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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أصلدرت لجنة الصحة والسلامة الوطنية جملة 
قلرارات تتعللق بمواجهة وبلاء كورونلا ابرزها 
فلرض حظر عىل التجلوال، فيما كشلفت وزارة 
الصحلة علن ارتفلاع جديلدة بحلاالت اإلصابة 
بل«كورونلا«. وقالت اللجنلة، يف بيان صدر عنها 
وتلقلت »املسلتقبل العراقلي« نسلخة منله، إن 
الكاظملي »أثنى يف بداية االجتملاع، عىل الجهود 
املتميلزة للكلوادر الصحيلة التلي تقلف يف خط 
التصلدي األول ملواجهلة خطر جائحلة كورونا، 
العلدو؛  كاملحلارب يف مواجهلة  يقفلون  وهلم 
فاألزملة العاملية لجائحلة كورونا حلرب عاملية 
ثالثة الجميع يعاني منهلا«. وأضاف أنه »توجه 
بالشلكر للقوات املسللحة واألجهزة األمنية التي 
تتفانلى يف تأديلة واجبها سلواء يف تطبيق حظر 
التجوال، أم عرب مرافقة الفرق الصحية«. وأشار 
الكاظمي إىل »تقديره العايل للعائات التي التزمت 
بتطبيق حظر التجوال، وقواعد الوقاية الصحية، 
التلي وصفهلا بأنها عون أسلايس يف الحرب ضد 
الجائحلة، وأن األجهلزة الحكوميلة مضطرة إىل 
اتخاذ تدابري معينة تحّد من حركة املواطنني؛ من 
أجل سامتهم، ووقايتهم، عىل طريق عبور هذه 
املحنلة«. وأكلد الكاظمي »أهمية التنسليق عايل 
املسلتوى، وتكاتف الجهود بلني مختلف األجهزة 
الحكوميلة واألمنيلة ملن جهلة، وبلني رشائح 
املواطنلني كافة؛ ألجلل إنجاح عمليلة التصدي، 
وأن املواطلن هو الركن األسلاس يف هذا النجاح، 
والتعويل عىل جهوده والتزامه هو عماد األمل يف 

تخطي هذا التحدي«.   
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العراق يعود إىل »احلظر الشامل« ملواجهة اجلائحة
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حلل موضوع اجور »٣٠« ألف درجة 
وظيفية مع وزارة املالية

حمافظ بغداد: 
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»املستقبل العراقي« تنرش
 قرارات الرتبية بشأن االمتحانات 

العامة الوزارية
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خماوف يف لبنان من بيع »األصول العقارية« ملواجهة األزمة املالية
سائـرون حيمـل احللبوسـي مسؤوليـة إخفـاق الربملـان
نائب عن الفتح  يتحدث عن درجات خاصة: ُعينوا بصفقات مالية وحزبية 
فرقة العباس القتالية ووزارة الزراعة تتفقان عىل تطوير طائرة مسرية ألغراض الوقاية

جملس األمن يقرر متديد عمل بعثة األمم املتحدة
 يف العراق إىل العام املقبل
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وزير النقل يزور
 اخلطوط اجلوية ويطلـع عىل اهـم 

املشاكل ويصدر عدة توجيهات

وزير التعليم يوجه كتابًا
 لدعم منصات االمتحان اإللكرتوين 

وتوفري اإلنرتنت جمانًا

حمافظ كربالء: 
توقيف كل من خيرق احلظر وتأجيل 

االمتحانات االبتدائية

       بغداد / المستقبل العراقي

يتواصلل النقلاش والبحلث يف أروقة السللطة السياسلية 
يف لبنلان حلول كيفية إنقلاذ الباد من أزمتهلا االقتصادية 
واملاليلة. ومن بني املقرتحات توصيلات ببيع أصول الدولة، 
من مؤسسلات وقطاعات عامة، ملرورا باألماك البحرية، 
ووصلوال إىل بيلع عقلارات وأراض. ويقول خلرباء إن هذه 
املقرتحات طرحت بصيغ ضبابية عدة يف الورقة االقتصادية 
اإلصاحية. وتعليقا عىل تلك املقرتحات، قال النائب اللبناني 
إلياس حنكش: »اليوم خطة اإلنقاذ يجب أن تكون متكاملة، 
فيها كل يشء، وبدال من بيع األصول، يجب أن نرى أين هي 

