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يس�عى تنظي�م «داع�ش» إىل ترتي�ب صفوف�ه
يف الع�راق ،وذل�ك بع�د انقضاء فرتة ع�ى إعالن
النرص عليه واس�تعادة املدن التي س�يطر عليها
ع�ام  ،٢٠١٤إال أن الكوالي�س األمني�ة العراقي�ة
تعد الخطط للوص�ول إىل «القضاء النهائي» عى
التنظي�م اإلرهابي .ويعتمد «داعش» ،يف عملياته
الحالية ،عى عنرص املفاجئة واملباغتة والتضليل
اإلعالمي ،وهي األدوات نفس�ها التي استخدمها
التنظيم املتطرف قبيل سيطرته عى مدن عراقية
ع�ام  .٢٠١٤وكث�ف تنظي�م «داع�ش» هجماته
خ�الل األس�ابيع القليل�ة املاضي�ة ع�ى مواقع
الق�وات األمني�ة والعس�كرية العراقي�ة ،وكان
آخرها استهداف فصائل الحشد الشعبي ،ما أدى
إىل مقتل  3مقاتلني يف صفوف الحشد العشبي.
بدورها ،كشفت خلية اإلعالم األمني يف العراق عن
إط�الق نار مبارش من قبل عنارص تنظيم داعش
اإلرهابي عى القوات املتمركزة يف منطقة الشيخ
ابراهيم يف قضاء الدجيل جنوبي محافظة صالح
الدين ،وقد أدى الحادث إىل مقتل منتس�ب وجرح
آخ�ر .وأوضحت خلية اإلعالم أن تنظيم «داعش»
اس�تهدف نقط�ة مش�رتكة للرشط�ة االتحادية
بالفوج الثالث باللواء السادس بالفرقة السادسة
ملركز قضاء الدب�س بمحافظة كركوك ،مما أدى
إىل جرح منتس�ب من الرشط�ة املحلية العراقية.
وعاود «داع�ش» االس�تعانة بالتضليل اإلعالمي
لرف�ع ال�روح املعنوي�ة للمتطرف�ني الفارين من
العملي�ات األمنية يف صحراء الجزيرة عى الحدود
بني سوريا والعراق.
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رئيس الوزراء :العراق يرغب بلعب دور يف تعايف أسواق النفط
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احلشد الشعبي يوجه بإقامة دعوى ضد فضائية اساءت للمهندس
وكتلة تطالب بإغالقها
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه رئيس هيئة الحش�د الش�عبي فالح الفياض
بإقام�ة دع�وى قضائي�ة ض�د فضائية اس�اءت
للش�هيد ابو مهدي املهن�دس ،فيم�ا طالبت كتلة
نيابية بإغالق القناة.
وقال مكتب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي يف بيان
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ،إن “الفياض
وج�ه بإقامة دعوة قضائية ض�د قناة تليفزيونية
عرض�ت ما ي�يء اىل تاريخ قائد النرص و ش�هيد
ً
متهم�ة اياه
الع�راق الخال�د أبو مه�دي املهندس
باتهام�ات باطل�ة ال تم�ت للحقيق�ة ِبصل�ة ،يف
محاول�ة لطمس وتش�ويه التاريخ امل�رشف لهذا

م�ن ي�يء ألولئ�ك الق�ادة وتاريخه�م الجهادي
الكب�ر و ه�ي حريص�ة كل الحرص ع�ى القيمة
االعتباري�ة لتاريخ وش�خصية الش�هيد القائد أبو
مهدي املهن�دس ورفاقه بالجهاد” .إىل ذلك ،طالب
عضو مجلس الن�واب عن كتلة صادقون النيابية،
حس�ن س�الم هيئة االعالم واالتصاالت بمقاضاة
قناة  MBCوغلق مكاتبها يف العراق .وقال س�الم،
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إن
“قن�اة الفتنة والتكف�ر والداعم�ة لالرهاب قناة
ال�  MBCل�م تكتف عن دعمه�ا لالرهاب وبرامج
االفساد لتسقيط املجتمعات لتتعدى كل الخطوط
وتتجاوز عى مقام الشهداء .

البطل الذي قىض كل حيات�ه يف الجهاد و مقارعة
االره�اب وتحرير العراق” ،مش�ددا عى ان “هذه
امل�واد االعالمية تؤك�د اس�تمرار الدعاية املغرضة
لإلع�الم املس�موم ال�ذي يمع�ن يف االس�اءة لقادة
النرص وابط�ال فتوى الجهاد املق�دس الذي دعت
اليه املرجعية الرشيدة”.
و اش�ار البي�ان اىل ان الفي�اض ” :طالب الجهات
الرقابي�ة ذات العالقة وهيئ�ة االعالم و االتصاالت
ب�أخ�ذ دوره�ا يف التص�دي لهك�ذا اع�الم مضلل
للجمهور و ميء لتاريخ قادة النرص الذين قدموا
ارواحهم فدا ًء ألرض العراق و ترابه”.
و أك�د الفياض أن “هيئة الحش�د الش�عبي تمتلك
كام�ل الح�ق يف اتخ�اذ االج�راءات القانونية ضد
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التعليم تعلن عن ( )110منحة دراسية لنيل شهاديت املاجستري والدكتوراه يف روسيا
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،أمس الس�بت ،عن توفر
 110منح�ة دراس�ية لنيل ش�هادتي املاجس�تري والدكت�وراه للعام
 2021-2020يف الجامع�ات الروس�ية .وق�ال املدي�ر الع�ام لدائرة
البعثات والعالقات الثقافية الدكتور حازم باقر طاهر ،يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نسخة منه ،إن الجانب الرويس منح العراق 110
منحة دراسية لنيل شهادتي املاجستري والدكتوراه للموظفني وغري
املوظف�ني للعام ال�درايس ً 2020/2021
وفقا لل�روط والضوابط
الخاصة بنظام الزماالت الدراس�ية .وأكد املدير العام أن آخر موعد
للتقدي�م س�يكون يف تاري�خ  31/5/2020منوه�ا اىل ان التقدي�م
س�يكون عرب الرابط االلكرتوني الخاص بدائ�رة البعثات والعالقات
الثقافية (.)http://scrdgate.scrdiraq.gov.iq
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العراق يعد لـ «الصولة النهائية» عىل «داعش»

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

يس�عى تنظي�م «داع�ش» إىل ترتي�ب
صفوف�ه يف الع�راق ،وذلك بع�د انقضاء
فرتة ع�ى إعالن النرص عليه واس�تعادة
امل�دن الت�ي س�يطر عليها ع�ام ،201٤
إال أن الكوالي�س األمني�ة العراقي�ة تعد
الخطط للوص�ول إىل «القضاء النهائي»
عى التنظيم اإلرهابي.
ويعتم�د «داعش» ،يف عمليات�ه الحالية،
عى عنرص املفاجئة واملباغتة والتضليل
اإلعالم�ي ،وه�ي األدوات نفس�ها الت�ي
اس�تخدمها التنظي�م املتط�رف قبي�ل
سيطرته عى مدن عراقية عام .201٤
وكث�ف تنظيم «داع�ش» هجماته خالل
األس�ابيع القليل�ة املاضي�ة ع�ى مواقع
الق�وات األمني�ة والعس�كرية العراقية،
وكان آخرها اس�تهداف فصائل الحش�د
الش�عبي ،ما أدى إىل مقت�ل  3مقاتلني يف
صفوف الحشد العشبي.
بدورها ،كش�فت خلية اإلعالم األمني يف
الع�راق عن إط�الق نار مب�ارش من قبل
عن�ارص تنظي�م داع�ش اإلرهاب�ي عى
الق�وات املتمرك�زة يف منطق�ة الش�يخ
ابراهي�م يف قض�اء الدجي�ل جنوب�ي
محافظ�ة صالح الدين ،وقد أدى الحادث
إىل مقتل منتس�ب وجرح آخر .وأوضحت
خلية اإلعالم أن تنظيم «داعش» استهدف نقطة مشرتكة
للرط�ة االتحادي�ة بالف�وج الثال�ث باللواء الس�ادس
بالفرقة السادسة ملركز قضاء الدبس بمحافظة كركوك،
مما أدى إىل جرح منتس�ب من الرطة املحلية العراقية.
وع�اود «داع�ش» االس�تعانة بالتضلي�ل اإلعالمي لرفع
الروح املعنوية للمتطرفني الفارين من العمليات األمنية
يف صحراء الجزيرة عى الحدود بني سوريا والعراق ،وروج
التنظيم املتطرف لرواية تدعي تمكنه من الس�يطرة عى
قري�ة مبارك يف قضاء خانق�ني بمحافظة دياىل ،وهو ما
نفته قيادة العمليات املشرتكة يف العراق.
ّ
وب�ث «داعش» صورا ً لحرقه مزارع املحاصيل يف ش�مال
خانقني تحت عنوان «حرق محاصيل املرتدين يف ش�مال
خانق�ني دياىل» ،وهي الطريقة ذاتها التي اعتمدها قبيل
الس�يطرة عى مناطق واس�عة من الع�راق .ورغم ذلك،

ف�إن هجم�ات «داع�ش» تعترب ضعيف�ة قياس�ا ً بالتي
كان يش�نها ما قبل عام  2017بعد سيطرته عى مدينة
املوص�ل منتص�ف ع�ام  ،201٤ث�م التم�دد إىل مناط�ق
واس�عة يف العراق والسيطرة عى عدة مدن ،منها األنبار
وصالح الدين وأجزاء من مدينة كركوك النفطية ومن ثم
الوصول إىل تخوم العاصمة بغداد .لكن مراقبني يشريون
إىل أن ضع�ف اإلمكانيات والهزائم التي مني بها التنظيم
بعد الظهور علنا ً وتشكيله ل�»خالفته املزعومة» ،دفعته
للعودة إىل نقط�ة البداية ،حيث تنف�ذ املجاميع املنفردة
هجم�ات هنا وهن�اك ،كان آخرها ما ح�دث قبل يومني
يف قضية مختار قرية جالم س�امراء الذي قتل «داعش»
أش�قاءه وفج�ر منزل�ه وح�رق كل ممتلكات�ه لرفضه
االنصي�اع للتنظيم املتطرف .إىل ذلك ،كش�ف عضو لجنة
األم�ن والدف�اع الربملانية ب�در الزيادي أن األي�ام املقبلة
ستش�هد انطالق عملي�ة أمنية واس�عة ملالحقة عنارص

تنظي�م «داع�ش» يف املناط�ق الت�ي ظهروا فيه�ا .وقال
الزيادي ،يف ترصيح صحف�ي ،إن «زمر داعش اإلرهابية
بدأت خالل الف�رتة القريبة املاضية بعمليات هنا وهناك
بغية خلق فوىض أمنية ،لكننا اليوم وبعد التصويت عى
الحكومة الجديدة واملتضمن�ة وزيري الدفاع والداخلية،
ف�ان هنالك خطوات س�يتم امل�ي بها الس�تئصال تلك
البؤر وخالياهم النائم�ة من مناطقنا» ،مبينا ً أن «هناك
العديد م�ن البؤر للتنظيم اإلرهاب�ي موجودة يف املناطق
التي ظهر فيها س�ابقاً ،وقس�م م�ن أعضائه يتحركون
بأسماء وهمية يف تلك املناطق».
وأض�اف الزي�ادي ،أن «هن�اك جهدا ً اس�تثنائيا ً تقوم به
األجه�زة االس�تخبارية ملتابع�ة تلك األس�ماء الوهمية،
وهن�اك قاعدة بيانات كبرية ح�ول تلك الزمر الرهابية»،
ً
الفت�ا إىل «وجود خطط يتم االس�تعداد من خاللها للبدء
بصوالت وجوالت خالل األيام املقبلة لقواتنا األمنية عى

أوكار الزمر اإلرهابية».
وتابع ،أن «العمليات املرتقبة يف املناطق
الت�ي ظهرت به�ا الزم�ر اإلرهابية ،هي
بانتظار إعالن س�اعة الصفر النطالقها
بع�د اكتم�ال جمي�ع االج�راءات له�ا،
ستش�رتك فيه�ا قواتنا األمني�ة وطريان
الجيش ،وس�تكون رضبة قوية لس�حق
التنظيم اإلرهابي وجميع األوكار ،وستتم
محاس�بة املتورط�ني بإي�واء زم�ر هذا
التنظي�م االرهاب�ي» ،موضحا ً أن «هناك
قاع�دة بيان�ات ومعلوم�ات دقيقة جدا ً
عن جميع زمر تلك الجماعات اإلرهابية
وتحركاته�م وتح�ركات قياداتهم ومن
بينه�م الزم�ر الت�ي دخلت من س�وريا
خالل الفرتة السابقة».
العمليّة ذاتها ،تح ّدث عنها رئيس الوزراء
القائد العام للقوات املس�لحة مصطفى
الكاظمي أثناء زيارته ملقر هيئة الحشد
الشعبي.
وق�ال الكاظم�ي ،يف كلم�ة القاها خالل
زيارت�ه مق�ر هيئ�ة الحش�د الش�عبي،
بحس�ب بي�ان ملكتب�ه اإلعالم�ي تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه« ،إننا
مقبل�ون ع�ى صول�ة نهائي�ة إلجتثاث
تنظي�م داعش الذي يحاول إعادة تنظيم
فلول�ه ،وأن مقاتيل الحش�د الش�عبي يف
مقدم�ة الذي�ن ينف�ذون ه�ذه الصولة
اىل جان�ب اخوانهم يف الجيش وبقية القوات املس�لحة».
وأضاف أن «قانون الحشد رقم  ٤0الصادر يف عام 201٦
هو اإلط�ار القانوني الذي يحميكم وس�ندافع عنه ،وأن
قوة الدولة هي عندما تكون منسجمة مع قوانينها ومع
ش�عبها» ،مش�ريا اىل أن «هذا الحش�د هو حش�د الوطن
الذي ستخلد تضحياته وشهداؤه يف ذاكرة العراقيني».
وحذر الكاظمي من «وجود بعض األصوات النش�از التي
تحاول ايجاد فجوة بني الحش�د وبني الدولة» ،مؤكدا ً أن
«هذا التشكيك يجب أن يتوقف».
وتابع أن «الحش�د تأس�س اس�تجابة لفت�وى املرجعية
الديني�ة ممثلة بالس�يد عيل السيس�تاني وأن االنتقاص
م�ن ش�هدائه م�ن قبل أي�ة جهة كان�ت أم�ر مرفوض
تماماً» ،مؤكدا ً عى «دعمه للحش�د يف اط�اره القانوني
والرسمي».

شدد على ضرورة اإلسراع حبسم القضايا

وزير الداخلية يؤكد عىل مراعاة حقوق اإلنسان بالتعامل مع املوقوفني
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د وزي�ر الداخلي�ة عثمان الغانم�ي ،أمس
الس�بت ،عى أهمية مراعاة حقوق اإلنس�ان
بالتعام�ل م�ع املوقوف�ني واإلرساع بحس�م

نائبة تطالب بإضافة
بند إىل املوازنة للمناطق
املضحية واملنكوبة
بغداد  /المستقبل العراقي
طالب�ت النائبة عالي�ة نصيف رئيس
ال�وزراء ووزير املالي�ة واللجنة املالية
النيابية بإضاف�ة بند إىل املوازنة تحت
مس�مى (صن�دوق إعم�ار املناط�ق
املضحي�ة واملنكوبة لجن�وب العراق)،
للنه�وض بالواقع العمراني والخدمي
يف تل�ك املناطق أعط�ت الكثري وأخذت
القليل .
وقالت نصيف ،يف بيان تلقت املستقبل
العراق�ي ان املحافظ�ات الجنوبي�ة
دفع�ت رضيب�ة ثالث ح�روب أحرقت
فيها األخرض واليابس ،وبعد س�قوط
النظام السابق قدمت قوافل الشهداء
يف الح�رب ضد داع�ش ،وعانت الكثري
من اإلهمال وتلكؤ املشاريع العمرانية
والخدمي�ة ،ومازالت بنيته�ا التحتية
حت�ى اآلن أق�ل بكث�ري من املس�توى
املطل�وب ،ولم يم�د (صن�دوق إعادة
اعم�ار املناط�ق املترضرة) ي�د العون
لهذه املحافظات».
وتابعت نصي�ف  »:ان القضية تتعلق
بج�زء كب�ري م�ن الع�راق يض�م عدة
محافظ�ات تع�رض س�كانه لش�تى
أنواع الظل�م والحرمان منذ عقود من
الزم�ن ،ولم يتم إنصافهم ولم تحصل
مناطقهم عى االهتمام الكايف «.

القضاي�ا ،الفت�ا اىل أن املؤسس�ة األمني�ة
مؤسس�ة تنفيذي�ة مهنية بعي�دة عن األمور
السياس�ية وتجاذباته�ا .وق�ال الغانم�ي
يف بي�ان عق�ب زيارت�ه اىل محافظ�ة صالح
الدين ،إن «ص�الح الدين من املحافظات التي

عان�ت من وي�الت اإلره�اب ،أال أنها صمدت
وانترصت بجهود القوات األمنية والعسكرية
بتش�كيالتها كافة ،وجه�ود أبنائها وأهاليها
ويج�ب االس�تفادة من دروس وع�رب املايض
وتوظيفها لتعزيز استقرار أمن املحافظة».

