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املالية الربملانية تتحدث عن طلبات إلجراء »تعديالت« عىل قانون التقاعد املوحد
دعوات الستدعاء سفراء االحتاد االوريب بعد رفع علم »املثليني« يف بغداد
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أطلق العراق، أمس األحد، عملية بأس�ناد جوي 
لتدم�ر مرتك�زات وقواع�د وأس�لحة تنظي�م 
»داع�ش« يف غ�رب وش�مال الب�اد وص�والً إىل 

الحدود السورية عرب احد عرش محوراً.
وبحس�ب بي�ان للعملي�ات املش�ركة، تلق�ت 
املستقبل العراقي نس�خة منه، فإن »القطعات 
االمني�ة املش�اركة يف عملي�ات اس�ود الجزيرة 
ضم�ن مح�ور قي�ادة عملي�ات ص�اح الدين، 
تمكن�ت من تحقيق أهدافها املرس�ومة يف هذه 
العملي�ة«، مضيف�ة انها »تمكنت حتى س�اعِة 
أعداد هذا اإليجاز )مس�اء األحد( من قتل ثاثة 
م�ن عصاب�ات داع�ش االرهاب�ي احدهما كان 
يرتدي حزام ناس�ف فجر نفسه بعد محارصته 
من قبل فوج س�وات التاب�ع اىل مديرية رشطة 
ص�اح الدين، والعث�ور ع�ى )٧( أوكار بداخل 
احدها هوائي لاتصاالت وحزام ناس�ف وفرش 
ومواد غذائية، والعثور عى )١٢( عبوة ناس�فة 
عب�ارة ع�ن جلكان�ات وقنابر ه�اون ١٢٠ملم 
وصواريخ نمس�اوي تم تدمره�ا موضعياً من 

قبل مفارز املعالجة«.
وتابع�ت انها »عثرت عى نفقني، وتدمر عجلة 
مفخخ�ة ن�وع بيكب ع�ذاري من قب�ل طران 
الجيش العراقي«، مشرة اىل انه »جرح )٤( من 
منتس�بي فوج س�وات اصابتهم بني املتوسطة 

والخفيفة«.
وم�ن جانبه�ا، أعلن�ت هيئة الحش�د الش�عبي 
إس�قاط طائرة مسرة لتنظيم داعش يف مدينة 

خانقني بمحافظة ديإىل نفسها. 
التفاصيل ص2
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فـقـرًا« يف الوسط واجلنوب

الوقف الشيعي:
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إيران حتذر من تداعيات أي حترك أمريكي ضد ناقالت نفطها
الكعبي: اغلب املٔوسسات الصحية فقدت قدراهتا اخلدمية بسبب توقف التمويل
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وزير الكهرباء والسفري االيراين يبحثان توسيع التعاون

الكاظمي يوجه الداخلية باستخدام كل امكاناهتا 
للكشف عن املختطفني واملغيبني

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

التجارة: 
املوسم التسويقـي هذا العـام بدأ 

يف الذروة واستلمنا مليون طن

أدوية سامراء حتقق زيـادة 
كبرية يف مبيعاهتا خالل الفصل 

االول من العام احلايل

البيطرة تصعد من 
اجراءاهتا للحـد من مـرض 

أنفلونزا الطيور

       بغداد / المستقبل العراقي

حذرت الخارجية اإليرانية يف رس�الة إىل األمني العام لألمم 
املتحدة من تداعيات أي نوايا أمريكية للتحرك ضد ناقات 
النفط اإليرانية يف منطقة الكاريبي بعد إرس�ال واشنطن 

قوات بحرية إليها.
وقال وزي�ر الخارجية محمد جواد ظري�ف إن التهديدات 
األمريكي�ة ض�د ناق�ات النف�ط اإليرانية مس�تفزة وغر 
قانونية وقرصنة بحرية تش�كل خطرا عى األمن والسلم 
العامل�ي. وأك�د أن�ه ع�ى اإلدارة األمريكي�ة أن تتحم�ل 
املس�ؤولية عن تداعيات أي إجراء غر قانوني ضد ناقات 

النفط اإليرانية. وش�دد وزير الخارجي�ة عى أنه من حق 
إي�ران القيام ب�أي إجراءات رضورية ومناس�بة للرد عى 
التهدي�دات األمريكي�ة. كما رصح عب�اس عراقجي نائب 
وزير الخارجية بأن لجوء الواليات املتحدة إىل القوة يشكل 
تهدي�دا لحرية املاح�ة والتجارة الدولية، مش�ددا عى أن 

طهران سرد عى أي تهديد يستهدف ناقات نفطها.
وقال عراقجي عقب استدعاء الخارجية اإليرانية، للسفر 
الس�ويرسي لدى طه�ران، راع�ي املصال�ح األمريكية يف 
الب�اد، إنه أبلغ الس�فر بأن »إيران س�رد بش�كل رسيع 
وحاس�م عى أي تهديد يس�تهدف ناقات النفط اإليرانية 

وعى الواليات املتحدة األمريكية أن تتحمل التداعيات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

وجه رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
كل  باس�تخدام  الداخلي�ة  وزارة  االح�د، 
املختطف�ني  ع�ن  للكش�ف  امكاناته�ا 
واملغيب�ني، فيم�ا ش�دد ع�ى أن الجريمة 
والفساد والتدخل السيايس كلها تحديات 

تواجه الدولة وهيبتها. 
وقال مكتب رئيس ال�وزراء يف بيان تلقت 
الس�ومرية نيوز، نس�خة منه ان »رئيس 
مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي اكد 
خال زيارت�ه وزارة الداخلية، ظهر اليوم 
األحد، عى رضورة أن يركز عمل الوزارة 

عى خدم�ة املواطن�ني وحف�ظ كرامتهم 
وترس�يخ القانون وحكم العدال�ة، وبناء 
مؤسس�ة مهني�ة تعي�د للدول�ة هيبته�ا 

وتحارب الفساد دون محاباة ألحد«.
ووج�ه الكاظمي خال اجتماع عقد اليوم 
بمق�ر ال�وزارة بحض�ور وزي�ر الداخلية 
عثم�ان الغانم�ي، »ب�رورة اس�تخدام 
كل امكان�ات الوزارة للكش�ف عن مصر 
ان  اىل  مش�را  واملغيب�ني«،  املختطف�ني 
»الداخلية وزارة كب�رة ومن غر املعقول 
أن يتع�رض املواطنون للخطف واإلختفاء 
ب�دون رادع«. وتابع »عليكم متابعة هذه 
القضايا وحس�مها«، مشرا اىل ان »هناك 

عصاب�ات إجرامية تتحرك عرب غطاء غر 
رشعي، وتمارس نش�اطاتها اعتمادا عى 
تخوي�ف الن�اس، وأن املوق�ف الحازم من 
األجهزة األمنية سيكون كفيا بوضع حد 

رسيع لذلك، وكلنا ثقة بقدرة قواتنا«.
وخاط�ب رئي�س مجلس ال�وزراء ضباط 
وزارة الداخلي�ة بقوله »ال تخش�وا من أي 
جه�ة تدعي االنتم�اء الس�يايس، تحركوا 
ضد عصابات الخطف والجريمة املنظمة، 
وابذلوا املزيد من الجهد للحد من انتش�ار 
املخ�درات، فض�ًا ع�ن محاربة الفس�اد 
والرهل والتدخات السياس�ية«، مش�ددا 
والتدخ�ل  والفس�اد  الجريم�ة  »أن  ع�ى 

الس�يايس كله�ا تحدي�ات تواج�ه الدولة 
ع�ى  عازم�ة  الحكوم�ة  وأن  وهيبته�ا، 

التصدي لها كأولوية«. 
وأكد الكاظمي عى »رضورة التعاطي مع 
االحتجاج�ات بروح مختلفة عى أس�اس 
اح�رام القوان�ني وقيم حقوق االنس�ان، 
وحماي�ة كرامة املواط�ن العراقي«، الفتا 
اىل ان »الضابط الذي يؤدي واجبه بكفاءة 
ومهنية سوف يكرّم، أما املقرص واملعتدي، 

فالعقوبة بإنتظاره«.
وش�دد ان�ه »س�يكون كالس�يف مع من 

يتجاوز عى املواطن«.
التفاصيل ص2
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املالية الربملانية تتحدث عن طلبات إلجراء »تعديالت« عىل قانون التقاعد املوحد
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�ف عضو اللجنة املالي�ة النيابية أحمد الصف�ار، أمس االحد، عن 
إمكاني�ة إج�راء تعديل آخر ع�ى قان�ون التقاعد املوحد خ�ال املدة 

املقبلة، مبينا أن القانون فيه ثغرات بحاجة اىل تعديل.
وقال الصفار، يف ترصيح صحفي، إن “قانون التقاعد املوحد يحتوي 
ثغرات ع�دة يفرتض تعديلها لوجود مظلومي�ة لبعض الفئات فضا 
عن خس�ارة الدولة للكف�اءات العراقي�ة”، مبين�ا ان “طلبات كثرية 

قدمت الجراء إجراء تعديل آخر عليه”.
وأضاف أن “هناك مخاوف لدى مجلس النواب من إجراء تعديل جديد 
ع�ى القانون كونه س�يفتح أب�واب كثرية يحاول املجل�س تجنبها”، 
مؤك�دا أن “هنال�ك نية عى إج�راء بعض التعديات املهم�ة لكنها لم 

تتضح بسبب عدم التئام املجلس”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أطلق العراق، أمس األحد، عملية بأس�ناد 
جوي لتدمري مرتكزات وقواعد وأس�لحة 
تنظي�م »داع�ش« يف غرب وش�مال الباد 
وصوالً إىل الحدود السورية عرب احد عرش 

محوراً.
وبحس�ب بيان للعمليات املشرتكة، تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، ف�إن 
»القطع�ات االمنية املش�اركة يف عمليات 
قي�ادة  مح�ور  ضم�ن  الجزي�رة  اس�ود 
عمليات صاح الدين، تمكنت من تحقيق 
أهدافه�ا املرس�ومة يف ه�ذه العملي�ة«، 
مضيفة انها »تمكنت حتى س�اعِة أعداد 
هذا اإليجاز )مس�اء األحد( من قتل ثاثة 
من عصاب�ات داعش االرهاب�ي احدهما 
كان يرت�دي ح�زام ناس�ف فجر نفس�ه 
بع�د محارصت�ه م�ن قب�ل فوج س�وات 
التاب�ع اىل مديري�ة رشطة ص�اح الدين، 
والعث�ور ع�ى )٧( أوكار بداخ�ل احدها 
هوائي لاتصاالت وحزام ناس�ف وفرش 
وم�واد غذائية، والعثور ع�ى )١٢( عبوة 
ناسفة عبارة عن جلكانات وقنابر هاون 
١٢٠ملم وصواريخ نمساوي تم تدمريها 

موضعياً من قبل مفارز املعالجة«.
وتابعت انه�ا »عثرت عى نفقني، وتدمري 
عجل�ة مفخخ�ة ن�وع بيكب ع�ذاري من 

قب�ل ط�ريان الجي�ش العراقي«، مش�رية اىل ان�ه »جرح 
)٤( من منتس�بي فوج س�وات اصابتهم بني املتوسطة 

والخفيفة«.
ومن جانبها، أعلنت هيئة الحشد الشعبي إسقاط طائرة 
مس�رية لتنظي�م داع�ش يف مدين�ة خانق�ني بمحافظة 
ديإىل نفس�ها. وقال اعام الهيئة إن »الحش�د الش�عبي 

أحبط محاولة تس�لل وأس�قط طائرة مسرية لداعش يف 
خانقني«. وحول نش�اط »داعش« املتصاع�د يف العراق، 
كش�ف الل�واء قارمان كم�ال نائب رئي�س اركان قوات 
البيش�مركة الكردي�ة يف مقابل�ة متلف�زة أن« مجاميع 
داع�ش االرهابية نف�ذت نحو 9٠ عملي�ة ارهابية خال 

االشهر االربعة املاضية من العام الحايل«.
وأضاف أن هذه العمليات اس�تهدفت املواطنني االبرياء 

يف مناطق خانقني وجل�والء وقرجوغ وجنوب محافظة 
كركوك، موضحاً ان تلك العمليات االرهابية اسفرت عن 

مرصع واصابة وخطف أكثر من 3٠٠ مدني.
بدوره، اكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة 
مصطف�ى الكاظم�ي يف تغري�دة عى حس�ابه بش�بكة 
التواص�ل االجتماعي »تويرت« إن »الع�راُق ثابٌت بقوة يف 
مواجه�ة اإلرهاب، وه�ذا الثبات والتصميم ملس�ُتُه لدى 

مقاتلينا األشّداء يف املؤسسات العسكرية 
واألمني�ة وال قل�ق ع�ى الع�راق بوج�ود 

حماته الغيارى«.
وأضاف »أنتظُر اكتمال تشكيل الحكومة 
بموقف سيايس موحد ومسؤول ومتفهم 
للتحدي�ات لتك�ون وقفتن�ا يف س�احات 
النرص« يف إش�ارة إىل القضاء عى نشاط 
»داع�ش« ال�ذي اتس�ع منذ بداي�ة العام 

الحايل.
يش�ار إىل أّن تنظي�م داع�ش وكجزء من 
اس�رتاتيجياته فإن�ه يعم�ل منذ اش�هر 
ع�ى إعادة بن�اء مجموعات�ه القتالية يف 
املناط�ق الصحراوي�ة والجبلي�ة يف غرب 
وشمال غرب العراق فيما تحاول القوات 
العراقي�ة ف�رض الس�يطرة األمنية عى 
جانبي الحدود العراقية السورية لحرمان 
التنظي�م م�ن التس�لل باالتجاهني ومنع 
تواص�ل مجموعاته القتالي�ة بني العراق 

وسوريا.
وق�د تركزت معظ�م نش�اطات التنظيم 
خ�ال األش�هر األوىل من الع�ام الحايل يف 
محافظات ديإىل وكركوك واألنبار ونينوى 
وصاح الدين العراقي�ة حيث ياحظ انه 
ال ي�زال يمتلك ما يكفي م�ن اإلمكانيات 
القتالي�ة لتهدي�د األم�ن واالس�تقرار يف 

العراق.
وكان الع�راق ق�د اعلن رس�ميا يف كانون 
االول ديس�مرب ع�ام ٢٠١٧ هزيم�ة داع�ش واس�تعادة 
الس�يطرة بش�كل كامل عى الحدود العراقية الس�ورية 
باس�تعادة كام�ل أراضيه الت�ي كانت تق�در بنحو ثلث 
مس�احة الب�اد اجتاحه�ا التنظيم صي�ف ٢٠١٤ إال أن 
التنظي�م ال ي�زال يحتفظ بخاي�ا نائم�ة يف مناطق من 

العراق ويشن هجمات بني فرتة وأخرى.

      بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 
كل  باس�تخدام  الداخلي�ة  وزارة  االح�د، 
امكاناتها للكشف عن املختطفني واملغيبني، 
فيما شدد عى أن الجريمة والفساد والتدخل 
الدول�ة  تواج�ه  تحدي�ات  كله�ا  الس�يايس 

وهيبتها. 
وق�ال مكتب رئيس ال�وزراء يف بي�ان تلقت 
الس�ومرية ني�وز، نس�خة من�ه ان »رئيس 

مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي اكد 
خ�ال زيارت�ه وزارة الداخلية، ظه�ر اليوم 
األحد، ع�ى رضورة أن يرتكز عم�ل الوزارة 
ع�ى خدم�ة املواطن�ني وحف�ظ كرامته�م 
وترس�يخ القان�ون وحك�م العدال�ة، وبناء 
مؤسسة مهنية تعيد للدولة هيبتها وتحارب 

الفساد دون محاباة ألحد«.
ووج�ه الكاظم�ي خال اجتم�اع عقد اليوم 
بمقر الوزارة بحضور وزير الداخلية عثمان 
الغانمي، »برضورة اس�تخدام كل امكانات 

ال�وزارة للكش�ف ع�ن مص�ري املختطف�ني 
واملغيب�ني«، مش�ريا اىل ان »الداخلي�ة وزارة 
يتع�رض  أن  املعق�ول  غ�ري  وم�ن  كب�رية 

املواطنون للخطف واإلختفاء بدون رادع«.
القضاي�ا  ه�ذه  متابع�ة  »عليك�م  وتاب�ع 
وحس�مها«، مش�ريا اىل ان »هناك عصابات 
إجرامي�ة تتح�رك ع�رب غطاء غ�ري رشعي، 
وتم�ارس نش�اطاتها اعتمادا ع�ى تخويف 
الن�اس، وأن املوق�ف الح�ازم م�ن األجهزة 
األمني�ة س�يكون كفي�ا بوضع ح�د رسيع 

لذلك، وكلنا ثقة بقدرة قواتنا«.
وخاطب رئيس مجلس الوزراء ضباط وزارة 
الداخلية بقوله »ال تخشوا من أي جهة تدعي 
االنتم�اء الس�يايس، تحركوا ض�د عصابات 
الخط�ف والجريم�ة املنظمة، وابذل�وا املزيد 
من الجهد للحد من انتشار املخدرات، فضاً 
ع�ن محارب�ة الفس�اد والرته�ل والتدخات 
الجريم�ة  »أن  ع�ى  مش�ددا  السياس�ية«، 
والفس�اد والتدخل الس�يايس كلها تحديات 
تواجه الدولة وهيبتها، وأن الحكومة عازمة 

عى التصدي لها كأولوية«. 
وأك�د الكاظمي ع�ى »رضورة التعاطي مع 
االحتجاج�ات ب�روح مختلف�ة عى أس�اس 
اح�رتام القوان�ني وقي�م حق�وق االنس�ان، 
وحماي�ة كرام�ة املواط�ن العراق�ي«، الفتا 
اىل ان »الضاب�ط الذي ي�ؤدي واجبه بكفاءة 
ومهنية س�وف يكرّم، أما املقرص واملعتدي، 

فالعقوبة بإنتظاره«.
وشدد انه »سيكون كالسيف مع من يتجاوز 

عى املواطن«.