مكاملن الهدر، وقبلل أن نفعل أي يشء يجلب أن نذهب إىل 
اإلصاحات«. ومن االقرتاحات املطروحة تأسيس مؤسسة 
سليادية أو صندوق لتملك وإدارة بعلض امللكيات العقارية 
وبيعهلا للمودعني بموجب اكتتاب بهذه املؤسسلة يحفظ 
أموالهم املحتجزة يف املصارف، يف ظل أزمة السيولة بالعملة 
األجنبيلة. وحول فكرة بيع األصول، قال الخبري االقتصادي 
سلامي نادر: »ملاذا يلراد بيع هذه األصلول؟ هل لتعويض 
املودعلني أم محاولة مللء الفجوة يف املالية العامة؟«. وتابع 
قائا، »إذا كان الهدف تعويض املودعني، فهذا يشكل خرقا 
يف مبدأ أسلايس وهو أن هذه األصول يف الدولة اللبنانية هي 

ملك الشعب اللبناني، وليست ملك املودعني«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مجلس االمن، أمس السبت، عن 
تمديد والية بعثة االمم املتحدة لتقديم 

املساعدة اىل العراق.  
وذكلر بيلان للبعثلة تلقت املسلتقبل 
العرقلي نسلخة منله، »قلرر مجلس 
االمن باالجماع تمديد والية بعثة االمم 
املتحلدة لتقديلم املسلاعدة اىل العراق 
حتلى 31 ايلار 2021، خلال اجتماع 

عقد يف 29 ايار«.  
اتخلاذ  عنلد  كذللك،  املجللس  وقلرر 

»يقلوم  أن   ,)2020(  2522 القلرار 
املمثل الخلاص لألمني العلام ورئيس 
لتقديلم  املتحلدة  األملم  بعثللللللة 
املسلاعدة اىل العلراق، بنلاء عىل طلب 
حكوملة العلراق، بإعطلاء االولويلة 
لتقديلم املشلورة والدعم واملسلاعدة 

للمساعدة. 
حكومة وشعب العراق بشأن النهوض 
بالحوار الشامل والسيايس واملصالحة 

الوطنية واملجتمعية«.  
وقرر املجلس ايضا، بموجب القرار، أن 
»يقوم املمثل الخلاص ورئيس البعثة 

بمواصلة البعثة تقديم املشورة والدعم 
ومسلاعدة الحكومة فيما يتعلق بعدة 
مبلادرات، بما يف ذلك االسلتعراضات 
الدسلتورية، واصاح القطلاع االمني 
والتخطيلط، وتنفيلذ الحلر والنزاهة 
االنتخابات اململوكة للعراقيني، ويعمل 
عىل تعزيز ودعم وتيسلري، بالتنسليق 
املسلاعدة  تقديلم  السللطات،  ملع 
االنسلانية، وتنفيلذ برامج لتحسلني 
قدرة البلد عىل توفري الخدمات املدنية 
واالجتماعية االساسية الفعالة، ضمن 

امور اخرى«.  

وسلم املجلس ايضا بأن »أمن موظفي 
االملم املتحلدة امر اسلايس للبعثة ان 
تقوم بعملهلا لصالح شلعب العراق، 
ودعلا الحكوملة اىل مواصللة توفلري 
الدعم األمني واللوجستي لوجود األمم 

املتحدة يف البلد«.   
وكان املجلس قد قرر سابقا يف 21 ايار 
2019 تمديلد والية بعثة االمم املتحدة 
لتلللللقديم املسلاعدة اىل العراق ملدة 
علام واحلد من خلال القلرار 2470 

 .)2019(
التفاصيل ص2
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عدنان درجال:
 املرحلة املقبلة ستشهد ترشيع 

قانون الرياضة املوحد
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الرافدين يصدر تعليامت جديدة لشمول املوظفني بالسلف
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أمس السبت، ان شمول موظفي الدولة بالسلف يكون 
عرب إرسال الدائرة البيانات الخاصة باملوظف اىل االدارة العامة للمرصف.

وذكر املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
أن »تعليم�ات وتوجيه�ات اصدرتها ادارة املرصف للموظفني الذين يس�عون 

للحصول عىل الشمول بالسلف«.
ودعا، حس�ابات الدوائر اىل »إرس�ال البيانات الخاصة بموظفيها اىل املرصف 
حت�ى يتم اتخاذ اإلجراء الالزم والصحيح يف قبول وش�مول املوظف بالس�لفة 

ومن دون اي عوائق«.
وأش�ار إىل، أن »العديد من املوظفني قدموا عىل الش�مول عرب نوافذ أخرى ولم 
يتم تلبية طلباتهم وان الطريقة الوحيدة إلنجاز ذلك هو الرجوع اىل حسابات 