وأضاف الغانمي ،أن «القيادة والسيطرة مهمة
جدا يف ه�ذه املرحلة ،والعودة اىل الس�ياقات
األصولية ،ففي العمل تضمن النجاح» ،محذرا
م�ن «الرتاخ�ي والتماه�ل يف أداء الواج�ب».
واش�ار الغانمي اىل أن «املؤسسة األمنية هي

مؤسس�ة تنفيذي�ة مهنية بعي�دة عن األمور
السياس�ية وتجاذباتها» ،مؤكدا عى «أهمية
مراعاة معايري حقوق اإلنسان يف التعامل مع
املوقوفني واإلرساع بحسم القضايا قدر تعلق
األمر بعمل وزارة الداخلية».

احلشد الشعبي يوجه بإقامة دعوى ضد فضائية اساءت للمهندس ..وكتلة تطالب بإغالقها
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بإقامة دعوى
قضائية ضد فضائية اس�اءت للش�هيد ابو مه�دي املهندس،
فيما طالبت كتلة نيابية بإغالق القناة.
وق�ال مكت�ب رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي يف بي�ان تلقت
املستقبل العراقي نسخة منه ،إن “الفياض وجه بإقامة دعوة
قضائية ضد قناة تليفزيونية عرضت ما ييسء اىل تاريخ قائد
ً
متهمة اياه
النرص و شهيد العراق الخالد أبو مهدي املهندس
باتهامات باطلة ال تم�ت للحقيقة ِبصلة ،يف محاولة لطمس
وتش�ويه التاريخ املرف لهذا البطل الذي قىض كل حياته يف
الجه�اد و مقارعة االرهاب وتحرير العراق” ،مش�ددا عى ان
“هذه املواد االعالمية تؤكد استمرار الدعاية املغرضة لإلعالم

املس�موم الذي يمعن يف االس�اءة لقادة النرص وابطال فتوى
الجهاد املقدس الذي دعت اليه املرجعية الرشيدة”.
و اش�ار البيان اىل ان الفياض ” :طالب الجهات الرقابية ذات
العالقة وهيئة االع�الم و االتصاالت ب�أخذ دورها يف التصدي
لهك�ذا اعالم مضلل للجمه�ور و ميسء لتاري�خ قادة النرص
الذين قدموا ارواحهم فدا ًء ألرض العراق و ترابه”.
و أكد الفياض أن “هيئة الحش�د الش�عبي تمتلك كامل الحق
يف اتخ�اذ االج�راءات القانونية ضد من ي�يسء ألولئك القادة
وتاريخه�م الجهادي الكبري و ه�ي حريصة كل الحرص عى
القيمة االعتبارية لتاريخ وشخصية الشهيد القائد أبو مهدي
املهندس ورفاقه بالجهاد”.
إىل ذل�ك ،طال�ب عض�و مجل�س الن�واب عن كتل�ة صادقون
النيابية ،حسن سالم هيئة االعالم واالتصاالت بمقاضاة قناة

 MBCوغل�ق مكاتبه�ا يف العراق .وقال س�الم ،يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،إن “قناة الفتن�ة والتكفري
والداعمة لالرهاب قناة ال�  MBCلم تكتف عن دعمها لالرهاب
وبرامج االفس�اد لتس�قيط املجتمعات لتتعدى كل الخطوط
وتتج�اوز عى مقام الش�هداء لتلصق س�مومها وارهابها اىل
شخص الش�هيد القائد ابو مهدي املهندس رضوان الله تعاىل
علي�ه والذي وصفت�ه باالرهاب�ي” .وأض�اف ،أن “عى هذه
القن�اة الصف�راء ان تفهم ان هذا الرم�ز الوطني والذي افنى
عم�ره مجاهدا يف مقارع�ة االحتالل واالره�اب وكان دوره
متمي�ز يف هزيمة عصاب�ات داعش االجرامي�ة كانت قناتكم
قن�اة العهر تبث برامجها الداعمة لالره�اب” .وطالب ،هيئة
االع�الم واالتص�االت ب�”مقاضاة ه�ذه القناة الس�اءتها اىل
الشهداء والرموز الوطنية وغلق مكاتبها”.

منظمة دولية تؤكد وصول اجهزة تنفس جديدة إىل بغداد ً
قريبا

الصحة :تسجيل ( )67اصابة جديدة وشفاء ( )37مصاب ًا من «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الصحة والبيئة ،أمس الس�بت،
ع�ن تس�جيل  ٦7اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس
كورونا وشفاء  37مصابا ً من الوباء يف العراق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه ،انه «تم فح�ص ( )3100نموذج
يف كافة املختربات املختص�ة يف العراق ،وبذلك
يكون املجم�وع الكيل للنماذج املفحوصة منذ
بداية تس�جيل املرض يف العراق (.»)1٤٦5٩٤
وأضافت أن «مختربات الوزارة ّ
س�جلت ()٦7
ا ٕصابة يف العراق موزعة كالتايل:

بغداد /الرصافة25 :
بغداد /الكرخ25 :
مدينة الطب٨ :
البرصة1 :
ميسان1 :
كركوك1 :
ذي قار5 :
نينوى1 :
وأوضحت الوزارة ،أنه «تم شفاء 37حالة من
فريوس كورونا وكما ييل:
بغداد  /الكرخ13 :
مدينة الطب3 :

البرصة13 :
بابل 3 :
كركوك2 :
واسط1 :
اربيل2 :
وأك�دت أن «حصيل�ة الوفي�ات بلغ�ت أرب�ع
حاالت ،حالتني يف بغ�داد /الرصافة ،وحالتني
يف مدينة الطب».
وتابع�ت الوزارة ،أن «مجم�وع االٕصابات بلغ
 ،32٦0ومجموع حاالت الش�فاء  ،212٦فيما
بل�غ ع�دد الراقدي�ن ال�كيل  ،1013ومجموع
الوفيات .»121

إىل ذلك ،اعل�ن ممثل الصحة العاملية يف العراق
أده�م إس�ماعيل أن اجه�زة تنف�س جدي�دة
ستصل قريبا ً إىل البالد.
وقال اس�ماعيل يف حديث نقلته وكالة االنباء
العراقي�ة ،إنه «يجب التش�ديد ع�ى القادمني
م�ن الخارج وعزلهم  1٤يوماً» ،مش�ريا اىل أن
«هنالك اجهزة تنفس جديدة ستصل قريبا ً إىل
العراق».
واعت�رب ممث�ل منظم�ة الصح�ة العاملي�ة يف
الع�راق ،امس الجمع�ة ،أن الع�زل املناطقي
الح�ل الوحيد ملواجهة كورونا ،مؤكدا ً رضورة
محارصة الفايروس.
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رئيس الوزراء :العراق يرغب بلعب دور
يف تعايف أسواق النفط
بغداد  /المستقبل العراقي
تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي اتصاال هاتفي�ا من املدير
التنفي�ذي لوكال�ة الطاق�ة الدولية،
فات�ح ب�ريول ،ق� ّدم خالل�ه التهنئة
للكاظم�ي بمناس�بة توليه رئاس�ة
الحكومة .واك�د مدير الطاقة الدويل
بحس�ب بيان ملكتب رئي�س الوزراء

تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه
«اس�تعداد الوكالة الدولي�ة للطاقة
لتقدي�م املش�ورة والدع�م للعراق يف
معالجة أزم�ة أس�عار النفط» .من
جهته ق ّدم الكاظمي شكره ،لبريول،
«وأع�رب عن رغبة الع�راق يف تعزيز
استقرار أسواق الطاقة دوليا ،ولعب
دور يف تعافيها بعد اإلنتهاء من أزمة
جائحة كورونا».

( )130نائب ًا يطالبون احللبويس باستئناف
عقد جلسات الربملان
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د النائب صادق الس�ليطي ،أمس الس�بت ،ان  130نائب�ا طالبوا رئيس
الربمل�ان محمد الحلبويس باس�تئناف عقد جلس�ات الربمل�ان ،محمال اياه
تعطيل أعمال مجلس النواب واضعافه.
وقال الس�ليطي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان «أكثر من
 130نائب يطالبون رئيس مجلس النواب باس�تئناف عقد جلسات مجلس
النواب» ،محم�ال «رئيس مجلس النواب مس�ؤولية تعطيل أعمال مجلس
النواب واضعافه مما دفع الكثري من أعضاء مجلس لحرصهم واحساسهم
باملسؤولية واملطالبة بإعادة انعقاد جلسات املجلس بشكل منتظم وعودة
انعقاد اجتماعات اللجان ملمارسة الدور الرقابي والتريعي وبأرسع وقت
خالل األيام القادمة ملواجهة التحديات التي تعصف بالبلد».
واضاف الس�ليطي ان «عى األمانة العامة ملجلس النواب أخذ االحتياطات
الصحية الالزمة للحفاظ عى سالمة الحضور واملوظفني أسوة باملؤسسات
الحكومي�ة األخ�رى» ،مطالبا «الن�واب بأن ال يقترص عقد الجلس�ات عى
التصويت عى الكابينة وإقرار املوازنة ،بل باإلرساع بأكمال جداول تقسيم
الدوائ�ر االنتخابية املتعددة وإكم�ال مصادقة قان�ون االنتخابات وإجراء
االنتخابات املبكرة».

الديقراطي يعلن
متسكه بفؤاد حسني للخارجية ويؤكد:
ال حوارات بشأن بديله
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د الح�زب الديمقراط�ي
الكردس�تاني ،أم�س الس�بت،
تمس�كه بتويل فؤاد حسني منصب
وزارة الخارجية ،فيما نفى خوضه
مباحث�ات م�ع القوى السياس�ية
إليج�اد بديل ع�ن حس�ني لحقيبة
الخارجية.
وقال�ت النائب�ة مي�ادة محم�د
إس�ماعيل يف ترصي�ح صحف�ي إن
“الحزب الديمقراطي الكردستاني

م�ازال متمس�كا بف�ؤاد حس�ني
كمرشح وحيد ملنصب الخارجية”.
وأضاف�ت إس�ماعيل ،أن “األم�ر
ق�د حس�م وال يوجد مرش�ح بديل
ع�ن حس�ني” ،مبين�ة أن�ه “مت�ى
م�ا ق�دم رئي�س ال�وزراء كابينته
الوزارية سيتم طرح حسني ملنصب
الخارجية “.
وأشارت إس�ماعيل إىل أنه “يف حال
ت�م رف�ض الب������رمل�ان ت�ويل
حس�ني للخارجي�ة س�يكون ل�كل
حادث حديث”.

الكعبي :عاكفون عىل انضاج الترشيعات
والقوانني
بغداد  /المستقبل العراقي

اك�د نائب رئيس مجلس النواب ،حس�ن الكعب�ي ،ان الربملام عاكف
ع�ى انضاج عدد م�ن التريعات منها قانون�ي االندية واالتحادات
الرياضية.
جاء ذلك خالل اس�تقباله يف مكتبه وفد من رابطة الالعبني الدوليني
بينه�م عم�اد محمد ومحمد نارص وس�امر س�عيد وحي�در جبار،
بحض�ور رئيس لجنة الش�باب والرياض�ة النيابية عب�اس عليوي
والنائب بيداء خرض.
ودع�ا الكعبي بحس�ب البيان الصادر عن مكتبه ،وتلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،اىل» رضورة انه�اء التقاطع�ات وتج�اوز
املش�كالت القائمة بني جميع الجهات واملؤسس�ات والش�خصيات
الرياضية والش�بابية والتوجه نحو اصالح املنظومة الرياضية التي
عانت من تصدع كبري طيلة السنوات السابقة».
واك�د ان» مجل�س النواب عاك�ف عى إنضاج عدد م�ن التريعات
بمش�اركة القطاعات والش�خصيات واملعنيني يف الش�ان الريايض،
للتصوي�ت عليه�ا خ�الل الف�رتة املقبل�ة ومنه�ا قانون�ي االندي�ة
واالتحادات الرياضية».
وش�دد الكعب�ي ع�ى» رضورة توحيد الخط�اب وال�رؤى والربامج
الخاصة بالشان الريايض للمساهمة يف وضع خارطة طريق عملية
و ش�املة لدراس�ة واقع الرياضة واصالح الخلل الحاصل يف مجمل
الحركة الرياضية و مفاصل وادارات بعض االندية املوجودة».
واشار اىل» اهمية دعم الالعبني واملدربني الدوليني الشباب واالستفادة
من خرباتهم املرتاكمة يف رس�م مستقبل الرياضة واالرتقاء بواقعها
الحايل».
وتاب�ع البيان» كما تط�رق الكعبي مع الرياضي�ني الحارضين عى
اهمي�ة تري�ع قوانني تواك�ب التط�ور الحاص�ل يف العالم وبحث
موضوعة اللجنة املش�كلة الدارة اتحاد كرة القدم ورضورة قيامها
بمس�ؤولياتها تج�اه تنظيم عم�ل االتحاد واج�راء انتخابات تفرز
نم�اذج رياضية كفوءة ونزيه�ة تتحمل مس�ؤوليتها يف ادارة ملف
ادارة الكرة العراقية يف الفرتة املقبلة».
ب�دوره اكد رئيس لجنة الش�باب والرياض�ة ان» الفصل التريعي
الحايل سيش�هد تري�ع قانوني االتح�ادات واالندي�ة الرياضية ملا
يشكالنهما من ركيزة اساس�ية للنهوض بالواقع الريايض» ،معربا
ع�ن» دعم مجلس الن�واب ولجنة الش�باب لكل ما من ش�أنه دعم
الحركة الرياضية والشبابية يف البالد».
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حمافظ بغداد يعلن املبارشة بمشاريع
حمافظ البرصة :دائرة املوارد املائية سرتسل آليات حلل مشكلة املياه يف أهنر قضاء الصادق
تأهيل « »٣حمالت سكنية يف اليوسفية
افتتح جسر الشهيد كنعان التميمي بعد اكتمال أعمال الفتحة املالحية

المستقبل العراقي /صفاؤ الفريجي

أك�د محاف�ظ الب�رة املهن�دس عب�د األمري
العيدان�ي ان هن�اك تواصل مس�تمر مع مدير
دائ�رة امل�وارد املائي�ة يف املحافظ�ة ملتابع�ة
موض�وع مش�كلة املي�اه يف نهر الداي�ر ونهر
عنرت يف قضاء الصادق الواقع شمال محافظة
الب�رة ،مش�ريا ً اىل ان دائ�رة امل�وارد املائي�ة
وللتقليل من معاناة املواطنني الساكنني يف تلك
املناطق ارس�لت حفارة لتس�ليك األنهر لزيادة
تريف املياه .
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي ص�در عن
مكتب�ه االعالم�ي الخ�اص وتلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه ان هناك تواصل مس�تمر
م�ع مدير دائ�رة امل�وارد املائية جمعة ش�ياع
والذي أكد إرس�ال حفارة للتقليل من املشكلة
لح�ني وصول الحفارة الربمائية التي س�تقوم
بغلق نهايات األنهر التي تس�حب املياة املالحة
عند ظاهرة الجزر.
وب�ني « مدير دائ�رة املوارد املائي�ة انه تم فتح
( )٥أنابيب من مجموع ( )١٤انبوب من املعرب
األنبوب�ي لزيادة تري�ف نهر الف�رات ورفع
منسوب املياه لكي يدخل املاء العذب اىل األنهر

الفرعية لحني مد األنبوب الناقل للمياة العذبة
لألساالت لغرض إنهاء املشكلة.
واوضح» جمعة أن مش�كلة نه�ر الداير وعنرت
ه�ي تتعلق باألس�الة وليس�ت ب�األرواء حيث
وضعت األس�االت دون موافقات املوارد املائية
ِ
والن األنهار فرعية ومعرضة للش�حة والتلوث
عند نزول املناسيب ويف هذه االيام حدث نزول
مفاجئ باملناسيب وجزر عايل مما ادى ذلك اىل

زيادة الرتاكي�ز يف االنهر ،اضافة اىل ان مديرية
اه�وار ذي قار تعمدت اىل غل�ق املعرب االنبوبي
ال�ذي يغ�ذي الب�رة ب٤٠م /٣ثا م�ن املياه
دون علم املوارد واألهور مما ادى ذلك إىل نزول
مناسيب املياه.
إىل ذلك ،افتتح محافظ البرة املهندس أسعد
عب�د األم�ري العيدان�ي ج�ر الش�هيد كنعان
التميم�ي (ج�ر التنومة) ال�ذي يربط قضاء

ش�ط الع�رب بمرك�ز املحافظ�ة بع�د أكتمال
أعمال الفتحة املالحية من قبل رشكة بن ماجد
التابعة اىل وزارة الصناعة واملعادن العراقية.
وقال العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه
االعالمي الخاص خالل افتتاحه لجر الشهيد
كنعان التميم�ي (جر التنوم�ة) ان الكوادر
الهندس�ية والفني�ة أكمل�ت أعم�ال الفتح�ة
املالحية والتي ستس�هل مرور س�ري املركبات
بني قضاء ش�ط العرب ومركز البرة ،فضالً
عن تس�هيل حركة الس�فن القادم�ة اىل ميناء
املعقل.
وب�ني محافظ الب�رة ان الك�وادر العاملة يف
رشك�ة بن ماجد بذل�ت جهود حثيث�ة وكبرية
خ�الل الف�رتة املاضية رغ�م جائح�ة كورونا
لكنه�م أكمل�وا مه�ام صيانة وإكم�ال نصب
الفتح�ة املالحي�ة يف ج�ر الش�هيد كنع�ان
التميمي (جر التنومة).
واضاف محافظ البرة انه كانت هناك جوالت
ميداني�ة مختلفة ملتابعة العديد من املش�اريع
املهم�ة يف البرة ومن بينه�ا مرشوع الفتحة
املالحية ،مؤكدا ً أنه من واجب الحكومة املحلية
متابعة املشاريع الخدمية املهمة ألبناء الشعب
البري.

