزعة عىل كل مناطق 
املحافظ�ة، مؤكدا يف الوقت ذات�ه ان اعادة بناء 
الع�راق يبدأ من مرحلة الطفولة ، عرب االهتمام 

بها وصناعة مستقبل العراق.
م�ن جانبه وللمزي�د من املعلوم�ات ذكر مدير 
قس�م التخطي�ط واملتابعة يف دي�وان املحافظة 
املهن�دس والء عبد الكريم ان مش�اريع رياض 
االطف�ال توزعت بواق�ع 4 يف مرك�ز محافظة 
البرصة، هي مرشوع ه�دم واعادة بناء روضة 
القدس/ انموذجية، وروضة احباب الحسن / 
انموذجية، وروضة املعقل/انموذجية، وانشاء 

روضة جديدة عىل القطعة املرقمة )1٣/٣050( 
يف الطوبة والنخيلة، فضال عن مرشوع واحد يف 
قضاء الفاو يتمثل يف ه�دم واعادة بناء روضة 

درة الخليج.
واض�اف ان قض�اء الزب�ري تضم�ن مرشوعن 
هما، بناء روضة جديدة يف دور الضباط مجاور 
/الك�وت4٧٦، وه�دم   19٧1 البلدي�ة  مش�تل 
واع�ادة بناء روضة اطفال الزبري بجوار قس�م 
تربية الزبري، اىل جانب مرشوعن يف قضاء شط 
العرب، يتمثالن يف بناء روضة جديدة نموذجية 
عىل القطعة )٣٧/2٣91(مقاطعة 2٧ االكوات، 
وبن�اء روضة جدي�دة انموذجية ع�ىل القطعة 
)٣8/٧58( مقاطع�ة ٣٧ االك�وات، وم�رشوع 
واحد يف قض�اء ابي الخصيب ع�رب بناء روضة 
جدي�دة نموذجية ع�ىل القطع�ة )٣411/٦1(

مقاطعة طالع الحمزة..
واش�ار اىل ان مناط�ق ش�مال البرصة ش�ملت 
بستة مش�اريع، اثنتان منها يف ناحية عزالدين 
س�ليم، هما هدم واعادة بن�اء روضة االبطال/ 
انموذجي�ة، وبن�اء روض�ة جدي�دة نموذجي�ة 
عىل القطعة املحصورة بن متوس�طة الش�يخ 
الوائيل ومدرسة التوجيه االبتدائي عىل القطعة 

)2٣1/٣٣4( مقاطعة )20(يف الهوير.
وتابع، وهناك مرشوع يف قضاء الدير، يتمثل يف 

هدم واعادة بناء روض�ة العناقيد/ انموذجية، 
وم�رشوع يف قض�اء االم�ام الص�ادق يتمثل يف 
بناء روضة نموذجية عىل القطعة)1148/15( 
، وم�رشوع يف ناحية النش�وة، وال�ذي يتضمن 
بن�اء روضة نموذجية عىل القطعة )٣5/125(

مقاطعة 2٣ يف منطقة الحوافظ.
ولفت عبد الكريم اىل ان االعمال تس�ري يف هذه 

املش�اريع بخطى جيدة، وعىل وفق املخططات 
والضواب�ط املع�دة للعمل، وم�ن املؤمل اكتمال 

بعضها مع بداية العام املقبل .
واعلن محافظ البرصة اكمال اربعة مشاريع يف 
قطاع الربية، يف مناطق مختلفة من املحافظة، 
استعدادا لتسليمها ملديرية الربية قبل انطالق 

املوسم الدرايس املقبل 2020/2020.

وق�ال العيدان�ي: يعان�ي القط�اع الرب�وي يف 
البرصة من قلة االبنية املدرس�ية الزدياد اعداد 
الطلب�ة، وقلة االرايض املخصص�ة لهذا القطاع 
اىل جان�ب التوس�ع العمران�ي ال�ذي ش�هدته 
الب�رصة، الفت�ا اىل ان خطة مش�اريع البرصة 
2019 اهتمت بشكل كبري بقطاع الربية بشكل 
خ�اص، اذ تمت املصادقة واحالة اكثر من 250 
مرشوع�ا يف هذا القطاع الحي�وي. ولفت اىل ان 
الحكومة املحلية عملت عىل اس�تمالك عدد من 
قط�ع االرايض يف هذا املجال بالتع�اون الدوائر 
الحكومية عرب الرشاء املب�ارش او تبديل ملكية 
االرض م�ن ال�وزارة املالك�ة له�ا اىل الحكومة 
املحلية، اىل جانب احالة العرشات من مش�اريع 
انش�اء امل�دراس اىل رشكات محلي�ة واجنبي�ة 
تعمل بتنفيذ املباني بطريقة البناء الجاهز، من 
اجل اس�تغالل الوقت واالنج�از املثايل تحضريا 

للموسم الدرايس الجديد.
وعن املدارس الجديدة املكتملة، اوضح العيداني 
ان اوىل هذه املدارس هي انش�اء مدرسة ب18 
صفا وبثالثة طوابق يف س�احة ثانوية الجاحظ 

بناحية عزالدين سليم يف قضاء املدينة.
وتاب�ع فيم�ا تم انج�از مرشوع انش�اء 10٣/
تربي�ة، وتضم�ن امل�رشوع ه�دم واع�ادة بناء 
مدرس�ة غ�زة االبتدائي�ة، يف ح�ي الحس�ن يف 

الب�رصة، وبناء مدرس�ة م�ن 18 صف�ا بثالثة 
طواب�ق، اىل جانب م�رشوع انجاز مدرس�ة يف 
ناحية حمدان بقضاء ابي الخصيب، واملتضمن 

انشاء مدرسة 18 صفا بثالثة طوابق.
واش�ار اىل ان امل�رشوع الراب�ع تمث�ل يف انجاز 
مرشوع ه�دم واعادة بن�اء اعدادي�ة االنتصار 
املهني�ة يف قض�اء املدينة، واعادة بناء مدرس�ة 
جدي�دة ب18 صف وبث�الث طوابق/ انموذجي 
 .2019 مش�اريع  يف   ٦/٣٦ مناقص�ة  ضم�ن 
واختتم العيداني حديثه بالقول ان هذه املدارس 
انج�زت م�ن ال�رشكات املحلي�ة يف املحافظ�ة 
وستس�لم اىل مديرية تربية البرصة واالقس�ام 
الربوية التابعة لها بصفتها الجهة املستفيدة، 
مبين�ا ان االيام املقبلة ستش�هد انهاء العمل يف 
م�دارس اخ�رى .وبح�ث محاف�ظ البرصة مع 
ممثيل عدد من الرشكات االوكرانية، سبل تنفيذ 
مش�اريع تدعم وتطور املنظومة الكهربائية يف 

البرصة باستخدام الطاقة الشمسية.
وقال العيدان�ي بحضور عدد من ممثيل الدوائر 
الكهربائي�ة يف محافظ�ة الب�رصة : بحثن�ا مع 
ممث�يل ع�دد م�ن ال�رشكات االوكرانية، س�بل 
تطوير ودعم املنظوم�ة الكهربائية يف البرصة, 
الفت�ا اىل ان الوف�د االوكراني رك�ز عىل رضورة 

استخدام الطاقة الشمسية.
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آنيكا رايش: حضور األدب العريب يف أملانيا قليل جدًا

اإلنرتنت ينقذ سوق األعامل الفنية املترضرة بسبب »كورونا«

           حاورتها: وداد نبي 

آني�كا راي�ش كاتب�ة وروائي�ة وناش�طة أملاني�ة 
معروفة، هي املؤسس�ة واملدي�رة الفنية ملرشوع 
اللغ�ة  يف  يعن�ي  ال�ذي   ،)Weiter Schreiben(

العربية »مواصلة الكتابة«.
ُول�دت يف ميوني�خ عام 1973، وتكت�ب الروايات، 
وكت�ب األطف�ال، وتنرش مقاالت يف ع�دد من أهم 

الصحف األملانية.
مرشوع »مواصلة الكتاب�ة« بوابة ومنصة أدبية 
إلكرتونية أملانية ترتجم وتنرش للكتاب والشعراء 
الهاربني من مناطق الحروب واألزمات، وتقدمها 

إىل دور النرش والصحافة األملانية.
الكت�اب والكاتب�ات املش�اركون يف امل�رشوع من 
جنس�يات متعددة، مثل س�ورية، العراق واليمن، 
وأيًضا أفغانستان وإيران، يعملون جنًبا إىل جنب 
يف مش�اريع مش�رتكة مع كتاب أمل�ان معروفني، 
مثل يواخيم س�ارتوريوس، موني�كا رينك، دافيد 
فاغنر، أنيت غروش�نر، نورا بوس�ونغ، ميشائيل 

كروغر، وآخرين.
ينرش املوق�ع التابع ملرشوع »مواصل�ة الكتابة« 
من نصني إىل أربعة نصوص ش�هرًيا بلغة الكتابة 

األم واللغة األملانية بعد ترجمتها.
هذا املرشوع يس�اهم منذ أربع�ة أعوام يف إيصال 
األدب العربي إىل القارئ األملاني، كما ساعد املؤلفني 
يف الوص�ول إىل دور الن�رش األملانية، ونرش كتبهم 
األوىل، إضاف�ة إىل مش�اركتهم يف أهم املهرجانات 
والفعاليات األدبي�ة يف أملانيا، مثل مهرجان برلني 
ل�أدب، ومعرض فرانكف�ورت للكتاب، ومعرض 
اليبزيغ الدويل، وعديد املؤسسات األدبية املرموقة 

يف أملانيا.
يعد م�رشوع »مواصلة الكتاب�ة« األول من نوعه 
يف أملاني�ا. وحص�ل عام 2017 ع�ى جائزة فيليب 

.The power of the arts موريس من مؤسسة
هن�ا ح�وار م�ع الكاتب�ة واملدي�رة الفني�ة له�ذا 
املرشوع، آنيكا رايش، التي ترافق، معظم األحيان، 
املؤلفني واملؤلفات أثناء قراءاتهم ومش�اركاتهم 
يف املهرجانات والفعاليات الثقافية األملانية، وهي 
تمس�ك كتبهم املنش�ورة باألملانية، ترفعها عالًيا 
مع ابتس�امة لرياها الجمه�ور األملاني. تقدمهم، 
وتحاورهم، وتدعم القلقني والقلقات منهم وهم 
يخطون خطواتهم يف سوق األدب األملاني الكبرية. 
وللكاتبة رواية مرتجمة للعربي�ة بعنوان »الليايل 
شغف النهايات الحميمية« صدرت عن منشورات 
دار كنعان ع�ام 2019، برتجم�ة الدكتور إلياس 

حاجوج.

