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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

إذا ملك األراذل هلك األفاضل العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

قائد جهاز مكافحة اإلرهاب 
هينئ الكاظمي ويتعهد بالدفـاع 

عن العراق ارضًا وشعبًا ونظامًا
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صحة الرصافة تشكو عدم التزام املواطنني بـ »الوقاية«.. وخلية األزمة: جيب إعادة »احلظر الشامل«
 االندبندنت تتحدث عن أسعار النفط: رضرها عىل العراق أكرب من »داعش« و »كورونا«
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الكاظم�ي،  مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  عق�د 
أمس الس�بت، لق�اءات منفصلة مع الس�فريين 
اإليران�ي واألمريكي، فيما ترأس جلس�ة مجلس 
ال�وزراء حيث اتخذت ق�رارات عّدة تخص رواتب 
ال�وزراء مصطف�ى  رئي�س  وأك�د  املتقاعدي�ن. 
الكاظم�ي للس�فري اإليران�ي إيرج مس�جدي أن 
العراق لن يكون منطلقا لالعتداء عىل أية دولة أو 
ساحة لتصفية الحسابات.    وذكر مكتب رئيس 
الوزراء يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه، أن الكاظم�ي اس�تقبل بمكتب�ه يف القرص 
الحكومي، السفري اإليراني وأكد له حرص العراق 
عىل إقامة أفضل العالقات مع إيران وجميع دول 
الجوار بما يخدم مصالح الشعبني الجارين واألمن 
االس�تقرار يف املنطقة.  وكذلك أكد رئيس الوزراء 
أن »الع�راق ل�ن يكون ممرا أو مق�را لالرهاب أو 
منطلقا لالعتداء عىل أية دولة أو ساحة لتصفية 
الحسابات«.   من جهته »هنأ مسجدي الكاظمي 
بمناس�بة نيل حكومته الثقة يف مجلس النواب«، 
معربا عن »تطلع بالده لتطوير العالقات الثنائية 
وتعزيز التعاون بني البلدين يف جميع املجاالت«.  

وقبل ذلك، بحث رئيس الوزراء بمكتبه يف القرص 
الحكومي مع س�فري الواليات املتحدة األمريكية 

ماثيو تولر، جملة من القضايا بني البلدين.   
وذك�ر بي�ان ص�در ع�ن رئاس�ة ال�وزراء تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إنه »اس�تقبل 
رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي 
بمكتب�ه يف الق�رص الحكوم�ي، س�فري الواليات 

املتحدة األمريكية ماثيو تولر«.   
التفاصيل ص2

العراق يعيد ترتيب العالقات اخلارجية
الكاظمي التقى السفريين اإليراني واألمريكي وشدد على »حياد« بغداد.. وجملس الوزراء يوافق على االقرتاض الداخلي واخلارجي حمافظ البرصة:

 حتويل احلظر اىل جزئي وإعادة افتتاح 
منفذ الشالجمة يف 15 آيار

حمافظ نينوى يوجه
 العمليات بإعداد »خطط فاعلة« 

ملالحقة فلول »داعش« 

حزب الدعوة حيّذر
 من »الغزو الثقايف« وينّدد بـ »تطبيع« بعض 

القنوات واساءهتا للعراقيني

ص3

ص2

ص2

»كورونا« يتفشى بني احلاميات األمنية للبيت األبيض
الصحة تسجل )76( اصابة جديدة وشفاء )41( مصابًا من فايروس »كورونا« 
افتتاح مستشفى العزل املنفذة من قبل العتبة احلسينية املقدسة
الـيـوم.. إطــالق مـنـحــة الـطــوارئ فـي الــعــراق

احلشد واجليش يالحقان »داعش« يف ثالث حمافظات
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حمافظ بغداد يطلع عىل جهود
 مدينة اإلمامني الكاظمني »عليهام السالم« 

يف التصدي جلائحة كورونا

إيران: نصدر للعراق 
يوميًا 1500 ميغاواط كهرباء 

و30 مليون مرت مكعب غاز

وزير الصناعة يتسنم مهام 
منصبه ويؤكد انتهاج خطة واضحة 

للنهوض بالقطاع الصناعـي

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت إدارة األم�ن الداخ�ي األمريكي�ة إصاب�ة أحد عرش 
عنرصا من عنارص الخدمة الرسية بفريوس كورونا، وهي 

الفرقة املكلفة بحماية الرئيس ومسؤويل البيت األبيض.
ويأتي ذلك يف وقت أعلنت فيه إدارة األمن الداخي، تعايف 23 
من أفراد الخدمة الرسية من إصابات س�ابقة بالفريوس، 

بينما يخضع حوايل 60 عنرصا للحجر الصحي الذاتي.
وت�وكل إىل ق�وات الخدم�ة الرسي�ة مهام تش�مل حماية 
الرئيس األمريكي ونائبه وقادة آخرين تش�مل املرش�حني 
للرئاس�ة والرؤس�اء الس�ابقني  وظهرت هذه الحاالت يف 

الوق�ت الذي كان البيت األبي�ض قد أعلن فيه إصابة اثنني 
من موظفيه بالفريوس. كما شملت إصابات البيت األبيض 
موظَف�ني قريبني من الرئيس دونال�د ترامب ونائبه مايك 
بنس. وتم تش�ديد اإلج�راءات الوقائية املتبعة عىل كل من 
يدخل البيت األبيض، وعىل كل من يتعامل مع الرئيس عن 
قرب. وكانت كاتي ميلر، السكرترية الصحفية لبنس، التي 
ج�اءت نتيجة إصابتها إيجابية ي�وم الجمعة، عىل اتصال 
حديث مع نائب الرئيس، وهي متزوجة من ستيفن ميلر، 
أحد كبار مستش�اري ترامب. ولم يعلق البيت األبيض عىل 
الفور حول ما إذا كان ستيفن ميلر قد تم فحصه أو ما إذا 

كان ال يزال يعمل خارج البيت األبيض.

      بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذ الحش�د الش�عبي والجي�ش، أن�س 
الس�بت، عملي�ة أمنية يف عم�ق الصحراء 
الغربي�ة والجزيرة ملنع تحركات داعش يف 

االنبار.
وق�ال الحش�د الش�عبي يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان »قوة 
مش�ركة من الحش�د الش�عبي والجيش 
ضم�ن عملي�ات االنب�ار نف�ذت عملي�ة 
ومناط�ق  الصح�راء  عم�ق  يف  تفتي�ش 
الجزيرة والبساتني باتجاه النهر ومناطق 
الش�امية “، الفت�ا اىل ان “العملي�ة تهدف 

ملالحق�ة فلول داعش والحف�اظ عىل أمن 
محافظة االنبار«.

م�ن جانب آخ�ر، فجر الحش�د الش�عبي 
والق�وات األمنية أربع مضاف�ات لداعش 
يف ص�الح الدي�ن ضم�ن عملي�ات “ث�أر 

الصائمني”.
وقال الحش�د الش�عبي ان، قوة من قيادة 
عملي�ات ص�الح الدي�ن للحش�د والقوات 
األمني�ة فج�رت أرب�ع مضاف�ات لداعش 
ضم�ن املرحل�ة الثالث�ة من عملي�ات ثأر 

الصائمني.
وواصلت قوات الحش�د الشعبي والقوات 
األمني�ة، صب�اح الي�وم الس�بت، تنفي�ذ 

عمليات “ثأر الصائمني” يف صالح الدين.
إىل ذلك، نفذ اللواء الثاني بالحشد الشعبي 
عملية اس�تباقية يف مح�ور بادية النجف 

لتأمني املحافظة املقدسة.
م�ن  ق�وة  ان  الش�عبي  الحش�د  وذك�ر 
االستخبارات وفوج القوات الخاصة للواء 
الثاني يف الحشد رشعت ليلة امس بعملية 
مش�ركة  أمني�ة  وممارس�ة  اس�تباقية 
يف عم�ق الصح�راء والرشي�ط الح�دودي 
الفاص�ل ب�ني محافظة النج�ف االرشف 
ومحافظ�ة املثن�ى بالتنس�يق مع رشطة 
النجف والرشطة االتحادية”، الفتا اىل ان ” 
املمارسة كانت تهدف اىل تمشيط ومسح 

الصح�راء والتأك�د م�ن هويات الس�كان 
من البدو الرحل ورع�اة االغنام باإلضافة 

للمزارعني وفق قاعدة البيانات”.
وأض�اف ان “املمارس�ة حقق�ت جمي�ع 

أهدافها املرسومة لها “.
والجدي�ر بالذكر أن اللواء الثاني للحش�د 
ينت�رش يف مح�ور بادي�ة النج�ف االرشف 
والخن�دق األمن�ي واب�راج املراقب�ة الت�ي 
تحيط باملحافظة املقدسة بعمق يصل اىل 
اكث�ر من ٤0كم وبامت�داد يصل ألكثر من 

١00كم. 

التفاصيل ص2
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عدنان درجال:
 استثمـار الشبـاب 

هدفنا االول
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عمليات يف صحراء االنبار وصالح الدين وبادية النجف
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اليوم.. إطالق منحة الطوارئ يف العراق
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التخطي�ط، أمس الس�بت، إطالق منحة 
الطوارئ اليوم ألحد، عىل ش�كل دفعات يومية لتجنب 
االكتظاظ السكاني، فيما أوضحت سبب تأخر رصفها 

لغاية االن.
وقال املتحدث باس�م الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن 
“مش�كلة فنية واجهت عملية إط�الق منحة الطوارئ 
يوم أم�س وتمت معالجتها من قب�ل الجهات املعنية. 
وأضاف، أنه سيتم اطالق املنحة ابتداء من يوم االحد “، 
مبينا أن “جميع املش�اكل الفنية أخذت بنظر االعتبار 
وسيتم إطالق املنحة عىل ش�كل وجبات يومية بهدف 

عدم تشكيل تجمعات من قبل املواطنني”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عق�د رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الس�بت، 
لقاءات منفصلة مع السفريين اإليراني واألمريكي، فيما 
ترأس جلس�ة مجلس الوزراء حي�ث اتخذت قرارات عّدة 

تخص رواتب املتقاعدين.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسفري اإليراني 
إيرج مس�جدي أن العراق لن يكون منطلقا لالعتداء عىل 

أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات.   
وذك�ر مكتب رئيس ال�وزراء يف بي�ان، تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، أن الكاظمي اس�تقبل بمكتبه يف 
القرص الحكومي، السفري اإليراني وأكد له حرص العراق 
عىل إقامة أفضل العالقات مع إيران وجميع دول الجوار 
بما يخدم مصالح الشعبني الجارين واألمن االستقرار يف 
املنطق�ة.  وكذلك أكد رئيس الوزراء أن »العراق لن يكون 
ممرا أو مق�را لالرهاب أو منطلقا لالعتداء عىل أية دولة 

أو ساحة لتصفية الحسابات«.  

م�ن جهت�ه »هن�أ مس�جدي الكاظم�ي بمناس�بة نيل 
حكومت�ه الثقة يف مجل�س النواب«، معرب�ا عن »تطلع 
ب�الده لتطوي�ر العالق�ات الثنائية وتعزي�ز التعاون بني 

البلدين يف جميع املجاالت«.  
وقب�ل ذل�ك، بح�ث رئي�س ال�وزراء بمكتب�ه يف القرص 
الحكومي مع س�فري الواليات املتح�دة األمريكية ماثيو 

تولر، جملة من القضايا بني البلدين.   
وذك�ر بيان صدر عن رئاس�ة ال�وزراء تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، إنه »استقبل رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي بمكتبه يف القرص الحكومي، س�فري 

الواليات املتحدة األمريكية ماثيو تولر«.   
وأض�اف، »أك�د الكاظم�ي رضورة التعاون والتنس�يق 
بني البلدي�ن يف املجاالت االقتصادي�ة واألمنية ومواجهة 
االره�اب والتحض�ري للحوار اإلس�راتيجي ب�ني البلدين 
والعمل عىل حفظ األمن واالستقرار يف املنطقة وإبعادها 

عن املخاطر«.   
إىل ذل�ك، عق�د مجل�س ال�وزراء الجدي�د جلس�ته االوىل 

برئاس�ة مصطفى الكاظمي، واتخذ ق�رارات عدة، منها 
يخ�ص رواتب املتقاعدي�ن وإلغاء قرار مجل�س الوزراء 
الس�ابق بش�أن ايقاف التمويل، فضالً عن تعديل قانون 

األحزاب. 
وق�ال مكتب الكاظمي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، إن »مجل�س ال�وزراء ناقش آلي�ات عمله 
واألوضاع االقتصادية والصحية والقضايا املعّدة لجدول 
اعماله، ووافق عىل تخويل رئيس مجلس الوزراء ووزير 

املالية صالحية اطالق رواتب املتقاعدين«.
وقرر املجل�س »إلغاء قرار مجلس الوزراء الس�ابق رقم 
)٩٧( لس�نة ٢٠٢٠ بش�أن موضوع ايق�اف التمويل اىل 
جان�ب املوافق�ة عىل م�روع قانون االق�راض املحيل 
والخارج�ي لتمويل العجز املايل لع�ام ٢٠٢٠ واحالته اىل 

مجلس النواب استنادا ألحكام املواد الدستورية«.
كما قرر »قيام وزارتي النقل والثقافة بإعادة التفاوض 
م�ع مديري الفن�ادق لغرض تخفيض اس�عار الغرف يف 
الفن�ادق ويكون اإلطع�ام عىل عاتق ومس�ؤولية وزارة 

الصحة إلستيعاب العائدين من الخارج لغرض حجزهم 
يف تلك الفنادق«.

 وق�رر املجل�س »الطلب م�ن مجلس النواب اس�تكمال 
التصوي�ت ع�ىل قانون االنتخاب�ات الجديد وارس�اله اىل 
رئاس�ة الجمهوري�ة لغ�رض ادخال�ه حي�ز التنفيذ بعد 

نره يف الجريدة الرسمية«.
وبحس�ب البيان، قرر املجلس »تقديم الدعم اللوجستي 
وتوفري كافة االمكانات املتاحة للمفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات بما يمكنها من اجراء االنتخابات بعد تحديد 
موعده�ا«، مش�رياً اىل أن »عىل ال�وزارات والجهات غري 
املرتبطة ب�وزارة التعاون مع املفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات م�ن خالل توف�ري املالكات البري�ة للقيام 

بالعملية االنتخابية«.
كم�ا ق�رر املجلس »تعدي�ل قان�ون األحزاب بم�ا يؤدي 
إىل تنظي�م الوض�ع القانون�ي لعمل األحزاب عىل أس�س 
وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول 

الديمقراطي«.

      بغداد / المستقبل العراقي

نفذ الحش�د الشعبي والجيش، أنس السبت، 
عملي�ة أمني�ة يف عم�ق الصح�راء الغربي�ة 

والجزيرة ملنع تحركات داعش يف االنبار.
وقال الحشد الشعبي يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه ان »قوة مش�ركة من 
الحش�د الش�عبي والجيش ضم�ن عمليات 
االنبار نفذت عملية تفتيش يف عمق الصحراء 

ومناط�ق الجزيرة والبس�اتني باتجاه النهر 
ومناطق الش�امية “، الفت�ا اىل ان “العملية 
ته�دف ملالحقة فلول داع�ش والحفاظ عىل 

أمن محافظة االنبار«.
من جانب آخر، فجر الحشد الشعبي والقوات 
األمنية أربع مضافات لداعش يف صالح الدين 

ضمن عمليات “ثأر الصائمني”.
وق�ال الحش�د الش�عبي ان، قوة م�ن قيادة 
عمليات صالح الدين للحشد والقوات األمنية 

فجرت أربع مضافات لداعش ضمن املرحلة 
الثالثة من عمليات ثأر الصائمني.

وواصلت ق�وات الحش�د الش�عبي والقوات 
األمنية، صباح اليوم السبت، تنفيذ عمليات 

“ثأر الصائمني” يف صالح الدين.
إىل ذلك، نفذ اللواء الثاني بالحش�د الش�عبي 
عملي�ة اس�تباقية يف مح�ور بادي�ة النجف 

لتأمني املحافظة املقدسة.
م�ن  ق�وة  ان  الش�عبي  الحش�د  وذك�ر 

االس�تخبارات وفوج الق�وات الخاصة للواء 
الثاني يف الحش�د رشعت ليل�ة امس بعملية 
استباقية وممارسة أمنية مشركة يف عمق 
الصح�راء والريط الح�دودي الفاصل بني 
محافظة النج�ف االرشف ومحافظة املثنى 
بالتنس�يق م�ع رشط�ة النج�ف والرط�ة 
االتحادي�ة”، الفت�ا اىل ان ” املمارس�ة كانت 
تهدف اىل تمش�يط ومسح الصحراء والتأكد 
من هويات الس�كان من البدو الرحل ورعاة 

االغن�ام باإلضاف�ة للمزارع�ني وف�ق قاعدة 
البيانات”.

وأضاف ان “املمارسة حققت جميع أهدافها 
املرسومة لها “.

والجدي�ر بالذك�ر أن الل�واء الثاني للحش�د 
االرشف  النج�ف  بادي�ة  مح�ور  يف  ينت�ر 
والخندق األمني واب�راج املراقبة التي تحيط 
باملحافظة املقدس�ة بعمق يصل اىل اكثر من 

٤٠كم وبامتداد يصل ألكثر من ١٠٠كم. 

الكاظمي التقى السفريين اإليراني واألمريكي وشدد على »حياد« بغداد.. وجملس الوزراء يوافق على االقرتاض الداخلي واخلارجي

العراق يعيد ترتيب العالقات اخلارجية

العدد )2135(   10     آيار    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

احلشد واجليش يالحقان »داعش« يف ثالث حمافظات 
عمليات يف صحراء االنبار وصالح الدين وبادية النجف

        بغداد / المستقبل العراقي

تعهد رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب 
الفري�ق أول الركن طالب ش�غاتي، 
ال�وزراء  لرئي�س  الس�بت،  أم�س 
والش�عب،  الكاظم�ي  مصطف�ى 
بالدف�اع ع�ن العراق ارضاً وش�عباً 
ونظام�اً.   وق�ال ش�غاتي يف بي�ان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، »دولة رئي�س مجلس الوزراء 
املس�لحة  للق�وات  الع�ام  القائ�د 
مصطفى الكاظمي باسمي وباسم 
منتس�بي جهاز مكافح�ة اإلرهاب 
أتق�دم لك�م بالتهان�ي والتربيكات 
بمناس�بة تس�نمكم منصب رئيس 

مجلس الوزراء القائد العام للقوات 
املسلحة متمنياً لكم تحقيق النجاح 
وإدارة  الحكوم�ي  منهاجك�م  يف 
السياسة العامة للحكومة العراقية 
نحو التقدم والنج�اح للبالد وتلبية 
طموح�ات ابن�اء الش�عب العراقي 
ومايتطل�ع اليه من العيش يف عراق 
آمن ينعم أبناؤه بعز وأمن وكرامة 

وازدهار«.  
جه�از  يف  »إنن�ا  البي�ان  وأض�اف 
مكافح�ة اإلرهاب نعاهد الش�عب 
العراق�ي أن نبق�ى حم�اة الوط�ن 
اإلره�اب  رشور  م�ن  واملواط�ن 
واإلرهابي�ني وأن ندافع عن العراق 

ارضاً وشعباً ونظاماً«.  