المستقبل العراقي /طالب ضاحي
أعل�ن محاف�ظ بغ�داد املهن�دس
محمدجابرالعطا ،أمس السبت ،عن املبارشة
بمشاريع لتأهيل  ٣محالت سكنية يف ناحية
اليوسفية.
واش�ار املحاف�ظ ،خ�الل زيارت�ه امليداني�ة

خالل زيارته األوىل للخطوط اجلوية العراقية

وزير النقل :هدفنا رفع احلظر األوريب والعودة بقوة إىل سوق الطريان الدويل واإلقليمي

بغداد  /المستقبل العراقي

العالقني يف بعض الدول بس�بب جائحة كورونا.
وطالب الوزير الحض�ور بإعداد توصيات خاصة خالل
أس�بوع لغرض دراستها من ش�أنها املساهمة يف رفع
إجراءات الحظر األوربي املفروض عىل الرشكة لعودتها
إىل عضوي�ة اتح�اد النواق�ل الجوي�ة العاملي�ة وال�ذي
سيمكنها من الخروج من قائمة السالمة األوربية التي
حظرت الرشكة من الط�ريان يف األجواء األوربية فضالً
عن اتاحة املنافسة يف سوق الطريان دول ًيا وإقليما ً.
ويف الختام ،اجرى الوزير جولة تفقدية إىل قرية الشحن
الج�وي مطلعا ً عىل حيثيات العمل فيها  ،وجدد حرصه
الكب�ري عىل تطبي�ق برنامج متكامل يف مجال الش�حن
الجوي يتوافق مع القوانني واألنظمة املعتمدة عامليا ً يف
خزن واس�تالم وتسليم املواد الداخلة اىل الشحن الجوي
يف البالد .

أجرى وزير النقل الكابتن نارص حس�ني الشبيل ،أمس
السبت ،زيارة تفقدية للرشكة العامة للخطوط الجوية
العراقي�ة يف مطار بغداد ال�دويل  ،عقد خاللها اجتماعا ً
موسعا ً ضم مدير عام الخطوط الجوية العراقية وكالة
الس�يد ذو الفق�ار عبد الحس�ني ومعاونه الس�يد عىل
مخلص ومدراء األقس�ام والشعب الرئيسية يف الرشكة
.
وأكد خالل االجتماع أن الخطوط الجوية العراقية اليوم
يقع عىل عاتقها مهام ومسؤوليات كبرية بهدف تقديم
الخدمات املتميزة للمسافرين خالل رحالتهم عىل متن
طائراتها ،مم�ا يتطلب جهدا ً مضاعف�ا ً للعاملني فيها
لالرتقاء بواقع خدماتها سيما يف عملية إجالء العراقيني

أدويـة سامـراء حتقـق زيـادة كبيـرة فـي مبيعاهتـا
خـالل الفصـل االول مـن العـام احلالـي
بغداد /المستقبل العراقي
حقق��ت الرشك�ة العامة لصناع�ة األدوية
واملس�تلزمات الطبي�ة يف س�امراء إح�دى
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن زي�ادة
كب�رية يف مبيعاته�ا خالل الفص�ل االول من
العام الحايل  2٠2٠مقارنة بنفس الفرتة من
الع�ام املايض  2٠١9وبنس�بة تطور بلغت (
. ) %7١
وأوض�ح مدير عام الرشكة الصيدالني عب�د
الحمي��د عبد الرحم�ن الس�ال�م يف تريح
للمكت�ب اإلعالم�ي يف ال�وزارة ان الرشك�ة
تمكنت م�ن تحقيق ارتفاعا ً كب�ريا ً يف قيمة
مبيعاتها بعد ان اتبعت سياس�ة تس�ويقية

حمكمة حتقيق الزبيدية تصدق أقوال متهمة
بجريمة قتل طفل بالسادسة من العمر
بغداد  /المستقبل العراقي

جديدة من خالل االس�تقراء املستمر للسوق
املحلية ووضع خطة تس�ويقية اس�تطاعت
م�ن خالله�ا تحقيق قف�زة نوعي�ة وزيادة
يف مع�دالت الفص�ل االول م�ن الع�ام الحايل
وبنس�بة تطور بلغ�ت (  ، ) %7١مش�ريا ً اىل
ان قيم�ة مبيع�ات الرشك�ة يف الفصل االول
م�ن الع�ام الح�ايل بلغ�ت (  ) ١٥ملي�ار و (
 ) ٣89ملي�ون دين�ار مقابل (  ) 8ملي�ار و
(  ) 976ملي��ون دين�ار يف الفصل االول من
العام املاض�ي .وأك�د املدير العام ان الرشكة
ستتخذ إجراءات جديدة وستعتمد سياسات
تهدف اىل مضاعفة اإلنتاج واملبيعات وتوفري
جمي�ع املس�تحرضات للمواط�ن العراق�ي
وبأسعار مناسب�ة .

نواب يتبنون إضافة رواتب
العقود املشتغلني حسب قرار ٣١٥
ضمن ختصيص موازنة ٢٠٢٠

صدقت محكمة تحقيق الزبيدية التابعة لرئاس�ة محكمة اس�تنئاف واس�ط
االتحادية اقوال متهمة بجريمة قتل طفل بالسادسة من العمر.وأفاد مراسل
املرك�ز االعالمي ملجلس القضاء االع�ىل «ان املتهمة اعرتفت رصاحة بقيامها
بدف�ع املجن�ى عليه يف احد االنه�ر القريبة من دارها اثناء م�ا كان يلعب مع
االطفال وان س�بب فعلتها تلك يعود حس�ب تصورها بدفع والد املجنى عليه
بدف�ع ابنتها يف ذات النهر قبل ثالث س�نوات م�ا أدى اىل وفاتها غرقاً ،يف حني
تش�ري االوراق التحقيقي�ة الخاصة بالح�ادث بأنه كان قض�ا ًء وقدر».وأفاد
املراس�ل اىل ان «املحكمة صدقت اقوال املتهمة واجرت لها كش�ف الدالله وتم
اتخ�اذ االج�راءات كافة بحقها وفق احكام امل�ادة  ٤٠6ق.ع وهي االن بصدد
احالتها اىل محكمة املوضوع لتنال جزاءها العادل».

امانة بغداد تعلن عدم تلقيها أموال
منذ مطلع العام :نعمل بجهودنا الذاتية
بغداد /المستقبل العراقي
اك�دت امانة بغ�داد ان االعم�ال التي
تقوم بها هي بجهوده�ا الذاتية وعدا
الرواتب فهي لم تستلم اي تعزيز مايل
منذ بداية السنة الحالية ولغاية  ١من
شهر آيار الجاري باالضافة اىل ايقاف
الجباية بس�بب الظروف االس�تثنائية
التي يمر بها بلدنا ما اثر بش�كل كبري
عىل م�وارد االمانة  ،ورغ�م ذلك تقوم

امانة بغداد وبجهودها الذاتية باعمال
مس�تمرة وبنوب�ات عم�ل ال تتوق�ف
فهي تقوم يوميا ً برف�ع االف االطنان
من النفايات وتوفري اكثر من  ٤ماليني
مرت مكعب م�ن املاء الصايف وتريف
مليون مرت مكعب م�ن مياه املجاري
باالضافة اىل تاهيل وصيانة املجرات
واالنفاق واعم�ال الزراعة وغريها من
االعمال اليومية الت�ي تقدم عىل مدار
الساعة ومجانا ً وبعضها رمزية.

النزاهة حتبط حماولتني للتهريب وتضبط معم ًال
حلفر اآلبار يف موانئ البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيئة النزاهة االتحادية عن تنفيذها
ثالث عمليات ضبط يف ميناءي خور الزبري
وأم ق�ر الش�مايل ،مبينة ضب�ط معم ٍل
لحفر اآلب�ار النفطية م�رتوكاً ،وحاوياتٍ
وس َّياراتٍ ت َّم إدخالها خالفا ً للقانون.
دائ�رة التحقيقات يف الهيئ�ة ،ويف معرض
حديثها ع�ن العمليات التي ُن ِّف َذت من قبل
فرق عمل مديرية تحقيق البرة ،أشارت
إىل أن الفري�ق األول ،ال�ذي انتقل إىل ميناء
خور الزبري ،تمكن من ضبط معم ٍل لحفر
تاب�ع إلح�دى ال�رشكات
اآلب�ار النفطي�ة
ٍ
الهندية مرتوكا ً عىل أرضيَّة امليناء منذ عام
أجور أو
 ،2٠٠٥موضح�ة عدم جباي�ة أية
ٍ
عوائد منه.
وأك�دت الدائرة أن م�الكات املديرية قامت
بتنفي�ذ عملي ٍة منفصل ٍة يف امليناء أس�فرت
ع�ن ضبط ( )26س�يارة مختلف�ة األنواع

واملودي�الت عائ�دة لرشك�ة أملاني�ة يف أحد
أرصفة امليناء لم يتم استيفاء أية عوائد أو
أجور منها.
وأضاف�ت إن فري�ق عم�ل آخ�ر انتقل إىل
مين�اء أم ق�ر الش�مايل وتمك�ن م�ن
إحباط محاول ٍة لتهريب ( )١2سيارة دون
املودي�ل؛ كونه�ا ممنوعة م�ن الدخول إىل
الع�راق ،كانت مع�دة للتهريب داخل ثالث
تالعب يف
حاوياتٍ حديد َّي ٍة ،الفتة إىل وجود
ٍ
التصاريح الگمرگي�ة للحاويات التي ُذ ِك َر
فيها أنه�ا مُ حمَّلة بم�واد منزلية ومالبس
وقواطع خشب.
وأوضح�ت الدائرة أنه ت� َّم تنظيم محارض
ضب�ط أصولي ٍة باملضبوط�ات يف العمليات
ٍ
الت�ي ُن ِّف َ
�ذت بن�ا ًء ع�ىل مذك�رات ضب�ط
قضائي�ة ،وعرضه�ا ع�ىل الس�ادة قضاة
محكمة التحقيق املُ َّ
ختصة بقضايا النزاهة
يف الب�رة؛ التخاذ اإلج�راءات القانونيَّ�ة
املناسبة.

النزاهة حتكم بالسجن عىل مدير مرصف حكومي
سابق أهدر « »30مليون دوالر
بغداد /المستقبل العراقي

بغداد /المستقبل العراقي
قال�ت عض�و لجن�ة الرتبية ع�ن تحالف س�ائرون يف
مجلس النواب منتهى الطليباوي أنها والنائبني ناجي
الس�عيدي وغايب العمريي اتفقا ع�ىل تبني موضوع
العقود العاملني يف وزارات الدولة والذين تم تشغيلهم
حسب قرار مجلس الوزراء  ٣١٥لسنة  2٠١9واضافة
فقرة تخصيصهم ضمن موازنة  2٠2٠وحسب املتاح
أو ضوابط الش�هادة و حس�ب الراتب األسمي وقالت
الطليب�اوي ان ع�دد كبري من نواب س�ائرون يتلقون
يومي�ا عدد من الرس�ائل بهذا الخصوص يس�ألونهم
فيها عن مصرييهم خالل األش�هر القادمة و مس�ألة
رصف مس�تحقاتهم  ،وأضاف�ت الطليب�اوي ان هذه
الرشيح�ة مهم�ة وأصبح�ت واقع ح�ال يجب حفظ
حقوقه�م و تمش�ية امورهم املعيش�ية خصوصا ان
عدد منهم اصبح لدية التزامات عالية عىل أصل الراتب
ولو كان قليال .

حكم بالسجن مدة سبع سنوات بحق املدير العام
كشفت هيئة النزاهة االتحادية عن صدور
ٍ
السابق للمرف العراقي للتجارة ،مُ ب ِّي ً
ٍّ
عمدي باملال
رضر
إلحاق
خلفية
عىل
جاء
القرار
أن
نة
ٍ
العام.دائ�رة التحقيقات يف الهيئة ،ويف
معرض حديثه�ا عن تفاصيل القضية
التي حققت فيها وأحالتها إىل القضاء،
أش�ارت إىل إقدام املدان يف العام 2٠١٤
ُّ
تس�نمه منصب املدير العام
خالل مدة
للم�رف العراق�ي للتج�ارة بإحداث
ٍّ
عمدي بامل�ال العام عرب القرض
رضر
ٍ
املايل املمن�وح إلحدى الرشكات والبالغ
( )٣٠,٠٠٠,٠٠٠مليون دوالر دون أخذ
الضمان�ات الكافية.وتابع�ت الدائ�رة
إن محكم�ة جناي�ات الرصافة املُ َّ
ختصة بقضايا النزاهة وج�دت أن األدلة املتحصلة املتمثلة
ِّ
ِّ
اإلداري
بأقوال املمثل القانوني للمرف الذي طلب الشكوى بحق املدان ،ومحرض التحقيق
الذي أثبت مقريَّته؛ كونه مسؤوالً عن عملية املنح واألمر بإطالق دفعاته ،فضالً عن تقرير
ديوان الرقابة املالية الذي َّ
دراس�ة
ش�خص جملة مخالفاتٍ  ،منها :منح القرض دون وجود
ٍ
مرفي�ة لكفاءة الزبون املالية ،وافتقار املرشوع لدراس�ة الج�دوى االقتصادية.ولفتت إىل
ٍ
تجاوز عىل التعليم�ات فيما يتعلق بمنح القرض ،وش�بهة تواطؤ بني الرشكة وفرع
وج�ود
ٍ
املرف يف إحدى املحافظات ،إذ لم َّ
يتبني تس�ديد الرشكة للقس�ط الشهري ،مبينة أن األدلة
املتحصل�ة مضافا ً إليه�ا هروب املدان عن وجه العدالة أوصلت املحكم�ة إىل القناعة الكافية
بإدان�ة املتهم؛ اس�تنادا ً إىل أحكام امل�ادة ( )٣٤٠من قانون العقوبات؛ فق�رَّرت الحكم عليه
قبض وتح ٍّر
بمقتضاها.وكانت الهيئة قد أعلنت يف أواخر كانون األول املايض عن صدور أمر
ٍ
ِّ
بحق مدير املرف العراقي للتجارة الس�ابق ،عىل خلفيَّة عدم مثوله أمام القضاء يف قضية
املخالفات يف منح تسهيالت مرفية إىل أحد املصارف األهلية بضماناتٍ ضعيف ٍة.

للناحية،بحس�ب بيان ملكتبه تلقت املستقبل
العراقي نس�خة منه بان «مشاريع اإلكساء
ورصف املقرنص والرصيف الجانبي شملت
احي�اء (الصق�ور والجمعي�ة والس�كالت)،
الفت�ا إىل «ش�مول جمي�ع احياء اليوس�فية
ً
ووفق�ا لخطط املحافظة
خالل امل�دة املقبلة
واإلمكانات املتاحة».

حمافظ نينوى يوعز ملدراء الوحدات االدارية
يف املوصل بمتابعة املشاريع اخلدمية
المستقبل العراقي /زهراء علي

اعلن محاف�ظ نينوى نجم الجبوري ،الي�وم الجمعة ،بانه وجهة
جميع مدراء الدوائر ورؤساء الوحدات االدارية بمتابعة املشاريع
الخدمية من قبل الرشكات املنفذة.
وق�ال الجب�وري بانه اوع�ز اىل كافة امل�دراء ورؤس�اء الوحدات
االداري�ة يف نين�وى بمتابعة املش�اريع املنفذة م�ن قبل الرشكات
لضم�ان تنفيذها وف�ق ال�رشوط والتعليمات الص�دارة من قبل
اللجان ونوعية التنفيذ.
واض�اف بان هنالك العرشات من املش�اريع تنف�ذ حاليا يف مدينة
املوصل بجانبيها االيمن واالير وباإلضافة يف االقضية والنواحي
والق�رى ال نس�تطيع متابعة كل املش�اريع يج�ب ان يراقب تلك
املشاريع من قبل رؤساء الوحدات االدارية.
واوضح بان طالب من جميع املهندسني املكلفني بتنفيذ املشاريع
تواجدهم يف مكان تنفيذ العمل.

أجهزة تعقيم باألشعة فوق البنفسجية
يف دوائر القضاء

بغداد  /المستقبل العراقي
قدم�ت منظم�ة نور ع�ىل ن�ور الخريي�ة ( )٣٠جه�از تعقيم إىل
مجلس القضاء األعىل يعمل عىل تعقيم املس�احات باألشعة فوق
البنفسجية.
وقال مراس�ل املركز اإلعالمي ملجل�س القضاء األعىل إن « الجهاز
يق�وم بتمرير الضوء عىل األس�طح امل�راد تعقيمه�ا للوقاية من
املكروبات والفريوس�ات وق�د تربعت به املنظم�ة تنفيذا لوصايا
الس�المة ولتواجد العاملني واملراجعني داخل دوائر القضاء وعىل
مساحات متقاربة».
وأضاف أن «املجلس ينتهز الفرصة ليقدم شكره ملبادرة املنظمة
وجهودها الثمينة والداعمة لعمل القضاء».