العملية العسكرية تتضمن )١١( حمورًا ومتتد إىل احلدود مع سوريا.. والكاظمي: ال قلق على العراق بوجود محاته الغيارى

أسود اجلزيرة يالحقون »داعش« يف مثلث املوت

العدد )2141(   18     آيار    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

الكاظمي يوجه الداخلية باستخدام كل امكاناهتا للكشف عن املختطفني واملغيبني
طالب املنتسبني مبالحقة عصابات اجلرمية واملخدرات والفساد

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�ياع  محم�د  النائ�ب  أك�د 
أزم�ة  أن  األح�د،  الس�وداني، 
جائح�ة كورونا ق�د فاقمت من 
فق�ر املناطق الفق�رية وتحديدا 
محافظ�ات الوس�ط والجن�وب 
املحافظ�ات الت�ي دفع�ت ثمن 
ح�روب متك�ررة دم�اَء أبنائها 
ع�ى  تحص�ل  ول�م  الغي�ارى 

االهتمام الكايف.
وقال الس�وداني يف بي�ان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، إن 
“محافظة املثنى من املحافظات 
االش�د فق�را يف العراق بحس�ب 
املنظم�ات  بيان�ات  يف  ماج�اء 
الفق�ر”،  وخارط�ة  الدولي�ة 
موضح�ا أنه “منذ عام )٢٠١8( 
كان�ت هناك احتجاجات تطالب 
بتوفري فرص عم�ل البناء هذه 
املحاف�����ظة وتشري اىل حالة 
املحافظ�ة  يف  املنت�رشة  الفق�ر 
واليوم ُص�ِدَم ال�رأي العام أمام 
الف������قرية  للعوائ�ل  فدي�و 
يف  غف�رية  طواب�ري  يف  تق�ف 
قض�اء الرميث�ة وه�ي تنتظ�ر 
الحص�ول ع�ى س�لة غذائية يف 
ضمن االعمال الخريية وقد كان 

بالحقيقة مش�هدا مؤملا يكشف 
ما آل�ت الية حالة الفقر يف هذه 

املنطقة”.
وأضاف “أنن�ا نرى أن محافظة 
املثنى تحتاج اىل متابعات جادة 
وخلي�ة م�ن ال�وزارات املعني�ة 
تعمل عى إتخاذ اجراءات فاعلة 
يف هذه املحافظ�ة التي فاقمت 
ازمة كورونا من مش�كلة الفقر 
فيه�ا”، مش�ريا إىل ان�ه “س�بق 
وان ناش�د وطال�ب يف بيان�ات 
وكت�ب بمعالجة ظاه�رة الفقر 
لك�ن لاس�ف ل�م تك�ن هنالك 
الفس�اد  آذان مصغي�ة نتيج�ة 
املسترشي واالس�تغال الحزبي 
من الجهات املس�ؤوله عن هذه 

امللفات”.
“الحاج�ة  أن  الس�وداني  اك�د 
إلنش�اء  ماس�����ة  أصبح�ت 
)صندوق دع�م املناطق الفقرية 
يف محافظات الوسط والجنوب( 
وعى الحكومة ان تدرس بشكل 
جدي إنشاء هذا الصندوق وعى 
وفق إج�راءات عملية تتضمنها 
موازن�ة ٢٠٢٠ وع�ى وفق مادة 
واضحة ورصيحة النتشال هذه 
املحافظ�ة وغريها مم�ا تعانيه 

من فقر مدقع”.

السوداين يدعو اىل إنشـاء صندوق يدعـم 
املناطق »األشد فقرًا« يف الوسط واجلنوب

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة، أم�س االحد، عن 
تس�جيل ١٤٤ اصاب�ة جدي�دة بفايروس 
كورونا يف العراق، فيما اش�ارت اىل شفاء 
9٢ حالة، بينما أعاد الوزير سبب ارتفاع 
الح�االت إىل رف�ع حظ�ر التج�وال الكيل 

واستبداله بالجزئي.
تلق�ت  بي�ان  يف  الصح�ة  وزارة  وقال�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه أنه تم 
فحص )3١٠٧( نموذج يف كافة املختربات 
املختصة يف العراق، وبذلك يكون املجموع 
ال�كيل للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ بداي�ة 
تس�جيل امل�رض يف الع�راق )١٤9٧٠١(. 
وسجلت مختربات وزارة الصحة والبئية 

)١٤٤( إصابة يف العراق موزعة كالتايل: 

بغداد/ الرصافة: ٦٦
بغداد/ الكرخ: ٢٢

مدينة الطب: ١٧
البرصة: ٤
واسط: 9

كرباء: ١٦
املثنى: 3

السليمانية: ٧
- الشفاء: 9٢ حالة ، وكما ييل:

بغداد/ الرصافة: ١٠
بغداد / الكرخ: ٤9

مدينة الطب: ٥
البرصة: ١٠

بابل : ٤
املثنى: 9

ذي قار: ١

اربيل: ٤
- الوفيات: حالتان

حالة يف مدينة الطب
حالة يف دياىل

مجموع االٕصابات : 3٤٠٤
مجموع حاالت الشفاء: ٢٢١8

الراقدين الكيل: ١٠٦3
مجموع الوفيات: ١٢3

إىل ذلك، أكد وزير الصحة والبيئة حس�ن 
التميم�ي ان رف�ع حظ�ر التج�وال الكيل 
واستبداله بالحظر الجزئي ادى اىل انتشار 

فريوس كورونا وازدياد عدد االصابات.
وق�ال التميمي لوكالة االنباء العراقية ان 
»عدم التزام املواطن�ني بالحظر الجزئي، 
تس�بب بمش�اكل كثرية يف مج�ال زيادة 
عدد االصابات بفريوس كورنا«. واضاف 

ان »جائح�ة كورونا اصبح�ت واقع حال 
يج�ب ان يتم التعامل معه�ا عرب االلتزام 

بالوقاية ملنع االصابة«.
 واش�ار اىل ان »اه�م النق�اط التي ركزنا 
عليه�ا، هي تش�ديد االج�راءات من قبل 
الق�وات االمني�ة، والتاكيد ع�ى موظفي 
الدول�ة الذين يواصلون تادي�ة واجباتهم 
بااللتزام بالوقاية الصحية بشكل كامل، 
فضا عن رضورة التش�ديد عى االجهزة 
الحج�ر  ف�رض  يف  باملس�اعدة  االمني�ة 
الصحي املناطقي الذي يعد رضوريا للحد 
من انتش�ار الفريوس، اضاف�ة اىل توفري 
املبالغ املالي�ة الازمة لتوفري اعداد كبرية 
املختربية لتش�خيص  الفحوص�ات  م�ن 
الطاقة االس�تيعابية  الفريوس، وزي�ادة 

للمستشفيات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�جبت وزارة الخارجّي�ة، ام�س 
األحد، قيام بعثة االتحاد األوروبّي، 
وبعث�ات اجنبي�ة أخ�رى عاملة يف 

العراق برفع علم املثلّية يف بغداد.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقى املربد 
نس�خة منه إنه�ا »تش�جب قيام 
بعثة االتح�اد األوروب�ّي، وبعثات 
اجنبي�ة أخ�رى عامل�ة يف الع�راق 
برف�ع عل�م املثلّي�ة يف مقراتها ملا 
يمثله من مساس باملبادئ والِقَيم 
االخاقية الس�امية التي تحرتمها 
الديان�ات الس�ماوية كاف�ة فضاً 
ع�ن تنافي�ه م�ع القي�م واالخاق 
واألعراف االجتماعّية لبلدنا العزيز 
واملعان�ي  للمش�اعر  واس�تفزازه 

الدينية املقدسة«.
وأضاف�ت أن�ه »يف هذه املناس�بة 
نذك�ر كاف�ة البعث�ات العامل�ة يف 
الع�راق بل�زوم التقي�د بالقوان�ني 
املرعّية يف الب�اد، ورعاية األعراف 
الدبلوماس�ية والِقَي�م الس�ائدة يف 

املُجتَمع العراقّي«.
ه�ذا واث�ار رف�ع بعث�ة االتح�اد 
االوروب�ي عل�م املثلي�ني، ش�جب 
ورف�ض كت�ل سياس�ية واحزاب 
وش�خصيات سياس�ية وبرملانية، 
املعني�ة  الس�لطات  وطالب�ت 
باتخ�اذ خط�وات رادع�ة، مؤكدة 
ان ذل�ك »ين�ايف القي�م واالع�راف 

االجتماعية«. 

الصحة: تسجيل )144( اصابة بـ »كورونا«.. ووزيرها: السبب رفع احلظر الكيل وزارة اخلارجية
 تشجب رفع علم املثلّية 

يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

ترأس حس�ن كريم الكعبي النأيب االول 
لرٔيي�س مجلس الن�واب االجتماع الثاني 
عرش لخلي�ة االزمة النيابية، أمس االحد، 
بحض�ور وزي�ري املالية ع�يل عبد االمري 
عاوي، ووزير الصحة د. حسن التميمي 
ورٔيي�س اللجن�ة املالية هيث�م الجبوري 
ومق�رر خلي�ة االزمة د. جواد املوس�وي 

وعدد من النواب. 
وقال الكعبي، خال االجتماع، ان س�بب 
استضافة وزيري املالي������ة والصحة 

والكادر املتق�دم يف الوزارتني، هو الٕيجاد 
حل ملش�كلة النقص الح�اد يف العاجات 
واملس�تلزمات الط������بي�ة والعاجية 
لي�س فقط ملواجهة جائح�ة كورونا، بل 
الن اغل�������ب املؤسس�ات الصحي�ة 
املحافظ�ات  بقي�ة  او  بغ�داد  يف  س�واء 
تأم�ني  ع�ى  قدرته�ا  بفق�دان  ب�دأت 
والعاج�������ي�ة  الطبي�ة  خدماته�ا 
انع�دام  بس�بب  للم�����واطن�ني 
التخصي�����ص�ات املالي�ة، مؤك�داً ان 
هن�اك رشائح عدة ال يمكن اهمال تأمني 
عاجاتها مثل امراض الرسطان والعجز 

الكل����وي واللوكيم��يا وغريها.
واكد رئيس خلية االزمة النيابية االتفاق 
عى جمل�ة توصي�ات س�يتم العمل بها 
خ�ال املرحل�ة املقبلة منها من�ح وزارة 
الصح�ة اولوية عاجلة يف عمليات رصف 
التخصيص�ات املالية، ومن�ح صاحيات 

اوسع للمحافظات ».
ب�دوره اوض�ح وزي�ر املالي�ة ان وزارته 
منح�ت القط�اع الصح�ي اولوي�ة م�ن 
حي�ث رصف التخص�����يصات س�واء 
الحكومي�ة او املنح واملس�اعدات، مٔوكدا 
ان الحكومة شكلت خلية ازمة اقتصادية 

لبح�ث تداعي�ات االزم�ة املالي�ة ورف�ع 
مقرتحاتها لرئيس الوزراء وستعقد اول 

اجتماعاتها )اليوم( االثنني. 
ون�وه وزي�ر الصح�ة حس�ن التميم�ي 
ان اجت�����م�اع الي�وم انته�ى بفت�ح 
قن�اة مب�ارشة م�ا ب�ني وزارت�ه ووزارة 
املالي�ة ملنحه�ا اول�����وي�ة يف عمليات 
التخصي�ص واتم�ام العق�ود للح�د من 
التأخ�����ري الذي س�ئوثر ع�ى طبيعة 
الواق�ع الطب�ي والصح�ي يف بلدن�ا الذي 
يعي�ش ازم�ة خط�رية ممثل�ة بجائحة 

كورونا«.

الكعبي: اغلب املٔوسسات الصحية فقدت قدراهتا اخلدمية بسبب توقف التمويل
التقى وزيري الصحة واملالية

        بغداد / المستقبل العراقي

دعت قوى سياسية، أمس األحد، إىل استدعاء سفراء االتحاد االوربي 
بعد رفع علم »املثليني« يف وس�ط العاصمة بغداد، فيما ش�ددوا عى 

رضورة احرتام الخصوصيات االجتماعية.
وأصدر كل من حزب الدعوة وائتاف دولة القانون بيانات منفصلة 
أدان�ت رف�ع علم يحمل أل�وان قوس ق�زح والذي يش�ري إىل املثليني 

جنسياً.
كما دعت قيادات سياسية دول األوربية إىل احرتام املجتمع العراقي 

وتقاليده، وااللتزام بالسياقات الدبلوماسية.
بدوره، دعا عضو مجلس النواب كاطع الركابي وزارة الخارجية اىل 

استدعاء سفراء االتحاد االوربي يف بغداد بعد رفع علم املثليني.
وقال الركابي، يف ترصيح صحفي، ان” رفع بعض سفارات االتحاد 
االوربي علم املثليني يف بغداد سابقة خطرية يف بلد اسامي ويف شهر 

كريم، الفتا اىل ان ما حدث مستنكر وغري مقبول.
ودعا الركابي وزارة الخارجية اىل “استدعاء سفرات االتحاد االوربي 
مم�ن قاموا برفع علم املثليني يف بغداد الس�تنكار ماحدث باعتباره 

يمثل تجاوز عى االعراف والتقاليد يف بلد عربي اسامي”.
وكانت بعث�ة االتحاد األوربي يف العراق رفعت علم املثليني وبش�كل 
رس�مي داخ�ل األرايض العراقي، وهذه هي امل�رة األوىل التي يحدث 

فيها ذلك.
وتمثل هذه الخطوة اس�تفزازا غري مس�بوق نظرا لطبيعة املجتمع 
العراقي املحافظة ومحاوالت ادخال الثقافات الدخيلة عليه املنافية 

لاخاق والدين.

دعوات الستدعاء سفراء االحتاد االوريب 
بعد رفع علم »املثليني« يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أدان�ت كتل�ة التغي�ري النيابي�ة، 
ال�ذي  األس�لوب  األح�د،  أم�س 
وصفته ب�«القمعي والبولييس« 
ده�وك  يف  متظاهري�ن  تج�اه 
طالبوا ب�رصف رواتب املعلمني، 
داعيًة املنظمات املعنية بحقوق 
اإلنسان إىل إدانة هذه املمارسات 
»غري الس�لمية«، فيم�ا طالبت 
الحكوم�ة االتحادي�ة وحكومة 
إقليم كردس�تان بحل الخافات 
ح�ول ملف�ي النف�ط والرواتب 
وحماية املواط�ن من تداعياتها 
وتجنيبه »دف�ع ثمن الرصاعات 

السياسية«. 
وقال�ت الكتل�ة يف بي�ان تلق�ت 
املستقبل العراقي« نسخة منه، 
»ندين ونستنكر بشدة األسلوب 
القمع�ي الذي اس�تخدمته قوة 
تابع�ة لس�لطة حزبي�ة تج�اه 
املتظاهرين السلميني يف دهوك، 
واعتق�ال أكث�ر من مئ�ة معلم 
وإعامي وناش�ط، ملج�رد أنهم 
املعلمني  طالبوا برصف روات�ب 
الت�ي ه�ي ح�ق أس�ايس م�ن 
حقوقه�م«، مضيف�ًة أن »ه�ذا 
البولييس يف إس�كات  األس�لوب 
بالحق�وق  املطالب�ة  األص�وات 
الدس�تور  يخال�ف  املس�لوبة، 

والقان�ون وينتهك كافة املعايري 
اإلنس�انية ويعد مصادرة علنية 

لحرية التعبري ».
وتابع�ت، أن�ه »يف الوق�ت الذي 
إقلي�م  س�لطة  في�ه  نطال�ب 
الف�وري  باإلف�راج  كردس�تان 
ونحمله�ا  املعتقل�ني  كل  ع�ن 
املس�ؤولية عن سامتهم، ندعو 
كافة املنظم�ات املعنية بحقوق 
اإلنسان إىل إدانة هذه املمارسات 
غ�ري الس�لمية، والضغ�ط عى 
س�لطة اإلقلي�م لجعله�ا تك�ف 
ع�ن ه�ذا الظل�م وتح�رتم حق 
باعتب�اره  الس�لمي  التظاه�ر 
حق مكفول، وأن ت�وزع رواتب 
ومخصص�ات املعلم�ني وكاف�ة 
املوظف�ني الذي�ن الذن�ب لهم يف 
الفساد املسترشي والذي بسببه 
حرموا م�ن رواتبه�م، ونطالب 
الحكوم�ة االتحادي�ة وحكومة 
اقليم كردس�تان بحل الخافات 
ح�ول ملف�ي النف�ط والرواتب 
وحماية املواط�ن من تداعياتها 
وتجنيب�ه دفع ثم�ن الرصاعات 

السياسية«.
واختتمت كتل�ة التغيري النيابية 
»نتاب�ع  إنن�ا  بالق�ول  بيانه�ا 
ونراق�ب الوضع ع�ن كثب، ولن 
نتخى عن أهلنا يف دهوك وسائر 

املناطق وكافة املواطنني«.

التغيري تدين األسلوب »القمعي والبولييس« 
جتاه متظاهرين يف دهوك
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب يف وزارة التجارة، 
املوس�م التس�ويقي ملحصويل الحنطة والشعري هذا العام 

بدأ يف الذروة«.
وذكر بيان لوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، ان »املوسم 
التسويقي للحنطة املحلية املسوقة من قبل الفالحني هذا 
العام قد ب�دأ بالذروة يف جميع محافظ�ات البالد مقارنة 
باملواس�م التس�ويقية لالعوام املاضية التي كان تسويق 
كميات الحنطة فيها يأت�ي بوترية متصاعدة حيث بلغت 
كميات الحنطة املس�وقة يف عموم محافظات البالد اكثر 
م�ن مليون و900 الف طن منذ اإلعالن عن بداية املوس�م 
التس�ويقي يف العرشين من شهر نيس�ان املايض ولغاية 

الخامس عرش من شهر آيار«.
ونقل البيان ملدير عام الرشكة عبد الرحمن عجي طوفان 
قوله ان »موس�م تس�ويق هذا العام ش�هد اتساع الرقعة 
التس�ويقية ليش�مل )ثالث�ة ع�رش محافظ�ة( ب�ارشت 
جميعها االس�تالم وبذروة اي إس�تالم كمي�ات كبرية من 

الحنطة بوقت قصري جداً«.
وأشار إىل أن »وترية التسويق تتصاعد بشكل ملفت للنظر 
وم�ن خالل تتبع الخط البياني لحملة التس�ويق الجارية 
يف الب�الد يالحظ أن عملية التس�ويق ومنذ البداية تميزت 
بالذروة، عىل العكس تماماً من الس�نوات الس�ابقة التي 
كان التسويق فيها يتم بشكل تصاعدي ويعود ذلك لوفرة 

االنتاج من الحنطة املحلية لهذا العام«.