قائد جهاز مكافحة اإلرهاب 
هينئ الكاظمي ويتعهد بالدفاع عن العراق 

ارضًا وشعبًا ونظامًا

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مدير صح�ة الرصافة، أم�س الس�بت، أن دائرته كانت 
قريب�ة جداً من االنتصار ع�ىل »كورونا« ولكن جهود الكوادر 
الصحية هدرت وع�ادت اىل مرحلة الدف�اع، باملقابل، طالبت 
خلية األزم�ة الربملانية بإعادة فرض حظر التجوال الش�امل 

لتجنب ارتفاع اإلصابات.
وقال مدي�ر صحة الرصافة عبد الغني س�عدون الس�اعدي، 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، »لم ولن تدخر 
م�الكات الجيش األبيض جهدا من أج�ل تضييق الخناق عىل 
ف�ريوس كورونا والتضحية لم تكن س�هلة وق�د أصيب عدد 
م�ن منتس�بينا به�ذا املرض يف حربه�م ضد جائح�ة كورونا 
اللعينة وبعد اشواط مهمة وحرب مريرة كنا قريبني جدا من 
االنتصار«. وأضاف »لألس�ف الش�ديد فأن ع�دم احرام قرار 
رفع الحظ�ر الجزئي والترصف بش�كل س�لبي ازاءه وتخيل 
عدد من املواطنني عن أس�اليب الوقاية الصحية فكثر التزاور 
واالخت�الط وفتحت العديد من املقاه�ي وعادت التجمعات يف 

الشوارع فزادت إعداد اإلصابات وعاد القلق يساورنا وهدرت 
جهود املالكات الصحية وعدنا من جديد ألس�لوب الدفاع بعد 

أن دخلنا مرحلة متقدمة من خطة الهجوم عىل الفريوس«.
وتاب�ع »نحن عىل يقني ان رفع الحظ�ر الجزئي لو كان وفق 
توجيه�ات خلي�ة األزم�ة واإلرش�ادات الصحية ل�م يكن من 
املمكن للفريوس أن يوس�ع رقعة انتشاره لكن إهمال بعض 
املواطن�ني وع�دم التزامه�م بالتوجيهات وع�ودة التجمعات 
كانت متنفس�ا حقيقيا للفايروس وانعشته من جديد بعد أن 

كان يف حالة انحسار واضح«.
وأردف »وفقا لتزايد إعداد اإلصابات يف األيام املاضية قد تكون 
هناك حاج�ة ملحة إلعادة الحظر الش�امل مج�ددا والحجر 
املناطقي وفرض تطبيق اإلرش�ادات الصحية وعدم التهاون 

مع هذا اإلهمال بشكل مطلق«.
وبني الساعدي، »حذرنا مرارا وتكرارا بان عدم االلتزام يعني 
الدخ�ول يف مرحل�ة الخطر وباننا لم ندخ�ل املرحلة االمنة اىل 
االن لذل�ك نوجه رس�التنا لجميع أحبتنا يف الوط�ن بااللتزام 
بالتوجيه�ات والوصاي�ا والتعليمات الصحي�ة واالبتعاد عن 

التجمعات واملناس�بات وع�دم التزاور فيما بينه�م وااللتزام 
بالبق�اء يف املنزل وع�دم الخروج اال لل�رورة القصوى واال 
س�نقع بما ال يحم�د عقباه ونع�ود إىل املربع األول الس�مح 

الله«.
ب�دوره، طالب مق�رر خلية االزم�ة النيابية جواد املوس�وي 

بإعادة الحظر الشامل يف البالد ملدة ١٤ يوماً.
وقال املوس�وي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
إنه »بس�بب عدم االلتزام بتعليمات الوقاية الصحية والحظر 
الصحي وزيادة نس�ب واعداد التالمس واالختالط الشديد بني 
الن�اس يجب الع�ودة اىل حظ�ر التجوال الكامل مل�دة ١٤ يوم 
خالل العر ايام االخرية من ش�هر رمضان وايام عيد الفطر 

املبارك«.
وأض�اف ان�ه »يجب قبل اع�ادة الحظر اكم�ال توزيع منحة 

الطواريء املالية عىل مستحقيها«.
وأم�س الجمعة، أعلنت وزارة الصح�ة أن مجموع اإلصابات 
بكورون�ا ارتف�ع إىل ٢6٠3، بينه�ا ١٠٤ حالة وف�اة، و١66١ 

حالة قد تماثلت للشفاء التام.

       المستقبل العراقي / زهراء علي

أعلن محافظ نين�وى نجم الجبوري، 
أمني�ة  الس�بت، ع�ن خط�ط  أم�س 
جديدة ملالحقة بقايا عصابات داعش 
الجب�وري لوكال�ة  اإلرهابي�ة. وأك�د 
األنباء العراقي�ة )واع(، توجيه قيادة 
العمليات بإعداد خطط فعالة ملالحقة 
بقاي�ا عصابات داع�ش بالتعاون مع 
الحشد الشعبي”، الفتاً إىل أنه “أجرى 
عدداً من الزيارات امليدانية جنوب غرب 
الحر وللح�دود الس�ورية العراقية 
واملناط�ق املحاذي�ة ملحافظ�ة األنبار 
“. وأض�اف أن “تلك الزي�ارات جاءت 
ملتابع�ة القطع�ات العس�كرية يف تلك 
املناطق ووضع خطط جديدة ملالحقة 
بقاي�ا عصابات داع�ش اإلرهابية من 
قبل قيادة عمليات نينوى وبالتنسيق 
م�ع قي�ادة عملي�ات األنب�ار”، مبيناً 
أن”الق�وات األمني�ة تمكن�ت من قتل 
املس�ؤول األمن�ي لعصاب�ات داع�ش 
اإلرهابية يف جبال بادوش شمال غرب 
نين�وى، فيما دمرت نفق�اً وعدداً من 

الدراجات النارية يف جنوب الحر”.

صحة الرصافة تشكو عدم التزام املواطنني بـ »الوقاية«.. وخلية األزمة: 
جيب إعادة »احلظر الشامل«

حمافظ نينوى
 يوجه العمليات بإعداد 

»خطط فاعلة« ملالحقة 
فلول »داعش« 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد الصحفي باتريك كوكبرين يف مقال نرته 
صحيفة اإلندبندنت، أمس الس�بت، أن الرر 
الذي يعاني منه العراق بسبب انخفاض أسعار 
النفط أكرب م�ن أرضار تنظيم »داعش« ووباء 

فريوس »كورونا«.
وقال كوكبرين، ذات االطالع الواسع عىل الشأن 
العراق، إن التهديد الناتج عن انخفاض أسعار 
النفط »حاد للغاي�ة« وتأثريه أكرب من نظريه 
يف دول أخ�رى باملنطق�ة. ويعتق�د الكات�ب أن 

»الركي�ز عىل تنظيم داع�ش وفريوس كورونا 
للع�راق  الرئيس�يني  التهديدي�ن  باعتبارهم�ا 
يح�ول االنتباه عن خط�ر أكرب يواج�ه البالد، 
وغريه�ا من ال�دول املصدرة للنف�ط يف الرق 
األوس�ط«، الفت�ًا إىل أن هذا التهدي�د يف العراق 
هو أش�د ما يك�ون ألن س�كانه البالغ عددهم 
38 مليون نسمة يخرجون لتوهم من ٤٠ عاما 
من األزمة والحرب. وأش�ار إىل أن العراقيني »ال 
يزالون منقس�مني بعمق، وحظهم اليسء أنهم 
يعيش�ون يف بلد هو س�احة اخت�ارت الواليات 
املتحدة وإيران خوض خالفاتهما فيها. ويبدو 

األم�ر وكأنه حقبة مضت، لك�ن يف يناير فقط 
اغتال�ت الوالي�ات املتح�دة الجن�رال اإليران�ي 
قاس�م س�ليماني بطائ�رة م�ن دون طي�ار يف 
مطار بغ�داد واقربت من الح�رب مع إيران.« 
م�ع ذلك، أك�د الكات�ب إن »املش�كلة يف العراق 
بسيطة ولكنها غري قابلة للحل: فالعراق تنفد 
أمواله مع تهاوي عائداته النفطية، بعد انهيار 
س�عر النف�ط الناجم ع�ن التأث�ري االقتصادي 
الكارثي لف�ريوس كوورنا. كما تس�تمد البالد 
٩٠ يف املئ�ة من إي�رادات حكومتها من تصدير 
النفط الخام، لكنها يف أبريل كسبت ١.٤ مليار 

دوالر فق�ط بينما احتاجت إىل 5 مليارات دوالر 
لتغطي�ة الروات�ب واملعاش�ات وغريهم�ا م�ن 
اإلنف�اق الحكوم�ي.« ويلفت كوكب�رين النظر 
إىل أن الع�راق »ال يمكنه أن يدفع ل� ٤.5 مليون 
شخص يعملون بالحكومة رواتبهم فضال عن 

أربعة ماليني آخرين يتلقون معاشات.«
ويعتق�د باتريك أن ه�ذا »قد ال يبدو خربا مثريا 
مقارن�ة بالتصاعد يف عمليات القتل من جانب 
تنظي�م داع�ش أو ال�رر املحتمل أن يس�ببه 
كوفي�د١٩ ، لكن�ه ق�د يزي�د من تعمي�ق عدم 

االستقرار بأكثر مما يفعل التنظيم والوباء«.

 االندبندنت تتحدث عن أسعار النفط: رضرها عىل العراق أكرب من »داعش« و »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة، أمس الس�بت، عن تسجيل ٧6 اصابة جديدة وشفاء 
٤١ مصاباً من كورونا يف العراق، مؤكدة وفاة ثالث مصابني بالفايروس.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن »مختربات 
وزارة الصحة والبئية سجلت لهذا اليوم )٧6( إصابة يف العراق موزعة بني، 
بغ�داد/ الرصاف�ة: ٢5، بغداد/ الكرخ: ١٠، مدينة الطب: ١٩، ميس�ان: ١، 

البرصة: ١٧، واسط: ١، انبار: ٢، صالح الدين: ١«.
وأضاف البيان أنه »تم تس�جيل ٤١ حالة ش�فاء، وكما ييل، بغداد/ الكرخ: 
١١، النجف: ٢، البرصة : 8، بابل: ٤، اربيل: 5، كركوك: ١، املثنى: ٩، صالح 
الدي�ن: ١«، مؤكداً أن »الوفيات بلغت 3 ح�االت؛ حالة يف بغداد/ الرصافة، 

وحالة يف مدينة الطب، وحالة يف دياىل«.
 ولف�ت البيان اىل أن »مجم�وع االٕصابات بل�غ ٢6٧٩، ومجموع الوفيات: 

١٠٧، ومجموع حاالت الشفاء: ١٧٠٢، والراقدين الكيل: 8٧٠«.

الصحة تسجل )76( اصابة جديدة وشفاء
 )41( مصابًا من فايروس »كورونا« 

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب ح�زب الدع�وة االس�المية 
والتريعية  الرقابي�ة  املؤسس�ات 
التطبي�ع  مح�اوالت  اىل  التص�دي 
مع ارسائي�ل، واالس�اءة للمجتمع 
العراقي ع�رب الربام�ج الرمضانية 
واش�ار  العراقي�ة.  القن�وات  يف 
الح�زب اىل وج�ود إرصار م�ن قبل 
بع�ض القنوات املحلي�ة، معتربا ان 
ذل�ك يؤكد ان هناك »قرار س�يايس 
س�راتيجي«، وراء ه�ذه الحمل�ة. 
وق�ال حزب الدع�وة، يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»كعادته�ا يف كل عام؛ تحوِّل بعض 
القن�وات التلفزيونية أجواء ش�هر 
رمضان املبارك اىل أجواء مليئة بكل 
أنواع اإلنحراف واإلساءات؛ لكنها يف 
ه�ذا العام أعلنت عرب مجموعة من 
الربام�ج املنوعة والفني�ة والدينية 
واألعم�ال الدرامي�ة ع�ن أهدافه�ا 
واش�ار  أك�رب«.  بوض�وح  التالي�ة 
الحزب ال�ذي يتزعمه نوري املالكي 
اىل عدة امثل�ة التي تعرضها قنوات 

محلية وغري محلية:
١-  تش�جيع التطبي�ع م�ع الكيان 
الصهيون�ي، والني�ل م�ن املقاومة 
به�دف  واإلس�المية؛  الفس�طينية 
تهيئ�ة األج�واء الش�عبية لقب�ول 
الكي�ان  املش�اريع املش�ركة م�ع 
الصهيون�ي؛ ب�دءاً بصفق�ة القرن 
و«ني�وم«، وليس انته�اًء بمروع 
التحالف الس�راتيجي ض�د جبهة 

املمانعة. 
٢-  الح�ط م�ن ش�أن مجتمع�ات 
الجنوب العراقي، والطعن يف قيمهم 
بمظهر  وإظهاره�م  اإلجتماعي�ة، 
املجتمعات املتخلفة و غري امللتزمة 
أخالقياً وديني�ًا؛ بهدف تحويلها اىل 
محطة للس�خرية والنفور؛ تمهيداً 

إلحالل القيم اإلنحرافية محلها.
3-  الحط من مكانة شهر رمضان 
الفضيل، والتش�جع ع�ىل الخالعة 
والخيان�ة  األخالق�ي  واالنح�راف 
األرسي�ة والعنف، وكأنه مناس�بة 

للتحلل وليس اإلنابة اىل الله.
٤-  الركي�ز ع�ىل ما يف�رق األمة، 
وشحن املش�اهدين ضد مدرسة آل 
البيت )عليهم السالم( و رموزها.  

ولفت حزب الدع�وة اىل »محاوالت 
جرت مع مس�ؤويل ه�ذه القنوات 
لوق�ف بع�ض الربام�ج واألعم�ال 
املذكورة«، مس�تدركا بالقول »لكن 
كان هن�اك إرصار عىل االس�تمرار؛ 
ما يؤك�د أن ما تعرضه ليس مجرد 
مصادف�ات أو رؤى فنية ودرامية؛ 

بل هو قرار سيايس سراتيجي«.
اإلعالمي  »الغزو  الحزب  واس�تنكر 
والثق�ايف املرّك�ز ضد األم�ة عامة، 
والش�عب العراقي خاصة«، اكد انه 
س�يمىض »يف مواجهت�ه بالط�رق 

القانونية و اإلعالمية«.
ودعا حزب الدعوة اىل ييل:

و  اإلع�الم  »هيئ�ة  ممارس�ة    -١
االتصاالت« العراقية املوقرة، و كذا 
املؤسسات الصديقة املماثلة؛ دورها 
الرقابي يف التص�دي لهذه القنوات 

بالطرق القانونية املناسبة.
٢-  قيام »ش�بكة اإلعالم العراقي« 
واملؤسس�ات  والقن�وات  املوق�رة 
امللتزم�ة؛ بإنت�اج برام�ج  الفني�ة 
منوعة وأعمال درامية وسينمائية، 
واإلعالمي�ني  الفنان�ني  بمش�اركة 
العراقي�ني؛ م�ن أج�ل س�د حاجة 
األعم�ال،  ه�ذه  ملث�ل  املش�اهد 
بم�ا ينس�جم والتقالي�د األصيل�ة 

ملجتمعاتنا.
3-   ممارس�ة نقاب�ة الصحفي�ني 
العراقي�ني  الفنان�ني  ونقاب�ة 
دوره�ا  الصديق�ة؛  والنقاب�ات 
املنشود يف التصدي لهذه املحاوالت 
التي تيسء لألمة و الشعب العراقي 

األبي.  
واإلعالمي�ني  الفنان�ني  امتن�اع    -٤
العراقي�ني والعرب؛ من املش�اركة يف 
أعم�ال قن�وات اإلنح�راف و الدج�ل 
هذه؛ لكي ال تس�اهم مش�اركتهم يف 

اإلساءة للعراقيني واملسلمني.
5-  مقاطعة الشعب العراقي العزيز 
وكل الشعوب العربية واملسلمة األبية 
لهذه القنوات، وعدم إعطائها فرصة 
االس�تمرار يف سياس�اتها وإخ�راق 

مجتمعاتنا.
واملؤسس�ات  اإلتح�ادات  قي�ام    -6
والعش�ائرية  والديني�ة  اإلعالمي�ة 
العراقية والعربية واإلسالمية بدورها 
يف فض�ح هذا الغ�زو الثق�ايف الكبري، 

ومقاضاة أدواته ومن يقف ورائه.

حزب الدعوة حيّذر
 من »الغزو الثقايف« وينّدد بـ »تطبيع« بعض القنوات 

واساءهتا للعراقيني
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    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

تفق�د محافظ بغ�داد املهندس محم�د جابرالعطا، جهود 
مدين�ة اإلمام�ني الكاظمني )عليهما الس�ام( يف التصدي 
لجائحة)كورون�ا(، فض�ا عن زي�ارة امل�روع الوطني 

للمختربات.
واش�اد املحافظ خال لقائه مديرها الدكتور عبد الرحمن 
اس�ماعيل والعامل�ني فيه�ا بالجه�ود املبذول�ة يف تقديم 
الخدمات الصحية والتصدي للجائحة، مثمنا »أيضا تربع 
مؤسس�ة »اجيال« بغ�رف »تعفري« وضع�ت بالقرب من 

ردهات املامسني«.
كما أشار العطا، ان »املروع الوطني للمختربات سيؤمن 
فحوصات مختربية مهمة ومعق�دة وملختلف األمراض«، 
مبينا ان » جانب الكرخ يضم اربع مختربات متطورة ومن 

املؤمل انجاز مماثل من املختربات يف جانب الرصافة«.
م�ن جهت�ه رحب مدي�ر مستش�فى اإلمام�ني الكاظمني 
)عليهما الس�ام( بزيارة الس�يد املحاف�ظ وتقديم الدعم 

للنهوض بالقطاع الصحي.
إىل ذلك، رأى محافظ بغداد بان املروع الوطني للمختربات 

سيؤمن فحوصات معقدة وملختلف االمراض.
جاء ذلك خ�ال تفقده جهود مدين�ة اإلمامني الكاظمني 
)عليهما السام( يف التصدي لجائحة)كورونا(، فضا عن 

زيارة املروع الوطني للمختربات.
ووفقا ملكتبه فان املحاف�ظ ثمن خال لقائه مديرها عبد 

الرحمن اس�ماعيل والعاملني فيها بالجهود 
املبذولة يف تقديم الخدمات الصحية والتصدي 
للجائح�ة، مثمن�ا »أيض�ا ت�ربع مؤسس�ة 
»اجيال« بغرف »تعفري« وضعت بالقرب من 

ردهات املامسني«.
كم�ا أش�ار العط�ا، ان »امل�روع الوطن�ي 
للمخت�ربات س�يؤمن فحوص�ات مختربي�ة 
مهمة ومعقدة وملختلف األمراض«، مبينا ان 
» جانب الكرخ يضم اربع مختربات متطورة 
وم�ن املؤمل انج�از مماثل م�ن املختربات يف 

جانب الرصافة«.
م�ن جهته، رحب مدير مستش�فى اإلمامني 
الكاظمني )عليهما الس�ام( بزيارة املحافظ 

وتقديم الدعم للنهوض بالقطاع الصحي.
تفقد املروع الوطني للمختربات

محاف�ظ بغ�داد يطل�ع ع�ى جه�ود مدينة 
اإلمامني الكاظمني )ع( يف التصدي لجائحة كورونا

بغداد / املستقبل العراقي
تفق�د محافظ بغ�داد املهندس محم�د جابرالعطا، جهود 
مدين�ة اإلمام�ني الكاظمني )عليهما الس�ام( يف التصدي 
لجائحة)كورون�ا(، فض�ا عن زي�ارة امل�روع الوطني 

للمختربات.
واش�اد املحافظ خال لقائ�ه مديره�ا الدكتور عبد 
الرحمن اس�ماعيل والعاملني فيها بالجهود املبذولة 

يف تقدي�م الخدم�ات الصحي�ة والتص�دي للجائحة، 
مثمنا »أيضا تربع مؤسسة »اجيال« بغرف »تعفري« 

وضعت بالقرب من ردهات املامسني«.
كما أش�ار العطا، ان »امل�روع الوطني للمختربات 
سيؤمن فحوصات مختربية مهمة ومعقدة وملختلف 
األم�راض«، مبين�ا ان » جان�ب الك�رخ يض�م اربع 
مخت�ربات متط�ورة ومن املؤم�ل انج�از مماثل من 

املختربات يف جانب الرصافة«.
من جهته رحب مدير مستشفى اإلمامني الكاظمني 

)عليهما الس�ام( بزيارة الس�يد املحافظ 
بالقط�اع  للنه�وض  الدع�م  وتقدي�م 

الصحي.
إىل ذلك، رأى محاف�ظ بغداد بان املروع 
الوطن�ي للمختربات س�يؤمن فحوصات 

معقدة وملختلف االمراض.
ج�اء ذل�ك خ�ال تفق�ده جه�ود مدينة 
اإلمام�ني الكاظمني )عليهما الس�ام( يف 
التص�دي لجائحة)كورون�ا(، فض�ا عن 

زيارة املروع الوطني للمختربات.
ووفق�ا ملكتبه ف�ان املحاف�ظ ثمن خال 
لقائ�ه مديره�ا عب�د الرحمن اس�ماعيل 
والعاملني فيها بالجهود املبذولة يف تقديم 
الخدم�ات الصحية والتص�دي للجائحة، 
مثمن�ا »أيض�ا ت�ربع مؤسس�ة »اجيال« 
بغ�رف »تعف�ري« وضع�ت بالق�رب م�ن 
ردهات املامس�ني«. كما أش�ار العطا، ان »املروع 
الوطن�ي للمخت�ربات س�يؤمن فحوص�ات مختربية 
مهمة ومعقدة وملختلف األمراض«، مبينا ان » جانب 
الك�رخ يض�م اربع مخت�ربات متطورة وم�ن املؤمل 

انجاز مماثل من املختربات يف جانب الرصافة«.
من جهته، رحب مدير مستشفى اإلمامني الكاظمني 
)عليهم�ا الس�ام( بزي�ارة املحافظ وتقدي�م الدعم 

للنهوض بالقطاع الصحي.