املنافذ :منفذ أم قرص االوسط حيقق
إيراد ًا بأكثر من « »8مليار دينار
عراقي خالل النصف األول من آيار
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيأة املنافذالحدودية أن منفذ أم قر االوسط يف محافظة
البرة حقق اي�رادٱ نتيجة الحركة التجاري�ة يف دخول البضائع
والس�لع بلغ( )8,8٤2,٥6٠,٠٠٠ثمانية ملي�ار وثمانمائةواثنان
واربعون مليون وخمس�مائة وس�تون الف دين�ار عراقي للفرتة
من ١٥_١ايار  2٠2٠عن قيمة اإليرادات املتحققة من قبل الدوائر
العاملة يف املنفذ الحدودي (املركز الكمركي/الوحدة الرضيبية) .
وبين�ت الهي�أة أن ماتحقق من ارتفاع ملح�وظ يف اإليرادات جاء
نتيجة تشديد إجراءات الرقابة والتدقيق عىل عمل الدوائر العاملة
لضم�ان الحص�ول ع�ىل اإلي�رادات الحقيق�ة ومحاربة الفس�اد
اإلداري واملايل ,وكذلك سعي الهيأة ومضيها لدعم وتعزيز املوازنة
االتحادية بااليرادات الس�اندة للموازنة االتحادية لتخطي األزمة
املالية التي يمر بها بلدنا.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()40

العدد 89 :
التاريخ 2020/2/23 :

تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية
وفق قانون ( )21لس�نة  2013فعىل الراغبني باالشراك
يف املزاي�دة العلني�ة مراجع�ة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية
املوصل خالل (  )30يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل
لنرش االع�الن يف الصحف املحلية لالط�الع عىل الرشوط
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
والتأمين�ات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة
مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة
الع�ارشة صباحا لليوم االخري من م�دة االعالن ويتحمل
من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة
( )%2من بدل االيجار
*القطع املرقمة (17و31و22و32و38و44و46و48و5
3و57و62و109و101و114و115و )112م  40نين�وى
الرشقية املش�يد عليها (حداد باب وش�باك) وبمس�احة
( )240م 2ل�كل قطعة وحس�ب واقع الح�ال وملدة ثالث
سنوات.
املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()41

العدد 90 :
التاريخ 2020/2/23 :

تعل�ن اللجن�ة وللم�رة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية وف�ق قانون ()21
لس�نة  2013فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري
اللجن�ة يف بلدي�ة املوصل خ�الل (  )30يوم ثالثون يوما تبدا م�ن اليوم التايل
لنرش االع�الن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم
هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغة ()%30
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف
مق�ر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا
لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن
واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 � 1القط�ع املرقم�ة ( 197ب و140ب و 136أ و121أ و113أ و78ب و 78أ
و40ب و40أ و 13ب و )10م  40نينوى الرشقية املش�يد عليها (كراج حداد
باب وش�باك) وبمس�احة ( )120م 2لكل قطعة وحس�ب واقع الحال وملدة
ثالث سنوات.
 � 2القطعة املرقمة (  )29م  40نينوى الرشقية املشيد عليها (كراج حداد باب
وشباك) وبمساحة ( )112,5م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 3القطع�ة املرقم�ة (13أ )11+م  40نينوى الرشقية املش�يد عليها (كراج
حداد باب وش�باك) وبمس�احة ( )345م 2وحس�ب واقع الحال وملدة ثالث
سنوات.
 � 4القطع�ة املرقم�ة ( )79م  40نينوى الرشقية املش�يد عليها (كراج حداد
باب وشباك) وبمساحة ( )300م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 5القطعة املرقمة ( 188و 189و )190م  40نينوى الرشقية املشيد عليها
(كراج حداد باب وش�باك) وبمس�احة ( )960م 2وحسب واقع الحال وملدة
ثالث سنوات.
 � 6القطعة املرقمة (  )16م  40نينوى الرشقية املش�يد عليها (كراج حداد
باب وشباك) وبمساحة ( )145م 2وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح العزيزية
العدد /88ج2020/
التاريخ 2020/5/12
اعالن
اىل امل�دان اله�ارب ( س�لمان مهدي س�لمان
الكرغلويل)
بالنظر ملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة
تبليغك اعالن�ا يف صحيفتني محليتني بالحكم
الصادر بادانت�ك غيابيا بتاريخ 2020/4/30
يف الدع�وى املرقم�ة /88ج 2020/والحك�م
عليك بالحبس البس�يط ملدة س�تة اشهر وفق
اح�كام امل�ادة (  )435من قان�ون العقوبات
رق�م ( )111لس�نة  1969ل�ذا اقت�ى عليك
تقديم نفسك اىل هذه املحكمة او اىل اي مركز
للرشطة خالل ثالثة اش�هر من تاريخ التبليغ
وبخالفه يصبح الحكم الغيابي الصادر بحقك
بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض
احمد حامد القرييش
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح العزيزية
العدد /95ج2020/
التاريخ 2020/5/12
اعالن
اىل امل�دان اله�ارب ( غلي�ص مطت�ي توم�ان
الدلبوحي)
بالنظر ملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة
تبليغك اعالن�ا يف صحيفتني محليتني بالحكم
الصادر بادانت�ك غيابيا بتاريخ 2020/4/28
يف الدع�وى املرقم�ة /95ج 2020/والحك�م
عليك بالحبس البس�يط ملدة س�تة اشهر وفق
اح�كام امل�ادة (  )5/10م�ن قان�ون االحوال
الشخصية رقم ( )188لسنة  1959املعدل لذا
اقت�ى عليك تقديم نفس�ك اىل هذه املحكمة
او اىل اي مركز للرشطة خالل ثالثة اشهر من
تاريخ التبليغ وبخالفه يصبح الحكم الغيابي
الصادر بحقك بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض
احمد حامد القرييش

املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة جنح العزيزية
العدد /26ج2020/
التاريخ 2020/5/12
اعالن
اىل امل�دان اله�ارب ( مس�لم ناج�ي غدير
هيهات العتبي )
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك قررت
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفت�ني
محليتني بالحكم الص�ادر بادانتك غيابيا
بتاري�خ  2020/4/30يف الدعوى املرقمة
/29ج 2020/والحك�م علي�ك بالحب�س
البسيط ملدة ستة اشهر وفق احكام املادة
(  )432م�ن قانون العقوبات رقم ()111
لس�نة  1969ل�ذا اقت�ى علي�ك تقدي�م
نفس�ك اىل هذه املحكم�ة او اىل اي مركز
للرشط�ة خ�الل ثالثة اش�هر م�ن تاريخ
التبلي�غ وبخالفه يصبح الحك�م الغيابي
الصادر بحقك بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض
احمد حامد القرييش
����������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى /740 /ج2020/
التاريخ 2020/5/11
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عمار جبري عبد صالح
بالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك يف الوقت
الحارض ولكونك متهم يف القضية املرقمة
/740جن�ح 2020/وف�ق اح�كام املادة
( )238عقوبات فقد تقرر تبليغك باالعالن
عن طريق صحيفت�ني محليتني للحضور
امام هذه املحكم�ة يف يوم 2020/6/18
م ويف ح�ال عدم حضورك س�وف تجري
املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض
جمال فاضل خلف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى /739 /ج2020/
التاريخ 2020/5/11
اعالن
اىل املتهم الهارب  /حسني حامد عودة الجعيفري
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك يف الوق�ت الحارض
ولكونك متهم يف القضية املرقمة /739جنح2020/
وف�ق اح�كام امل�ادة ( )1/413عقوبات فق�د تقرر
تبليغ�ك باالع�الن ع�ن طري�ق صحيفت�ني محليتني
للحضور ام�ام هذه املحكمة يف يوم  2020/6/18م
ويف حال عدم حضورك سوف تجري املحاكمة بحقك
غيابيا وحسب االصول
القايض
جمال فاضل خلف
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى /735 /ج2020/
التاريخ 2020/5/11
اعالن
اىل املته�م اله�ارب  /جاس�ب عب�د غري�ب صبي�ح
العامري
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك يف الوق�ت الحارض
ولكونك متهم يف القضية املرقمة /735جنح2020/
وفق اح�كام املادة ( )415عقوبات فقد تقرر تبليغك
باالع�الن عن طري�ق صحيفتني محليت�ني للحضور
امام ه�ذه املحكمة يف يوم  2020/6/18م ويف حال
عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك غيابيا
وحسب االصول
القايض
جمال فاضل خلف
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح العزيزية
العدد /26ج2020/
التاريخ 2020/5/12
اعالن
اىل املته�م اله�ارب ( مهيم�ن حمي�د ح�زام مس�ري
الدلبوحي )
بالنظر ملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك
اعالنا يف صحيفتني محليتني بالحكم الصادر بادانتك
غيابي�ا بتاري�خ  2020/4/28يف الدع�وى املرقم�ة
/95ج 2020/والحك�م علي�ك بالحبس الش�ديد ملدة
ثالث�ة س�نوات وفق اح�كام امل�ادة (  ) )1/459من
قانون العقوبات رقم ( )111لسنة  1969لذا اقتى
عليك تقديم نفس�ك اىل هذه املحكمة او اىل اي مركز
للرشطة خالل ثالثة اشهر من تاريخ التبليغ وبخالفه
يصبح الحكم الغيابي الص�ادر بحقك بمنزلة الحكم
الوجاهي
القايض
احمد حامد القرييش
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املهامت الصعبة أمام احلكومة السابعة
محمد جبير

تم التصويت عىل تشكيلة الحكومة السابعة بعد
مخاض صعب ،وفش�ل أكثر من مكلّف يف تمرير
ّ
وش�كل التصويت باإليج�اب خطوة
حكومت�ه،
إىل األم�ام يف انفراج األزمة السياس�ية الداخلية
يف ّ
ظ�ل ظ�روف اقتصادي�ة وسياس�ية وصحية
ّ
معقدة ومتشابكة ببعضها عىل املستوى الداخيل
والخارجي ،وهذا ما يتطلب بذل الجهود املضنية
لتفكيك هذه األزمات عىل انفراد وإيجاد الحلول
اآلني�ة والرسيع�ة ع�ىل امل�دى القري�ب ،ووضع
الحلول االس�راتيجية عىل املدى البعيد.وال نريد
أن نس�تبق األم�ور ونحن يف األس�بوع األول من
مب�ارشة هذه الحكومة الت�ي تنتظرها تحديات
صعب�ة وإرث مراك�م من املش�كالت واألخطاء
عىل املس�توى الداخيل الت�ي أ ّدت إىل انهيار البنى
التحتية للبالد عىل مدى الس�نوات الس�ابقة منذ
عام  2003وحتى يومنا هذا ،وما كان من انهيار
وعدم ثقة عىل املس�توى الداخيل انعكس بشكل
سلبي عىل املستوى الخارجي إقليميا ً ودولياً.
سبت العمل
ّ
يش�كل ي�وم العم�ل األول للحكوم�ة الجدي�دة
ب�ادرة أمل واضحة لش�فافية العم�ل الحكومي
يف خطابه�ا الس�يايس واالجتماع�ي إىل الداخ�ل
العراقي ،وانفتاحه عىل الخارج بما ينس�جم مع
إيج�اد حل�ول ملعض�الت أو أزم�ات قائمة ،وهو
األم�ر ال�ذي التزمت ب�ه الحكومة أم�ام الربملان
يف جلس�ة التصوي�ت يف أن تك�ون «حكوم�ة
ّ
ح�ل ال حكومة أزم�ات» ،وهو املنظ�ور الجديد
واملختل�ف يف العم�ل أو األداء الحكوم�ي الجديد
ع�ن الحكومات الس�ت الس�ابقة الت�ي حكمت
العراق يف الس�نوات السابقة ،إذ كانت حكومات
إنت�اج أزم�ات داخلية وتراكم تل�ك األزمات.فقد
ّ
الخ�ط الثاني أن يثبت
أراد الجيل الس�يايس من
قدرته يف التعامل مع هذه األزمات والس�عي إىل
حلّها وليس اىل تعقيدها أو تش�ابكها مثلما كان
يفع�ل الجيل األول ،إذ ترين�ا النظرة الرسيعة إىل
بعض الق�رارات التي أعلن عنه�ا الكاظمي بعد
هذه الجلس�ة وبشكل مقتضبّ ،أنها تعمل حقا ً
عىل تحقيق ما ألزمت نفس�ها ب�ه من تعهدات،
ّ
فإنه�ا ال تريد أن تعاقب ش�عبا ً بإيق�اف رواتبه
كما فعلت الحكومة السابقة يف آخر يوم من أيام
التكليف بإيقاف تمويل املوازنة التشغيلية وترك
أم�ور اإلطالق إىل الحكوم�ة الجديدة ،ولم تتأخر
الحكوم�ة يف ه�ذا إذ ّ
إنها ع ّدت مس�ألة الرواتب
«قوت الشعب» ّ
خطا ً أحمر ال يمكن املساس به،
وهذه بادرة حس�ن نية تسجّ ل لصالح الحكومة

يف ي�وم عمله�ا األول عىل املس�توى االجتماعي،
ّ
ألنه�ا أعادت الطمأنينة إىل أكثر من ثالثة ماليني
متقاعد ،وهو عدد ال يس�تهان ب�ه إذا ما قلنا إنّ
ّ
كل فرد من هؤالء املتقاعدين مسؤول عن أربعة
ّ
ّ
أفراد عىل أقل تقدير ،فإن قرار الحكومة السابقة
ّ
أرض بثل�ث املجتمع العراقي ،أي م�ا يقارب 12
ملي�ون إنس�ان عراقي.ه�ذا جانب م�ن جوانب
التعامل اإليجابي بني الحكومة والش�عب ،أمّ ا يف
جانب إع�ادة االعتبار إىل الش�خصيات الوطنية
وقادة التحرير فقد اق ّر رئيس الحكومة بالقيمة
االعتبارية للرموز الوطنية الكفوءة ،يف التشكيلة
الوزاري�ة أو بعدها من خالل إعادة الفريق األول
الركن عبد الوهاب الس�اعدي إىل الخدمة وإلغاء
ّ
بحقه التي اتخذتها الحكومة
القرارات املجحفة
ّ
السابقة ،ومن ثم ترقيته،اذ إن املهمات الوطنية
والتح ّدي�ات املس�تقبلية تتطلّب وج�ود قيادات
وطني�ة تش�هد له�ا س�احات املواجهة.والب ّد أن
يكون الفريق الحكومي متجانس�ا ً حتى ينهض
يف تحقي�ق املهم�ات وتج�اوز التحدي�ات ،إذ ّ
إن
تحقي�ق األمن واالس�تقرار والطمأنين�ة يتطلّب
ّ
وشاقا عىل مستوى ضبط
عمال ميدانيا حقيقيا
الس�الح املنفلت ،وتحجيم الس�الح املهيمن عىل
الدول�ة واملتح�دي لوجودها واملضع�ف لكيانها
من خالل تمرده ع�ىل قرارات الدولة ،وهو ليس
باألمر ّ
الهني ،الس�يّ ما ّ
ان هذه املجاميع لها أذرع
وف�روع ممتدة يف الداخ�ل والخارج ،واليمكن أن
ينزع س�الحها بس�هولة كما يتص�وّر بعضهم.
وأيضا ً عىل املستوى الداخيل ويف باب تعزيز الثقة
إط�الق رساح املعتقل�ني م�ن الش�باب املنتفض
قادة التغيري واملطالبني باإلصالح وإعادة الوطن
املس�تلب م�ن قب�ل الس�الح املنفل�ت وتعويض
الشهداء والجرحى ،وكذلك تنظيم عمل األحزاب،
ّ
كل ماتق� ّدم هو غيض من فيض عىل املس�توى
ّ
الداخ�يل ،اذ إن ترميم الداخ�ل هو الخطوة األوىل
لرمي�م املش�هد الخارج�ي ال�ذي تم� ّزق ج�رّاء
تناق�ض الخط�اب الس�يايس وع�دم توحده يف
القضايا املصريية التي ته ّدد أمن البلد ووحدته.
املستوى اإلقليمي والدويل
ارتبك�ت عالقات الع�راق الخارجية مع املحيط
اإلقليم�ي وال�دويل ،لعدم وجود الق�رار الوطني
ّ
الحساس�ة
الصائ�ب يف املوق�ف م�ن األم�ور
والحاس�مة ع�ىل الصعيدين اإلقليم�ي والدويل،
س�واء ما كان عىل مس�توى الرئاس�ات الثالث
أو عىل مس�توى املكوّنات السياس�ية الرئيسة
املهيمن�ة عىل املش�هد الس�يايس وتش�كل هذا
املشهد يف تعدد بياناته املتناقضة واملتقاطعة مع
املصالح الداخلية ،وكان�ت تتناغم مع املصالح