وأض�اف ان »املحافظ�ات التي بارشت عملية التس�ويق 
واالس�تالم من�ذ العرشين من ش�هر نيس�ان املايض هي 
البرصة وميس�ان وذي قار وواس�ط واملثن�ى والديوانية 
والنجف االرشف وكربالء املقدس�ة و بابل و بغداد و دياىل 

و االنبار و صالح الدين«.
وب�ني طوف�ان، أن »إجم�ايل الكميات املس�وقة يف جميع 
املس�وقة  للمحافظ�ات  التابع�ة  التس�ويقية  املراك�ز 
للحنطة بلغ�ت أكثر من ملي�ون و900 ألف طن، توزعت 
ب�ني )1,036,322.605 ( ط�ن حنط�ة ناعم�ة درج�ة 

أوىل ، )52,161.361( ط�ن حنط�ة ناعم�ة درجة ثانية، 
)2,509.860( طن حنطة ثالثة«.

ولف�ت إىل أن الكمي�ات املس�وقة يف ف�رع واس�ط بلغ�ت 
)283,854( ال�ف طن و يف الديوانية بلغ�ت )129,750( 
الف طن و يف ميسان بلغت )114,819( الف طن و يف بابل 
بلغ�ت )82,004( ال�ف طن و يف املثنى بلغ�ت )59,345( 
ال�ف طن أما يف محافظ�ة ذي قار )يف س�ايلو الرفاعي و 
النارصية( قد تجاوزت الكميات املس�وقة ال ) 145( الف 

طن .

وأش�ار إىل أن »املحافظات التي بدأ التس�ويق فيها خالل 
األس�بوع امل�ايض ه�ي محافظ�ة االنب�ار والت�ي بلغ�ت 
الكميات املس�وقة يف جميع املراكز التابعة لها )35,233( 
الف طن و يف محافظة دياىل فقد بلغت الكميات املس�وقة 
)13,220( الف طن ، اما محافظة صالح الدين التي بدأت 
عملية التس�ويق فيها منذ يومني بلغت الكمية املس�وقة 
)33,775( الف طن وهذا يدل عىل التسويق فيها سيشهد 
تصاع�د كبري يف الكمي�ات املنتجة من محص�ول الحنطة 

قياساً بالكميات التي سوقت خالل اليومني املاضيني« .
وتابع ان »مراكز التسويق يف بغداد هي األخرى قد سوقت 
كميات كبرية من الحنطة وبلغ أجمايل الكميات املس�وقة 
يف س�ايلو الرصافة ) 45,575( الف طن و يف سايلو خان 
بني سعد )14,612( الف طن و يف سايلو الدورة )5,785( 
الف طن و يف س�ايلو خان ض�اري ) 2,579( الف طن أما 
يف مجمع حبوب التاجي فقد بلغت الكميات املس�وقة من 

الفالحني ) 1,841( الف طن«.
وشدد طوفان عىل »رضورة انجاح حملة التسويق للعام 
الج�اري من خ�الل تظاف�ر كل الجهود فيم�ا بني جميع 
الجهات الس�اندة واملش�اركة يف العملية التسويقية وذلك 

بحسب الخطة املركزية التي وضعتها الرشكة«.
وأك�د ع�ىل »أهمية التعامل بكل ش�فافية م�ن قبل إدارة 
املراك�ز التس�ويقية م�ع الفالح�ني وح�ث الفاحصني يف 
املخت�رات التابع�ة له�ا عىل الدق�ه يف س�حب النماذج و 
إيصاله�ا إىل الجه�ات املختصة يف وح�ده املختر لغرض 

تحليلها والتأكد من دقة النتائج.

التجارة: املوسم التسويقي هذا العام بدأ يف الذروة واستلمنا مليون طن

    بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الكهرب�اء، ماجد حنت�وش، مع 
الس�فري االيران�ي لدى بغ�داد القضاي�ا ذات 

االهتمام املشرتك بني البلدين.
وس�لّم الس�فري مس�جدي وزي�ر الكهرب�اء 
»رسالة تهنئة من وزير الطاقة االيراني رضا 
اردكانيان، بمناسبة تسمله حقيبة الكهرباء 
يف تش�كيلة الحكوم�ة الجدي�دة؛ متطلع�ا اىل 
توس�يع التعاون بني الوزارتني يف عهده أكثر 

فأكث�ر«. كم�ا بح�ث الجانب�ان س�بل تنمية 
التعاون االيران�ي – العراقي يف مجايل الطاقة 

والكهرباء.
وكانت الوالي�ات املتحدة قررت فور تش�كيل 
الحكوم�ة العراقي�ة الجديدة تمدي�د اإلعفاء 
للعراق مطلع الش�هر الج�اري من العقوبات 
إلس�ترياد الكهرب�اء م�ن اي�ران مل�دة )120( 
لتوف�ري  املس�اعدة  يف  منه�ا  »رغب�ة  يوم�اً 
الظروف املناس�بة لنج�اح حكومة مصطفى 

الكاظمي«.

يش�ار اىل ان واش�نطن مددت م�رارا اإلعفاء 
الذي يسمح لبغداد باستخدام إمدادات الطاقة 
اإليرانية الرضورية لشبكتها للكهرباء ملدة 90 
أو 120 يوما. لكنها مددت اإلعفاء يف الش�هر 
املايض ملدة 30 يوما فق�ط بينما كانت بغداد 

تواجه صعوبة يف تشكيل حكومة جديدة.
وأت�اح اإلعف�اء األمريك�ي للع�راق بمواصلة 
اس�ترياد حوايل 1400 ميغاواط من الكهرباء 
و28 ملي�ون م�رت مكع�ب )988 مليون قدم 

مكعب( من الغاز من إيران.

وزير الكهرباء والسفري االيراين يبحثان توسيع التعاون

    بغداد / المستقبل العراقي

اتخ�ذت دائ�رة البيط�رة التابع�ة ل�وزارة 
الزراع�ة، املزي�د من اإلج�راءات الوقائية و 
االحرتازية للحد من انتشار مرض انفلونزا 
الطيور .وقال مدير عام الدائرة ثامر حبيب 
حمزة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان�ه »ت�رأس اجتماع�اً لغرف�ة العملي�ات 
املركزي�ة للس�يطرة ع�ىل م�رض انفلونزا 
الطيور املش�كلة يف دائرته وأص�درت عدداً 
م�ن التوجيه�ات الرسيعة للمستش�فيات 
البيطري�ة يف املحافظ�ات تضمن�ت تفعيل 
ف�رق التح�ري ع�ن امل�رض ورف�ع أقىص 
درجات الرصد والتحري عن مرض انفلونزا 
الطيور H5N8 يف حقول الدواجن و أسواق 
بيع الدواج�ن والطيور والرتبي�ة املنزلية«.
وأض�اف ان »الس�لطة البيطري�ة العراقية 
املمثل�ة بدائرة البيطرة أص�درت توجيهات 
بتقيي�د حرك�ة الدواج�ن و منتجاته�ا بني 
املحافظ�ات ااّل بش�هادة صحي�ة بيطرية، 
كم�ا تضمن�ت االج�راءات العم�ل بخط�ة 
االحتواء والسيطرة عىل املرض التي تقيض 
برفع أق�ىص درجات الرص�د والتحري عن 
امل�رض باس�تخدام عدة الفح�ص الرسيع 
يف كاف�ة املحافظات  واإلب�الغ الفوري عن 
اي حال�ة مش�تبه به�ا و إرس�ال عين�ات 
يف  للدائ�رة  املرك�زي  املخت�ر  اىل  مرضي�ة 
بغداد«.وأوضح حمزة ان إ«جراءات الرصد 
والتحري تش�مل حقول الدواجن وأس�واق 
بي�ع الدواجن والطي�ور املنزلية مع مراعاة 
إج�راءات األمن واألمان الحيويني«.وش�دد 
ع�ىل »قي�ام املستش�فيات البيطرية يف كل 

محافظة بالتنس�يق مع الس�لطة االدارية 
يف املحافظات لتفعي�ل املادة 16 من قانون 
الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 والتي 
تقيض بتشكيل لجنة يف مركز كل محافظة 
برئاس�ة رئي�س الس�لطة االداري�ة تض�م 
ممثل�ني عن كل من دائرة البيئة والس�لطة 
الصحية البيطرية ودائرة الصحة ومديرية 
رشط�ة املحافظ�ة وممث�ل ع�ن مديري�ة 
الزراعة«.كما ش�دد مدير عام البيطرة عىل 
»رضورة اس�تمرار عق�د اجتماعات غرفة 
العملي�ات املركزي�ة للس�يطرة عىل مرض 
انفلونزا الطيور للتنس�يق م�ع املحافظات 
لتنفيذ كافة إجراءات االحتواء والس�يطرة 
ع�ىل املرض«.كما أوىص حم�زة »برضورة 
العمل بخطة الس�يطرة واالحتواء اس�تناداً 
للتجارب السابقة ملرض انفلونزا الطيور يف 
العراق و التي اثبتت نجاح�اً متميزاً«.وأكد 
عىل »ضبط حركة الدواجن ومنتجاتها من 
اإلقليم اىل املحافظات الوس�طى والجنوبية 
باس�تخدام الش�هادات الصحي�ة البيطرية 
وااللتزام باملوقف الوبائي العاملي لشحنات 
املوافق�ات  واخ�ذ  منتجاته�ا  و  الدواج�ن 
األصولية باالس�ترياد« مطالباً »االس�تعالم 
الث�روة  مديري�ة   / الزراع�ة  وزارة  م�ن 
الحيواني�ة يف اإلقليم برف�ع تقرير بالوضع 
الوبائي مل�رض انفلونزا الطيور يف اإلقليم«.

ولف�ت اىل ان »هذه االج�راءات اتخذت بعد 
تس�جيل إصابات بمرض انفلون�زا الطيور 
بمحافظ�ة  الحمداني�ة  قض�اء  يف   H5N8
نينوى والتي تم التعامل معها بإتالف ودفن 
كل الدجاج يف الحقل املصاب البالغ 60 الف 

دجاج بياض.

    المستقبل العراقي/ الغانم

تابع محافظ واس�ط محمد جميل املياحي، أعمال بلدية الكوت يف إكمال تأهيل وتطوير 
كورنيش السدة.وأكد املياحي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه أن »كورنيش 
الس�دة س�يكون متنفس�ا نموذجيا يليق بمدينة الكوت، الفت�ا: إىل رضورة الحفاظ عىل 
النظافة العامة والبنى التحتية التي هي مسؤولية الجميع من أصحاب محالت ومقاهي 
ومطاع�م ومواطنني، داعيا إىل اس�تثمار خلو الش�ارع وعدم اكتض�اض حركة املركبات 
واملواطن�ني، النج�ازه يف الف�رتة الزمنية املحددة ووفق�ا للتصامي�م املعدة«.ومن جانب 
آخ�ر اطلع املحافظ ع�ىل أعمال الرشكة املنفذة ملنطقة الحوراء، مش�ريا إىل انها ما زالت 
متلكئة وغري جادة، وس�تكون لنا اجراءات قانونية بحقها ألنها تس�ببت يف ايذاء أهلنا يف 

املنطقة.

البيطرة تصعد من اجراءاهتا للحد 
من مرض أنفلونزا الطيور

حمافظ واسط يتابع إكامل تأهيل 
وتطوير كورنيش السدة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أدان دي�وان الوق�ف الش�يعي، قي�ام بعث�ة االتحاد 
االوروب�ي يف الع�راق برفع علم »املثلي�ني« يف مقرها 

وسط العاصمة بغداد.
وذكر بيان للوقف تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه »ندين بش�دة ارصار بعض الدول األوروبية عىل 
إهانة مش�اعرنا واالس�تخفاف بعقائدن�ا وأخالقنا 
املس�تمدة من األديان الس�ماوية برف�ع علم املثليني 

عىل سفاراتهم بل عىل املمثلية األوربية يف بغداد«.
وأضاف ان »مثل هذه السفارات واملمثليات لها دور 
خاص محدد يف القوان�ني واالتفاقات الدولية وليس 
ن�رش الرذيل�ة وترويج الش�ذوذ األخالق�ي جزءا من 
ذلك ال�دور املفرتض لكننا نالح�ظ ارصار تلك الدول 
عىل االس�تهانة باخالق البلد ودينه وثوابته الروحية 
ويف ش�هر مقدس دينيا وهو ش�هر رمض�ان املبارك 
وتجاوزه�ا لح�دود وظائفه�ا القانونية مم�ا يؤكد 
النواي�ا املبيتة والفاس�دة لتل�ك املمثليات يف امليض يف 

مرشوع افساد األخالق وتحطيم املثل«.
وأوض�ح ان هذا الفع�ل »يؤكد اس�تخفافها بالدولة 
العراقية وبمش�اعر الش�عب العراقي الرشيف الذي 
يأبى الشذوذ والفساد االخالقي ويعتره عاًرا وخزًيا 

بكل أديانه ومكوناته«.
وتاب�ع البيان »انن�ا نتلقى هذه الترصف�ات العلنية 
وخصوص�ا يف الش�هر الفضي�ل كإع�الن حرب عىل 
ش�عبنا يف مبادئ�ه وأخالق�ه وه�ي ح�رب أخط�ر 
بأضعاف املرات من الحروب العسكرية واالقتصادية 
األمر الذي يتطل�ب رداً عاجالً من الحكومة العراقية 
يتناس�ب مع فداحة هذا االعتداء السافر وخطورته 
ع�ىل هوية البل�د القائمة ع�ىل الطهر واالس�تقامة 
والرشف املس�تمد من تعاليم االس�الم وكافة األديان 

السماوية.

الوقف الشيعي: رفع علم 
املثليني يف بغداد كإعالن 
حرب ويتطلب ردًا عاجال

أدوية سامراء حتقق زيـادة 
كبرية يف مبيعاهتا خالل 

الفصل االول من العام احلايل

    بغداد / المستقبل العراقي

حقق��ت الرشك�ة العامة لصناعة األدوية واملس�تلزمات الطبية يف س�امراء 
إحدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن زيادة كبرية يف مبيعاتها خالل الفصل 
االول م�ن العام الح�ايل 2020 مقارنة بنفس الفرتة م�ن العام املايض 2019 

وبنسبة تطور بلغت ) %71 ( .
وأوض��ح مدي�ر عام الرشكة عب��د الحمي�د عبد الرحم�ن الس�ال�م يف بيان 
تلقخخت » املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »الرشكة تمكنت من تحقيق 
ارتفاعاً كبرياً يف قيمة مبيعاتها بعد ان اتبعت سياس�ة تس�ويقية جديدة من 
خالل االس�تقراء املستمر للس�وق املحلية ووضع خطة تسويقية استطاعت 
م�ن خالله�ا تحقيق قفزة نوعي�ة وزيادة يف معدالت الفص�ل االول من العام 

الحايل وبنسبة تطور بلغت ) %71 ( ».
وأش�ار اىل ان قيمة مبيعات الرشكة يف الفص�ل االول من العام الحايل بلغت ) 
15 ( ملي�ار و ) 389 ( ملي�ون دينار مقابل ) 8 ( ملي�ار و ) 976 ( ملي�ون 

دينار يف الفصل االول من العام املاض�ي .
وأك�د املدير العام ان الرشكة س�تتخذ إجراءات جديدة وس�تعتمد سياس�ات 
تهدف اىل مضاعفة اإلنتاج واملبيعات وتوفري جميع املس�تحرضات للمواطن 

العراقي وبأسعار مناسب�ة .

حمافظ البرصة يتكفل بعالج طفل مصاب 
بعجز كلوي وتلف يف املرارة

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

تكفل محافظ البرصة اس�عد العيداني، بعالج طفل مصاب بعجز 
كلوي وتعرض مرارته للتلف.

وق�ال العيدان�ي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه 
»تلقينا املناش�دة من ذووي الطفل قاس�م ال�ذي يعاني من عجز 
كل�وي وتعرض مرارته للتلف، وهو بحاجة ماس�ة الجراء عملية 
جراحي�ة«، الفت�اً اىل انه »يتعهد بالتكفل بكل اج�راءات وتكاليف 
العملي�ة الجراحية يف احدى مستش�فيات محافظ�ة البرصة، او 

خارجها«.
ودع�ا العيداني، »اهايل الطفل وذووي�ه ملراجعة ديوان املحافظة، 
للتنسيق يف هذا املجال، واستالم املبلغ املحدد الجراء هذه العملية 

الجراحية وبارسع وقت«.
ه�ذا وكان اه�ايل الطفل قاس�م قد ناش�دوا يف وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي، الحكومة املحلية للمس�اعدة يف اجراء عملية عاجلة 

للطفل الذي يعاني من عجز كلوي وتعب املرارة.

الرافدين حيذر من صفحات تدعي شمول املوظفني 
بسلفة »٢٥« مليون دينار

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر م�رصف الرافدين، من وج�ود صفحات 
وهمية عىل مواق�ع التواصل االجتماعي تزعم 
شمول موظفي دوائر الدولة بسلفة 25 مليون 

دينار.
وقال املكتب اإلعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »العديد 
من الصفح�ات ومواقع التواص�ل االجتماعي 
تدع�ي ب�ان لديها االس�تعداد الكامل لش�مول 
املوظف�ني املوطنة رواتبهم بس�لفة 25 مليون 

دينار« .
واض�اف، ان »تل�ك الصفح�ات وهمي�ة وغري 
قانونية وقد حذر املرصف س�ابًقا من التعامل 
معها »، مبين�ا ان »تعليم�ات جديدة اصدرها 
امل�رصف بخصوص ش�مول املوظف بالس�لف 

وعىل مدراء حس�ابات الدوائر االطالع عىل تلك 
التعليمات من خالل التواصل مع ادارة املرصف 

وإبالغه�م بتزويد امل�رصف بالبيانات الخاصة 
للموظف حتى يتم شموله بالسلفة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للكمارك عن تش�كيل لجنة م�ع الجهات 
الس�اندة يف كمرك ام قرص الشمايل  تم بموجبها فتح حاوية عدد 
واح�د ) من الحاويات املرتوكة ( تحتوي عىل  )4( س�يارات دون 

املوديل مخبأة خلف اثاث منزيل  يف الرصيف )20( » .
واف�اد بي�ان للهيأة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، انه 
»ت�م اتخاذ األج�راءات القانونية بحق املخالف�ات  وفقا لقانونها 
الناف�ذ رقم 23لس�نة 1984املع�دل كون املواد املذك�ورة مخالفة 

للضوابط».
يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بش�كل مس�تمر عن ضبط 
واع�ادة اصدار م�واد مختلفة يتم كش�فها يف مراكزها الكمركية 
تمن�ع م�ن خالله�ا دخ�ول امل�واد املخالف�ة ل�رشوط وضوابط 

األسترياد.