- بصفتِك محررة ومديرة فنية ملرشوع »مواصلة 
الكتاب�ة« يف برلني، ماذا تقولني بع�د مرور أربعة 
أع�وام ع�ى إطالقه؟ ه�ل أصب�ح األدب املكتوب 

بالعربية أقرب إىل القارئ األملاني؟
== يس�عدني أن أرى عدًدا من املؤلفني واملؤلفات 
الناطقني باللغة العربي�ة يف املرشوع، وقد نرشوا 
كتًب�ا باللغ�ة األملاني�ة، أو س�ينرشونها قريًب�ا. 
وبعضه�م ف�ازوا هن�ا يف أملانيا باملن�ح والجوائز، 
أو تمت دعوتهم بش�كل مس�تمر إىل املهرجانات. 
كما أس�عدني دائًما إقبال الجمهور بش�كل كبري 
لحض�ور كاف�ة أمس�ياتنا األدبية يف املؤسس�ات 
األدبي�ة املرموق�ة، وكم مرة تمت فيها مناقش�ة 
امل�رشوع يف الصحافة. لذا: نع�م، لقد حدث كثري 
يف الس�نوات األرب�ع املاضية، لكنني أج�د أن هذا 
أبعد ما يك�ون عن الكفاية. ال يزال حضور األدب 
العرب�ي يف أملانيا قليل جًدا. وال توجد معرفة تذكر 
بالتقاليد األدبية العربية العظيمة، وبالكاد هناك 

معرفة باألدب العربي املعارص.
يتع�ني علينا ترجمة عدد أكرب من الكتب، ويتعني 
دع�وة عدد أكرب م�ن املؤلفني إىل هن�ا، ويجب أن 
يكون هناك تبادل أكث�ر من ذلك بكثري. وهذا هو 
بالضب�ط ما نعم�ل عليه مع م�رشوع »مواصلة 
الكتاب�ة«، لذلك ال يزال هناك كثري من العمل الذي 

يتعني القيام به.

- م�ا الهدف األس�ايس ال�ذي فكرتم ب�ه حني تم 
تأسيس هذا املرشوع الفريد من نوعه؟

== أردنا أمرين: أن يستطيع املؤلفون من مناطق 
الحرب واألزمات االستمرار يف الكتابة، وأن تصبح 
وجهات نظرهم حارضة يف الخطاب األملاني، وأن 
يستطيعوا، بالتايل، توس�يع الخطاب. فأن تكون 
ق�ادًرا عى مواصلة الكتابة يعن�ي أيًضا أن يكون 
الجمه�ور قادًرا عى مواصل�ة القراءة لك. لذا من 
ال�روري أال تتوق�ف عملي�ة الكتاب�ة. الكتابة 
ليس�ت فًنا فحس�ب، بل هي أيًضا طريقة حياة، 
وطريق�ة إلدراك العالم وجعل�ه مفهوًما، وبالتايل 

إنشاء عالقة معه.
عندما تتوقف عملية الكتابة ليس بس�بب الوضع 
الس�يايس فحس�ب، بل لوجود خطر ع�ى الحياة 
يف بع�ض األحي�ان، وعندم�ا يضط�ر الفنان�ون 
والفنان�ات إىل مغ�ادرة مدنه�م وبلدانهم تنقطع 
العالق�ة بفض�اء اللغة... فه�ذا يزيد م�ن أهمية 
ترجم�ة النصوص لخلق جس�ور تصلهم بفضاء 

اللغ�ة الجدي�دة، وتمكينه�م م�ن االس�تمرار يف 
الكتابة.

مواصلة الكتابة ال تش�مل فق�ط التتابع الزمني، 
وإنما أيًضا االمتداد املكاني، لتضمن به توّسًعا يف 

املنظور الشخيص للقارئ.
غالًبا ما تكون أصوات األش�خاص الذين فروا إىل 
هنا مفق�ودة يف النقاش العام، حيث يتم التحدث 
عنه�م، وليس معه�م. لكن الكت�اب والكاتبات يف 
ه�ذا امل�رشوع ال يس�محون بذلك، فه�م يتولون 
زمام األمور بأنفس�هم، ويغ�ريون بالتايل العوالم 

الت�ي ش�كلها الخط�اب اإلعالمي املهيم�ن. إنهم 
يث�رون مخيلتنا ويعمقون الح�وار بني الثقافات 
ويس�تبعدون الص�ور النمطية ويعط�ون عادات 
القراءة ُبع�ًدا جديًدا. إًذا، فبناء جس�ور التواصل 

هي عملية ثنائية االتجاه.

- م�ا هي الصعوب�ات التي رافقت تأس�يس هذا 
املرشوع؟

== كان علين�ا بن�اء ش�بكات يف مش�هد املؤلفني 
الناطقني باللغ�ة العربية، والحصول عى تمويل، 

العربي�ة،  اللغ�ة  والعث�ور ع�ى فري�ق يتح�دث 
وتأسيس املرشوع بشكل يضمن فعاليته وعمله، 

سواء بالنسبة لنا، أو للمؤلفني.
كم�ا كان علينا التعامل م�ع أفكار مختلفة حول 
التحري�ر، وحق�وق التأليف والن�رش، والتأكد من 
أّن املؤلف�ني يش�عرون باالح�رتام م�ن قبلن�ا. لم 
يك�ن األمر س�هاًل دائًما، لكننا تعلمن�ا كثريًا. لقد 
توقف�ت مؤقًتا ع�ن كتابتي ملدة خمس س�نوات، 
لك�ن يمكنن�ي اآلن دم�ج عم�ي يف امل�رشوع مع 
مسريتي الفنية املهنية الخاصة، ويمكنني القول 
إن مقابلة املؤلفني هي واحدة من أجمل التجارب 

يف حياتي.
 

- م�ا هي رشوط النرش لديك�م؟ وكيف تختارون 
كاتًب�ا ما للم�رشوع، خاص�ة أن النصوص تصل 

إليكم باللغة العربية؟
== نن�رش فق�ط للمؤلفني واملؤلف�ات املحرتفني، 
الذي�ن لديه�م كت�اب واحد منش�ور ع�ى األقل. 
يج�ب أن يكون�وا ال يس�تطيعون الكتاب�ة بأمان 
يف البل�دان التي اضطروا إىل الف�رار منها، أو التي 
يعيش�ون فيها. لذلك نقوم بتمكني املحرتفني من 
مناط�ق الحروب واألزمات م�ن مواصلة الكتابة. 
يتم فحص النص�وص من قب�ل الناطقني باللغة 
األم، واملرتجم�ني. ثم نتلقى تقارير مفّصلة حول 
النصوص والس�ري الذاتية للمؤلف�ني، ثم نقّرر يف 

املقام األول عى أساس جودة النصوص.

- ما أهمي�ة هذا املرشوع األدب�ي يف التقارب بني 
الثقافت�ني األملانية والعربية؟ وهل أّثر مرشوعكم 
عى ش�كل الخط�اب اإلعالمي املهيم�ن يف أملانيا، 
والغ�رب عموًم�ا، تج�اه األدب املكت�وب باللغ�ة 

العربية؟
== آم�ل ذلك. ع�ى الرغم من أنني أعل�م بالطبع 
أن إمكانياتن�ا محدودة أيًضا. إذا نظرت إىل مقدار 
االهتم�ام الذي حظي ب�ه امل�رشوع يف الصحافة 
واإلقليمي�ة،  الوطني�ة  الصح�ف  األملاني�ة: م�ن 
ومحطات الراديو والتلفزيون، إىل املجالت األدبية، 
واملنشورات اإللكرتونية، يمكن القول إننا حققنا 
كث�رًيا، ولك�ن بالطب�ع ال يزال هن�اك مجال كبري 
لعمل مزيد. ال يمكن القيام بذلك بما فيه الكفاية 
ألس�باب أدبي�ة، ولكن أيًضا ألس�باب سياس�ية، 
حيث يوجد تمييز قوي يف أملانيا من جانب اليمني 
ضد الناس من املنطق�ة الناطقة باللغة العربية. 

ونحن نحارب ذلك بأدوات األدب والعمل العام.

- ه�ل ملرشوعكم من تأثري عى ق�رارات الرتجمة 
من العربية ملؤسسات ودور النرش األملانية؟

== تم إبرام عدد من عقود الكتب، ألن املؤلفني بنوا 
ش�بكة عالقات بالتعاون م�ع رشكائهم املؤلفني 
األمل�ان، الذين يعمل�ون معهم جنًب�ا إىل جنب. إن 
املبدأ الرتاديف/ التشاركي، أي التعاون بني املؤلفني 
يف املنفى مع الزمالء الراس�خني يف املش�هد األدبي 
األملاني، هو يف صميم املرشوع، وله فعالية كبرية. 
وهذا يش�مل حقيقة أّن املؤلفني األملان لم يوصوا 
النارشين بالنصوص فحس�ب، ب�ل جعلوا كاتبي 
النص�وص أق�رب إليه�م أيًضا. نج�ذب كثريًا من 
االهتم�ام من خ�الل مبدأ التش�ارك، حيث يظهر 
املؤلفون واملؤلفات القادمون الجدد مع زمالئهم 
الناطق�ني باللغ�ة األملاني�ة يف أفضل املؤسس�ات 
األدبي�ة، ويقومون بإج�راء مقابالت مش�رتكة. 
نتيجة لذلك، س�يصبح الن�ارشون عى دراية بهم 
بش�كل أرسع وأس�هل، ونحن كم�رشوع حققنا 

اآلن الخربة التي يفتقر إليها معظم النارشين.