الحزبية والكتلوي�ة والفئوية وحتى الفردية يف
ّ
األحيان.إن إع�ادة هيبة الدول�ة يتطلّب
بع�ض
أوالً توحي�د الخط�اب الس�يايس عىل املس�توى
الدويل ،عىل أن ال يكون ه�ذا الخطاب متناقضا ً
م�ع خطاب الداخل بل يجب ان يكون متماهيا ً
مع�ه ،واالبتعاد ع�ن الخطابات االس�تعراضية
لبع�ض املكوّن�ات أو الفصائ�ل الت�ي ال تخ�دم
القضية الوطنية العليا للوطن والش�عبّ ،
وإنما
تث�ري املجتمع ال�دويل وتبعده ع�ن التعاون مع
العراق وتجاوز محنه وأزمات�ه ،ومثل ما ابتعد
املجتم�ع الدويل عن الع�راق يف أوقات س�ابقة،
ّ
فإننا اليوم يف ّ
أمس الحاجة إىل تضامن وتعاضد
وتع�اون املجتم�ع الدويل م�ع الع�راق للخروج
من أزماته السياس�ية واالقتصادية والصحّ ية،
وإقامة تحالفات سراتيجية مع الدول الكربى
ّ
واالتحاد األورب�ي ،بمعنى آخر الب ّد من الخروج
م�ن عباءة التفكري الطائفي واالثني إىل التفكري
الوطني الذي يس�عى للنهوض بالبالد وتحقيق
الرفاهي�ة واألم�انّ .
إن من املب�ادرات اإليجابية
يف ه�ذا ّ
االتج�اه هو ما ن�راه م�ن ردود أفعال
مؤيدة وداعم�ة للحكومة الجديدة من املجتمع
ّ
الب�د أن ترجم إىل خطوات عملية
الدويل ،والتي
ملموس�ة ،وه�و ما تس�عى إلي�ه الحكومة ،إذ
بادرت إىل تش�كيل لجنة لدراسة وتنظيم شكل
العالقة م�ع القوّات األمريكية والتحالف الدويل،
هذا عىل مس�توى الرشاكة يف محاربة اإلرهاب،
كذل�ك تأكي�د الحكومة عىل رفضه�ا بأن تكون
أرض الع�راق منطلقا ً للعدوان عىل دول الجوار،
ويف جان�ب التعاون الدويل م�ا أبدته الصني من
رغبتها يف إرسال فريق طبي إىل العراق للتعاون
يف القض�اء ع�ىل جائح�ة كورون�اّ .
إن انفت�اح
املجتم�ع ال�دويل عىل الع�راق مج� ّددا من خالل
التشكيلة الحكومية الجديدة هو دليل مقبولية
هذه الحكوم�ة والرغبة يف التع�اون معها عىل
املستوى الداخيل والخارجي ،وهذا األمر يتطلّب
يف هذا الظرف الدقيق والحساس أن يكون هناك
وزي�ر خارجية عراقي يحظى أيض�ا بمقبولية
املجتمع الدويل ،وقادر ع�ىل التفاهم ومخاطبة
ّ
يحق�ق املصلح�ة الوطنية
ه�ذا املجتم�ع بم�ا
العراقي�ة ،وأقرب م�ا يكون إىل ه�ذا املوقع هو
ّ
يت�وىل ه�ذا املنصب.
وزي�ر من االخ�وة الك�رد
جلس�ة السبت بما أطلقته من إشارات إيجابية
عىل املس�توى الداخ�يل والخارج�يّ ،
تحتم عىل
الحكوم�ة العمل الحثيث ع�ىل تنفيذ األولويات
وتج�اوز العقب�ات والصعوب�ات يف االعتم�اد
عىل ثق�ة الش�عب بإيجابية ق�رارات الحكومة
ورضورة دعمها وإس�نادها لتحقيق برنامجها
الحكومي.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين ( )65الصادر يف 2020/5/9
تعل�ن اللجنة اعاله ع�ن تأجري العقارات املدرج�ة تفاصيلها يف
ادن�اه والعائ�دة ملكيته�ا اىل مديرية بلدية الف�اروق /زليكان
وفقا الح�كام القانون ( )21لس�نة ( )2013وبطريقة املزايدة
العلنية  .فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية الفاروق
 /زليكان وخالل مدة ( )15يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن
بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ()%50
م�ن القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة
االع�الن يف مقر البلدية ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور
ن�رش االع�الن واملصاريف االخرى ع�ىل ان يقوم بتس�ديد باقي
بدل االيجار والرس�وم االخرى واب�رام العقد خالل مدة (ثالثون
يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر
ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله
ف�رق البدلني وكافة املصاريف االخ�رى املرتبة عىل ذلك اضافة
اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا
وستكون املزايدة يف مبنى محافظة نينوى (قاعة الحدباء)
مالحظة  /مدة االيجار للموسم الزراعي 2020/2019
قطع زراعية من مفرزات القطعة  7 /1وباملساحات املدرجة يف
ادناه وبالدونم
14و26و26و26و28و31و36و36و45و48و50و50و52و57
و79و81و86و88و93و93و96و96و96و103و103و108و1
17و148و148و151و175و 184و200و201و208و400
احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

كيفية جتنب كارثة مالية عاملية
جيفري د .ساكس
عندم�ا تنزلق س�يارة واح�دة عىل طري�ق جليدي،
يمكن أن يؤدي ذلك إىل تحطم خمسني سيارة ،وهذا
ما يحصل مع األسواق املالية الدولية ،إذ أدى تخلف
املكسيك عن س�داد الديون يف عام  ،1982إىل تراكم
ديون عرشات الدول ،وتس�بب خفض قيمة العملة
يف تايلند ،يف يوليو  ،1997باألزمة املالية اآلس�يوية،
كما أدى إفالس ليمان براذرز يف سبتمرب  ،2008إىل
اندالع الركود الكب�ري يف جميع أنحاء العالم.ويجب
أن تكون مؤسس�ات التموي�ل الدولية أذكى من أن
تبدأ بانهيار  2020بس�بب كوفيد ،19 -وستخضع
حكمتها لالختبار قريبا.إن األرجنتني كانت تعيش
أزمة ديون م�رة أخرى ،حتى قبل أن يلقي كوفيد-
 19باالقتصاد العاملي يف أس�وأ ركود اقتصادي منذ
الكس�اد العظيم ،وكما حدث يف كثري من األحيان يف
تاريخ األرجنتني ،التي تعاني مش�كلة التخلف عن
الس�داد ،أثبتت اتفاقي�ة غري مدروس�ة مع دائنني
متمردين يف عام  ،2016التي أعقبتها عودة رسيعة
إىل أس�واق الس�ندات ،أنها كانت حلما يراود رئيس
األرجنت�ني آنذاك ،ودائن�ي البلد.وقوض العجز املايل
االس�تقرار ،إذ لم ينجح برنامج اإلنقاذ لعام 2018
مع صندوق النقد ال�دويل ،وأثبتت ديون األرجنتني،
التي لها مع�دالت فائدة مرتفع�ة للغاية ،أنها غري
مس�تدامة.ومع ذلك ل�م تكن األرجنت�ني املقرض
الوحيد ،إذ دفعت معايري اإلقراض املتساهلة بفضل
األس�واق املالي�ة ،ونتيجة للس�يولة الواف�رة التي
ضخه�ا بنك االحتياطي الف�درايل ،والبنوك املركزية
األخ�رى ،بالعديد من البل�دان النامية إىل االقراض
بكثاف�ة يف الس�نوات األخ�رية ،وتم االع�راف ،عىل
نح�و متزايد ،ب�أن ضائقة الديون الس�يادية تمثل
خطرا ش�امال رئيس�ا ،وكانت جلسة يف اجتماعات
الربي�ع لصن�دوق النقد ال�دويل لع�ام  2019تحمل
عن�وان «معالجة املوجة التالي�ة من أزمات الديون
الس�يادية».ويف س�ياق كوفي�د ،19 -أدى انهي�ار
أسعار النفط يف مارس ،وبدء اإلغالق شبه العاملي،
وتراج�ع اإلي�رادات الحكومي�ة ،واإلنف�اق الع�ام
الضخم من أجل بقاء الس�كان عىل قيد الحياة ،إىل
السلم،
أزمة مالية عاملية لم يسبق لها مثيل يف زمن ِ
وس�ريتفع عجز املوازنة األمريكي�ة إىل حوايل  18يف
املئ�ة م�ن الناتج املحيل اإلجم�ايل ،أو أعىل من ذلك،
وفيم�ا يتعل�ق العديد من االقتصادات الناش�ئة ،ال
يمك�ن أن تكون الصورة املالية أكث�ر قتامة.ولكن
حتى يف هذا السياق ،قدمت األرجنتني عرضا ً واقعيا
ومناسبا إلعادة هيكلة الديون لدائنيها ،ويجب عىل
دائنيها االس�تجابة ل�ه بإيجابية ،وه�ذه تفاصيل
العرض:
يحمل الدين الحايل لألرجنتني متوسط معدل فائدة

يبلغ  7يف املئة ،وهو أعىل بما يقرب من سبع نقاط
مئوية م�ن الفائ�دة الصفرية التي دفعته�ا أملانيا
عىل س�نداتها الحكومية مل�دة  30عاما ،وما يقرب
من س�ت نقاط عن فائدة  1.2يف املئة التي دفعتها
الخزان�ة األمريكي�ة ،والحظت األرجنت�ني بحق أن
معدل فائدة بقيمة  7يف املئة سيؤدي بالرضورة إىل
التخلف عن السداد .وقد وافق صندوق النقد الدويل
ع�ىل أن�ه مرتفع عىل نح�و غري مس�تدام ،فبالكاد
هن�اك حكوم�ات– بم�ا فيه�ا حكوم�ة الوالي�ات
املتح�دة -يمكنه�ا أن تتحمل معدل فائ�دة بقيمة
 7يف املئ�ة يف هذه البيئ�ة االقتصادية.ويقول دائنو
األرجنت�ني إنه�م بحاجة إىل مع�دل فائدة بنس�بة
 7يف املئ�ة ،أو حتى أعىل ،بس�بب احتم�ال التخلف
عن الس�داد ،ولك�ن يبدو أنه�م ال يدرك�ون أنه إذا
تم تخفي�ض معدل فائ�دة األرجنت�ني ليقرب من
س�عر الفائدة يف الواليات املتحدة ،فإن التخلف عن
السداد لن يحدث بالرضورة ،كما أن معدل الفائدة
املرتفع بنس�بة  7يف املئة هو نبوءة ذاتية التحقيق:
إن�ه يجعل التخلف عن الس�داد أمرا ال مفر منه ،يف
ح�ني أن ذل�ك لن يح�دث بالرضورة إذا كان س�عر
الفائدة منخفضا.واقرحت األرجنتني إعادة تمويل
الدين الحايل بمع�دالت فائدة آمنة منخفضة ،ومن
ث�م تجنب الحاجة إىل ف�رض «تخفيض» عىل رأس
املال( .يف الواقع ،تماش�يا مع القانون األرجنتيني،
يتضم�ن ع�رض ال�رف تخفيضا رمزي�ا صغريا
للقيمة االس�مية للدي�ون ،الذي يج�ب ،من وجهة
نظ�ري ،إلغ�اؤه يف أي صفقة نهائي�ة) وعىل غرار
عملية إعادة تمويل الرهن العقاري ،فإن السندات
الحالية س�يتم استبدالها بس�ندات تعكس أسعار
الفائ�دة املنخفض�ة الي�وم ،ولكن ،ب�دالً من معدل
فائدة يساوي سعر سندات الخزانة األمريكية ،تقدم
األرجنتني معدل فائدة بنسبة  2.3يف املئة ،أعىل من
عوائد س�ندات الخزانة يف محاف�ظ دائنيها ،وهناك
تفاصي�ل عن ف�رات إمه�ال ،واملس�ارات الزمنية
لعمليات أداء الفوائد التي يجب التفاوض بشأنها،
وصقلها ،ووضع اللمس�ات األخرية عليها ،يف ضوء
الحقائ�ق االقتصادي�ة املروع�ة واملتطورة.ولك�ن
أطوار الدائنني غريبة ،فه�م يزعمون أن األرجنتني
تف�رض خفضا كبريا لقيمة الديون ،عىل الرغم من
عدم وجوده أساس�ا ،إذ تقرح حكومة األرجنتني
عائ�دا آمنا أعىل من س�عر الفائ�دة اآلمنة للواليات
املتح�دة ،وعرضها صحيح م�ن الناحية املنطقية،
فلم�اذا عليها أن تلتزم بس�عر فائدة مرتفع للغاية
يس�بب خطر التخلف عن السداد الذي يقوم عليه؟
وملاذا يفضل الدائنون تخلف األرجنتني عن الس�داد
عىل التعايف االقتصادي؟
إن الدائنني يحسبون خفض قيمة الديون املزعومة
يف عرض األرجنتني باس�تخدام معدل خصم بقيمة

 12-10يف املئ�ة ،كم�ا لو أنه�م يس�تحقون عائدا
خالي�ا م�ن املخاطرة بنس�بة  10يف املئ�ة أو أعىل،
عندما يكون معدل س�ندات الخزانة األمريكية أعىل
بقليل من  1يف املئة ،وتس�اير الصحافة املالية هذه
الظ�روف ،حيث تش�ري بدافع اإلحس�اس بالواجب
إىل أن األرجنت�ني تفرض خفضا كبريا عىل الدائنني،
بينما هي ال تفعل ذلك ،ويف الواقع ،تقوم األرجنتني
بخفض معدل الفائ�دة املعرض لخطر التخلف عن
الس�داد إىل معدل فائدة لن يس�بب ذلك.وسأضيف
نقط�ة أخ�رى ،يمكن لبع�ض الدائنني الرس�ميني
الودودين ،أو املؤسسات املتعددة األطراف ،تحسني
الصفق�ة م�ن خ�الل ضم�ان بع�ض مدفوع�ات
األرجنتني أو كلها عىل السندات الجديدة ،وسيكون
مث�ل ه�ذا الضم�ان رهانا آمن�ا تماما :م�ع معدل
الفائ�دة املنخفض ،وهي�كل االس�تحقاق الجديد،
لن تتخلف األرجنتني عن الس�داد.وغالبا ما تصاب
األسواق املالية العاملية بحالة من الذعر عندما يبدأ
بل�د واحد ،ناهيك عن العديد م�ن الدول ،باالنزالق،
إذ م�ن املحتم�ل أن هن�اك  30إىل  40دول�ة تعاني
ضائق�ة مالية ش�ديدة اآلن ،وتحت�اج جميع هذه
ال�دول إىل إع�ادة تموي�ل ديونها هذا الع�ام والعام
املقب�ل ،إىل أن يعي�د االنتعاش من الوباء النش�اط
االقتص�ادي العامل�ي ،ويعيد اإلي�رادات الحكومية،
ويقل�ل من الحاج�ة إىل نفقات الط�وارئ.ويف مثل
ه�ذه الح�االت ،تتطل�ب العقالني�ة الجماعي�ة يف
األسواق املالية توجيهات من صندوق النقد الدويل،
وقيادة عدد من الدائنني الرئيس�يني ،وإال س�يؤدي
ذلك إىل س�باق الدائنني ع�ىل انتزاع املوج�ودات ،إذ
يق�ول كل دائ�ن لآلخر« :أنت تعي�د تمويل الدين يف
حني أتلقى الس�داد ،ش�كرا ل�ك».وإذا ت�م التعامل
بحذر مع مدفوعات خدمة الدين لهذا العام ،يمكن
إع�ادة رس�ملتها ،بمع�دالت فائ�دة منخفضة ،بل
يجب ذلك من أجل تجن�ب تراكم مايل ،وإذا لم يكن
األم�ر كذلك ،فإن عام  2020س�يمثل حلقة جديدة
مدمِ رة م�ن األزمة املالي�ة العاملية.وعندما أصيبت
البن�وك بحالة م�ن الذعر يف ع�ام  ،1907كان جي
بريبونت مورغ�ان ومرفه من ق�اد النظام املايل
بعيدا عن حافة الهاوي�ة ،ويف عام  ،2020يجب أن
يكون القائد هو رشك�ة ( BlackRockبالك روك)،
التي كانت تدير أصوال بقيمة  6.5تريليونات دوالر
يف نهاي�ة الربع األول من الس�نة املالي�ة ،وهي أحد
الدائن�ني الرئيس�يني لألرجنت�ني ،ويمك�ن ل�ب�الك
روك أن توجه حملة الس�ندات إلعادة تمويل ديون
األرجنت�ني بس�عر فائ�دة آم�ن ،وأن تفع�ل اليشء
نفس�ه مع املقرضني الس�ياديني اآلخري�ن ،الذين
يعانون من الوباء.
لقد جاء دورك ،الري فينك ،للمساعدة يف منع وقوع
كارثة مالية عاملية.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول ( )66يف 2020/5/18
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية الش�مال وفقا الحكام القانون
( )21لس�نة ( )2013وبطريق�ة املزاي�دة العلني�ة  .فعىل الراغبني
بااليج�ار مراجعة مديرية بلدية الش�مال وخ�الل مدة ( )30يوم
تب�دأ من الي�وم التايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم
التامينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري
املزاي�دة يف الي�وم االخري من م�دة االعالن يف مق�ر البلدية ويتحمل
من ترس�و 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 املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حس�اب
الناكل وتحمل�ه 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  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
ت
1
2
3

نوع الملك ورقمه
قطعة النشاء برج اتصاالت
عليها بمساحة 225م2
ساحة وقوف السيارات بمساحة
2000م2
ساحة وقوف السيارات بمساحة
660م2

المشيد على القطعة المرقمة
1/1165م 19دهولي مجمع
القادسية
 1/7م  28خانصور
 1/963م  27سنوني

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى
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حرك عود الثقاب

نصائح مهمة للنساء احلوامل للوقاية
من «كورونا»

أك�دت وزارة الصح�ة أن
النساء الحوامل أكثر عرضة
لإلصابة بالفريوس�ات ،لذلك
قدمت  9نصائح للوقاية من
فريوس «كورونا» املس�تجد،
وهي:
 الحفاظ عى غس�ل اليدينباستمرار.
 املتابعة مع الطبيب. الحرص عى املسافة اآلمنةبينك وبني اآلخرين.