الكامرك: ضبط »٤« سيارات دون املوديل 
ضمن خمالفة تسجل يف مركز كمرك ام قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، عن حملة تنظيف لساحات التظاهر الرئيسة 
يف العاصمة.

وذكر بيان لها تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان »مالكات 
أمان�ة بغداد تقوم بحمل�ة نظافة يف س�احات التحرير والخالني 
والطريان باالضافة اىل املطعم الرتكي ومقرتبات جرس الجمهورية 

وعدد من الشوارع واألزقة املحيطة باملوقع.

    البصرة / المستقبل العراقي

رشعت قيادة عمليات البرصة خالل الس�اعات املاضية بعمليات 
واسعة ملداهمة املطلوبني للقضاء يف مناطق متفرقة ضمن قاطع 

املسؤولية«.
العملي�ات الت�ي جاءت نتيجة نش�وب نزاع عش�ائري يف ش�مال 

البرصة مما دعى القوات األمنية للتدخل وحل النزاع ».
واك�د قائ�د عمليات الب�رصة الفريق الركن قاس�م جاس�م نزال 
ع�ىل تكثيف التواجد األمن�ي يف تلك املناطق بالتنس�يق مع أفواج 

الطوارئ وأسناد مبارش من قبل لواء 36 املدرع ».
وداع�ا ش�يوخ العش�ائر وأبناء املنطق�ة لضبط النفس واس�ناد 

القوات األمنية لتنفيذ أوامر القبض عىل املطلوبني.
وأشار قائد العمليات أن الحملة التي شملت قضاء الزبري واملناطق 
املحيط�ة كان الغاية منها تفعيل مذك�رات إلقاء القبض وتحديد 
بعض األهداف حس�ب املعلومات االستخبارية وذلك لفرض بيئة 

آمنة ومستقرة يف محافظة البرصة.
كم�ا تمكن�ت الق�وة املداهم�ة م�ن إعتقال ع�دد م�ن املطلوبني 

واملتورطني يف النزاع العشائري تم إحالتهم للقضاء.

امانة بغداد تنفذ محلة لتنظيف 
ساحات التظاهر واملطعم الرتكي

عمليات البرصة تقوم بحمالت دهم 
وتفتيش والبحث عن املطلوبني 

يف قضاء املدينة والزبري
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حممود درويش يف »فرانس ٢٤«... بعيون أصدقائه
           فاتن الغرة

»نظرية الفع�ل التواصيل« لهربماس: 
عقالنية الفعل ونقد العقل الوظيفي

بغداد / املستقبل العراقي
صدر عن سلسلة »ترجمان« يف املركز 
العربي لألبحاث ودراس�ة السياس�ات 
يف  التواص�يل  الفع�ل  نظري�ة  كت�اب 
مجلدين، وهو ترجمة فتحي املسكيني 
لكت�اب يورغ�ن هربم�اس باألملاني�ة 
 Theorie des kommunikativen

.Hadelns
يحم�ل املجل�د األول عن�وان عقالني�ة 
االجتماعي�ة  والعقالني�ة  الفع�ل 
 Handlungsrationalität  :1  Band
 und gesellschaftliche
في�ه  وي�رى   ،Rationalisierung
هربم�اس أّن غ�رض نظري�ة الفع�ل 
التواص�يل ه�و إيض�اح األس�س التي 
تقوم عليها نظرية نقدية يف املجتمع؛ 
للفع�ل  األس�ايس  املفه�وم  أّن  ذل�ك 
التواصيل إّنما يفتح السبيل إىل مرّكب 
من ثالثة موضوعات متشابكة بعضها 
مع بع�ض: يتعلق األمر بداي�ًة ببلورِة 
مفهوٍم عن العقالنية التواصلية يصمد 
أمام االختصارات العرفانية - األداتية 
للعق�ل، ثّم بتص�ّوٍر ع�ن املجتمع من 
درجتني، من ش�أنه أن يربط براديغم 
املنظوم�ة  وبراديغ�م  الحي�اة  عال�م 
بطريق�ة ال تك�ون خطابية فحس�ب، 
وأخ�ًرا، بنظري�ة يف الحداث�ة، تف�ّ� 
نمط الباثولوجي�ا االجتماعية التي ما 
فتئ�ت تربز الي�وم عىل نح�و منظور، 
عىل ف�رِض أّن ميادين الحياة املهيَكلة 
ع�ىل نح�و تواص�يل بات�ت خاضع�ة 
لألوامر الصادرة عن منظومات الفعل 

املستقلة واملهيَكلة عىل نحو صوري.
ويحم�ل املجل�د الثاني عن�وان يف نقد 
 Zur  :2  Band الوظيف�ي  العق�ل 
 Kritik der funktionalistischen

.Vernunft

مداخل إىل إشكالية العقالنية
)624 صفح�ة،  األول  املجل�د  يتأل�ف 
موثًقا ومفهرًس�ا( من أربع�ة أبواب. 
أم�ا الب�اب األول وعنوان�ه »مقدم�ة: 
مداخل إىل إش�كالية العقالنية«، ففيه 
أربعة فص�ول، بعد تأمل تمهيدي جاء 
بعن�وان »مفه�وم العقالني�ة يف عل�م 

االجتماع«.
األول  الفص�ل  يف  هربم�اس  يتن�اول 
تعي�نٌي   - »’العقالني�ة‘  ب��  املعن�ون 
مؤق�ت للمفه�وم«، قابلي�ة النق�د يف 
األفعال واإلثبات�ات، وطيف التلفظات 
القابل�ة للنق�د، ويس�تطرد يف ش�أن 
نظري�ة الحج�اج. ويف رأي�ه، ال يتعلق 
منط�ق الحج�اج، كما ه�و الحال مع 
املنط�ق الصوري، بروابط االس�تنتاج 
ب�ني الوحدات الداللي�ة )القضايا(، بل 
بالعالقات الباطنية، غر االستنباطية 
)األفع�ال  التداولي�ة  الوح�دات  ب�ني 
الكالمي�ة( التي، انطالًقا منها، تتكون 
الحج�ج. ويف بع�ض األحي�ان، يظهر 

تحت اسم »املنطق غر الصوري«.
يف ح�ني يبح�ث هربم�اس يف الفص�ل 
الثاني وعنوانه »يف بعض سمات الفهم 
األسطوري والفهم الحديث للعالم«، يف 
بنى الفهم األس�طوري للعالم بحسب 
ب�ني  والتماي�ز  غودليي�ه،  موري�س 
ميادين املوضوع�ات يف مقابل التمايز 

ب�ني العوال�م، والج�دال اإلنكلي�زي يف 
العقالني�ة يف إث�ر بيرت فين�ش: حجج 
م�ع موق�ف ذي نزعة كوني�ة وحجج 
ضد، ونزع املركزية عن صور العالم يف 

إقحام مؤقت ملفهوم عالم الحياة.

يف الفعل واملعنى
ث�م ينتقل هربم�اس يف الفصل الثالث 
ال�ذي ج�اء بعن�وان »يف العالقات مع 
العال�م ويف مختل�ف جوان�ب عقالنية 
الفع�ل ضم�ن أربع�ة م�ن املفاهي�م 
الفع�ل«،  ع�ن  السوس�يولوجية 
ليتن�اول نظري�ة بوب�ر ع�ن العوال�م 
الثالثة وتطبيقها ع�ىل نظرية الفعل، 
ومفهومات ثالثة عن الفعل، متمايزة 
بحس�ب عالقات الفاع�ل -و- العالم، 
)اس�رتاتيجي(  غائ�ي  فع�ل  ه�ي: 
املوضوع�ي(،  العال�م  –و-  )الفاع�ل 
وفعل مضب�وط بمعاير )الفاعل –و- 
العالم االجتماع�ي واملوضوعي(، فعل 
درام�ي )الفاع�ل –و- العال�م الذاتي 

واملوضوعي(.
ثم يختتم هربماس هذا الباب بالفصل 
الراب�ع بعنوان »إش�كالية فهم املعنى 
ضمن العل�وم االجتماعي�ة«، ويعالج 
في�ه املعنى من منظ�ور نظرية العلم، 
عارًض�ا التص�ورات املثنوي�ة للعل�م، 
ومدخل الفه�م إىل ميدان املوضوعات، 
وامل�ؤول يف العلوم االجتماعية بوصفه 
مش�ارًكا بالقوة. ثم يعالج املعنى من 
منظ�ور سوس�يولوجيا الفه�م، م�ن 
االجتماعية  الفينومينولوجي�ا  خ�الل 
والهرمينوطيقا  اإلثني�ة  واملنهجي�ات 

الفلسفية.

نظرية فيرب يف العقلنة
أما الباب الثاني، »نظرية ماكس فيرب 
يف العقلن�ة«، فيحت�وي أيًض�ا أربع�ة 
فصول أخرى. يفتتح هربماس الفصل 
النزع�ة العقالني�ة  األول بعن�وان »يف 
الغربي�ة«، للحديث ع�ن مظاهر هذه 
النزعة، ومفاهيم العقالنية، واملحتوى 
العقالني�ة  النزع�ة  الكون�ي يف ه�ذه 

الغربية.
الفص�ل  يف  هربم�اس  يتن�اول  ث�م 
الثان�ي وعنوان�ه »يف نزع الس�حر عن 
الصور الديني�ة - امليتافيزيقية للعالم 

وانبجاس�ة البن�ى الحديث�ة للوعي«، 
العوامل الداخلية والخارجية يف تطور 
ص�ور العال�م، وجوان�ب املحت�وى يف 
الديانات العاملية، وجوانب بنيوية مثل 
نزع السحر والتشكيل النسقي، ونزع 

السحر والفهم الحديث للعالم.
يف ح�ني ينتق�ل هربم�اس يف الفص�ل 
الثالث وعنوانه »يف التحديث من حيث 
ه�و عقلن�ة اجتماعي�ة: دور األخالق 
الربوتستانتية«، ليتناول أخالق الدعوة 
املدم�ر  واألنم�وذج  الربوتس�تانتية 
لذاته للعقلن�ة االجتماعية، واملحتوى 

النسقي للتأمل األوسط.
ويخت�م هربماس هذا الب�اب بالفصل 
الرابع بعن�وان »يف عقلنة القانون ويف 
تش�خيص العرص الحارض«، فيتحدث 
عن مكونني اثنني يف تشخيص العرص 
وفق�دان  املعن�ى  فق�دان  الح�ارض: 
امللتبس�ة  العقلن�ة  وع�ن  الحري�ة، 
للقانون؛ القانون من حيث هو تجسيد 
للعقالنية العملية – الخلقية، والقانون 

من حيث هو وسيلة تنظيمية.

فاصل تأميل... فعقلنة
أما الب�اب الثال�ث، »الفاص�ل التأميل 
والنش�اط  االجتماع�ي  الفع�ل  األول: 
بمقت�ى غاية والتواصل«، فجاء فيه 
فصل وحيد بعنوان »مالحظة تمهيدية 
عن النظري�ة التحليلي�ة يف الداللة ويف 
الفع�ل«، يتح�دث فيه هربم�اس عن 
صيغت�ني اثنتني عن نظرية الفعل لدى 
ماكس في�رب: صيغة رس�مية وأخرى 
غر رس�مية. كما يتناول التوجه نحو 
النجاح يف مقابل التوجه نحو التفاهم 
)منزل�ة املفاعي�ل املؤث�رة بالق�ول(، 
والدالل�ة والصالحية )مفع�ول الربط 
األعم�ال  بالق�ول يف ع�روض  املؤث�ر 
الصالحي�ة  وادع�اءات  الكالمي�ة(، 
وأنماط التواصل، واملحاوالت املتنافسة 
نحو تصنيف أعمال الكالم )أوس�تني، 
وسرل، وكريكل(، والتداولية الصورية 
والتداولية التجريبية )الداللة اللفظية 
يف مقاب�ل الداللة الس�ياقية: الخلفية 

املعرفية الضمنية(.
وأخ�ًرا الب�اب الراب�ع وعنوان�ه »من 
لوكات�ش إىل أدورنو: العقلنة بوصفها 
تش�ّيًؤا«، ففيه مقدمة بعنوان »تأمل 

تمهي�دي: يف عقلن�ة عوال�م الحياة يف 
مقاب�ل التعق�د املتنام�ي ملنظوم�ات 

الفعل«، وفصالن.
يب�دأ الفص�ل األول بعن�وان »ماك�س 
فيرب ضمن تراث املاركس�ية الغربية«، 
فيتن�اول في�ه هربم�اس أطروحت�ي 
فقدان املعنى وفقدان الحرية، ويبحث 
يف تأوي�ل لوكاتش أطروح�ة فيرب عن 

العقلنة.
ثم يختم هربماس هذا الباب، والكتاب 
أيًضا، بالفصل الثاني وعنوانه »يف نقد 
العق�ل األدات�ي«، يعال�ج في�ه نظرية 
الفاشية والثقافة الجماهرية، والنقد 
الجدي�دة  التومائي�ة  املضاع�ف ض�د 
والوضعاني�ة الجديدة، وجدل التنوير، 
والجدل السالب بوصفه تمريًنا روحًيا، 
والتفس�ر الفلس�في الذات�ي للحداثة 

واستنفاد براديغم فلسفة الوعي.

تغير الرباديغم لدى ميد ودوركهايم
يتأل�ف املجل�د الثان�ي )663 صفحة، 
موثًقا ومفهرًس�ا( من أربع�ة أبواب، 
ويب�دأ تع�داده بالب�اب الخامس بعد 
أربعة أبواب يف املجلد األول. ففي الباب 
الخام�س، »تغير الرباديغ�م لدى ميد 
ودوركهاي�م: م�ن النش�اط بمقتى 
غاي�ة إىل الفعل التواص�يل«، مالحظة 
تمهيدي�ة وثالث�ة فص�ول. يف الفصل 
األول، »يف تأس�يس العلوم االجتماعية 
عىل نظرية التواصل«، يبحث هربماس 
يف استش�كال نظري�ة التواص�ل ل�دى 
ميد، واالنتقال من لغة اإليماءات تحت 
البرشية إىل التفاعل بتوس�ط الرموز، 
والتدقي�ق يف نظري�ة الدالل�ة لدى ميد 
باالس�تعانة بمفهوم فتغنشتاين عن 
اتباع قاعدة ما، واالنتقال من التفاعل 
بتوس�ط الرموز إىل التفاعل املسرتشد 
للعال�م  التكمي�يل  والبن�اء  بمعاي�ر، 

االجتماعي والعالم الذاتي.
س�لطة  »يف  الثان�ي،  الفص�ل  يف  أم�ا 
املق�دس والخلفي�ة املعياري�ة للفع�ل 
هربم�اس  فيتن�اول  التواص�يل«، 
دوركهايم والجذور املقّدسة لألخالق، 
ومواطن الضعف يف نظرية دوركهايم 
مس�تطرًدا يف الج�ذور الثالث�ة للفعل 
التواص�يل: املكّون القض�وي، واملكّون 
اإلفصاح�ي، واملك�ّون املتضّمن - يف- 

ري  القول. كم�ا يتناول الش�كل التفكُّ
للفع�ل املوّجه نح�و التفاهم والعالقة 

االنعكاسية بالذات.
ويعالج هربم�اس يف الفص�ل الثالث، 
اللغوي  للتحوي�ل  العقالني�ة  »البني�ة 
وتغ�ر  القان�ون  تط�ّور  للمق�دس«، 
ش�كل اإلدم�اج االجتماع�ي انطالًق�ا 
م�ن األس�س غ�ر التعاقدي�ة للعقد، 
وم�ن االنتقال م�ن التضام�ن اآليل إىل 
التضام�ن العضوي. ويبحث يف منطق 
هذا التح�ّول موضًحا بحس�ب الحالة 
الحّدي�ة الخيالي�ة ملجتم�ع مدَم�ج يف 
ش�كل ش�امل، ويف التعليل الذي قّدمه 
ميد عن أخالق الخطاب، مس�تطرًدا يف 
شأن الهوية والتفرّد؛ التحديد الرقمي 
والع�ام والكيف�ي لهوية ش�خص ما 

)هاينريش، توغندهات(.

املنظومة وعالم الحياة
»الفاص�ل  الس�ادس،  الب�اب  يش�مل 
وعال�م  املنظوم�ة  الثان�ي:  التأم�يل 
الحي�اة«، مقدم�ة بعن�وان »مالحظة 
االجتماع�ي  اإلدم�اج  تمهيدي�ة ع�ن 
واإلدم�اج املنظومات�ي باالس�تناد إىل 
نظرية دوركهايم عن تقسيم العمل«، 

وفصلني.
عال�م  تص�ور  »يف  األول،  الفص�ل  يف 
الهرمينوطيقي�ة  واملثالي�ة  الحي�اة 
يبح�ث  الفاهم�ة«،  للسوس�يولوجيا 
هربماس يف عال�م الحياة بوصفه أفق 
الفعل التواصيل وخلفيته، ويف املفهوم 
االجتماع�ي - الفينومينولوج�ي ع�ن 
عال�م الحياة يف ضوء نظرية التواصل، 
واالنتق�ال م�ن املفه�وم الص�وري - 
الت�داويل إىل املفه�وم السوس�يولوجي 
املفه�وم  خ�الل  م�ن  الحي�اة  لعال�م 

ال��دي، ووظائف الفعل املوّجه نحو 
إنت�اج  إع�ادة  إىل  بالنس�بة  التفاه�م 
عالم الحياة، وحدود السوس�يولوجيا 
الفاهمة التي تماهي بني عالم الحياة 

واملجتمع.
ويتحدث الفصل الثاني، »فك االرتباط 
ب�ني املنظوم�ة وعال�م الحي�اة«، عن 
املجتمع�ات القبلي�ة بوصفه�ا عوالَم 
وع�ن  ثقافي�ة،   – اجتماعي�ة  حي�اٍة 
املجتمعات القبلية بوصفها منظومات 
محكومة ذاتًي�ا، عارًضا آليات التمايز 
املؤسس�اتي  والرتس�يخ  املنظوماتي، 
آللي�ات اإلدم�اج املنظومات�ي يف عالم 
الحي�اة، وعقلنة عالم الحياة يف مقابل 
تقننت�ه، يف تخفيف العبء عن وس�ط 
اللغ�ة املتداول�ة م�ن طريق وس�ائط 
تواصلية منزوعة اللغة، وفّك االرتباط 
ب�ني املنظوم�ة وعالم الحي�اة وإعادة 

صياغة أطروحة التشيؤ.