- ككاتب�ة، ومديرة ملرشوع »مواصل�ة الكتابة«، 
ه�ل تؤمنني بق�درة األدب ع�ى إح�داث تغيري يف 
العالم، خاصة أن العالم بأكمله يواجه موجة من 
تم�ّدد العنرصية، والتطرف، واالنغ�الق، والتأكيد 
ع�ى الح�دود والوثائق الرس�مية والج�دران بني 

البلدان والشعوب والثقافات؟
== نع�م، أن�ا أؤمن بق�وة القص�ص، وأعتقد أن 
العم�ل والتح�دث املش�رتك هما أس�اس املجتمع 
املنفتح واملعيار الوحيد لالنتماء، وليس الجنسية، 
أو الجن�س، أو املظه�ر. عى هذا األس�اس، قمنا 
بتصميم م�رشوع »مواصلة الكتاب�ة«. أعتقد أن 

األدب قادر عى التعبري عن الشعور باإلمكانية،
أي تخّيل عوالم أخرى، وجعلها يف متناول اآلخرين. 
يظه�ر الفنان�ون والفنانات للعال�م أنه يمكن أن 
يك�ون دائًم�ا مختلًفا. وه�ذا يعطي الش�جاعة، 
ويظه�ر مدى ق�وة األف�كار والكلم�ات والصور. 
لقد ول�دت كل الثورات من قصص يرويها أناس، 
ويسمعها آخرون. وهذه الشجاعة، وهذا اإليمان 
بقدرتن�ا اإلبداعي�ة، ه�و بالتحدي�د م�ا نحتاجه 
للتعام�ل، ومواجه�ة هذه املوجة الت�ي تتحدثني 
عنها. من ناحية أخرى، بالطبع أعرف حدود هذا 
النه�ج يف مواجهة العن�ف، وأنا أعل�م أنه يمكننا 
فق�ط تقديم مس�اهمة صغ�رية بم�رشوع مثل 
»مواصلة الكتابة«، لكنها مع ذلك مساهمة. لقد 
قررت أن تفاؤيل هو القرار الوحيد يف حياتي الذي 

لن أشك فيه.

           بغداد / المستقبل العراقي

ت�ررت املعارض الفني�ة يف كل أنحاء العالم مع انتش�ار 
فريوس كورونا وتع�رض الكثري منها لإلغالق أو اإللغاء أو 
التأجيل، وتعرضت مبيع�ات قطاع األعمال الفنية للرتاجع 

مثلها مثل عائدات الكثري من القطاعات األخرى.
لك�ن البي�ع ع�رب اإلنرتنت خ�الل جائحة كوفي�د-19 لجم 
االنخف�اض الكبري يف رقم أعمال املعارض الفنية، بحس�ب 

دراس�ة نرشها مؤخ�را مرصف »يو بي إس« الس�ويرسي 
ومعرض »آرت بازل«.

وبين�ت الدراس�ة التي أجرته�ا كلري ماك أندرو، مؤسس�ة 
مكت�ب »آرت إيكونوميك�س« للدراس�ات، بالتع�اون م�ع 
املرصف السويرسي ومنظمي املعرض الكبري للفن املعارص، 
أن مبيع�ات املعارض الفنية تراجع�ت يف النصف األول من 
2020 بمعّدل 36 يف املئة عما كانت عليه يف األش�هر الستة 

األوىل من عام 2019.

إال أن الدراس�ة التي أجريت يف يوليو/ تموز وش�ملت 795 
معرًض�ا للف�ن الحديث واملع�ارص يف 60 بل�دا، أظهرت أن 
حجم املبيع�ات عرب اإلنرتنت يف رقم أعم�ال هذه املعارض 
زاد م�ن عرشة يف املئة من مجمل مبيعاتها يف النصف األول 
من عام 2019 إىل 37 يف املئة خالل الفرتة إياها من الس�نة 

الجارية.
وأشارت الدراسة إىل أن 74 يف املئة من املبيعات عرب اإلنرتنت 
ذهبت إىل جامعي أعمال فنية كانوا يعرفون املعارض التي 

اشرتوا منها األعمال.
ورشح�ت أن نس�بة الذين اعت�ادوا الحض�ور إىل املعارض 
للرشاء منها لكنهم اش�رتوا عرب اإلنرتنت للمرة األوىل بلغت 

29 يف املئة.
والحظ�ت م�اك أن�درو أن س�وق األعمال الفني�ة تررت 
من جائحة كوفيد-19 كغريه�ا من القطاعات، واضطرت 
املع�ارض إىل التعايش مع واقع إقفاله�ا وإلغاء معارضها 
الكبرية. واضطر بعض هذه املعارض إىل اإلغالق نهائيا، يف 

حني اكتفت أخرى بخفض عدد العاملني فيها.
وكش�ف ماك أن�درو أن املبيعات عرب اإلنرتن�ت مّكنت هذه 
املع�ارض م�ن مواصل�ة نش�اطها، بينم�ا أدت الجائح�ة 

وستؤدي إىل تأثري قوي وعميق عى األعمال.
ووصل حجم س�وق األعم�ال الفنية عاملًي�ا إىل 64.1 مليار 
دوالر ع�ام 2019 بحس�ب التقدي�رات، اي برتاجع قدره 5 
يف املئ�ة عن الع�ام 2018، ويعود ذلك بصورة أساس�ية إىل 

انخفاض املبيعات يف صاالت املزايدات.

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف تكريت

العدد : 1144/ش/2020
التاريخ 2020/10/4

اعالن
اىل املدعى عليه ) حسني بدر جديع(

بتاري�خ 2020/11/20 اصدرت محكمة 
االح�وال الش�خصية يف تكري�ت حكم�ا 
غيابيا بالع�دد 1144/ش/2020 بحقك 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك علي�ه قررت 
املحكمة تبليغك بق�رار الحكم اعاله عن 
طريق النرش بالصحف املحلية وعند عدم 
حضورك او م�ن يمثلك قانونا لالعرتاض 
ضمن املده القانونية البالغة ثالثون يوما 
تب�دأ م�ن اليوم الت�ايل لنرش ه�ذا االعالن 
فان القرار اعاله س�وف يكتسب الدرجة 

القطعية
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بيجي

العدد : 194/ش/2020
التاريخ 2020/9/30

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه ) محم�د احم�د عب�د 

حسن(
اقامت زوجتك املدعية ) رنا ياس�ني عبد( 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة الدع�وى املرقم�ة 
)194/ش/2020( تطل�ب فيه�ا الحكم 
) بالتفري�ق لل�رر( وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
وتايي�د املختار لذا ق�ررت املحكمة تبليغ 
بموعد املرافعة املوافق ) 2020/10/28( 
بالن�رش يف صحيفتني محليت�ني يوميتني 
ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا فس�وف تجري بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون 
القايض

قيرص عباس رشيد

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة : 424 / ت/ 2020 

التاريخ : 4 / 10 / 2020 
اعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفيذ بل�د العقار 
الحض�رية  تسلس�ل 10 / 3 م 5 
الواق�ع يف بل�د العائ�د للمدين االء 
س�لمان احمد املحجوز لقاء طلب 
الدائن رعد سلمان حسني البالغ ) 
500000 ، 45 ( دينار فعى الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة ثالث�ني يوم�ا تبدا من 
اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

التسجيل والداللية عى املشرتي .
منفذ العدل 

املواصفات : 
: تق�ع ع�ى  1-موقع�ه ورقم�ه 
الش�ارع الع�ام طري�ق بغ�داد / 

املوصل 10 / 3 م5 الحضرية .
2-ح�دوده واوصاف�ه : يقع قرب 
باتجاه  امل�رتوك  البادي�ة  مطع�م 
الشمال اي باتجاه املوصل محادي 

الشارع العام .
3-مساحته : دونم واحد .

4-درجة العمران : اليوجد . 
5-الشاغل : االء سلمان احمد 

6-القيم�ة املق�درة : 60000000 
ستون مليون دينار عراقي .

جملس القضاء األعىل
حمكمة استئناف بغداد/ الكرخ االحتادية

حمكمة بداءة البياع
اعالن

اىل املدعى عليه ) املدير املفوض لرشكة هوريزون إضافة 
)HORIZON TRADING COMPANY INC /لوظيفته
مجهول�ني مح�ل إقامتك�م حاليا أق�ام املدع�ي إضافة 
لوظيفته ) مدير عام رشك�ة توزيع املنتجات النفطية( 
الدع�وى املرقمة )أع�اله( لدى هذه املحكم�ة يطالبكم 
فيه�ا ) الحكم فس�خ العقد والزام�ك بتأدية مبلغ قدره 
)38880$( ثمانية وثالثون ألف وثمانمائة وثمانون دوالر 
امريكي عن قيمة املواد الغري مستلمة ( وملجهولية محل 
إقامتك حس�ب  كتاب وزارة الخارجية الدائرة القنصلية 
يف سفارة جمهورية العراق يف اوتاوا بالعدد 6/ 7 / 4 /ت 
/ اوت�اوا / 12775 يف 18/ 3/ 2018 وانتقال�ك اىل جهة 
مجهولة ق�ررت تبليغك بصحيفت�ني يوميتني  محليتني 
بموع�د املرافعة )20 / 10 / 2020( الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك أو من ينوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلما وفق القانون.
القايض 

تنويه
كنا قد نرشنا بجريدة املستقبل العراقي 
بالعدد )2229( يف 2020/10/4 اعالن 
مزايدة علنية لبيع )السكراب( والخاص 
بدائرة صحة نينوى يكون موعد املزايدة 
صب�اح ي�وم االربع�اء 2020/10/11 
)خط�أ( و )الصحيح( صباح يوم االحد 

2020/10/11 )لذا اقتىض التنويه(
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)اعالن( 
تعلن دائرة صح�ة نينوى عن اج�راء مزايدة علنية 
لبيع )الس�كراب( م�ن الحديد والصلب املس�تخرج 
من مؤسس�اتنا الصحية الت�ي تعرضت للهدم اثناء 
عمليات التحري�ر والعائدة لدائرتنا ) املجمع الطبي 
االيمن الكائن يف حي الش�فاء ومستش�فى االملاني 
400 رسير الكائن يف حي املامون ومستشفى السالم 
التعليم�ي والواقعة يف الجانب االيرس( وفقا الحكام 
قان�ون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالش�راك باملزايدة العلنية 
الحضور اىل القاعة الخاص�ة بمركز نينوى لتاهيل 
املعاقني صب�اح يوم االحد املواف�ق 2020/10/11 
الع�ارشة صباح�ا مس�تصحبني معه�م  الس�اعة 
التأمين�ات القانونية البالغة )50,000,000(  فقط 
خمس�ون مليون دينار عراقي نقدا او بصك مصدق 
مع نسخة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن 
والداللي�ة البالغ�ة )2%( من بدل البي�ع واملصاريف 

االخرى.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )147( و الصادر يف 2020/9/28 
تعلن اللجن�ة اعاله عن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيلها يف 
ادن�اه  وفقا الح�كام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة 
املزاي�دة العلنية . فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية  
الش�مال  وخالل مدة )خمس�ة عرش(  يوم  تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن  بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية 
عىل ان ال تقل عن )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة 
يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم 
بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل 
مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب 
املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل 
وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك 
اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة 

مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية الشمال.   
مالحظة / ان مدة االيجار سنة واحدة

الدكتور
فالح حسن عيسى الطائي

مدير عام دائرة صحة نينوى 
اضافة لوظيفته

ر. املهندسني 
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

المشيد على القطعة 
المرقمة نوع الملك ورقمه ت

1/7م28خانصور ساحة وقوف السيارات بمساحة 2000م2 1

1/963م27 سنوني  ساحة وقوف السيارات بمساحة 660م2 2

نرش مناقصة خارجية
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالش�راك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول عىل وثائق املناقصة وحس�ب 
املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خالل اج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليمات تنفي�ذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 
والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يت�م تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العط�اء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة اىل 
العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الش�عيبة � محافظة البرصة 
/ جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 11/10 /2020 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق 
عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وسيتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية 
/ رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2020/11/10 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت 

مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة )430000$( اربعمائة وثالثون الف دوالر امريكي فقط 

4 � تقديم كافة الوثائق املشار اليها يف الوثيقة القياسية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء(  ابتداء مع العطاء مصادقة من 
قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع من الوثيقة ويف حالة 

عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة  سيتم  استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلبات التاهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القسم الثالث ) متطلبات التاهيل الالحق( 

من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء 
6 � تقدي�م العط�اءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وان تكون 

موقعة ومختومة 
7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوما م�ن تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو 

او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة 
نفاذيت�ه ع�ن )28( يوم�ا من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرصف عراقي معتمد لدى البنك املرك�زي العراقي وبمبلغ قدره )8600( $ ثمانية 
االف وس�تمائة دوالر امريكي فقط والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ 

انتهاء نفاذ العطاء
9 � شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات 

بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجه�ة التعاق�د الح�ق يف الغ�اء املناقص�ة يف اي مرحل�ة من مراحلها قب�ل صدور كت�اب االحالة بناء عىل اس�باب م�ربرة دون تعويض مقدمي 

العطاءات 
13 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
15 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد / الكرخ االحتادية

اعالنحمكمة بداءة البياع 
اىل املدع�ى عليهم�ا / احمد عب�د الحمي�د كريم وعليوي خل�ف طويرش 

مجهول محل اقامته حاليا
اق�ام املدعي )امني بغ�داد / اضافة لوظيفته( الدع�وى املرقمة )1526/

ب/2017( لدى هذه املحكمة يطالبك فيها )الحكم بابطال قيد التسجيل 
العق�اري املرقم / 9031 م 18 /عامرية من اس�م املدع�ى عليهم واعادة 
تس�جيله باس�م دائرة املدعي اضافة لوظيفته ( وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد املجل�س البلدي انتقال�ك الىالجهة 
مجهول�ة قرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة يوم 
)2020/10/12( الس�اعة التاس�عة ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 

عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 558/2020/ E 
اعالن للمرة الثانية  LABORATORY EQUIPMENT FOR FOURTH DISTILLATION UNIT PROJECT 150.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

العدد / 1526/ب/2017
التاريخ 2020/9/27

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

صالح الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد : ج . ص : 1263 
اعالن 

قدم املواطن ) محمد قاسم عباس ( طلبا يروم فيه اضافة اللقب وجعله ) الشمري ( بدال من 
) فراغ ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل ) 10 ( يوما من تاريخ نرش االعالن 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام املادة ) 24 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة

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

فقد جواز السفر – الجنسية بنغالدش بأسم ) RAKIMIAH ALTAFMIAH ( حامل وثيقة 
الس�فر املرقم�ة ) 397 – 17 – 044 – 44 – 001 – 9641 – 01 – 19 ( فم�ن يعث�ر علي�ه 

تسليمه اىل شعبة االقامة والجوازات .
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،ألول م�رة خانت�ك األنماط 
الس�لوكية االعتيادي�ة الخاصة ب�ك ووضعتك يف 
مواقف حرجة. اسرتاتيجية الحلول التي تنتهجها 
يف املعتاد ال تحسن من األمور، مهما حاولت مراًرا 
وتك�راًرا. كنوع من التغيري، حاول التخيل عن تلك 

األنماط االعتيادية واتخذ منهًجا جديًدا.

عزيزي ب�رج الثور،أنت قادر عىل االندماج بكل 
سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود األجواء 
تناغ�م وتوافق من حولك. بإمكانك االس�تفادة 
م�ن هذا التأثري اإليجابي يف نش�اطات ترفيهية 
مذهل�ة أو يف العم�ل لدفع األم�ور وتكون فرد 

منتج.

عزيزي برج الجوزاء،يمكنك اليوم العمل بشكل 
بّناء من خ�ال الفريق، وهذا يعني أنك س�وف 
تس�تطيع تطبيق أصعب األفكار اليوم. س�وف 
تتلق�ى دعًما بش�كل خ�اص من خ�ال العمل 
وكذلك حياتك الش�خصية، أظهر حبك لآلخرين 

بهدف تقوية العاقات.

عزي�زي ب�رج الرسطان،م�ن املحتم�ل ظهور 
أزم�ات عن قري�ب، فح�اول أن ال تفقد مزاجك 
وأعصاب�ك. اذا حافظ�ت ع�ىل رابطة جأش�ك، 
وواجه�ت األح�داث غري الس�ارة والقاقل التي 
تثريه�ا، فل�ن تدوم كثريًا ولن تس�بب خس�ائر 

مهمة.

عزي�زي برج األس�د،أنت ناجح يف كل ما يخص 
العم�ل، والقرارات الهامة الت�ي اتخذتها أثبتت 
صحته�ا. لك�ن يج�ب أن تأخ�ذ الوق�ت ال�ذي 
تحتاجه دائًما عن�د التفكري يف املرشوعات. أنت 
مفع�م بالحيوية، فاس�تمتع بوقت�ك اخرج أو 

اكتشف أماكن جديدة.

عزيزي ب�رج العذراء،يب�دو وكأن�ك تقف أمام 
مش�كات ال يمك�ن التغلب عليها، ف�ا تيأس! 
فق�ط علي�ك تغيري منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ 

سوف تبدو الحلول واضحة.

عزي�زي برج امليزان،س�وف تقابل�ك التحديات 
بصورة متكررة بشكل غري عادي اليوم، مسببة 
ل�ك الكثري م�ن الضغوط. ربما يج�ب أن تبتعد 
عن الطريق أحياًنا بدالً من تحمل مسئولية كل 

يشء.

عزي�زي ب�رج العقرب،أن�ت مفع�م بالحيوي�ة 
والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك يف 
اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم 
إىل األم�ام يف مرشوعات�ك. لن يفي�دك االكتفاء 

باألمجاد املاضية والسلبية.

عزيزي برج القوس، صحتك الجسدية والعقلية 
يف أحسن أحوالها، فا تدع اللحظة تمر دون أن 
تس�عى وراء أفكارك. س�وف تكس�ب املؤيدين 
الذي�ن يش�اركوك يف األه�داف ويمكنهم امليض 

قدًما كفريق.

عزيزي ب�رج الجدي،عىل الرغم من أن كل يشء 
كان يس�ري بساس�ة م�ن قبل، يق�ف يشء أو 
ش�خص ما يف طريقك اآلن. ح�دد مقدار القوة 
الت�ي تحتاجها للتغلب عىل هذه العقبات أو ما 

إذا كان من األفضل تجاهلها ببساطة. 

عزيزي برج الدلو،كل ما تقوم بعمله حالًيا يتم عىل 
الف�ور وعىل أكمل وجه. كل ش�خص تتعامل معه 
من أصدقاء أو مع�ارف أو زماء بالعمل معجبون 
بحماس�ك وموهبت�ك يف التعام�ل م�ع األمور من 
الجانب الجيد وقدرتك ع�ىل أداء كل يشء بكفاءة، 

مما يزيد من ثقتك بنفسك بدرجة عالية.

عزي�زي ب�رج الحوت،حالًي�ا أن�ت مم�زق بني 
الرغب�ة يف إنج�از األم�ور وخيبة األم�ل لوجود 
حدود لذل�ك. ال تس�تخدم إرصار غري املرشوط 
يف ك�رس الحواجز، ألن املحيطني بك قد يفقدون 

صربهم ويهجروك.

العذراء

احلوت

ماذا تعرف عن طقطقة الظهر؟
تش�ري طقطق�ة الظه�ر أو كما تعرف 
طبًيا باصطاح )Crepitus( إىل صوت 
الفرقع�ة الص�ادر ع�ن الظه�ر عن�د 
حص�ول حركة معينة، مث�ل: اإللتواء، 

أو اإلنحناء إىل األمام أو الخلف. 
وهي أم�ر ش�ائع ال يس�تدعي القلق، 
إذ إن 45% م�ن األش�خاص يقوم�ون 
بطقطق�ة ع�ىل األق�ل مفص�ل واحد 

بشكل يومي.
مت�ى تصب�ح طقطق�ة الظه�ر أم�رًا 

مقلًقا؟
تصب�ح طقطق�ة الظه�ر مقلق�ة إذا 

صاحبتها بعض األعراض، مثل: األلم، 
أو تورم.