دائرة املوظف لغرض اإليعاز بإرسال بياناته للمرصف«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أصدرت لجنة الصحة والسالمة الوطنية 
جمل�ة ق�رارات تتعل�ق بمواجه�ة وباء 
كورونا ابرزها فرض حظر عىل التجوال، 
فيما كش�فت وزارة الصحة عن ارتفاع 

جديدة بحاالت اإلصابة ب�«كورونا«.  
وقال�ت اللجن�ة، يف بي�ان ص�در عنه�ا 
وتلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن الكاظم�ي »أثنى يف بداي�ة االجتماع، 
عىل الجه�ود املتميزة للك�وادر الصحية 
التي تقف يف خط التصدي األول ملواجهة 
خط�ر جائح�ة كورون�ا، وه�م يقفون 
كاملح�ارب يف مواجه�ة الع�دو؛ فاألزمة 
العاملي�ة لجائح�ة كورونا ح�رب عاملية 

ثالثة الجميع يعاني منها«.    
وأض�اف أن�ه »توج�ه بالش�كر للقوات 
املس�لحة واألجهزة األمنية التي تتفانى 
تطبي�ق  يف  س�واء  واجبه�ا  تأدي�ة  يف 
حظ�ر التج�وال، أم عرب مرافق�ة الفرق 

الصحية«.   
وأش�ار الكاظم�ي إىل »تقدي�ره الع�ايل 
للعائ�الت الت�ي التزم�ت بتطبيق حظر 
التجوال، وقواعد الوقاية الصحية، التي 
وصفه�ا بأنه�ا عون أس�ايس يف الحرب 
ض�د الجائحة، وأن األجه�زة الحكومية 
مضط�رة إىل اتخ�اذ تدابري معين�ة تحّد 
من حركة املواطنني؛ من أجل سالمتهم، 
عب�ور ه�ذه  ووقايته�م، ع�ىل طري�ق 

املحنة«.   
وأكد الكاظمي »أهمية التنس�يق عايل املستوى، وتكاتف 
الجه�ود ب�ني مختلف األجه�زة الحكومي�ة واألمنية من 
جه�ة، وبني رشائح املواطنني كاف�ة؛ ألجل إنجاح عملية 
التصدي، وأن املواطن هو الركن األساس يف هذا النجاح، 
والتعويل عىل جهوده والتزامه هو عماد األمل يف تخطي 

هذا التحدي«.   
وخلص االجتماع اىل االتفاق عىل القرارات اآلتية: 

ف�رض حظر التج�وال التام يف بغ�داد واملحافظات كافة 
ملدة اس�بوع ابتداء م�ن تأريخ 31 أي�ار 2020 ولغاية 6 
حزي�ران 2020، وع�ىل الجه�ات املعني�ة تنفي�ذ القرار 

بش�كل ص�ارم وتطبيق العقوبات املش�ار اليه�ا يف قرار 
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية رقم )40( لسنة 
2020. وتتم بعدها مراجعة القرار بحسب تطور املوقف 
الوبائ�ي، عىل أن تقوم الفرق املش�ّكلة من اللجنة العليا 
بتقديم دراس�تها خالل أسبوع حظر التجوال للتحول إىل 

الحظر املناطقي.  
تشديد الجهات األمنية إجراءاتها داخل املناطق الشعبية 
ومنع جميع أش�كال التجمعات التي تس�اهم يف انتشار 

الفايروس.  
قيام ش�بكة اإلعالم وهيئة اإلعالم واالتصاالت والرشطة 
املجتمعية بتوعية املواطن�ني ميدانيا وإعالميا والدخول 
إىل األزقة واألس�واق ومعالجة الظواهر السلبية بأسلوب 

حض�اري.   إل�زام جميع األش�خاص بارت�داء الكّمامة 
خارج املنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها.  

قيام مفارز رشطة املرور باحتجاز أي سيارة تحمل أكثر 
من العدد املقرر 50% من س�عتها وعدم ارتداء الكمامات 

لألشخاص الذين بداخلها وبدون استثناء.  
الس�ماح ملح�ال األغذي�ة والفواك�ه والخ�ر واألفران 
بالعم�ل، ب�رشط ع�دم ج�واز وج�ود أكثر من خمس�ة 
أشخاص داخل املحل وارتداء الكّمامة، ويف حالة املخالفة 

يتم اغالقه.  
ُيس�مح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل املنزيل، 
ويف حالة وجود زبائن داخل املطعم، يتم اغالق املطعم.  