حمافظ بغداد يطلع عىل جهود مدينة اإلمامني الكاظمني »عليها السالم« يف التصدي جلائحة كورونا
تفقد املشروع الوطين للمختربات

    بغداد/ المستقبل العراقي

ج��رت يف مرك�ز وزارة الصناع�ة واملع�ادن 
أم�س الس�بت مراس�م االس�تام والتس�ليم 
الرس�مية لوزي�ر الصناعة واملع�ادن منه�ل 
عزي��ز الخب�از من س�لفه الدكت�ور صال�ح 
عب�د الله الجب�وري بحضور الس�ادة الوكاء 
واملستش�ارين واملدراء العامني واملسؤولني يف 

مركز ال�وزارة.
وأستم�ع الوزير خال لقائه الكوادر املتقدمة 
يف الوزارة إىل عرض حول أبرز امللفات املتعلقة 
بعم�ل واداء الوزارة والتش�كيات التابعة لها 
واه�م ماتحقق من أنش�طة وإنجازات خال 
الف�رة املاضية وبع�ض املواضي�ع التي تهم 

القطاع الصناعي املحل�ي.

وأك��د يف مؤتمر صحفي عق�ده عى هامش 
االس�تام أن املرحلة القادمة ستكون مرحلة 
تحدي ال مرحلة ش�عارات، كاشفاً عن وضع 
خط�ة واضح�ة وس�ليمة س�يتم تطبيقه�ا 
بالتعاون مع املس�ؤولني يف ال�وزارة للنهوض 
بقطاع الصناعة، مؤكداً دعمه الجاد والكامل 
لتلبي�ة  واملحافظ�ات  الدول�ة  وزارات  ل�كل 

متطلباتها واحتياجاته�ا.
أن�ه س�يتم الركي�ز يف  إىل  الوزي�ر  وأش��ار 
برنامج�ه ال�وزاري عى املقومات األساس�ية 
يف وزارة الصناع�ة واملع�ادن وأهمه�ا املوارد 
البري�ة من أصح�اب الخ�ربات والكفاءات 
الت�ي تعترب رأس املال للوزارة والتي س�يعمل 
الوزي�ر قدر املس�تطاع عى املحافظ�ة عليها 
واس�رداد حقوقه�ا، مضيف�اً ب�أن الربنامج 

ال�وزاري س�ريكز أيضاً عى تنش�يط القطاع 
الخ�اص وزجه م�ع القطاع العام وتش�غيل 
املعام�ل الصناعية وكذلك اعتم�اد التخطيط 
االس�راتيجي الس�ليم وتكثيف مجال البحث 
والتطوي�ر كون�ه خط�وة مهم�ة يف تطوي�ر 
االنت�اج.م��ن جانب�ه، بارك وزي�ر الصناعة 
واملعادن الس�ابق الدكتور صال��ح عب�د الله 
الجب�وري للحكومة الجديدة والوزير الجديد 
تس�لمه مهامه يف وزارة الصناع�ة واملعادن، 
متمنياً للوزير التوفيق والسداد يف أداء مهامه 
يف ظ�ل الظ�روف الحرجة التي يم�ر بها البلد 
صحياً واقتصادياً، مؤكداً أنه اس�تطاع خال 
الف�رة املاضي�ة وض�ع ال�وزارة عى املس�ار 
الصحي�ح بجه�ود الكوادر املتقدم�ة وجميع 

منتسبي الوزارة والتشكيات التابعة له�ا.

وزيـر الصناعـة يتسنـم مهـام منصبـه ويؤكـد انتهـاج 
خطـة واضحـة للنهـوض بالقطـاع الصناعـي

افتتاح مستشفى العزل املنفذة من قبل العتبة 
احلسينية املقدسة

    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح مستش�فى العزل املنفذ م�ن قبل االمان�ة العامة للعتبة 
الحس�ينية القدس�ة وبتوجيه م�ن املتويل الرعي الش�يخ عبد 

املهدي الكربائي يف مستشفى الحكيم.
وذك�رت االمان�ة العام�ة للعتبة يف بي�ان تلقت }الف�رات نيوز{ 
نسخة منه، إنه »بحضور محافظ النجف االرشف لؤي اليارسي 
ومدير عام صحة النجف رضوان الكندي وممثيل االمانة العامة 
للعتبة الحس�ينية املقدس�ة وكادرها الهنديس وعدد من االطباء 
املسؤولة يف النجف والقطاع الصحي افتتح مساء اليوم الخميس 
مستشفى العزل املنفذ من قبل االمانة العتبة الحسينية املقدسة 
بتوجيه املتويل الرعي لها سماحة الشيخ عبد املهدي الكربائي 
يف مستشفى الحكيم وفق احدث املواصفات الهندسية والتقنية 

الحديثة املتبعة عامليا«.
وقال املحافظ اليارسي ويف كلمة له بهذه املناس�بة قدم خالها 
»شكره وتقديره لسماحة الشيخ الكربائي والعتبة الحسينية 

املقدس�ة والك�وادر الهندس�ية ع�ى جهوده�م الكبرية يف انش�اء هذا 
املستش�فى وبه�ذه املواصف�ات الفني�ة العالي�ة التي س�تضيف قوة 

واسناد ودعم للمؤسسة الصحية يف النجف االرشف«.
واض�اف: »اننا يف هذا الوق�ت الصعب الذي يمر عى الش�عب العراقي 
يج�ب ان نوث�ق الدور الكبري ال�ذي قدمته املرجعي�ة الدينية يف النجف 
االرشف تجاه املجتمع العراقي والعتبات املقدسة وحضورهم الفعال 

والقوي لرفع املعاناة والحيف يف املجتمع وسد النقص يف خدمة الصحة 
من خال تأمني الكثري من الخدمات واملش�اركة الفاعلة يف العديد من 

الحمات والحضور امليداني جنبا اىل جنب املؤسسات الحكومية«.
وتابع البيان: »ُيذكر ان مستشفى العزل التي تم انشائها يف مستشفى 
الحكيم هي بس�عة 30 رسيرا ذات مواصف�ات طبية عالية وبتصميم 
هنديس مميز وتم تنفيذه بفرة قياسية من قبل الكوادر الهندسية يف 

العتبة بمتابعة دائرة املهندس املقيم من مديرية صحة النجف

    بغداد / المستقبل العراقي

ناش�دت امانة بغ�داد، الس�بت، املواطنني 
كاف�ة للتع�اون معه�ا يف الحف�اظ ع�ى 
االش�جار وع�دم تقطيعه�ا او حرقها الي 

سبب كان .
وقالت االمانة ان »عدداً من االش�جار التي 
قامت االمانة بزراعتها ورعايتها لسنوات 

عدة ق�د تعرضت للتقطيع الجائر من قبل 
ضع�اف النفوس«.واضاف�ت، ان »هذا ما 
حدث مؤخراً يف ش�ارع الدامرجي وشارع 
االم�ام م�وىس الكاظ�م وش�ارع االم�ام 
زي�ن العابدي�ن عليهم�ا الس�ام يف مدينة 
الكاظمي�ة املقدس�ة وال�ذي ادى ب�دوره 
اىل تش�ويه منظ�ر الش�وارع وضياع جهد 

االقسام الزراعية يف الدوائر الخدمية.

امانة بغداد : شوارع العاصمة تعرضت للتشويه 
بعد التقطيع اجلائر لالشجار

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد مرصف الرافدين، السبت، ان هناك دوائر لديها بطاقة املاسر 
كارد وتقوم برصف رواتبها يدوًيا، مبينا ان هذا مخالف للروط 

والتعليمات.
وذك�ر بيان للم�رصف، انه«يدعو تلك الدوائر اىل اس�تام رواتبها 

الكرونيا شهرًيا وعن طريق املاسر كارد«.
واض�اف، ان »التعليمات ورشوط الجه�ات املعنية تؤكد ان يكون 

رصف الرواتب الكرونيا وليس يدوًيا«.

الرافدين: دوائر لدهيا املاسرت كارد 
وتتسلم رواتبها يدويًا خالفًا للتعليامت

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف املتحدث باسم اتحاد مصدري املشتقات النفطية االيرانية 
حميد حس�يني، أمس الس�بت، عن تصدير نحو 1500 ميغاواط 

كهرباء و30 مليون مر مكعب غاز يومياً للعراق. 
وقال حسيني، يف ترصيح ملوقع »ايلنا« اإليراني، إن »امريكا وعى 
ض�وء حاجة الع�راق للكهرباء يف فصل الصي�ف اضطرت لتمديد 

اعفاء هذا الباد من الحظر عى خاف اداعائتها السابقة«. 
وأض�اف، أن »إي�ران تص�در 1000 اىل 1500 ميغ�اواط كهرب�اء 
للعراق يوميا، ويف فصل الصيف وبسبب ذروة االستهاك ال يمكن 

توريد الكهرباء لهذا البلد بكميات غري محددة«. 
وبش�أن عودة االيرادات التصدرية بنينّ حس�يني بان�ه »تم اتخاذ 
تمهيدات منذ العام الس�ابق، ليستني سحب من االرصدة املجمدة 
يف البنك املركزي العراقي بشكل مختلف، إذ أعلن البنك استعداده 
بتخصي�ص االرصدة لراء الس�لع م�ن العراق وذل�ك بعد اجراء 

تعديات عى الحساب املرصيف«. 
وأش�ار إىل أنه »بالوقت الراهن فان عوائد تصدير الغاز والكهرباء 
تودع يف البنك التجاري العراقي، وقد تس�نى لنا سحب جزءا منها 

يف السنة االيرانية التي انتهت 19 اذار 2020«. 
  والخمي�س، وأبلغ وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، أن واشنطن ستعطي العراق استثناء 
مل�دة 120 يوم�ا ملواصلة اس�ترياد الكهرب�اء من إيران ملس�اعدة 

الحكومة الجديدة.  
وقال�ت وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة يف بي�ان بخص�وص اتصال 
ب�ني بومبي�و والكاظم�ي، »دعم�ا للحكومة الجديدة، س�تميض 
الوالي�ات املتحدة قدما يف منح اس�تثناء ملدة 120 يوما الس�ترياد 
الكهرباء تعبريا عن رغبتنا يف املساعدة يف تهيئة الظروف املناسبة 

للنجاح«.   
ومددت واش�نطن مرارا اإلعفاء الذي يس�مح لبغداد باس�تخدام 
إم�دادات الطاقة اإليرانية الرضورية لش�بكتها للكهرباء ملدة 90 
أو 120 يوم�ا. لكنه�ا م�ددت اإلعفاء يف الش�هر امل�ايض ملدة 30 
يوما فق�ط بينما كانت بغداد تواجه صعوبة يف تش�كيل حكومة 

جديدة.   
وأت�اح اإلعفاء األمريكي للع�راق بمواصلة اس�ترياد حوايل 1400 
ميغ�اواط من الكهرباء و28 مليون مر مكعب )988 مليون قدم 

مكعب( من الغاز من إيران. 

إيران: نصدر للعراق يوميًا 1500 ميغاواط 
كهرباء و30 مليون مرت مكعب غاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت منظمة اليونس�كو عن ب�دء أعمالها باملرحلة األولية إلع�ادة بناء وترميم مجمع 
جامع اآلغوات أو ما يسمى مسجد أبو عبيدة الجراح يف املدينة القديمة يف املوصل.

وس�تعمل املنظمة الدولية عى تطهري املجم�ع من األنقاض واأللغام غري املنفجرة فضا 
ع�ن تأمني موقع املروع إلع�ادة البناء يف الجامع الذي يعود تاريخه اىل القرن التاس�ع 

عر.
ويقع املجمع بجانب الجرس التاريخي القديم الذي يمر فوق نهر دجله، مع قبته البيضاء 
يعترب الجامع من أحد املنش�آت املقدس�ة األكثر تميزاً يف مدين�ه املوصل، »وهذا املروع 
يعم�ل عى حماية التنوع الثقايف والتعايش الس�لمي بني األديان حيث ان املوصل تعكس 

صوره التنوع العرقي والديني للعراق« بحسب اليونسكو.
وأوضحت اليونس�كو، أن الخطوة األوىل يف عمليه الرميم، ستكون بجرد األرضار وبقايا 
العنرص املعماري التاريخي لحرم الجامع. ويف الوقت ذاته، س�يتم تدريب خرباء محليني 
ع�ى تقنيات الرميم/اعاده البناء. ويش�مل املروع تنمي�ه املهارات وخلق فرص عمل 
للش�باب والشابات يف املوصل ومصدر رزق من خال قطاع إعادة تأهيل الراث، ويسلط 

الضوء عى غنى التنوع الثقايف املتجسد يف املدينة القديمة للموصل.
وأش�ارت اليونس�كو، أصبح تنفيذ ه�ذه املبادرة ممكن�اً بالدعم ال�ذي قدمته الحكومة 
األملانية والعمل املنسق مع الحكومة العراقية ورشكاء محليني وخرباء دوليني، واضطاع 
اليونيس�كو لهذه املبادرة كجزء رئي�ي يف »احياء روح املوصل«، وتتضمن هذه املبادرة 

ثاثة مجاالت اسراتيجية وهي التعليم والثقافة والراث.
وأك�دت اليونس�كو، أن الهدف الرئي�ي ملروع جامع اآلغوات هو املس�اهمة يف حماية 
وص�ون التن�وع الثقايف للموص�ل، فيما يتعلق بالنس�يج البري وبقايا ال�راث الثقايف، 
واتخذت اليونيس�كو ع�ى عاتقها هذه املهمة الحساس�ة إلعادة اإلعم�ار بني األنقاض 

وحرصت عى ضمان التقييد الصارم لسامه هذه املنشآت التاريخية.
وكانت املديرة العامة لليونسكو، أودري أزوالى، قد أطلقت مبادرة »إحياء روح املوصل« 
لتك�ون بمثابة مش�اركة املنظمة يف إنعاش إح�دى املدن العراقي�ة العريقة، وال ينحرص 
إحي�اء املوص�ل يف إع�ادة بن�اء املواقع الراثية وحس�ب، ب�ل يتعداه إىل تمكني الس�كان 
بوصفهم أطرافاً فاعلة يف التغيري، تشارك يف عملية إعادة إعمار املدينة من خال الثقافة 

والتعليم.

بتمويل أملاين.. اليونسكو ترشع 
بإعامر »جامع اآلغوات« 

خلية األزمة شددت على ضرورة التباعد وعدم إقامة التجمعات البشرية

حمافظ البرصة: حتويل احلظر اىل جزئي وإعادة افتتاح منفذ الشالجمة يف 15 آيار
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اتخذت خلية األزمة يف محافظة البرصة، عددا 
م�ن الق�رارات الخاصة بتقلي�ل الحظر الكيل 

وتحويله لحظر جزئي وملدة أسبوعني.
وت�رأس محاف�ظ الب�رصة املهن�دس أس�عد 
عبداالم�ري العيدان�ي، اجتماع�ا لخلية األزمة 
بحضور ممثيل الجهات ذات العاقة، وتوصل 
االجتم�اع إىل عدد من الق�رارات، يف مقدمتها 
تطبي�ق الحظ�ر الجزئ�ي للتج�وال ب�دالً عن 
الحظر ال�كيل اعتب�ارا من يوم األح�د املقبل، 
اذ سيس�مح بالتجوال من الس�اعة السادسة 
صباحاً وحتى السادس�ة مس�اًء ليبدأ بعدها 
الحظر، وال يسمح ايضا بالتنقل بني االقضية 
والنواحي ومركز املحافظة اال لامور الطارئة، 
ويستثنى منه فقط الكوادر الصحية واألمنية 
والصحفي�ني أثناء أداء واجباته�م يف  تغطية 

األحداث.
دوام  أن يك�ون  أيض�ا  الق�رارات  وتضمن�ت 
الدوائ�ر يف الب�رصة، بواقع 25 % ع�ى أن يتم 

االلتزام بوسائل الوقاية،

العي�ادات الطبي�ة  وس�يتم الس�ماح بفت�ح 
خال ف�رة الحظر الجزئي رشيط�ة االلتزام 
بإج�راءات الوقاي�ة، م�ن الثالث�ة ع�رصا اىل 
السادسة مساًء عى أن ال يزيد عدد املراجعني 
عن )15( مريض�ا وارتداء القف�ازات الطبية 
والكمام�ات وتطبيق التباعد ب�ني املراجعني، 

واستمرار التعقيم.

واتفق�ت خلية األزمة عى غلق وعزل عدد من 
املناطق املوب�ؤة باملحافظة منها، أبو صخري. 
والخورة يف قض�اء الهارث�ة، ومناطق الرابة 
وأم الشويج وحي الش�هداء يف قضاء املدينة، 
ومناط�ق القائ�م يف القبل�ة والتميمي�ة وحي 
الحسني يف مركز املحافظة، ومنطقة العوجة 
يف أب�ي الخصيب والش�ايف يف قضاء الدير، عى 

أن تس�تمر الكوادر الطبية يف متابعة وفحص 
املامس�ني يف هذه املناطق م�ن أجل الحد من 

انتشار  الفايروس.
واش�ارت الخلي�ة، إىل إع�ادة افتت�اح منف�ذ 
الش�امجة الحدودي اعتب�ارا من يوم 15 آيار 
الجاري مبدئيا أو أقرب من هذا التأريخ يف حال 
اكتمال اإلج�راءات يف املنف�ذ ، لضمان دخول 
املواد الغذائي�ة للبرصة والتي ارتفعت أثمانها 
نتيج�ة دخولها من منافذ إقليم كردس�تان يف 
زرباطية وغريها والنقل ملس�افات بعيدة، مع 
التشديد عى ضمان املراقبة الصحية واألمنية 
يف املنفذ. وشددت الخلية عى رضورة التباعد 
وعدم إقامة التجمعات البرية يف املحافظة، 
إىل جانب اس�تمرار حم�ات التوعية الصحية 
واالعامي�ة، وحجز القادمني م�ن الخارج يف 
مخيم العزل لحني صدور نتائج فحوصات ال

PCR من مختربات الصحة العامة يف بغداد.
وذك�رت الخلية ان الكوادر الطبية س�تواصل 
أعماله�ا، يف زي�ارة املناط�ق التي ت�ود إجراء 
مس�ح فيه�ا، ع�ى أن يطب�ق الحظ�ر الكيل 

الشامل يومي الجمعة والسبت.