بالراح�ة عن�د  البع�ض  مل�اذا يش�عر 
طقطقة الظهر؟ 

ال زال العلم�اء ليس�وا متأكدين تماًما 
من أس�باب ح�دوث طقطق�ة الظهر، 
وإن كان�ت تس�بب مخاط�ر أو فوائد 
حقيقي�ة، ويوج�د بع�ض النظري�ات 

حول هذا املوضوع، منها االتي: 
•أن الحرك�ة بش�كل ع�ام تس�اعد يف 
تقليل األلم كما يف نظرية تحكم البوابة 

.)Gate-control theory(

•يربط البع�ض ص�وت الفرقعة الذي 
يأت�ي من املفاصل بأن�ه عامة عىل أن 
م�ا يفعلونه يس�اعدهم عىل الش�عور 

الجسدي بالراحة.
•قد تؤدي طقطقة الظهر إىل الش�عور 
الحقيق�ي بالراح�ة ل�دى الكث�ري من 
األشخاص الذين يقضون معظم يومهم 
جالس�ني، ويعود الس�بب يف ذلك إىل أن 
العديد من العضات التي تدعم العمود 
الفقري يمكن أن تصبح متيبس�ة بعد 
فرتات طويلة من الخمول، وتمدد هذه 
العض�ات حتى لو عن طريق طقطقة 

الظهر قد يسبب الشعور بالراحة.
•بالرغم من ع�دم وجود أبحاث كافية 
حول هذه الفرضية إال أن هناك بعض 
االدعاءات بأنه يت�م إطاق اإلندورفني 
عن�د طقطق�ة املفاصل، مم�ا يعطي 

شعوًرا مؤقًتا بالراحة.
•األل�م: إذ إن طقطق�ة الظهر تؤثر يف 
املفاصل مما قد يس�بب األل�م أو عدم 

الراحة.
تم�زق  يح�دث  العض�ات:  •تم�زق 
العضات عند إرهاق العضلة واإلفراط 

.)Overstretch( يف تمددها

أطباء العناية املركزة أقل عرضة 
لفريوس كورونا

كش�فت دراسة بريطانية أن األطباء 
العامل�ني يف العناي�ة املرّك�زة ه�م، 
بالرغ�م م�ن تعاملهم م�ع الحاالت 
األكثر خط�ورة، أقّل عرضة لإلصابة 
بف�ريوس كورون�ا م�ن زمائه�م يف 
األقس�ام األخرى، أو حّتى من عّمال 
يع�زى  املستش�فيات.وقد  صيان�ة 
تزويده�م  إىل  من�ه  ج�زء  يف  األم�ر 
تجهيزات وقائية بدرجة كبرية، مثل 
الكمامات، وف�ق ما أوضح القّيمون 
ع�ىل ه�ذه الدراس�ة الت�ي ن�رشت 
»ثوراك�س«  مجلّ�ة  يف  تفاصيله�ا 
الطبية.وقال أس�تاذ عل�م األوبئة يف 
جامع�ة برمنغه�ام أليكس ريش�رت 

الذي أرشف عىل هذه األبحاث: »كنا 
نحسب أن العاملني يف أقسام العناية 
املرّكزة يواجهون خطرا أعىل، لكنهم 
يحظ�ون بحماي�ة جّي�دة نس�بة إىل 
اآلخرين«.وقد ش�ملت الدراسة أكثر 
من 500 ف�رد من الطواقم الطبية يف 
مستش�فيات برمنغهام كانوا كلّهم 
يزاولون مهامهم يف أواخر نيس�ان/
أبريل، وقت اش�تداد وط�أة الوباء يف 
بريطاني�ا حيث ُفرض الع�زل العام. 
ويف تل�ك الفرتة، كانت املستش�فيات 
تعال�ج م�ا يع�ادل خمس�ة م�رىض 
مصابني بوباء كوفيد-19 الناجم عن 

فريوس كورونا يف الساعة الواحدة.

أسباب العطس املتكرر
العطس هو ردة فعل طبيعية من الجسم 
استجابة للمؤثرات الخارجية التي تهيج 
األنف فيعمل العطس عىل طردها، ولكن 
قد يحدث العطس أحياًنا بشكل متكرر، 

فما هي أسباب العطس املتكرر؟
أسباب العطس املتكرر

إليك أهم أسباب العطس املتكرر:
1. التهاب األنف التحسيس

 Allergic( إن الته�اب األنف التحس�يس
Rhinitis( م�ن أكث�ر أس�باب العط�س 
املتكرر ش�يوًعا، حيث تنتج الحساس�ية 
بس�بب استنش�اق م�واد معينة تس�بب 
التهي�ج وتث�ري الخايا داخ�ل األنف مثل 

حبوب اللقاح، العفن أو الغبار. 

فعند التعرض ألي من املسببات املذكورة 
أو غريه�ا تنتج الخاي�ا املخاطية داخل 
األن�ف مرك�ب الهيس�تامني ال�ذي يؤثر 
ب�دوره ع�ىل أعصاب الش�م وي�ؤدي إىل 

العطس املتكرر.
يت�م تخفيف أع�راض األنف التحس�يس 
والعط�اس املتك�رر باس�تخدام األدوية 

املضادة للهيستامني.
ويف حاالت التهاب األنف التحسيس املزمن 
تكون بخاخات األنف الس�تريويدية هي 
الع�اج األول واألمث�ل لتخفيف العطس 

املتكرر. 
2. العدوى

إن ن�زالت ال�ربد والع�دوى الفريوس�ية 

للجه�از التنفيس س�بب رئيس أيًضا من 
أسباب العطس املتكرر، ويرتافق العطس 
املتكرر يف حاالت العدوى الفريوسية مع 
أع�راض أخرى منها؛ االحتق�ان األنفي، 
الته�اب الحل�ق، دم�ع العينني، س�عال، 
حرارة وقشعريرة.إن إفراز املخاط بكثرة 
يف حاالت عدوى الجهاز التنفيس العلوي 
يؤث�ر ع�ىل النهاي�ات العصبي�ة لألن�ف 
وبالتايل يزيد من العطس بشكل متكرر.

يكون العاج باستخدام بعض مضادات 
الت�ي  األن�ف  وبخاخ�ات  الهيس�تامني 
وبالطب�ع  الكول�ني  مض�ادات  تحت�وي 
إن اإلكث�ار م�ن رشب امل�اء واملرشوبات 

الساخنة يساعد أيًضا.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 كوب كرنب رشائح رقيقة

1 حبة خيار رشائح طولية رقيقة
1 معلقة كبرية حبة الربكة

2 معلقة كبرية عصري ليمون
1 حبة فلفل حار مقطع »اختياري«

رشة ملح
خطوات التحضري:

يوضع الخيار يف بولة، ويضاف إليه الكرنب.
يضاف إليه عصري الليمون وامللح، وتخلط جيدا.

يوضع عليه الفلفل الحار، ويقلب مرة اخرى.
يحفظ يف الثاجة لحني التقديم.

يوضع يف الطبق، ويزين بحبة الربكة.
يقدم بارد.

سلطة خيار بالكرنب

؟؟هل تعلم
أّن الحض�ارة الس�ومرّية هي أول 
م�ن اخرتع�ت الكتاب�ة يف الق�رن 

الرابع ق.م.
أن أول كت�اب منش�ور يعتقد بأنه 
ملحمة جلجام�ش املكتوبة باللغة 
املس�مارّية يف ح�وايل س�نة 3000 

ق.م.
أن أق�دم جريدة م�ا زالت موجودة 
حتى ه�ذا اليوم هي صحيفة وينر 
تس�ايتونج الصادرة يف النمس�ا يف 

عام 1703م.
أن صموئي�ل جونس�ون كت�ب يف 
ع�ام 1755م أول قاموس يف اللغة 

اإلنجليزّية.
أن الع�رب ُيش�ّكلون 5% م�ن عدد 
ُس�ّكان العال�م، ولكنهم نرشوا %1 
من إجمايل ع�دد الُكتب املنش�ورة 

عاملّيا.
أّن أل�وان علم املباري�ات الرياضّية 
األوملبّي�ة هي األصف�ر، واألخرض، 
واألزرق، واألسود، واألحمر، وتوجد 
ع�ىل مس�تطيل أبيض؛ بس�بب أن 
أح�د هذه األلوان ع�ىل األقّل يوجد 

عىل علم دولة من دول العالم.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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تفاصيل دوري الكرة النسوي العراقي 2021
             المستقبل العراقي/ متابعة

فاتح�ت الهيئ�ة التطبيعي�ة التح�اد 
ك�رة الق�دم االندي�ة كافة لتس�جيل 
مش�اركتها م�ن عدمه�ا يف ال�دوري 
النسوي للساحات املفتوحة والدوري 
للموس�م  الص�االت  لك�رة  النس�وي 

.٢٠٢٠-٢٠٢١
وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان ان »الهيئ�ة 
س�تحدد ع�دد االندي�ة املش�اركة يف 
آلي�ة  املفتوح�ة  الس�احات  دوري 
الف�رق ونظ�ام  البطول�ة وتصني�ف 
البطولة بش�كل ع�ام، كم�ا تقرر ان 
يس�مح لجميع من هنَّ دون الثالثني 
عام�ا باملش�اركة، ولجمي�ع االندي�ة 

العراقية«.
وأضافت انها »حددت منتصف ش�هر 
ترشي�ن االول الح�ايل موع�دا أخ�را 

لتس�جيل االندية التي ترغب باملش�اركة يف 
دوري كرة الصاالت الذي ستحدد آليته بناًء 

عىل عدد االندية املشاركة«.

وقال�ت رئيس�ة اللجن�ة النس�وية، ازه�ار 
محمد بحسب البيان ان »الهيئة التطبيعية 

تويل اهتماما كبرا بالرياضة النسوية«.
واضاف�ت: »تس�عى اللجنة إلقام�ة دوري 

من ش�أنه الكش�ف عن املواهب 
النس�وية لالرتق�اء بواق�ع هذه 
اللعبة التي تشهد تطورا رسيعا 

يف مختلف بلدان العالم«.

اجلودو يعاود نشاطه عىل البساط
             المستقبل العراقي/ متابعة

ق�رر االتح�اد العراق�ي املرك�زي للجودو 
برئاس�ة ع�دي الربيع�ي، إقام�ة بطولة 
أندية العراق املفتوحة للشباب واملتقدمني 
للفرتة من ٢9 لغاية 3١ من شهر ترشين 
أول الحايل يف محافظة النجف األرشف، عىل 
أن يطلق عليها اس�م املرحوم األستاذ 

فيصل داود.
وق�ال رئي�س االتح�اد ع�دي 
الربيعي يف بيان ان »اتحاده 
م�ن   ١٢ ال  ايض�ا  ح�دد 
املقب�ل  ثان�ي  ترشي�ن 
بطولة  إلقام�ة  موع�دا 
أندية الع�راق املفتوحة 
لألش�بال والناشئني يف 
العاصم�ة بغ�داد عىل 
ان تس�تمر لغاي�ة ١4 
 ، ذات�ه  الش�هر  م�ن 
عىل أن يطل�ق عليها 
بطول�ة املرحوم زياد 

عيل زيدان«.
ولفت الربيعي اىل ان »اتحاده س�ينظم بطولة 
أندية العراق للنساء ولكافة الفئات العمرية ، يف 
مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق للفرتة من 

٢6 لغاية ٢8 من شهر ترشين ثاني املقبل«.
وش�دد ع�ىل رضورة »التكاتف والعم�ل الجاد 

بهم�ة عالي�ة لجمي�ع األعض�اء واالتح�ادات 
الفرعية واألندية ألجل العودة الرسيعة اىل سابق 
العهد ، من أجل تذلي�ل الصعاب والحفاظ عىل 
ديمومة اللعبة وتعويض ما فات خالل املرحلة 
املنرصمة التي ش�هدت تعطيل الحركة لجميع 

األلعاب بسبب فروس كورونا املستجد«.