ُيس�مح للصيدليات بالعمل مع وجوب ارتداء الكّمامات 

لجميع العاملني واملراجعني.  
املس�تثناة كاف�ة م�ن  الرشائ�ح  من�ع 
استعمال مركباتهم للعمل بها كسيارة 

اجرة، وُتحجز يف حالة املخالفة.  
تعطي�ل املؤسس�ات الحكومي�ة كافة، 
ويستثنى منها الصحة والجهات األمنية 
والدوائ�ر الخدمية وتش�مل )الكهرباء، 
البلديات، أمانة بغ�داد، الزراعة، املوارد 

املائية(.  
تتاب�ع الفرق الصحي�ة يف دوائر الصحة 
كافة األس�واق واملطاعم؛ لإلرشاف عىل 
االلتزام بال�رشوط الصحية واإلجراءات 
الوقائية، والتأكيد عىل االلتزام بالقرارات 

والتعليمات السابقة ذات الصلة.  
تحديد موقع الحج�ر الصحي للقادمني 
من خارج العراق م�ن العاملني يف بعثة 
اللجنة الدولية واالتحاد الدويل لجمعيات 
األحم�ر  واله�الل  األحم�ر  الصلي�ب 
والجمعي�ات الوطنية للصلي�ب األحمر 
واله�الل األحم�ر العامل�ة يف جمهورية 
الع�راق داخ�ل مبان�ي اللجن�ة الدولية 
للصليب األحمر مع مراع�اة التعليمات 
واللوائ�ح الصحي�ة املق�رّة م�ن وزارة 

الصحة بهذا الشأن.  
إىل ذلك، أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن 
تس�جيل 306 إصابات جديدة بفريوس 

كورونا يف البالد.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، ان�ه »تم فحص 
)5644( نم�وذج يف كافة املخت�ربات املختصة يف العراق، 
وبذل�ك يك�ون املجموع ال�كيل للنم�اذج املفحوصة منذ 

بداية تسجيل املرض يف العراق )2223٧5(«. 
وأضاف�ت أن »مخت�ربات وزارة الصحة والبئية س�جلت 
)306( إصاب�ة يف العراق منها ٩٨ اصابة تم اكتش�افها 

من خالل التحري النشط«. 
وأكدت الوزارة، أن حاالت الوفيات بلغت 10 حاالت.

وبين�ت أن »مجم�وع االٕصاب�ات بل�غ 61٧٩، ومجموع 
حاالت الش�فاء 3110، أما مجم�وع الراقدين الكيل بلغ 
2٨٧4«، موضح�ة أن »مجم�وع الراقدي�ن يف العناي�ة 

املركزة بلغ 36، ومجموع الوفيات بلغ 1٩5«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مجلس االمن، أمس السبت، عن تمديد 
والية بعثة االمم املتحدة لتقديم املساعدة اىل 

العراق.  
وذكر بي�ان للبعثة تلقت املس�تقبل العرقي 
نس�خة منه، »قرر مجلس االم�ن باالجماع 
تمدي�د والي�ة بعث�ة االم�م املتح�دة لتقديم 

املس�اعدة اىل الع�راق حتى 31 اي�ار 2021، 
خالل اجتماع عقد يف 2٩ ايار«.  

وقرر املجلس كذلك، عند اتخاذ القرار 2522 
)2020(, أن »يق�وم املمث�ل الخ�اص لألمني 
الع�ام ورئي�س بعث�ة األمم املتح�دة لتقديم 
املس�اعدة اىل العراق، بناء عىل طلب حكومة 
الع�راق، بإعط�اء االولوية لتقديم املش�ورة 
حكوم�ة  للمس�اعدة.  واملس�اعدة  والدع�م 

وش�عب الع�راق بش�أن النه�وض بالح�وار 
الش�امل والس�يايس واملصالح�ة الوطني�ة 

واملجتمعية«.  
وقرر املجلس ايضا، بموجب القرار، أن »يقوم 
املمث�ل الخ�اص ورئي�س البعث�ة بمواصلة 
البعث�ة تقديم املش�ورة والدعم ومس�اعدة 
الحكوم�ة فيم�ا يتعلق بعدة مب�ادرات، بما 
يف ذلك االس�تعراضات الدس�تورية، واصالح 

القط�اع االمن�ي والتخطي�ط، وتنفي�ذ الحر 
والنزاه�ة االنتخاب�ات اململوك�ة للعراقيني، 
ويعمل عىل تعزيز ودعم وتيس�ري، بالتنسيق 
مع الس�لطات، تقديم املس�اعدة االنسانية، 
وتنفيذ برامج لتحسني قدرة البلد عىل توفري 
الخدم�ات املدني�ة واالجتماعية االساس�ية 

الفعالة، ضمن امور اخرى«.  
وسلم املجلس ايضا بأن »أمن موظفي االمم 

املتحدة امر اس�ايس للبعثة ان تقوم بعملها 
لصالح ش�عب الع�راق، ودع�ا الحكومة اىل 
مواصل�ة توف�ري الدعم األمني واللوجس�تي 

لوجود األمم املتحدة يف البلد«.  
وكان املجل�س ق�د ق�رر س�ابقا يف 21 اي�ار 
201٩ تمديد والية بعثة االمم املتحدة لتقديم 
املس�اعدة اىل العراق ملدة عام واحد من خالل 

القرار 24٧0 )201٩(. 

