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بـالـعـقـل صـالح الـبـريـة العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الفتح: الكاظمي
 تعهد بحسم الوزارات

 الشاغرة خالل أيام 
ص2

العراق يتوصل إىل اتفاق مع رشكات النفط العاملية عىل خفض إنتاج النفط
قائد القوات النروجيية بالعراق: »داعش« ينقل القتال من سوريا إىل األرايض العراقية

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حدد رئيس الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة 
مصطفى الكاظمي، أمس األربعاء، مهام القوات 
األمني�ة بالدفاع عن س�يادة الب�اد واالبتعاد عن 
التس�ييس واملصالح الفئوية واس�تخدام الساح 
خارج الدول�ة، بينما بارش رئيس جهاز مكافحة 

االرهاب الذي عينه الكاظمي بمهامه.
عق�د  الدف�اع،  وزارة  اىل  مفاجئ�ة  زي�ارة  ويف 
الكاظمي اجتماعاً مع وزير الدفاع الفريق الركن 
جمعة عناد الجبوري وقادة التشكيات والضباط 
واآلمرين، حيث شدد عىل رضورة التزام املؤسسة 
العس�كرية بمهامه�ا الوطني�ة واملهنية وفرض 
هيبته�ا واحرتامه�ا والدفاع عن س�يادة العراق 

وأمنه واستقراره وأن تكون لجميع العراقيني.
واكد الكاظمي عىل اهمية حرص القوات املسلحة 
ع�ىل أداء واجبه�ا يف حماي�ة الش�عب العراق�ي 
ونظام�ه الديمقراط�ي واالبتعاد عن التس�ييس 
واملصال�ح الفئوي�ة، فيم�ا ش�دد ع�ىل رضورة 
االس�تمرار بمحاربة تنظيم »داع�ش« والتصدي 
ألي اعتداء إرهابي ومنع استخدام الساح خارج 

الدولة.
يش�ار إىل الربنام�ج الحكومي ل�وزارة الكاظمي 
ال�ذي منحه الربملان ثقته يف الس�ابع من الش�هر 
الح�ايل قد حدد مهام وواجبات القوات املس�لحة 
بحماية ح�دود الب�اد وحفظ س�يادِتِه وحماية 
العملي�ة الديمقراطي�ة، وال يتدخ�ُل يف املناط�ق 
املدنّي�ة اال بموجِب أوام�َر اس�تثنائيٍة من القائد 
العام للقوات املسلحة، ويتمُّ دعُم الجيِش بصنوِفِه 

كافة، باألسلحِة والتدريِب والتأهيل الازم.
التفاصيل ص2

حراك عسكري مكثف لـ »ضبط األمن« والقضاء »النهائي« عىل »داعش«
الكاظمي أبلغ ألوية الدفاع باالبتعاد عن »التسييس« واستخدام السالح خارج الدولة.. والساعدي يباشر مهامه ويتعهد حبفظ األمن حمافظ البرصة: نتمنى أن تنال 

املحافظة استحقاقاهتا كاملة وليس 
وزارة النفط فقط

وزير النقل يبحث مع وكيل 
وزارة املـوارد املائيـة التعـاون 

والتنسيق املشرتك

البنك الدويل يقدم للعراق 
»33.6« مليون دوالر ملساعدته 

عىل مواجهة »كورونا«

ص3

ص3

ص3

االحتاد األوريب يسعى إلعادة »شنغن« من أجل »إنقاذ السياحة«
إقليم كردستان يقرر تنظيم »الوضع االقتصادي« وفق »االمكانات املتوفرة«
املرور تعلن استثناء سيارات االجرة من قرار الزوجي والفردي

التعليم متنح اجلامعات صالحية استمرار العمل بنظام املقررات من عدمه

الصحة تسجل ارتفاعًا كبريًا بحاالت »كورونا«: )119( إصابة 
غالبيتها يف الكرخ والبرصة

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

مدير التخطيط بمحافظة البرصة: 
مشاريع 2019 ركـزت عىل إكمـال البنى 

الـتـحـتـيـة

نينوى: اجتامع موسع 
حلامية املزارعني واحلصـاد 

من أي أرضار

مسؤول شعبة املباين
 بمحافظة البرصة: إحالة )300 (مرشوع 

يف مخس قطاعات أساسية

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد االتحاد األوروبي عىل رضورة فتح تدريجي للحدود 
داخل التكتل بعد إغاقها ملكافحة انتشار كورونا، معتربا 
أنه ال تزال هناك فرصة إلنقاذ جزء من موس�م الس�ياحة 

مع الحرص عىل سامة الناس.
وحث�ت املفوضية األوروبية ال�ذراع التنفيذية لاتحاد عىل 
عودة »حري�ة الحركة دون قيود« داخ�ل أوروبا مع اتباع 
خطط تش�مل إلزام ركاب الطائ�رات بالكمامات والتباعد 

االجتماعي.
ب�ارزة  مس�ؤولة  وه�ي  فيس�تاغر  مارغري�ت  وقال�ت 

باملفوضية، »يتح�ول تفكرينا يف الوقت الراهن إىل الصيف 
واألماكن التي نود السفر إليها«.

وأضاف�ت، »يعن�ي ه�ذا اتخاذ خط�وات تدريجي�ة حذرة 
للمس�اعدة يف سبيل عودة السفر تماشيا مع ما يقوله لنا 

العلم«.
وقوبل�ت االقرتاح�ات بالثن�اء من قبل رشكات الس�ياحة 
بوصفه�ا خط�وة أوىل إلنق�اذ أعمالها لكنها غ�ري ملزمة 

لدول التكتل البالغ عددها 27 دولة.
وال تتعج�ل ال�دول األوروبية، الت�ي تعطلت الحي�اة فيها 
بشدة ملكافحة بعض من أسوأ موجات تفيش الفريوس يف 

العالم، يف السماح بقدوم السائحني بأعداد كبرية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصح�ة والبيئة، االربعاء، 
ع�ن املوقف الوبائ�ي اليومي لاصابات 
املس�جلة بفريوس كورونا املس�تجد يف 
العراق، مش�رية اىل تسجيل 119 اصابة 
جديدة يف خمس محافظات، و63 حالة 

شفاء من الفريوس.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت الس�ومرية 
نيوز نس�خة منه، »تم فحص )٤1٨3( 
نم�وذج يف كافة املخت�ربات املختصة يف 
العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون املجموع 
ال�كيل للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ بداية 

تسجيل املرض يف العراق )1366٤٠(«.
»مخترباته�ا  أن  ال�وزارة،  وأوضح�ت 
إصاب�ة   )119( الي�وم  له�ذا  س�جلت 
يف الع�راق موزع�ة كالت�ايل: )بغ�داد/ 
الرصاف�ة:3، بغداد/ الكرخ: 3٤، مدينة 
املثن�ى: 2،  الب�رة: 32،  الط�ب: 13، 
دي�اىل: 1، نين�وى: 2«، مش�رية اىل 63 
حال�ة ش�فاء جدي�دة موزع�ة كالتايل: 
)بغ�داد/ الرصافة: ٨، بغ�داد / الكرخ: 
٥، الب�رة: 26، كركوك: 2، كرباء: 7، 

ميسان: 9، املثنى: 3، اربيل: 3«.
وتابع�ت، أنه »تم تس�جيل ثاث حاالت 
وفاة جديدة واحدة يف بغداد/ الرصافة، 

وحالت�ني يف مدين�ة الط�ب«، مضيف�ة 
أن »مجم�وع االٕصاب�ات بالف�ريوس يف 
جميع مناط�ق العراق بلغ 3٠32، فيما 
بل�غ مجم�وع الوفي�ات 11٥، و1966 
حالة ش�فاء، ومجموع الراقدين الكيل 

9٥1 راقدا«.
ب�دوره، ح�ذر وزي�ر الصح�ة حس�ن 
التميمي من زي�ادة اإلصابات بفريوس 
كورونا.  وق�ال التميمي يف بيان، تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه، »نحّذر 
من زيادة االصابات بفريوس كورونا«.

وح�ث وزي�ر الصح�ة، الجمي�ع ع�ىل 
»تفعي�ل ادواره�م املطلوب�ة للح�د من 

انتش�اره«، داعياً رجال الدين ورؤساء 
العش�ائر إىل »ح�ث املواطن�ني لالتزام 
باإلرش�ادات الصحية«. ولفت التميمي 
اىل أن »الق�وات االمنية والفرق الصحية 
س�تتخذ اجراءات صارمة ضد االنشطة 
تلت�زم  ال  الت�ي  املزدحم�ة  التجاري�ة 
بتوصي�ات الوقاي�ة«. إىل ذلك، كش�فت 
خلي�ة األزم�ة النيابي�ة س�بب ارتف�اع 
اإلصاب�ات بف�ريوس كورون�ا يف عموم 
محافظات الباد وعىل وجهة الخصوص 
العاصمة بغ�داد، فيما طالب�ت بإعادة 

فرض الحظر الشامل.
التفاصيل ص2

ص7

عدنان درجال: 
االندية البرصية هلا مكانة متميزة 

عىل خارطة االبداع الريايض

ص3
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املرور تعلن استثناء سيارات االجرة من قرار الزوجي والفردي
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت مديري�ة امل�رور العامة، أم�س الثالث�اء، عن 
استثناء سيارات االجرة من قرار الفردي والزوجي.

وق�ال مدير امل�رور العام�ة اللواء زه�ر الخفاجي يف 
ترصي�ح صحفي اطلع�ت عليه »املس�تقبل العراقي« 
انه »تقرر اس�تثناء س�يارات االجرة من قرار الفردي 

والزوجي«.
واضاف ان »االستثناء لسيارات االجرة بدأ اعتبارا من 

األربعاء”.
ويفرض العراق مجموعة م�ن التدابر للحيلولة دون 
اتس�اع رقعة اإلصابات بفايروس »كورونا« من بينها 

حظر تجوال جزئي.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ح�دد رئي�س ال�وزراء القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة 
مصطف�ى الكاظم�ي، أم�س األربع�اء، مه�ام الق�وات 
األمنية بالدفاع عن س�يادة البالد واالبتعاد عن التسييس 
واملصال�ح الفئوية واس�تخدام الس�الح خ�ارج الدولة، 
بينم�ا بارش رئي�س جهاز مكافحة االره�اب الذي عينه 

الكاظمي بمهامه.
ويف زي�ارة مفاجئ�ة اىل وزارة الدف�اع، عق�د الكاظم�ي 
اجتماع�اً مع وزي�ر الدف�اع الفريق الرك�ن جمعة عناد 
الجبوري وقادة التش�كيالت والضب�اط واآلمرين، حيث 
ش�دد عىل رضورة التزام املؤسسة العس�كرية بمهامها 
الوطني�ة واملهني�ة وف�رض هيبتها واحرتامه�ا والدفاع 
عن سيادة العراق وأمنه واس�تقراره وأن تكون لجميع 

العراقيني.
واك�د الكاظم�ي ع�ىل اهمية ح�رص القوات املس�لحة 
ع�ىل أداء واجبه�ا يف حماية الش�عب العراق�ي ونظامه 
الديمقراطي واالبتعاد عن التس�ييس واملصالح الفئوية، 
فيم�ا ش�دد ع�ىل رضورة االس�تمرار بمحارب�ة تنظيم 
»داع�ش« والتصدي ألي اعتداء إرهابي ومنع اس�تخدام 

السالح خارج الدولة.
يشار إىل الربنامج الحكومي لوزارة الكاظمي الذي منحه 
الربملان ثقته يف الس�ابع من الشهر الحايل قد حدد مهام 
وواجبات القوات املس�لحة بحماي�ة حدود البالد وحفظ 
س�يادِتِه وحماية العملي�ة الديمقراطي�ة، وال يتدخُل يف 
املناط�ق املدنّي�ة اال بموجِب أوامَر اس�تثنائيٍة من القائد 
العام للقوات املسلحة، ويتمُّ دعُم الجيِش بصنوِفِه كافة، 

باألسلحِة والتدريِب والتأهيل الالزم.
ون�ص الربنام�ج أيض�اً ع�ىل أن تت�وىل وزارة الداخلي�ة 
ع�رب تش�كيالِتها األمني�ِة املختلِفة مهمَة حماي�ِة األمِن 
الداخيل والِس�ْلم األهيّل وسيادِة القانون وحمايِة حقوِق 

االنسان.
وأك�د الربنام�ج أيض�اً العمل عىل تعزي�ُز وتطوي�ُر أداِء 
ساِت املختلفِة  األجهزة األمنية كافة بما يشمُل ربَط املؤسَّ
وتحقيِق التكامل األمني املطلوب يف أدائها، والتأكيد عىل 
مب�دأ أنَّ كلَّ الق�واِت العس�كرية واألمنية ه�ي يف خدمِة 
الش�عِب وتطلعاِتِه ووحدِتِه وأمنه وحمايِة مقدراته وأن 

ها أن تكون خارج سياق الدولة. ال جهة أو قوة من حقِّ
وأش�ار إىل أن الحكوم�ة س�تعمل ع�ىل تأمني التس�ليح 
والذخ�رة للق�وات األمني�ة ملواجه�ة الخط�ر املتزاي�د 

لعصابات داعش اإلرهابية يف املحافظات املحررة وضبط 
الح�دود، إضاف�ة اىل تفعي�ل العقيدة العس�كرية املهنية 
واح�رتام سلس�لة املراج�ع ومراع�اة الت�وازن يف تمثيل 

مكونات املجتمع.
ب�دوره، أكد وزير الدفاع جمعة عن�اد عىل رضورة عدم 
فت�ح اي ثغ�رة للتنظيم�ات االرهابي�ة لتنفي�ذ مآربه�ا 

االجرامية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، ان »وزير الدفاع ت�رأس مؤتمر العمليات والذي تم 
عقده يف مقر وزارة الدفاع بحضور معاون رئيس اركان 

الجيش للعمليات وقادة العمليات والفرق«.
وأش�ار عن�اد، بحس�ب البي�ان، إىل »جمل�ة م�ن االمور 
االمنية والعس�كرية ويف مقدمتها العمل عىل اعادة هيبة 
الجيش العراقي«، مش�ددا عىل »محاربة الفس�اد بشتى 

اشكاله«.
 وأك�د أن »نزاه�ة القائ�د واآلمر تقوي ش�خصيته امام 
رعيته ووحدته«، الفتاً إىل »رضورة اتخاذ اقىص درجات 
الحيط�ة والح�ذر ونص�ب الكمائ�ن وتس�ير الدوريات 
وتنفي�ذ العملي�ات االس�تباقية وع�دم فت�ح اي ثغ�رة 
للتنظيم�ات االرهابي�ة لتنفي�ذ مآربه�م االجرامية ضد 
القطعات العس�كرية وأمر س�يادته ب�رورة االهتمام 
باالم�ور الخدمي�ة للمقاتلني وأهمها االس�كان واالرزاق 
فض�اًل عن تقوية اوارص العالقة املتينة مع كافة رشائح 
املجتم�ع ألنها مص�در مهم لق�وة الجيش وس�ند قوي 

لعمله يف الحرب والسلم«.
إىل ذل�ك، بارش الفريق الركن أول عبد الوهاب الس�اعدي 

مهامه رئيسا جديدا لجهاز مكافحة االرهاب.
وقدم الس�اعدي يف كلمة ل�دى مبارشته ملهامه الش�كر 

والعرف�ان اىل متظاه�ري س�احات االحتج�اج العراقية 
واىل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة 
مصطف�ى الكاظم�ي« يف إش�ارة إىل أن اح�د مطال�ب 
املتظاهري�ن كان اعادت�ه اىل الجه�از ال�ذي كان نائب�ا 

لرئيسه.
وأضاف الس�اعدي يف كلمته أن »البلد يمر حاليا بمرحلة 
حرجة من الناحيتني االمنية واالقتصادية مما يستدعي 
وض�ع حلول رسيعة للخروج من ه�ذه االزمات«، مبينا 
أن »الجهاز لديه مس�ؤوليات كبرة اتج�اه حماية امن 

الدولة واملواطن من اي تهديدات ارهابية«.
وأشار إىل أن »جهاز مكافحة االرهاب بحاجة اىل تضافر 
جهود جميع منتسبيه لتحقيق هدفنا املنشود بالوصول 

اىل عراق آمن مستقر«.
وق�ال »لقد دخلنا بمرحلة تطوي�ر االيجابيات ومعالجة 
الس�لبيات يف كاف�ة مفاص�ل جه�از مكافح�ة اإلرهاب 

والتشكيالت املرتبطة به«.
وتعهد الس�اعدي »بالعم�ل املتواصل ال�دؤوب عىل مدار 
الساعة لحني الوصول اىل عراق آمن مستقر يرفل ابناءه 

بالعز واالمان«.
يذك�ر ان تاريخ تأس�يس جهاز مكافح�ة اإلرهاب يعود 
إىل 14 كان�ون األول عام 2003 وه�و عبارة عن وحدات 
عسكرية مسلحة خاصة وقد أُطلقت عليه تسمية جهاز 
مكافحة اإلره�اب يف ترشين الثان�ي نوفمرب عام 2009 
م�ن قبل رئيس الوزراء العراقي الس�ابق ن�وري املالكي 
ال�ذي ربط الجهاز بمكتبه بش�كل مب�ارش، من دون أية 

سلطة لوزارتي الدفاع والداخلية عليه.
ويتكّون الجهاز من فرقة عسكرية لحفظ أمن العاصمة 
العراقية بغداد فضالً عن فرقتني للعمليات الخاصة، هما 
الفرق�ة الثانية والفرقة الخامس�ة. ويمل�ك الجهاز لواًء 
منت�رشاً يف محافظة البرصة )جنوب الع�راق( واملوصل 

)شماالً( ودياىل )رشقاً(.
وش�هد الجهاز تغيرات متكررة يف التسميات والهيكلية 
واملرجعية وت�م ربطه بوزارة الدفاع العراقية عام 2005 
وأُطلقت عليه تس�مية »قوات صقر الرافدين« ثم ُسّمي 
»لواء العمليات الخاصة«، ثم »قيادة العمليات الخاصة«. 
ويف آذار عام 2007 ُفّك ارتباطه مع وزارة الدفاع وارتبط 

بقيادة قوات مكافحة اإلرهاب.
ويف عام 2009 ُس�ّمي جهاز مكافحة اإلرهاب وأصبحت 
داخل الجهاز قوتان رئيس�يتان هما: العمليات الخاصة 

والفرقة الذهبية.