حمافظة بغداد: ال وجود التفاق لتحويل 
اراض زراعية اىل سكنية يف ابو غريب

    بغداد / المستقبل العراقي

نفت محافظة بغداد، أمس السبت، وجود 
اي اتفاق لتحويل اراض زراعية اىل سكنية 

يف قضاء ابو غريب غربي 
العاصمة.

وقالت املحافظة، إن »ما 
عرضته قناة الس�ومرية 
الخ�اص  تقريره�ا  يف 
زراعي�ة  اراض  بتحوي�ل 
اىل س�كنية يف قض�اء ابو 
غريب، اذ اكد مدير بلدية 
اب�و غريب عبد املحس�ن 
اي  وج�ود  ع�دم  ج�ري 
اتفاق مسبق او اي كتاب 
رس�مي يخ�ص تحوي�ل 
جن�س اي ارض زراعي�ة 

اىل سكنية يف القضاء«.
 وأكد البيان »عدم وجود 

اي فق�رة قانوني�ة تجي�ز لدائ�رة البلدية 
تحويل جن�س تل�ك االرايض وتحويلها اىل 
س�كنية او تجريفه�ا لك�ون عائديتها اىل 

وزارة املالية وليس للبلدية«.
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ماغي اوفاريل تنبش احلياة العائلية لشكسبري
           سناء عبد العزيز

برز اس�م الكاتبة اإليرلندي�ة الربيطانية 
ماغ�ي أوفاري�ل عق�ب ص�دور روايتها 
األوىل »بعد أن رحلت« عام 2000، والتي 
أش�يد به�ا ع�ى نط�اق واس�ع وتوجت 
بجائزة بيتي تراس�ك. وم�ا لبثت أن فاز 
عملها الثاني »اليد التي قبضت عيلَّ أوالً« 
بجائزة كوستا للرواية عام 2010، وهي 
الجائزة التي ُرش�حت لها الحقاً مرتني، 
مرة يف عام 2014 عن »إرش�ادات ملوجة 
حر«، واألخرى يف عام 2017 عن روايتها 
»الب�د أن هذا هو املكان«. وورد اس�مها 
أيضاً يف قائمة ووترس�تون التي ش�ملت 
25 كاتب�اً واع�داً للمس�تقبل، ويف قائمة 
األكث�ر مبيعاً عن مذكراتها »أنا، أنا، أنا« 
عى صفحات الصن�داي تايمز... وأخريا 
تص�درت روايته�ا »هامن�ت« القائم�ة 
القص�رية لجائ�زة امل�رأة لإلب�داع 2020 
وهي تنافس بج�دارة للوصول إىل الفوز 

النهائي.

هاملت بتحريف بسيط
يف وقت مبك�ر من حياته�ا، تحديداً منذ 
ثالث�ني عام�ًا درس�ت أوفاري�ل رائع�ة 
شكس�بري »هامل�ت«، وق�رأت حين�ذاك 
ع�ن ابنه هامن�ت الذي تويف من�ذ أربعة 
م�ن  الحادي�ة ع�رة  يف  ق�رون وه�و 
عم�ره إثر تفيش وب�اء الطاعون »املوت 
األسود«، يف بلدة تقع يف جنوب مقاطعة 
وركشري يف إنجلرتا عى نهر أفون تسمى 
»س�رتاتفورد«. وبع�د أرب�ع س�نوات أو 
نح�و ذل�ك، كت�ب شكس�بري مرسحيته 
الت�ي اعتربه�ا الكثريون أعظ�م أعماله 
عى اإلطالق، مانحاً بطله املأساوي اسم 
ابنه املفقود بتحريف بسيط. هنا ترصح 
أوفاري�ل »إن وفات�ه يف مثل ه�ذا العمر 
الصغ�ري، وعالقت�ه باملرسحي�ة الالحقة 
هي قصة ظلت تشغلني لفرتة طويلة«.

ارت�أت الكاتب�ة املولودة يف ماي�و )أيار( 
1972، أن حياة ابن شكسبري »هامنت« 

ل�م تكن مج�رد هامش يف س�رية والده، 
وم�ن َث�مَّ خرجت علين�ا بأفض�ل رواية 
لها حت�ى اآلن، يف معالج�ة جديدة ملوت 
هامنت وما خلفه م�ن آثار طويلة األمد 
يف أرست�ه. تقول أوفاريل: »كنت مفتونة 
بهامنت منذ أن درست هاملت ألول مرة 
يف املدرس�ة... لطاملا أحسس�ت بالحرية 
والحزن بسبب ندرة اإلتيان عى ذكره يف 
السرية الذاتية والنقد األدبي، لذلك قررت 
كتابة رواية عنه، يف محاولة ملنحه صوتاً 

وحضوراً«.
الرواي�ة تفتت�ح  أن  الرغ�م م�ن  وع�ى 
بهامنت، فإن العنوان يبدو مضلالً بعض 
اليشء، فالش�خصية املركزية التي تحتل 
قلب األح�داث بالفعل ه�ي »آغنس«، أم 
الصبي هامنت، يف حني لم تمنح أوفاريل 
للش�خصية األكث�ر ش�هرة يف التاري�خ 
شكس�بري، أي اس�م يدل علي�ه، فهو يف 

معالجته�ا ال يعدو مج�رد زوج، أو أب، 
أو معلم للغة الالتينية، وال يس�مح له إال 
بنتف من الحوار، يف إغفال متعمد يحرر 

الرسد من أي حموالت ارتبطت باسمه.
أرادت أوفاري�ل أن تس�لط الض�وء ع�ى 
الحي�اة املنزلي�ة اليومية له�ذه األرسة، 
التي يمك�ن أن تكون أي أرسة، منترصة 
للهام�ش ع�ى حس�اب املت�ن، حت�ى يف 
ما يخ�ص العنوان. فالتصدي�ر لهامنت 
والرتكي�ز ع�ى آغن�س األم، يف محيطها 
املح�يل الضيق. كانت أغنس مش�هورة، 
ومعروف�ة يف البل�دة بأنه�ا ام�رأة غ�ري 
تقليدي�ة، حرة، تندمج أصولها عى نحو 
خ�اص بالفولكلور اإلنجلي�زي - »هناك 
قصة يف هذه األنحاء عن فتاة تعيش عى 
حاف�ة غابة« - تعيد اإلنصات إىل العالقة 
العميقة بني الب�ر واملناظر الطبيعية، 
مع أص�داء حكايات من الس�ري جاوين 

األخ�ر...  والف�ارس 
أغنس نفس�ها، يف نظر جريانها، مخلوق 
ينح�در م�ن األس�طورة؛ ولذل�ك فه�م 
ينظرون إليها بمزيج من الرهبة والحذر. 
الش�اب  الالتين�ي  املعل�م  كان  وعندم�ا 
»شكس�بري« منكب�اً عى تعلي�م أخوتها 
غري األش�قاء، تجس�س عليه�ا أوالً من 
ناف�ذة حجرة الدراس�ة، وهي تتمىش يف 
الغابة بصقر عى معصمها، معتقداً أنها 

فتى وليس�ت فتاة. وهن�ا تظهر موهبة 
أوفاري�ل العظيم�ة يف التعام�ل بوضوح 
م�ع موضوع�ات »شكس�بري«، من مثل 
هذا النوع من التمويه بني الجنس�ني أو 
الش�به امللغز بني الولد والبنت التوأم، ما 
يجعلها تتماس تقريباً مع حياة الكاتب 
املرسح�ي بأش�كال أخرى، ال س�يما أن 
هامن�ت قد اعت�اد هو وش�قيقته التوأم 
جودي�ث، خ�داع م�ن حولهم�ا بتب�ادل 

األدوار واملالب�س، ونج�م ع�ن ذلك كثري 
من الخلط بينهما.

الطبيعي والخارق
لم يغف�ل النقد تل�ك الن�ربة اإلهليلجية 
التي تشبه الحلم يف ثنايا رسد »هامنت« 
يف  بوض�وح  تنغم�س  ل�م  وإن  والت�ي 
لغة القرن الس�ادس ع�ر، فقد كانت 
رضوري�ة لخل�ق عال�م يعطي ش�عوراً 
يف الح�ال بأنه حقيقي تمام�اً وغرائبي 
بطريق�ة ما، كم�ا لو كان الغش�اء بني 

الطبيعي والخارق أكثر مسامية.
ول�دى ق�راءة »هامن�ت« يتض�ح يف كل 
صفح�ة م�ن صفحاتها م�دى تعمقها 
الش�ديد يف البح�ث، ف�أي ش�خص زار 
مسقط رأس الكاتب املرسحي العظيم، 
يمكنه التعرف بس�هولة عى ما أوردته 
من وص�ف ملنزل�ه الس�ابق، وإن كانت 
أوفاريل تولج الق�ارئ يف الحياة القوية 
للمنزل، بروائح ورشة لصنع القفافيز، 
وحرارة املطبخ وصخبه الدائم، والجهد 
البدني املبذول يف زراعة حديقة، وغريها 
من األش�ياء الحميم�ة الرهيفة. ولكن 
الكت�اب يف جوه�ره، يعت�رب كتاب�اً عن 
الفجيع�ة، ودراس�ة معمق�ة عن األرس 
الت�ي أجربت عى الحب�س يف ظل تهديد 
امل�وت، والوس�ائل الت�ي يج�د الن�اس 
طريقه�م خالله�ا. فيبدو املش�هد الذي 
ُتغسل فيه أغنس جثة ابنها امليت مدمراً 
تمام�اً )يجب دفنه برسع�ة، خوفاً من 
انتش�ار الطاعون(. ولكن أوفاريل التي 
كتبت روايته�ا قبل الوضع املرتدي الذي 
نحياه اآلن تقول إن أوجه التش�ابه بني 
روايته�ا واألزم�ة الحالية كان�ت غريبة 
بالفعل، »وربما يف مواجهتنا لكوفيد 19 
نتأم�ل دروس التاريخ العميقة عن وباء 

الطاعون«.

بني الترصيح والتلميح
لع�ل الالفت للنظر يف مأس�اة شكس�بري 
املتعلقة بوف�اة ابنه، أنه ل�م يتناولها يف 

أعمال�ه ق�ط بش�كل رصي�ح ومبارش، 
عى الرغ�م من حقيق�ة أن الع�ام الذي 
مات في�ه، 1596، كان من أكثر األعوام 
إنتاجي�ة يف مهنة األب يف محبس�ه جراء 
تفيش وباء الطاعون. غري أن نظرة أكثر 
إحاط�ة بأعمال�ه، تكش�ف ع�ن الحزن 
العمي�ق ال�ذي يلقي بظالله ع�ى أجواء 
نصوصه عى وجه العموم، كما أن أغلب 
إبداع شكس�بري لم يخُل من الثكل املرير 
يف حيوات شخوصه وتبعاته املدمرة التي 
خربها بنفس�ه. لتكون النتيجة النهائية 
أن الكات�ب لم يخص ابنه بقصه واحدة، 

وإنما بعثرها يف أعماله كافة.
إن هامنت له�و دليل عى أن هناك دائماً 
قصصاً جديدة لرتوى، وكأن القص يتولد 
من القص، حتى حول أكثر الشخصيات 
التاريخية شهرة. وما تؤكده أكثر رواية 
»هامن�ت«، أن الكاتبة الواع�دة متعددة 
املواهب بش�كل غري ع�ادي، فهي تتمتع 
بنفاذ بصرية داخل أهم الروابط البرية 
- وه�ي الصف�ات الت�ي امتلكه�ا أيضاً 
م�درس التيني س�ابق من س�رتاتفورد، 
تعم�دت الكاتب�ة إغفال اس�مه انتصاراً 
طبق�ت  ش�هرته  ألن  ربم�ا  للهام�ش، 

اآلفاق.
أما عن جائزة املرأة لإلبداع التي تصدرت 
أوفاري�ل قائمته�ا القص�رية من�ذ أيام، 
فق�د انطلق�ت يف ع�ام 1996 ك�رد فعل 
عى هيمنة الكت�اب الذكور عى الجوائز 
املرموق�ة، م�ا دف�ع بالبع�ض للتهك�م 
بوصفها »جائزة الليمون«، والس�خرية 
م�ن أننا سنش�هد قريب�اً جائ�زة لذوي 
ع�ى  الجائ�زة  لك�ّن  األحم�ر.  الش�عر 
الرغ�م مم�ا ينط�وي علي�ه هدفها من 
تحي�ز واضح، نأت بنفس�ها عن التحيز 
باس�تثناء أن يكون العم�ل املقدم كتبته 
ه�ذا  ويف  باإلنجليزي�ة.  ص�در  ام�رأة، 
الع�ام تحتفل بمرور ربع ق�رن عى بدء 
إطالقه�ا، باختيار عنوان م�ن العناوين 
الفائ�زة، ليتم تتويجه م�رة أخرى تحت 

عنوان »الفائز عى الفائزين«.

إشكالية الدولة بالعالـم العريب وحتول السلطة.. ماذا ينبئ املستقبل؟
           بغداد / المستقبل العراقي

صدر عن »سلسلة أطروحات الدكتوراه« يف املركز العربي لألبحاث 
ودراس�ة السياسات كتاب هيثم فرحان صالح »إشكالية الدولة يف 
العالم العربي وتحول الس�لطة عى أبواب األلفية الثالثة«، ينطلق 
فيه مؤلفه من ارتباط الثورات العربية، بصفتها أحد معالم تحول 
الس�لطة، بتطور دور املعرفة التي تمث�ل بدورها أحد أبرز عنارص 
الس�لطة، ومن ثّم مس�اهمة التحوالت يف العالم العربي وآثارها يف 
حّل إشكالية الدولة العربية عى أبواب األلفية الثالثة. ويرتبط هذا 
الحّل بس�ياق عاملي، ش�هد الجميع بعض تحوالته يف دول أوروبية 
رشقي�ة كث�رية، بعد انهي�ار جدار برل�ني، يف ما يع�ّد محاولًة لحّل 
إش�كالية الدولة ونماذجها الدكتاتورية واالستبدادية، وخصوصاً 
بعدما وصف باحثون كثريون الثورات العربية بأنها »انهيار جدار 

برلني« عربي.
يتأل�ف ه�ذا الكت�اب )484 صفح�ة بالقط�ع الوس�ط، موثق�اً 

ومفهرساً( من أربعة فصول، موزعة يف قسمني.

الدولة أو السلطة؟
يف القس�م األول، »ثالثية السلطة وإش�كالية الدولة وطروحات ما 

بعد الحداثة«، فصالن.
يض�م الفص�ل األول، »إش�كالية الدولة أم إش�كالية الس�لطة؟«، 
مبحث�ني: الس�لطة والدول�ة والعن�ف، والديمقراطي�ة الناقص�ة. 
س�ة وارتباطها بفكرة  ويتط�رق فيهم�ا املؤلف إىل الس�لطة املؤسَّ
الدولة، ومن ثّم الفصل بني املؤسسة واألشخاص الذين يمثلونها.

»العال�م يش�هد تأث�ريات العومل�ة الت�ي تحمل ن�ذراً م�ن التفكك 
والفوىض واالضطراب، ذلك بأّن املشكالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعي�ة التي تواجه العالم اليوم ه�ي أكثر تعقيداً بكثري من 

أن تجد لها حالً«
ويبح�ث يف بع�ض املفاهي�م، كالس�يادة واألمة، وجدلي�ة النظام 
العن�ف،  لتربي�ر  باملروعي�ة  الس�لطة  وارتب�اط  والحرك�ة، 
والديمقراطية واملواطنة وإشكاليات املفهومني وتطبيقاتهما، من 
حي�ث إن الديمقراطية فكرة تطرح طريقة مثى لتداول الس�لطة 
كم�ا ُيفهم منها، وذلك من خالل فك�رة املواطنة، وقدرة املواطن/ 
الف�رد عى االنتخاب والتمثيل الصحيح يف دوائر اتخاذ القرار، ومن 
ث�ّم يف الس�لطة وتداولها. يكتب صالح: »اس�تطاعت الربجوازيات 
العربي�ة أن تع�رب العتبة الفاصلة م�ن كونه�ا برجوازية خاضعة 
لتصب�ح مش�اِركة، كأي رشيك يف النظام الرأس�مايل. وال ش�ك أن 
مش�اركة البل�دان العربية املصدرة للنفط هي مش�اركة احتواء ال 
اندماج؛ فما زالت القوى االقتصادية والسياس�ية واأليديولوجية، 
غ�ري الرأس�مالية وما قب�ل الرأس�مالية، ع�الوة ع�ن التناقضات 
الناجم�ة عنه�ا، تؤدي دوراً ش�ديد التأث�ري، حي�ث إن الربجوازية 
العربية رغم أنه�ا يف مركز االهتمام اإلمربيايل، يجعلها من ناحية، 
لس�يطرتها عى سلعة اس�رتاتيجية )النفط(، برجوازية قوية عى 
املدى القصري، وبرجوازية ضعيفة ومهددة عى املدى البعيد، وذلك 
بسبب أن سيطرتها ال تستند إىل صناعة تنافسية، كما أنها تفتقر 
لقاعدة صناعية وعسكرية قوية، وهذا ما يجعلها أشد ضعفاً من 

مواجهة القوى اإلمربيالية الكربى«.

طروحات ما بعد الحداثة
ي�درس املؤلف، يف الفص�ل الثاني، »تحول الس�لطة وطروحات ما 
بع�د الحداثة«، ثالثية الس�لطة وتط�ور دور املعرف�ة والتواصلية 
الكوني�ة، وطروح�ات الحداثة وم�ا بعدها. ويع�رض طرح ألفني 
توفلر عن تحول الس�لطة أساس�اً، واس�تعراض طروحات ما بعد 
الحداث�ة. كم�ا يتط�رق إىل رشح فكرة تحول الس�لطة عند توفلر، 
وطروح�ات التواصلي�ة الكوني�ة، وطروح�ات ما بع�د الحداثة يف 
الس�لطة وتحوالتها عى الصعيد العاملي، وخصوصاً طرح مفهوم 
اإلمرباطورية الجديدة وس�يادتها، ويف الطروحات النقيضة لطرح 
توفلر، وما يفرض ذلك من تحديات عى الدولة ومسألتها، ومن ثّم 

إشكالياتها الجديدة.
ويف ه�ذا الس�ياق، يقول صال�ح: »إن تعريف املجتم�ع املدني بأنه 
ناحية التفاعل االجتماعي التي تتحرر نس�بّياً من الرقابة املبارشة 
نن�ا من النظر إىل املجتمع املدني عى أنه يقوم بتنظيم  للدولة، يمكِّ
نفسه بشكل كبري من خالل فعاليات قانون الرأي والسمعة للوك، 
وأما األخالق العامة التي تنبع من ِقبل هذه الفعاليات، فهي تقدم 
– من حيث املبدأ عى األقل - األسس األخالقية التي ينبغي أن تقوم 
عليه�ا رشعية الحكومة، وبالطبع فهي أيضاً األس�س التي ينش�أ 

عنها النقد األخالقي للسلطة السياسية«.