الصحة تسجل ارتفاعًا كبريًا بإصابات »كورونا«.. واحلكومة تصدر »قرارات مشددة«.. والكاظمي: الفايروس حرب عاملية ثالثة

العراق يعود إىل »احلظر الشامل« ملواجهة اجلائحة
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جملس األمن يقرر متديد عمل بعثة األمم املتحدة يف العراق إىل العام املقبل

        بغداد / المستقبل العراقي

امل�ايل،  بحث�ت لجن�ة اإلص�الح 
برئاسة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، أمس الس�بت، إجراء 
ومعالج�ة  مالي�ة  إصالح�ات 
والروات�ب  الروات�ب،  ادزواج 

التقاعدية.  
وقال�ت اللجن�ة يف بي�ان تلق�ت 
املستقبل العراقي نسخة منه إنه 
»ترأس رئيس مجل�س الوزراء، 
مصطف�ى الكاظم�ي اإلجتماع 
ال�دوري للجنة اإلص�الح املايل«.  
وأض�اف البي�ان، أن�ه »ناق�ش 

املالية  اإلجتماع تداعيات األزمة 
التي يمر بها البلد، ووجه رئيس 
ال�وزراء باتخ�اذ جملة  مجلس 
من اإلجراءات ملعالجتها، أبرزها 
تخفيض رواتب الدرجات العليا 

يف مؤسسات الدولة«.  
وتاب�ع، »وجه الكاظم�ي ايضا 
بإجراء اإلصالحات الالزمة وفق 
مبدأ تحقيق العدالة اإلجتماعية، 
ازدواج  معالج�ة  خ�الل  م�ن 
التقاعدية  والروات�ب  الروات�ب، 
ملُحتج�زي رفح�اء، وفئ�ة م�ن 
املقيم�ني خ�ارج الع�راق الذين 

يتقاضون رواتب اخرى«.  

رئيس الوزراء يوجه بمعاجلة قضية مزدوجي 
الرواتب وحمتجزي رفحاء

        بغداد / المستقبل العراقي

اتفقت فرقة العباس القتالية مع وفد من وزارة الزراعة 
ع�ىل تطوي�ر طائرة مس�رية جدي�دة ألغ�راض الوقاية 
الزراعي�ة ومكافحة الح�رشات التي ت�ر باملحاصيل 
الزراعية، وذلك خدمة لبلدنا العزيز واملزارعني والقطاع 

الزراعي«.
وقال عضو مركز البحث والتطوير مسؤول قسم تطوير 
الطائرات املس�رية يف الفرقة حس�ني الس�اعدي يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، إن »وفد م�ن دائرة وقاية 
املزروع�ات يف وزارة الزراع�ة ودائرة وقاي�ة املزروعات 
يف دائ�رة زراعة كربالء زار مقر فرق�ة العباس القتالية 

الي�وم، وناقش م�ع املتخصص�ني يف الفرق�ة موضوع 
اس�تخدام الطائرات املسرية ألغراض املكافحة والوقاية 
م�ن الح�رشات الض�ارة، وكذل�ك تطويرها بم�ا يتالئم 
م�ع متطلبات وزارة الزراعة بش�كل يحقق االس�تفادة 
القص�وى م�ن ه�ذه الطائ�رات والتي تم اس�تخدامها 
س�ابقاً بمكافحة الجراد الصحراوي يف محافظة املثنى 
وكذلك يف عمليات التعفري التي جرت يف محافظة كربالء 
املقدسة«. واش�ار اىل االتفاق عىل االستمرار يف التعاون 
املش�رك وبناء نموذج تطويري سيكون يف خدمة وزارة 

الزراعة واالستخدام االمثل يف املبيدات الزراعية.
م�ن جهته، قال س�مري عبد الرزاق مع�اون مدير دائرة 
وقاي�ة املزروعات لإلع�الم املركزي »اطلعن�ا اليوم عىل 