الكاظمي أبلغ ألوية الدفاع باالبتعاد عن »التسييس« واستخدام السالح خارج الدولة.. والساعدي يباشر مهامه ويتعهد حبفظ األمن

حراك عسكري مكثف لـ »ضبط األمن« والقضاء »النهائي« عىل »داعش«
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، االربعاء، عن 
املوقف الوبائي اليومي لالصابات املسجلة 
الع�راق،  بف�روس كورون�ا املس�تجد يف 
مشرة اىل تس�جيل 119 اصابة جديدة يف 
خمس محافظات، و63 حالة ش�فاء من 

الفروس.
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت الس�ومرية 
نيوز نس�خة من�ه، »تم فح�ص )41٨3( 
نم�وذج يف كاف�ة املخت�ربات املختص�ة يف 
العراق لهذا الي�وم، وبذلك يكون املجموع 
ال�كيل للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ بداي�ة 

تسجيل املرض يف العراق )136640(«.
وأوضحت الوزارة، أن »مخترباتها سجلت 
لهذا اليوم )119( إصابة يف العراق موزعة 
كالت�ايل: )بغ�داد/ الرصاف�ة:3، بغ�داد/ 
الك�رخ: 34، مدينة الط�ب: 13، البرصة: 
32، املثنى: 2، دياىل: 1، نينوى: 2«، مشرة 
اىل 63 حالة شفاء جديدة موزعة كالتايل: 
)بغ�داد/ الرصاف�ة: ٨، بغ�داد / الك�رخ: 
5، الب�رصة: 26، كرك�وك: 2، كرب�الء: 7، 

ميسان: 9، املثنى: 3، اربيل: 3«.
وتابع�ت، أن�ه »تم تس�جيل ث�الث حاالت 
وف�اة جديدة واحدة يف بغ�داد/ الرصافة، 
وحالت�ني يف مدين�ة الط�ب«، مضيفة أن 

»مجموع االٕصاب�ات بالفروس يف جميع 
مناط�ق الع�راق بل�غ 3032، فيم�ا بل�غ 
الوفي�ات 115، و1966 حال�ة  مجم�وع 
ش�فاء، ومجم�وع الراقدي�ن ال�كيل 951 

راقدا«.
بدوره، حذر وزير الصحة حسن التميمي 

من زيادة اإلصابات بفروس كورونا. 
وق�ال التميم�ي يف بيان، تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، »نحّذر م�ن زيادة 

االصابات بفروس كورونا«.
وح�ث وزير الصحة، الجميع عىل »تفعيل 
ادواره�م املطلوب�ة للحد من انتش�اره«، 
داعي�اً رجال الدين ورؤس�اء العش�ائر إىل 

باإلرش�ادات  لاللت�زام  املواطن�ني  »ح�ث 
الصحية«.

ولف�ت التميم�ي اىل أن »الق�وات االمني�ة 
والفرق الصحية ستتخذ اجراءات صارمة 
ضد االنش�طة التجاري�ة املزدحمة التي ال 

تلتزم بتوصيات الوقاية«.
إىل ذل�ك، كش�فت خلي�ة األزم�ة النيابية 
س�بب ارتفاع اإلصابات بفروس كورونا 
يف عم�وم محافظ�ات البالد وع�ىل وجهة 
الخصوص العاصمة بغ�داد، فيما طالبت 

بإعادة فرض الحظر الشامل.
وق�ال عض�و الخلي�ة عب�اس علي�وي يف 
ترصيح صحفي إن “رفع الحظر الجزئي 

وعدم التزام املواطنني هو السبب الرئييس 
يف ارتفاع معدل اإلصابات بفروس كورونا 
املس�تجد”، الفت�ا إىل إن “الحظ�ر الجزئي 
اث�ر عىل تراجع مع�دل اإلصابات ويف حال 
اس�تمر ذلك ف�ان كوادر الصحة س�تفقد 

السيطرة عىل انتشار الوباء”.
وأض�اف أن “خطة وزي�ر الصحة الجديد 
بف�رض الحظ�ر املناطق�ي أمر يتناس�ب 
م�ع الظ�رف الراهن كون بع�ض املناطق 
غر ملت�زم بإجراءات الحظر الش�امل أو 
الجزئي”، مطالب�ا “بإعادة فرض الحظر 
الش�امل قبل عيد الفط�ر املبارك للحد من 

ارتفاع معدل اإلصابات”.

الصحة تسجل ارتفاعًا كبريًا بحاالت »كورونا«: )119( إصابة غالبيتها يف الكرخ والبرصة
الوزير حذر من زيادة اإلصابات ويعلن »إجراءات صارمة«.. واألزمة النيابية تطالب بإعادة »احلظر الشامل«

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب عن تحالف الفتح حنني 
الق�دو، أم�س األربع�اء، ان رئيس 
الكاظم�ي  مصطف�ى  الحكوم�ة 
تعه�د وال�زم نفس�ه بحس�م ملف 
الحقائ�ب الوزارية الش�اغرة خالل 
االي�ام القليل�ة املقبل�ة، مش�ددا يف 
الوقت ذاته عىل رضورة حسم ملف 
الكابينة والتوج�ه نحو حل االزمة 

املالية الراهنة واقرار املوازنة.
وق�ال القدو، يف ترصي�ح صحفي، 
ان »رئي�س ال�وزراء تعهد بحس�م 
مل�ف الحقائب الوزارية الش�اغرة 

بشكل عاجل وخاصة وزارة النفط 
والخارجية بعد عيد الفطر بش�كل 
“املباحثات  ان  مب�ارش«. واض�اف 
االط�راف  ب�ني  جاري�ة  مازال�ت 
السياسية ورئيس الوزراء للتوصل 
اىل صيغة نهائية ومرشحني لشغل 

املناصب الوزارية الشاغرة”.
وب�ني ان “الكابينة يجب ان تكتمل 
م�ن اج�ل ح�ل القضاي�ا العالق�ة 
وخاص�ة املالي�ة حيث م�ن املؤمل 
ايجاد ح�ل لالزمة الراهن�ة واقرار 
املعطي�ات  وف�ق   2020 موازن�ة 
مايتعل�ق  وخاص�ة  الحالي�ة 

بانخفاض اسعار النفط”.

الفتح: الكاظمي تعهد بحسم الوزارات 
الشاغرة خالل أيام 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مسؤولو نفط عراقيون، أمس األربعاء، أن العراق 
اتفق م�ع رشكات النف�ط العاملية التي تقوم بتش�غيل 
خمس�ة من حقوله النفطي�ة الجنوبي�ة العمالقة عىل 

خفض اإلنتاج 300 ألف برميل يوميا.
»الع�راق  إن  »روي�رتز«:  بحس�ب  املس�ؤولون  وق�ال 
س�يخفض أيضا إنتاج النفط م�ن حقول أخرى يديرها 
بمف�رده، م�ا يرفع إجم�ايل التخفيض�ات إىل 700 ألف 

برميل يوميا«.
وس�ُتخفض مخصصات خ�ام البرصة لرشك�ة النفط 
األوروبي�ة الكربى توت�ال بأكثر م�ن 25 باملئة يف يونيو 

حزيران ولبهارات برتوليوم الهندية بنحو %25.

كم�ا أُبلغت ج�ي.إس كالتكس الكوري�ة الجنوبية أنها 
ستتس�لم كميات أقل يف يوني�و حزيران. وتخلف العراق 
ع�ن منتج�ني آخرين ش�اركوا يف اتف�اق عاملي لخفض 

اإلنتاج ولم يجر تخفيضات يف أيار.
وكانت إي�رادات العراق من النفط، وه�ي مصدر دخله 
الرئي�يس، قد انخفض�ت بالفع�ل يف آذار إىل 2.9٨ مليار 
دوالر. ويبلغ الخفض املستهدف يف إنتاج العراق النفطي 
بموج�ب اتف�اق »أوب�ك+« 1.06 ملي�ون برمي�ل يوميا 
يف أي�ار حزيران. وأف�اد البيان الختامي ل�دول »أوبك+« 
حول الجلسة األخرة، يوم 9 نيسان/أبريل، بأن روسيا 
والس�عودية ملزمتان بإنتاج م�ا ال يزيد عن ٨.5 مليون 
برميل من النفط يوميا يف أيار/مايو، وحزيران/يونيو، 

وفقا لالتفاق الجديد ل�«أوبك+«.

وبحس�ب البيان، فإن دول »أوبك+« وافقت عىل خفض 
اإلنت�اج بث�الث مراحل من مس�توى اإلنت�اج يف ترشين 

األول 201٨.
ه�ذا يعني أن املس�توى الذي ُينطلق من�ه خفض إنتاج 
النف�ط لجميع ال�دول هو مس�توى إنت�اج كل دولة يف 

ترشين األول 201٨.
أما املستويات التي تنطلق منها روسيا والسعودية ثابتة 
وهي 11 مليون برميل يومياً لكل دولة، وسيتم خفضه 

حتى ٨.5 مليون برميل يف أول شهرين للصفقة.
وأش�ار البيان إىل أن ك����ل ذلك تمت املوافقة عليه من 
قب�ل دول »أوبك« ودول خارج املن���ظمة املش�اركة يف 
إع�الن التعاون ما عدا املكس�يك، وال يمك�ن تنفيذه إال 

بموافقة املكسيك.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة مكافحة اج�رام بغداد، 
أم�س االربع�اء، ع�ن اعتق�ال عصاب�ة 
س�طو رسقت ملي�ون دوالر امريكي من 
رشكة تجاري�ة. وقال�ت املديرية يف بيان 

تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إن 
»ق�وة من مكتب )املنص�ور( تمكنت من 
الق�اء القبض ع�ىل عصاب�ة مكونة من 
ثالثة متهمني بالجرم املش�هود وتضبط 
بحوزته�م قاصة حديدية اثناء الس�طو 
عىل احدى ال�رشكات التجارية ورسقتها 

يف منطق�ة املنص�ور ببغ�داد وبداخله�ا 
م�ا ال يقل عن ملي�ون دوالر امريكي مع 
مصوغ�ات ذهبي�ة ومس�دس«. وأضاف 
البيان أن »هذه العملية تأتي بعد اخرتاق 
العصابة من قبل املكتب وبالتنس�يق مع 
مكتب )الك�رادة( ملكافحة االجرام حيث 

تم متابعة لحظة تنفيذ الجريمة ونصب 
كمني محك�م ادى اىل القب�ض عىل افراد 
العصاب�ة متلبس�ني بالجرم املش�هود«، 
مش�راً اىل »توقيف املتهمني وفق احكام 
امل�ادة )443/31( ق.ع واتخذت بحقهم 

االجراءات القانونية الالزمة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجل�س القضاء االعىل القايض 
فائق زيدان، أم�س األربعاء، دعمه لرئيس 
مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، يف 
مل�ف محاربة الجريم�ة والفس�اد. وذكر 
اعالم مجلس القضاء االعىل، يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، أن »زيدان، 
يرافق�ه كال من رئيس االدعاء العام موفق 
العبيدي ورئيس هيئ�ة االرشاف القضائي 
جاس�م محم�د عب�ود ومدي�ر ع�ام دائرة 
الحراسات القضائية رحيم عبد حسن، زار 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
لتقديم التهاني بمناسبة تسلمه املنصب«. 
وبح�ث الجانب�ان، »اهمي�ة التع�اون بني 
الس�لطتني التنفيذي�ة والقضائي�ة النفاذ 
س�لطة القان�ون«. وأب�دى زي�دان، دعمه 
ل�«منهاج رئيس مجلس الوزراء بخصوص 
مكافحة الجريمة بجميع صورها سواء يف 
مجال مكافحة الفس�اد االداري واالرهاب 

والجريمة املنظمة«.

العراق يتوصل إىل اتفاق مع رشكات النفط العاملية عىل خفض إنتاج النفط

إجرام بغداد تعلن اعتقال عصابة سطو رسقت مليون دوالر امريكي

رئيس جملس القضاء:
 ندعم منهاج احلكومة بمكافحة 

اجلريمة والفساد واالرهاب

        بغداد / المستقبل العراقي

قال قائد الوحدة النرويجي�ة املنترشة يف العراق الليفتنانت كولونيل 
ش�تاين غرونغس�تاد، أم�س األربع�اء، إن مقات�يل تنظي�م داعش 
اإلرهاب�ي يختبئون يف مناطق زراعية قليلة الس�كان حيث يش�نون 
هجمات عىل القوات العراقية التي تكافح للحد من انتش�ار فروس 
كورون�ا يف البالد. وال يواجه العراق الوباء العاملي فحس�ب، بل أيضا 
تجدد هجمات داعش وأزمة مالية جراء انخفاض أس�عار النفط إىل 
مستويات تاريخية. وتعتمد البالد عىل صادرات النفط الخام لتمويل 
90 يف املئ�ة من إنف�اق الدولة.  ورصح الليفتنانت كولونيل ش�تاين 
غرونغس�تاد لصحيفة »يف جي« النرويجية أن املقاتلني »يقيمون يف 

مناطق زراعية وبالتايل ليسوا أكثر عرضة لإلصابة بالفروس«.
وأشار إىل أنهم استهدفوا يف األسابيع األخرة القوات العراقية »التي 

ال تنسق فيما بينها حاليا كما كانت تفعل قبل تفيش الفروس«.
وصف غرونغس�تاد الوضع بأنه »مفارق�ة«، فبينما يتصارع العالم 

مع الوباء، تتزايد هجمات داعش.
وقال إن »داعش ينقل القتال من س�وريا إىل الع�راق ... ويزداد قوة 
من الناحيتني املالية والعس�كرية.« منذ ع�ام 2017، تتمركز وحدة 
نرويجي�ة يف محافظة األنبار الشاس�عة غربي الع�راق، حيث تدرب 
وتقدم املش�ورة لقوات األمن العراقية. سجل العراق أكثر من 2700 

حالة إصابة بفروس كورونا، بما يف ذلك 109 حاالت وفاة.

قائد القوات النروجيية بالعراق: »داعش« ينقل 
القتال من سوريا إىل األرايض العراقية

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت حكومة إقليم كردس�تان، 
رضورة  ع�ىل  األربع�اء،  أم�س 
التأقلم مع الوضع الراهن يف ظل 
اإلمكانات املالية املتوفرة حالياً.

وق�ال بيان ملجل�س وزراء إقليم 
املس�تقبل  تلق�ت  كردس�تان 
العراقي نسخة منه، إن مجلس 
وزراء إقلي�م كردس�تان، عق�د 
برئاس�ة  االعتيادي�ة  جلس�ته 
ال�وزراء مرسور  رئيس مجلس 
بارزان�ي وحض�ور نائب رئيس 

الوزراء قوباد طالباني.
وأضاف البيان أن رئيس مجلس 
ال�وزراء ق�دم باس�مه ونياب�ة 
ع�ن مجل�س ال�وزراء، التهاني 
تش�كيل  بمناس�بة  والتربيكات 
الجديدة،  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
معرب�اً عن أمله يف حل املش�اكل 
العالق�ة بني الجانب�ني بموجب 
املصلح�ة  إط�ار  ويف  الدس�تور 

العامة املشرتكة.
الوزراء  وتابع »س�لط مجل�س 
امل�ايل  الوض�ع  ع�ىل  الض�وء 
للحكومة«، مشراً  واالقتصادي 
النف�ط  إىل أن »انهي�ار أس�عار 
جع�ل إقلي�م كوردس�تان يم�ر 
بوضع اقتص�ادي صعب، مثلما 
هو الحال بالنس�بة لسائر دول 
العالم«. وأردف، »ل�ذا يتعني أن 
نتأقلم مع الوضع الراهن يف ظل 
اإلمكان�ات املالية املحدودة التي 
بحوزتن�ا، وال ب�د م�ن مراجعة 
بمجمل�ه  االقتص�ادي  الوض�ع 

وتنظيمه ليتالءم مع املتغرات، 
كما يجب االس�تمرار يف تطبيق 

قانون اإلصالح«.
وأش�ار إىل أن »حكوم�ة اإلقليم 
تب�ذل كل ما يف وس�عها لتأمني 
»عم�ل  أن  مؤك�داً  الروات�ب«، 
الحكوم�ة ال يقترص عىل توزيع 
تقدي�م  يش�مل  ب�ل  الروات�ب 
الخدمات العامة واالس�تمرار يف 

مشاريع التنمية االقتصادية«.
كما تط�رق نائب رئيس مجلس 
الوزراء إىل نتائج اجتماعات وفد 
حكوم�ة اإلقليم م�ع الحكومة 
أن  إىل  منوه�اً  االتحادي�ة، 
املباحثات بني الجانبني مستمرة 
وخصوصاً فيم�ا يتعلق بالنفط 
املالية  واملس�تحقات  والروات�ب 

إلقليم كردستان.
الوزراء مسودة  وناقش مجلس 
ع�دد م�ن مقرتحات مش�اريع 
م�رشوع  ومنه�ا  القوان�ني، 
بي�ع وإيج�ار ممتلكات  قانون 
وم�رشوع  الدول�ة،  وأم�وال 
إقلي�م  يف  االس�تثمار  قان�ون 
قان�ون  وم�رشوع  كردس�تان، 
امل�رىض،  وواجب�ات  حق�وق 
ووّجه الوزارات املعنية بدراس�ة 
املس�ودات تمهيداً إلقرارها  تلك 
وإحالتها إىل الربملان للبت فيها.

ويف ختام االجتماع، شدد مجلس 
ال�وزراء ع�ىل »رضورة اح�رتام 
التعددية والتعايش الس�لمي يف 
إقليم كردستان وحماية حقوق 
كافة املكونات الدينية والقومية 

يف اإلقليم«.

إقليم كردستان يقرر تنظيم »الوضع االقتصادي« 
وفق »االمكانات املتوفرة«
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    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر النق�ل الكابتن نارص حس�ن الش�بيل، 
أمس األربعاء، وكيل وزارة املوارد املائية » الس�يد حسن 
عب�د االمري بكة » لتقديم التهاني والتربيكات بمناس�بة 

تسنمه مهام حقيبة النقل. 
ورح�ب الوزير بزيارة الوكيل، مبدياً اس�تعداده بأهمية 
التعاون والتنسيق املتواصل من قبل الوزارة وتشكيالتها 
مع وزارة املوارد املائية لغرض إنجاز األعمال واملشاريع 

املشرتكة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنن.
فيم�ا ق�دم » بك�ة » تهاني�ه للس�يد الوزي�ر لتوليه تلك 
املس�ؤولية الخدمي�ة متمنًي�ا ل�ه النج�اح واملوفقية يف 
مه�ام عمله لغ�رض النهوض بأه�م مش�اريع الوزارة 

وإنجازها.
من جانب آخر، أجرى وزير النقل الكابتن نارص حس�ن 
الش�بيل جولة ميدانية ش�ملت املدخل الرئي�ي للوزارة 
وأروقته�ا وحدائقه�ا الداخلي�ة والخارجي�ة، وبرفقته 
الوكي�ل االداري الدكتور س�لمان ص�دام البهاديل ومدير 

الخدمات يف الوزارة. 
وقال: أهمية امليض بزيادة املساحات الخرضاء يف املداخل 
الرئيسية للوزارة من خالل القيام بشكل متواصل بزراعة 
األشجار وإدامتها لتضفي ملسة جمالية وحضارية لترس 

بذلك الناظرين والزائرين واملوظفن.
وش�دد يف الوقت نفس�ه عىل العمل بروح الفريق الواحد 
م�ن أج�ل ترس�يخ الثقافة البيئي�ة ب�ن الجميع ضمن 
املشوار الخدمي إلظهار املؤسس�ات الحكومية باملظهر 

الذي تستحقه.