تطوير نظرية املنظومة
يف الباب الس�ابع، »تالكوت بارسونز: 
املش�اكل الت�ي تع�رتض بن�اء نظرية 
يف املجتم�ع«، مقدم�ة بعن�وان »تأمل 
تمهي�دي يف موق�ع بارس�ونز ضم�ن 

تاريخ النظرية«، وثالثة فصول.
يتكل�م هربماس يف الفصل األول، »من 
النظري�ة املعياروي�ة ع�ن الفع�ل إىل 
النظري�ة املنظوماتية ع�ن املجتمع«، 
عىل م�رشوع عام 1937 ع�ن نظرية 
اإلرادوي  املفه�وم  متن�اواًل  الفع�ل، 
ع�ن الفع�ل، واملفهوم املعي�اروي عن 
النفعانية، ومشكل  النظام، واملعضلة 
التنس�يق ب�ني األفع�ال تح�ت رشوط 
العرَضي�ة املزدوج�ة. كم�ا يتكلم عىل 
نظري�ة الفع�ل يف الحقب�ة الوس�طى 

املبّكرة متن�اواًل الربط بني التحفيزات 
وتوجيه�ات القيم، وب�أي وجه تقوم 
الثقافة واملجتمع والشخصية بتعيني 
توجيه�ات القيم، وإدخ�ال »املتغرات 
النمطي�ة«. ويخت�م بتدقي�ق مفهوم 
املنظومة والتنازل ع�ن أولوية نظرية 

الفعل.
ويف الفصل الثان�ي، »يف تطوير نظرية 
يف  هربم�اس  يبح�ث  املنظوم�ة«، 
تط�ّور النظرية منذ »ورق�ات عمل«، 
متن�اواًل إزال�ة الف�رق ب�ني اإلدم�اج 
الوظيف�ي،  واإلدم�اج  االجتماع�ي 
وخطاط�ة الوظائف األربع وس�رورة 
تك�ّون املنظوم�ة، وتعدي�ل املتغرات 
النمطية بحس�ب خطاط�ة الوظائف 
األرب�ع، وإعادة تأوي�ل القيم الثقافية 
يف قي�م اس�مية س�يربانية، والحتمية 
الثقافي�ة. كما يتحدث عن الفلس�فة 
األنثروبولوجي�ة املتأخ�رة وهشاش�ة 
التسوية بني نظرية املنظومة ونظرية 

الفعل، ونظرية وسائط التحّكم.
وي�درس هربماس يف الفص�ل الثالث، 
»يف نظري�ة الحداث�ة«، عقلن�ة عال�م 
الحي�اة وزي�ادة تعّق�د املنظومة وقد 
أُزيل التمايز بينهما، مس�تطرًدا بشأن 

محاولة إعادة »كْنَطنة«.

بارسونز.. فيرب.. ماركس
يتضمن الباب الثامن، »تأمل ختامي: 
من بارسونز، عرب فيرب، إىل ماركس«، 

مالحظة تمهيدية وثالثة فصول.
يف الفص�ل األول، »ع�ودة إىل نظري�ة 
الحداث�ة ل�دى ماك�س في�رب«، يتكلم 
هربم�اس ع�ىل أطروح�ة في�رب ع�ن 
الرَبَقرَط�ة وق�د أُعي�دت صياغته�ا يف 
الحياة،  مصطلحات املنظوم�ة وعالم 
وعىل إعادة بناء تفسر فيرب عن نشأة 
الرأس�مالية، واس�تعمار عالم الحياة: 
الع�رص  في�رب  تش�خيص  اس�تئناف 
الحديث من خالل عالقات التبادل بني 
املنظومة وعال�م الحياة يف املجتمعات 
الحديث�ة، واألس�لوب املوّحد للس�لوك 
البروقراط�ي  والتجفي�ف  الحي�اة  يف 

للفضاء العمومي السيايس.
ويبح�ث الفص�ل الثان�ي، »مارك�س 
يف  الداخ�يل«،  االس�تعمار  وأطروح�ة 
التجري�د الواقع�ي أو تش�ييء روابط 
املتعلقة باإلدم�اج االجتماعي،  الفعل 
وذل�ك يف أداء نظري�ة القيمة، وبعض 
مواطن الضعف يف هذه النظرية. كما 
يتن�اول أنم�وذج عالق�ات التبادل بني 
املنظومة وعالم الحياة بدراسة تدّخل 
الدولة وديمقراطي�ة الجماهر ودولة 
الرفاه، والتسوية التي تقّدمها الدولة 
األيديولوجيات  وانح�الل  االجتماعية، 
والوعي اليومي املجزَّأ. ويختم بدراسة 
نزعات القْوَنن�ة، خصوًصا القْوننة يف 
ظ�ّل تدّخ�ل الدول�ة، أي التضارب بني 
ضمان الحرية والحرمان من الحرية.

أما يف الفصل الثالث، »مهمات نظريٍة 
نقدي�ة يف املجتمع«، فيعالج هربماس 
عالجته�ا  الت�ي  املوضوع�ات  طي�ف 
النظرية النقدية املبّكرة، وهمزات وصل 
بالنس�بة إىل نظرية الفع�ل التواصيل، 
مثل: أش�كال اإلدماج يف املجتمعات ما 
بع�د الليربالية، والتنش�ئة االجتماعية 
يف األرسة وتط�ّور »األنا«، والوس�ائط 
الجماهرية،  والثقاف�ة  الجماهري�ة 
وطاق�ات االحتج�اج الجدي�دة. كم�ا 
يبحث يف نظري�ة العقالنية والس�ياق 

التاريخي.

أعيش يف حياة جديدة
           احمد ضياء

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

كلَّما مرَّت األفكاُر يف رأيس ألجأ إىل لبس األشهر واألنفاس املقذوفة يف أذني
أعيش يف حياة جديدة منذ شهر وسبعة عرش يوًما
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 الفروس 

كلَّما صافحت شخًصا عنوًة
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 الفواتر 

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

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

فواتر الّذات أكثر
أخربِك من الّسماعة اآلن 

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

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

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

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

           بغداد / المستقبل العراقي

توج الفيلم الروائ�ي الطويل »أبو ليىل«، ملخرجه 
الجزائ�ري أمني س�يدي بومدين، بجائ�زة النقد 
ملهرجان »دا« الس�ينمائي بربشلونة، وذلك وفق 

ما ذكرته صحيفة »النهار« الجزائرية.
ويتمح�ور الفيل�م الجزائ�ري »أبو لي�ىل« حول 
س�نوات العرشية السوداء التي عرفتها الجزائر، 
وذلك من خالل إسقاط سينمائي لشابني »سمر 
ولطف�ي«، اللذي�ن يقوم�ان بمط�اردة إرهابي 

خطر يف الصحراء يدعى »أبو ليىل«.
وقد أنتج املخرج أمني س�يدي بومدين املعروف 
من قب�ل بعملي�ه املوس�ومني “غ�دا الجزائر” 
و”الجزي�رة”، عمله الجدي�د يف جنوب الجزائر 
لرشكة »تاال فيلمز«، علما أنه عرض يف 2019 
يف مهرجان »كان« السينمائي الدويل بفرنسا.
من جهة أخرى، تحصل الفيلم اإلسلندي »يوم 
أبيض جدا« للمخرج »هلينوز باملس�ون« عىل 
جائ�زة »تالنتس« ألفضل فيل�م يف املهرجان، 

الذي جرت مسابقته عرب األنرتنت.
وش�ارك يف هذا املهرجان الدويل 65 فيلما بني 
روائي طويل وروائ�ي قصر، وهو مهرجان 
فتي بدأ يف العام 2011 وهدفه إبراز املواهب 

الصاعدة يف اإلخراج والتمثيل.

اللوحة الناطقة
           مادونا عسكر

مضت ويف داخلها ش�وق ملالقاة ذاتها 
بعيداً عن الّضجي�ج املعتاد، علّها تجد 
مدين�ة أو قرية أو غابة أو حّتى كهفاً 
ل�م يطأه أحد. قيل له�ا إّن يف األماكن 
املهج�ورة س�كون الحكم�اء وصمت 

العارفني وحّرية الّرؤية.
لم تحمل معها س�وى لوح�ة قديمة، 
كان�ت ق�د احتفظت بها رغم�اً عنها، 
تجّسد امرأة واقفة عىل صخرة عالية، 
تحمل ع�ىل أكتافها ظلّه�ا، وتنظر إىل 
األزرق امل�رشف م�ن علّو ع�ىل األرض 

الّضائعة.
مش�ت بب�طء ش�ديد. اللّوح�ة ثقيلة 
والّطريق أش�به بحقل ألغام محفوف 
بامل�وت. وم�ن يميش يف حق�ول املوت 
ال ينظ�ر إاّل إىل أس�فل، وهي اآلن غر 
مس�تعّدة للم�وت. ثّمة أم�ور معلّقة 
بني حكم�ة الّس�ماء وجهالة األرض. 
ثّمة أسئلة كثرة توّد أن تطرحها عىل 
ذاته�ا البعي�دة. ثّمة أح�الم عالقة يف 

مخّيلتها، ثقيلة كتلك اللّوحة. 
الح لها من بعيد بيت صغر مس�رتٍخ 
الّش�مس وترم�ي  تعان�ق  تلّ�ة  ع�ىل 
بسكونها عىل محيط خال إاّل من بعض 
العصاف�ر الّتائه�ة ع�ن أعشاش�ها. 
رّسعت الخطى عىل قدر استطاعتها، 

أتعبها الّطريق وأحنت اللّوحة ظهرها 
وأرهقها ظّل املرأة.

وصل�ت إىل تلك الّتلّة مهّش�مة الّروح، 
مش�ّتتة العق�ل، منهكة اإلحس�اس. 
لكّن ال بّد م�ن معاناة أخرة قد تبعث 
األمل وتشبع جوعاً قديماً وتروي ظمأ 
دام زمناً طوي�اًل. وقفت مرتّددة  أمام 
بيت مهج�ور ال باب ل�ه، تخىش أرساً 
مس�تجّداً أو صوت�اً مفاجئ�اً يقتح�م 

سمعها. 
دخل�ت لتس�رتيح م�ن عن�اء الّطريق 
الّطويل وثقل اللّوح�ة الّتي أبت إاّل أن 
تلتصق بكتفه�ا. وقفت أمام س�اعة 
حائط كبرة، عقاربها مشلولة بحكم 
الزّم�ن. مّدت يده�ا وحرّكت العقارب 
باّتج�اه معاك�س لتعود به�ا إىل املاء 
القديم حي�ث كانت تس�بح برىض أو 
تظّن ذل�ك. أو تعود به�ا إىل أّول الّنهر 
لتح�ّدد مج�راه وتعرب، أو أقلّ�ه تقّرر 

العبور أم ال.
ال يشء، ال، وال حركة تنقذها من أنني 
الوق�ت وهمجّيت�ه. ال يشء ين�ذر بأّن 
ثّمة ذات�اً تنتظر. العقارب مش�لولة، 
والبي�ت ب�ارد، واللّي�ل قري�ب. قّررت 
العودة، س�معت صوت امل�رأة املنبعث 
م�ن اللّوح�ة، تقول س�اخرة: »ال أحد 

يملك القرار.«
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )44(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
2013 فع�ى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف 
بلدي�ة املوصل خ�الل ) 30( يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاق�ة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( من القيم�ة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل 
الواق�ع يف ح�ي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخ�ري من مدة االعالن 
ويتحم�ل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة )2%( من 

بدل االيجار 
1 � املش�تل املشيد عى القطعة املرقمة )1/1539( م 39 حاوي الكنيسة الواقع 

يف 17 تموز وبمساحة )2000( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � الكشك املرقم ) 3( م 17 رجم حديد الواقع يف سوق املعاش وبمساحة )5*3( 

م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
3 � االكشاك املرقمة )1و2( م 17 رجم حديد الواقع يف سوق املعاش وبمساحة 

)8*3( م2 لكل كشك وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
4 � الف�رن الحج�ري ع�ى القطع�ة املرقم�ة ) 38/24( م 39 حاوي الكنيس�ة 

وبمساحة )160( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
5 � الفرن الحجري عى القطعة املرقمة ) 33/27( م 11 وادي العني الش�مالية 

يف حي الريموك وبمساحة )100(م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
6  � الف�رن الحج�ري عى القطعة املرقم�ة ) 26/49( م 29 وادي عكاب يف حي 

الرفاعي  وبمساحة )120( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
7  � الف�رن الحج�ري عى القطع�ة املرقمة ) 1485/1( م 39 حاوي الكنيس�ة 
الواقع يف نهاية حي 17 تموز وبمس�احة )150( م2  وحس�ب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات.
 8 � املشتل املشيد عى القطعة املرقمة )2212/1( م 39 حاوي الكنيسة الواقع 

يف 17 تموز وبمساحة )6000( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )42(
تعلن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العقارات التالية 
وفق قانون )21( لسنة 2013 فعى الراغبني باالشراك 
يف املزاي�دة العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية 
املوصل خالل ) 30( يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل 
لن�رش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط 
مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال املدني�ة وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري 
املزاي�دة يف مقر مديري�ة بلدية املوص�ل الواقع يف حي 
املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
*القط�ع املرقم�ة )12أ و116و117و118و129و14
8و163و164و167و168و181و169و185و191و

211و63( م 40 نينوى الرشقية املش�يد عليها )كراج 
حداد باب وش�باك( وبمس�احة )240( م2 لكل قطعة 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

جلنة البيع واالجيار الثانية
يف حمافظة نينوى

اعالن اول )58( والصادر يف 2020/5/1 
اوال / تعلن اللجنة اعاله عن تأجري االرض املرقمة )1/555 م69 قرمز درة( البالغ مساحتها ) 1621/8م2(  والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية  تلعفر عقد مساطحة ملدة خمسة عرش سنة عى ان تكون مدة التشييد للمرشوع سنتان 
وهي من ضمن مدة العقد االصيل النش�اء عمارة تجارية ذو طابقني الطابق االريض محالت تجارية مع مجموعة 
صحية متكاملة والطابق االول قاعة وفق املخططات املوضوعة لهذا الغرض التي يمكن االطالع عليها لدى البلدية 
او س�كرتري اللجنة ، يدفع بدل االيجار بداية كل س�نة عى ان يعاد تقدير بدل االيجار كل خمس�ة س�نوات وليس 
لحق املس�اطح االعراض عى لجنة التقدير عند تقديرها لبدل االيجار لكل خمس س�نوات عى ان تكون املساطحة  
وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( املعدل  عى ان تكون املساطحة  باملزايدة العلنية ويكون البناء بأرشاف 
مهندس من قبل البلدية تؤول كافة املشيدات اىل مديرية بلدية تلعفر بعد انتهاء العقد بدون نواقص وبحالة جيدة 
م�ع االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من تش�يدها فعى الراغبني باملس�اطحة مراجعة مديرية بلدية تلعفر 
وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن  بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
)50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن  يف مقر البلدية ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور نرش االعالن و املصاريف االخرى   عى ان يقوم املس�تاجر بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى 
وان يقوم صاحب الضم بتقديم مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشييد خاللها 
يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املس�اطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مش�يدات اىل بلدية تلعفر بدون مقابل 
ع�ى ان يق�وم صاحب الضم بابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاري�خ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب 
املستاجر ناكال وفق احكام املادة ) 11( فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة )2013( 
املعدل ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعى حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتبة عى 
ذل�ك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة علما ان كافة الرشوط املطلوبة باملس�اطحة 

ستقرأ عى املزايدين .
مالحظة / مدة االيجار للفقرات ادناه سنة واحدة فقط .  

ثانيا / تأجري ساحة بيع الرمل والحصو عى جزء من القطعة املرقمة 12/955 م 73 زيروان ستي بمساحة 8000 
م2 بصورة مؤقتة وبدون مشيدات ثابتة 

ثالثا / تأجري ساحة وقوف السيارات عى القطعة املرقمة 1/546 م 69 قرمز درة بمساحة 686 م2 بصورة مؤقتة 
وبدون مشيدات ثابتة 

رابعا / انشاء ملعب سباعي لكرة القدم عى جزء من القطعة املرقمة 127/234 م 76 اكل وقرمز بمساحة 1750 
م2 ووفقا للرشوط املطلوبة 

خامس�ا/ انش�اء كش�ك عى جزء من القطعة املرقمة 697/1 جوار تلعفر 2×3 م عى ان يكون بناء الجوانب من 
البلوك والسقف من الجنكو املضلع

مديرية زراعة حمافظة بغداد / الكرخ
جلنة تأجري االرايض الزراعية

باملزايدة العلنية 
تعل�ن مديري�ة الزراع�ة يف محافظة بغ�داد /الك�رخ لجنة تأجري 
االرايض الزراعي�ة باملزاي�دة العلني�ة ع�ن تأج�ري املس�احة املبينة 
اوصافها ادن�اه يف قائممقامية قضاء الطارمي�ة باملزايدة العلنية 
وف�ق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل 
والقانون رقم 35 لس�نة 1983 بعد نهاي�ة الثالثني من اليوم التايل 
لنرش االعالن يف الصحيفة او يوم العمل الذي يليه يف حالة مصادفة 
املوعد عطلة وس�تكون املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا يف مقر 
مديرية الزراع�ة يف محافظة بغداد / الك�رخ وللتفاصيل مراجعة 
مقر مديريتنا لالطالع عى الرشوط وتقديم املستمسكات املطلوبة 
ودف�ع التأمينات القانونية البالغ�ة 20% من القيمة التقديرية من 
ب�دل االيجار املق�در ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور نرش 

االعالن

 

مدير زراعة حمافظة بغداد / الكرخ

اعالن
اىل الرشيك/ )نجمه عبد الحس�ني 

كاظم( 
توجب عليك الحضور اىل مقر بلدية 
النجف لغرض انجاز معاملة اجازة 
البن�اء للعقار املرقم ) 3/46029( 
حي الن�داء خالل ع�رشة ايام من 
س�تتم  وبخالف�ه  الن�رش  تاري�خ 

االجراءات دون حضورك  
طالب االجازة 

مصطفى عيل غافل

اعالن
اىل الرشيك/ )ماج�د محمد كاظم 

 )
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر 
بلدية النجف لغرض انجاز معاملة 
 ( املرق�م  للعق�ار  البن�اء  اج�ازة 
3/9882( حي صدام خالل عرشة 
ايام م�ن تاري�خ الن�رش وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك  
طالب االجازة 

مصطفى فالح عبد الحسن

العدد : 91
التاريخ : 2020/2/23

العدد : 93
التاريخ : 2020/2/23

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

العدد : 4326
التاريخ : 2020/5/17

بدل  االيجار 
السنوي المقدر 
للدونم الواحد /
دينارعراقي

المشيدات المواصفات المساحة 
بالدونم

رقم 
المقاطعة

رقم 
القطعة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

التنظيمي�ة  الحمل،مهارات�ك  ب�رج  عزي�زي 
واالجتماعي�ة قوية عىل غري الع�ادة، فيجب أن 
تستغل ذلك للسيطرة عىل األمور. سوف تنجح 
يف العمل وخارجه، وحتى يف حياتك الشخصية، 
س�وف ينتج عن نظرتك الدافئ�ة لألمور الكثري 

من الفوائد. 