الطائرات املس�رية املطورة »ال�درون« لدى الفرقة وهي 
ع�ىل نوع�ني صغ�رية ومتوس�طة، ونعمل م�ع الفرقة 
ع�ىل تطوير نموذج جديد من اجل رف�ع كفاءة املبيد يف 
الطائرة م�ن جهة، وكفاءة قتل الح�رشات الضارة من 
جهة اخ�رى«. وبني ان النموذج الجديد ايضا س�رياعي 
ش�دة وحركة الرياح، خاص�ة وان وزارة الزراعة لديها 
تجارب س�ابقة يف مج�ال التطوير حيث تم االس�تعانة 
بطريان الجي�ش يف مكافحة حرشة الدوب�اس الضارة، 
وس�ننقل هذه التجربة اىل الطائرات املسرية لدى فرقة 
العب�اس لغرض مكافحة مس�احات محددة وباألخص 
املناطق التي من الصعب ان تصل لها طائرات املكافحة 

الزراعية او العسكرية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س إقلي�م كردس�تان نيجريفان 
بارزان�ي، أم�س الس�بت، ع�ىل رضورة 
اتخ�اذ العراق خطوات سياس�ية ُتش�عر 
مكون�ات العراق بالرشاك�ة يف حارضهم 
ومس�تقبلهم بالعراق، مش�رياً إىل أهمية 
إقلي�م كردس�تان  »حض�ور ومش�اركة 
األمريك�ي-  االس�راتیجي  الح�وار  يف 

العراقي«.
وج�اء يف بيان لرئاس�ة إقليم كردس�تان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه 
»اجتم�ع نيجريفان بارزان�ي، مع امليجر 
جن�رال إري�ك هي�ل، قائد ق�وة العمليات 

الع�راق  يف  ال�دويل  للتحال�ف  الخاص�ة 
وسوريا«.

وأك�د نيجريفان بارزان�ي خالل االجتماع 
عىل »أهمية وجود آلية للتعاون والتنسيق 
بني إقليم كردستان والحكومة االتحادية 
داع�ش،  إرهابي�ي  ملواجه�ة  العراقي�ة 
وخاص�ة يف املناطق املتن�ازع عليها حيث 
تمث�ل تح�ركات اإلرهابي�ني وتهديداتهم 
خط�راً حقيقي�اً عىل أمن الع�راق وإقليم 
كردس�تان«، معرباً عن »اس�تعداد إقليم 
كردستان لكل أنواع التعاون مع بغداد«.

وتاب�ع البي�ان أنه جرى خ�الل االجتماع 
»ال�ذي حره ش�يخ جعف�ر مصطفى 
نائ�ب رئي�س إقلي�م كردس�تان، بح�ث 

آخ�ر مس�تجدات تف�ي وب�اء ف�ريوس 
كورون�ا وجه�ود وإج�راءات مواجهته، 
وكذلك تأثرياته ع�ىل القطاعات الصحية 
واالقتصادي�ة وعىل الربام�ج والتحركات 
العس�كرية لق�وات التحال�ف يف الع�راق 

وسوريا«.
وتاب�ع أنه »ش�كل الحوار االس�راتیجي 
األمريكي- العراقي املقرر البدء به الشهر 
املقبل لرس�م خارط�ة طري�ق للعالقات 
الحالية واملستقبلية بني العراق وأمريكا، 

محوراً آخرا من محاور االجتماع«.
وأوض�ح البي�ان أن »نيجريف�ان بارزاني 
أك�د عىل أهمية حضور ومش�اركة إقليم 
كردستان يف ذلك الحوار ويف رسم وإعداد 

خارطة الطريق تلك«.
كم�ا جرى خالل االجتم�اع »الحديث عن 
إعادة تنظي�م إرهابيي داعش لصفوفهم 
وع�ن خط�ر توس�ع رقع�ة تحركاته�م 
وهجماته�م يف الع�راق وس�وريا، والتي 
باتت تشكل تهديداً جدياً ألمن واستقرار 

البلدين«.
وش�دد عىل »أهمي�ة ورضورة اس�تمرار 
دع�م التحال�ف ال�دويل للع�راق وإقلي�م 
كردس�تان يف الح�رب ضد اإلره�اب، كما 
أكد نيجريفان بارزاني عىل رضورة اتخاذ 
العراق خطوات سياسية ُتشعر مكونات 
الع�راق بالرشاكة وبالطمأنينة والحماية 

يف حارضهم ومستقبلهم يف العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب النائ�ب عن تحال�ف الفتح 
احمد الكناني، أمس السبت، رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بتغيري 
واس�تبعاد امل�دراء العاميني الذين 
جاءوا بصفقات سياسية وحزبية 