وزير النقل يبحث مع وكيل وزارة املوارد املائية التعاون والتنسيق املشرتك
أجرى جولة ميدانية ملدخل الوزارة وأروقتها

    البصرة / المستقبل العراقي

أوض�ح مس�ؤول ش�عبة املبان�ي يف دي�وان 
محافظ�ة الب�رة، املهن�دس رع�د يوس�ف 
عساف، عن وجود )300( مرشوع للمباني يف 

قطاع الرتبية والصحة واالمن والعدالة.
وقال عس�اف للمركز اإلعالمي«: مش�اريعنا 
لعام 2019 يف ش�عبة املباني تشمل قطاعات 
الرتبي�ة والصحة واالم�ن والعدال�ة، وبواقع 
)300- مرشوع أحي�ل اغلبها للتنفيذ، منوها 
إىل وج�ود )230( م�رشوع إنش�اء مدرس�ة 
ومرشوع األلف دار س�كنية، ومرشوع إنشاء 

مراكز صحية ومراكز رشطة ودور للعدالة.
وتاب�ع عس�اف قائ�ال:« تبل�غ كلفة انش�اء 
املدرسة ذات )18( صف بثالثة طوابق بحدود 
مليار و500 مليون، أم�ا املدارس النموذجية 
ذات ال��)24( ص�ف بثالث�ة طواب�ق فتبل�غ 

كلفتها بمليارين و250 مليون دينار.
واض�اف:« هن�اك م�دارس تراوح�ت نس�ب 

االنجاز فيها بن 60 إىل 75% ولم يتبقى سوى 
مراحل التشطيب،

ومدارس أخرى نسب انجازها ترتاوح بن 50 
اىل 60% وهناك تناف�س بن الرشكات املنفذة 
إلكم�ال العم�ل، متوقعا أن يت�م إكمال أغلب 
هذه املش�اريع قريبا كي تدخل هذه املدارس 
للقط�اع الرتب�وي م�ع ب�دء الع�ام ال�درايس 

القادم.
وحول مش�اريع قطاع قطاع االمن والعدالة، 
إنج�از  نس�ب  حقق�ت  املش�اريع  إن  فب�ن 
 %30 إىل  العم�ل  وص�ل  بعضه�ا  مختلف�ة، 
وبعضه�ا وص�ل إىل أكثر م�ن 70% ولم تتأثر 
بالتوقف، ومن املؤمل إكمالها قريبا مع عودة 

العمل حاليا.
ونوه إىل وجود أربعة إىل خمس�ة مشاريع لم 
تكن له�ا أرايض، فتأخر العمل بها، وحس�ب 
توجيه�ات محاف�ظ البرة، ت�م تخصيص 
أرايض له�ا من أمالك املحافظ�ة، وتم االحالة 

وانطلق العمل فيها مؤخرا.

وأش�ار إىل أن محافظة البرة كانت سباقة 
يف انش�اء وح�دات الس�كن الواطئ�ة الكلفة 
لتوزيعه�ا عىل العوائل الفقرية، إذ تمت احالة 
م�رشوع إلح�دى ال�رشكات الرتكية إلنش�اء 
ألف وحدة س�كنية بكلف�ة اجمالية 43 مليار 
و840 مليون دينار يف ناحية الس�يبة، وبمدة 
عم�ل تص�ل اىل 480 ي�وم، ضم�ن مش�اريع 
اسرتاتيجية ملكافحة الفقر، ومن تخصيصات 

املحافظة لعام 2019.
الفت�ا إىل أن الرشك�ة ب�ارشت بالعم�ل ال�ذي 
س�يكون بطريق�ة البناء الجاهز، وس�يكون 
مس�احة كل وح�دة س�كنية 200م�رت مربع 

وبمساحة بناء ال تقل عن 100 مرت.
الفت�ا إىل أن ه�ذا امل�رشوع س�يضم وح�دات 
س�كنية اضافي�ة يف مناط�ق مختلف�ة م�ن 
الب�رة يف مقدمته�ا ناحية االم�ام الصادق 
ش�مايل املحافظ�ة، وم�رشوع آخ�ر يف قضاء 
شط العرب تنفذه العتبة الحسينية مع كافة 

الخدمات.

مسؤول شعبة املباين بمحافظة البرصة: إحالة ) 300 (مرشوع 
يف مخس قطاعات أساسية

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهريي، أمس األربعاء، املشاركة 
بأكثر من مليار دينار ملس�اعدة العائالت الفقرية خالل جائحة كورونا، فيما أش�ار إىل 

أن قانون التعويض غري منصف للتجار.
وق�ال الزهريي حس اإلعالم الرس�مي، إن »الغ�رف التجارية يف عموم البالد ش�اركت 
بأكث�ر من ملي�ار دينار يف دعم ومس�اعدة العائ�الت الفقرية املترضرة م�ن إجراءات 

الحظر الوقائي«.
وفيما يخص تعويض التجار املترضرين من االعتداءات التي رافقت تظاهرات ترشين 
األول امل�ايض ق�ال الزه�ريي، أن »القان�ون العراق�ي لم يض�ع فقرة تش�ري لتعويض 
املترضري�ن إنم�ا إحالتهم فق�ط عىل قان�ون 20 املتعلقة برضر البن�اء«، موضحا أن 
»البضائع املوجودة يف املباني هي أغىل من البناء إي أن التعويض ال يتناسب مع حجم 

الخسارة«.
وب�ن أن »قانون التعويض لن ينصف التجار وعمل البعض منهم عىل نوع من تقديم 
املس�اعدة للمترضري�ن«، الفتا إىل أن »الع�راق يفتقر إىل قضية التأم�ن الذي يوجد يف 

عموم دول العالم وهذا األمر الذي تسبب بعدم دخول الرشكات الكربى«.
ودعا إىل »تفعيل التأمن لتقدم عجلة التجارة يف العراق وجلب الرشكات الكربى للعمل 
داخ�ل الع�راق«، مبينا أن »االتحاد غ�ري قادر عىل تعويض املترضرين كون الخس�ائر 
وصل�ت مالين ال�دوالرات وال يح�ق لالتحاد التعوي�ض كونه خاضع لدي�وان للرقابة 

املالية«.
وفيما يخص االسترياد علق الزهريي قائال أن »استرياد السلع املتوفرة داخليا يعود إىل 
جملة من األس�باب منها عدم وجود تعرفة جمركية مناس�بة عىل الس�لع املستوردة، 
فضال عن س�عر رصف الدينار حيث إنه يجعل الس�لعة األجنبية بنفس س�عر السلعة 
املحلي�ة أو أرخ�ص من ذلك«، الفت�ا إىل وجود منافذ حدودية غري رس�مية تدخل منها 

البضائع تسبب بإغراق األسواق بالسلع املستوردة«.

الغرف التجارية: قدمنا مليار دينار مساعدات 
للعائالت املترضرة من »كورونا«

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن البنك ال�دويل، أمس األربعاء، عن من�ح العراق مبلغ 
33.6 ملي�ون دوالر ملواجهة فريوس كورونا.وذكر البنك يف 
بيان أنه “اس�تجابًة لتفيش فريوس كورونا )كوفيد-19( 
يف الع�راق، وافق البنك الدويل مؤخ�راً عىل إعادة تخصيص 
33.6 ملي�ون دوالر أمريك�ي ضم�ن م�رشوع العملي�ات 
الطارئ�ة من أجل التنمي�ة الجاري تنفي�ذه )750 مليون 
دوالر( ملس�اندة جه�ود وزارة الصّح�ة يف الوقاية من وباء 
COVID-19 واكتشافه واالستجابة له”.وأضاف أنه “تأتي 
هذه االس�تجابة الرسيع�ة والطارئة ع�ىل مرحلتن. فقد 
قام البنك الدويل بدايًة بتوفري 7.8 مليون دوالر أمريكي من 
املوارد املتاحة يف إطار مرشوع العمليات الطارئة من أجل 
التنمية للمساعدة يف تمويل توريد املعدات واللوازم الطبية 
األساس�ية وتعزيز قدرة وحدة العناي�ة املركزة )ICU( يف 
املستش�فيات العامة عىل تحس�ن إدارة الحاالت املصابة 
بفريوس COVID-19. وسيتم من خالل التعاون مع مكتب 
األمم املتحدة لخدمات املش�اريع )UNOPS( سيتم تسليم 
مراك�ز صحية يف العراق أجهزة تنفس إصطناعية، وأرسة 
لوحدات العناية املركزة وأجهزة األشعة السينية املحمولة 
باألضاف�ة إىل أجهزة تخطيط القلب وذلك يف غضون أربعة 
إىل ثماني�ة أس�ابيع”.وتابع أن “البن�ك ال�دويل وافق أيضاً 
عىل طل�ب حكومة العراق بإع�ادة تخصيص مبلغ إضايف 
قدره 25.8 مليون دوالر أمريكي يف إطار املرشوع نفس�ه 
لتزوي�د كميات إضافية من املعدات واملس�تلزمات الطبية 
ودعم تدريب العاملن الصحين يف الخطوط األمامية عىل 
اس�تخدامها. وس�تكفل إج�راءات ال�رشاء املعّجلة ملكتب 
األمم املتحدة لخدمات املش�اريع تسليم اإلمدادات الطبية 

يف الوقت املناسب إىل وزارة الصحة”.

البنك الدويل يقدم للعراق 
»33.6« مليون دوالر ملساعدته 

عىل مواجهة »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية منفذ أم قر الش�مايل يف محافظة البرة 
عن ضبط حاوية حجم 40 قدم بداخلها دراجات نارية وأدوات  احتياطية 
تم تغري وصف البضاعة مما س�ببت هدراً باملال العام.اذ تمكنت ش�عبة 
البحث والتحري هيأتنا م�ن ضبط الحاوية خارج الحرم الكمركي وبعد 
تدقي�ق معاملته�ا الكمركية ومعاين�ة البضاعة تب�ن أن ماتم ذكره يف 
املعاملة )1بك�ج( دراجات نارية وكذلك )1111بك�ج( ادوات احتياطية 
املنش�أ الص�ن والهند مخال�ف للواقع الفع�يل للبضاع�ة وأن الدراجات 
مس�تعملة وغ�ري جديدة، مم�ا يعد مخالف�ة كمركية وته�رب من دفع 
الرس�وم وفق الضوابط والتعليمات.تم إحالة ما تم ضبطه وفق محرض 
أص�ويل إىل ق�ايض تحقيق محكم�ة أم قر التخ�اذ اإلج�راءات الالزمة 

بحقها وبحق املقرين من لجنة الكشف الكمركي يف املنفذ الحدودي.

املنافذ احلدودية تضبط حاوية حمملة 
بدراجات نارية يف أم قرص الشاميل

    االنبار / المستقبل العراقي

اعلن املتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة االنبار انس العاني، 
أمس االربعاء، عن افتتاح املستش�فى املخص�ص للمصابن بمرض 
كورونا غرب�ي االنبار.وقال العاني يف تري�ح صحفي ان “محافظ 
االنب�ار عيل فرح�ان الدليمي ومدي�ر دائرة صح�ة املحافظة خضري 
خلف ش�الل وعدد من املسؤولن حرضوا مراسيم افتتاح مستشفى 
الحجر الصحي الكرفاني يف منطقة ال� 7 كيلو غربي مدينة الرمادي، 
ويعد افتتاح املستشفى االوىل لهذا التخصص يف املحافظة “.واضاف 
ان “س�عة املستش�فى تبلغ 130 رسير موزعة ل�   30 مش�تبه بهم 
و100 رسي�ر للمصابن ويحوي املبنى عىل غرفتن معاينة للمريض 
وغرف�ة منام للك�وادر الطبية وردهة طوارئ س�عة 10 رسير فضال 
ع�ن ملحق�ات اخرى مع كادر اس�عاف متكامل م�ع مخزن تجميع 
االوكس�جن”.وأوضح العاني، أن “افتتاح هذه املؤسس�ة الطبية يف 
الوق�ت الحارض حاجة ملحة نظ�را للمرحلة الحرج�ة التي يمر بها 

البلد جراء تسجيل حاالت اصابة بفريوس كورونا«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلم�ي، أمس األربعاء، منح 
الجامعات صالحية اتخاذ القرار املناس�ب بش�أن استمرار العمل 
بتطبي�ق نظام املق�ررات من عدم�ه للعام ال�درايس الحايل 2019 
/2020.وقال مدير الدراس�ات والتخطي�ط واملتابعة إيهاب ناجي 
عباس، يف بيان تلقته املس�تقبل العراقي إن “وزي�ر التعليم العايل 
والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق عىل منح الجامعات 
صالحية القرار بش�أن استمرار العمل بتطبيق نظام املقررات من 
عدمه عىل أن يدرس من األقسام العلمية وتقدم توصية اىل مجلس 
الكلية وترفع اىل مجل�س الجامعة للمصادقة عليها. ”وأضاف أن 
“بإم�كان مجلس الجامعة االس�تمرار بتطبيق نظ�ام املقررات يف 
الكليات واملعاهد كاف�ة أو بعضها ويف حال عدم إمكانية التطبيق 
فيت�م الرجوع اىل النظام الدرايس املعتمد لديها س�ابقا”.وتابع أن 
“القرار جاء بالتش�اور مع رؤس�اء الجامعات واألخذ بالحس�بان 
عدم توفر بعض املس�تلزمات املادية والبرشية يف بعض الجامعات 

فضال عن املستجدات القاهرة للظرف الصحي الراهن”.

االنبار: افتتاح مستشفى احلجر الصحي 
للمصابني بمرض »كورونا«

التعليم متنح اجلامعات صالحية استمرار 
العمل بنظام املقررات من عدمه

    المستقبل العراقي / زهراء علي

بحض�ور قائ�د عمليات غ�رب نينوى 
الل�واء الركن جب�ار نعيم�ة الطائي ، 
ومدير زراع�ة محافظة نين�وى دريد 
حكمت طوبي�ا ومعاوني قادة الفرقة 
15 و20 وقائمقام�ي اقضي�ة تلعفر 
والحرض والبعاج ومستش�ار محافظ 
نينوى للش�ؤون الزراعية ومدير فرع 
تج�ارة الحب�وب يف نين�وى ومع�اون 
مدير مديرية الدفاع املدني ومس�ؤويل 

الش�عب الزراعي�ة وممث�يل ع�ن الدوائ�ر 
االمني�ة يف نين�وى، عقد يف  قي�ادة الفرقة 
15 جي�ش عراقي، مؤتمر خ�اص بحملة 

الحصاد والتسويق.
ووّج�ه قائد عملي�ات غرب نين�وى خالل 
الفالح�ن  توجي�ه  ب�رضورة  االجتم�اع، 
واملزارعن بحماي�ة مزروعاتهم من خالل 
تفتيش حقولهم وابالغ القوات االمنية عن 
اي يش غريب فضال عن صيانة حاصداتهم 
بص�ورة صحيح�ة ملنع حص�ول رشارات 
ورضورة تواج�د اجه�زة اطف�اء الحرائق 

والجرارات خالل عملية الحصاد.
واض�اف الطائ�ي بالقول »وجهن�ا قواتنا 
االمني�ة يف غ�رب نين�وى بتس�هيل ام�ور 
يقوم�ون  الذي�ن  واملزارع�ن  الفالح�ن 

بعملي�ات الحص�اد والتس�ويق فضال عن 
توجيهاتنا بعم�ل الحاصدات خالل النهار 
واللي�ل عدا بع�ض املناطق تعم�ل بالنهار 

والتي تكون قريبة من الحدود«.
من جانب�ه، اكد مدير زراع�ة نينوى دريد 
طوبي�ا، ع�ىل اهمي�ة هك�ذا اجتماع�ات 
موس�عة والتي من ش�انها طرح املشاكل 
واملعوقات التي تواجه الفالحن واملزارعن 
م�ن الناحي�ة االمني�ة وحلها م�ع القادة 
العس�كرين واالمني�ن، الفت�ًا اىل خط�ة 
بالفالح�ن  الخاص�ة  والكت�ب  املديري�ة 
واملزارعن ومواقع ساحات التسويق التي 

تخص املنطقة.
كم�ا عرض مع�اون مدي�ر الدف�اع املدني 
خطة املديري�ة ملكافحة الحرائ�ق التي قد 
تحدث ومواقع موسم الحصاد والتسويق.

نينوى: اجتامع موسع حلامية 
املزارعني واحلصاد من أي أرضار

مرور كربالء: موقع السيطرة الالسلكية 
ومراقبة الكامريات سيمكننا من معاجلة 

االختناقات املرورية

    كربالء / المستقبل العراقي

اكدت مديرية مرور كربالء، األربعاء، ان موقع الس�يطرة الالسلكية ومراقبة 
الكام�ريات ال�ذي افتت�ح مؤخرا س�يمكن م�ن ف�ك االختناق�ات املرورية يف 
الشوارع والس�احات الس�يما يف الزيارات املليونية.وقال مدير اعالم املديرية 
الرائ�د ري�اض الحمداني يف تري�ح ل�/املعلومة/، إن “مرشوع الس�يطرة 
الالسلكية ومراقبة الكامريات سيمكن من السيطرة عىل الشوارع والطرقات 
والساحات وتحويل الس�ري من املنطقة املزدحمة اىل املناطق االخرى السيما 
يف الزيارات املليونية او املناسبات التي تشهدها املحافظة عىل طول السنة”.
واض�اف الحمدان�ي ان “املوقع الذي بورش العمل فيه يع�د املرحلة االوىل من 
امل�رشوع اذ يش�مل فقط مركز املدينة والش�وارع املحيطة ب�ه، فيما يجري 
العم�ل الكمال املرحلة الثاني�ة املتمثلة بمتابعة جميع الش�وارع عرب الرادار 
والكامريات الحرارية الخاصة باملحافظة وقيادة الرشطة”.واشار اىل ان “هذا 
املرشوع يهدف باالضافة اىل فك االختناقات املرورية يف الشوارع والساحات، 
متابعة الس�يارات املرتوكة عىل جانب الشوارع وتوجيه املفارز اليها، ورصد 

الحوادث املرورية يف حال عدم وجود دوريات مرورية”.

حمافظ البرصة: نتمنى أن تنال املحافظة استحقاقاهتا 
كاملة وليس وزارة النفط فقط

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أك�د محافظ الب�رة املهندس أس�عد 
عبد االمري العيداني، أمس األربعاء، عىل 
رضورة أن تنال املحافظة استحقاقاتها 
يف تشكيل الحكومة االتحادية الجديدة، 
وضم�ان وصول مرش�ح كفوء لش�غل 
املخص�ص  النف�ط  وزارة  منص�ب 

ملحافظة البرة.
وقال العيداني يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، »باركنا تش�كيل 
الحكوم�ة الجدي�دة، م�ن أج�ل تقديم 
للمواطنن وتنفي�ذ مطالب  الخدم�ات 
املتظاهرين، واملساهمة يف حل املشاكل 
التي يعان�ي منها العراق، ويف مقدمتها 
املش�اكل االقتصادي�ة واالداري�ة الت�ي 
تعاني منها املحافظات ويصعب أدائها 
العمالها«، الفتا إىل رضورة عدم تجاهل 
الوع�ود الت�ي قدم�ت بمن�ح البرة، 
منصب وزارة النف�ط الذي هو اقل من 
اس�تحقاقها الحقيق�ي،  بم�ا تقدم�ه 

للعراق من مس�اهمة كبرية يف الجانب 
االقتص�ادي واملايل، فض�ال عن موقعها 

الجغرايف املهم عىل الصعيد االقليمي.
وأش�ار إىل رضورة أن يك�ون املرش�ح 
لوزارة النفط، من اهايل املحافظة، ممن 
يشهد لهم بالكفاءة والخربة وقادر عىل 
إدارة دفة الوزارة، عرب اتباع آلية معينة 

الختيار األفضل دون غبن حق أحد«.