أزمة الدولة العربية
يف القسم الثاني، »إشكالية الدولة العربية: تحول السلطة أم تغيري 

لألنظمة عى أبواب األلفية الثالثة؟«، فصالن.
يبح�ث صال�ح، يف الفصل الثالث ال�ذي جاء بعن�وان »أزمة الدولة 
العربي�ة عى أبواب األلفية الثالث�ة«، يف مفهوم العصبية من حيث 
هي بنية للمجتمعات العربية، ومسألة االستراق وعمل السلطة 
يف املعرفة مع إشكاليات عالقة الثقافة بالسياسة، ملا لها من تأثري 
يف دراس�ة إشكالية الدولة يف العالم العربي. كما يبحث يف إشكالية 
الدولة العربية وآثارها عى صعيد مفهوم السيادة والتمّسك بها يف 
العالقات العربية، وطريقة ممارستها يف الدولة العربية أنموذجاً من 
دول العال�م الثالث. إضافة إىل ذلك، يتطرق الباحث إىل طرح تحول 
السلطة بصفته مسألة ما بعد حداثّية ستؤدي إىل طرح إشكاليات 
جديدة مرتبطة بفكرة تحول الس�لطة عى صعيد عاملي وس�تعيد 
البحث يف العالم العربي يف مس�ألتي الس�لطة والدولة وارتباطهما 
بمفاهي�م الحرية والديمقراطية مع�اً من منظور جديد، من حيث 
مدى مالءمتهما الحداثة السياس�ية تاريخّي�اً، املرتبطة بالصناعة 
كما يف الدراس�ات الس�ابقة، ومدى مالءمتها لتحّول الس�لطة عى 
صعي�د عاملي بصفته فكرة ما بعد حداثي�ة متعلقة بعرص ما بعد 

الصناعة، كطرح جديد يف الدراسات املستقبلية.
ويف إطار تطرقه إىل هذه اإلشكالية، يكتب صالح: »النظام العربي 
يتضمن نظام�ني؛ نظام دوالتي ونظام مجتمع�ي، حيث إن البنى 
الفوقي�ة، أي الدول�ة واألنظم�ة العربية، ال تعرب أحيان�اً عن البنى 
التحتي�ة، أي ع�ن الش�عوب واملجتمع�ات العربي�ة املختلفة، وما 
الث�ورات العربي�ة إالّ تعبري عن هذه املعضلة واإلش�كالية املتعددة 
الوج�وه، حيث ن�رى ثورات الربي�ع العربي قام�ت يف جانب منها 
بوج�ه ما تس�عى إليه س�لطة اإلمرباطوري�ة الجديدة أو س�يادة 
العومل�ة، والتي حّولت دوالً إىل مس�احات رخوة وبال حدود قومية، 
يربّرها شعار واحد هو مقاومة اإلرهاب، هذا الشعار املخيايل وغري 
املرئي، الذي يسمح بنر س�لطتها، والذي زادته زخماً أحداث 11 
أيلول/ س�بتمرب 2001 ، فما وقع من�ذ 2011 من أحداث يف العالم 
العرب�ي هو تكذيب ميتافيزيقي لنب�وءة اإلمرباطورية: صحيح أّن 
ش�عار العوملة قد انترص عى س�يادة الدولة – األمة بحدود كبرية، 
فاألم�ة تحول�ت من ح�دود قومي�ة للمواط�ن إىل ح�دود إجرائية 
لإلنس�ان الالجئ، وه�و التعريف الجدي�د للفرد بال دول�ة أو الذي 

سقطت دولته القومية«.

إشكالية الدولة العربية
يطرح املؤلف، يف الفصل الرابع، »إش�كالية الدولة العربية وأزمتها 
وتح�ول الس�لطة عى أبواب األلفي�ة الثالثة«، بعض اإلش�كاليات 
يف ما يتعلق بإش�كالية الس�لطة وعالقتها بالحرية والديمقراطية 
والتحّدي�ات املطروح�ة ع�ى الدول�ة العربية ع�ى أب�واب األلفية 
الثالثة، وتحّول طبيعتها، وارتباط ذلك بإش�كالية الدولة يف العالم 
العربي، وكيف يتضارب ذلك أو يتوافق مع س�لطة الدولة يف العالم 
العربي، وهل سيؤدي تحول السلطة إىل تغيري يف طبيعة إشكاليات 
الدولة يف العالم العربي، واس�تطراداً إشكالية سلطتها؟ لبحث تلك 
اإلش�كاليات، يتطّرق الباحث إىل حرية التعبري يف التحوالت العربية 
عى أب�واب األلفية، ث�ّم يبحث يف تحول الس�لطة وح�دود الحرية 
والنظرية الديمقراطية، ويف إشكالية الدولة العربية ما بني الحداثة 
وم�ا بعدها، ويف إش�كالية املجتمع�ات العربية ومس�تقبل الدولة 
القومي�ة. ويوضح صالح ذلك بقول�ه: »أدت العوملة إىل قيام واقع 
جدي�د ف�رض التزامات جديدة عى األفراد نح�و الدولة - األمة، بل 
ونح�و العالم أجمع، وذل�ك يف الوقت الذي تراجع في�ه دور الدولة 
- األم�ة، كما تراج�ع تأثريها نتيجة تأثريات العومل�ة التي تتجاوز 
كل التنظيمات والنظم الوطني�ة، فاألفراد عرضة لتأثريات أحداث 
تت�م عى نطاق عاملي، كما ه�م يف الوقت ذاته عرضة لتأثريات عى 
مستوى وطني محيل، وهذا ما يفرض التزامات، ويطرح إشكاليات 
متعددة؛ فالعالم يشهد تأثريات العوملة التي تحمل نذراً من التفكك 
والفوىض واالضطراب، ذلك بأّن املشكالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعي�ة التي تواجه العالم اليوم ه�ي أكثر تعقيداً بكثري من 
أن تج�د له�ا حالً، كم�ا أّن الكثري من رجال السياس�ية واالقتصاد 
يعلقون عى ذلك فشلهم وعجزهم عن التغلب عى الصعوبات التي 
تواج�ه مجتمعاته�م وش�عوبهم، بمعنى أّن العومل�ة أصبحت هي 

املش
جب الذي يعلق عليه رجال السياسة واالقتصاد فشلهم«.

وزارة النفط
الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة 

اعالن مناقصة عامة استريادية
تصميم وتنفيذ االعامل الكهربائية واالالت الدقيقة للخزانات الكروية عدد /2

مناقصة رقم 1 /م/م.هـ.ث/2020
اعادة اعالن للمرة الثانية 

تعلن الركة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيلة � احدى تش�كيالت وزارة النفط بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي الخ�ربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم ع�ن ) تصميم وتنفيذ االعمال الكهربائي�ة واالالت الدقيقة للخزانات 
الكروية عدد /2( ومن املناىش )امريكي ، ياباني ، اوربا الغربية ، سويدي ، كوريا الجنوبية ( وبفرتة تجهيز )120( 
يوم من تاريخ توقيع العقد وبكلفة تخمينية ) 2,405,000,000( ملياران واربعمائة وخمسة مليون دينار عراقي ال 
غريها للركات املحلية و ) 2,005,000( مليونان وخمس�ة الف دوالر للركات االجنبية بموجب الوثائق القياسية 

الخاصة ب� ) تصميم وتنفيذ االشغال( مع مالحظة ما يأتي : 
1 � ع�ى مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية االتصال بالقس�م التجاري / ش�عبة  
املناقصات موبايل )07827836150( )جميع ايام االس�بوع باستثناء العطل الرسمية ومن الساعة الثامنة صباحا 

وحتى الساعة الثالثة عرصا ( او مراجعة مقر الركة 
2 � متطلبات التأهيل الرئيسية املطلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة

3 � بامكان مقدمي العطاء املتهمني براء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري اىل رئيس جهة التعاقد للركة ودفع 
قيمة البيع للوثائق البالغة )500,000 خمسمائة الف دينار عراقي فقط ( غري قابلة للرد

4 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي وزارة النفط / الركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة / مجمع مصفى 
الدورة لغاية يوم الغلق املوافق الخميس 2020/5/21

العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف العنوان االتي : ) اس�تعالمات / الركة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيلة ( يف الساعة الثانية عر ظهرا من يوم 
الغلق الخميس املوافق 2020/5/21 علما بأن اخر موعد لراء وثائق املناقصة يوم االربعاء املوافق 2020/5/20 

5 � تدعو الركة كافة املشاركني باملناقصة الحضور للمؤتمر الذي ينعقد يف مقر الركة لالجابة عى االستفسارات 
يف الساعة )10( صباحا من يوم االربعاء 2020/5/13 

6 � يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النر واالعالن 
7 � يتم رصف املستحقات املالية )حسب االلية الدفع املذكورة يف العقد( 

8 � مما سبق يف اعاله اذا كانت التواريخ املحددة يف اعاله عطلة رسمية سيكون اليوم الذي يليه املوعد الجديد لها 
9 � بأم�كان جه�ة التعاق�د اضافة بيان�ات اخرى ملق�دم العطاء تتالءم م�ع طبيعة املناقصة ب�رط لتتعارض مع 

التريعات القانونية املنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق
10 � بأم�كان االط�الع عى املواصفات الفنية املطلوبة ) القس�م الس�ادس من الوثائق القياس�ية ( من خالل املوقع 

االلكرتوني للوزارة
11 � الركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

املدير العام
رئيس جملس االدارة

الربيد  االلكرتوني لوزارة النفط 
E-mail.Ministryofoil@oil.gov.iq

املوقع االلكرتوني للوزارة :
www.oil.gov.iq

الربيد االلكرتوني لتجارة العراق الدولية :
E-mail: info@iip.mot.gov.iq

www.trade.iq
الربيد االلكرتوني للركة:

E-mail: info@ heesco.oil.gov.iq
املوقع االلكرتوني للركة :

www.heesco.oil.gov.iq
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )69(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( 
لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل 
لن�رش االعالن يف الصح�ف املحلية لالط�الع عىل الرشوط مس�تصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري 
املزاي�دة يف مق�ر مديرية بلدية املوص�ل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة 
العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع�ة املرقمة )127ب( م 28 الهرمات  املش�يد عليها )حداد باب 

وشباك( وبمساحة )128( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2  � س�احة وقوف الس�يارات عىل ج�زء من القطع�ة املرقمة )172( م 
40 نين�وى الرشقية وبمس�احة )1575( م2 وبابع�اد )30*50( مرت و 

)30*55( مرت وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة.
3 � القطع املرقمة )169و18و9و4و182( م 28 الهرمات املش�يد عليها 
)حداد باب وش�باك( وبمس�احة )240( م 2 لكل قطعة  وحس�ب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات.
4  � القط�ع املرقمة )1 ب و 22أ و22 ب ( م 28 الهرمات املش�يد عليها 
)حداد باب وش�باك( وبمس�احة )120( م 2 لكل قطعة  وحس�ب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات.

فقدان
فق�دت مني ب�راءة الذمة الصادرة م�ن إلهيئة العامة 
للرضائ�ب ف�رع النج�ف االرشف ذي الع�دد 20669 
بتاري�خ 8 / 10 / 2019 واملعنون�ة إىل الهيئ�ة العامة 
للرضائب فرع القادس�ية بأس�م ) باس�م محمد عيل 
عي�ى( / فعىل م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها إىل جهة 

اإلصدار.
�����������������������������������������������������������

اعالن
اىل املتهم ش م / عبد الله حسني مهدي

محل العمل / حرس حدود املنطقة الثانية
العنوان محافظة دياىل

بما ان�ك متهم وفق اح�كام امل�ادة )289 و298( من 
ق ع ع رقم 14 لس�نة 2008 املع�دل وملجهولية محل 
اقامت�ك اقت�ى تبليغ�ك بواس�طة هذا االع�الن عىل 
ان تح�رض امام محكم�ة قوى االمن الداخ�يل الثالثة 
املنطقة الثالثة خالل مدة اقصاها ثالثون يوما اعتبارا 
من تاريخ تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك وتجيب 
عن التهمه املوجهه ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الح�كام املواد )65 
و 66( م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 

املنطقة الثالثة
�����������������������������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة  2018/1016

قرار حكم 
تش�كلت محكمة قوى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطقة 
العمي�د  برئاس�ة   2018/9/4 بتاري�خ  الخامس�ة 
الحقوق�ي مرت�ى ه�ادي عب�د ع�يل وعضوي�ة كل 
م�ن العمي�د الحقوقي س�اجد خلف ش�هيب والعقيد 
الحقوقي عادل مط�رش جلود واصدرت حكمها االتي 

بعد التدقيق بأسم الشعب  :
القضية املرقمة 2018/1016 

اسم املشتكي الحق العام
اس�م املته�م الغائب الرشط�ي محمد طعم�ه عبيد / 
املنسوب اىل مديرية رشطة محافطة البرصة واملنشات 

املادة القانونية 37 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
1 � ع�دم اج�راء محاكمة املتهم اع�اله وفق احكام 
املادة 37 /اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 شموله 
بقان�ون العف�و رقم 19 لس�نة 2008 بموج�ب قرار 
اللجن�ة القضائية الخاصة بتنفيذ قان�ون العفو رقم 
19 لس�نة 2008 يف رئاس�ة محكمة استئناف البرصة 
االتحادي�ة املرقم 172 / عفو / 2015 يف 2015/7/8 
واملكتس�ب الدرجة القطعية وعن نف�س وقائع هذه 
القضي�ة بخص�وص العن�رص الجزائ�ي الهماله مما 
تس�بب بح�دوث ارضار يف العجل�ة الحكومية املرقمة 
556 ن�وع لومينا حس�ب م�ا جاء بق�رار لجنة تنفيذ 

قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 
2 � تضمين�ه مبل�غ مق�داره )8,475,000( ثماني�ة 
ماليني واربعمائة وخمس�ة وس�بعون الف دينار عن 
قيم�ة االرضار الحاصل�ة يف العجل�ة املوصوفة اعاله 
اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة 37 من ق ع د يستوىف 

منه بالطرق التنفيذية 
3 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذالحكم الص�ادر بحقه والزام 
املواطنني باالخبار عن محل اختفاءه استنادا الحكام 
املادة 69/ثانيا وثالثا  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

 4 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغالري منقولة  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/ رابع�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

  2008
5 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب )جبار 
عات�ي ج�ر( البالغ�ة  )25,000( خمس�ة و عرشين 
ال�ف دين�ار  ترصف له بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 
60 / سادس�ا  م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008  قابال 
لالعرتاض اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71 اوال وثانيا من 

نفس القانون وافهم بتاريخ  4/ 2018/9
العميد الحقوقي

مرتى هادي عبد عيل
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2018/430

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 � اسم املجرم الغائب : الرشطي جواد عباس جواد كاظم 
3 � رقم الدعوى : 2018/430

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 
5 � تاريخ الحكم : 2018/5/16

6 � املادة القانوية )34( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
7 � خالص�ة الحكم : حكمت محكم�ة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة 
الخامسة عىل املتهم الغائب ) الرشطي جواد عباس جواد كاظم(  تبديل 
م�ادة االحالة من املادة 37/اوال وثانيا  من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل اىل املادة 34/ والتي حلت محلها بموجب تعديل قانون العقوبات 
رقم 38 لس�نة 2015  وعمال باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008
  9 � ع�دم اج�راء محاكم�ة املتهم اع�اله وفق احكام امل�ادة ) 34/اوال 
( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل وذلك لس�بق ش�موله بقانون 
العف�و رق�م 19 لس�نة 2008 بموجب قرار لجنة العفو  رقم 19 لس�نة 
2008 يف محكمة استئناف البرصة االتحادية املرقم 145/عفو /2015 
يف 2015/5/25 واملكتس�ب الدرج�ة القطعية وعن نف�س وقائع هذه 

القضية  
10  �تضمينه مبلغ مقداره )500,000( خمسمائة الف دينار عن قيمة 
االرضار التي حصلت بالعجلة املرقمة 1166 نوع كيا بوكس وحسب ما 
جاء بقرار اللجنة الفنية املرقم 834 يف 2012/3/4 استنادا للفقرة ثانيا 

من املادة 34 من ق ع د تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
11  � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69/ 

رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
12 � تحديد اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب )جبارعاتي جر( البالغة 
)25,000( خمس�ة وعرشين ال�ف دينار عراقي ترصف ل�ه من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادس�ا  
من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام 

املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/5/16
العميد الحقوقي

مرتى هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
�����������������������������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/697

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 � اسم املجرم الغائب : الرشطي حازم محمد عبد جابر
3 � رقم الدعوى : 2019/697

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة :عام 2008 
5 � تاريخ الحكم : 2019/9/8

6 � املادة القانوية )35( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املته�م اعاله بقانون العفو العام رقم 
27 لس�نة 2016 عن التهمه املس�نده اليه وفق اح�كام املادة 35 / اوال 
وثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لعدم اعادة ما بذمته او تس�ديد 

مبالغ التضمني
9 � السجن ملدة سبع سنوات وفق احكام املادة 35 /اوال من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 وبداللة امل�واد )61/اوال ( و )69/اوال ( من ق ا د رقم 

17 لسنة 2008 الختالسه البندقية الحومية املرقمة 
)CP09962( نوع كالشنكوف نصف اخمص مع مخزن عتاد 
عدد 3 ثالثة و90 تسعون اطالقه عيار 7,62 ملم عام 2008 

10  �تضمينه مبلغ مقداره )5,750,000( خمس�ة ماليني وس�بعمائة 
وخمسون الف  دينار عن قيمة البندقية املختلسة املوصوفة اعاله واملاد 
املشار اليها اعاله استنادا   للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق ع د وحسب 

االسعار السائدة وقت الحادث  تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
11  � ط�رده من الخدم�ة وتنحيته عن الوظيف�ة  نهائيا عمال باحكام 

املادة 41/اوال /أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
12  � اعتبار جريمته الوارده اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة 21/أ 

� 6 ق ع
13  �اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
14 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69/ 

رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
15  �تعميم اوصاف البندقية املختلسة املشار اليها اعاله وفق القانون

16  �تنزي�ل البندقي�ة املوصوفة اعاله مع املواد املش�ار اليها اعاله من 
ذمة املحكوم بعد تسديده مبلغ التضمني 

17 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ني عبد االمري جابر( 
البالغ�ة )25,000( خمس�ة وعرشين الف دينار عراق�ي ترصف له من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادس�ا  
من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام 

املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/9/8
العميد الحقوقي

مرتى هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

اعالن
اىل املتهم الغائب / ) الرشطي عيى موىس حجمان تعيب الكرميش( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
العنوان / محافظة البرصة � املعقل  � 5 ميل

بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة 32 م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
الختالسك املسدس الحكومي املرقمة 

GMG753 نوع كلوك مع ملحقاته و )30( ثالثون اطالقه 
م�ن نوعه ومخازن ع�دد 2 اثنان و 60 اطالقه كالش�نكوف عام 2014 
ول�م تقوم بدفع مبل�غ التضمني او اعادة ما بذمتك لحد االن  وملجهولية  
اقامت�ك اقتى تبليغك بهذا  االعالن ع�ىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامس�ة الب�رصة   خالل مدة ثالثون يوم  
اعتب�ارا م�ن تاريخ تعلي�ق هذا االع�الن  يف محل اقامت�ك  ومقر دائرتك 
وتجي�ب ع�ن التهمة املوج�ه ضدك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون 

اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل  رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل   
املنطقة الخامسة

�����������������������������������������������������������
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2012/2110
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2 � اسم املجرم الغائب : الرشطي عبد الرحمن نويف عيل

3 � رقم الدعوى : 2012/2110
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2006

5 � تاريخ الحكم : 2018/10/3
6 � املادة القانوية )34( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

7 � املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
8 � خالصة الحكم /  عدم اجراء محاكمة املتهم اعاله وفق احكام املادة 
) 34/اوال ( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املع�دل بالقضية املتعلقة 
باهمال املتهم اعاله لتس�ببه بحص�ول ارضار يف العجلة املرقمة )236( 
نوع ميتسوبييش والتي بذمته عام 2006 عن نفس وقائع هذه القضية 
حسب ما جاء بقرار اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو رقم 
19 لس�نة 2008 يف محكم�ة اس�تئناف البرصة االتحادي�ة املرقم 5/يف 