ميمي ينترص 
عىل كورونا

بايرن ميونخ يقرتب 
من صفقة جمانية

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعل�ن نج�م املنتخب الوطني لك�رة القدم ونادي الس�يلية 
القطري مهند عيل »ميمي«، شفائه بشكل تام من فروس 

كورونا املستجد »كوفيد ١9«.
وأصي�ب »ميمي« بالفروس املس�تجد يف ال�٢5 من ش�هر 
أيل�ول امل�ايض، بعد خمس�ية أيام خضع لفح�وص طبية 
كان�ت نتيجتها س�البة، لكن الكادر الطب�ي اجرا فحوص 
أخرى تأكدت عدم ش�فائه من الف�روس ليواصل الحجر 
الصح�ي، قب�ل ان يعل�ن الالعب بنفس�ه ش�فائه بش�كل 

رسمي اليوم.
وبه�ذا الصدد نرش ميمي عرب حس�ابه عىل »انس�تجرام« 
قائ�اًل: »لله الحمد من قبل ومن بع�ده وحده ال رشيك له 

وبمنة منه وفضله، تم شفائي من فروس كورونا«.
وأضاف »اقدم ش�كري وامتناني واعتزازي لكل من س�أل 
واتصل واج�اد عيل بالدع�اء وتمنى يل الش�فاء بقلبه من 
الذي�ن اعرفهم وم�ن الع اعرفهم.. اس�أل الل�ه القدير ان 
يحفظك�م جميعاً ويحفظ اهلكم واحبابكم من كل س�وء 

ورش وان يرفع الوباء عن بالدنا وسائر بالد املسلمني«.

بشار رسن يكشف رس اإلطاحة بالنرص

اليبزيج يقرتب من كلويفرت الصغري

              المستقبل العراقي/ متابعة

أشاد العراقي بشار رسن نجم برسبوليس 
اإليراني، بروح العبي فريقه التي ساهمت 
يف تحقيق االنتصار عىل النرص الس�عودي 
للمب�اراة  والتأه�ل  الرتجي�ح،  ب�ركالت 

النهائية لدوري أبطال آسيا.
وق�ال بش�ار رس�ن، يف ترصيح�ات بع�د 
املباراة: »لدينا جمهور كبر يف إيران يصل 
إىل 4٠ مليون ينتظرون الفوز، وبإذن الله 

نحقق االنتصار ونتوج باللقب القاري«.
وأضاف: »املباراة كانت صعبة جدا وقوية 
أم�ام فريق ق�وي، ونح�ن قدمن�ا مباراة 

كبرة واس�تحق فريقي أن يصل للمباراة 
النهائية للبطولة«.

وواص�ل: »نأمل أن نحقق اللقب ونس�عد 
تنتظ�ر  الت�ي  اإليراني�ة  الجماه�ر  كل 
تتويجن�ا، وثقتنا يف أنفس�نا كانت كبرة 

قبل املباراة«.
وأش�ار نج�م برس�بوليس، إىل أن فريقه 
واجه بعض الصعوبات، عقب الطرد الذي 

تعرض له زميله يف األشواط اإلضافية.
وأت�م: »لعبن�ا ب�روح قتالي�ة عالية وهى 
الت�ي جلب�ت لن�ا الن�رص، باإلضاف�ة إىل 
األجواء املتميزة الت�ي كانت عليها املباراة 

وساهمت يف تحقيق ذلك«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يسعى اليبزيج إىل استعارة جاستن كلويفرت، جناح 
روما وابن الهولندي الدويل السابق باتريك كلويفرت.

وم�ن املنتظ�ر أن تتم إع�ارة الالع�ب إىل اليبزيج ملدة 
موس�م، بعدم�ا فش�ل الن�ادي األملان�ي يف اس�تعارة 

الفرنيس ال�دويل توماس ليمار الع�ب أتلتيكو مدريد، 
ألسباب مالية.

وكانت لنادي اليبزيج تجارب جيدة يف املوس�م املايض 
مع اس�تعارة العبني من روما، حيث استعار املهاجم 
باتريك ش�يك قبل أن يتمكن من ضمه باس�تغالل بند 
الرشاء املدرج يف عقد إعارته، مقابل ٢9 مليون يورو. 

ويف أعقاب ذلك انتقل شيك إىل باير ليفركوزن.
وذك�رت تقاري�ر أن صفق�ة كلويفرت ل�م يتبق عىل 

إتمامها سوى بعض التفاصيل.
باس�تعارة  اليبزي�ج  يس�تعيض  أن  املنتظ�ر  وم�ن 
كلويف�رت، عن أديموال لوكم�ان الذي تمت إعارته إىل 

فولهام.

نابويل مقيد باحلجر الصحي.. ويوفنتوس يتمسك بمطلبه
              المستقبل العراقي/ متابعة

ال ي�زال فري�ق نابويل يف الحج�ر الصحي كإج�راء احرتازي، 
امتثاال ملا أمرت به السلطات الطبية املحلية باملدينة الواقعة 
جن�وب إيطاليا.ول�ن يتمكن ناب�ويل من الس�فر إىل تورينو 
ملواجه�ة يوفنتوس، املقررة اليوم األحد، لكن هناك تأكيدات 
من الدوري اإليطايل حتى اللحظ�ة بأن املباراة قائمة.وحال 

لم تحدث تغيرات يف قرار »الس�ري آ«، فإن نابويل، حيث تم 
اكتش�اف إصابة العبني بفروس كورونا املس�تجد، سيعترب 
خارسا أمام يوفنتوس بنتيج�ة )٠-3( لعدم حضور املباراة 
املدرجة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الكالتشيو.وأكد 
نابويل، السبت أنه تلقى أمرا بعدم السفر إىل تورينو كإجراء 
اح�رتازي ملنع زي�ادة اإلصابات، وذلك قبل ف�رتة وجيزة من 
رك�وب الطائرة.وصدر هذا األمر عن الس�لطات الصحية يف 

مدين�ة ناب�ويل بعد اكتش�اف إصابة العبني اثن�ني إىل جانب 
عض�و من فري�ق العمل بالن�ادي املحيل.ويثر ه�ذا الوضع 
القلق ألن الن�ادي لعب يوم األحد امل�ايض أمام جنوى، وهو 
الن�ادي الذي س�جل فيما بع�د ما يص�ل إىل ٢٢ حالة إصابة 
بكوفيد-١9.وبالت�ايل، تم عزل ناب�ويل يف مدينته ولن يتمكن 
من الذهاب إىل ملعب أليانز مس�اء اليوم ملواجهة يوفنتوس.

وم�ع ذل�ك، أص�درت رابط�ة دوري الدرج�ة األوىل اإليطايل 

بيان�ا يف وقت متأخر من يوم الس�بت، أك�دت فيه أن املباراة 
س�تقام يف موعدها.بدوره، أكد اليويف أيضا يف بيان مقتضب 
أن العبيه س�يذهبون إىل ملع�ب أليانز لخوض املباراة وأعلن 
ع�ن قائمت�ه بالفع�ل.ويف محاولة لتأجي�ل املب�اراة، بعثت 
إدارة نابويل برس�الة إىل رابط�ة دوري الدرجة األوىل اإليطايل 
يف الس�اعات األخرة، أك�دت فيها أن النادي ل�ن يتمكن من 

الذهاب إىل تورينو »ألسباب قهرية«.

توخيل يدير ظهره لعرض سان جريمان
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت تقارير صحفية يف فرنسا أن توماس 
توخي�ل، املدي�ر الفني لن�ادي باريس س�ان 
جرم�ان الفرنيس لكرة القدم، ال يرغب يف أن 

يجدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.
وكتب�ت صحيفة »ليكيب« الفرنس�ية، اليوم 
األح�د، أن الس�بب يف رف�ض املدي�ر الفن�ي 
األملاني، 47 عاما، التجديد مع سان جرمان، 
يرجع إىل رصاع الس�لطة م�ع املدير الريايض 

للفريق ليوناردو.

يش�ار إىل أن عق�د توخيل مع س�ان جرمان 
مستمر حتى صيف ٢٠٢١.

وكان ليوناردو، 5١ عاما، قد أعلن معارضته 
الش�ديدة ملطال�ب توخي�ل بتعزي�ز صف�وف 
الفريق، بعد خس�ارة نهائي دوري األبطال يف 

املوسم املايض.
وحس�ب تقرير »ليكيب« فإنه من املمكن أن 
تسر األمور بش�كل مختلف مشرة إىل أنه ال 
ُيْعَتَقد أن مثل هذه الضوضاء الجانبية تروق 

ملالك سان جرمان.
ونقلت الصحيفة عن أح�د املقربني من مالك 

الن�ادي، دون أن تذك�ر اس�مه، 
القول: »إذا اس�تمرت األمور عىل 
ه�ذا النح�و، فالبد أن يس�تغني 

النادي عن واحد من االثنني«.
وثمة مزاعم بأن رؤس�اء النادي 
ال يش�عرون بالرضا عن سياسة 

ليوناردو يف الصفقات.
وكان توخي�ل طالب بعد خس�ارة س�ان 

جرم�ان يف نهائ�ي دوري األبط�ال بتعزي�ز 
خطوط الفريق، وجدد هذه املطالبة يف الفرتة 

األخرة.