وأض�اف، نتمن�ى أن تحص�ل الب�رة 
ع�ىل اس�تحقاقاتها كامل�ة، من خالل 

البرتودوالر
 واملنافذ الحدودي�ة، وتراعى يف املوازنة 
الجدي�دة  الحكوم�ة  س�تعدها  الت�ي 
املش�اريع  كاف�ة  يف  أولوي�ة  ومنحه�ا 
االس�رتاتيجية الت�ي تس�عى الحكومة 

املحلية لتنفيذها.

تشمل األحياء اجلديدة يف احملافظة ومركز املدينة

مدير التخطيط بمحافظة البرصة: مشاريع 2019 ركزت 
عىل إكامل البنى التحتية

    بغداد / المستقبل العراقي

أوض�ح مدي�ر قس�م التخطي�ط واملتابع�ة يف دي�وان 
إن  عبدالكري�م،  والء  املهن�دس  الب�رة،  محافظ�ة 
مش�اريع 2019 رك�زت ع�ىل إكم�ال البن�ى التحتية 
للعدي�د من األحي�اء واالف�رازات الجدي�دة يف مختلف 
مناطق املحافظة.وق�ال عبدالكريم للمركز االعالمي: 
إن مشاريع البرة لعام 2019 بلغت) 470( مرشوعا 
يف مختل�ف القطاعات، أحيل أغلبها للرشكات املنفذة، 
واس�تأنف العم�ل يف مواق�ع املش�اريع بع�د التوقف 

االجباري يف 3/20 بسب االزمة الصحية.
وأض�اف، »ركزنا يف هذه املش�اريع ع�ىل اكمال البنى 
التحتية بشكل عام، كالرف الصحي ومعالجة املياه 
الثقيلة ومشاريع االكس�اء والتبليط ومد أنابيب املاء 
والكهرباء والهواتف االرضية، وبالتايل فهذه املشاريع 
س�تخدم كل القطاعات الحيوية، الفتاً إىل أن مشاريع 
البنى التحتية لالفرازات الجديدة والقديمة والتي وزع 

أغلبها يف ستينات وسبعينات القرن املايض.
وتابع«إكمال هذه املشاريع سيحل العديد من املشاكل 

التي نعاني منها يف قطاع السكن، اذ باكمالها سيمكننا 
من إنجاز 40 ألف وحدة سكنية يف املستقبل.

وأش�ار إىل أن املشاريع ش�ملت مناطق جنوب املدينة 

الرياضي�ة وخل�ف املعهد الفن�ي والطوب�ة والنخيلة 
واف�رازات داخ�ل مرك�ز املدين�ة، ومناط�ق أخرى يف 

األقضية والنواحي، خصوصا يف قضاء الزبري.
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اعالن حكم غيايب 
1 ـ حكمت محكمة قوى االمن الداخيل االوىل والثانية  / املنطقة الخامسة عىل املدانني التالية اسمائهم 
ادناه والنسـوبني اىل مديرية رشطة محافظة املثنى واملنشات بالحكم املؤرش ازاء كل واحد منهم حسب 

املواد املدرجة يف الجدول  ادناه بما ييل 
2ـ  اعطـاء املوظفـني العموميني القاء القبض عليهم اينما وجدوا لتنفيـذ الحكم الصادر بحقهم والزام 
املواطنـني باالخبـار عن محل اختفائهم اسـتنادا الحكام املادة ) 69 ثانيا وثالثا ( ق.ع.د رقم 17 لسـنة 

2008
3 ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا الحكام املادة ) 69/رابعا( ق.ع.د رقم 17 لسنة 2008

رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : 1153

التاريخ 2020/4/30
اعالن

اىل املدعو /   كتبه هادي جاسم 
اعالن

قـدم طالب حجـة الوفاة  )حمـود جبري بريس( طلبـا اىل هذه 
املحكمـة يروم فيه اسـتصدار حجـة وفاة بحق املدعـو )كتبه 
هـادي جاسـم ( قـررت املحكمـة تبليغـك  يف الصحـف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

فقدان 
فقد الوصل املرقم 73481 الصادر من رشكة توزيع املنتجات النفطية 
/ املنطقـة الجنوبيـة املـؤرخ يف 2004/12/15 بمبلـغ ثالثـة ماليني 
وسـتمائة ألف دينار باسـم / جاسـم قاسم جاسـم، فمن يعثر عليه 

يسلمه اىل جهة اإلصدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة بداءة السماوة
العدد : 167/ب/2020

اعالن
اىل املدعى عليه / كريم عباس خضري

اقام املدعي ) عيل حسني خريز( الدعوى املرقمة 167/ب/2020 والتي اطلب 
فيهـا الحكم بالزامك بتسـديد مبلـغ قدره مليون دينار عـن قيمة رشاء مواد 
عطـور ومواد تجميـل وملجهولية محل اقامتك حسـب رشح القائـم بالتبليغ 
واشـعار مختار منطقة القشلة يف السماوة املختار حيدر نارص حسني املؤرخ 
2020/1/18 لـذا تقـرر تبليغك اعالنا بواسـطة صحيفتـني محليتني بموعد 
املرافعة املوافق السـاعة التاسعة من صباح يوم 2020/3/10 ويف حالة عدم 
حضـورك او من ينوب عنك قانونا او بيان معذرة مرشوعة سـتجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي

المادة القانونية مدة الحكم رقم مقتبس او قرار الحكم اسم 
المحكمة اسم المتهم الرتبة ت

5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/406 االولى علي عواد حسين عليوي الجياشي شرطي 1
32ق.ع.د سبعة سنوات 2020/49 الثانية احمد شاكر عبد الرضا محمد الظالمي ر.ع 2
5ق.ع.د خمسة سنوات 2019/54 الثانية احمد شوقي عدنان محمد الجابري شرطي 3
5ق.ع.د خمسة سنوات 2019/7 الثانية احمد عباس سعدون حسين الخضيراوي النقيب 4

27 ق.ع.د سنة واحدة 2019/177 الثانية احمد عباس سعدون حسين الخضيراوي النقيب 5
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/131 الثانية احمد عبيد جبر عودة المشعالوي شرطي 6
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/39 الثانية اديب عبد الحسين فرحان عبد الحساني شرطي 7
5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/407 االولى ارشد عبد الزهرة جليل حسون الحساني شرطي 8
5ق.ع.د خمسة سنوات 2019/64 الثانية اكرم عبد الرسول خضير كردي الجنابي شرطي 9
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/96 الثانية المختار جعفر ناصر حسين الحسني شرطي 10
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/49 الثانية بادي جاسم جبر فرحان البدري شرطي 11
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/85 الثانية بشير محسن هادي حسين  شرطي 12
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/204 الثانية ثامر هاتف شويني عواد )3( شرطي 13

اثنا عشر سنة 5 و 32ق.ع.د 2016/901 االولى حامد ابراهيم عبد محمد تاية الجنابي م.اول 14
5ق.ع.د ستة اشهر 2017/1108 االولى حزام عكلة رميزان غياض البدري شرطي 15
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/435 الثانية حسين نافع عبيد طوكان الصفراني  شرطي 16
5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/404 االولى حمود عبد الرحمن هندي سمير الغزي شرطي 17
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/95 الثانية حيدر حسن حمادي سوادي الظالمي شرطي 18
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/22 الثانية حيدر سلمان عبد الهادي والي الكعبي ن.ع 19
5ق.ع.د خمسة سنوات 2020/36 الثانية خالد حميد عيدان فهد المناع شرطي 20
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/99 الثانية خضير عباس مهلهل بدر الغزي شرطي 21
32ق.ع.د سبعة سنوات سجن 2017/101 االولى رحمن ابو الططو مشعان شطنان مفوض 22
32ق.ع.د سبعة سنوات سجن 2018/425 االولى رحمن ابو الططو مشعان شطنان مفوض 23
32ق.ع.د سبعة سنوات سجن 2018/544 االولى رحمن ابو الططو مشعان شطنان مفوض 24
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/463 االولى رحمن عبد الحسين حسين كروع شرطي 25

اثنا عشر سنة  5 و 32ق.ع.د 2018/34 الثانية سامر عبد الكريم جبار زاجي الناصري شرطي 26
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/47 الثانية ستار موحان مسلم عبد النبي الطائي  مفوض 27
5ق.ع.د خمسة سنوات 2019/72 الثانية سجاد احمد حسن راضي البركي شرطي 28
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/84 الثانية سعود هادي سويد محمد العيساوي عريف 29
35ق.ع.د سبعة سنوات 2019/262 الثانية سيف داود سلمان مطلك الشويلي  نقيب 30

اثنا عشر سنة  5 و 32ق.ع.د 2019/66 الثانية صادق حسين محمد جعفر ال بندر  ن.ع  31
5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/317 االولى ضرغام عبد علي عباس االعاجبي شرطي 32
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/203 الثانية عامر شجاوي حسين حران  شرطي 33
32ق.ع.د سبعة سنوات 2019/195 الثانية عامر شجاوي حسين حران  ن.ع 34
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/36 الثانية عامر ياسين الزم سباهي الدراجي النقيب 35
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/81 الثانية عباس حمزة زاير ياسين  مفوض 36

272.ق.ع خمسة سنوات 2017/15587 االولى عبد الستار محمد طاهر احمد شرطي 37
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/35 الثانية عبد الكريم نغيمش حمدان جبار المشعالوي  مفوض 38
5ق.ع.د خمسة سنوات 2019/82 الثانية عصام محمد بديوي سايل الموسوي شرطي 39
5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/316 االولى عالء فاهم تركي فهد الشريداوي شرطي 40

32.ق.ع.د سبعة سنوات 2019/75 الثانية عالء كريم عبود نغيمش م.اول 41
34.ق.ع.د سنة واحدة 2019/180 الثانية علي حسن نصر اهلل فعد الخزعلي  مفوض 42

اثنا عشر سنة 5 و 32ق.ع.د 2019/183 الثانية علي حسن نصر اهلل فعد الخزعلي  شرطي 43
ثمان سنوات 5 و 32ق.ع.د 2017/20 الثانية علي سمير سعيد سهراب شرطي 44

5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/399 االولى علي عباس كريم مهدي شرطي 45
5ق.ع.د خمسة سنوات 2917/328 االولى علي كاظم داخل جياد الخفاجي شرطي 46
5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/411 االولى علي كاظم داخل جياد الخفاجي شرطي 47
5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/1223 االولى علي نعمة جبار محسن الخفاجي شرطي 48

32.ق.ع.د سبعة سنوات 2018/127 االولى عمار حسن عبد اهلل موسى الموسوي  شرطي 49
5ق.ع.د خمسة سنوات 2019/78 الثانية عمار حسن عبد اهلل موسى الموسوي  شرطي 50
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/82 الثانية عمار غانم فارس ناصر الديراوي شرطي 51
5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/408 االولى عمر حاتم خضر محمد الجنابي شرطي 52
5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/105 االولى عمر منذر احمد طاهر شرطي 53
5ق.ع.د خمسة سنوات 2019/79 الثانية عودة عطية طران رمشان البدري شرطي 54

ثمان سنوات 5 و 32ق.ع.د 2017/19 الثانية عيسى كاظم عبد الحمزة نعمة الموسوي النقيب 55
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/83 الثانية فالح محمد موسى حبوب الموسوي ر.ع 56
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/436 الثانية فرج عبد الخضر وادي غالي العيساوي شرطي 57
5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/1153 االولى فالح محمد غزاي عويد الزيادي شرطي 58

226ق.ع  سبع سنوات 2019/206 الثانية قحطان عدنان فالح حسين الحسيني ن.ع 59
5ق.ع.د ستة اشهر حبس 2010/62 االولى قيصر نواف حسين رحال العبيدي شرطي 60

35 و5 و240 ثمان سنوات 2020/52 االولى كاظم رحيم لوفي عبد اهلل البركي  شرطي 61
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/89 الثانية لؤي عبد حسوني عبيد االبراهيمي شرطي 62
5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/403 االولى لؤي محمد سيار خطار شرطي 63
5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/1137 االولى مؤيد فنجان طعمة عبد الظالمي شرطي 64
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/115 الثانية مؤيد فنجان طعمة عبد الظالمي شرطي 65
5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/410 االولى مازن حميد مطلك سيد شرطي 66

32 و5 ق.ع.د اثنا عشر سنة 2018/682 االولى محمد جابر فنغش جابر ن.ع 67
5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/402 االولى محمد سمير باني ضاحي الزهيري شرطي 68
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/87 الثانية محمد ظاهر حبيب معلة الساعدي شرطي 69
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/114 الثانية محمد فالح جبر عودة المشعالوي شرطي 70
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/2/88 الثانية محمد مدلول رسن نصر اهلل شرطي 71
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/117 الثانية مشاري عبيد جبر عودة المشعالوي شرطي 72

7 ق.ع .د خمسة سنوات 2018/206 الثانية مصطفى سعيد مله شريف الموسوي شرطي 73
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/32 الثانية معتصم توفيق عبيد غثيث شرطي 74

35 ق.ع.د سبع سنوات 2020/147 الثانية مهند قاسم حسن مالزم 75
5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/107 الثانية موسى شهيد جودة ابو غنيمة شرطي 76
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/79 الثانية نبراس جابر عواد عليوي شرطي 77
5ق.ع.د خمسة سنوات 2017/327 االولى نصار جابر عابرجابر التوبي شرطي 78
5ق.ع.د خمسة سنوات 2019/70 الثانية وسام جدعان هادي لطيف الجياشي ر.ع 79
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/80 الثانية ياسر غني ياسر جاسم العبيدي عريف 80
5ق.ع.د خمسة سنوات 2018/92 الثانية يحيى مجباس نشمي سوادي الريشاوي عريف 81

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 4834/ش2019/6

التاريخ :  2020/4/40
اعالن

اىل املدعى عليه / عبد الحر جاهم جرب علوان
يف  4834/ش2019/6  املرقمـة  بالدعـوى  قرارهـا  املحكمـة  هـذه  اصـدرت 
2020/3/2  غيابيا بحقك والقايض برد دعوى التفريق القضائي للهجر املقامة 
مـن قبل املدعيـة )فرقان محمـد عيل امـني(  وملجهولية محل اقامتك وحسـب 
رشح القائم بالتبليغ واشـعار مختار حي املثنى / النجف قررت املحكمة تبليغك 
بالقـرار بواسـطة صحيفتني محليتـني يوميتني ولك حق االعـراض عىل القرار 

الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

حسن جواد الحبيب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء 

العدد/ 1539/ش/2019
التاريخ/2020/5/7

اىل/ املدعى عليه )بكر ثامر حسني( 
 م/تبليغ 

بتاريـخ 29س/2019/12 ويف الدعـوى املرقمـة أعـاله أصدرت هـذه املحكمة 
قرارها بالتفريق القضائي بينـك وبني املدعية )والء عامر عبد الرحمن( ولثبوت 
مجهوليـة محـل اقامتـك حسـب رشح القائم بالتبليـغ املبلـغ القضائي عيىس 
صالح محمد واشـعار املختار جاسـم محمد عبد الكريم مختار سامراء- الجالم 
واملصدق من قائممقامية قضاء سـامراء لذا قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتني اسـتناداً ألحكام املادة 1/21 مرافعات مدنية وعند عدم حضورك وعدم 
االعـراض والتمييز خالل املـدة القانونية فأن القرار يكتسـب الدرجة القطعية 

وفق القانون
القايض 

طالل خليل محمود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محافظة النجف االرشف
مديرية مجاري محافظة النجف االرشف

ج / 9224
التاريخ 2019/10/22

اىل املتهم الهارب / عيل جاسـم محمد عباس الحسـناوي /العنوان كوفة / حي 
17 تموز 

اسـتنادا لكتـاب قائمقاميـة الكوفـة املرقـم 444 يف 2020/3/11 واملتضمـن 
مجهوليـة محل اقامتك تقـرر تبليغك بقرار م / قرار انـذار االنذار يف صحيفتني 
رسـميتني وحسـب املادة )21 فقرة 1( يف قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 

 1969
الحـكام قانون تحصيـل الديون الحكومية رقم )56 لسـنة 1978( املعدل النافذ 
وللصالحيـة املخولة الينا قررت انذارك بدفع مبلغ التضمني املفروض عليك قرار 
التضمـني رقم ) ج/س/2550 يف 2018/7/3( املرفق طي كتاب املديرية العامة 
للمجـاري بالعدد )ج/س/4253 يف 2019/9/23( اسـتنادا الحكام /ثانيا /م ( 
من قانون التضمني رقم )31 لسـنة 2015( واملـادة )3/ثانيا و4( من تعليمات 
رقـم )2 لسـنة 2017( البالـغ قـدره ) 2,368,316,528( مليـاران وثالثمائـة 
وثمانيـة وسـتون مليـون وثالثمائة وسـتة عـرش الـف وخمسـمائة وثمانية 
وعرشون دينار( وذلك عن قيمة االنابيب املختلسة من قبلك وسيكون دفع املبلغ 
اعاله خالل عرش ايام من اليوم التايل للتبليغ وبخالف ذلك سوف تتخذ االجراءات 

التنفيذية بحقك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية
 م.ر مهندسني 

محمد رسول محسن الكعبي
مدير مجاري محافظة النجف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت هوية وكيل املواد الغذائية باسـم / رضيه زاهي 
حسـن والصـادرة مـن الرشكـة العامـة لتجـارة املواد 
الغذائيـة بالبرصة – فمن يعثر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

2 – اسم املتهم الغائب : ن . ع عقيل حسني عيل عيىس السامري . 
3 – رقم الدعوى : 36 / 2020 .

4 – تاريخ ارتكاب الجريمة 1 / 7 / 2017 
5 – تاريخ الحكم : 5 / 2 / 2020 

6 – املادة القانونية : ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل . 
7 – املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة .

8 – خالصة الحكم : الحبس الشديد ملدة ) خمس سنوات ( وفق احكام املادة ) 5 ( من ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 املعدل وبداللة املواد 61 / اوال و 69 / اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

وذلك لغيابه من تاريخ 1 / 7 / 2017 ولغاية صدور القرار اعاله .
9 – طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل وتنحيه عن الوظيفة نهائيا استنادا الحكام املادة 

38 / ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
10 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه اسـتنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
11 – حجـز اموالـه املنقولـة والغري منقولة اسـتنادا الحكام املادة 69 / رابعـا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 .
12 – تحديـد اتعـاب محامـاة املحامي املنتدب حسـني عبد االمري جابر البالغـة ) 000 ، 25 ( 
خمسـة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتسـاب الحكم الدرجة 

القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اسـتنادا الحكام املادة 60 / سادسـا من ق أ د رقم 17 لسنة 
2008 قابـال لالعـراض والتمييز اسـتنادا الحكام املـادة 71 / اوال وثانيا مـن نفس القانون 

وافهم بتاريخ 5 / 2 / 2020 .
العميد الحقوقي 

عباس نارص غريب 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة

من / حمكمة  قوى االمن الداخيل اخلامسة
اىل املتهمني الغائبني املبينه اسامئهم ادناه واملنسوبني اىل 

مديرية رشطة حمافظة املثنى
ملـا كنتم متهمـني وفق املواد املـؤرشة ازاء كل واحد منكم  وبما 
ان محـل اختفائكم مجهول اقتىض تبليغكم بهذا االعالن عىل ان 
تحرضوا امام محكمة قوى االمن الداخيل الخامسـة خالل مدة 
)ثالثـون( يوما من تاريـخ تعليق هذا االعـالن يف محل اقامتكم 
وتجيبـوا عن التهم املوجهه ضدكم وعند عدم حضوركم سـوف 
تجـري محاكمتكـم غيابيـا وتحجـز اموالكـم املنقولـة والغري 
املنقولـة ويطلب من املوظفني العموميـني القاء القبض عليكم 
اينمـا وجدتـم وتسـليمكم اىل اقـرب سـلطة حكوميـة والزام 
املواطنـني الذيـن يعلمـون بمحـل اختفائكـم باخبـار الجهات 
املختصة استنادا للمادة 69/اوال وثانيا ورابعا من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008

رئيس املحكمة اخلامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :بال / حجة وفاة 

التاريخ 2020/5/12
اىل املدعو / عيل جليل كريم

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  رغد جليل كريم طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار 
حجـة وفاة بحق املدعـوه ) عيل جليل كريـم( قررت املحكمة تبليغـك  يف الصحف 
املحلية فعليـك الحضور امامها خالل عرشة ايام مـن تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

اثري فاهم العابدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : بال/ حجة وفاة 

التاريخ 2020/5/12
اعالن

 اىل املدعوه / عالية جليل كريم
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  رغد جليل كريم  طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار 
حجـة وفاة بحـق املدعوه ) عالية جليل كريم( قـررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليـك الحضور امامها خالل عرشة ايام مـن تاريخ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

اثري فاهم العابدي

المادة القانونية رقم 
االخطار اسم المتهم الرتبة ت

32 ق .ع .د 2019/8 احمد شاكر عبد الرضا 
محمد الظالمي ر.ع 1

240 ق .ع .د 2018/9 كاظم رحيم لوفي عبد اهلل 
البركي الشرطي 2

32 ق .ع .د 2020/2 رائد عبد الزهرة لفته خويط م.اول 3

5 و32 ق 
.ع .د 2020/1 رشيد هالل حمادي ابو 

دلف الحساني ن.ع  4
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الفن يف زمن كورونا.. إرجاء بينالّيات وإغالق متاحف
           بغداد / المستقبل العراقي

عرّض انتشار فايروس »كورونا« يف العالم 
الحالة الثقافية لجمود، إذ تس�ّبب بإغالق 
متح�اف، وتأجيل مهرجانات س�ينمائية 
عراقّي�ة. وهنا أبرز التط�ورات األخرية يف 

العالم الفني والثقايف:
إرجاء بينايل باريس للفنون إىل 2021

أرجئ�ت ال�دورة الثانية والثالث�ون لبينايل 
باري�س وهي ملتقى فن�ي دويل كبري ملدة 
أيلول/س�بتمرب 2021 بس�بب  إىل  س�نة 
»املخاط�ر الصحي�ة« الناجمة ع�ن وباء 
كوفيد-19 مع مجيء الكثري من املشاركني 
من العالم بأرسه. وأوضح رئيس البينايل، 
ج�ورج دو جونك�ري: »الوض�ع الصح�ي 
ال يس�مح بجم�ع آالف التج�ار واملهنيني 
والزوار«. وكان أكثر م�ن 85 تاجر فنون 
أكدوا مشاركتهم يف دورة أيلول/سبتمرب. 
وأوض�ح املنظمون أن الكث�ري من التجار 
أك�دوا من اآلن نيتهم املش�اركة يف 2021، 
مش�ريين إىل أنهم يعملون عىل »سلس�لة 

من األحداث عرب االنرتنت يف 2020«.
الخمس�ينيات وكان  البين�ايل يف  وأس�س 
معروفا باس�م »معرض تجار العاديات« 
وبات يقام سنويا منذ العام 2017 ويضم 
س�نويا عارض�ني فرنس�يني ودولي�ني يف 

مجاالت الفنون.
فتح متح�ف »امللك�ة صوفي�ا« يف مدريد 

خالل شهر أمام الرواد

يف زم�ن كورون�ا يس�ود صم�ت هائل يف 
مم�رات »رين�ا صوفي�ا«، املتح�ف األكثر 
زي�ارة يف إس�بانيا، حي�ث يس�هر الخرباء 
ع�ىل حماي�ة لوح�ات منه�ا »غريني�كا« 
لبابلو بيكاسو. ومع التخفيف من القيود 
املفروضة يف الب�الد ملحاربة تفيش الوباء، 
تأمل هذه املؤسس�ة إعادة فتح أبوابها يف 

غضون شهر.
وق�ال مانويل بورخا- فييل، مدير متحف 
امللكة صوفي�ا، لوكالة فران�س برس، إن 
ع�ىل املتاحف »أن تعيد فت�ح أبوابها لكي 
يدرك الن�اس أن ليس عليه�م الخوف من 

بعضهم بعضا«.
يخيم الهدوء عىل ممرات املتحف املهجورة 
الذي أغلق أبوابه منذ منتصف آذار وعادة 
ما كان يعج بعشاق الفن وتالميذ املدارس 
الذي�ن يأت�ون الكتش�اف أس�ياد الق�رن 

العرشين مثل بيكاسو أو ماغريت.
وه�ي  بيني�دو،  كارم�ن  م�اري  وقال�ت 
موظف�ة يف قس�م األمن: »اختف�ى الفرح 
من املتح�ف«. ورغ�م اإلغالق، اس�تمرت 
أعم�ال الرتمي�م. وأوض�ح رئي�س قس�م 
ترميم األعمال الفنية يف املتحف، خورخي 
غارسيا غوميز تيخيدور، فيما كان يتفقد 
لوح�ة »غرينيكا« لبابلو بيكاس�و واضعا 
قناع�ا عىل وجه�ه: »يج�ب أن نكون هنا 
للتأكد م�ن أن األعمال محفوظة بش�كل 

جيد«.
يف عام 2019، اس�تقبل هذا املتحف أربعة 

ماليني ش�خص نصفه�م أجان�ب، إال أن 
إدارت�ه تخ�ى م�ن انخفاض اإلي�رادات 
بنس�بة 30% ه�ذا الع�ام بس�بب تداب�ري 
اإلغ�الق الت�ي فرض�ت للح�د م�ن تفيش 

كوفيد 19.
وأش�ار مانوي�ل إىل أن�ه م�ع إع�ادة فتح 
املتحف، س�تفرض إجراءات عدة لضمان 
س�المة الزوار. وتطل�ب الحكومة خفض 
ع�دد الزوار إىل ثلث س�عة املتحف العادية 
وفتح القاع�ات تدريجي�ا وتجهيز املكان 
بأدوات لقي�اس درجة الحرارة ومعقمات 
لألي�دي باإلضاف�ة إىل »تنظي�م الحرك�ة 
بطريقة ال يلتقي فيها الناس كثريا«. وقبل 
كل يشء »ل�ن يكون هناك أي يشء يمكن 
الناس ملس�ه«، ال كتيبات وال بطاقات وال 
أب�واب وال أزرار مصع�د. ويمكن للفن أن 
يس�اهم يف العودة إىل الحياة االجتماعية، 
مع أعمال قد تأخذ معنى جديدا، كما أكد 
مدي�ر املتحف. وبعد أس�ابيع م�ن العزل، 
»م�ن امله�م أن ننقل فكرة الس�عادة التي 
نشعر بها من خالل وجودنا مع اآلخرين، 

فكرة أن اإلنسان ليس وحيدا«.
وق�ال مانوي�ل إن هن�اك دروس�ا يمك�ن 
تعلمه�ا م�ن أزمة »تس�ببت بأم�ور كان 
التفك�ري فيه�ا يب�دو غ�ري وارد«، ومنها 
نهاي�ة جذرية لعالم معولم يتمتع بحركة 
ال تتوق�ف. وه�و توقع ح�دوث تحّول يف 
اإلنت�اج الثق�ايف الفتا إىل أنه س�يبتعد عن 

»نموذج املعارض الكبرية« السائد حاليا.

ويخى »برادو«، أحد املتاحف الرئيس�ية 
األخرى يف مدريد، إضافة إىل متحف تيسن 
بورنيميزا تراجع اإليرادات بأكثر من %70، 
إذ أن 60% م�ن زواره أجان�ب وعدد كبري 
منه�م أمريكي�ون وفقا ملدي�ر االتصاالت 
كارلوس شاغواثيدا. وفضالاً عن الخسارة 
املالي�ة، يمك�ن أن يتكلّف املتحف بس�بب 
مش�كالت مرتبطة بإعارة األعمال الفنية 

فيما أعيدت جدولة كل املعارض املوقتة.
يف متح�ف تيس�ن، كانت األزم�ة »بمثابة 
مفجر للتحول الرقمي« للمؤسس�ة، كما 
أقر مدي�ره التنفي�ذي إيفيلي�و أثيفيدو. 
فقد ع�زز املتح�ف محتواه ع�ىل موقعه 
اإللكرتون�ي م�ا س�مح عىل س�بيل املثال 
والص�ورة  »رامربان�ت  مع�رض  بزي�ارة 
املق�رر  م�ن  كان  ال�ذي  أمس�رتدام«  يف 
استمراره واقعيا حتى 24 أيار/مايو وقد 
يم�دد إىل نهاية آب/أغس�طس، افرتاضيا 
وبش�كل مجاني. ولن يع�وض الولوج إىل 
هذا املحتوى املجان�ي انخفاض اإليرادات 
ال�ذي يمكن أن تصل نس�بته إىل 60% كما 
أقر أثيفيدو لكنه س�يطلق »عملية تحول 

تستمر لسنوات«.
تأجيل اثنني من كربى البيناليات يف فرنسا 

وكوريا الجنوبية
رغ�م أن إعادة فت�ح العديد م�ن املتاحف 
الرئيس�ية أعط�ت األمل يف أن مس�احات 
كب�رية من عال�م الفن قد ب�دأت يف التعايف 
بعد عمليات اإلغالق ذات الصلة بالفريوس 

التاجي، أعلن اثنان من كربيات البيناليات 
عزمهما تأجيل إصداراتهما القادمة.

وذكر بينايل كوري�ا الجنوبية جوانج جو، 
وبينايل دي لي�ون الفرنيس، أنهما بحاجة 
إىل وق�ت إض�ايف إلنت�اج أعم�ال جدي�دة 

ومحددة املوقع.
وكان م�ن املقرر افتتاح النس�خة الثالثة 
ع�رش من بين�ايل جوان�ج ج�و يف أيلول/
سبتمرب، ولكن تم تأجيلها اآلن إىل شباط/

فرباير 2021.
وقال املنظم�ون إن القرار يعطي األولوية 

لسالمة الفنانني واملشاركني اآلخرين.
وع�ىل الرغم من أنها تمي�ل إىل العمل عىل 
نط�اق أصغر م�ن أكرب البينالي�ات، إال أن 
ا من املع�ارض الفنية - بم�ا يف ذلك  ع�دداً
املع�رض األكث�ر ش�هرة يف العال�م، آرت 
بازل- املقرر إجراؤه�ا يف الربيع والصيف 
تم دفعه�ا إىل الخريف، ول�م تعلق معظم 
املع�ارض بع�د ع�ىل املخ�اوف املتعلق�ة 

بالسفر الدويل للعارضني والزوار.
ويف بيان، أش�ار منظمو بين�ايل دي ليون، 
الذي كان م�ن املقرر عقده يف عام 2021 
أيلول/س�بتمرب  يف  اآلن  س�يقام  وال�ذي 
2022، إىل العديد من األسباب التي أدت إىل 
قرارهم بتأجيل املعرض وكتبوا »الس�ياق 
العامل�ي للصحة الحايل أدى إىل حد كبري إىل 
إبطاء يف عدة ن�واح، مثل االتصال املبارش 
مع الفنانني، وتطوي�ر اإلقامات واإلنتاج 
املحتمل، والنش�اط مع أصحاب املصلحة 

يف قطاع الفنون البرصي�ة، والتفاعل بني 
املش�اريع الفنية وعالم األعمال، حيث كل 

ذلك يساعد عىل ضمان جودة البينايل ».
مهرجان كان يكش�ف سبب رفض إقامة 

نسخة رقمية
م�ن  كان  الطبيعي�ة،  الظ�روف  ظ�ل  يف 
املعت�اد أن تش�هد مدينة كان الفرنس�ية 
عىل ش�اطئ الريفيريا يف هذا الوقت تدفق 
نج�وم الس�ينما وكب�ار العامل�ني يف هذا 
املج�ال لحضور مهرج�ان كان، أحد أكرب 
الفعالي�ات يف الس�ينما العاملي�ة. ولك�ن 

األمور تبدو مختلفة هذا العام.
واعت�رب مدير مهرجان كان، تريي فريمو، 
أن إقامة نس�خة إلكرتونية من املهرجان 
ا إىل أن�ه ينفع مع  »لي�س خي�اراًا« مش�رياً
األف�الم الت�ي تع�رض فقط عرب ش�بكة 
اإلنرتنت ألنه ليس لديها أي أمل يف العرض 
عىل شاش�ات السينما. وهذا أمر بعيد كل 

البعد عن روح مهرجان كان.
ورشح ع�ن املعوق�ات التي تمن�ع إقامة 
املهرجان إلكرتونياًا بالتساؤل: »من سوف 
يكون الجمهور؟ كيف سننظم األمر فيما 
يتعل�ق بالوقت واملس�احة؟ كيف س�وف 
تك�ون األح�وال املالية؟ هل األف�الم التي 
س�وف يتم عرضها سوف يتم إصدارها يف 

دور السينما؟««.
واعترب فريمو أن هذا الوباء العاملي سوف 
يرسع من عملية تحول العالم والس�ينما. 
وأضاف: »بعد عام 2019 الجميل، السينما 

ال تستحق ذلك، يف ذكراها السنوية ال�125 
، ولكنها س�وف تعود أق�وى من ذي قبل، 

أراكم يف كان 2021«.
وأوض�ح فريم�و أن الس�ينما تم�ر بفرتة 
تغ�ريات عميق�ة، وعلينا أن نس�تفيد من 

هذه األزمة ملواجهة املستقبل.
للموس�يقى  س�ونار  مهرج�ان  إلغ�اء 

اإللكرتونية يف برشلونة
للموس�يقى  س�ونار  مهرج�ان  ألغ�ي 
اإللكرتوني�ة الذي كان مقررا بني 18 و20 
حزيران/يوني�و يف برش�لونة اإلس�بانية 
بس�بب وب�اء كوفي�د-19، عىل م�ا أعلن 

املنظمون.
وأوض�ح املنظم�ون يف بي�ان »دورة العام 
2020 من مهرجان سونار يف برشلونة لن 
تحص�ل وس�تؤجل إىل 2021، اتخذ القرار 
ألن ه�ذه الطريق�ة الوحي�دة للمحافظة 
عىل صح�ة املتفرجني والفنان�ني والفرق 

العاملة« عىل تنظيمه.
وقد استقطب املهرجان العام املايض أكثر 
م�ن 105 آالف متف�رج، وس�تقام الدورة 
املقبلة منه من 17 إىل 19 حزيران/يونيو 

2021، عىل ما أوضح البيان.
ويعم�ل املنظم�ون ع�ىل إع�ادة برمج�ة 
غالبي�ة الحفالت والنش�اطات التي كانت 
مق�ررة هذه الس�نة، وكان سيش�ارك يف 
دورة الس�نة الحالية الفرق�ة الربيطانية 
»ذي كمي�كال ب�راذرز« والس�ويدي إريك 

بريدز والفنزويلية أركا.

تتويج فيلم »أبو ليىل« اجلزائري بجائزة 
»دا« يف برشلونة

           بغداد / المستقبل العراقي

توج الفيلم الروائي الطويل »أبو ليىل«، ملخرجه الجزائري 
أم�ني س�يدي بومدي�ن، بجائ�زة النق�د ملهرج�ان »دا« 
الس�ينمائي بربش�لونة، وذلك وف�ق ما ذكرت�ه صحيفة 

»النهار« الجزائرية.
ويتمح�ور الفيل�م الجزائ�ري »أب�و ليىل« حول س�نوات 
العرشية الس�وداء التي عرفته�ا الجزائر، وذلك من خالل 
إس�قاط س�ينمائي لش�ابني »س�مري ولطف�ي«، اللذين 
يقومان بمط�اردة إرهابي خطري يف الصحراء يدعى »أبو 

ليىل«.
وقد أنتج املخرج أمني س�يدي بومدي�ن املعروف من قبل 
بعمليه املوس�ومني “غ�دا الجزائر” و”الجزي�رة”، عمله 
الجدي�د يف جنوب الجزائر لرشكة »ت�اال فيلمز«، علما أنه 
ع�رض يف 2019 يف مهرج�ان »كان« الس�ينمائي ال�دويل 

بفرنسا.
من جهة أخرى، تحصل الفيلم اإلسلندي »يوم أبيض جدا« 
للمخرج »هلينوز باملسون« عىل جائزة »تالنتس« ألفضل 

فيلم يف املهرجان، الذي جرت مسابقته عرب األنرتنت.
وشارك يف هذا املهرجان الدويل 65 فيلما بني روائي طويل 
وروائ�ي قص�ري، وهو مهرج�ان فتي ب�دأ يف العام 2011 

وهدفه إبراز املواهب الصاعدة يف اإلخراج والتمثيل.

           احمد ضياء

ألبُس رقبتي يومياًا
عىل عدد األوقات الّتي أفرز فيها خصال شعرِك املتوازي

كلَّما مرَّت األفكاُر يف رأيس ألجأ إىل لبس األشهر واألنفاس املقذوفة يف أذني
ا أعيش يف حياة جديدة منذ شهر وسبعة عرش يوماً
أمسُك تالفيف املوبايل من وقت مبكر من الفجر 

أسرتسل الحديث فيه مع من أحب
أسمع املؤسسة العاّمة للوباء

أدحرُج رشايني قفازاتي 
املتوّفرة عىل كّمامة مستعملة

أستخدم القارص يوميًّا 
قلٌق جدًّا من تداعّيات الفريوس 

ا عنوةاً كلَّما صافحت شخصاً
ألجأ إىل استخدام الّصابون برشاهة

أشرتي مواد الّتعقيم يوميًّا أكثر من مرصوف املنزل
اعتدُت وعائلتي عىل هذا األمر 

ذات يوم قررُت أن ألجأ إىل سوبرماركت قريب مّنا
ألجل إخباره بصعوبة األموال الّتي عىل عاتقي

أخربني أنَّ األفكار املعّقمة يف رأيس 
أنستني أّنني أدفع قبل أيِّ فرد ثمن الفواتري 

وألّني أحسُّ أنَّه يكذب عيلَّ 
قررنا أن نعيد الكامريات املزروعة يف أحضان املول 

وجدُت تسابقي مع الزَّبائن يف عملّية الرّشاء
الحياة يف بعض األحيان تتطلب

فواتري الّذات أكثر
أخربِك من الّسماعة اآلن 

وكلُّ أشكال الوجود تتقافز مّني 
أجل الّذكرى يف كلمِة أحّبِك 
هي ذاتها يف حرارة الّشفاه

ا ألنماط الّتعقيم املّتبعة يف مقوالت الّصحة العاملّية  أقولها وفقاً
ب وأدرُس أفكارِك من خالله  تدرسني الطَّ

ويف كلِّ املصحات املتواجدة
أزرع عوائي عىل منّصة اسمك ألفوز بِك.