عزي�زي ب�رج الثور،يس�هل الوث�وق يف كل م�ا 
تم�ت تجربته وإثباته، ولك�ن هكذا أيًضا تصدأ 
األشياء. حاول اكتشاف مداخل جديدة لتحقيق 
النج�اح. ه�ؤالء الذي�ن يحيط�ون ب�ك س�وف 
يتفاعلون بإيجابية وسوف يعرضون املساعدة 

يف حالة وجود بداية جديدة. 

عزي�زي برج الجوزاء،أن�ت تعمل بصورة جيدة 
من خ�ال الفريق، وأنت مس�تمتع بذلك أيًضا. 
قة ه�ذه ألن كًل  حاف�ظ عىل بيئ�ة العمل الخااّ
منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أرسع إذا 
تكاتفتم مًعا. حتى يف حياتك الشخصية فسوف 

تشعر أكثر بالراحة يف مجموعة 

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

مهمة.

عزي�زي ب�رج األسد،اس�تعد ل�كل م�ا هو غري 
متوق�ع، فاملفاجآت الس�ارة يف انتظارك. فوق 
ذل�ك، رشي�ك حياتك يحتفظ ب�يء خاص لك، 
ولك�ن ال تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من الازم، 

وكن شكوًرا عىل كل ما تتلقاه. 

عزي�زي ب�رج العذراء،هناك تنبؤ بق�دوم فرتة 
اختب�ار هامة، فتعام�ل معها بتف�اؤل وثق يف 
إمكانات�ك الذاتي�ة. ال تتأثر ب�آراء اآلخرين وال 
تجعله�ا تحيدك عن معتقداتك وب�دالً من ذلك، 
استخدم هذه املواجهة إليجاد ما يدعم الحجج 

املؤيدة ملواقفك.

عزي�زي برج امليزان،تتمت�ع حالًيا بلياقة بدنية 
جي�دة جًدا وإمكانيات ذهني�ة حادة، ويبدو أن 
كل يشء ترشع يف القيام به س�يكون لصالحك 
وال يشء يقف أمامك. قُ�م باس�تغال وتوظيف 
ه�ذه الطاقة يف الب�دء بالعمل يف مرشوع جديد 

رغبت منذ زمن يف الرشوع به

عزيزي برج العقرب، إذا كانت الشكوك تساورك 
مؤخ�رًا وال تس�تطيع الوصول إىل أي�ة قرارات، 
تستطيع اآلن رؤية األشياء يف ضوء أوضح. أنت 
تش�عر بالتوازن الكايف ال�ذي يمكنك من حصاد 

الخري كنتيجة ألي قرار تتخذه. 

عزيزي برج القوس،اذا فشلت يف يشء، فا تشك 
يف قدرات�ك، فمن املحتمل أن الظروف الخارجية 
لعبت دوًرا يف ذلك. اقتصد من طاقاتك قلياً ودع 
األم�ور تأخذ مجراها. س�وف تتع�رض ملواقف 
تفت�ح أمام�ك أبواب لف�رص جدي�دة، ويف تلك 

اللحظة

عزيزي ب�رج الجدي،الكثري م�ن املوضوعات يف 
الوقت الحايل ال تس�ري بالساسة التي خططت 
له�ا، وربما يجب علي�ك قبول األش�ياء التي ال 
تس�تطيع تغيريها. ال تس�مح لخيب�ة أملك أن 
تمنعك من التقدم، وركز عىل ما هو آت، وحتى 

إن استغرق األمر زمًنا أطول

عزيزي برج الدلو،يمكنك تحفيز من هم حولك، 
ولكن ال تهم�ل احتياجاتك الخاصة ألن أهدافك 
اآلن أصبح�ت أوض�ح ع�ن ذي قب�ل. أس�لوبك 
النشط معدي ملن هم حولك ويلحظه اآلخرون. 
بأف�كارك  االحتف�ال  يمن�ع  س�بب  يوج�د  ال 

واالستمتاع بوقتك

عزي�زي ب�رج الحوت،األم�ر ي�زداد صعوبة يف 
العم�ل، لذل�ك يجب أن تقبل عروض املس�اعدة 
م�ن زمائك حت�ى يقل جبل العم�ل الذي يقبع 
أمام�ك تدريجًي�ا إىل أن يصب�ح مهاًم�ا يمك�ن 
التعامل معها. تتس�م حياتك الخاصة بعدد من 

النزاعات. ال تدع األمر يصيبك باإلحباط.

العذراء

احلوت

أرضار الصيام بدون سحور عىل اجلسم
يس�اعد الصيام يف تعزيز صحة الجهاز 
الهضمي ومختلف أجزاء الجسم، ولكن 
يجب تناول وجبة السحور قبل الصيام 

لتجنب بعض األرضار الصحية.
هن�اك العدي�د م�ن الفوائ�د الت�ي 
تع�ود ع�ىل الجس�م م�ن الصي�ام، 
حي�ث يس�اعد يف ع�اج العديد من 
مش�اكل الجهاز الهضم�ي وتعزيز 
وظائ�ف مختل�ف أج�زاء الجس�م، 
ولكن الرشط األس�ايس هو حصول 
الجس�م عىل حاجته من الغذاء قبل 
الصيام، وبالت�ايل عدم اإلصابة بأي 

مشاكل صحية.
ماذا يحدث يف الجسم أثناء الصيام؟

يعت�ر الجلوكوز ه�و مص�در الطاقة 

يأت�ي  وال�ذي  الجس�م،  يف  األس�ايس 
ع�ادًة م�ن الكربوهيدرات، بم�ا يف ذلك 
الحبوب ومنتجات األلبان والخرضوات 
والفواكه.ويع�د الكب�د ه�و العضو 
املس�ؤول ع�ن تخزي�ن الجلوك�وز 
وإطاق�ه يف مجرى الدم عند حاجة 
الجس�م إليه.وأثن�اء الصيام، تتغري 
هذه العملية يف الجسم، فبعد مرور 
8 س�اعات من الصيام، يقوم الكبد 
باس�تخدام اخ�ر احتياطات�ه م�ن 
الجلوك�وز، ليدخل الجس�م يف حالة 

تسمى استحداث السكر.

تنخف�ض مص�ادر  الوق�ت،  وبم�رور 
الطاقة يف الجس�م، مما يس�بب بعض 

األعراض الجانبية.
أرضار الصيام بدون تناول السحور

إليك أبرز األرضار التي تحدث بالجسم 
يف حالة عدم تناول السحور.

 انخفاض مستويات الطاقة يف الجسم: 
وذلك نتيجة انخفاض مستويات السكر 
يف الجس�م، وه�و ما يس�بب الش�عور 
بالتعب الش�ديد وانخفاض مستويات 
الطاقة، وبالتايل يصعب القيام باملهام 

اليومية بصورة طبيعية.

»الصيام« عالج فعال ألمراض القلب
يرى معظم الخراء أن السبب الرئيس 
ألم�راض القلب يف أغلب الحاالت، هو 
اإلفراط يف تناول الطع�ام أو التغذية 
الس�يئة، ولذلك يبحثون عن إمكانية 
للع�اج بجرع�ات أق�ل م�ن األدوية 
ودون جراحة.وينصح الخبري األملاني 
يف الع�اج الطبيعي والطب التكاميل، 
غوس�تاف دوب�وس، حس�بما نق�ل 
موق�ع »DW«، ب�«الصوم املتقطع«، 
ويعتمد اقرتاحه عىل الصوم 16 ساعة 
وبعده�ا أكل وجبتني صحيتني خال 
النظام،  املتبقية.ه�ذا  ال�8 س�اعات 
وبحس�ب غوس�تاف، يعطي فرصة 
الده�ون االحتياطية  للجس�د لحرق 
يف الجس�م، ويري�ح املع�دة، لكن�ه ال 
يكف�ي وح�ده، فأثناء ف�رتات األكل 
يجب الحرص عىل أن تكون الوجبات 

النظ�ام ال  أن ه�ذا  صحي�ة، مبيًن�ا 
تقترص فائدته عىل املصابني وحدهم، 
بل تشمل األصحاء؛ ألن ذلك سيقيهم 
القلب.وتقوم  من اإلصابة بأم�راض 
نصائح غوستاف للوجبات الصحية، 
خال ف�رتة اإلفطار، عىل التقليل من 
كمي�ة املنتج�ات الحيوانية يف النظام 
الغذائ�ي، واتباع نظ�ام غذائي نباتي 
أفضل.وح�ضاّ يف حال تناول اللحوم، 
عىل أن تكون ذات جودة عالية، وعدم 
تناولها بشكل مستمر، كما ُيستحب 
الصلب�ة  النباتي�ة  الده�ون  تجناّ�ب 
التي تحتويها، كالوجبات  والوجبات 
الرسيع�ة والحلوي�ات؛ ألنها تحتوي 
عىل األحماض الدهنية غري املش�بعة 
الت�ي تزيد من نس�بة الكوليس�رتول 

والدهون الثاثية.

الوقت يمر أرسع يف أعىل ناطحات السحاب
كشفت نتائج دراسة جديدة صادرة من 
جامع�ة طوكيو أن الوق�ت يمر بالفعل 
ناطح�ات  أع�ىل  يف  مختلف�ة  برسع�ة 
األخ�رى. العالي�ة  واملبان�ي  الس�حاب 
وصع�د الفري�ق ال�ذي كتب الدراس�ة، 
بقيادة أس�تاذ اإللكرتونيات هيديتويش 
كاتوري، إىل قمة برج »طوكيو س�كاي 
تري«، أطول مبنى يف العالم عىل ارتفاع 
2080 قدماً، ووجد أن الوقت يمر بأكثر 
من أربعة نانوثانية أرسع من املستوى 

األريض، وفقاً ملا نقلته صحيفة دييل ميل 
الريطانية.وكان�ت أبح�اث س�ابقة ق�د 
توصل�ت إىل أن الوقت يمر برسعة أكر يف 
الغاف الجوي العلوي، حيث تدور األقمار 

الصناعي�ة لنظام تحدي�د املواقع العاملي 
حول األرض، ولك�ن هذا يمثل املرة األوىل 
التي يتم فيها قي�اس التأثري يف ناطحات 
الس�حاب أو األماك�ن األخ�رى املفتوحة 
للجمهور.وأج�رى العلم�اء القي�اس من 

خال تصنيع وحدة قياس خاصة كبرية، 
حتى يتمكنوا من تأكيد نظريتهم.وقال 
أس�تاذ اإللكرتونيات يف جامعة طوكيو 
هيديتويش كاتوري: »يمكن اس�تخدام 
يف  الحساس�ية  فائق�ة  ذري�ة  س�اعة 
املس�تقبل للكش�ف عن زالزل النش�اط 
الركان�ي ع�ن طري�ق أخ�ذ قياس�ات 
مماثل�ة لإلش�عاع الكهرومغناطييس«.
وذكر تقرير بحثي س�ابق أن الفارق يف 
رسعة رسيان الوق�ت يف املباني العالية 
ع�ن األخرى يمكن تفس�ريه م�ن خال 
نظرية النسبية ألينشتاين، التي أثبتت أن 
الوقت مرتبط بقوة الجاذبية عند النقطة 

التي يتم قياسها.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
عجينة بيتزا - صلصة بيتزا - 2 حبة فلفل أخرض رشائح - 3 أصابع سوسيس 
مقطع - نصف كوب مرشوم رشائح - نصف كوب زيتون أسود رشائح - نصف 
كوب زيتون أخرض رشائح - نصف كوب ذرة صفراء - 1 كوب جبنة موزاريا 

مبشورة - 1 كوب جبنة شيدر مبشورة - رشة زيت زيتون
خطوات التحضري:

يسخن الفرن عىل درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن الصينية بالزيت.
تفرد العجينة بالنش�ابة لتصبح بس�مك 1 س�م، مع مراع�اة أن تكون بنفس 

حجم الصينية املستخدمة.
توض�ع العجين�ة يف الصينية، وتده�ن بالصلصة، ويرش عليه�ا قليل من زيت 

الزيتون.
توضع رشائح الفلفل والسوسيس، مع مراعاة توزيعها عىل كامل الصينية.

يوض�ع فوقه�ا رشائح املرشوم والزيت�ون والذرة، ويضغط عليه�ا بباطن اليد 
برفق.

تدخل الفرن ملدة 30 دقيقة، ثم تخرج من الفرن، ويرش عليها الجبنة املوزاريا 
والجبنة الشيدر.

توضع يف الفرن مرة أخرى ملدة 5 دقائق وحتى تسيح الجبنة.
تقطع، وتقدم.

بيتزا سوبر سوبريم بالذرة

؟؟هل تعلم
تتك�ون لعب�ة ك�رة امل�اء من س�بعة 
العب�ني، ويت�اح تبديل أربع�ة العبني 
فقط خال التوقف، وارتفاع الش�بكة 
الخاص�ة به�ذه اللعب�ة 90س�م، أما 

عرضها فيبلغ حوايل ثاثة أمتار.
اس�تطاع الع�داء براي�ن مورس�مان 
املش�اركة يف ثاث�ة ماراثونات جري، 
أثناء أسبوع واحد، وفاز بهم جميعاً؛ 
وكان ذلك لكي يجم�ع مبلغ من املال 

ليعالج صغريه املريض.
ه�ل تعلم أن الع�ب كرة الق�دم بيليه 
يطل�ق عليه الجوهرة الس�وداء، وهو 

يحمل الجنسية الرازيلية.
اس�تطاعت  عربي�ة  دول�ة  أول  إن 
املش�اركة يف دورة األلع�اب األوملبي�ة 

كانت مرص.
ه�ل تعل�م أن دول�ة فرس�نا هي من 
قامت بتأس�يس منظم�ة الفيفا عام 

1904م.
هل تعلم أن فريق الرازيل هو أول من 
ف�از ببطولة كأس العالم لكرة القدم، 

وكان ذلك خارج قارته.
ه�ل تعل�م أن ع�دد من يش�جع لعب 
كرة القدم يبلغ نصف س�كان كوكب 
األرض، فهي الرياضة األكثر مشاهدة، 
ويهت�م بها الكثري م�ن الجمهور عىل 

مستوى العالم.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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الشباب والرياضة تؤكد دعمها الحتاد 
الفروسية برئاسته اجلديدة

             المستقبل العراقي/ متابعة

اكد عضو لجنة الشباب والرياضة، 
النائ�ب احمد حم�زة البديري، عىل 
دعمه التح�اد الفروس�ية، مطالباً 
ببذل اقىص الجهود للنهوض بواقع 

اللعبة.
وذك�ر االتحاد يف بي�ان، أن »النائب 
احم�د حمزة البدي�ري عضو لجنة 
الش�باب والرياضة الربملانية، بارك 
عملي�ة اإلصالح والتغي�ر يف اتحاد 
الفروس�ية العراقي برئاسة جوان 

فؤاد معصوم«.
البي�ان،  البدي�ري، بحس�ب  واك�د 
عىل »االهتمام ورعاي�ة لعبة اآلباء 

واألج�داد وتطويره�ا ونرشه�ا يف عم�وم الع�راق«، 
داعي�اً اىل »ب�ذل أق�ىص الجه�ود للنه�وض بواق�ع 

اس�م  ورف�ع  اللعب�ة 
العراق عالي�ا يف املحافل 

العربية والعاملية«.

اجلوية يفاوض نجم النجف
             المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دت إدارة ن�ادي القوة الجوي�ة رغبتها 
يف ض�م مدافع نادي النجف ك�رار عامر، 

خالل فرتة االنتقاالت املقبلة.
وقال مصدر مقرب من الالعب يف ترصيح 
صحف�ي إن »ك�رار تلق�ى عرضا من 
نادي القوة الجوية، بعد املس�توى 
املميز الذي ظهر ب�ه يف الدوري 
املمت�از قب�ل إع�الن توق�ف 

املسابقة«.
»الالع�ب  أن   ، وب��نّ
ن�ادي  م�ع  مرتب�ط 
وينتظ�ر  النج�ف 
املوس�م  مص�ر 
للجلوس  الح�ايل 
اإلدارة  م�ع 
عىل  واالتف�اق 
تفاصيل عرض 

الق�وة الجوي�ة،« الفت�ا إىل أن »ك�رار 
أبدى رغبته باالنتقال لفريق القوة الجوية 

بنهاية املوسم الحايل«.
يش�ار إىل أن اتح�اد الك�رة ل�م يح�دد مواعيد ف�رتة االنتقاالت 

الصيفية حتى اآلن.

إبراهيموفيتش يربط نفسه 
بالبوندسليجا

ويليان: معظم الالعبني 
ال يرغبون يف العودة

              المستقبل العراقي/ متابعة

رب�ط الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيتش، مهاج�م ميالن، 
نفسه مؤخرًا بالدوري األملاني.

وكان إبراهيموفيت�ش ح�رص ع�ىل تهنئة األمل�ان بعودة 
مباريات البوندس�ليجا أمس الس�بت، بعد توقف دام نحو 
ش�هرين؛ بس�بب فروس كورونا، حيث نرش عرب حسابه 
الرس�مي عىل »إنس�تجرام«، صورة للعل�م األملاني، وكتب 

عليه: »يقولون، يفعلون«.
وتفاعل الحس�اب الرسمي للبوندس�ليجا مع تغريدة إبرا، 

قائاًل: »أنت مرحب بك«.
 ورد السلطان عىل حفاوة الدوري األملاني: »أراكم قريًبا«.

وتشر معظم التقارير إىل أن إبرا عىل أعتاب مغادرة ميالن 
بنهاية املوسم الحايل، ويبحث عن وجهة جديدة.