آرسنال حيصد فوزًا بشق األنفس 
عىل شيفيلد

              المستقبل العراقي/ متابعة

تعاىف آرسنال من خسارته أمام ليفربول 
ليتخط�ى  املاضي�ة،  الجول�ة  يف   )3-١(
ضيف�ه ش�يفيلد يونايت�د )٢-١(، اليوم 
األحد، ضم�ن الجولة الرابعة من الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
 وس�جل هديف آرس�نال، الثنائ�ي بوكايو 
س�اكا يف الدقيقة )6١( ونيكوالس بيبي 
يف الدقيق�ة )64(، فيم�ا أح�رز ديفي�د 
ماكجولدري�ك ه�دف ش�يفيلد يونايت�د 

الوحيد يف الدقيقة )83(.
 ورف�ع آرس�نال رصيده به�ذا الفوز إىل 
9 نقاط، وتق�دم إىل املركز الرابع مؤقتا، 
س�يتي  ليس�رت  ع�ن  األه�داف  بف�ارق 
وليفربول الذي سيلعب مساء اليوم أمام 
أس�تون فيال، فيما بقي رصيد ش�يفيلد 

خاليا من النقاط.
الشوط األول

 واعتمد مدرب أرسنال عىل طريقة اللعب 
)3-4-3(، حي�ث وقف ك�ران ترني إىل 
جانب دافيد لويز وجابرييل ماجالهاييس 
يف عم�ق الخ�ط الخلفي، تواج�د هكتور 
بيلري�ن وبوكايو س�اكا ع�ىل الطرفني.
فيما تمركز ال�دويل املرصي محمد النني 
وداني س�يبايوس يف وس�ط امللعب، وراء 
خ�ط هجومي ثالثي مش�ّكل من ويليان 
وبير إيمريك أوباميانج وإيدي تكيتياه. 
يف الجهة املقابلة، لجأ شيفيلد يونايتد إىل 
طريقة اللع�ب )3-5-٢(، فتكون الخط 
الخلفي من كريس باشاك وجون إيجان 
وجاك روبنس�ون، وتواجد عىل الطرفني 
كل م�ن جورج بال�دوك وإندا س�تيفنز.
ولعب س�اندر برج دور الع�ب االرتكاز، 
وراء ثنائ�ي الوس�ط ج�ون لوندس�تام 
وب�ن أوزب�ورن، فيم�ا تقاس�م ديفي�د 
ماكجولدريك وأوليف�ر بوركي األدوار يف 

خط الهجوم لشيفيلد.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفية يف أملانيا وفرنس�ا أن نادي بايرن 
ميون�خ، يق�رتب من ضم املهاجم إريك ماكس�يم تش�وبو 

موتينج.
وكتب�ت مجل�ة »كيك�ر« األملاني�ة، وصحيف�ة »ليكي�ب« 
الفرنس�ية اليوم األحد أن أن تش�وبو موتين�ج، 3١ عاًما، 
سيوقع عقدا ملدة عامني مع النادي البافاري، وأنه لم يتبق 

سوى بعض التفاصيل إلتمام الصفقة.
ولم تصدر بيانات رسمية تتعلق بهذا املوضوع بعد.

كان الالعب الكامروني الدويل املولود يف هامبورج، لعب يف 
الدوري األملاني يف ماينز وشالكه، قبل يلعب خالل العامني 
املاضي�ني مع س�ان جرم�ان، وهو اآلن غ�ر مرتبط بأي 

ناد.
وأضاف�ت املجلة والصحيفة أنه من املنتظر أن يكون العب 
الوس�ط املهاجم بديال لروبرت ليفاندوفسكي، وهو الدور 
الذي ت�واله مؤخرًا الالع�ب الصاعد جوش�وا زيركزي ١9 

عاًما، واملزمع إعارته وفقا ملجلة »كيكر«.

ميالن يضم العب مانشسرت يونايتد
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ن�ادي ميالن اإليط�ايل، تعاقده رس�مًيا 
م�ع الربتغايل ديوجو دالوت، العب مانشس�رت 
يونايت�د اإلنجلي�زي، لينض�م للفري�ق خ�الل 

املركاتو الصيفي الجاري.
وذكر ميالن يف بيانه عرب موقعه الرس�مي، أن 
الروسونري حصل عىل توقيع دالوت، لينضم 

إىل ميالن ملدة موسم عىل سبيل اإلعارة.
وأض�اف أن املداف�ع الربتغ�ايل اخت�ار ارت�داء 

القميص رقم 5 مع ميالن، عىل مدار 
هذا املوسم.يذكر أن دالوت انضم إىل 
اليونايتد يف ع�ام ٢٠٠8 قادًما من 
بورت�و الربتغ�ايل، وش�ارك يف 35 

مباراة سجل فيها هدفا وحيدا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

نادال يتأهل لربع هنائي روالن جاروس دون عناء
            المستقبل العراقي/ متابعة

تأهل اإلسباني رافائيل نادال، املصنف الثاني عامليا بني العبي 
التنس املحرتفني، لربع نهائي بطولة روالن جاروس للمرة 
ال�١4 يف مسرته، بعدما تغلب عىل األمريكي سيباستيان 
ك�وردا )٢١3(.ويف مباراة اس�تمرت س�اعة و55 دقيقة، 
حقق املرش�ح الثان�ي للقب الفوز عىل منافس�ه األمريكي 

بنتيجة 6-١ و6-١ و6-٢.
وقال نادال بعد انتهاء املباراة »كانت مباراة جيدة جدا أمام 
خصم صعب للغاية، إنه العب عظيم س�يكون له مستقبل 

كبر«.وأض�اف الالعب الذي يس�عى للتتويج ب�روالن جاروس 
للمرة ال�١3 يف مس�رته أن »الطق�س كان صعبا جدا يف وجود 
كل هذه الرياح، لكنني سعيد جدا بصعودي لربع النهائي مرة 
أخرى«.ويتطل�ع نادال يف روالن جاروس للف�وز بلقب الجراند 
سالم العرشين يف مسرته، ليعادل السويرسي روجيه فيدرير.

ويف املحط�ة التالي�ة نحو تحقي�ق هذا الهدف، س�يواجه نادال 
الفائز بني األملاني ألكس�ندر زفريف، املرش�ح السادس للقب، 
واإليط�ايل جانيك س�ينر، صاح�ب ال�١9 عاما الذي سيس�عى 
ليصب�ح أصغر العب يصل لربع نهائي البطولة الفرنس�ية منذ 

أن حقق نادال ذلك عام ٢٠٠5.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

ماَكرون انكم ماِكرونمن ينقذ الطفولة؟

سامي جواد كاظمابراهيم المحجوب

عندم�ا كنا نعيش طفولتنا يف س�تينات وس�بعينات الق�رن املايض كان 
الفق�ر ش�ديد ومالزم لنا ولك�ن وجود عوائل متماس�كة خلقت ظروف 
تراع�ي حقوق الطفول�ة وبصورة عفوية.. ولم يك�ن االطفال يف حينها 
يش�عرون بقسوة الظروف يف اجس�ادهم ورغم الفقر اال ان الحياء كان 
موجود ولم تقبل العوائل بشكل عام عىل اطفالها كثري من املهن الشاقة 
او مهن�ة معيبة كمهنة التس�ول وه�ذا دليل قاطع عىل ع�دم تقبل تلك 
العوائ�ل ألطفالها العوز او اليشء املعيب... عكس ما نعيش�ه اليوم من 
حاالت س�لبية مع االسف الشديد حيث نشاهد يومياً املئات من االطفال 
مرشدين يف الشوارع، وخاصة التقاطعات عند االشارة الضوئية وعندما 
تتوقف السيارات للحظات يس�ارع اليك العرشات منهم قسم يستجدي 
بطريقة ماء الوجه واآلخر بطرق ملتوية كغس�ل جام السيارة او فرض 
بي�ع مادة الكلن�س او بيع العلك�ة باالكراه... واالكث�ر رضاوة ومفطر 
للقلب ان هؤالء االطفال يبقون صيفا وشتاء يف هذه االشارات الضوئية 
دون اي دوام يف عمل معني او االلتحاق يف املدارس... وتش�اهدهم طوال 
فرتة النهار مرشدين وتس�مع الكالم البذيء بينه�م دون رادع او خوف 
والظاه�ر للعيان ان عوائلهم اصبحت ال يعني لها مفهوم اإلنس�انية او 

معنى الطفولة بحق هؤالء األطفال ال من بعيد او قريب بيشء.....
ان املس�ؤولية اليوم تق�ع علينا كمجتمع وقبلنا املس�ؤول االول العائلة 
كونه�ا املجتم�ع املصغر لهم وكذل�ك الدولة رغم ان دولتن�ا تدعي ومنذ 
س�نوات اإلفالس وأنها ليس بحال أفضل منهم فنسمع يومياً االقرتاض 
والسلف من البنوك العاملية واملحلية وهذا إذا دل عىل يشء فانه يدل عىل 

ان حكومتنا ال تعرف عن الطفولة وقوانينها يشء..... 
ان اطف�ال الي�وم وخاصة ابن�اء العوائل امله�زوزة او املعدوم�ة او التي 
غلبتها الظروف اإلنسانية يعيشون يف الطرقات تحت زمن الحارض وهم 
مرشدون وينتظرهم مستقبل مجهول فماذا يكون مستقبل التعلم من 
الشوارع وان جوامعنا ومساجدنا ملتزمة بالصمت وكأن املسألة التعنينا 
كمجتمع اس�المي ويجب التدخل ومس�اعدتهم ش�هريا بمبلغ بس�يط 
من مبالغ التربعات.. واما ش�يوخ القبائل ومع االس�ف فانهم يميزون 
الغني واملسؤول عىل هؤالء واال فانه باستطاعتهم ترشيع احد اعرافهم 
يمنع ويعيب هذه الظواهر ويقومون بجمع مبالغ بسيطة تدفع لهذه 
العوائل بصورة ش�هرية تس�د لهم رمق العيش اذا كانوا فقراء ومنعهم 
ب�اي طريقة اذا كانوا عكس ذلك وانا ارى ان اغلب العوائل امليرسة تقبل 
بذلك.. وان التعاون بني الجميع من مسؤويل الدولة وعلمائنا االفاضل يف 
املساجد وشيوخنا االجالء يف دواوينهم العامرة ووسائل االعالم الهادفة 

سوف يخلق مجتمع غري ملوث خايل من الترشد والتسول والضياع.... 
وان ننق�ذ الطفولة لهؤالء الذين أصبحوا يعيش�ون حياًة بدايتها معيب 

ونهايتها اما القتل او السجون.