اعالن رقم )17( 
رقم الطلبية 2020/2149

تعلن  رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن مناقصة 
) جتهيز ونصب وتشغيل كرين قنطوري محولة )5 طن( 

للمرة االوىل )وبكلفة تخمينية مقدارها ) 123,000,000( دينار عراقي  )مائة وثالثة وعرشون مليون 
دين�ار عراق�ي ال غري(  وبفرتة تنفي�ذ  )180 يوم( بموجب املواصفات وال�رشوط التي يمكن الحصول 
عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره )150,000( دينار )مائة وخمس�ون الف دينار ال غري( غري 
قاب�ل لل�رد فعىل  الراغبني  باملش�اركة من ذوي االختص�اص تقديم العطاءات بالدين�ار  العراقي ) مع 
مراع�اة ترقي�م صفحات هذه العروض( ويكون نافذا ملدة ال تقل عن ) 120 يوم(  مع ارفاق التامينات 

االولية والبالغة ) 3,690,000( دينار عراقي ) ثالثة ماليني وستمائة وتسعون الف دينار عراقي(  
عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية :

رقم املناقصة / موضوعها: تاريخ الغلق
تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم 

تاريخ نفاذ التامينات االولية 
العناوين الرصيحة للرشكة  او املكتب مع تثبيت الربيد االلكرتوني

وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشكة باغلفة مغلق�ة ومختومة مثبت عليها رقمي االع�الن والطلبية يف مدة 
اقصاها الس�اعة )الواحدة ( بعد الظهر ليوم )2020/6/3 ( ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 

نرش االعالن مع التقدير
مالحظة :

1 � يت�م تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حالة عدم الت�زام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة 
القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 

2 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :
أ � كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ

ب � هوية االحوال املدنية او جواز سفر  نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه 
3  �اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة 

4 � تقدم التأمينات االولية بأسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او الرشكات 
بموجب عقد مشاركة

5 � بأم�كان كافة ممثيل الرشكات او املكاتب املش�رتكني يف املناقص�ة التواجد يف مقر الرشكة لحضور 
ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا 

6 � يف حال�ة وج�ود مخالفات من قب�ل املناقصني توجه االنذارات من القس�م القانوني يف رشكتنا دون 
الرجوع اىل دائرة كاتب العدل 

7 � تص�ادر التامين�ات االولية لل�رشكات يف حالة عدم االس�تجابة  للمراس�الت اثناء الدراس�ة الفنية 
والتجارية للطلبيات 

8 � تق�دم التأمين�ات االولي�ة  عىل ش�كل )خطاب ضمان او ص�ك مصدق او س�فتجة( ومن املصارف 
املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة طيا

9 � ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسهيل مهمة  من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة  االسترياد ويتحمل 
املشرتك يف املناقصة مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا )اذا تضمن العمل تجهيز مواد( 

10 � ال تتم املطالبة بأي تمديدات لفرتات التجهيز السباب  تتعلق بأخراج املواد من املوانىء ) اذا تضمن 
العمل تجهيز مواد( 

11 � يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة 20% فاكثر من الكلفة التخمينية
WWW.mrc.oil.gov.iq : 12 � يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني
13 � سيتم استقطاع )1000 دينار(  الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال 

14 � عىل الرشكات املتقدمة لالش�رتاك يف املناقصة اعاله تقديم كتاب تأييد من وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعية / دائرة التقاعد والضمان االجتماعي الكمال اجراءات املوافقات االمنية يف حال التاهل

د. عائد جابر عمران
عـ . املدير العام

رئيس جملس ادارة الرشكة

أعيش يف حياة جديدة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

يبدو يف الوق�ت الحايل أنك تواجه ع�دًدا متزايًدا 
م�ن التعقيدات غري املتوقع�ة. ال يقع اللوم عىل 
م�ن هم حول�ك – يف بعض األحي�ان تكون أنت 
املخطئ. حاول أن تظل هادًئا وأن ترى العقبات 
املوجودة يف طريقك كوس�يلة الكتشاف مداخل 

جديدة. 

تس�تطيع أخذ نف�س عميق واالس�رخاء، وقد 
ح�ان الوقت لكي تفكر يف نتائ�ج املجهود الذي 
قمت به. اس�تغل هذه املرحلة لتحسني حالتك 
الصحية. س�وف تعطيك الفيتامين�ات والهواء 
النقي عقًدا جديًدا من الحياة والذي سيكون يف 

غاية األهمية. 

التحدي�ات بص�ورة متك�ررة  س�وف تقابل�ك 
بش�كل غري عادي اليوم، مس�ببة لك الكثري من 
الضغ�وط. ربم�ا يج�ب أن تبتعد ع�ن الطريق 
أحياًنا بدالً من تحمل مسئولية كل يشء. سوف 
يس�اعك هذا عىل توفري طاقتك لألشياء الهامة 

بحق، خاصة يف العمل.

باإلره�اق  تش�عر  فق�د  بصحت�ك،  اعتن�ي 
واالضطراب اليوم، حيث هناك بشائر بمصاعب 
وشيكة الحدوث يف األفق. تعلم كيفية مواجهتها 
بالص�ر والركيز يف تحقيق توازن داخيل وكبح 
رغبت�ك يف إح�راز تقدًما مهما كل�ف األمر. بدالً 

من حرق تلك الطاقة ظاهرًيا

إن العراقي�ل الت�ي تنب�أت بقدومه�ا منذ فرة 
طويلة تظه�ر تدريجًيا وتتحول إىل واقع، وبات 
تفاديه�ا مس�تحيالً. واج�ه تل�ك التحدي�ات يف 
أرسع وق�ت، حت�ى وإن كانت املهم�ة صعبة. 
كلما تأخرت يف ذلك، تراكم�ت العراقيل ووجب 

عليك مضاعفة املجهود لتجاوزها.

أنت أنس�ان مرن وتتقبل التغي�ري، كما أنك تمر 
بف�رة سلس�ة، فكل م�ا تق�وم ب�ه ال يتطلب 
مجه�ود من قبل�ك ونتيجته جي�دة. انتفع من 
ه�ذه األوقات املمتعة للتقدم يف تحقيق أحالمك 
وطموحات�ك! م�ع ذلك، يجب اتخ�اذ الحذر من 

تحمل عبء القيام بعدد كبري من األعمال

بس�بب الظروف املتغرية، يبدو أن هدفك خارج 
الس�يطرة من جديد. ال يج�ب أن ينتابك اليأس 
واإلحباط؛ ابدأ بإعادة التفكري يف املوقف بتمعن. 
قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخس�ارة 
يف أضيق الحدود باتخاذ اإلجراءات املناسبة. اذا 

لم يكن هذا هو الوضع

بم�ا أن�ك اآلن تنض�ح بهالة خاصة م�ن القوة 
واالستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من 
أجل املس�اعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك 
يف مس�اعدة اآلخرين، حيث أنهم سوف يردون 
الجمي�ل بالتأكيد يف املرة القادم�ة التي تحتاج 

فيها إىل مساعدة.

بما أنك ش�خص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما 
قد تك�ون قد أهملت واحد أو اثنني من معارفك 
مؤخرًا، يجب علي�ك اآلن إصالح هذه العالقات 
مرة أخرى ومعاودة التواصل. ترتفع فرص حل 
نزاع ما بني األرسة أو األصدقاء لألبد. سوف تمر 

بساعات ال ُتنىس من التناغم والتضامن

الخط�ط التي قم�ت بوضعها من�ذ وقٍت طويل 
أوش�كت أن تتحقق، فال تتباطأ بعد اآلن وحتى 
وإن كانت لديك بعض الش�كوك. سوف تحصل 
عىل مس�اعدة من جميع الجوان�ب، لكن يجب 
أيًض�ا أن تس�تجيب بانفت�اح للنق�د البّن�اء – 

فالهدف الوحيد منه هو مساعدتك. 

اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، ولكن ال تهمل 
احتياجات�ك الخاص�ة ألن أهداف�ك اآلن أصبحت 
أوضح عن ذي قبل. أس�لوبك النش�ط معدي ملن 
ه�م حول�ك ويلحظه اآلخ�رون. ال يوجد س�بب 
يمنع االحتفال بأفكارك واالستمتاع بوقتك، لكن 

ال تدع هذا يتحول إىل الوضع الطبيعي. 

يف الوق�ت الحايل، أنت تعمل بص�ورة جيدة من 
خ�الل الفري�ق، وأن�ت مس�تمتع بذل�ك أيًضا. 
حاف�ظ عىل بيئ�ة العمل الخاّلقة ه�ذه ألن كالً 
منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أرسع إذا 
تكاتفتم مًعا. حتى يف حياتك الشخصية فسوف 

تشعر أكثر بالراحة يف مجموعة.

العذراء

احلوت

كيف نصوم دون أن نتعرض للخطر؟
يحل ش�هر رمضان املعظم ه�ذا العام يف 
ظ�روف أقل ما توصف ب�ه القلق والتوتر 
والخوف من جائح�ة كورونا التي غريت 

وال تزال تغري العالم من حولنا.
وكم�ا ط�رأ التغي�ري ع�ىل الكثري من 
أنم�اط حياتن�ا، ال ش�ك أن كوفي�د-

19 ق�د ألق�ى بظالل�ه ع�ىل عب�ادة 
الصي�ام، الت�ي يتنظره�ا املس�لمون 
عام�ا وراء عام. وم�ع ظهور دعوات 
باالنقط�اع ع�ن الصي�ام ه�ذا العام 
مل�ا تس�ببه ه�ذه العبادة م�ن نقص 
يف س�وائل الجس�م، ووهن ع�ام، وما 

يمك�ن أن ينج�م ع�ن ذل�ك م�ن »ضعف 
للمناعة«، وبالتايل تعرض الصائم لخطر 
اإلصاب�ة بالفريوس، وفق�ا ألصحاب تلك 

الدع�وات، وصف ش�يخ األزهر الرشيف، 
الدكتور أحمد الطي�ب، هذه الدعوات ب� 
»الشاذة«، وأشار إىل أن متخصيص الطب 
ومنظمة الصحة العاملية، التي عقدت 
اجتماع�ا خاص�ا للتحق�ق م�ن ذلك، 
أكدوا جميعا عىل عدم وجود أي صلة 
بني اإلصاب�ة بم�رض كورونا وصوم 
الش�هر الفضيل. حول هذا املوضوع، 
رصح   ،RT ل��  خ�اص  حدي�ث  ويف 
الدكت�ور أحم�د أب�و الفضل، أس�تاذ 
والكب�د  الهضم�ي  الجه�از  ام�راض 
بكلي�ه الط�ب، جامعة املني�ا، وعضو 

االتحاد العاملى الكب�د، بأن فوائد الصيام 
كثرية، س�واء للصحة العام�ة أو للجهاز 
الهضمي تحديدا. حيث أّكدت الدراس�ات 
واألبحاث العلمية عىل أن الصيام يخفض 
ال�دم،  يف  الكوليس�رول  مس�توى  م�ن 
ويؤدي إىل انخفاض مس�توى الس�كر يف 
ال�دم، وتنظيم ضغ�ط ال�دم، ويرفع من 
حساس�ية اإلنس�ولني يف الدم، بل ويقلل 
من معامل نمو اإلنس�ولني IGF، وهو ما 
يساعد عىل الحماية من الرسطان. كذلك 
يرفع الصي�ام من مس�توى كريات الدم 

البيضاء.

سبب صادم وراء معاناة 
فتاة من السعال

تمكن أطباء يف الصني من استخراج 
قطع�ة عظ�م دجاج م�ن داخل رئة 
فت�اة صينية، ظلت عالق�ة بداخلها 
لنحو 14 عام�اً، وظلت الفتاة طوال 
يف  ضيق�ا  تعان�ي  الس�نوات  ه�ذه 
التنفس والس�عال املس�تمر، بعد أن 
فش�ل العديد من األطب�اء يف معرفة 

أسبابه.
وكانت الفت�اة البالغة من العمر 22 
عاماً، قد بدأت تعاني السعال وضيقا 
يف التنف�س وه�ي يف س�ن الثامن�ة، 
وظلت تراجع األطب�اء ووصفت لها 
املضادات الحيوية واألدوية، ولكنها 
لم تجِد نفعا، ولم تتحس�ن حالتها، 

إىل أن ق�ررت مؤخ�راً إج�راء عملية 
جراحية ملعرفة السبب.

باألش�عة  ص�ور  أُجري�ت  وعندم�ا 
املقطعية للرئة الحظ األطباء وجود 
جس�م غريب يف الرئة اليمنى للفتاة، 
جراحي�ة  عملي�ة  إج�راء  فق�رروا 

باملنظار الستخراجه.
للفت�اة  كب�رية  الصدم�ة  وكان�ت 
ولألطب�اء عندما اتضح أن الجس�م 
ما ه�و إىل قطعة م�ن عظم الدجاج 
بط�ول 2 س�م، كانت عالق�ة داخل 
الرئ�ة اليمن�ى للفت�اة، متس�ببة يف 
معاناتها من ضيق التنفس والسعال 

املستمر لسنوات.

عالمة مقلقة يف اللثة
يعرف الس�كري من الن�وع الثاني بأنه 
حال�ة مزمن�ة تتميز بمس�تويات غري 
مستقرة من السكر يف الدم. ومن النادر 
أن تنت�ج أعراض�ا ظاه�رة يف املراح�ل 

املبكرة من املرض.
ويح�دث م�رض الس�كري م�ن النوع 
الثاني عندما ال ينتج البنكرياس كمية 
كافي�ة م�ن اإلنس�ولني لتنظيم نس�بة 
الس�كر يف الدم. وقد تبدو هذه العملية 
غ�ري ض�ارة ولكن وج�ود مس�تويات 

الس�كر يف الدم لفرات طويلة من الزمن 
)عىل مدى أش�هر أو س�نوات( يمكن أن 
ي�ؤدي إىل تلف دائم يف أجزاء من الجس�م 
مثل الع�ني واألعصاب وال�كىل واألوعية 

الدموية.ولس�وء الحظ، غالب�ا ما ال يتم 
اكتش�اف ارتفاع مس�تويات الس�كر يف 
ال�دم إال بعد ش�هور إن لم يكن س�نوات 
ملعرف�ة  طريق�ة  اإلصابة.وهن�اك  م�ن 
املرتفع�ة  ال�دم  يف  الس�كر  مس�تويات 

للغاي�ة وم�ا إذا كان الش�خص مصابا 
بداء الس�كري من الن�وع الثاني، وذلك 
عن طري�ق الته�اب اللثة.ويعد التهاب 
اللث�ة أحد األعراض الرئيس�ية لجفاف 
الفم، وال�ذي غالبا ما يصاب به مرىض 
الس�كري بس�بب ارتف�اع مس�تويات 
الس�كر يف ال�دم واللعاب، وفق�ا ملوقع 
اللع�اب  Diabetes.co.uk.ويس�اعد 
ع�ىل التحك�م يف مس�تويات البكتريي�ا 
وكذلك موازنة وغس�ل األحماض حول 
األس�نان واللثة.ويمكن أن يؤدي ارتفاع 
مستويات الس�كر يف الدم إىل قطع هذه 
العملية، ما يسبب اللثة الجافة وأعراضا 

مثل التهاب اللثة.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
5  صف�ار بي�ض - 150 جم س�كر فركتوز - 2 ج�م ملح - 2 جم 
فانيلي�ا - 50 ج�م كورن فل�ور - 5 بياض بيض - 50 جم س�كر 
فركتوز » دايت »- 150 جم دقيق الحشو - 150 جم مربى فراولة 

دايت
خطوات التحضري:

نضع بياض البيض والسكر وامللح يف العجانة ونركه يخلط جيداً 
.

ويف طب�ق أخر ضعي صفار البيض والس�كر والدقي�ق والفانيليا 
ونحركه جيداً باملرضب اليدوي.

ث�م نضع بياض البي�ض ونحرك ويف صينية به�ا ورق زبدة نضع 
الخليط ونفرده عىل الصينية وندخله الفرن ملدة 12 دقيقة .

نخرجها من الفرن ونضع الحش�و بالداخل ونلف السويرسول ثم 
إضغطي عليها جيداً ثم يقطع حلقات ويقدم .

سويرسول دايت

؟؟هل تعلم
- اإلنكلي�ز ه�م أول من ع�رف كرة 
ث�م  ومارس�وها،  بالعال�م  الق�دم 

انترشت يف شتى أنحاء العالم.
- أول نادي س�عودي فاز بمس�ابقة 
كأس االتحاد الس�عودي لكرة القدم 

هو نادي االتحاد السعودي.
- اتح�اد االتحادات الدولية للرياضة 

يقع يف مونت كارلو.
-الفري�ق ال�ذي فاز ب�كأس أفريقيا 
لألندية األبطال لكرة القدم ألول مرة 

هو فريق النادي األهيل املرصي.
- الطول الرسمي ألحواض السباحة 
خمس�ني مرًا؟ وعرضها 21 مرًا ؟ 

وعمقها 1.80 مرًا؟
- هناك خمسة أنواع للسباحةمعتمدة 
أوملبًيا: الصدر - الظهر - الفراشة - 

الحرة- التتابع؟
- الس�باحة م�ن أفض�ل الرياضات 
ق�وة  ع�ىل  باملحافظ�ة  الخاص�ة 
العضالت والقوام السليم والرشيق؟

- أس�امة املل�ويل أول بط�ل أوملب�ي 
تون�ي يح�رز امليدالي�ة الذهبية يف 

مسافة 800 مر؟

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2139( الخميس  14  آيار  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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عدنان درجال: االندية البرصية هلا مكانة 
متميزة عىل خارطة االبداع الريايض

             المستقبل العراقي/ متابعة

اكد وزي�ر الش�باب والرياضة، عدن�ان درجال، 
ان االندي�ة البرصي�ة له�ا مكان�ة متمي�زة عىل 
خارط�ة االبداع الري�ايض العراقي.وقال درجال 
يف منشور عرب حسابه الرسمي عىل »فيسبوك«، 
»اس�تقبلنا اليوم بمكتبنا يف مقر الوزارة، رئيس 
وأعضاء نادي امليناء الريايض، فضال عن رئيس 
ن�ادي البرصة، وبارك�وا لنا تس�نمنا املنصب«.