طبق اليوم

تشيز كيك دايت

هل تعلم
املقادير:
 1كوب بس�كويت مفتت  4⁄1 -كوب زبدة مذوّبة  4⁄1 -كوب سكر أسمر 3⁄1 -
ملعقة صغريه قرفة ناعمة  -للحشوة:
مغلف جيالتني  2 -ملعقة كبرية عصري ليمون حامض  2⁄1 -كوب حليب قليل
الدس�م  2 -كوب جبن قليل الدس�م أو قريش  2 -بياض البيض (زالل البيض)
  4⁄1كوب سكر  1 -ملعقة صغرية خالصة الفانيلياخطوات التحضري:
يف وعاء صغريُ ،يمزج البسكويت مع السكر األسمر  ،الزبدة و القرفة.
ُيسكب املزيج يف قعر صينية قياس  25-20سم  ،ثم توضع الصينية يف الثالجة
حتى يصبح املزيج جامداً.
لتحضري الحش�وةُ ،يمزج الجيالتني مع عصري الليمون وملعقتني كبريتني من
امل�اء البارد يف الخالط الكهربائي ع�ى رسعة متدنية ملدة دقيقة او اثنتني حتى
يصبح الجيالتني طرياً.
ّ
س�خن الحليب حتى يكاد يغيل ثم يضاف اىل مزيج الجيالتني و ُيمزج بالخالط
ُي
الكهربائي حتى يذوب الجيالتني .
تضاف الجبنة  ،بياض البيض  ،السكر و خالصة الفانيليا اىل الخالط الكهربائي
ُ
وتمزج عى رسعة عالية حتى الحصول عى مزيج حشوة ناعم.
ُتس�كب الحش�وة فوق العجينة الب�اردة ،وتوضع يف الثالجة لعدة س�اعات او
طوال الليل.
يقدم التشيزكيك بارداً.

المتاهات

 اتب�اع آداب العط�اسوالسعال.
 تناول غذاء متوازن. تجن�ب ملس الع�ني واألنفوالفم.
 تجنب املرىض واملصابني. رشب الس�وائل خاص�ةاملاء.
 االتص�ال ع�ى الصح�ة( )937عن�د الش�عور ب�أي
أعراض.

؟؟

 السباحة من أفضل الرياضات الخاصةباملحافظ�ة عى ق�وة العض�الت والقوام
السليم والرشيق؟
 أس�امة امللويل أول بط�ل أوملبي تونيسيح�رز امليدالي�ة الذهبية يف مس�افة 800
مرت؟
 أول ظهور للس�باحة اإليقاعية كان يفبريطانيا؟
إن عمل التمرين�ات الرياضية يف الصباح
تمد جسمك بالطاقة ،والحيوية ،والنشاط
التي تحتاج إليهم عى مدار اليوم.
ه�ل تعل�م أن الرياض�ة تس�اعدك ع�ى
الرتكيز ،وتنمي من قدراتك الفكرية.
أول م�ن فك�ر يف عم�ل كأس العالم كان
املحامي جول ريميه ،وهو فرنيس األصل،
وكان ثالث من توىل رئاسة الفيفا.
إن رياضة الس�باحة لها أربع وضعيات،
وط�رق مختلفة منه�ا س�باحة الظهر،
الك�رول ،س�باحة الفراش�ة ،س�باحة
الصدر.
ه�ل تعل�م أن أرسع هدف ت�م إحرازه يف
تاري�خ كرة الق�دم كان بعد ب�دء املباراة
بخمس ثواني  ،وسجله الالعب ريفياينو،
وهو يحمل الجنسية الربازيلية.
إن كرة الق�دم كانت يف البداي�ة تدريبات
عس�كرية ،فكانت عبارة عن ركل قطعة
قم�اش من قبل الجن�ود ،وتصويبها عى
عالمة بالحائط.

كيف نعقم املفاتيح وحافظة النقود واجلوال؟

أثناء تفيش جائحة كورونا ،يعد البقاء
يف البيت ه�و املالذ اآلمن لكل ش�خص
ويأت�ي التأكد من نظاف�ة أرجاء املنزل
والتيقن من خلوه من أي فريوسات
أو بكتريي�ا ،ع�ى رأس األولوي�ات
مؤخرا لدرجة أنها أصبحت مس�ألة
حياة أو موت .ولكن ماذا لو اضطر
أي شخص للخروج من البيت ،ماذا
يتع�ني علي�ه أن يفعل عن�د عودته
ملالذه.
كش�ف موق�ع  WebMDعن أفضل
املمارس�ات لتطه�ري املتعلق�ات

الش�خصية عند الع�ودة للمنزل ،والتي
يويص بش�كل عام أن يتم اتباع طريقة
التنظي�ف حس�ب ن�وع الجه�از أو أي

تناقص وتزايد يف أعداد احلرشات

كش�فت نتائج دراس�ة ،ع�ن وجود
تناق�ص يص�ل إىل  %9يف أع�داد
الحرشات التي تعيش عى اليابس�ة
مث�ل النم�ل والنح�ل والجن�ادب
والرياع�ات والفراش�ات كل 10
سنوات ،مقابل تزايد حرشات املياه
كالبع�وض واليعس�وب وغريه�ا
بنسبة  %11كل  10سنوات.
وتوقع�ت الدراس�ة الت�ي أعده�ا
باحث�ون أمل�ان ،وش�لمت 166
مجموع�ة م�ن البيان�ات ب��1676
موقع�ا يف  41دول�ة ،أن تتناق�ص
ح�رشات اليابس�ة بنس�بة  %24يف
 30عام�ا ً وزي�ادة أع�داد ح�رشات
املي�اه بنس�بة  ،%38مش�رية إىل أن
أك�رب الرتاجع�ات املوثق�ة لتناقص
حرشات اليابس�ة ،تشهدها مناطق

يشء فال يمكن عى س�بيل املثال غسل
الهات�ف الذك�ي أو حافظ�ة النق�ود
أو العم�الت الورقي�ة بامل�اء الس�اخن
والصابون.
وينق�ل املوق�ع آراء الخ�رباء ،الذين
أش�ار بعضه�م إىل أن «بيوتن�ا
تس�بح يف مس�تنقع غري مرئي من
البكترييا والفريوس�ات والفطريات
والطفيلي�ات» ،وأن «رف�وف الكتب
وس�طح املائ�دة ب�ل وتل�ك الصور
واللوحات املعلقة عى الجدران تعج
بامليكروب�ات الض�ارة .ناهي�ك عن

الهاتف الذكي وس�اعة اليد والنظارات
الطبي�ة أو الشمس�ية وكل يشء آخ�ر
يف محيط أي ش�خص داخ�ل منزله أو
مكتبه أو سيارته».
قائمة ملوثة
وحذر الخرباء من أن «قائمة املتعلقات،
الت�ي يمكن أن تك�ون ملوثة ،ال حر
له�ا» ،موضح�ني أن ه�ذا ال يعن�ي أن
كل م�ا يمكن حمل�ه يف اله�واء الطلق
خارج املن�زل يحتاج إىل التنظيف باملاء
والصاب�ون ل�درء أي خط�ر بيولوجي
محتمل.

الكلمة المفقودة

الغرب األوس�ط يف الوالي�ات املتحدة
األمريكية وأملانيا.
والحظ الباحثون ،أن النقص يحدث
يف أعداد الح�رشات التي تعيش عى
س�طح الرتب�ة وع�ى األش�جار ويف
اله�واء ،أكثر م�ن تلك الت�ي تعيش
تح�ت س�طح األرض ،فيم�ا تتزايد
الت�ي تعي�ش يف املي�اه العذب�ة أو
تعي�ش جزءا ً م�ن حياته�ا يف املياه
مث�ل البعوض والذب�اب والهاموش
والخنافس املائية .وعزت الدراس�ة
تناقص أعداد الحرشات التي تعيش
عى اليابس�ة إىل األنش�طة البرشية
مثل تدمري املوائل واملبيدات البرشية،
باإلضاف�ة للتلوث البيئي والتوس�ع
العمران�ي ،وزيادة الجفاف بس�بب
التغري املناخي.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهنياًّ :
نظم ام�ورك ورتب اوضاعك بهدوء ،كن
واعيا ً ملواجهة اصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة،
َّ
تتخط الح�دود وال
وظ�ف كل مواهب�ك لك�ن ال
ً
تتكلم يف موضوعات ال تخصك.عاطفيا :احتمال
زواج س�عيد إذا قررت حس�م األم�ر مع رشيك
كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة

امليزان
مهني�اً :انفراج�ات مالي�ة مفاجئ�ة تدفعك إىل
التبذير غري امل ّ
ربر ،فحاول االنتباه إىل مصاريفك
قبل فوات األوان
عاطفي�اً :تضيي�ق اله�وة بين�ك وب�ني الرشيك
تلقى ارتياحا ً عند الجميع وأصداء إيجابية عى
العالقة بينكما

الثور
مهنياً :تدافع عن مش�اريعك ب�ذكاء وتنجح يف
اقن�اع اآلخرين بآرائ�ك ،توح�ي بالثقة لبعض
القادري�ن واملس�ؤولني وتنت�ر يف النهاي�ة،
وتتف�وق ع�ى املصاعب .عاطفي�اً :ترى الناس
واألمور بمنظار جديد ،وطبعك املرح وبشاشتك
يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية

العقرب
مهني�اً :تبحث عن مص�ادر ماليه جديدة تمول
بها استثماراتك ،وتوظف طاقتك الخالقة بغية
نجاح مشاريعك
عاطفي�اً :أج�واء س�عيدة للغاي�ة تحي�ط ب�ك
وبالرشيك من كل الجوانب ،وهذا يفتح الطريق
بينكما نحومستقبل أفضل

اجلوزاء
مهني�اً :قد تطلع عى معلوم�ات خطرية وتثور
لبع�ض األوض�اع التعس�فية أو الضاغط�ة أو
الدكتاتورية ،وربما تأسف ملا يحصل يف الطرف
اآلخر أو يف وضع مايل يزعجك
عاطفي�اً :تكون ع�ى موعد مع الح�ب والغرام
هذا اليوم عى نحو لم تتوقعه إطالقا ً

القوس
مهنياً :تكون تحركاتك ناجحة وموفقة ،أوراق
ضائع�ة تس�تعيدها .عاطفياً :علي�ك ان تتخذ
ق�رارا ً حاس�ما ً بش�أن عالقتك بم�ن تحب قبل
تفاقم األمور نحو األس�وأ .صحياً :حان الوقت
التخاذ القرار املناس�ب للتخلص من اإلحساس
بالضعف واالنهيار

السرطان
مهنياً :قد تحزن عى أحد أفراد املهنة ،وتأس�ف
لوض�ع درام�ي يم ّر ب�ه ،إال ّ
أن ه�ذا الظرف قد
يجمع الجميع حول هدف واحد
عاطفياً :اس�تقرار يف العالقة بالرشيك الجديد،
لكن االس�تقرار النهائي بينكما يحتاج إىل وقت
أكرب

اجلدي
ً
تفس�ريا،
مهني�اً :تم�ر بتناقض�ات ال تجد لها
وتتأرج�ح ب�ني املش�اعر الس�ارّة واملخ�اوف
املقلقة
عاطفي�اً :تعرف لحظات حل�وة وتكثر املواعيد
ّ
تتمتع برحابة صدر
والعواطف الجيّاش�ة ،أنت
تساعدك عى تقوية الروابط

االسد
مهني�اً :تأث�ريات إيجابي�ة وجيّدة ع�ى صعيد
العمل ،وهذا يرتاف�ق مع مطالبك املالية املحقة
وقد تبلغ الهدف قريبا ً
ّ
تتحس�ن األوض�اع م�ع الرشيك عى
عاطفي�اً:
الصعد كافة ،ذلك بعد س�وء التفاهم الذي ساد
بينكما أخريا ً

الدلو
مهني�اً :االنفت�اح ع�ى اآلخرين يس�اعدك عى
ّ
حل املش�كالت معه�م مهما بلغ�ت صعوبتها،
ً
فتسجيل نقاطا يف مصلحتك
عاطفياً :انتقاداتك املتواصلة للرشيك ستعطي
نتائج عكسية ،ويف فرتة لن تكون طويلة

العذراء
ً
َ
واس�ع لتعزيز
متفائ�ال باألفضل
مهني�اً :ك�ن
العالقات ،تقوم باتص�االت ومفاوضات دقيقة
ومعق�دة عى األرجح ،إال أن�ك تتوصل معها إىل
نتائج مش�جعة جداً .عاطفياً :العالقة الجديدة
يف خط�ر ألنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن
تسلم إالّ إذا كان الحبيب يف وضع جيّد

احلوت
مهنياً :تنجز اليوم الكثري من األمور التي كانت
مؤجلة وتواجه مشكلة كبرية يف العمل وتحاول
أن تجد لها حلوالً منطقية
عاطفي�اً :ك�ن جدي�ا ً يف عالقت�ك بالحبيب فهو
ينزعج من تس�لطك الزائد عليه وغري أس�لوبك
معه.
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عدنان درجال :ما متر به كربالء من ازمات رياضية
يستوجب التصحيح
المستقبل العراقي /متابعة
اك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدن�ان
درجال ،الس�بت ،ان ما تمر به كربالء من
ازمات رياضية يستوجب التصحيح.
وذكر بيان عن وزارة الشباب والرياضةان
«وزير الش�باب والرياضة عدنان درجال،
اس�تقبل وفد محافظ�ة كربالء يف مكتبه،
الي�وم لتقدي�م التهان�ي والتربي�كات
بمناس�بة تس�نمه املنصب ،حي�ث اكدوا
ان وج�ود الوزير درج�ال عىل راس الهرم
يف الوزارة هو مكس�ب للرياضيني جميعا
ونقطة التقاء ومبادرة لحل جميع الخالفات التي
نام�ل ان تنتهي رسيعا وتعي�د كربالء اىل وضعها
السابق».واكد درجال بحس�ب البيان ،ان «ملدينة
كربالء املقدسة مكانة متميزة يف ميداني الشباب
والرياض�ة ويف املجال اللوجس�تي الداعم لتنظيم

االح�داث الرياضي�ة وان غياب ناديه�ا االول عن
دوري االضواء الكروي يؤرش لحالة س�لبية يجب
عالجه�ا رسيعا وتحدي�ث انظمة العم�ل االدارية
فيها».
وبني درجال ان «ما يقربنا من الرياضيني جميعا
ويجعلن�ا متفائل�ني ازاء اي�ة قضي�ة ه�و روح

ديريب الرور خيطف
اهتامم مبايب

احتاد الكرة :لسنا ملزمني بدفع
اي تعويض مايل للمدرب حكيم شاكر
المستقبل العراقي /متابعة

الصداقة والحب الت�ي يحملها الريايض،
لذلك س�وف ل�ن نرتاجع عن اي�ة مهمة
نبيلة تعيد رياضتنا اىل وضعها الطبيعي»،
مهيب�ا بنادي كرب�الء ان «يفت�ح ابوابه
لالش�رتاك الجماه�ري الن ه�ذا النه�ج
هو احد مصادر الدخ�ل لألندية الحديثة
ال س�يما الش�خصيات الرياضي�ة
والتفك�ر ملي�ا بقاع�دة
االلع�اب الفردية التي
كان�ت كرب�الء تتمي�ز
به�ا وتع�د اح�د
مالم�ح الش�خصية
الرياضي�ة فيه�ا» ،ووع�د
الوزير ان «تكون الوزارة
وابوابها مفتوحة دوما
لرياضي�ي كرب�الء
وشبابها».

اك�دت الهيئ�ة التطبيعي�ة لالتح�اد العراقي لكرة
القدم ،ان احاد الكرة ليس ملزما ً بدفع أي تعويض
مايل ملدرب املنتخب الوطني األسبق حكيم شاكر.
وذكر االتحاد يف بيان ،ان «محكمة التمييز
االتحادية ،اصدرت يف تاريخ / 3 / 11
 ،2020قراره�ا القايض برد الدعوى
املقدم�ة من مدرب املنتخب الوطني
االس�بق حكي�م ش�اكر املقامة ضد
اتحاد الكرة».
وأضاف أن «شاكر سبق وان حصل
ع�ىل قرار من محكمة االس�تئناف
التعوي�ض بمبل�غ ق�دره مليار
و 37ملي�ون دين�ار عراقي ،ع�ن االرضار
التي لحقت�ه من جراء فس�خ عقده من

مدرب واتفورد :أرواح
الالعبني يف خطر

كاسيمريو :هذا رشط استئناف النشاط الكروي
المستقبل العراقي /متابعة
بدا الربازييل كارلوس كاس�يمرو ،العب وس�ط ريال
مدريد ،متفائال بش�أن اس�تئناف بطول�ة الليجا يف
 12يونيو/حزي�ران املقبل كما أوضح رئيس رابطة
«الليجا» خابير تيباس.وقال العب الوسط الربازييل
يف ترصيح�ات لتليفزي�ون ريال مدري�د ،حول عودة
الدوري األملاني الس�بت ،واالس�تئناف املحتملة لليجا
«هذه خطوة مهمة للغاية ،ليس�ت فقط لكرة القدم
ب�ل للمجتمع أيض�ا ،إلظه�ار أن كل يشء ممكن».

المستقبل العراقي /متابعة
اس�تغل كيلي�ان مباب�ي مهاج�م باري�س س�ان جرمان
ومنتخب فرنسا وقت فراغه يف متابعة انطالقة منافسات
الدوري األملاني.
ون�ر مبابي تدوينة عرب حس�ابه الرس�مي ع�ىل تويرت،
يش�ر فيه�ا إىل أنه يتابع عرب شاش�ة التليفزي�ون مباراة
ديربي الرور بني بوروس�يا دورتموند وش�الكة عىل ملعب
سيجنال إيدونا بارك.
ويلتق�ي الفريقان يف مباراة مؤجلة م�ن يوم  14مارس/
آذار املايض بسبب تفيش فروس كورونا.
ويعد الدوري األملاني أول املسابقات الكروية يف العالم التي
انطلقت مجددا بعد توقف دام ما يقرب من شهرين بسبب
هذا الوباء العاملي.
يف املقاب�ل ،فإن الدوري الفرنيس تم إلغاؤه بقرار حكومي
وتتويج باريس سان جرمان باللقب.
كم�ا ن�ال كيليان مباب�ي جائزة ه�داف اللي�ج وان ،وذلك
للموسم الثاني عىل التوايل.