عىل مدى السنوات املاضية.
ترصي�ح  يف  الكنان�ي،  وب�ني 
امل�دراء  »اغل�ب  ان  صحف�ي، 
العاميني يف ال�وزارات لم يأتوا عن 
اس�تحقاق وظ�����يفي  طري�ق 
وان����م�ا ع�ىل اس�اس االحزاب 
رشاء  اس�اس  وع�ىل  السياس�ية 
مناص�ب باألم�وال لك�ي يكون�وا 
له�م،  وناف�ذة  ألحزابه�م  عيون�ا 
وخصوص�ا يف ف�رات الحكومات 

السابقة«.
ال�وزراء  »رئي�س  ان  إىل  وأش�ار 
م�����طال�ب باب����ع�اد ه�ذه 
الش�خصيات الغري كفؤة وبقاءها 
يعد كارث�ة حك���ومية خصوصا 
وان منه�ج اغلب امل�دراء بني عىل 
اس�اس الحزبية داخل وزاراتهم«، 

حسب تعبريه.

فرقة العباس القتالية ووزارة الزراعة تتفقان عىل تطوير طائرة مسرية ألغراض الوقاية

بارزاين يطالب بإرشاك كردستان يف احلوار االسرتاتيجي بني بغداد وواشنطن

نائب عن الفتح
 يتحدث عن درجات 

خاصة: ُعينوا بصفقات 
مالية وحزبية 

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب عام�ر الفايز، أمس الس�بت، عن اتف�اق مبدئي عىل 
تسمية مرشحي الوزارات الشاغرة.

وقال الفايز، يف ترصيح صحفي إن »املش�اورات التي يجريها رئيس 
مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي مع الكتل السياس�ية أفضت 
إىل االتفاق مبدئياً عىل تس�مية جميع مرش�حي الوزارات الش�اغرة 
باس�تثناء النفط«، مؤكداً أن »اليومني املقبلني سيش�هدان االتفاق 

عىل الوزارة األخرية«.
وأضاف، أن »رئيس الوزراء اس�تكمل مش�اوراته لتسمية مرشحي 
الوزارات الش�اغرة ولم يتبق سوى االتفاق عىل وزارة النفط وسيتم 
خالل اليومني املقبلني«، مبيناً أن »رئيس الوزراء س�يختار بنفس�ه 
مرش�حي الوزارات ويعرضهم عىل الكتل السياسية لضمان منحهم 

الثقة يف حال املوافقة عليهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ع�ربت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردس�تاني مي�ادة النجار، أمس 
الس�بت، ع�ن مخاوفها من ح�دوث فوىض عارم�ة حال اج�راء انتخابات 

مبكرة يف العراق.
وقالت النجار، يف ترصيح صحفي، إن “الذهاب اىل انتخابات مبكرة او حٍل 
للربملان س�يدخل البلد يف فوىض عارمة ال يمك�ن الخروج منها”، مبينة أن 

“هذه الخطوات ستقيض عىل ما تبقى من عمر العملية السياسية”.
وأش�ارت اىل أن “قان�ون االنتخاب�ات لم ينجز اىل االن وع�دم وجود موازنة 
مصوت عليها إضافة اىل جائحة كورونا تقلق اغلب الكتل من الذهاب نحو 

حل الربملان او اجراء انتخابات مبكرة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

حمل النائب عن تحالف سائرون رياض املسعودي، السبت، رئيس الربملان 
محمد الحلبويس مسؤولية اخفاق مجلس النواب يف اداء واجبه الترشيعي، 
مبينا ان الكتل السياس�ية ملن تس�مح بتحول رئاسة الربملان اىل ممثل عن 
املحافظ�ات او الطائفة. وقال املس�عودي، يف ترصي�ح صحفي، ان »هيئة 
رئاس�ة الربملان هي من تتحمل مس�ؤولية اخفاق الربمل�ان وعدم تحقيقه 
اي نتيج�ة ترشيعة اال انه وفقا للنظام الداخيل فان رئيس الربملان هو من 
يتحم�ل الج�زء االكرب من الفش�ل«. وأضاف ان »هناك ثغرات يف الدس�تور 
بش�أن اقال�ة رئيس الربملان حي�ث ال توج�د اي فقرة تعال�ج اقالة رئيس 
مجلس النواب بعكس رئاس�تي الحكومة والجمهورية«، مبينا ان »النظام 

الداخيل للربملان عالج القضية وفقا للمادة 12 من النظام«.
واوضح املس�عودي انه ” لن نسمح لرئاسة الربملان او اي طرف يف مجلس 

النواب بان يمثل املحافظات ويهمل االخرى او يتعامل بشكل طائفي”.