وأضاف ان »االندية البرصية لها مكانة متميزة 
عىل خارط�ة االبداع الريايض العراقي ومن دواع 
الفخ�ر ان تق�وم وزارة الش�باب والرياض�ة ب� 
إس�ناد ودعم الحركة الرياضي�ة يف هذه املدينة 
العزيزة، ال س�يما يف ظل وجود املدينة الرياضية 
فيها وملعب امليناء الذي وصل اىل مراحل متقدمة 
م�ن العم�ل، ان التواص�ل ومتابعة النش�اطات 
الش�بابية والرياضية س�يتواصل عق�ب انتهاء 

االزم�ة الصحي�ة«.ويف ختام اللق�اء قدم رئيس 
نادي املين�اء محمد جابر الدرع الخاص للنادي، 
فيم�ا ق�دم مدي�ر فريق الك�رة الزي الرس�مي، 

وأع�رب الحض�ور عن ثق�ة الجماهري 
الرياضي�ة للنه�وض بواق�ع الش�باب 

والرياضة العراقي الحايل.

إدارة الزوراء تؤكد عدم مشاركتها 
يف انتخابات احتاد السباحة

             المستقبل العراقي/ متابعة

اك�دت الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء الريايض، 
األربع�اء، ع�دم مش�اركتها يف انتخاب�ات 
اتح�اد الس�باحة والت�ي أقيم�ت اليوم 

األربعاء.
وش�ارك عضو الهيئة اإلدارية لنادي 
ال�زوراء اس�عد الزم يف انتخاب�ات 
إدارة  دف�ع  ال�ذي  االم�ر  الي�وم، 
ال�زوراء اىل اص�دار بي�ان به�ذا 

الشأن.
وذكر بيان عن النادي، أن »الهيئة 
االداري�ة لنادي ال�زوراء، تعلن 

ع�دم مش�اركتها يف انتخاب�ات اتحاد 
السباحة التي اقيمت األربعاء«.

البي�ان، أن »اس�عد الزم  وأض�اف 
تواج�د يف االنتخاب�ات كونه عضو 

اللجن�ة التطبيعية التحاد الكرة، وحض�وره لالنتخابات ممثالً 
للجنة«.وأضاف النادي، أن »الزوراء اعلن يف وقت سابق وبكتاب 

موجه التحاد السباحة بعدم مشاركة النادي يف االنتخابات«.
واسفرت انتخابات اليوم، عن فوز خالد كبيان برئاسة االتحاد، 

بارشاف االتحاد الدويل.

العراق يعتذر عن مواجهة 
إيران وديًا

انتخاب خالد كبيان رئيسًا 
الحتاد السباحة

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�رر االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم، االعت�ذار عن خوض 
مب�اراة ودية ب�ن منتخب الش�باب أمام نظ�ريه اإليراني 

تحضرياً لكأس اسيا 2020.
وق�ال مصدر يف االتحاد، ان »االتح�اد العراقي لكرة القدم، 
تلق�ى طلب�ا من نظ�ريه اإليراني إلقامة مب�اراة ودية بن 

منتخبي شباب البلدين«.
وأوض�ح ان »االتح�اد اعت�ذر ع�ن الدع�وة بس�بب تفيش 
ف�ريوس كورون�ا يف اي�ران وحفاظ�اً ع�ىل س�المة العبي 

منتخب الشباب«.
وحدد االتحاد االٓس�يوي لكرة القدم ي�وم الثامن عرش من 
ش�هر حزيران املقبل، موعدا لقرعة كأس آس�يا للش�باب 
تحت 19عاما التي ستقام يف أوزبكستان للفرتة من الرابع 

عرش ولغاية الحادي والثالثن من ترشين االٔول املقبل.

صديق باريت ينصحه بشأن آرسنال

إلغاء حفل جوائز األفضل يف فرنسا

              المستقبل العراقي/ متابعة

بات العب الوس�ط الغاني توم�اس بارتي 
مطلوب�ا ل�دى عدة ف�رق أوروبي�ة كربى، 
يف اآلون�ة األخ�رية، وارتب�ط باالنتق�ال إىل 
اإلنجليزي.وتلق�ى  أو  األملان�ي  الدوري�ن 
بارتي العب أتلتيكو مدريد النصح من أحد 
املقربن له، فيما يخص إمكانية انتقاله إىل 
آرسنال.وارتبط اسم الدويل الغاني بالتعاقد 
مع آرس�نال، بعدما تألق بشدة مع أتلتيكو 
مدري�د يف املوس�م الحايل، حي�ث بدأ جميع 
مباري�ات الفريق بمس�ابقة دوري أبطال 
أوروبا، كما لعب 24 من أصل 27 يف الليجا. 
ويعتقد العب املنتخب الغاني قاسم نوهو، 
أن عىل صديقه بارتي االنتقال إىل آرس�نال، 

يف ح�ال تمك�ن األخري م�ن دف�ع الرشاط 
الجزائي يف عق�د الالعب والبالغ 45 مليون 
جنيه إسرتليني. وقال نوهو يف ترصيحات 
لقن�اة »تي يف 3« عرب حس�ابها عىل موقع 
إنس�تجرام: »بارت�ي يلع�ب يف أح�د أفضل 
أندية العالم، وآرس�نال أح�د أفضل األندية 
أيضا«.وتاب�ع: »بالنس�بة يل، إن�ه ق�راره 
وحده، ألن اللعب يف أتلتيكو مدريد مشابه 
للع�ب يف آرس�نال«. وأض�اف: »الفريق�ان 
يحظي�ان باملرتبة ذاته�ا يف الدوري املحيل، 
يقاتالن عىل املركز الثالث أو الرابع والتأهل 
إىل مس�ابقة دوري أبطال أوروبا«.وأردف: 
»لكن كم�ا نعرف جميعا، فإن الربيمريليج 
أفضل دوري يف العالم، ولهذا الس�بب فإنه 
إذا انتق�ل آرس�نال س�أكون س�عيدا له«. 

وكان�ت تقاري�ر صحفية مؤخرا، أش�ارت 
أيض�ا إىل رغبة ليفربول يف االس�تفادة من 

خدم�ات بارت�ي، من خ�الل مبادلته بنجم 
الوسط اإلنجليزي تشامربلن.

              المستقبل العراقي/ متابعة

قررت الس�لطات الفرنس�ية، إلغاء حف�ل جوائز األفضل 
للموس�م الج�اري 2019/2020 بس�بب تف�يش فريوس 
كورونا.وأشارت صحيفة »ليكيب« إىل أن فريوس كورونا 

مثلم�ا ألغى املوس�م الجاري من بط�والت دوري الدرجة 
األوىل والثاني�ة، وكذلك دوري الهواة والس�يدات، تس�بب 
أيض�ا يف إلغ�اء حف�ل جوائ�ز األفضل.وأضاف�ت أنه من 
املنتظر أن تعلن رابطة الالعبن املحرتفن بش�كل رسمي 

عن إلغاء الحفل قريبا.

ولفتت ليكيب إىل أن إلغاء الحفل يعني أنه لن يكون هناك 
خليفة لكل من كيليان مبابي الفائز بأفضل العب املوسم 
امل�ايض أو كريس�توف جالتيه أفضل مدي�ر فني، وكذلك 
كريم بنزيما ال�ذي نال جائزة أفضل 

العب خارج فرنسا.

سونيس: مالك مانشسرت سيتي حاولوا رشاء ليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د جراي�م س�ونيس، نج�م ليفرب�ول الس�ابق، أن م�الك 
مانشسرت س�يتي يف أبوظبي »حاولوا كثريا« رشاء ليفربول 

قبل أن يحولوا أنظارهم للسيتيزنس.
وأفص�ح س�ونيس يف مقابل�ة أجراها مع ش�بكة »س�كاي 
س�بورتس« عن محادثة قصرية مع س�يدة األعم�ال أماندا 

س�تافييل، التي ش�اركت يف رشاء الش�يخ منص�ور بن زايد 
ملانشسرت سيتي يف سبتمرب/ أيلول 2008.

وتم رصد ستافييل يف حضور بعض املباريات يف آنفيلد، وعىل 
األخص مب�اراة الذهاب يف نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 

مع تشيليس قبل 5 أشهر من رشاء مانشسرت سيتي.
ومن املعروف يف ذلك الوقت أن مالكي السيتي الحالين كانوا 
عىل مقربة من صفقة ل�رشاء 49% من ليفربول، مع تعين 

س�تافييل يف وظيفة بمجل�س إدارة النادي.لكن الصفقة لم 
يكتب لها النجاح وس�ط مشاكل متزايدة ملالكي الريدز توم 
هيكس وجورج جيلي�ت، اللذين طردا تقريًب�ا من ليفربول 
ع�ام 2010، عندم�ا تدخلت مجموع�ة فين�واي الرياضية.

ومع مشاركة ستافييل اآلن بشكل كبري يف محاولة استحواذ 
اململك�ة العربي�ة الس�عودية ع�ىل ملكي�ة نادي نيوكاس�ل 

يونايتد، استذكر سونيس اجتماعه معها.

وق�ال: »ذهبت إىل دبي منذ 12 أو 13 س�نة، وأقمت يف فندق 
أتالنتس، ووصلت يف وق�ت مبكر بعد الظهر، وخرجت حول 
الفن�دق م�ع زوجت�ي وابني، حي�ث ذهبنا إىل أح�د املطاعم 

الشهرية الذي كان فارًغا بعد الغداء مبارشة«.
وأضاف: »يف الطريق خرج شخص ما وقدم نفسه، 

ثم جاءت سيدة قدمت نفسها عىل أنها أماندا، 
وقالت أنا من مشجعي ليفربول«.

باريس يرسم سيناريو جديد لصفقة إيكاردي
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�ابق ن�ادي باري�س س�ان جريم�ان الزمن 
لتفعيل بند رشاء مهاجم�ه األرجنتيني، ماورو 
إي�كاردي، املعار م�ن إنرت مي�الن اإليطايل حتى 

نهاية املوسم الجاري.
وذك�رت صحيف�ة »الجازيت�ا ديللو س�بورت« 
اإليطالي�ة يف تقري�ر لها أن ب�ي إس جي بصدد 
تفعي�ل بند رشاء إي�كاردي قبل حل�ول يوم 31 

مايو/ أيار الجاري.
وأضاف�ت أن الصفق�ة تعد متنفس�ا اقتصاديا 
لإلنرت، وهو ما يحاول النادي البارييس استغالله 

خالل عملية املفاوضات.
وأش�ارت إىل أن إدارة ب�ي إس ج�ي تطم�ع يف 
تخفي�ض املقابل امل�ادي للصفق�ة )70 مليون 
ي�ورو( ألن األزم�ة االقتصادية بس�بب فريوس 

كورونا، قلبت األمور رأًسا عىل عقب.
وتابع�ت الصحيف�ة اإليطالي�ة »حت�ى اآلن، ال 

ع�ىل  مي�الن  إن�رت  إدارة  تواف�ق 
الن�ادي  يفك�ر  ل�ذا  التخفي�ض، 

الباري�يس يف صفق�ة تبادلي�ة بدمج 
أحد العبيه أم�ال يف التوصل التفاق مع 

مسؤويل النرياتزوري«.
وأك�دت أن كل االحتم�االت تبق�ى واردة، 
ولك�ن إذا أراد ب�ي إس ج�ي ض�م م�اورو 
إي�كاردي، فالب�د أن يتوص�ل التفاق يريض 

إنرت ميالن.

ديمبيل وأومتيتي يشعالن نار 
األزمات يف برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي، عن وجود أزمة 
كب�رية داخل أس�وار نادي برش�لونة، 
بس�بب الثنائ�ي الفرن�يس صاموي�ل 

أومتيتي وعثمان ديمبيل.
ف�إن   ،»ESPN« ش�بكة  وبحس�ب 
أومتيتي تأخر أكثر من نصف س�اعة 
عن م�ران الفري�ق الجمع�ة املايض، 
حي�ث كان امل�ران األول للفري�ق بعد 

الحجر الصحي.
أن  لن�ا  وأضاف�ت: »اع�رتف مص�در 
الجه�از الفني فوج�ئ تماما بالحالة 
البدني�ة ألومتيت�ي، ال�ذي كان بعيًدا 
ج�ًدا ع�ن بقي�ة زمالئ�ه، وتع�رض 
بعدها إلصابة يف الس�اق اليمنى، مما 
س�يجربه عىل الغياب ملا يقرب من 3 

أسابيع«.
ويف س�ياق منفص�ل، أفادت الش�بكة 

أن عثم�ان ديمب�يل لم يح�ر موعًدا 
قد ح�دده النادي أم�س الثالثاء لكي 
يخضع ألش�عة بالرن�ن املغناطييس، 

ملعرفة كيف تطورت إصابته.
وكان ديمب�يل ق�د تع�رض إلصابة يف 
وت�ر العضل�ة ذات الرأس�ن يف فخ�ذ 
ش�باط  فرباي�ر/  اليمن�ى،  الس�اق 
امل�ايض، واضطر الن�ادي للتعاقد مع 
مارت�ن برايثوايت يف صفق�ة طارئة، 

لتعويضه.
وأش�ارت مص�ادر داخ�ل برش�لونة، 
إىل أن ع�دم انضب�اط الثنائ�ي، يجعل 
مس�تقبلهم مع الفري�ق غري مؤكد يف 

الفرتة املقبلة.
وارتبط�ت أس�ماء ديمب�يل وأومتيتي 
بالرحيل يف املريكاتو الصيفي، سواء يف 
صفقات بيع نهائي أو ضمن صفقات 
تبادلي�ة، ولكن حت�ى اآلن ال يوجد أي 

عروض رسمية لهما للرحيل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أجري�ت انتخاب�ات االتحاد العراق�ي للس�باحة، حيث تم 
انتخاب خالد كبيان رئيساً لالتحاد.

وذك�ر بيان ع�ن االتح�اد، ان »انتخابات اتحاد الس�باحة 
أجري�ت اليوم، حي�ث تم انتخاب كبي�ان باغلبية الجمعية 
العام�ة وب�ارشاف وتأييد م�ن االتح�اد الدويل للس�باحة 
وحضور ستة من رؤس�اء االتحادات املركزية وممثالً عن 
وزارة الش�باب وبتواجد اعالمي مكثف انتخب خالد كبيان 

رئيساً لالتحاد«.
وق�ال كبيان بحس�ب البيان، أن »اب�واب االتحاد مفتوحة 
ونهتم اىل اعادة توازن عالقاتنا بشكل صحيح مع الجميع، 
وباألخص مع وزارة الش�باب والرياض�ة واللجنة االوملبية 

العراقية«.
وطم�أن كبي�ان العامل�ن يف الس�باحة بالحف�اظ ع�ىل 
حقوقه�م وتهيئة فرص نجاحهم، وطالبه�م ببذل »املزيد 
من الجهد«، مبيناً ان »املرحلة الس�ابقة لن ترتك اي أثر يف 
نفوسنا جميًعا وس�نعترب إخفاقاتها ومشاكلها جزءا من 
امل�ايض الذي ال يجوز له ان يتكرر، ويجب تركيز اهتمامنا 
ع�ىل املس�تقبل وفتح صفح�ة جدي�دة مبنية ع�ىل الثقة 

والتسامح«.

بايرن يربم رسميًا صفقة جمانية من هوفنهايم
              المستقبل العراقي/ متابعة

أتم ن�ادي بايرن ميون�خ، تعاقده مع أحد 
املواه�ب األملاني�ة الش�ابة، بض�م ناش�ئ 
هوفنهاي�م بعقد مدته 3 س�نوات. النادي 
الباف�اري، أعل�ن يف بي�ان رس�مي، الي�وم 

األربع�اء، حصول�ه ع�ىل توقي�ع املهاج�م 
األملان�ي أرميندو س�يب، البال�غ من العمر 
17 عاًم�ا. وجاءت الصفق�ة مجانية، إذ ال 
يرتب�ط املهاج�م األملاني الش�اب بعقد مع 
هوفنهايم، ليوقع لبايرن حتى عام 2023. 
وع�ىل مدار املوس�م الحايل، س�جل س�يب 

10 أه�داف، وصن�ع 5 آخري�ن، خالل 
15 مب�اراة ظه�ر خالله�ا م�ع فريق 
هوفنهايم تحت 17 عاًما.كان س�يب 
قد اجتاز الفحوص�ات الطبية بنجاح 
يف أبريل/نيس�ان املايض، ما تسبب يف 

غضب مسؤويل هوفنهايم.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

هاالند يعلق عىل اهتامم ريال مدريد

المستقبل العراقي/ متابعة            

رد النرويجي إيرلينج هاالند، نجم بوروسيا دورتموند، بشكل 
دبلوم�ايس عىل األنب�اء التي ربطت�ه بالرحيل عن س�يجنال 

إيدونا بارك، واالنضمام إىل ريال مدريد.
وقال هاالند، يف ترصيحات لشبكة »سكاي سبورتس«، اليوم 
األربعاء، حينما ُسئل عن اهتمام املريينجي: »أركز عىل عميل، 

وليس ع�ىل االهتمام املوجه يل.. أفك�ر يف القيام بعميل، وهو 
أكثر يشء أحبه«.