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

حسم بوروسيا دورتموند ديربي «الرور»
يف مصلحته ،باكتس�احه ضيف�ه وجاره
ش�الكه  0-4مساء السبت ،ضمن الجولة
 26من الدوري األملاني.
وس�جل أهداف دورتموند كل من إيرلينج
هاالن�د ( )29ورفاييل جريرو ( 45و)63
وثورجان ه�ازارد ( .)45ورفع دورتموند
رصي�ده إىل  54نقط�ة يف املرك�ز الثان�ي،
بفارق نقطة وحي�دة وراء املتصدر بايرن
ميونخ ال�ذي يلعب مس�اء األحد بضيافة
يوني�ون برلني ،فيما تجمد رصيد ش�الكه
عند  37نقط�ة .وعادت الحياة إىل الدوري
أملان�ي ،بع�د توقف دام ش�هرين بس�بب

المستقبل العراقي /متابعة
حذر نايجل برسون ،مدرب واتفورد ،من أن حياة الالعبني
قد تكون يف خطر ،إذا عاد الدوري اإلنجليزي ،يف وقت سابق
ألوانه ،خالل وباء «كوفيد .»19
ونقل�ت صحيفة «تايمز» عن برس�ون» ،قوله« :نعم نود
اس�تئناف ال�دوري ،لكن يج�ب أن تكون الظ�روف آمنة،
ويج�ب أن نتوخى الحذر ،ومن التهور تجاهل االحتماالت.
األمر يتعلق بسالمة وصحة الناس».
وأعل�ن أوليفر داودن وزير الثقاف�ة والرياضة الربيطاني،
الخميس املايض ،أن الحكومة تفتح الباب أمام كرة القدم
الشهر املقبل وإكمال املوسم يف مالعب خالية.
ويتناق�ش الالعب�ون واألندية والحكومة بش�أن إجراءات
األمان املطلوبة ملروع اس�تئناف ال�دوري ومن املقرر أن
ينعقد اجتماع آخر عند مناقشة الربوتوكوالت الطبية غدا
االثنني.
وزاد برس�ون« :وصلنا إىل ذروة الوب�اء لكن ال تزال هناك
أع�داد هائل�ة م�ن األش�خاص الذي�ن يفق�دون حياتهم.
الوفيات يف بريطانيا بني  33و 38ألف شخص».
ويقب�ع واتفورد يف املركز  17يف الدوري بفارق مركز واحد
عن منطقة الهبوط ،لكن برس�ون أوضح أنه س�يفكر يف
نفس املخاوف إذا كان يقود أي فريق آخر.

 7أندي�ة من الليجا ال ت�زال وزارة الصحة تضعها يف املرحلة
صفر من تخفيف اإلغالق.
وأشارت الصحيفة إىل أن األندية ،هي «ريال مدريد وبرشلونة
وأتلتيكو وإسبانيول وليجانيس وخيتايف وبلد الوليد».
وأوضح�ت أن البق�اء يف املرحل�ة صف�ر يعن�ي اس�تمرار
التدريب�ات الفردية فقط يف هذه األندي�ة ،وبالتايل التأخر يف
بدء استعدادات عودة الليجا.

كيليني :إصابة راموس لصالح
«رضبة معلم»
المستقبل العراقي /متابعة

علق جورجي�و كيليني ،مدافع يوفنتوس،
عىل الواقعة الش�هرة التي تسبب خاللها
س�رجيو رام�وس مدافع ري�ال مدريد يف
إصابة محمد صالح نج�م ليفربول خالل
نهائي دوري أبطال أوروبا عام .2018
وكان راموس جذب صالح وأس�قطه عىل
كتف�ه ،وتس�بب يف إصاب�ة بالغ�ة لالعب
امل�رصي ومغادرته للمب�اراة التي فاز بها
ريال مدريد بنتيجة (.)1-3
وكتب كيليني يف س�رته الذاتية« :راموس
أفض�ل مداف�ع يف العال�م .يقول�ون إن�ه
مته�ور ،ولي�س تكتيك ًي�ا ع�ىل اإلط�الق
ويتس�بب يف  10-8أهداف كل موس�م من
خ�الل األخط�اء ،كما أنه تقن�ي (صاحب
مه�ارات) للغاي�ة ،ويمك�ن أن يك�ون
مهاجمً�ا ،إال أن�ه عك�س ذلك».وأضاف:
«لديه صفتان ال يمتلكهما أي شخص آخر

وأضاف «األمر ال يخص فقط لعب الكرة بل وجود الناس
يف الش�وارع ،أعتقد أننا س�نتمكن من استئناف النشاط،
رشيطة االلت�زام باإلج�راءات املفروضة».وأنهى الفريق
امللكي ،السبت ،أول أسبوع له من التدريبات عقب توقف
دام لش�هرين بس�بب انتش�ار فروس كورونا املس�تجد
(كوفي�د ،)19-ولكن كاس�يمرو أوض�ح أن الالعبني لم
يتوقفوا خالل ه�ذه الفرتة.وأضاف «العمل يف املنزل كان
مهما للغاية وقمنا بتنفيذ األشياء التي طالبنا بها كل من
الن�ادي والجهاز الفني ،الجميع يعمل بش�كل جيد وعند
العودة نّ
تبني أن الالعبني عملوا بالفعل يف املنزل.

دورمتوند ينفض غبار كورونا بتمزيق شباك شالكه

المستقبل العراقي /متابعة

تف�يش ف�روس كورون�ا املس�تجد ،لكن
املباريات ستقام بدون جمهور.وكان الفتا
جل�وس اإلنجلي�زي جادون سانش�و عىل
مقاعد بدالء دورتمون�د ،فيما كان مقررا
أن يش�ارك األمريك�ي الش�اب جيوفان�ي
رين�ا ،قبل أن يتعرض لإلصابة خالل فرتة
اإلحماء ،فتك�ون الخط األمام�ي للفريق
األصف�ر م�ن ثورج�ان ه�ازارد وجوليان
بران�دت وإيرلين�ج هاالن�د .ويف الجه�ة
املقابل�ة ،وقف املغربي أمني حارث ،وقائد
ش�الكه دانيي�ل كاليج�وري ،وراء رأس
الحربة بينيتو رامان.
وب�دأ دورتموند اللقاء مهاجم�ا ،وتبادل
هاالن�د الكرة مع زميل له قبل أن يقطعها
م�ن أمامه الح�ارس ماركوس ش�وبرت

يف الدقيق�ة الخامس�ة ،وبعدها بدقيقتني
احتسب الحكم ركلة حرة لشالكه ،نفذها
كاليجوري يف الحائط البري.
وانطلق ظه�ر دورتموند أرشف حكيمي
م�ن الناحية اليمنى ،قبل أن يرس�ل الكرة
أم�ام املرمى أبعده�ا الدف�اع بصعوبة يف
الدقيق�ة .13ث�م ج�اء الدور ع�ىل مدافع
ش�الكه س�اليف س�اني ليح�رم ظه�ر
دورتمون�د رفاييل جريرو من اس�تغالل
انف�راده باملرمى.وصلت الكرة إىل براندت
يف الجه�ة اليمن�ى ،لرف�ع ك�رة عرضية
م�رت من ف�وق الجميع ووصل�ت هاالند
ال�ذي س�دد يف الش�باك الخارجي�ة.ورد
ش�الكه يف الدقيق�ة  ،26عندم�ا أرس�ل
باس�تيان أوزيب�كا عرضية م�ن الناحية

عاد الكوي الجنوبي هيونج مني سون ،العب توتنهام هوتسبر،
إىل العاصمة الربيطانية لندن ،وبات بإمكانه العودة إىل التدريبات
هذا األسبوع ،بعد إنهاء الخدمة الوطنية يف بالده.وقىض الالعب

البالغ من العمر  27عامً ا ،الخدمة الوطنية اإلجبارية يف الجيش
الك�وري ،حي�ث أنهى خدمته ب�ني أفضل  5مؤدي�ني لها ،وذلك
حسب موقع «س�كاي س�بورتس».ولن يحتاج سون إىل العزل
الذاتي إال إذا عانى من نتائج إيجابية للتحليل الخاص بفروس
كورونا ،وبالتايل س�يعود إىل تدريبات توتنهام الفردية األسبوع

تقري ًبا .إنه يعرف كيف يكون حاس�مًا يف
املباريات الكبرة من خالل صنع تدخالت
تتج�اوز أي منط�ق ،والتي قد تتس�بب يف
إصابات مس�تخدمً ا ذكائه الش�يطاني».
وتاب�ع كيلين�ي« :كانت إصاب�ة صالح يف
نهائي دوري أبط�ال أوروبا  2018رضبة
معل�م .لقد قال دائمًا إنه لم يفعل ذلك عن
قصد ،لكنه يعلم أن  9من  10مرات عندما
يس�قط املنافس بهذه الطريقة سيكرس
ذراع�ه» .وواص�ل« :الصف�ة الثاني�ة هي
القوة الهائلة التي ينقلها راموس للفريق
من خ�الل حض�وره .بدونه يب�دو بعض
األبطال مثل فاران وكارفاخال ومارسيلو
كتالميذ امل�دارس ،حيث إنه�م يرتاجعون
فج�أة ،ويصبح ري�ال مدريد ب�ال دفاع».
وأت�م كيلين�ي« :يف حال�ة تواج�د راموس
يف س�انتياجو برنابي�و ،يمك�ن التأكد أن
اإلسبان لن يخرسوا أمام أياكس بفارق 3
أهداف .أراهن بأي أموال عىل ذلك».

وقال�ت إن االنتق�ال إىل املرحل�ة األوىل يس�مح للف�رق ببدء
تدريبات يف أزواج أو مجموعات صغرة.
وذكرت أن اس�تمرار هذا الوضع من ش�أنه أن يس�بب عدم
مساواة يف تحضر الفرق لبدء الدوري.
وأضاف�ت أن�ه يمكن إصدار ق�رار وزاري يمنح هذه الفرق
حق تنظيم التدريبات الجماعية ،مشرة إىل أن رابطة الليجا
تعمل عىل حل هذه األزمة.

وادو :حمرز كان يمزح وردود الفعل ختطت احلدود
المستقبل العراقي /متابعة
تفاعل عبد السالم وادو ،الدويل املغربي
السابق ،مع ترصيحات رياض محرز،
الع�ب املنتخ�ب الجزائ�ري ،التي قال
فيه�ا إن «املغارب�ة تزعجهم نجاحات

الجزائر».وقال وادو ،الذي يعمل رفقة
الجه�از الفن�ي للمنتخ�ب الجزئ�ري،
عرب حس�ابه عىل «إنس�تجرام»« :لقد
تابع�ت ردود الفعل ح�ول ترصيحات
محرز ،لق�د تخطت الح�دود يف بعض
األحيان».

وأض�اف« :لق�د دفعن�ي ذل�ك
ألوضح إلخواني املغاربة ،أن
محرز كان قصده أن يمزح
مع الجمي�ع ،ولم يقصد
اإلس�اءة ألي أح�د ،إن�ه
شخص لطيف ورائع».

روبريتو :نعتمد عىل الدوري األملاين
المستقبل العراقي /متابعة
أكد س�رجي روبرتو العب خط وسط برشلونة،
أن فريق iس ُيقاتل للتتويج بالليجا ودوري أبطال
أوروب�ا ،فور اس�تكمال املوس�م ،بع�د فرتة من
التوقف بسبب تفيش وباء كورونا.
وق�ال روبرتو ،خ�الل ترصيحاته لقن�اة ناديه:
«يجب أن تطمنئ جماهرنا ،ألننا س�نبذل أقىص
م�ا لدين�ا ،وس�نحاول التتوي�ج بأكرب ع�دد من

اليرسى ،ح�اول املدافع مانوي�ل أكانجي
إبعاده�ا لكنها وصلت إىل كاليجوري الذي
أنق�ذ الح�ارس رومان بورك�ي محاولته.
وافتتح هاالند التسجيل يف الدقيقة بعدما
تاب�ع بأناق�ة عرضية ه�ازارد املنخفضة
يف الش�باك بالدقيق�ة .29وش�ق حكيمي
طريقه م�ن الناحية اليمنى ولحق بالكرة
ليمررها إىل جريرو الذي س�دد بعيدا عن
املرمى يف الدقيقة  .36واستبس�ل س�اني
بإبع�اده تس�ديدة محم�د داوود العنيفة
برأس�ه يف الدقيق�ة  ،41قب�ل أن يضي�ف
جريرو اله�دف الثاني يف الدقيقة األخرة
م�ن الش�وط األول ،بعدما اس�تقبل بينية
براندت وس�دد ك�رة زاحفة نح�و القائم
البعيد.

املجند سون يستعد حلرب الربيمريليج

ريال مدريد وبرشلونة هيددان استئناف الليجا

كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني ،عن خط�ر جدي�د يهدد
استئناف مباريات الليجا هذا املوسم.
وكان�ت وزارة الصحة اإلس�بانية وضعت أكث�ر من مرحلة،
لتقليل اإلجراءات االحرتازية وتخفيف اإلغالق يف البالد.
ً
ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلس�بانية ،فإن هناك

االتح�اد بعد بطول�ة كاس الخلي�ج التي اقيمت يف الس�عودية،
ووفق�ا لقرار املحكمة ،االتحاد غر ملزم بدفع اي تعويض مايل
للمدرب حكيم شاكر».

البطوالت».
وأض�اف« :حت�ى لو أن الجماه�ر لن تحرض كل
مب�اراة يف امللعب لدعمنا ،نحن نعلم أنهم س�وف
يشجعوننا من املنزل».
وع�ن اقرتاب عودة الليجا ي�وم  12أو  19يونيو/
حزي�ران املقبل بدون جماهر ،أجاب« :لقد لعبنا
بالفعل من قبل ب�دون جماهر ،وهو أمر غريب
للغاية».
وتابع« :أنا شخص ًيا ما زلت ال أفكر بأننا سنلعب

بهذه الطريقة».
واختتم« :اآلن سينطلق الدوري
األملان�ي ،وأعتق�د أن كل يشء
س�يعتمد عىل كيفية سر األمور
هناك معهم».

املقب�ل ،وبإمكانه االلتحاق بالتدريبات الجماعية عنما يس�مح
الربيمرليج بذلك.يذكر أن تفيش فروس كورونا ،س�مح لسون
بالتع�ايف الكام�ل من إصابة الك�رس يف الذراع ،والت�ي بدت أنها
أنهت موسمه ،كما سمح له ً
أيضا بتأدية الخدمة الوطنية دون
أن يؤثر ذلك عىل مسرته الكروية.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2140االحد  17آيار 2020

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

اسعد عبدالله عبدعلي

يف شهادة مصداق اهلل يف األرض

االمام عيل «عليه السالم» شهيد العدل والرمحة

نعيش ه�ذه األيام الرمضانية املباركة ذكرى استش�هاد أمري املؤمنني وال
أمري س�واه وصهر الحبي�ب املصطفى وال صهر غ�ريه ووزيره وال وزير
اال ه�و وقال�ع الباب الخي�ري ومن يج�رأ لينكره�ا .املول�ود يف بيت الله
الح�رام وهو ما لم يتس�ن لعيىس ع حيث انتبذت مري�م العذراء يف ميالده
م�ن اهلها مكان�ا رشقيا حفاظا ع�ى نظافة بيت الله فكنت انت س�يدي
األفضل واألس�مى واألنبل واألزكى املزكى والنق�ي املنقى والطاهر ّ
املطهر
والعصامي املعصوم منذ الوالدة حتى الش�هادة حيث كان املحراب يف بيت
الل�ه يف كوف�ان طرقة امليزان ومحط�ة وعنوان .حزني عليك ابا حس�ن لم
يك�ن حزنا رتيب .هو اكر م�ن حزن الحبيب عى الحبيب ..لس�ت وحدي
ف�كل ذي عق�ل وب�ر وكل ما ينعم ب�يء من نور يف بص�رية يبحث عن
ذات غريب�ة عن مصداق الحق تجى فيك وانت تدور مع الحق والحق يتبع
من يدور .عن دالالت الكون والعرش والش�مس والقمر والفجر والس�حر
والسكون ..عنك سيدي وموالي أبا الحسن ..يا رس كالم الله يف آياته وعنك
يتساءلون من يتساءلون .ايها القرآن الناطق يا شاهد منه صى الله عليه
وال�ه وصولجان التأويل يف هل أتى عى اإلنس�ان حني م�ن الدهر والط ّهر
املطه�ر يف آي�ة التطهري ومن اوىص بك�م الله يف آية القرب�ى .يا من ملكت
الكت�اب ولي�س يشء منه لتكتف�ي بعرش كعرش بلقي�س .ال فتى اال انت
وال س�يف اال سيفك فقارا يعدل حتى يف الحد إذ يشطر مرحب نصفني بال
خلل يف كيل او ميزان .يا مرج البحرين يلتقيان يف سورة الرحمن .يا نفس
رس�ول الله يف آية املباهلة وخليفته من بعده يف حديث التنزيل .يا ويل الله
رشعا ودس�تورا وفقه�ا وحكما حيث يؤتون الزكاة وه�م راكعون .يا من
ّ
ب�رك الحبيب حبيبا لله تحبه ويحب�ك وعارفا ً بكنه البارئ الجليل تعرفه
ويعرفك .يا من فديت بروحك ودمك وجس�دك ونفس�ك الرسول والرسالة
حني توس�دت فراش�ه والتحفت لحاف�ه ومن يفعلها غريك ي�ا ال غريك اال
ّ
املتحري التائه املشدوه يف بحور اللغة وسطور
انت .عذرا سيدي فأنا الحائر
املف�ردات لع�ي ارتقي وأتس�امى لبعض من بعض عظمت�ك التي هي من
عظمة نهجك نور من سنا عظمتك ايها العادل العامل الويل الناصح الزكي
الطاهر األمني البليغ الحكيم الحق العدل الرهان واملصداق الجي الواضح
لصوت الله يف األرض .س�يدي وموالي أبا حس�ن ايها املستوحش يف طريق
الح�ق لقلة س�الكيه فطلقت دنياك ثالثا وبرت عدالة الس�ماء يف الخلق
فالن�اس صنفان أما اخ ل�ك يف الدين او نظري لك يف الخل�ق .يا كاتب العهد
وناطق الحق واملس�تبر بالفوز ورب الكعبة .ها هو الحق غريبا س�يدي
قد ع�اد طريقه موحش�ا وذات الوجوه الغادرة ونف�وس النفاق الفاجرة
وأرباب الشيطان .هم كثر كثري سيدي وموالي مع اختالف اإلسم والعنوان
فيك عند الله نستعني ونستشفع لينقذ وطننا الحبيب من كل سوء انه هو
الس�ميع املجيب ..السالم عليك سيدي وموالي يوم ولدت يف بيت الله ويوم
استشهدت يف بيت الله ويوم تبعث حيا .ورحمة الله وبركاته.