2013/1/10 واملكتسب الدرجة القطعية 
9  �تضمينه مبلغ مقداره )1,500,000( مليون وخمسمائة الف دينار 
ع�ن قيمة االرضار التي احدثها املتهم بالعجلة املوصوفة  عمال باحكام 

الفقرة ثانيا من املادة 37 من ق ع د  يستوىف منه بالطرق التنفيذية 
10  � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69/ 

رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
11 � تحديد اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب )جبارعاتي جر( البالغة 
)25,000( خمس�ة وعرشين ال�ف دينار عراقي ترصف ل�ه من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من 
ق أ د  رق�م 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام 

املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/10/3
العميد الحقوقي

مرتى هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
�����������������������������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2018/1280

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 � اسم املجرم الغائب : الرشطي حميد عبد السيد مال الله رشيدة
3 � رقم الدعوى : 2018/1280

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة :عام 2006 
5 � تاريخ الحكم : 2018/10/21

6 � املادة القانوية )37( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املته�م اعاله بقانون العفو العام رقم 
27 لسنة 2016 لسبق شموله بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 
بموجب قرار اللجنة القضائية يف محكمة اس�تئناف البرصة املرقم 235 
يف 2013/5/3 املكتسب الدرجة القطعية ولعدم تسديده املبالغ املرتتبة 

بذمته 
9 � الحب�س ملدة ثالث س�نوات وفق احكام امل�ادة 37 من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 الهمال�ه املتعم�د مما تس�بب بفقدان 187 مائة وس�بعة 
وثمانون مخزن بندقية كالش�نكوف  فارغ اثناء نقل املشجب اىل املوقع 

البديل عام 2008
10  �تضمين�ه مبل�غ مقداره )1,309,000( مليون وثالثمائة وتس�عة 
االف  دين�ار وف�ق املادة 37 ثانيا م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008  عن 
قيمة املخازن املفقودة املش�ار اليها اعاله وحس�ب االس�عار الس�ائده 

وقت الفقدان تستحصل منه بالطرق التنفيذية 
11  � ط�رده من الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 
41/ثانيا  من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
12  � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
13 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69/ 

رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
14 � تنزيل املخازن املفقوده املش�ار اليها اعاله من الذمة بعد اكتساب 

قرار الحكم الدرجة القطعية  
15  �  تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جبار عاتي جر( البالغة 
)25,000( خمس�ة وعرشين ال�ف دينار عراقي ترصف ل�ه من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من 
ق أ د  رق�م 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام 

املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/10/21
العميد الحقوقي

مرتى هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )70(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة 2013 فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية 
مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( يوم ثالثون 
يوم�ا تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
ع�ىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية 
بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم 
االخ�ري من مدة االع�الن ويتحمل من ترس�و بعهدت�ه اجور نرش 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع املرقم�ة )1018و1016و855و857و861و858و844

و846و848و676و682و659
و683 ( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها كراجات )بائع سكراب( 
وبمس�احة )240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.
2 � القطعة املرقمة )778( م 24 وادي عكاب املش�يد عليها كراج 
)بائع سكراب( وبمس�احة )300( م2  وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )53(  والصادر يف 2020/5/1 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها 
اىل مديرية بلدية  تلكيف  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة 
العلنية . فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية  تلكيف وخالل مدة )30(  يوم  
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن  مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغة 
)50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر 
البلدية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل 
ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون 
يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعتر املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن 
عن تأجر امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتب�ة ع�ىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح ل�ه بالدخول باملزايدة 

مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلكيف
مالحظة /  علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط.

العدد : 127
التاريخ : 2020/3/17

العدد : 126
التاريخ : 2020/3/17

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

المشيد على القطعة المرقمة نوع الملك ورقمه  ت
1292تلكيف كازينو صيفي بمساحة 4500 م2 1

جزء من 142/2 م3 سوق 
الغزل

ساحة لبيع المواد االنشائية بمساحة 1000م2 بصورة 
مؤقتة وبدون مشيدات ثابتة  2

1/101م8 تلمثة دكان 161 3

1519 /3 تلكيف
دكان 91و92و93و96و97و98و99و108و115و117

و118و156
4

16/1016 تلكيف الدكاكين 55و58و59و64و65 5
27/1016 تلكيف الدكاكين 66و68و69و70و80و81 6
1016/ 30 تلكيف دكان 39 7

1707 تلكيف الدكاكين 46و47و49و53 8
1100 تلكيف كشك18 9

1379/ 1 تلسقف دكان 19 10
1519 /1 تلكيف دكان 143 11
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: ح�ان الوقت لتقب�ل موضوعات جديدة 
واعتماد أس�لوب َمِرن وإيجابي تجاه الجميع، 
وُيكافئك الحظ بتعاطف كبري ولن يخذل آمالك

عاطفي�اً: التحرر م�ن الخض�وع يلزمك تقديم 
تنازالت للرشيك وال س�يما أن الوضع قد تكون 

له تبعات سلبية عليكم

مهنياً: تنعم بأجواء جيدة وبش�عور باالنتصار 
وتخوض تجارب كثرية، وق�د تحمل إليك األيام 

املقبلة األحالم واملشاعر العذبة
عاطفي�اً: تنقل�ب املعطي�ات ملصلحت�ك لتب�دأ 
مرحلة جديدة، وإذا كنت تبحث عن عالقة فقد 

تتوافر لك فرص جيدة

مهني�اً: تجّن�ب األج�واء الس�لبية املس�يطرة، 
وال تتدخ�ل يف أمور ال تعنيك، فق�د تكون هذه 

االخرية حافلة بالفخاخ واألخطار
عاطفي�اً: تعيش أوقاتاً س�عيدة إىل جانبه، وقد 
تس�اعده عىل حل مسألة تتعلّق بعائلته أو أحد 

أقربائه

مهني�اً: تتلّقى عروضاً واعدة جّداً تكون بمثابة 
حاف�ز مهّم لتطوي�ر أدائك، وت�زول من أمامك 

الظروف املعاكسة
عاطفياً: ال تواجه صعوبات يف العالقة العاطفية 
وتتعام�ل مع الرشيك بروح الش�خص الصادق 

واملخلص إىل أبعد الحدود

مهنياً: قد تستجد بعض األمور يف العمل، وتسلّط 
األض�واء ع�ىل مهارت�ك وقدرت�ك ع�ىل مواجهة 
األعب�اء. عاطفي�اً: الرشي�ك ق�ادر عىل تس�وية 
أم�وره العائلية، فال تتدخل حتى ال تزيد الوضع 
تأزماً. صحي�اً: إياك واإلكثار م�ن تناول اللحوم 

والدهنيات، وال سيما أنك قابل للسمنة برسعة

مهنياً: تطل ع�ىل يوم ميلء بالنجاحات فيكون 
أمام�ك فرص�ة م�ن العم�ر انتظرته�ا طوي�اًل 

فاستغلها بذكاء وحكمة وروّية
عاطفياً: لقاء حاس�م م�ع الرشيك، وخصوصاً 
أّن األخط�اء بات�ت تتك�رر بينكم�ا، واملعالجة 

أصبحت رضورية

مهني�اً: رّبما تظهر مس�ؤوليات ملّح�ة ومهّمة 
تس�لّط األضواء عىل براعت�ك وقدرتك عىل تحّمل 
املصاع�ب. عاطفي�اً: لقاء مفاج�ئ تتوطد فيه 
عالقت�ك بالحبي�ب وتم�ي مع�ه وقت�اً جميالً 
وممتعاً.صحي�اً: قد ينتاب�ك إرهاق غري طبيعي، 
وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط، حذار

مهنياً: يوم حافل بالحركة والنش�اط، اس�تعد 
لنجاحات قد تفتح أمامك أبواب التقدم والرتقي 

واملكافآت
عاطفي�اً: عليك أن تس�ري مع الرشي�ك جنباً إىل 
جنب، فهذا يساعد عىل رسم الخطط املستقبلية 

بجدية ووضوح

مهني�اً: لن يك�ون الحظ إىل جانب�ك فانتبه من 
مواجه�ة وم�ن تعري�ض س�معتك للخطر، قد 
تطرأ أحداث فتسيطر عليها وتشعر أنك تتحكم 
يف الظ�روف. عاطفياً: ال ُتش�ح بمش�اعرك عن 
الحبي�ب، إنم�ا صارحه بكل ما ي�دور يف عقلك 

وقلبك ليكون عىل بّينة مما أنت عليه

مهني�اً: ي�وم تراب�ي بامتي�از ومناس�ب ج�داً 
لالنطالق باألعمال املهم�ة، كن منتظماً وفعاالً 
وعملي�اً، وانفت�ح ع�ىل الحياة وع�ىل صداقات 
جدي�دة. عاطفي�اً: أدرس خطوات�ك بدق�ة، ال 
تغام�ر بعالقتك بالحبيب، فأنت ال تطيق فراقه 

وتضيع يف غيابه

مهني�اً: ي�وم جي�د وايجابي بحيث يك�ون هذا 
م�ؤرشاً مالئم�ًا لالنط�الق يف األعم�ال املهم�ة 
املنتظرة، ووضع الخطط املس�تقبلية ملشاريع 
كبرية تريد إنجازه�ا. عاطفياً: أدرس خطواتك 
بدق�ة، ال تغام�ر بعالقتك مع الحبي�ب فأنت ال 

تطيق فراقه حتى ليوم واحد

مهني�اً: إح�ذر مخالف�ة اآلراء والقوانني واثارة 
العداوات، تش�عر بالظلم أو اإلس�اءة، هدّئ من 

روعك وال تتهور معرّضاً نفسك للحوادث
عاطفي�اً: ابتعد عن الش�كوك واألوه�ام تجاه 
الرشيك، ألّن أي خطوة ناقصة يف هذا اإلطار قد 

تؤدي إىل ما ال تحمد عقباه.

العذراء

احلوت

إجراءات لتأمني بيئة العمل يف زمن كورونا
بطبيع�ة األمور، لن يت�الىش خطر العدوى 
بم�رض كوفي�د-19 وينته�ي عندم�ا يهدأ 
الوب�اء. ب�ل وُيظه�ر التصاع�د األخ�ري يف 

الح�االت يف س�نغافورة والياب�ان مدى 
إىل  كورون�ا  ف�ريوس  ع�ودة  س�هولة 
االنتشار مجدًدا. وربما سيكون كوفيد-

19 تهدي�داً مس�تمراً إىل أن يتوافر لقاح 
فعال. إذن وحتى ذلك الحني، ماذا يحدث 
يف مواقع العمل ويمكن أن يشكل الفارق 
واالضط�راب  النس�بية  الس�المة  ب�ني 
املس�تمر من التفيش مج�ددا للعدوى؟ 
يجيب عىل هذا الس�ؤال كل من الدكتور 

س�كوت غوتليب، الباحث يف معهد أمريكان 
إنرتبرايز، والذي عمل مفوًضا لهيئة الغذاء 
والدواء األمريكية FDA يف الفرتة من 2017 

إىل 2019، والدكت�ور س�تيفن أوس�رتوف، 
نائب مف�وض FDA وكب�ري باحثني ونائب 
مدي�ر املركز الوطن�ي لألم�راض املعدية يف 
مرك�ز مكافحة األمراض والوقاية منها 
األمريكي CDC يف تقريرهما الذي نرشته 
صحيف�ة »وول س�رتيت جورنال«.من 
املُرج�ح أن ف�ريوس كورونا س�يحصل 
ع�ىل فرصة جديدة لالنتش�ار مع عودة 
العم�ال واملوظف�ني إىل مق�ار أعمالهم. 
لك�ن يمكن لل�رشكات اتخ�اذ خطوات 
لتقليل املخاطر وجعل البالد أكثر أماًنا. 
ويحتاج أرباب العمل إىل البدء يف صياغة 

خطط لبيئات عم�ل آمنة وصحية ومنتجة 
يف عرص خطر جائحة كورونا.

1- تجنب النقل الجماعي
إن الخط�وة األوىل ه�ي تقلي�ل مخاطر 
التنقل، إذ يمكن أن ينترش الفريوس من 
ش�خص آلخر يف األماكن املزدحمة ومن 
خالل األس�طح املش�رتكة الت�ي تصبح 
ملوثة إذ قام بلمس�ها ش�خص مصاب 
رشكات  س�اهمت  وربم�ا  بامل�رض. 
النق�ل الجماع�ي يف نيوي�ورك وس�ان 
االنتش�ار  يف  وش�يكاغو  فرانسيس�كو 

املبكر للعدوى بالفريوس الوبائي.

يقطع لسانه .. لوقف تفيش كورونا
أق�دم رجل هن�دي عىل قطع لس�انه 
اآلله�ة  كقرب�ان إلرض�اء  وتقديم�ه 
ودفعه�ا لوق�ف ف�ريوس كورونا، يف 
صحيف�ة  صادمة.وبحس�ب  حادث�ة 
»انديا توداي« الهندية، قالت الرشطة 
إن عام�ال م�ن مادي�ا براديش أصيب 
باالكتئاب عىل ما يبدو بسبب اإلغالق 
قط�ع  املن�زل  إىل  للع�ودة  والش�وق 
لس�انه يف معبد يف منطقة باناسكانثا 
يف غوج�ارات ي�وم الس�بت امل�ايض.

وأضافت الصحيفة أنه تم نقل فيفيك 
ش�ارما )24 عام�ا(، أم�س األحد، إىل 
املستش�فى، بعدما عث�ر عليه كاهن 
وهو مس�تلق فاق�دا للوعي ولس�انه 
بي�ده، أم�ام معب�د هن�دويس، حيث 
س�ارع يف إب�الغ الق�وى األمنية.وقال 
مفت�ش الرشط�ة الفرع�ي ات�ش دي 

بارمار »وجدناه يمسك لسانه املفروم 
يف ي�ده. وهرعن�ا ب�ه اىل مستش�فى 
س�وي جام«.وح�اول األطب�اء إعادة 
توصي�ل لس�انه، ولك�ن ال ي�زال من 
غ�ري املعروف م�ا إذا كان�وا نجحوا يف 
ذلك.ق�ال مس�ؤول محيل إن ش�ارما 
ربما فكر يف تقديم لس�انه عن طريق 
التضحية لآللهة حتى تتغري الظروف 
املنزل.وذك�رت  إىل  الع�ودة  ويمكن�ه 
وس�ائل إعالمي�ة محلية هندي�ة، أن 
شارما يعمل نحاتا حجريا، حيث جاء 
من مسقط رأسه يف منطقة مورينا يف 
والية ماديا براديش الهندية، إىل قرية 
س�ويجام، قب�ل ش�هرين، للعمل عىل 
توسيع معبد باهافانا مات يف القرية، 
واحتج�ز داخله�ا ع�ىل إث�ر الحظ�ر 

املفروض بسبب كورونا.

فيسبوك تعتزم إطالق تطبيق جديد
ذك�رت صحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز أن 
فيس�بوك تخطط إلطالق تطبيق جديد 
يرك�ز  املحمول�ة  لأللع�اب  مخص�ص 
بش�كل أسايس عىل بث األلعاب املبارش 
ومجتمع بث األلعاب يف محاولة ملنافسة 
منص�ة )Twitch( اململوك�ة ألم�ازون 
ويوتي�وب اململوك�ة لغوغ�ل ومنص�ة 

)Mixer( اململوكة ملايكروسوفت.
ويتضم�ن التطبي�ق الجدي�د األلع�اب 
غ�ري الرس�مية وإمكاني�ة الوصول إىل 

مجتمع�ات األلعاب، وبحس�ب م�ا ورد 
س�يتوفر التطبيق، املق�رر وصوله اليوم 
20 أبري�ل، عىل أجه�زة أندرويد فقط يف 
البداي�ة، وتخطط الرشكة إلطالق إصدار 

ألجه�زة )iOS( بمج�رد أن تواف�ق آب�ل 
عليه.

وتش�عر الرشكة بأن الوقت اآلن مناسب 
إلط�الق التطبي�ق م�ع النم�و املس�تمر 
لخدم�ة )Facebook Gaming( والزيادة 

الحالية يف نس�بة املشاهدة أثناء تفيش 
الوباء، وذلك بع�د أن كان من املفرتض 
إطالق�ه يف ش�هر يونيو، لك�ن عمالقة 
التواص�ل االجتماع�ي ق�ررت ترسي�ع 

اإلطالق لتلبية الطلب الحايل.
 ،Fidji Simo )وق�ال )فيديجي س�يمو
لصحيف�ة  األلع�اب،  تطبي�ق  رئي�س 
نيوي�ورك تايمز: »أصبح االس�تثمار يف 
األلعاب بشكل عام أولوية بالنسبة لنا 
ألننا نرى األلعاب كش�كل من أش�كال 
الرتفي�ه ال�ذي يرب�ط األش�خاص مًعا، 
وليس الرتفيه مجرد ش�كل من أش�كال 
االس�تهالك الس�لبي بل تفاعيل ويجمع 

الناس مًعا«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2 ملعقة

 صغرية سكر دايت
كوب حليب خاىل الدسم

عدد ليمونة مقطعة رشائح للتزين
2/1 كوب عصري ليمون

خطوات التحضري:
إصنع�ى ىف منزلك مرشوب دايت من أجل الحفاظ عىل رش�اقتك إليكى 
س�يدتى  عصري الليمون باللبن للدايت ذو امل�ذاق  اللذيذ الرائع و إليكى 

الطريقة  .
تحضري عصري الليمون باللبن للدايت

يف الخالط ضعي اللبن ثم ضيفي عصري الليمون و السكر الدايت  .
إخلطيهم جيداً لفرتة للحصول عىل فوم كثري  .

و قدميه و زينيه برشائح الليمون  .

عصري الليمون باللبن

؟؟هل تعلم
ش�هدت بطول�ة كأس العال�م الت�ى 
أقيمت ىف فرنسا وتوج بلقبها املنتخب 
الفرن�ى ، أحراز ارسع هدف يحرزه 
الع�ب بدي�ل بع�د دخول�ه مب�ارشة 
ىف املب�اراة ، الح�دث ش�هدته مب�اراة 
ال�دور رب�ع نهائ�ى التى ج�رت يوم 
املنتخب�ني  وجمع�ت   1998/06/28
النيج�ريى والدنمارك�ى الت�ى انتهت 
ملصلح�ة الدنم�ارك 1/4 ، ففى هذه 
املباراة س�جل الالعب الدنماركى ايبى 
س�اند هدفا ملنتخب بالده بعد دخولة 

ب16 ثانية مبارشة ..
0 - هاكان سوكور من منتخب تركيا 
س�جل ارسع ه�دف يف 11 ثاني�ة ضد 
كاس  يف  الجنوبي�ة  كوري�ا  منتخ�ب 

العالم 2002
- ه�دف الالع�ب م�ارك م�ن منتخب 
شيك سلوفاكيا عىل منتخب املكسيك 
يف بطول�ة 1962 بع�د 15 ثاني�ة م�ن 

بداية املباراة .
-هدف روبس�ون من منتخب انجلرتا 
ع�ىل منتخب فرنس�ا يف بطولة 1982 

بعد 27 ثانية من بداية املباراة .
- ه�دف الالع�ب ليهن�ر م�ن منتخب 
املانيا عىل النمسا يف بطولة 1934 بعد 

30 ثانية من بداية املباراة .