وأقيمت 6 مباريات أم�س بالدوري األملاني، أبرزها ديربي 
ال�رور ب� بوروس�يا دورتمون�د وش�الكه، ومواجهة ب� 

بوروسيا مونشنجالدباخ وآينرتاخت فرانكفورت.

بروتوكول طبي جديد للدوري اإليطايل

إنرت ميالن يعرب فخ كورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

التدريب�ات  اإليطالي�ة  األندي�ة  تس�تأنف 
اس�تعداًدا  اإلثن��،  الي�وم  الجماعي�ة، 
الحتمالية عودة الدوري اإليطايل، يف يونيو/ 
حزيران املقبل، مع وضع بروتوكول طبي 

جديد الستئناف املوسم.
وس�بق أن تم االتفاق عىل أحدث مرس�وم 
حكوم�ي، وت�م اإلع�الن عن�ه م�ن خالل 
جوزيبي كونتي رئيس ال�وزراء يف مؤتمر 

صحفي.
وبحسب صحيفة ال جازيتا ديلو سبورت 
اإليطالي�ة، فق�د رفضت رابطت�ا الالعب� 
والدوري اإليطايل الربوتوكول الطبي الذي 
وافقت عليه الحكوم�ة واالتحاد الفيدرايل 

يوم األربع�اء، وذلك بعد 24 س�اعة فقط 
من إعالنه.

واحتج�ت الرابطت�ان عىل ف�رض الحجر 
الصحي ملدة 15 يوًما للمجموعة بأكملها، 
إذا كان هناك اختبار إيجابي ألحد األفراد، 
ووصفت بأنه »مفرط وسيؤدي إىل توقف 

املوسم«.
ووضع�ت رابط�ة الالعب�� بروتوكوله�ا 
الخاص، وقدمت�ه إىل الحكومة اإليطالية، 
م�ع مناقش�ة متوقعة يف وق�ت الحق من 

اليوم.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم اقرتاح أن تبدأ 
الفرق نس�خة ش�به فردية م�ن التدريب، 
حتى يتمكنوا من تمرير الكرة إىل بعضهم 

البعض وتنفيذ بعض الجمل الفنية.

وم�ن املحتمل أن تقب�ل الحكومة أنه بداًل 
م�ن وضع املجموع�ة بأكمله�ا يف الحجر 
الصحي إذا كان هناك اختباًرا إيجابًيا، أن 

تعزل الف�رد املصاب وتقوم بعمل مس�ح 
ش�امل واختب�ارات ال�دم ع�ىل اآلخري�ن 

واملخالط� له.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي إنرت ميالن، نتيج�ة اختبارات فروس كورونا 
املستجد التي خضع لها العبو الفريق.

ووفًق�ا لبي�ان رس�مي م�ن الن�ادي اإليط�ايل، ف�إن كل 

الفحوص�ات الطبية التي خضع له�ا الالعبون والفنيون 
واملوظفون، يوم الجمعة املايض، جاءت نتيجتها سلبية.

وم�ن املق�رر أن تنطل�ق التدريب�ات الجماعي�ة للفري�ق 
يف إيطالي�ا، غ�ًدا، اإلثن��، بع�د الحص�ول ع�ىل موافقة 

الحكومة.

يذكر أن االتح�اد اإليطايل أعلن اس�تئناف بطولة الدوري 
يوم 13 يونيو/ حزيران املقبل خلف أبواب مغلقة.

ويحت�ل إنرت ميالن املرك�ز الثالث بج�دول ترتيب الدوري 
اإليطايل برصيد 54 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن يوفنتوس 

املتصدر.

إيتو: صورة مورينيو سبب رحييل عن برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف الكامروني صامويل إيتو مهاجم برشلونة السابق، 
كواليس انتقاله لصف�وف إنرت ميالن اإليطايل، يف صيف عام 
2009، وقي�ادة النرات�زوري ملوس�م تاريخي تح�ت قيادة 

الربتغايل جوزيه مورينيو.
وق�ال إيتو، خ�الل ترصيحات�ه لصحيف�ة »الجازيت�ا ديلو 

س�بورت« اإليطالي�ة: »موريني�و أقنعني باالنتق�ال إىل إنرت 
ميالن بطريقة بس�يطة، حيث أرسل يل صورة القميص رقم 

9 وكتب يل يف رسالة )هذه لك، وتنتظرك(«.
وأضاف: »ماركو ماتراتزي أرس�ل يل رس�الة أيًضا وقال إذا 
أتيت إىل إنرت ميالن، س�وف نتوج بكل األلقاب، ولم يكن لدي 
رقم�ه عىل هاتف�ي لذلك س�ألت ديمرتيو ألربتين�ي هل هذا 
رقمك؟«.وتاب�ع النجم الكامروني: »ل�م يحدث يل يشء من 

هذا القبيل خالل مس�رتي كلها، وكانت هذه الرس�الة لها 
تأثر كبر يف قراري«.

وعن مواجهة فريقه الس�ابق برش�لونة، يف دوري األبطال، 
أوض�ح: »عندم�ا ت�م طرد تياج�و موت�ا، نادان�ي مورينيو 
وخافي�ر زانتي لرشح طريقة اللعب، ول�م يكن لدي الوقت 
للتفك�ر يف مق�دار م�ا يج�ب أن أرك�ض يف منطق�ة خلف 

الجناح«.

وأردف إيتو: »قلت لنفيس ابذل كل يشء وسنكون يف النهائي، 
ويف النهاية وصلنا بالفعل للنهائي«.

وحول خطابه لالعب� قبل النهائي ضد بايرن ميونخ، أجاب: 
»خطابي لم يكن طويال، وقلت ببساطة لهم إن النهائي

ال ُيلع�ب بل نفوز به فقط، ونموت ع�ىل أرض امللعب وُنعيد 
ال�كأس ملي�الن، أو نموت ألننا لن نعود، لذل�ك علينا أن نعود 

والكأس معنا«.

تشايف لربشلونة: ال تتعاقدوا مع ماين وأوباميانج!
              المستقبل العراقي/ متابعة

طال�ب تش�ايف، نج�م برش�لونة الس�ابق، العم�الق 
الكتالوني بع�دم التعاقد مع بير إيمريك أوباميانج 

مهاجم آرسنال، أو ساديو ماني العب ليفربول.
ويقدر تش�ايف جيًدا قيمة كل من أوباميانج وماني، 
إال أنه يشعر بأنهما لن يكونا من الخيارات املناسبة 
يف قلعة الكامب نو، وذلك بحس�ب ما نقلت صحيفة 

»ذا صن« الربيطانية.

وقال تشايف يف هذا الشأن: »ماني وأوباميانج قادران 
ع�ىل قتل�ك يف املس�احات املفتوحة، إال أن برش�لونة 
يحتاج إىل العب� يعرفون كيفية التحرك يف املساحات 

الصغرة«.
وأض�اف: »أن�ا أفك�ر هن�ا يف الالع�ب الذي يناس�ب 
أس�لوب لعب برش�لونة، ولي�س من الس�هل العثور 
علي�ه، صامويل إيتو كان خيارا مثاليا وكذلك لويس 

سواريز اآلن«.
وتط�رق تش�ايف للحديث عن املهاجم ال�ذي يرغب يف 

رؤيت�ه بقائم�ة برش�لونة، مع ارتباط اس�م 
الثنائ�ي تيم�و فرن�ر والوت�ارو مارتيني�ز 

باالنتقال للعمالق الكتالوني.
وع�ن ذل�ك ق�ال تش�ايف: »نيم�ار يعد من 
ب�� أفض�ل 3 أو 5 العب�� يف العالم، آمل 
عودت�ه لربش�لونة، وس�يكون بمقدوره 
تقديم املزيد، يتمتع بش�خصية إيجابية، 
وس�تكون صفقة غر طبيعية س�تصنع 

الفارق«.

منافس بوجبا يتوسل لبقائه 
يف مانشسرت يونايتد

              المستقبل العراقي/ متابعة

توسل فريد، العب مانشسرت يونايتد، 
لزميل�ه الفرنيس بول بوجبا، من أجل 

االستمرار يف قلعة أولد ترافورد.
وارتب�ط اس�م بوجب�ا بالرحي�ل عن 
مانشس�رت يونايت�د يف آخ�ر عام��، 
إال أن فري�د يرغ�ب يف بق�اء النج�م 
الفرنيس، ومساعدة املدرب أويل جونار 
سولسكاير، عىل بناء فريق يستطيع 

املنافسة عىل لقب الربيمرليج.
 Esporte« ملحط�ة  حدي�ث  ويف 
Interativo« الربازيلي�ة، ق�ال فري�د 
بحس�ب ما نقل�ت صحيفة »ذا صن« 
الربيطانية: »بوجبا العب عظيم، كل 
م�ن يتواج�د إىل جواره عىل أس�اس 

يومي يعرف ذلك«.
وأضاف: »كل من شاهد كأس العالم 

وشاهد كرة القدم الخاصة به، يعرف 
أنه الع�ب عظي�م، بالطب�ع أرغب يف 
بقائه، كونه سيضيف لنا الكثر، هو 
العب يملك ج�ودة هائلة، وهو العب 

قوي بالنسبة للربيمرليج«.
وتاب�ع فري�د: »يع�رف جي�ًدا كي�ف 
يلع�ب يف الربيمرلي�ج، أرغب بالطبع 
يف بقائ�ه، فهو قادر عىل مس�اعدتنا 

كثرًا«.
وأردف: »نح�ن نلع�ب يف مركز واحد، 
لك�ن كلما تواج�د يف الفري�ق العب� 
كثري�ن يملكون الج�ودة، كلما كان 
أفض�ل، لن تبني فريقا م�ن 11 العًبا 

فقط، تحتاج لقائمة قوية«.
وأت�م فريد: »آم�ل أن يس�تمر بوجبا 
معن�ا، وإذا اس�تمر، أن�ا ع�ىل ثق�ة 
بأنه س�يمثل دعما كبرا لنا املوس�م 

املقبل«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يرى ويليان، العب تش�يليس، أن أغلبية العبي الربيمرليج 
ال يش�عرون بالراح�ة تجاه فكرة اس�تئناف املوس�م من 
جديد، يف ظل الظروف الراهنة من تفيش فروس كورونا.

وواجهت خطة استئناف موسم 2019- 2020 يف منتصف 
ش�هر يونيو/ حزيران املقبل، معارضة من بعض الالعب� 
واألندي�ة، الذي�ن أعربوا ع�ن قلقهم، وأصب�ح ويليان آخر 

املتحدث� عن قضية آمن الالعب�.
وق�ال ويلي�ان بحس�ب م�ا نقلت صحيف�ة »دي�ي ميل« 
الربيطاني�ة: »مم�ا أراه، الكث�ر م�ن الالعب��، بل يمكن 
الق�ول معظ�م الالعب�� ال يش�عرون بالراح�ة إزاء فكرة 
العودة اآلن«.وأضاف: »نحرص عىل العودة بشدة، ونفتقد 
اللع�ب والقي�ام باألمر ال�ذي نحبه، ولكن يج�ب أن يكون 
الوضع آمًنا لتحقيق ذل�ك، هكذا ننظر إىل األمر، ويجب أن 

تأتي صحتنا يف املقام  األول«.
وزاد: »اآلن، ال نش�عر بالراحة للع�ودة حتى يكون الوضع 

آمنا بالكلية للقيام بذلك«.
وتاب�ع: »قائمتنا )تش�يليس( تتحدث م�ع بعضها البعض 
كث�ًرا عرب اإلنرتن�ت خالل تطبيق�ات مختلف�ة، ووفر لنا 
المب�ارد )مدرب البل�وز( املعلوم�ات الخاص�ة بما يرغب 

الربيمرليج يف القيام به«.

اتفاق جديد ينعش آمال عودة الليجا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يب�دو أنَّ عودة منافس�ات الدوري اإلس�باني 
لكرة الق�دم »الليجا«، باتت أقرب من أي وقت 
مىض، بعدما كش�فت تقاري�ر صحفية، اليوم 
األح�د، عن اتف�اق جدي�د يمهد الطري�ق لهذا 

األمر.وقال�ت صحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، إنَّ رابطة الليج�ا، توصلت التفاق 
م�ع االتح�اد اإلس�باني، عىل إقام�ة مباريات 
الدوري يوم اإلثن� بشكل طبيعي، اعتباًرا من 

يونيو/حزيران املقبل.
وأش�ارت إىل أنَّ ه�ذا االتف�اق مه�م للغاي�ة؛ 

لتفعيل خطة اس�تئناف الليج�ا، ولعب الفرق 
ملب�اراة كل 72 س�اعة.وأوضحت أنَّ االتف�اق 
األخر يعني أن مباريات الليجا س�تقام يف كل 
أيام األس�بوع، لكن يتبقى فقط الحصول عىل 
موافق�ة الق�ايض أندريس سانش�يز ماجرو، 

املختص بقضايا كرة القدم.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

هازارد يعود لصدارة املشهد يف ريال مدريد
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، عن تطور جديد بش�أن حالة 
البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد.

وكان ه�ازارد يتعاىف م�ن اإلصابة التي تعرض له�ا يف فرباير/
ش�باط املايض، وخضع عىل إثرها لعملي�ة جراحية يف الواليات 

املتحدة.
ووفًقا لصحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن هازارد 
ع�اد إىل حالته البدني�ة الجيدة، وبات اآلن يت�درب بنفس إيقاع 

زمالئه يف التدريبات األخرة لريال مدريد.
وأشارت إىل أن حالة هازارد الحالية تجعله أحد أهم أسلحة زين 

الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عند استئناف الليجا.
وأوضحت أن عودة هازارد ستجعل فينيسيوس جونيور يجلس 
ع�ىل مقاعد البدالء، لكن فرصته يف املش�اركة ال تزال موجودة، 

بسبب تطبيق نظام التغيرات الخمسة يف الليجا.
يذك�ر أن هازارد انتقل من تش�يليس إىل ري�ال مدريد يف الصيف 
امل�ايض، خ�الل صفقة تخط�ت 100 ملي�ون ي�ورو، إال أنه لم 

يشارك كثرًا بسبب اإلصابات.
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جرائم التسعرية وقوانني تنظيم التجارةفرض سيادة القانون

 القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي  القاضي عبدالستار بيرقدار

إن سيادة القانون ال تتعلق بالدولة واجهزتها فقط بل بكل فرد يف املجتمع، 
كما ان هيبة الدولة ال يعني قطعا جربوتها وال انعزاليتها وترفعها وانفصامها 
ع�ن الناس بل هي حاجة مجتمعية ورضورة وطنية. إن مس�ؤولية تطبيق 
وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع عىل عاتق الدولة ولكن 
يف الوقت نفس�ه يتحمل كل مواطن مس�ؤولية ممارس�ة وترس�يخ سيادة 
القانون يف حياته اليومية، الن س�يادة القان�ون ال تتعلق بالدولة واجهزتها 
فقط بل بكل فرد يف املجتمع, حيث مبدأ سيادة القانون ال يمكن أن يمارس 
بانتقائية بل بتعزيز س�يادة القانون والقض�اء العادل باعتبار ذلك الطريق 
الوحيد لتعزيز هيبة الدولة. عىل هذا االس�اس البد ان نعمل عىل فرض هيبة 
الدول�ة وترس�يخ معايري يفرتض ان يحتكم اليها الجميع تس�تند اىل قاعدة 
س�يادة القانون وعدال�ة القضاء، فامامن�ا مهمة مقدس�ة وواجب وطني 
يتجىل برتس�يخ قيم الدولة وهيبتها حفاظا عىل قدسية الدستور والقانون 
ووحدتنا الوطنية واستقرارنا االجتماعي، وال بد من تضافر جهود الجميع، 
لتعزي�ز قي�م االلت�زام بالنظام وس�يادة القان�ون، النه الطري�ق الصحيح، 
لبن�اء الوط�ن وتعزيز مس�ريته، ومحافظته عىل حقوق وكرامة االنس�ان. 
ال ش�ك ان نقي�ض غياب هيبة الدولة هو الف�وىض واالنفالت والخروج عىل 
القان�ون وحماته م�ن رجال القضاء االمن واالعتداء ع�ىل املمتلكات العامة 
والخاصة والعبث بمقدرات الوطن وهي ممارسات تشكل خروجا عىل روح 
املواطنة، وتشيع ثقافة اليأس عند الناس.. والتطاول عىل الدولة واجهزتها 
ومؤسس�اتها ليس من حرية الرأي والتعب�ري وال يمت للديمقراطية وقيمها 
بصل�ة مطلقا؛ فه�ذا اخالل بالنظام وتج�اوز عىل القان�ون وقيم املجتمع. 
املطلوب منا جميعا مواجهة املمارسات واالفعال واالعمال االجتماعية التي 
ت�ر بمكونات املجتمع االساس�ية وتنميته وتقدمه ورفع ش�عار »فرض 
سيادة القانون« عىل الجميع بعدالة ودون اي تهاون، ومن اجل ذلك يتوجب 
اتخاذ جميع الخطوات القانونية املتاحة لتطبيق القانون وتحفيز املواطنني 
عىل االبتعاد عن املمارس�ات الخاطئة التي تهدد ام�ن املجتمع. فالدعوة اىل 
الحف�اظ ع�ىل هيبة القضاء والدس�تور والقانون ال يعن�ي أن هناك توجها 
ديكتاتوري�ا واس�تبداديا.. ال يج�ب التضييق عىل حري�ة الصحافة واإلعالم 
وينبغي منحها س�قفا كبريا يف مجال التعبري عن كل قضايا وهموم الوطن 
واملواطن والنقد البناء لكل ممارسات السلطة وأجهزتها املعنية واالستفادة 
من النق�د البناء واله�ادف يف التصحيح واإلصالح لكن عندم�ا تبدأ الدخول 
يف املحظ�ور ينبغي محاس�بتها.. واملحظور طبعا ليس النظام الس�يايس أو 
الس�لطة والحكومة وإنما املحظور هو الثوابت الوطني�ة املتعلقة بالوحدة 
الوطني�ة والتالح�م الوطني. وبالتايل نح�ن أحوج ما نكون الي�وم إىل إعادة 
االعتبار لهيبة الدولة والنظام والقانون والدستور حتى نحافظ عىل وحدتنا 
الوطنية وأمننا واستقرارنا ونتصدى لكل مظاهر الفساد سواء كان سياسيا 

أو حزبيا أو ماليا أو إداريا.