العدل ه�و الهدف الرئييس لكل االنبي�اء واملصلحني والثوار عى
مر التاريخ ،وقد جاء االنبياء محملني برس�الة الس�ماء الداعية
للع�دل ،جاعلة م�ن الظلم هو الخطيئة الك�رى التي يقع فيها
االنس�ان ،وقد اضح�ى العدل ركن�ا من اركان اإلس�الم ،ليكون
ملهما للمسلمني يف كل االزمان ،فمن خالفه كان مخالفا للدين
االسالمي يف احد اركانه األساسية ،لذلك لك ان تتصور من ينتهج
الظل�م يف الحياة اي طريقا س�لك ،فهو يحم�ل معوال ليدك ركن
االس�الم «العدل» فالظلم والعدل ال يجتمع�ان ،ان العدل يريده
الله عز وجل ،اما الظلم فشياطني االنس والجان يطلبوه.
انظر لواقعنا الحايل كيف ان االحزاب والطبقة السياسية تحمل
مع�اول ابي س�فيان واب�ي جهل لته�دم العدل وتطف�ئ نوره،
وتس�عى لقي�ام الظل�م يف كل اركان البل�د ،ويظه�رون بأقنعة
متنوعة كما فعلها معاوية باألمس.
الحديث عن الع�دل ال يبتعد عن االمام عي (ع) ،فعي والعدل ال
ينفصالن ،حيث كان عليا خري تجسيد للعدل يف واقع البرية.
كان عليا مثال للرحمة االنس�انية حتى يف اش�د املواقف ،وعندما
نتكل�م عن الرحم�ة نذكر موقف االم�ام عي االنس�اني يف ايام
معركة صفني ،حيث اس�تبق جيش معاوية وس�يطر عى النهر
ليمن�ع جيش املس�لمني من الوص�ول للماء ،واص�اب العطش
عس�كر جيش املس�لمني ،فامر االمام عي قائد جيش�ه بكشف
الش�اميني عن النهر ،وهكذا س�يطر جيش االس�الم عى النهر،
فطالب البعض ممن بقرب االمام عي ان يعاملهم باملثل ،ويمنع
عنه�م املاء وهك�ذا س�يكون الن�ر حليفا لجيش املس�لمني،
فرفض االمام الفكرة وس�مح لجيش معاوية ابن ابي س�فيان
بتزود من املاء ..فاملاء كالهواء ال يمكن منعه عن االنسان مهما
كانت مواقفه ..وهكذا يس�لك االمام عي س�لوك القائد الرحيم
حتى مع اعداءه.
يف مث�ل هذه الليلة نزلت رضبة الغدر عى راس ش�هيد العدالة،
كان دوم�ا ً عليا ً مع الحق ،والحق ال يغادر عي ،وجيوش النفاق
وش�ياطني االنس ال ترغب بالح�ق ،لذلك كان يجب الخالص من
«عي» كي يتخلصوا من الحق ،وعندها ينتر الظلم والفس�اد،
ففعل�وا فعلته�م بمكر خبي�ث يف ليلة  21من رمض�ان عام 40
للهج�رة ..مخططات عمل عليها اتب�اع هبل ،من يوم بدر اىل ان
تم مرادهم يف تلك الليلة الحزينة.
كانت مس�رية االم�ام عي (ع) متعبة ج�دا خصوصا بعد رحيل
الرسول الخاتم (ص) وحصول االنقالب عى وصية السماء ،ثم
الحصار الذي استمر  25سنة وبعدها فتن الناكثني (اهل الجمل
يف البرة) ،والقاس�طني (جيش معاوي�ة يف صفني) ،واملارقني
(الخوارج يف النهروان) ،فاإلمام ارتاح بالش�هادة ،واسرتاح من
هذه الدنيا ،وقد ورد عنه وهو يف فراش املوت بعد رضبة س�يف
الغدر« :وما كنت اال كقارب ورد وطالب وجد».
ل�م يكن االمام عادال فقط ،ب�ل كان طالبا للعدالة ،وهنالك فرق
بينهم�ا مثلمها هنالك فرق ب�ني الحر وبني طالب الحرية ،فذلك
حر بنفس�ه وش�خصه ،وهذا يطالب بالحرية اي انه يدافع عن
حري�ة املجتمع ،ويرى ان الحرية هدف املجتمع ،فالعدالة عنده
فك�رة اجتماعي�ة يجب ان يس�عى الق�ادة لتحقيقه�ا يف حياة
االمة.
يف اي�ام حكمه ل�م يكن مهتم�ا فقط يف عدم وص�ول االجحاف
والظل�م للن�اس ،ب�ل عم�ل ع�ى اس�رتجاع الحق�وق املهدورة
واملس�لوبة ،التي نهبتها السلطة وبطانتها واملقربني منها ،نعم
كانت خطوة محفوفة باملخاطر ،بس�بب تشكل طبقة سياسية
مرتفة جدا وذات س�طوة ،لكن االمام عي (ع) ال يهادن يف الحق
وال يمكنه ان يرتاجع.
هذا االمر له ش�اهد يف واقعنا الح�ايل ،عر تفرعن قادة االحزاب
والتي�ارات بع�د ان نهبوا خزين�ة البلد ،فمن يأت�ي يطلب العدل
عليه ان يسرتجع كل دينار نهبه الفراعنة ،واال لم يكن عى نهج
عي ولم يكن عادال.
علين�ا ان نفهم كيف نك�ون طالب ع�دل ،وان نرفض طواغيت
الحارض ممن ساعدوا معاوية يف كسب الجولة الحالية ،وتغييب
العدل ،من يوايل عليا يجب ان يرفض الظلم والظاملني ،وال يكون
معه�م ،ب�ل هي معرك�ة وفيها جانب�ني فقط ،جان�ب عي ابن
اب�ي طالب (العدل) ،وجانب اتباع هبل ومعاوية ممن يس�عون
لتغييب العدل ..وال مكان لجانب ثالث.

نجدة بغداد :اعتقال  144خمالف ًا حلظر التجوال
ومتسولني ومزور عملة

بغداد  /املستقبل العراقي
أعلنت مديرية نجدة بغداد عن اعتقال  144ش�خصا ً مخالفا ً لحظر التجوال
خ�الل  24س�اعة .وقالت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ،إنه «خالل  24س�اعة املاضية تم القبض عى ( )144ش�خصا مخالفا
لتعليمات أوق�ات حظر التجوال» .وأضاف البيان أنه «تم القبض عى ()19
متس�وال ضم�ن مناط�ق متفرقة م�ن العاصمة بغ�داد» .إىل ذل�ك ،تمكنت
دوري�ات رشطة نجدة الكندي من القبض عى ش�خص يحمل عمله مزورة
ضمن منطقة النهضة ،جاء ذلك خالل إجراء ممارسة أمنية وبالتعاون مع
األجهزة األمنية األخرى ضمن املنطقة املذكورة أعاله .وتم االشتباه بسيارة
(طيبه) ولدى استيقافها وتفتيشها عثر بداخلها عى مبلغ  ٣٦الف دوالر ،
وتم تسليم املقبوض عليهم إىل الجهات املختصة إلكمال التحقيق.

كـاريكـاتـير

أمراض جتعلك من أكثر الناس عرضة لفتك فريوس كورونا
أشارت البيانات األولية للمصابني
بالفريوس التاج�ي الجديد إىل أن
بع�ض األش�خاص يكون�وا أكثر
عرضة ملضاعفات صحية خطرية
عن غريهم.
ً
ووفقا ملراك�ز مكافحة األمراض
والوقاية منها األمريكية يش�مل
ذل�ك األش�خاص الذي�ن يعانون
من حاالت طبي�ة مزمنة خطرية
مث�ل أم�راض القلب والس�كري
وأمراض الرئ�ة وأمراض الصحة
العقلية مثل االكتئاب والقلق.
إليك أسباب زيادة هذه األمراض
لخط�ر اإلصاب�ة بمضاعف�ات
«كوفي�د « ،19حس�بما ج�اء يف تقري�ر ملوقع
 Healthالطبي.
أم�راض القل�ب  :يمي�ل األش�خاص املصابون
بأم�راض القل�ب إىل حاالت كامن�ة أخرى مثل
ارتف�اع ضغ�ط ال�دم وارتف�اع الكوليس�رتول
والس�كري وأمراض الرئة ،مما يضعف أنظمة
الدف�اع ع�ن الصح�ة يف الجس�م (بم�ا يف ذلك
الجهاز املناعي) ضد العدوى الفريوسية.
يق�ول ويلي�ام يل ،دكتوراه يف الط�ب« :الحمى

ً
ضغط�ا إضاف ًيا
املرتبط�ة ب� كوفي�د  19تضع
عى متطلبات التمثيل الغذائي يف الجس�م ،مما
يؤكد عى ضعف القلب بالفعل».
ويضيف« :االلتهاب الرئوي ،الذي ُيرى بش�كل
ش�ائع م�ع املصاب�ني بكوفي�د  ،19يجعل من
الصعب عى الرئتني أكس�جة الدم .وهذا يضع
املزي�د م�ن الضغط ع�ى القل�ب .باإلضافة إىل
ذل�ك ،يمكن أن يتس�بب االلته�����اب الناجم
عن العدوى يف تلف بطانة األوعية الدموية التي
يضخ القلب من خاللها الدم».

أمراض الجهاز التنفيس املزمنة
أم�راض الجهاز التنف�يس املزمنة،
والتي تش�مل الربو وارتفاع ضغط
ال�دم الرئوي ،هي أمراض املس�الك
الهوائية وأجزاء أخرى من الرئة.
ويحتاج األش�خاص الذين يعانون
من أمراض الجهاز التنفيس الحادة
أن يكونوا متيقظني بش�كل خاص
بش�أن الف�ريوس الت�����اج�ي
ألن أح�د املضاعف�ات املحتملة هو
االلتهاب الرئوي.
داء السكري :بس�بب ضعف جهاز
املناعة لدى مرىض السكري ،يصعب
ع�ى الجس�م محارب�ة الف�ريوس
ً
وف�����قا ملؤسس�ة السكري الدولية
التاجي،
(.)IDF
كما أن الفريوس�ات تنش�ط أكثر عندما تكون
مس�تويات الجلوكوز يف الدم مرتفعة .ويعاني
م�رىض الس�كري م�ن ارتف�اع مس�تويات
االلته�اب يف جمي�ع أنح�اء أجس�امهم ،وه�و
عام�ل خطر آخر ،لذلك يج�ب أن يكون مرىض
الس�كري حذرين بشكل خاص بشأن االتصال
االجتماعي.

وصفات طبيعية ختلصك من مشكلة عرس اهلضم يف رمضان

تعزيـة

بأسمي ونيابة عن السيد (محمد نعمان الداودي) رئيس
أتح�اد الحقوق�ني الع�ام وحقوق�ي وزارة العدل/دائرة
اإلصالح العراقية
أتق�دم بأحر التعازي اىل االخ العميد الحقوقي(عي نعمة
جواد ال�زريف) مدير عام دائرة االص�الح العراقية .بوفاة
والدته.تغمدها الله بواسع رحمته .

الحقوقي
خالد دواي خنجر العطوان

العراقـي

ترز مش�كلة عرس الهضم خالل شهر
رمضان بس�بب تناول االطعمة الغنية
بالده�ون أو االف�راط يف تناول الطعام
والحلويات .ومن اعراض عرس الهضم
التي تواجهن�ا انتفاخ البطن ،الغازات،
حرقان يف منطقة البطن والقيء.
لتفادي هذه املش�اكل نقدم لكم ثالث
خلط�ات طبيعي�ة ُتعد كع�الج رسيع
وفعال ملشكلة عرس الهضم.
 -1خ�ل التف�اح :أضيف�وا ملعقة من
خل التفاح إىل ك�وب من املاء وامزجوا
الخليط مع ملعقة صغرية من العسل.
ارشب�وا هذا ال�راب ثالث م�رات بعد وجبة
اإلفطار.
ّ
يحف�ز الزنجبي�ل العص�ارة
 -2الزنجبي�ل:

الهضمية وتدف�ق االنزيمات التي تس�اعد يف
هض�م الطعام ،ما يجع�ل منه عالج�ا ً ف ّعاالً
ملش�كلة س�وء الهضم .وللتخلّ�ص من هذه
الحال�ة املزعجة ،إمزج�وا ملعقتني صغريتني

من عصري الزنجبيل مع ملعقة صغرية
م�ن عصري الليم�ون والقليل من امللح
وتناول�وا الخليط م�ع أو من دون ماء
(حسب الرغبة) .كما بإمكانكم رشب
ش�اي الزنجبي�ل لعالج ع�رس الهضم
والنفخة.
 -٣شاي النعناع :يعمل الزيت املوجود
يف أوراق النعن�اع ع�ى تهدئة عضالت
الجهاز الهضمي ما يس�مح بالتخلّص
ً
رسيع�ا م�ن غ�ازات البط�ن ويخفف
بالتايل من إزعاج عرس الهضم.
واىل جان�ب ه�ذه الوصف�ات يج�ب
االبتع�اد ع�ن االطعم�ة الحريفة والدس�مة
والسكر والكافيني ويجب تناول الطعام ببطء
للمساعدة يف عملية الهضم بشكل سليم.

ناسا متهد إلقامة اإلنسان عىل سطح القمر
مهدت إدارة الطريان والفضاء األمريكية ناس�ا
املجال  ،لنقاش عاملى بشأن املباديء األساسية
التى س�تحكم س�بل إقامة وعمل اإلنسان عى
س�طح القمر ،وذلك بنر القواعد األساس�ية
ملعاهدة دولية الستكش�اف الكوكب تحت اسم
اتفاقات أرتميس.
وتس�عى أرتمي�س إىل تأس�يس مناط�ق أمان

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

س�تحيط بالقواع�د املس�تقبلية ع�ى س�طح
القمر ملنع ما تس�ميه ناس�ا «بالتدخل الضار»
من الدول املنافس�ة أو ال�ركات التى تعمل ىف
مناطق قريبة.
وتس�مح االتفاقي�ة أيض�ا لل�ركات بامتالك
امل�وارد التى تق�وم بالتنقيب عنه�ا عى القمر
وه�و عنر أس�اىس يس�مح للمتعاقدين مع

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

اإلدارة بتحوي�ل جليد املاء ع�ى القمر إىل وقود
للصواريخ أو اس�تخراج املعادن لبناء املهابط،
حسب سكاى نيوز.
واالتفاق�ات ج�زء أس�اىس م�ن جه�ود إدارة
الط�ريان لج�ذب الحلف�اء إىل خطته�ا الهادفة
لرتس�يخ وجود طويل املدى عى سطح القمر،
وفقا لرنامج أرتميس الذى تتبناه.

07801969233
07901463050
07709670606

سامسونغ تطلق هاتفها اجلديد
“”Galaxy A41

أطلق�ت رشك�ة “سامس�ونغ” الكورية رس�م ًيا ،هاتفها الذك�ي األحدث
(.)Galaxy A41
ووفرت سامس�ونغ الجهاز ألول مرة عن طريق الطلب املس�بق يف هولندا
بألوان :األسود ،واألبيض ،واألزرق ،مع  ٦4جيجابايت من التخزين املدمج.
ومن املقرر أن ُتصدر الركة الهاتف باللون األحمر ً
أيضا يف بعض األسواق،
ً
وفقا ملوقع  sammobilالتقني.
وينض�م  Galaxy A41إىل أجهزة الركة متوس�طة املدى الناجحة ،والذي
يأت�ي بشاش�ة ( )Super AMOLED FHDمق�اس  ٦.1بوص�ة ،وكامريا
ثالثية ،وتتميز الشاش�ة بتصميم  Infinity-Uمع كامريا الس�يلفي بدقة
 25ميجابكس�ل .ولم تكش�ف “سامس�ونغ” بش�كل علني ع�ن تفاصيل
رقاق�ة  SoCالتي تش�غل  ،Galaxy A41إال أنها تحتوي عى معالج ُثماني
النواة ،اثنتان منها عبارة عن نوى عالية األداء جرى تسجيلها برسعة 2.0
جيجاهرت�ز ،و ٦منها يتم تس�جيلها برتدد  1.7جيجاهرتز ،وتش�به هذه
الرقاقة نفس الرائح املوجودة داخل .Galaxy A٣1
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية  1530لسنة 2011