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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عدنان درجال: استثامر الشباب هدفنا االول
             المستقبل العراقي/ متابعة

اك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة، عدن�ان 
درج�ال، ان االس�تثمار االفض�ل واالكث�ر 
جدوى يف العالم هو االس�تثمار يف االنسان 
كقيم�ة عليا لبناء املجتمع�ات وازدهارها 
وه�و االضم�ن ل�كل بل�د متحرض ينش�د 

املستقبل.
وقال درجال خالل زيارته ل منتدى ش�باب 
الف�اروق يف بغ�داد الك�رخ، بحس�ب بيان 
لل�وزارة، ان »الهدف من وجودنا اليوم هو 
االستماع آلراء الرياضيني والشباب واالهايل 
ومراجع�ة العق�د االس�تثماري يف املنتدى 
ال�ذي توق�ف نتيجة مناش�دات س�ابقة ، 
مبينا ان الهدف االول للوزارة هو إحتضان 
الش�باب وتنمي�ة مواهبه�م وتطويره�ا 
بالشكل االمثل الذي يلبي طموحنا، وليس 
االس�تثمار لتنمي�ة املوارد املالي�ة مع انها 
احيانا تحقق الهدف املش�رك وفق الرؤى 
االقتصادية الحديثة«.واطلع درجال، وفقاً 
للبيان، ع�ى »وجهة نظر املس�تثمر الذي 

حرض اللق�اء بوجود مدير املنتدى وممثيل 
الشباب واالهايل واستمع لوجهات نظرهم 
فيم�ا يخص تفعي�ل االنش�طة الرياضية 
والفني�ة والعلمي�ة يف املنت�دى واملبادرات 
الت�ي تخ�ص العم�ل«، مؤك�دا ان »جميع 
االراء االيجابي�ة الت�ي تنمي واق�ع العمل 

الشبابي سيتم 
به�ا  االخ�ذ 
ه�ا  د عتما وا
تامة  بمرون�ة 

لتحقي�ق رغبات 
شبابنا املبدع«.

إدارة الزوراء تعرب عن املها يف نجاح 
درجال وحسني بمهمتهام اجلديدة

             المستقبل العراقي/ متابعة

اعرب ن�ادي ال�زوراء الريايض، ع�ن امله يف 
نج�اح النجم الدويل الس�ابق عدن�ان درجال 
ونارص حسني، بمهمتهما الجديدة بعد تسلم 
األول منصب وزير الشباب والرياضة والثاني 

منصب وزير النقل.
وذكر النادي، ان »الهيئة االدارية لنادي الزوراء 
الريايض باحر التهاني والتربيكات اىل الكابتن 
عدنان درجال بمناسبة تسنمه وزارة الشباب 
والرياض�ة يف الحكومة الجدي�دة كل املوفقية 
والنج�اح للكابتن عدن�ان يف مهمت�ه لتحقيق 
تطلع�ات الش�باب العراق�ي لبناء مؤسس�ات 

شبابيه تخدم قطاع الرياضة والشباب«.
وأضاف النادي أن »الهيئة االدارية لنادي الزوراء 
الري�ايض، تتقدم باح�ر التهان�ي والتربيكات اىل 

ن�ارص حس�ني بمناس�بة تس�لمه منصب وزي�ر النقل 

يف الحكوم�ة الجدي�دة نس�ئل الل�ه ان يوفقه يف خدم�ة عراقنا 
الحبيب«.

حمامي مبايب حيرضه 
ضد سان جريمان

              المستقبل العراقي/ متابعة

شهدت سيناريوهات إمكانية رحيل كيليان مبابي مهاجم 
باري�س س�ان جريم�ان إىل ري�ال مدريد، فص�ال جديدا يف 

تقارير وسائل اإلعالم.
أش�ارت صحيفة »ABC« اإلسبانية إىل أن القيمة السوقية 
ملباب�ي تبل�غ 150 مليون يورو رغ�م األزم�ة االقتصادية 

الحالية، لتوقف النشاط بسبب فريوس كورونا.
وأضاف�ت أن املحام�ي الخاص باملهاجم الفرنيس الش�اب 
تحدث مع عائلة مبابي، ونصحهم بعدم تمديد التعاقد مع 

بي إس جي مهما كان العرض املايل.
ونقل�ت الصحيفة رس�الة محام�ي كيليان لوال�د الالعب 
ويلفري�د مباب�ي، بقوله »ابنك ال يفك�ر يف املال بل يريد أن 
يك�ون رق�م 1 يف العالم«.وانض�م كيليان مباب�ي لباريس 
سان جريمان قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو، 

وينتهي تعاقده مع النادي البارييس يف صيف 2022.
وأش�ارت تقارير صحفية يف وقت س�ابق إىل أن إدارة ريال 
مدري�د تنوي الضغ�ط يف التفاوض لض�م مبابي يف صيف 
2021 اس�تغالال لق�رب انته�اء تعاق�د الالعب م�ع ناديه 

البارييس.

رومينيجه يرحب بتجربة كلوزه اجلديدة

رونالدو: هذا اخلاميس استحق الكرة الذهبية

              المستقبل العراقي/ متابعة

الرئي�س  رومينيج�ه  هاين�ز  كارل  أع�رب 
التنفيذي لنادي باي�رن ميونخ، عن ترحيبه 
بخط�وة تعي�ني مريوس�الف كل�وزه مدربا 
مس�اعدا للمدي�ر الفن�ي هان�ز فليك.وقال 
صحيف�ة  نرشته�ا  مقابل�ة  يف  رومينيج�ه 
»أبيندتسايتونج« األملانية اليوم السبت: »يف 
م�ريو )كلوزه(، تعجبني ش�خصيا حقيقة 
واحدة بش�كل خ�اص: كان كلوزه مهاجما 
من طراز عاملي وهز الشباك يف بطوالت كأس 
العال�م أكثر حتى من املدفعجي األس�طورة 
جريد مولر«.وأضاف: »لك�ن عى الرغم من 
اس�مه ومس�ريته الناجحة كالع�ب، اختار 
كلوزه الطريق الصعب كمدرب ونال الخربة 

وش�ق طريقه«.وأصب�ح كل�وزه مس�اعدا 
لفلي�ك بداية من ه�ذا الصي�ف وبعقد يمتد 
لعام واحد.وأضاف رومينيجه: »توىل كلوزه 
تدري�ب فري�ق الناش�ئني )تح�ت 17 عاما( 
بالن�ادي الباف�اري عى م�دار عامني ولكنه 
س�يكون مس�اعدا لفليك يف تدري�ب الفريق 
األول للن�ادي خالل املوس�م املقبل«.وأكمل: 
»يتول�د ل�دى العبني آخرين االنطب�اع بأنهم 
يرغب�ون يف تدريب ريال مدريد بعد اعتزالهم 
اللع�ب مبارشة«.وواصل: »لك�ن كل العب، 
بغض النظر عن حجمه ومكانته خالل فرة 
اللع�ب، يجب أن يكتس�ب الخربة ويؤس�س 
نفسه كمدرب، مثل كلوزه«.ويتصدر كلوزه 
قائمة ه�دايف املنتخب األملاني )مانش�افت( 
عرب التاريخ برصيد 71 هدفا سجلها يف 137 

مب�اراة دولية مع الفريق كما يتصدر قائمة 
أكث�ر الالعبني تس�جيال لأله�داف عى مدار 

تاريخ بطوالت كأس العالم حيث س�جل 16 
هدفا يف مشاركاته باملونديال.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ي�رى الربازييل رونالدو نازاريو دي ليما، نجم ريال مدريد 
السابق، أن هناك 5 العبني كانوا يستحقون الفوز بالكرة 
الذهبية.وقال رونالدو، خالل ظهوره مع أليساندرو ديل 

بيريو، أسطورة يوفنتوس، يف بث مبارش عرب »إنستجرام«: 
»كان هن�اك 5 العب�ني يس�تحقون الفوز بجائ�زة الكرة 
الذهبي�ة يف الس�ابق، وهم )دي�ل بيريو وباول�و مالديني 
جونزاليس(«.وأض�اف:  وراؤول  توت�ي  وفرانشيس�كو 
»بالطب�ع، ال يجب أن ننىس روبرت�و كارلوس، والذي حل 

وصيًفا يف مناسبتني«.وأشاد رونالدو بأليساندرو، قائال: 
»دائًم�ا م�ا كنت تق�دم أداًء رائًعا، وكنت تس�تحق الفوز 
بالجائزة م�ن وجهة نظري«.وتوجه ديل بيريو بالش�كر 

»بالتأكي�د كنت أتمن�ى الفوز الجائزة، لرونال�دو، قائاًل: 
لست  نادًما عى عدم الفوز بها«.لكنني 

كانافارو: صالح مثل اآللة.. ومييس ال يقارن بالعب من عالـم آخر
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد فابيو كانافارو، املدير الفني الحايل لجوانجزو إيفرجراند 
الصيني، إنه يحلم بالتدريب يف إنجلرا وأوروبا يوما ما.

وقال كانافارو، يف ترصيحات لش�بكة »سكاي سبورتس«: 
»التدريب يف أوروبا وإنجلرا؟ أتمنى ذلك. أش�اهد كل مباراة 

يف الربيمريليج، وأحب أجواء وثقافة الكرة بإنجلرا«.

وأضاف: »أنا يف الصني ألحاول تحس�ني أسلوبي وفكرتي يف 
ك�رة القدم. أق�ود أحد أفضل األندية اآلس�يوية، وبالطبع يف 
املستقبل أود خوض تجربة يف أوروبا. أريد أن أجرب التحدي 

يف كرة القدم األوروبية«.
وتابع: »أحب عقلية كلوب، لكن يف الوقت نفسه أحب ثقافة 
بيب عن كرة القدم، ألننا دائًما نحتاج إىل الحدة سواء بالكرة 
أو دونه�ا، إال أن�ك تحتاج للس�يطرة عى املب�اراة ومحاولة 

الف�وز. ل�دي أس�لوبي وآم�ل أن ي�راه الجميع«.وواص�ل: 
»ف�ريوس كورونا يف الصني؟ الحياة هنا بدأت كما كانت. أنا 
س�عيد للغاية ألننا كنا نقاتل الوباء لفرة طويلة. إن الوضع 
الصيني أفضل بكثري. أنا مستاء للغاية من الوضع األوروبي. 
عليك أن تكون حذًرا وتفع�ل اليشء الصحيح وتتحرك فقط 
عندما يس�مح ل�ك بمغادرة املنزل«. وأكم�ل: »ليفربول قدم 
موسًما مدهشا، وهم يستحقون الفوز واالحتفال بالدوري، 

لكن القيام بذلك يف هذا الوضع هو عار عليهم«.واسرس�ل: 
»بعثت رس�الة إىل فان دايك لتهنئته يف املوس�م املايض، لكن 
بصفت�ي مداف�ع من الصع�ب الف�وز بالجوائ�ز الفردية. ال 
تحتاج فقط أن تقدم أداء رائًعا وتحصد البطوالت«.وأوضح: 

»يج�ب أن تك�ون محظوًظا لعدم وج�ود مهاجم مثل 
كريس�تيانو أو مي�يس أمام�ك، وإذا كان ض�دك 

ليونيل أو رونالدو فستبدأ املباراة 0-1«.

برشلونة مضطر لبيع فيدال
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفية إيطالي�ة، أن إنر 
مي�الن مصم�م ع�ى ض�م التش�ييل أرتورو 

فيدال، نجم وسط برشلونة
ول�م يخ�ف أنطوني�و كونت�ي، م�درب إنر، 
رغبته أبًدا يف لم ش�مله مع العب خط وسط 
يوفنت�وس الس�ابق أرت�ورو فيدال يف س�ان 
سريو، حيث يعد النجم التشييل الخيار األول 

له عند مناقش�ته يف أي صفق�ة تبادلية مع 
برشلونة.وبحس�ب صحيفة »توتوسبورت« 
اإليطالي�ة، فإن في�دال يعترب هدًفا رئيس�ًيا 
ومهًم�ا للغاي�ة، ضم�ن خي�ارات الصفق�ة 
املحتملة بانتقال الوت�ارو مارتينيز، مهاجم 

إنر، إىل برشلونة.
وم�ن املق�رر أن ينته�ي عق�د في�دال م�ع 
برشلونة يف يونيو/ حزيران 2021، وسيبلغ 
33 عاًما يف وقت الحق من هذا الشهر، لذا من 

املتوق�ع أن تكون تكلف�ة الصفقة 
حوايل 10-15 ملي�ون يورو.ويدرك 

برش�لونة جيًدا أن فيدال مصمم عى 
القي�ام به�ذه الخطوة، وق�د يضطر 
لتلبية رغبته، حت�ى ال يخرسه مجاًنا 
الصيف املقبل.وح�اول إنر ضم فيدال 
يف مناس�بتني، كان آخره�ا يف يناي�ر/ 

كانون الثان�ي املايض، لكن�ه لم يتمكن 
من التوصل إىل اتفاق مع ناديه.

مانشسرت يونايتد يغري خطته 
لبيع بوجبا

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إيطايل، تطورات 
مص�ري ب�ول بوجب�ا، نجم مانشس�ر 

يونايتد، يف املريكاتو الصيفي املقبل.
وينتهي عق�د بوجبا يف أول�د ترافورد، 
بنهاي�ة املوس�م املقب�ل، وبالت�ايل فإن 
رحيله هذا الصيف هو الفرصة األخرية 
للماني�و م�ن أج�ل تحقيق اس�تفادة 

مادية.
وبحسب صحيفة »الجازيتا ديلو سبورت« 
اإليطالي�ة، ف�إن إدارة مانشس�ر يونايتد 
عى اس�تعداد لبيع بوجب�ا مقابل أقل من 
70 مليون يورو، وهو رقم أقل بكثري مما 
طلبت�ه يف الصي�ف املايض، حي�ث حددت 

وقتها أكثر من 100 مليون لبيعه.
وأبدى يونايتد تس�اهاًل كب�رًيا بوضع هذا 
الرق�م، من أجل تش�جيع األندي�ة الراغبة 
يف الحصول عى بوجب�ا، بالتقدم لرشائه، 

حتى ال يرحل مجاًنا يف صيف 2021.
يف الوقت ذاته، يعلم مانشس�ر يونايتد أن 
األزم�ة االقتصادية التي م�رت بها جميع 
األندية األوروبية بس�بب فريوس كورونا، 
لن تس�اعد األندية عى دف�ع أكثر من هذا 

الرقم.
ومن املتوقع أن تستمع أندية ريال مدريد 
ويوفنتوس وس�ان جريم�ان لهذه األنباء 
بسعادة غامرة، نظرًا لرغبتها الشديدة يف 

ضم الالعب الفرنيس.

               المستقبل العراقي/ متابعة

اكد نائب رئيس الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية العميد 
وليد الزيدي بان ابواب النادي مفتوحة للنجم السابق اكرم 

عمانوئيل وتحت اي منصب.
وق�ال الزيدي يف بيان أن »الالعب الس�ابق اكرم عمانوئيل 
قدم لكرة الصقور الكثري وافرح جمهوره وس�اهم بشكل 
كب�ري يف احراز لقب الدوري مرت�ني وبطولة الكاس مرتني 
وكاس الس�وبر وبطولة اندية النخبة والعديد من االلقاب 
يف فرة التس�عينيات االمر ال�ذي يحتم عى ادارة النادي رد 
الدي�ن له وهو مرح�ب به يف اي منصب س�واء كان اداريا 

او فنيا«.
واوض�ح نائب رئيس النادي أن »اك�رم عمانوئيل املتواجد 
حاليا يف اسراليا بامكانه التواجد يف اروقة النادي واالختيار 
العمل الذي يليق باس�مه كنجم ادخل الفرحة عى جمهور 

الصقور يف مناسبات عديدة«.

كورونا يفجر أزمة جديدة يف الليجا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعربت رابطة العبي كرة القدم اإلسبان، 
عن اندهاش�ها وضيقها؛ بسبب الكشف 
ع�ن ح�االت إيجابي�ة لف�ريوس كورونا 
املس�تجد، عقب االختبارات التي أجرتها 

األندية لالعبيه�ا، قبل العودة للتدريبات.
وقالت الرابطة يف بيان: »بعد الكشف عن 
هوية الالعبني املصابني، تريد الرابطة أن 
تعرب عن اندهاشها وضيقها بسبب هذه 
الظ�روف، وذل�ك ألن�ه هكذا ت�م اخراق 
البيانات«. القان�ون األس�ايس لحماي�ة 

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد الجمعة، 
الربازييل  األي�رس  إصابة ظهريه 

رين�ان لودي بالوب�اء، إضافة 
إىل أن هن�اك 9 العبني آخرين 

أجس�ام  لديه�م  بالفري�ق 
مضادة للفريوس.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلوب يكشف اجلانب املضحك يف العزل الصحي
            المستقبل العراقي/ متابعة

أكد يورجن كلوب، املدير الفني لليفربول، أنه يري س�تيفن 
ج�ريارد، أس�طورة الري�دز الس�ابق بانتظام، بينم�ا يقوم 

الثنائي بتدريباتهم اليومية أثناء العزل. 
وأج�رى كلوب مقابل�ة مع »BT Sport«، ُس�ئل خاللها عن 
الالع�ب املعت�زل ال�ذي يرغب يف جلب�ه للعب م�ع ليفربول، 

فأجاب: » هذا أمر سهل، ستيفن جريارد«.
وأض�اف: »الج�زء املضحك هو أنني أعتق�د أنني أعيش منذ 
4 س�نوات ونصف يف نف�س املدينة التي يعي�ش بها جريارد 

ول�م أقابله من قبل، ولكن من�ذ اإلغالق رأيته بالفعل 6 أو 7 
مرات«.

وتابع: »أذهب لتمش�ية ال�كالب أو الركض أو أًيا كان، وهو 
يس�ري مع العائلة، وأشياء من هذا القبيل، لذلك رأينا بعضنا 

البعض أكثر من قبل«.
وأكم�ل: »ذات ي�وم كنت عى الهات�ف مع ج�ريارد هولييه 
)مدرب ليفربول س�ابقا(، والتقيت ستيفن جريارد يف نفس 
اللحظة، وكان ذلك رائًعا حًقا، يحدث هذا النوع من األشياء 
يف اإلغ�الق فق�ط، ل�ذا حدث�ت يل بع�ض األش�ياء اإليجابية 

أيًضا«.

القوة اجلوية يفتح ابوابه 
امام اسطورة الصقور
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الدراما بني االرجتال واألجندةدور االب يف بناء الفرد

محمد حسن الساعدييوسف السعدي

اللبنة االساس�ية يف بناء ش�خصية الفرد الت�ي يتحدد من خاللها 
معالم هذه الشخصية واملبادئ واألفكار، التي سيكون من خاللها 
الفرد قناعاته، التي تحدد االتجاه الفكري الذي ستبناه، وبالتايل 
م�دى فعاليته داخل املجتمع، هي االرسة، لذلك االرسة التي يكون 
الجو العام فيها قائم عىل املبادئ الس�ماوية التي حددها الخالق 
س�بحانه وتعاىل هي التي س�بتني الفرد املس�لم افضل بناء حتى 

يقوم الفرد بدوره داخل املجتمع عىل افضل وجه. 
وق�د اوضحت الكث�ر من االي�ات القرانية اهمي�ة دور االرسة يف 
يُِّب َيْخ�ُرُج َنَباُتُه  تنش�ئة افراد صالحني يف املجتم�ع: ﴿َوالَْبلَُد الطَّ
ُف اْلَياِت لَِقوٍْم  ِب�إِْذِن َربِِّه َوالَّذِي َخُبَث اَل َيْخُرُج إاِلَّ َنِكًدا َكَذلَِك ُنَصِّ

َيْشُكُروَن﴾.
اوض�ح الق�رآن الكريم االمور املهمة التي يج�ب ان تغرز يف الفرد 
يف مرحله الطفولة، اال انها س�وف تكون االساس التي يبنى علية 

الفرد فيما بعد، وذلك من خالل وصية لقمان الحكيم البنة.
َك  ْ ْك ِباللَِّه إِنَّ الشِّ ﴿َوإِْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ اَل ُتْشِ
ُه َوْهًنا َعىَل َوْهٍن  ْيَنا اْلِْنَساَن ِبوَالَِدْيِه َحَملَْتُه أُمُّ لَُظلٌْم َعِظيٌم * َوَوصَّ
َوِفَصاُلُه يِف َعاَمنْيِ أَِن اْشُكْر يِل َولِوَالَِدْيَك إيَِلَّ الَْمِصُر * َوإِْن َجاَهَداَك 
َك ِبي َما لَْيَس لََك ِبِه ِعلْ�ٌم َفاَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما يِف  َع�ىَل أَْن ُتْشِ
ْنَيا َمْعُروًفا َواتَِّبْع َس�ِبيَل َمْن أََناَب إيَِلَّ ُث�مَّ إيَِلَّ َمرِْجُعُكْم َفأَُنبُِّئُكْم  الدُّ
ِبَم�ا ُكْنُت�ْم َتْعَمُل�وَن * َيا ُبَنيَّ إِنََّه�ا إِْن َتُك ِمْثَقاَل َحبَّ�ٍة ِمْن َخرَْدٍل 
�َموَاِت أَْو يِف اأْلَْرِض َيأِْت ِبَها اللَُّه إِنَّ اللََّه  َفَتُك�ْن يِف َصْخرٍَة أَْو يِف السَّ
اَلَة َوأُْمْر ِبالَْمْعُروِف َواْنَه َعِن الُْمْنَكِر  لَِطيٌف َخِبٌر * َيا ُبَنيَّ أَِقِم الصَّ
ْر َخدََّك  َواْص�ِ�ْ َعىَل َما أََصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمْن َع�ْزِم اأْلُُموِر * َواَل ُتَصعِّ
لِلنَّاِس َواَل َتْمِش يِف اأْلَْرِض َمرًَحا إِنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر 
* َواْقِصْد يِف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك إِنَّ أَْنَكَر اأْلَْصوَاِت لََصْوُت 

الَْحِمِر﴾ 
هذه الوصايا هي:

اوالً: التحذير من الشك بالله.
ان ال�شك بالله س�وف يجعل االنس�ان خاوي م�ن الداخل، ألنه 
ال يمتلك عقيده راس�خة تحمي من االف�كار الهدامة التي تدخل 
املجتمع، وبالتايل س�وف يك�ون متبني ألي فك�ر دون وعي بهذا 

الفكر او اهدافه.
ثانيا: الحسان إىل الوالدين. 