ايمانويل ماكرون يروم اىل غاية رائحتها س�يئة واملكر ش�يمتكم وال 
تستطيعون ان تقارعوا الحجة بالحجة بل تقارعوها باالرهاب واسال 
قبلها س�يدك بوش وابيه الذي اخرتع الح�رب عىل االرهاب يف فصول 
دموية ُنرش الفصل االول يف كتاب اوكار الرش تأليف كينيون غيبسون 
وينفرد كينيون غيبسون بكتابه هذا بميزة البحث شبه التاريخي عن 

الجذور التي أنبتت هذا الجنون األمريكي بجرائم الحرب.
س�يد ماكرون هل تعلم ان كلمة مكر ويمكر ويمكرون ومش�تقاتها 
وردت يف قران املس�لمني احدى واربعني م�رة ومنها هذه االيات التي 
يِِّئ  تصفك وانت تلقي خطابك االخري، »اْس�ِتْكَباًرا يِف اأْلَْرِض َوَمْكَر السَّ
يُِّئ إاِلَّ ِبأَْهلِِه« ، »َوَمَكُروا َمْكرًا َوَمَكرَْنا َمْكرًا َوُهْم  َواَل َيِحيُق الَْمْكُر السَّ
رَْناُهْم َوَقْوَمُهْم  اَل َيْشُعُروَن« ، » َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َمْكرِِهْم أَنَّا َدمَّ

أَْجَمِعنَي« ، » َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللُّه َواللُّه َخرْيُ الَْماِكِريَن »
تطرق جناب ماكرون اىل ما يريد القيام به بش�كل غامض حيث ذكر 
ان االسالم يعيش ازمة وحقيقة ان سبب االزمة هو املحور االمريكي 
الصهيوني وانت ضمن حلقات سلس�لته، فاالسالم بدا ينترش اكثر يف 
فرنسا وبقية البلدان االوربية وحتى امريكا وبدون حروب عىل عكس 
حروبك�م االرهابية ع�ىل العالم االس�المي التي زادت م�ن تاريخكم 

سوادا وارهابا اسالوا الجزائر عن فرنسا .
اتفق ماكرون مع املجلس الفرنيس للديانة االسالمية � املنصب اصال 
من قبل حكومة فرنس�ا �  يف غضون ستة اش�هر سينتهون من هذا 
العمل االس�ايس الذي بدا قبل عدة اش�هر والذي يتمثل اوال يف انش�اء 
ش�هادة لتدري�ب االئمة يف بلدن�ا، وثانيا االضطالع بمس�ؤولية دينية 
والت�ي تكون نابعة من ش�هادة االئمة، ثالثا كتابة ميث�اق اذا لم يتم 

احرتامه سيعني فصل االئمة .
حقيقة ال احد ينكر عليه مسؤولية الحفاظ عىل امن بلده ولكن ليكن 
بأس�لوب حضاري مع اثبات الدليل ومعاقب�ة كائن من يكون عندما 
يعبث باالمن الفرنيس، والحظه الغموض االضطالع بمسؤولية دينية 
وكتاب�ة ميث�اق، فما هي بنود امليث�اق ومن يمثل املس�لمني يف كتابة 
البن�ود؟  ولكن حقيقة الذي جن جنون ماك�رون هو اوال: بنيَّ مركز 
البحث PEW أن فرنس�ا تضم أكرب عدد من املس�لمني من بني جميع 
الدول األوروبية األخرى، حيث تؤوي ما بني 5.7 إىل 8.8 مليون مسلم 
هذا س�نة 2016 اما االن فانهم تجاوزوا العرشة مليون مسلم ، ثانيا 
: االن يمثل الدين اإلس�المي الديانة الثانية بعد املسيحية الكاثوليكية 
الرومانية من حيث عدد الس�كان يف االلتزام الديني ، وثالثا وهذا هو 
الس�بب الحقيق�ي ان عدد املس�لمني الذين هم من أص�ل فرنيس بلغ 
حوايل 70 ألف مسلم، ومعظمهم كان يعتنق يف البداية الدين املسيحي 

, اي سبعني الف مستبرص.

احلشود املليونية عىل طريق الزائرين صوب كعبة الشهادة

أعل�ن جراح األورام ال�رويس ميخائيل مياس�نيكان يف مقابل�ة مع القناة 
الخامس�ة إن اإلجه�اد يثري ظه�ور أورام رسطانية ورسد طرًقا بس�يطة 

للتخلص منه.
وأكد األخصائي أن اإلجهاد املزمن يؤدي إىل كبت جهاز املناعة.

وق�ال: “من املهم جًدا أن نفهم أن األورام الخبيثة يمكن أن تظهر بس�بب 
ضعف املناعة. ال ينبغي بأي حال من األحوال اس�تخدام مضادات اإلجهاد 

مثل التدخني والكحول واإلفراط يف تناول الطعام “.
ينصح الطبيب بتناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة بانتظام 
والتكي�ف مع الحال�ة املزاجي�ة اإليجابي�ة لتقليل خط�ر اإلصابة بمرض 

مميت.
وأوضح: “بفضل هذا، يمكن للجميع تجنب التوتر، والذي يمكن أن يكون 

له تأثري ضار عىل الحياة”.
كما نصح الطبيب باكتساب هوايات مثرية لالهتمام.

طريقة سهلة للوقاية من الرسطان

أكدت دراس�ة جديدة أن الس�منة وال�وزن الزائد تزيد م�ن خطر اإلصابة 
بالخرف بنسبة 30 باملئة. واعترب العلماء أنه ال داعي للخوف بهذا الشأن، 
ألن ذل�ك ال يعن�ي أن الخرف س�وف يتطور لدى جميع األش�خاص الذين 
يعانون من الس�منة. وبحس�ب ما نرشه موقع “ميد نوفوستي”، يوجد 
اآلن حوايل 50 مليون شخص يف العالم يعانون من الخرف، ووفقا ملنظمة 
الصح�ة العاملية، ي�زداد عدد املرىض كل عام بمق�دار 10 ماليني. أظهرت 
دراس�ة جدي�دة ُن�رشت يف املجلة الدولي�ة لعل�م األوبئة أن زي�ادة الوزن 
والس�منة تزيد م�ن عوامل الخطر لإلصابة بالخرف بنس�بة 30 باملئة. يف 
الدراس�ة الجديدة، أجرى العلماء الربيطانيون بحثهم عىل 6582 شخصا 
تبلغ أعمارهم 50 عاما وأكثر، وتمت متابعتهم ملدة 11 عاما. واس�تخدم 
الباحثون يف الدراس�ة معايري قياس�ية للوزن الطبيعي والسمنة بناًء عىل 
مؤرش كتلة الجس�م )BMI(. تطور الخرف لدى 7 باملئة من املشاركني يف 
الدراس�ة، وكان األش�خاص الذين يعانون من زي�ادة الوزن )مؤرش كتلة 
الجس�م من 25 إىل 29.9( لديهم مخاطر أعىل بنس�بة 27 باملئة لإلصابة 
به�ذه الحال�ة املرضية، مقارن�ة باألش�خاص الذي�ن كان وزنهم ضمن 

النطاق الطبيعي )مؤرش كتلة الجسم 24.9-18.5(.

زيادة الوزن تزيد خطر اإلصابة باخلرف

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

أطعمة ومرشوبات جيب جتنبها للحفاظ عىل بياض األسنان
غالب�ا ما يش�كل جمال االبتس�امة هاجس�ا 
يالحق األشخاص، ويعترب تبيض األسنان من 
أكث�ر العمليات التجميلية نموا يف بريطانيا يف 
ظل محاولة حوايل 2 مليون شخص الحصول 
عىل ابتسامة املشاهري.ويجري انفاق حوايل 2 
مليار جنيه اسرتليني لتحسني شكل األسنان، 
بزيادة تص�ل إىل 27% عن الس�نوات الخمس 
املاضية. ولكن أس�هل طريق�ة للحفاظ عىل 
بياض األس�نان ه�و تنظيفها بش�كل دائم.

وقام طبي�ب األس�نان طارق إدري�س، الذي 
يعم�ل يف مدينة مانشس�رت، بعرض قائمة ل� 
10 أطعم�ة ومرشوبات يجب تجنبها يف حال 
كنت تريد الحفاظ عىل أسنانك بحالة صحية 
وجمالية جيدة، طبقا ملا ورد بموقع “روسيا 
معاج�ني  أرضار  تك�ون  أن  اليوم”.ويمك�ن 

األس�نان املبيض�ة أكثر م�ن منافعه�ا، ألنها 
تدمر الحماية الطبيعية لألس�نان، وفيما ييل 
10 أنواع من األطعمة واملرشوبات التي يحب 

تجنبها:
1-صلصة الطماطم )الكاتشب(

يعت�رب الكاتش�ب ض�ارا ج�دا لألس�نان ألنه 
غن�ي باأللوان، ويمكن أن ي�رتك آثارا يصعب 

التخلص منها بسهولة.
2- النبيذ األبيض

يعد النبيذ األبي�ض حمضيا أكثر من األحمر، 
وقد يسبب املزيد من الرضر باألسنان.

3- صلصة الصويا/الخل البلسمي
يؤك�د الدكت�ور إدري�س ع�ىل رضورة تجنب 
تناول صلصة الصويا إن كنت تريد املحافظة 

عىل ابتسامة مرشقة.
4- الوجبات الهندية

باألل�وان  غن�ي  الهن�دي  الطع�ام  يعت�رب 
االصطناعي�ة الض�ارة باألس�نان، وينص�ح 
الدكت�ور إدريس باس�تخدام الكركم بدال من 

الكاري يف أثناء الطبخ باملنزل.

كشفت دراسة حديثة عن أقىص عمر يمكن 
أن يعيشه اإلنسان، قائلة إن أعتى املعمرين 

قلما يتجاوزون 125 سنة.
وتتبعت الدراسة، املنشورة يف مجلة “نيترش 
تج�اوزت  معمري�ن  بيان�ات  جورن�ال”، 
أعمارهم 110 س�نوات، يف كل من بريطانيا 

والواليات املتحدة واليابان وفرنسا.

ووجدت الدراس�ة أن متوسط األعمار  عند 
الوفاة لدى األش�خاص املعمرين لم يش�هد 
ارتفاع�ا منذ عام 1968، رغم حدوث تطور 
كب�ري يف خدمات رعاية املس�نني وعالجهم، 
ني�وز  ،”س�كاي  بموق�ع  ورد  مل�ا  طبق�ا 

العربية”.
وأشارت الدراسة أن معمرا واحدا فقط من 

ب�ني كل 10 آالف معمر يتمك�ن من تجاوز 
125 سنة من العمر، ويكون غالبا من ذوي 
ظروف صحية خاص�ة، تدخل فيها عوامل 
الوراثة.وي�رى باحث�ون م�ن كلي�ة “ألربت 
إينش�تاين” للط�ب يف نيوي�ورك، أن تتب�ع 
العينة، كشف أن لإلنسان عمرا افرتاضيا ال 

يتجاوزه إال يف حاالت نادرة.

دراسة تكشف أقصى عمر ممكن لإلنسان