وتط�رق للحديث عن بدايته الصاروخية مع دورتموند، حيث 
س�جل 12 هدًفا يف 11 مباراة برفقة أس�ود الفيستيفال، منذ 
وصول�ه يف يناير/كان�ون ث�ان امل�ايض، قادما م�ن ريد بول 

سالزبورج النمساوي.
وقال: »لقد بدأت بش�كل جيد مع دورتمون�د بالتأكيد.. أركز 
ع�ىل عميل لكي أتحس�ن كل ي�وم، وذلك من خ�الل االهتمام 
بالتفاصي�ل.. أتعل�م أكثر فأكث�ر، وأح�اول أن أظهر بأفضل 

شكل ممكن«.
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سما حسنجوسلين إيليا

احتف�ل الربيطانيون، منذ بضعة أيام، بذك�رى انتهاء الحرب العاملية 
الثاني�ة، أو ما يعرف ب�»يف داي«، ولفتني لقاء مع بيتي ويب، البالغة 
من العمر 95 عاماً، التي لعبت دوراً فعاالً يف فك الشيفرة خالل الحرب 
العاملية الثانية، وعملت يف مركز »بليتش�ي« الشهري يف شمال إنجلرتا، 
وكانت من أهم األس�ماء التي رادفت حل ألغاز الرس�ائل املش�فرة أو 

.»Enigma Messages«�ال
ُس�ئلت هذه الس�يدة، التي ال تزال بكامل قواه�ا العقلية، وتعيش يف 
منزلها، وليس يف بيت العجزة، عن رأيها بحرب »كورونا« ضد البرش، 
والح�رب العاملي�ة، ردت: »الف�رق ش�تان ما بن االثنت�ن، ألنه خالل 
الحرب العاملية الثانية، كنا نع�رف العدو، أما اليوم يف الحرب الحالية 
فالعدو مجهول«. ومضت بيتي تروي قصصها الشيقة خالل الحرب، 
رسحت يف حديثه�ا، وحملتني بحكاياته�ا وتفصيلها لصورة الحرب 
التي عاش�تها، وهي يف ريعان الش�باب، إىل ب�ريوت وإىل الحروب التي 

عايشتها.
لطاملا أحببت س�ماع قصص املس�نن الذين يعتربون بنظري خمرية 
األجي�ال، ومنهم نتعلم ونس�تفيد، ال س�يما هؤالء الذي�ن دافعوا عن 
أوطانه�م، وفقدوا أصدقاءهم أم�ام أعينهم، ولكني ش�عرت، وألول 
م�رة، بأني أش�به العجوز املتقاعدة كثرياً، ونملك قواس�م مش�رتكة 
عدي�دة )ما عدا الس�ن طبعاً(. يف الكثري من الجلس�ات، أخرب من هم 
من املحظوظن، الذين لم يعايشوا الحرب، باملآيس التي مرت علينا يف 
بريوت، عىل مدى عدة سنوات، وخالل حروب عديدة أتذكر منها فرتة 
أواخ�ر الثمانينات، وأوائل التس�عينات، وما بعده�ا، وأقارنها تماماً 
مث�ل بيتي بح�رب »كورونا« عىل الب�رش، فهي محق�ة، ألن الحربن 
مختلفتان، ليس فقط ألننا يف هذه الحرب نجهل العدو الذي ال نعرف 
عنه س�وى أن اس�مه »كورونا«، وآت من الصن، ب�ل إن هناك فارقاً 
كب�رياً، ألن الح�روب التي عش�تها، وعىل الرغم من قس�اوتها، كانت 
تجم�ع الجريان، كن�ا نتجمع يف املالجئ التي كان�ت عبارة عن أماكن 
تح�ت األرض يف مدارس هجره�ا العلم والتالميذ، وكن�ا نلهو ونلعب 
ونأكل ما توفر من خبز وأجبان مبس�رتة، الله يعلم بسوء مكوناتها. 
كنا نلهو، ولم تحرمن�ا الحرب من رسقة لحظات جميلة ووالدة حب 
ومغازل�ة يف امللج�أ بن ج�ار وجارته يف عم�ر ال�ورود، وال أزال أذكر 
س�اعات الهدنة، ووقف إطالق النار التي كنا نس�تغلها يف الذهاب إىل 
املنزل، لتفق�د األرضار، واالتصال بصاحب مح�ل الزجاج، لكي يأتي 
ويس�تبدل النوافذ التي انكرست بسبب القذائف املدوية التي سقطت 
يف محي�ط البيت ف�رتة الليل. والي�وم أنا مثل بيت�ي يمكنني أن أروي 
الكث�ري م�ن قصص الحرب التي عش�ت تفاصيله�ا، وال تزال أصوات 

القذائف والقنابل تخرق سمعي وأذني.

لت الجئة،  لم أنَس األذى النفيس الذي يالحقني، منذ صغري؛ كوني ُس�جِّ
ببطاقة زرق�اء، يف مدارس وكالة األمم املتحدة لغوث وتش�غيل الالجئن 
الفلس�طينين )أون�روا(، وكذلك حمي رقما متسلس�ال يف بطاقة أخرى، 
خاص�ة بالخدم�ات الصحي�ة الت�ي تقدِّمها الوكال�ة. ويب�دو أنني كنُت 
مرغمًة عىل س�ماع الحكاي�ات التي كانت ُتروى أمامي م�ن الكبار، عن 
أي�ام اللج�وء األوىل يف الخيام، واألىس يعترص قلب�ي الصغري، ولكني حن 
كربت أيقن�ت أن البهجة التي تحدَّث عنها الكب�ار، فرحن بال�«ُبْقِجة«، 
هي البهجة نفس�ها التي يفرح بها الالجئ�ون اليوم، حن يحصلون عىل 
، عىل فرتات، ويف املناسبات. ويبدو أن الجوع هو أشدُّ وأقىس  طرد غذائيٍّ
من كلِّ القضايا، وقد أصبح عىل مرِّ الزمان )72 عاًما من نكبة فلسطن( 
�ا مرشوًعا، يج�ب الدفاع عنه، يف أنظ�ار كثريين من  الط�رد الغذائي حقًّ
�ْرد الغذائي م�ع بداية النَّْكب�ة، حن حطَّ  الفق�راء واملحتاج�ن.  بدأ الطَّ
ا، من ُقراهم  ً الفلس�طينيون رحاله�م يف املخيَّم�ات، بعد تهجريهم ق�رسْ
ع تلك الطرود منظم�ُة الصليب األحمر  ومدنه�م. ويف البداية، كان�ت توزِّ
ال�دويل، قبل أن تت�وىلَّ وكالة الغ�وث األممية تلك املهم�ة يف العام 1949، 
ع كلَّ فرتة، بحسب ميزانية الوكالة، وما  وأصبح الطرد الغذائيُّ الذي يوزَّ
رين، يميِّزهم عن غريهم من  اه من دعم، نمط حياة بالنسبة للمهجَّ تتلقَّ
املواطنن، أصحاب القرى واملدن التي اس�تقرَّ حولها الالجئون، وأقيمت 
املخيَّمات عىل تخومها. ولذلك أصبح الطرد الغذائي، والذي اتَّسع ليشمل 
املالبس واألحذية أيضاً، وس�يلة للمقايضة والبيع »عىل العميان«، يعني 
ى »البقجة«، من دون أن يعرف ما يف  أن يبيع أحُدهم الطرد، وكان يس�مَّ
داخله�ا، وقد يخرس، وقد يربح، مقابل البيع، أو املقايضة. وألن كلَّ أزمة 
اًرا، فقد ظهر التجار الذي يشرتون الُبَقج )جمع بقجة(، والذين  تفرز ُتجَّ
يس�تغلُّون حاج�ة الناس، يف ذل�ك الوقت، فيحصلون منه�م عىل البقجة 
التي اس�تلموها، م�ن دون أن يعرفوا قيمة محتوياتها، ث�م يتم فتحها، 
وفرزها، وبيع محتوياتها فرادى، وال يرتكون ش�يًئا، من دون استغالل، 
حت�ى األكياس املصنوعة من الخيش التي كان�ت توَضع فيها محتويات 
املعون�ة، له�ا طريقة الس�تغاللها وبيعه�ا. وهكذا أصبح وقت اس�تالم 
البقجة موعًدا إلجراء املعامالت التجارية، وتحصيل الحقوق، ورّد الديون 
من الفق�راء وإليه�م، ورشاء مس�تلزمات رضورية غري الت�ي تحتويها 
البقج�ة، خاص�ة ل�ُأرَس التي تمتل�ك البن�ات، واللواتي أصبحن يف س�نِّ 
ال�زواج. مرَّ الطرد الغذائي بتحوُّالت كثرية، وبعد النكبة بس�نوات، قررت 
املنظمات الفلسطينية التي ظهر نشاطها، وأحيت القضية الفلسطينية، 
أن تع�زِّز صم�ود الالجئن، خصوص�ا أن العائالت الفلس�طينية الفقرية 
انخرط شبابها يف صفوف املقاومة، وتعرَّضوا لالعتقال، أو املوت، عىل يد 
االحت�الل، فكان ال بدَّ من تقديم الدعم لعوائلهم، عن طريق الطرود التي 

أصبحت عىل شكل صناديق من الكرتون. 

اكتشاف فريوس آخر لدى اخلفافيش يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكورونا
تظهر األبحاث يف الوقت الحايل أنه 
من املحتمل جدا أن يكون فريوس 
كورون�ا تط�ور بش�كل طبيعي 
– ربم�ا ب�دأ ل�دى الخفافيش ثم 
انتقل إىل مضي�ف حيواني، حتى 
ط�ور الطف�رات الالزم�ة لجعله 

وباء عامليا.
وأعطت دراسة جديدة مصداقية 
أكرب لهذه النظرية، حيث وجدت 
لف�ريوس  “قريب�ا”  اكتش�افا 
SARS-CoV-2 لدى الخفافيش، 
بم�ا يف ذل�ك الطف�رات التي هي 
“إدراج انتقائ�ي” للمواد الجينية 
يف الجينوم الف�ريويس، تظهر أن 

ه�ذه التغي�ريات لتكوين الف�ريوس يمكن أن 
تحدث بشكل طبيعي.

بجامع�ة  الدقيق�ة  األحي�اء  عال�م  ويق�ول 
“شاندونغ فريست” الطبية الصينية، ويفينغ 
يش: “من�ذ اكتش�اف SARS-CoV-2، ظه�ر 
عدد م�ن االقرتاح�ات التي ال أس�اس لها بأن 
الف�ريوس له أص�ل مخت�ربي. تظه�ر ورقتنا 
البحثية بوضوح ش�ديد أن هذه األمور تحدث 
الربي�ة”. وُح�دد  الحي�اة  بش�كل طبيع�ي يف 

ف�ريوس الخف�اش املكتش�ف حديث�ا، وال�ذي 
أطلق علي�ه الفري�ق RmYN02، خالل تحليل 
302 عين�ة م�ن 227 خفاش�ا ت�م جمعه�ا يف 
مقاطع�ة يون�ان، الص�ن، يف النص�ف الثاني 
م�ن ع�ام 2019. وبع�د تحلي�ل الفريوس�ات 
املوج�ودة يف عين�ات الخفافيش ه�ذه، تمكن 
الفري�ق من الكش�ف عن جينن ش�به كاملن 
 .RmYN02و RmYN01 – لف�ريوس كورون�ا
وتب�ن أن ل�دى RmYN01 تطاب�ق منخفض 
مع SARS-CoV-2. ولكن RmYN02 يشارك 

93.3% من الجينوم الخاص به مع 
ج�ن  ويش�ارك   ،2-SARS-CoV
معن يس�مى 1ab بنس�بة %97.2 
– وه�و أقرب تطاب�ق يف هذا الجن 
 RmYN02 ويحت�وي  اآلن.  حت�ى 
عىل إدخ�ال األحم�اض األمينية يف 
النقطة التي تلتق�ي فيها وحدتان 
فرعيت�ان )S1 وS2( م�ن بروت�ن 
 2-SARS-CoV ويحت�وي   .spike
أيضا عىل إدخاالت S1 وS2 – وهما 
ليس�ا األحماض األمينية نفسها يف 
الفريوسن، ولكنها توضح أن هذه 
الح�االت يمك�ن أن تحدث بش�كل 
طبيع�ي. وع�ىل الرغ�م م�ن أوجه 
التش�ابه، ال يعني ذلك أن RmYN02 هو سلف 
مبارش للفريوس الذي يس�بب انتشار “كوفيد 
19” حول العالم – خاصة بالنظر إىل أن الجن 
الخاص بمجال ربط املس�تقبالت املهم للغاية، 
 ،2-SARS-CoV له تطاب�ق منخفض جدا مع
فقط 61.3%. ولكن العثور عىل جينات فريوس 
كورونا جديدة مفيد بشكل ال يصدق، إذا أردنا 
اكتش�اف كيفية تطور SARS-CoV-2 إىل ما 

هو عليه اليوم.

نجدة بغداد: القبض عىل )١١٢( خمالفًا للحظر و)١٦٩( متسوالً 

بغداد / املستقبل العراقي

القت القوات األمنية، أمس األربعاء، القبض 
ع�ىل 112 مخالف�ا لحظ�ر التج�وال و169 

متسوال يف مناطق متفرقة من بغداد.

وذك�ر بي�ان ملديري�ة نج�دة بغ�داد تلق�ت 
“املستقبل العراقي” نسخة منه، ان دوريات 
النج�دة الق�ت القبض ع�ىل )112( مخالفا 
لتعليم�ات وأوق�ات حظ�ر التج�وال، وعىل 

)169( متسوال”.

واض�اف ان الدوري�ات ضبط�ت 6 عج�الت 
عليه�ا اش�ارة حج�ز، و91 دراج�ات نارية 
مخالف�ة للتعليم�ات”، يف مناط�ق متفرقة 
من العاصمة، حيث تم تسليمهم اصولياً اىل 

الجهات ذات االختصاص.

بدأت انستجرام مجموعة جديدة من اإلجراءات فيما يخص مكافحة التنمر 
وتشجيع الحوار اإليجابي, حيث أتاحت إمكانية حذف عدة تعليقات دفعة 
واحدة بسهولة كبرية بدالً من حذفها بشكل منفرد يف كل مرة. كما تخترب 
الرشكة إمكانية تثبيت التعليقات لتظهر يف األعىل بغّض النظر عن توقيت 
نرشه�ا. واآلن يمكنك ح�ذف حتى 25 تعليق معاً، وذل�ك بعد الضغط عىل 
تعليق معن ومن ثم اختيار النقاط الثالثة يف أعىل اليمن ومن بعدها خيار 

Manage Comments ويمكنك اختيار عدة تعليقات وحذفها مبارشة.
أم�ا لو أردت حج�ب أو تقييد تلك الحس�ابات الن�ارشة للتعليقات يمكنك 
الضغ�ط ع�ىل More Options ومن ثم اختيار ما يناس�بك. وه�ذه املزايا 

متاحة عىل أندرويد و iOS تدريجياً بدءاً من اليوم.
وقريب�اً س�تبدأ انس�تجرام باختب�ار إمكاني�ة تثبي�ت التعليق�ات لتتيح 
للحسابات ترويج بعض التعليقات وجعلها يف أعىل التعليقات جميعاً حتى 
لو ل�م يكن التعليق األول، مع العلم أنه يمك�ن تثبيت حتى ثالثة تعليقات 

لكل منشور، وسيتم إبالغ صاحب التعليق بأن تعليقه قد تم تثبيته.

انستجرام تتيح حذف عدة تعليقات معًا 
وختترب تثبيت التعليقات واملزيد

اكتشاف آثار »كارثة كبرية« عىل القمر
اكتشف العلماء أدلة لسقوط كويكب ضخم 
عىل القمر، تس�بب يف صهر قرشته وخلطها 
يف دائ�رة نصف قطرها مئ�ات الكيلومرتات. 
وسيس�اعد ه�ذا االكتش�اف ع�ىل معرف�ة 

ماضيه وتاريخ األرض أيضا.
ب�أن   ،Nature Astronomy مجل�ة  وتفي�د 
العلماء اكتش�فوا أدلة س�قوط الكويكب يف 
عينات تربة وصخور القمر التي جلبها رواد 
الفضاء املش�رتكن يف رحلة “أبولو 17” عام 
1972، حي�ث عثر العلماء فيه�ا عىل دقائق 
مع�دن Baddeleyite )أكس�يد الزركونيوم( 

مقاساتها 0.25 ملم.
وتق�ول الباحثة آنا س�رينوك من متح�ف أونتاريو 
امللكي، “بأنه عىل الرغم من مقاسات دقائق أكسيد 
الزركوني�وم أقل م�ن امللليمرت، إال أنه�ا األكرب التي 

رأيتها يف عينات أبولو”.
وق�د توصل الخ�رباء إىل اس�تنتاج مف�اده، أن هذا 

املعدن )أكس�يد الزركونيوم( تش�كل من معدن آخر 
– الفيانيت )الزركونيوم املكعب هو الشكل البلوري 
املكع�ب لثاني أكس�يد الزركونيوم( الذي يس�تخدم 
بكثرة يف املجوه�رات ألنه يحاك�ي األملاس. ومعدن 
الفينيت يمكن أن يتكون فقط يف درجة حرارة أعىل 
م�ن 2300 درج�ة مئوية. إذا ما ال�ذي صهر قرشة 

القمر؟ يعتقد العلماء بأن اصطدام كويكب 
ضخ�م قب�ل أكثر م�ن 4300 مليون س�نة، 

عندما كان القمر واألرض ما يزاالن فتين.
وحاليا يستمر النشاط الجيولوجي لأرض، 
حيث تؤدي حركة الصفائ�ح التكتونية، إىل 
نش�وء قرشة جدي�دة يف املحيطات، وانغمار 
الطبق�ات القديم�ة يف وش�اح األرض م�ن 
جديد. وعىل اليابس�ة يس�بب الضغط العايل 
يف س�حق الطبقات وظه�ور جب�ال عالية، 
وتجري عملية تسوية سطح األرض بسبب 

عوامل التعرية املستمرة.
ويق�ول الباحث يل وايت م�ن متحف انتاريو 
امللك�ي، “م�ن دراس�ة القم�ر  يمكننا فه�م تاريخ 
األرض بش�كل أفض�ل. ف�إذا ظه�رت األحجار عىل 
القمر، بس�بب درجات الح�رارة العالية الناتجة عن 
االصطدام�ات القوية، فقد تك�ون نفس العملية قد 

حدثت عىل األرض”.

نبه باحثون من جامعة كاليفورنيا يف الواليات 
املتح�دة األمريكية من أن مادة تحتوي عليها 
العدي�د م�ن أدوية ع�الج الس�عال يمكن أن 
تسبب تفاقم حالة املرىض الذين يعانون من 

أعراض فريوس كورونا املستجد.

ولفت�وا إىل أن م�ادة »ديكس�رتوميثورفان« 
املوج�ودة يف أكثر من 120 صنف�ًا من أدوية 
الس�عال يمك�ن أن ت���ؤثر س�لباً ع����ىل 
صحة املرض���ى يف ه�ذه الح����الة ألنها 

تحفز نشاط الفريوس.

ونقل موقع Today عن براين شويشت وهو 
أس�تاذ يف يف الكيمياء الصيدلي�ة يف الجامعة 
قول�ه إن ه�ذا ال يعني أن يتوق�ف الناس عن 
تناول تلك األدوية، مش�رياً إىل أن األمر ما زال 

يحتاج إىل املزيد من التعمق.

ملرضى كورونا... احذروا أدوية عالج السعال

أعل�ن موق�ع التواص�ل االجتماعي “تويرت” أن�ه فرض إج�راءات جديدة 
ملكافح�ة انتش�ار األخبار املضللة بش�أن جائح�ة “كوفي�د-19”. وذكر 
املوق�ع أنه وض�ع عالمات وتحذيرات عىل بعض املنش�ورات التي تحتوي 
ع�ىل معلومات محل جدل أو مضللة ح�ول جائحة تفيش فريوس كورونا 
املس�تجد )كوفي�د -19(. وأوض�ح املوق�ع يف مدونة نرشه�ا أن العالمات 
والرس�ائل التحذيرية تهدف إىل “تقديم تفسريات أو توضيحات إضافية” 
يف الحاالت التي ال تكون فيها مخاطر الرضر املرتبط بتغريدة شديدة بما 
يكفي إلزالتها، “ولكن يف حالة استمرار الخلط بن األشخاص أو تضليلهم 
بس�بب املحتوى”. وتابع: “هذا سيجعل من الس�هل العثور عىل الحقائق 
واتخاذ قرارات مستنرية بشأن ما يراه الناس”، وذلك بحسب موقع “بي 
بي يس”. ويمكن أيضا إضافة تحذيرات إلبالغ املستخدمن بأن تغريدة ما 
تتعارض مع إرش�ادات خرباء الصحة العامة قبل عرضها. وقال “تويرت” 
إنه س�يقرر عىل أساس كل حالة عىل حدة أي مشاركات سيتم تصنيفها، 

وسيطبق أيضا تلك السياسة عىل التغريدات السابقة.

إجراءات جديدة من »تويرت«
 ضد األخبار املضللة