يحتل الس�عر مكانة هامة يف جميع الدول عىل اختالف نظمها االقتصادية 
و االجتماعي�ة وذل�ك يف مجاالت توزي�ع املوارد االقتصادية ب�ني القطاعات 
املختلفة س�واء ع�ىل  مس�توى توجي�ه املس�تخدمات الداخل�ة يف العملية 
االنتاجي�ة او ع�ىل مس�توى توزيع النات�ج االجمايل  بني مختل�ف الرشائح 
االجتماعي�ة، وتلع�ب االس�عار دورا اساس�يا يف نمط واتجاه�ات التجارة 
الدولي�ة  و توزيع املوارد بني الدول املختلفة من ش�أنها التأثري عىل معدالت 
النم�و االقتص�ادي وإع�ادة  توزي�ع القيم�ة املضاف�ة وته�دف الدولة من 
تخطي�ط السياس�ة الس�عرية ضمان تداول الس�لع والخدمات  يف الس�وق 
العراقية ووصولها بصورة ميرسة اىل جميع املس�تهلكني الذين هم بحاجة 
اىل تلك  السلع والخدمات ويف ذلك ما يضمن القضاء عىل االحتكار والتالعب 

بمقدرات املواطنني.
و حيث ان الس�وق تعترب من الجوانب الكبرية ذات االهمية الواسعة وحيث 
ان البلد قد مر بظروف  استثنائية منها كثرة الحروب كان ال بد من ان ينظر 
امل�رشع العراقي باصدار القوان�ني التي تهدف  اىل تنظي�م التجارة وتنظيم 
االسعار وتعرف الجرائم املاس�ة بالتسعرية عىل انها انتهاك لتسعرية  املواد 
والخدمات املعينة من قبل املرشع وان الجرائم املاسة بالتسعرية لها ركنان 
هم�ا الرك�ن  املادي والركن املعنوي وقد نصت عليه�ا املادة )9 ( من قانون 
تنظيم التجارة رقم )20 (  لس�نة 1970 املعدل وهي االمتناع عن بيع سلعة 
باس�عارها املحددة او البيع بس�عر يزيد عىل  الس�عر املقرر قانونا من قبل 
الجه�ات الرس�مية او اي جه�ة مخولة صالحية التس�عري وع�دم االلتزام 
 باالس�عار املح�ددة قانون�ا، وتتم الجريم�ة االوىل بمجرد حص�ول االمتناع 
ع�ن البيع ويتحقق  االمتناع عن البيع بأس�عارها املح�ددة باملطالبة بثمن 
يزيد عن الحد املقرر كما ان وجود الس�لعة يف  محل البائع ولو بصورة غري 
ظاهرة للعيان وإنكاره وجودها يعد امتناعا عن البيع بالس�عر املحدد  وأن 
رفض البائع بيع س�لعة مسعرة بالس�عر املحدد ومن ثم بيعها بسعر يزيد 
علي�ه يحقق معن�ى  االرتباط املنصوص عليه بمقتىض اح�كام املادة )17( 
م�ن قانون تنظي�م التجارة وذل�ك باعتبار  الجريمتني وقعت�ا لغرض واحد 
وكان�ت مرتبطت�ني مع بعضهما ارتباط�ا ال يقبل التجزئ�ة ام جريمة  بيع 
السلعة بسعر او ربح يزيد عىل السعر املحدد فال يكفي ان يتم بيع السلعة 
او عرضها للبيع و انما يتعني فوق هذا ان يثبت كون الس�عر او الربح اكثر 
من املقرر من الجهات املختصة وقد  تكون الس�لعة املبيعة مكونة من عدة 
وحدات غري متس�اوية يف الجودة كما هو الحال بالنسبة  للفواكه والخر 
وقد تكون بعضها س�ليما والبعض االخر فاس�دا ولم يحدد املرشع االسس 
التي  يس�تند عليها يف هذا التحديد للسلعة وقد تحدثت املادة )9( من قانون 
تنظيم التجارة عن البيع  بس�عر اعىل من الس�عر املق�رر، اال ان بيان وزارة 
التج�ارة رق�م )4 ( لس�نة 1983 حرم البي�ع  باقل من س�عر الكلفة بدون 

الحصول عىل موافقة وزارة التجارة.
وق�د تبدو ه�ذه الجريمة غريبة  نوعا م�ا اال ان الواقع يؤي�د وجودها وان 
كانت نادرة الوقوع وذلك للحفاظ عىل ضمان اس�تقرار  الس�وق التجارية 
وان االمتناع عن البيع للس�لعة باس�عارها املحددة يعترب جريمة والتسعري 
الجربي  قصد به تمكني املستهلك من الحصول عىل رضوراته بثمن مناسب 
وع�دم اتاحة الفرصة  الس�تغالل حاجة بعض االفراد وق�د اوجب القانون 
االعالن عن اسعار السلع كما ان عملية فرض  سلعة عىل املشرتي برشائها 
وتعليق البيع عىل اي رشط يكون مخالفا للعرف التجاري ويحرمه  القانون 
وقد وضع املرشع العراقي عقوبات عىل مرتكبي جرائم مخالفة التس�عرية 
حيث يتس�ع  معنى العقوبة يف جرائم التس�عري ليش�مل العقوبات االصلية 
والتكميلي�ة وبمقتىض املادة )9 (  م�ن قانون تنظيم التجارة عاقب املرشع 
عىل البيع واالمتناع عن البيع بالسعر املحدد بالسجن مدة  ال تزيد عىل سبع 
سنوات او الحبس مدة ال تقل عن سنتني واعتربها من الجنايات كما عاقب 
 بمقت�ىض اح�كام املادة ) 16( م�ن قانون تنظيم التج�ارة بالحبس مدة ال 
تزيد عىل اربعة سنوات و التقل عن سنتني عىل جريمة البيع باقل من سعر 
الكلفة عىل حس�ب الفقرة تاس�عا من بيان وزارة  التجارة رقم ) 4 ( لسنة 
1983 باالضاف�ة اىل عقوبة املصادرة بمقتىض احكام املادة )8( من  قانون 
تنظي�م التجارة فيجب مصادرة االموال واالش�ياء املضبوطة التي تحصلت 
م�ن الجريمة او  التي اس�تعملت يف ارتكابها او الت�ي جعلت اجرا الرتكابها 
واملص�ادرة بموجب هذه املادة تعترب  عقوب�ة تبعية ونرى من الرورة ان 
تكون عقوبة الغرامة املالية شديدة بحق مرتكب هذه  الجرائم حيث تعترب 
الغرام�ة اهم ان�واع العقوبات الت�ي يقررها القانون للجرائ�م االقتصادية 
ويرجع  ذلك ان غالبية هذه الجرائم ترتكب بدافع الش�جع والطمع والربح 
غ�ري املرشوع فمن املناس�ب ان  تك�ون الغلبة يف عقوبة تصي�ب الجاني يف 
ذمته املالية وهذا يف�رس التجاء املرشع العراقي يف  بعض االحوال اىل فرض 
عقوبات مالية شديدة تؤتي اثرها يف ردع الجاني وغريه بما يكفل  االحرتام 

الالزم للقوانني االقتصادية. 

نصائح إلعادة نمو الشعر بشكل طبيعي
يقال إن ش�عر املرأة ه�و تاجها، لذلك 
من الطبيعي أن تهتم جميع السيدات 
يف مظهر ش�عرها وتحسينه، وتبحث 
ع�ىل  لتحص�ل  الط�رق  أفض�ل  ع�ن 
ش�عر صح�ي غ�ري متس�اقط، لذلك 
القادم�ة  الس�طور  يف  سنس�تعرض 
بعض العالجات الطبيعية التي تساعد 

عىل تحفيز الشعر ونموه.
التدليك: يساعد تدليك فروة الرأس عىل 
استعادة نمو الشعر وتحسني سماكة 
الش�عر، ويمكنِك القيام بتدليك فروة 
ال�رأس عند وضع�ك لبع�ض الزيوت 
عليها، كما يس�اعد تدليك فروة رأسك 
كل ي�وم عىل تخفيف التوتر باإلضافة 

إىل تكثيف ونمو الشعر.
زيت جوز الهند: يحت�وي زيت جوز الهند عىل 
أحماض دهنية التي تدخل إىل الش�عرة وتقلل 
م�ن فقدان الربوت�ني، ويمكن اس�تخدام زيت 
جوز الهند قبل أو بعد غسل شعرك حسب نوع 
ش�عرك. إذا كان ش�عرك دهنيا قومي بوضعه 
طوال الليل أو لبضع ساعات قبل االستحمام، 
ودلّكي الزيت فروة رأس والشعر كامل، أما إذا 
كان جاف�اً يمكنِك وضعه قبل االس�تحمام أو 

بعده لكي يحّس�ن من صحة الش�عر وبريقه.
زيت الس�مك: يمكن أن يساعد تناول أحماض 
أوميجا الدهنية يف تحس�ني شعرك من الداخل، 
إذ إنه�ا مليئٌة بالعن�ارص الغذائية والربوتينات 
التي تعمل عىل تحسني كثافة الشعر والتقليل 

من تساقطه.
الصبار: يس�تخدم الصب�ار منذ الق�دم لعالج 
تس�اقط الش�عر، كما أنه يهدئ ف�روة الرأس 
ويرط�ب الش�عر، ويقل�ل م�ن ق�رشة الرأس 
ويعم�ل عىل تفتي�ح بصيالت الش�عر التي قد 

تسدها الزيوت الزائدة.
ويمكن�ك وض�ع ج�ل الصب�ار النقي 
عىل فروة رأس�ك وش�عرك عدة مرات 
يف األس�بوع، أو اس�تخدام الش�امبو 
والبلس�م الذي تحت�وي مكوناته عىل 

الصبار.
عص�ري البصل: هناك مش�كلة واحدة 
لعصري البص�ل وهي رائحت�ه القوية 
لكنِك إن استطعِت التعامل معها فإن 
فوائ�ده تس�تحق العن�اء، إذ أظهرت 
الدراسات أن عصري البصل يعزز نمو 
الش�عر، ويحس�ن ال�دورة الدموي�ة، 
وعامل نمو الكريات�ني وتدفق الدم إىل 
ال�رأس. ويمكنِك عرص البصل ووضع 
العصري عىل فروة رأسك وشعرك ومن ثم تركه 
ملدة 15 دقيق�ة عىل األقل، ومن بعدها تنظيف 

شعرك بالشامبو بشكل طبيعي.
الليم�ون: يمكن�ِك اس�تخدام عص�ري الليمون 
الط�ازج أو زي�ت الليمون، إذ أن�ه يعزز جودة 
الشعر ونموه، ويس�اعد يف الحفاظ عىل فروة 
رأس صحية، لذا قومي بوضع عصري الليمون 
الط�ازج ع�ىل ف�روة رأس�ك وش�عرك قبل 15 

دقيقة من استخدام الشامبو.

رص�د عدد كبري م�ن الناس ع�ىل نرش صوره�م وأنش�طتهم اليومية عىل 
مواق�ع التواصل مثل »إنس�تجرام« م�ن دون أن ي�درك أن حياته الخاصة 
يمك�ن أن تصبح متاحة عىل املش�اع للجميع عرب االنرتن�ت، وبالفعل أتاح 
تطبيق »إنس�تجرام« مي�زات جديدة عديدة بدءا من مش�اركة الصور عىل 
تطبيقات أخرى وحتى تقنية البث املبارش إىل الرس�ائل الفورية، ولكن تلك 
التقني�ات تجعل خصوصية صورك عىل املحك. ويق�دم موقع »تايمز نيوز 
ناو« مجموعة من الخطوات التى يجب أن يتبعها كل مستخدم، حتى يمنع 

ظهور صوره الخاصة عىل محركات البحث:
1- ال تربط حس�ابك عىل انس�تجرام بأى حس�ابات ملواق�ع خارجية التى 

تطلب منك التسجيل عن طريق فيس بوك أو إنستجرام.
2- يمكن�ك أن تلغى ربط حس�ابك ب�أى مواقع خارجية ع�ن طريق تغيري 

إعدادات حسابك.
3- عليك إدراك أنه ال يمكن النستجرام ترسيع خطوات إزالة صورك من عىل 
نتائج البحث، ألن تقنيات إنستجرام غري مرتبطة مبارشة بتلك املحركات.

كيف حتمى خصوصية صورك 
عىل انستجرام؟

اح�دى  الصحفي�ة  امل�رأة  رابط�ة  ادان�ت 
العراقي�ني  الصحفي�ني  نقاب�ة  تش�كيالت 
االفعال االس�تفزازية للمس�لمني واالعراف 
االجتماعية من قبل سفارة االتحاد األوروبي 
يف العراق بعد رفعها علم املثليني يف العاصمة 
بغداد وخصوص�اً يف االيام املفرتجة لش�هر 

مضان الكريم.

واوضح�ت رئيس�ة رابطة امل�رأة الصحفية 
السيدة زهرة الجبوري ان هذه السفارة لم 
تراعي العادات والقالي�د الخاصة باملجتمع 
العراقي واالس�المي وهو اس�تفزاز ملشاعر 
املس�لمني يف الش�هر الحرام واعالن رصيح 
لب�ث الش�ذوذ الجن�ي وتفتي�ت املتجم�ع 

واالرضار بأبناءه.

مبين�ة ان ه�ذا االم�ر يع�د انته�اك رصيح 
لسيادة البلد عرب رضب كل القيم املجتمعية 

واالخالل بأمنه ومستقبل ابناءه
ودع�ت الجبوري التخاذ االج�راءات الالزمة 
من الجه�ات املعنية لحماية البالد وش�عبه 
وقيمهم وعاداتهم واحرتام حرياتهم الدينية 

من االستفزاز واالنتهاك.

رابطة املرأة الصحفية تدين استفزار املسلمني واالعراف االجتامعية 
من قبل سفارة االحتاد االوريب يف العراق

سامسونغ تطور شاشات موفرة للطاقة يف األجهزة اإللكرتونية
يعت�رب نفاد طاقة البطارية من أهم املش�كالت 
الت�ي تواج�ه مس�تخدمي الهوات�ف واألجهزة 
املحمولة، لذا قررت رشكة سامس�ونغ تطوير 
تقنيات جدي�دة ملواجهة هذه املش�كلة. وتبعا 
لبع�ض املواق�ع املتخصص�ة بش�ؤون التقنية 
ف�إن سامس�ونغ تعم�ل حالي�ا ع�ىل تطوي�ر 
شاش�ات من ن�وع جديد، مخصص�ة للهواتف 
الذكية، وس�تتميز هذه الشاش�ات باستهالك 
أق�ل للطاق�ة بمع�دل 15% مقارنة بشاش�ات 
OLED الحالية. وم�ن املفرتض أن تعتمد هذه 
الشاشات التي ستبدأ سامسونغ بإنتاجها هذا 
العام عىل تقنية الس�يليكون املتع�دد البلورات 

LTPO، والتي كانت آبل قد س�عت إىل الحصول 
عليه�ا م�ن سامس�ونغ وإل ج�ي من�ذ العام 
2015، لتستخدمها يف هواتفها، والتي أدخلتها 
 Applе Wаtch Series عىل شاش�ات س�اعات

5. سامس�ونغ تطور شاش�ات موفرة للطاقة 
يف األجه�زة اإللكرتونية ويش�ري الخ�رباء إىل أن 
اس�تعمال التقنية املذكورة يف شاشات األجهزة 
اإللكرتونية يس�مح بالتحكم بعمل كل بيكسل 
فيها عىل حدة، ما يس�اهم برتش�يد اس�تهالك 
الطاقة. وكان�ت ترسيبات قد أش�ارت يف وقت 
سابق إىل أن سامسونغ تتعاون أيضا مع رشكة 
إل جي لتطوير شاش�ات للحواس�ب املحمولة 
تتميز باس�تهالك قليل للطاقة، فضال عن أنها 
QD- تط�ور شاش�ات من ن�وع جدي�د بتقنية
OLED لتس�تخدمها يف أجهزة التلفاز الجديدة، 

وستبدأ باإلنتاج الصناعي لها عام 2021.

أف�ادت دراس�ة أمريكية ياباني�ة أن القطط يمكن أن تصي�ب القطط األخرى 
بفريوس كورونا املستجد، دون أن تظهر أي أعراض، ما يقدم معلومات جديدة 
كيفي�ة تأثري الفريوس عىل فصيلة القطط س�واء كانت صغرية أو كبرية. ويف 
الدراسة، أصاب الباحثون عمداً 3 قطط ووجدوا أن الفريوس تمكن منها بعد 
3 أيام. وعندما وضعت القطط املصابة مع قطط س�ليمة لبضعة أيام أصيبت 
جميع القطط السليمة بالفريوس أيضا. ولم تظهر القطط الخاضعة للدراسة 
أي أع�راض، بما يف ذل�ك ارتفاع درجة الحرارة أو فق�دان الوزن. وظهرت أول 
إصابات للقطط بكورونا بالواليات املتحدة عىل قطتني يف نيويورك مع أعراض 
خفيف�ة يف الجهاز التنفي. وجاءت نتائج اختبار فريوس كورونا عىل ثمانية 
أس�ود ونمور يف حديق�ة حي�وان برونكس إيجابي�ة. وقال الفري�ق الذي أعد 
الدراس�ة، بقيادة خبري الفريوس�ات يوش�يهريو كاواوكا من جامعة طوكيو 
وزمالئه يف جامعة ويسكونسن األمريكية، إن هناك حاجة إىل مزيد من البحث 
لفه�م ما إذا كانت القط�ط يمكن أن تنقل الفريوس إىل البرش، مش�ريا إىل أنه 

»حتى اآلن، ال يوجد دليل عىل أنهم يستطيعون«.

بغداد / املستقبل العراقي
أعلنت رشطة نجدة بغداد، أمس االحد، القبض عىل 100 ش�خص مخالف 

لتعليمات أوقات حظر التجوال يف العاصمة بغداد.
وذكرت الرشطة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »نجدة 
بغداد تمكنت خالل ال�24 س�اعة املاضية من القبض عىل 100 ش�خص 
مخالف�ني لتعليمات اوقات حظر التج�وال«. وأضافت أن »الرشطة القت 
القبض عىل 16 متس�والً وضبط�ت 10 دراجات نارية مخالفة للتعليمات 

القانونية ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد«.

القطط يمكنها نقل كورونا دون 
ظهور أعراض

نجدة ببغداد: القبض عىل 100 شخص 
خمالف لتعليامت اوقات احلظر 