ه�ذه الوصية الغرض منه�ا رد جميل اىل اصح�اب الفضل االول 
واالك� عىل االنسان، وتبني داخل االنسان ثقافة رد الجميل، لكل 

صاحب فضل عليه. 
ثالثا: مراقبة الله عّز وجّل لإلنسان.

ش�عور االنس�ان بانه مراقب من الله يف كل االوقات يجعله يكون 
رقي�ب عىل افعاله، ويق�اس كل فعل قبل فعله بمقياس رضا الله 

تعاىل.
رابعا: األمر بإقامة الصالة.

الص�الة هي الش�عرة الت�ي من خالله�ا يديم العب�د اتصاله مع 
الخالق، ويش�عر ان�ه يف تواصل دائم معه وتق�وي عقيده وبذلك 

يكون الفرد أكثر صالبة يف مواجهه أي افكار.
خامسا: األمر باملعروف والّنهي عن املنكر.

ه�ذه الوصية هي تعن�ي رفض أي امر خ�ارج توصيات الخالق، 
وهي أحد مصاديق استشعار املراقبة الدائمة من الله اىل العبد.

سادسا: الّص� عىل الشدائد.
عندما ال يتحىل االنسان بالص� فانه يكون غر فاعل يف مجتمعه، 
الن الحي�اة ليس�ت دائما س�هلة وانم�ا يكون له�ا جانب صعب، 
وعندما ال يتحىل االنس�ان بالص� ينظر اىل الجانب الس�يئ فقط، 

وبالتايل يكون فرد عىل الهامش يف الحياة.
سابعاً: الّتواضع والّنهي عن التكّ�.

التك� عندما يصيب االنس�ان يجعله يخرس عالقته بخالقه، ألنه 
ال يستشعر رقابة الله تعاىل له، ألنه يرى نفسه أك� من االخرين، 

وبالتايل سوف يخرس عالقته بمجتمعه ايضا.
ثامنا: خفض الّصوت عند التحّدث مع الخرين.

خف�ض الصوت يف الحدي�ث يعني تنمية االح�رام لالخرين داخل 
نفس�ه، وهي م�ن االمور املهمة الت�ي يقوم عليه�ا التواصل بني 
اف�راد املجتمع، بالتايل تكون العالقة ب�ني االفراد تفاعلية تنموية 

وتطويرية للمجتمع.
ان ه�ذه الوصاي�ا القرآنية هي االس�اس يف بناء ش�خصية الفرد 

وجعله فرد مهم يف عملية تنمية وتطوير املجتمع.

نعيش هذه األيام معركة رشسة ويف كافة االتجاهات، حيث تستخدم 
فيه�ا من الخ�ارج ش�تى أنواع األس�لحة وأقواه�ا، أال وه�و العالم 

املوجه.
ه�ذا الصنف يهدف لبث الس�موم ون�ش التفرقة وتش�ويه الصورة 
الحقيقي�ة للواق�ع العراق�ي ع� وس�ائل الع�الم املرئي�ة، من خالل 
تصوير املسلسالت الهابطة لتزييف واقع املجتمع العراقي، خصوصاً 

يف الجنوب، وصبغه بالجهل والتخلف..
يحاول هكذا إعالم ان يظهر املرأة وكأنها ال قيمة لها يف هذا املجتمع، 
يف محاول�ة لتحقره�ا وتصغره�ا وتوجي�ه ال�رأي الع�ام ع� هذه 
املسلسالت، وهذا كله يدخل ضمن االستهداف املبارش لواقع املجتمع 

العراقي.
ه�ذا املجتمع ال�ذي يتميز بالتماس�ك، ويحم�ل أروع معان�ي اليثار 
والتضحي�ة والك�رم والس�ماحة، و اثب�ت يف أكثر من مناس�بة هذه 
املعان�ي الكب�رة، وكيف كان متماس�كاً يف املحن، وما ش�هدناه من 
حالة التماس�ك تجاه العصابات الداعشية خر دليل، وكيف أستطاع 
العراقيون بمختلف رشائحهم من التصدي بكل بس�الة لهذا الرهاب 
الكافر.لق�د اس�تهدف الع�الم املوجه املجتم�ع العراق�ي، ألنه يعلم 
جي�داً أن األخ�ر لجأ إىل وس�ائل الع�الم كالتلفاز ووس�ائل التواصل 
االجتماع�ي، ألنه وجد ما يعوض حرمانه من تلك املعرفة طيلة عقود 
من الس�جن يف زنزانة امل�وت خالل حكم البع�ث، إىل جانب أن املتتبع 
لواق�ع هذا العالم يجده يحارب كل ما هو جاد، ومفيد لصالح تنوع 
هائ�ل يف ال�امج، وان عملية التمويه التي مارس�تها تلك الفضائيات 
الغاية منها خلق صورة س�وداوية عن املجتمع، كما انه ساهم كثراً 
يف خ�داع الجمهور، والرويج لألكاذي�ب املضللة، وهذا ما يتضح ع� 

هذه املسلسالت بل عموم ال�امج التي تنتجها تلك الفضائيات.
أن غياب الوعي والش�فافية يف العالم املهني يزيد من مخاطر العالم 
املوج�ه، ع� األجن�دات الخارجية والتي توظ�ف كل المكانيات التي 
من ش�انها تحقر املجتمع العراقي، وتس�خيف عاداته وتقاليده، إىل 
جانب كوننا اليوم يف مأزق حقيقي ألننا ال ندرك تماماً حجم املخاطر 
يف ه�ذا العالم. ي�رى كثر من منظري وساس�ة الح�رب أن »العالم 
نص�ف املعركة« لذلك عىل الجمهور ان يثق كثراً بهذا العالم، وبهذه 
الفضائيات املدسوسة والتي قامت مدعومة باملال الخليجي من اجل 

رضب وتمزيق األوارص االجتماعية يف املجتمع العراقي عموماً.
من الرضوري جداً أن يكون هناك قانون يجرم مثل هذه الفضائيات، 
وحس�ب األخبار أن اللجن�ة الثقافي�ة ال�ملانية عاكف�ة عىل تشيع 
قانون ينظم ويحكم العالم واملؤسس�ات العالمي�ة، ويجرم كل من 

يحاول تصدير أجندته وأفكاره الفاسدة إىل املجتمع العراقي.

نجدة بغداد: القبض عىل )99( شخصًا خمالفًا لتعليامت حظر التجوال
قبضت على قاتل يف منطقة احلسينية

بغدااد / املستقبل العراقي

أعلنت مديرية نجدة بغداد، أمس السبت، 
ع�ن اعتقال 9 مخالف�ني لتعليمات حظر 
التجوال يف مناطق متفرقة من العاصمة.

وقال�ت املديري�ة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه إنه تم »القبض عىل 
99 ش�خصا مخالف�ا لتعليم�ات أوق�ات 

حظر التجوال«.
وأضاف�ت املديرية، أن عملي�ات االعتقال 
م�ن  متفرق�ة  مناط�ق  »ضم�ن  تم�ت 

العاصمة بغداد«.
م�ن جان�ب آخ�ر، اعلن�ت مديري�ة نجدة 

بغداد القبض عىل قاتل يف منطقة الحس�ينية شمال 
العاصمة.

وقال�ت املديري�ة يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، إن “دوري�ات رشط�ة نج�دة الزهور 
تمكنت م�ن القاء القبض عىل قات�ل ضمن منطقة 

الحسينية”.
واضاف�ت، “جاء ذلك خالل ورود اخبار من قبل احد 
املواطنني عىل سيطرة النجدة مخ�اً بوجود مشاجرة 

عشائرية ضمن املنطقة املذكورة أعاله”.
وبينت، انه “عىل الفور تم توجيه الدوريات اىل مكان 
الح�ادث وتب�ني قيام املته�م املدع�و )أ ع س( بقتل 
املدع�و )م س ع( واصاب�ه )ه س ع( بأط�الق النار 

عليهم والذ بالفرار”.
وتابع�ت، ان�ه “ت�م تفت����ي�ش املنطق�ة من قبل 
دوري�ات النج�دة ومطاردته داخل االزق�ة والقبض 
علي�ه”، مبينة أنه “ت�م تس�ليمه إىل مركز الشطة 

لكمال التحقيق”.

أسهل طريقة لترسيع هاتفك البطيء!
الهات�ف  أّن ب�طء  ال ش�ّك يف 
الذكي وع�دم تجاوبه يؤديان 
ويف  املس�تخدم.  إزع�اج  اىل 
الوقت الذي يظ�ّن كثرون أّن 
بطء الجهاز ناتج من أسباب 
متعلّقة بالجهاز نفسه، تكون 
ه�ذه فقط مج�رد مش�كلة 
بس�يطة وحلّه�ا ال يحتاج اىل 
كثر من الخ�ة أو اىل خطوات 

معّقدة.
الهات�ف  أّن ب�طء  ال ش�ّك يف 
الذكي وع�دم تجاوبه يؤديان 

اىل إزعاج املس�تخدم. ويف الوقت الذي يظّن كثرون أّن 
بطء الجهاز ناتج من أسباب متعلّقة بالجهاز نفسه، 
تكون ه�ذه فقط مجرد مش�كلة بس�يطة وحلّها ال 

يحتاج اىل كثر من الخ�ة أو اىل خطوات معّقدة.
بعد فرة من إس�تخدام الهات�ف وتحميل التطبيقات، 
يصبح يف غالبية األوقات بطيئاً وال يس�تجيب برسعة 
لكاف�ة األوام�ر كم�ا كان يف البداية، ما ق�د يزيد من 
توتر املس�تخدم، ويفيض به اىل كره هاتفه وحتى اىل 

تبديله.
1- تحديث نظام التشغيل

لس�تعادة رسعة الجهاز يمكن إّتباع بعض الخطوات 

ترسي�ع  ش�أنها  م�ن  الت�ي 
تحدي�ث  وأبرزه�ا  الهات�ف، 
نظام التش�غيل ألنه غالباً ما 
يحم�ل العديد م�ن التعديالت 
يف  للمش�اكل  والصالح�ات 
النس�خة الس�ابقة. لذا يجب 
إس�تخدام  م�ن  أوالً  التأك�د 
املت�اح  األخ�ر  التحدي�ث 

للهاتف.
2- ع�دم وض�ع الكث�ر م�ن 
صفح�ة  ع�ىل  األيقون�ات 

الواجهة
كذل�ك من املهّم عدم وضع الكث�ر من األيقونات عىل 
صفح�ة الواجهة، ألّن كثرتها ق�د تؤدي أيضاً إىل بطء 

يف أداء الجهاز.
3- مسح التطبيقات التي ال تستخدمها

ومن الخط�وات املهمة أيضاً، لترسيع الجهاز مس�ح 
التطبيق�ات التي ال ُتس�تخدم، ألّن كث�رة التطبيقات 
وال�امج هي من األسباب الرئيسة لبطء الجهاز. لذا، 
يج�ب مس�حها أو توقيفها بحال ال يمكن مس�حها، 
وذل�ك م�ن خ�الل الدخ�ول إىل الع�دادات ث�م إع�داد 
التطبيق�ات يف نظ�ام التش�غيل واختي�ار كل تطبيق 

ملسحه أو إيقافه عن العمل.

حذر الطبيب رشيف حتة، استش�اري الصحة العامة والطب الوقائي، من 
أن تن�اول الكاتش�ب بكثرة يؤدي إىل إتالف خاليا أح�د األعضاء الحيوية يف 

جسد النسان.
ونقل�ت صحيف�ة صدى اللكرونية ع�ن حتة قوله بأن الف�راط يف تناول 
الكاتشب يؤدي إىل تدمر خاليا الكبد، الحتوائه عىل نسبة عالية من رشاب 

الذرة عايل الفركتوز، كما يؤدي إىل ضعف املناعة.
وأضاف حته أن الكاتشب يدخل يف تصنيعه العديد من املواد الضارة لصحة 
النسان، ومن أبرزها: مركزات الطماطم، املواد الحافظة، الخل املقطر، ما 
يعني تهديد النس�ان بالعديد من األرضار، ومن أبرزها، الصابة بالسمنة 
والس�كري. ويؤدي تناوله إىل تراكم الس�موم بالجسم، الحتوائه عىل الخل 

املقطر، الذي يدخل يف تركيبه مواد كيميائية ومبيدات سامة.
كما يتسبب يف إصابة األطفال بأمراض الجهاز العصبي، كالتوحد، الحتوائه 
عىل مس�تويات عالية من الزئبق، وهو من املعادن ش�ديدة السمية، والتي 

.FDA تسبب مضاعفات باملخ، وفًقا لدارة الغذاء والدواء األمريكية

الكاتشب يدمر أحد األعضاء احليوية
 يف اجلسد

جتنب هذه العادات الرمضانية اخلاطئة عىل اإلفطار
يرتك�ب الصائم�ون أخط�اًء كثرة يف 
ف�رة األفط�ار، فبع�د ي�وم طويل من 
الصيام ينكّب�ون عىل الطعام والشاب 
غ�ر مكرثني ألرضار الغ�ذاء الخاطئ 

وغر املنّظم.
يرتك�ب الصائم�ون أخط�اًء كثرة يف 
ف�رة األفط�ار، فبع�د ي�وم طويل من 
الصيام ينكّب�ون عىل الطعام والشاب 
غ�ر مكرثني ألرضار الغ�ذاء الخاطئ 

وغر املنّظم.
إليك�م أبرز الع�ادات الغذائية الخاطئة 

التي عليكم تجّنبها:
حال�ة  يف  مب�ارشة  الب�ارد  امل�اء  رشب   -1
العط�ش ما ي�ؤدي إىل تقليل حرك�ة الدم يف 
املعدة واألمعاء، وبالتايل إىل مشاكل يف عملية 

الهضم.
2- ب�دء الفط�ار باألغذية الغني�ة بالدهون 
مث�ل املقايل واألغذي�ة الدس�مة، يف حني أنه 
يج�ب الب�دء بالس�كريات البس�يطة الت�ي 
يس�هل هضمه�ا. ولع�ل أفضل ما يب�دأ به 

الصائ�م إفطاره ه�و التمر، فهو غني 
المتص�اص،  رسيع�ة  بالس�كريات 
ما ي�ؤدي إىل رفع س�كر ال�دم بصورة 

معتدلة وسهلة.
3- تناول كميات كبرة من الطعام مرة 
واح�دة وقت الفطار، يف حني انه يجب 

تناول وجبات صغرة عىل فرات.
الحلوي�ات  تن�اول  يف  الرساف   -4
واملعجنات بش�كل كبر بع�د الفطار، 
م�ا ي�ؤدي إىل تراكم الده�ون وحدوث 

السمنة.
5- االرساف يف تناول امللح والتوابل واملخلالت 
والت�ي تعمل عىل زيادة تخلص الجس�م من 
املاء، مما يسبب الش�عور بالعطش يف فرة 

الصوم، وعدم انتظام رضبات القلب.

نقلت صحيفة »الدييل مي�ل« ال�يطانية، عن 
علم�اء قولهم إنه من غ�ر املرجح أن يبطىء 
الطق�س الداف�ئ أو يع�وق انتش�ار ف�روس 
كورون�ا، محطم�اً المال بأن يق�يض الصيف 
عىل الوباء. وكان باحثون أمركيون وكنديون 
قال�وا إن خطر انتق�ال العدوى ق�د ينخفض 
فقط بنحو 1.5 يف املائة لكل درجة فهرنهايت 

ف�وق 77 درجة فهرنهاي�ت 25 درجة مئوية. 
إال أن باحثون ىف كندا، قاموا بفحص انتش�ار 
»كوفي�د-19« ح�ول العال�م ىف آواخ�ر مارس 
وخط�وط  مختلف�ة  رطوب�ة  ذات  أماك�ن  ىف 
عرض وإجراءات صحية عامة، مثل املس�افة 
االجتماعي�ة. وق�ال الدكتور بي�ر جونى، من 
جامع�ة تورنت�و، إن الفري�ق ل�م يجد س�وى 

القليل من الصلة بني انتش�ار العدوى ودرجة 
الح�رارة أو خ�ط الع�رض، أو ارتباط ضعيف 
فق�ط بالرطوبة. وأضاف أنهم أجروا دراس�ة 
أولي�ة اقرحت أن يلعب كل م�ن خط العرض 
ودرج�ة الح�رارة دورا. ولك�ن عندم�ا كرروا 
الدراس�ة ىف ظروف أكثر رصامة، حصلوا عىل 

نتيجة عكسية.

الطقس الدافئ لن يبطىء انتشار كورونا

يحت�وي البيض النيء عىل مجموعة متنوعة من الفيتامينات واألحماض 
واألمالح التي تفيد الجسم وتغذيه بمكونات يحتاجها.

ويتب�ع الجمي�ع يف تناول البيض طرق�ا مختلفة يف طهيه مثل الس�لق أو 
الق�يل أو الخلط مع مكونات غذائية أخ�رى، ولكن ماذا لو تناولنا البيض 

نيئا؟. 
ن�ش موقع »ويب طب« دراس�ة تتن�اول فوائد رشب البي�ض وأكله نيًئا 

وأرضاره، ورشح القيمة الغذائية املوجودة يف البيض النيء.
وبحس�ب املوقع الذي يختص بالش�أن الطبي والصحي، تحتوي البيضة 
النيئة الكبرة، والتي تزن 50 غرام، عىل املواد والعنارص الغذائية التالية:
72 سعرة حرارية. 6% من الحصة املوىص بها يومًيا من حمض الفوليك.

22% من الحصة املوىص بها يومًيا من السيلينيوم. 9% من الحصة املوىص 
به�ا يومًيا م�ن فيتامني أ. 7% من الحصة املوىص به�ا يومًيا من فيتامني 
ب12. 8% من الحصة املوىص بها يومًيا من فيتامني ب5. 10% من الحصة 

املوىص بها يومًيا من الفسفور.

للبيـض النيـئ فوائـد مذهلـة... 
تعرفوا اليها