نائب يتحدث
 عن »اتفاق مبدئي« عىل تسمية مرشحي الوزارات 

الشاغرة باستثناء النفط

نائبة عن الديمقراطي حتذر من »فوضى 
عارمة« حال اجراء انتخابات مبكرة

سائرون حيمل احللبويس مسؤولية إخفاق الربملان

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عض�و ائتالف دولة القانون 
النائ�ب كاط�ع الركاب�ي، أمس 
السبت، عدم امكانية استقطاع 
او تخفي�ض روات�ب موظف�ي 

الدولة العراقية اال بقانون.
ترصي�ح  يف  الركاب�ي،  وق�ال 
او  »اس�تقطاع  ان  صحف�ي، 
خف�ض رواتب موظف�ي الدولة 
او  املدني�ة  س�واء يف املؤسس�ة 
االمنية يجب ان يكون من خالل 
مجلس  وموافقة  ق������انون 
النواب النه�ا رواتبه�����م من 
اىل  رئيس الجمهوري�ة ووصوال 
ادنى درجة وظيفية جائت وفق 
اط�ار قانوني مح�دد والقضية 

ليس�ت اعتباطي�ة ومقرح�ات 
يمكن تنفيذها بشكل مبارش”.

الركابي،ان�ه” يرفض  واض�اف 
املوظف�ني  بروات�ب  املس�اس 
ومنهم املوسسة االمنية خاصة 

يف ظل الظروف الراهنة “.
مؤك�����دا بان الدولة العراقية 
فيه�ا الكث�ري م�ن امل�وارد التي 
يمكن ان تش�كل حل�ول ناجعة 
لالزم�ة املالية خ�����اصة وان 
هن�اك م�وارد تغطي�ة لالس�ف 
ادوات الفس�����اد املوج�ود يف 
مف�����اص�ل الدول�ة الفتا اىل 
ان رضورة التح�رك يف ه����ذا 
االتجاه وزيادة الرقابة لضمان 
ابع�اد تل�ك امل�وارد ع�ن اي�دي 

الفاسدين”.

نائب عن استقطـاع او ختفيـض رواتـب 
موظفـي الدولـة: لن حيدث إال بقانون
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    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

أعلن�ت محافظ�ة ب�غ�داد، وج�ود أكثر م�ن 240  فريقا 
للمصاب�ن  امل�ن�زل��ي  الحج�ر  ملتابع�ة ح�االت  طبي�ا 
ب�ف�ي�روس ك�ورون�ا، ب�ي�ن�م�ا دع��ت ال��ى ف��رض 
ح�ظ�ر ش�ام�ل للتجوال مل�دة 14 يوما من اج�ل تطويق 

االصابات والتقليل من االختالط.
وأوض�ح محافظ بغداد، محم�د ج��اب��ر ال��ع��ط��ا 
أن »م�ؤش��رات خطر انتش�ار مرض كورونا بالعاصمة 
ازداد بش�كل ك�ب�ي�ر ب�س��ب�ب امل�الم�س��ة وع��دم 

تطبيق اجراءات الوقاية«.
ون�ب��ه إىل ان »االص��اب��ات ان�ت�ش��رت يف ج�م�ي�ع 
م�ن�اط�ق ب��غ��داد واالط����راف، وان املستش�فيات 
تحاول اس�تيعاب الزي�ادة ف��ي ع���دد االص��اب��ات، 

امل�س�ت�ش��ف�ي�ات  ب�ع��ض  ام�ت��أت  ان  ب�ع��د 
الس��ي�م�ا ضمن ق��اط��ع ال��رص��اف��ة ال����ذي 

ت��ص��در ع��دد االصابات«.
»ازدي���اد ح��االت  ان  ال���ى  امل�ح�اف��ظ  واش���ار 
االصاب�ة دفع�ت ال�وزارة والجه�ات املعنية للج�وء ال�ى 
الحجر الطوعي يف املنازل، مع ارس�ال ف�رق طبية ملتابعة 

املصابن برشوط ان يكون البيت مالئما للحجر«.
وب��ن ان »ه�ن�اك اك�ث�ر م��ن 240 ف�ري�ق�ا ط�ب�ي�ا 
م��وزع��ا ب��واق��ع 101 ف��ي ق�اط�ع الكرخ و140 
يف الرصاف�ة«، موضحا ان »ك��ل ف�ري�ق ي�ت�أل�ف م�ن 
طبيب وصي�ديل وت��م��ري��ض��ي وم��خ��ت��ب��ري 
ي��ق��وم���ون بمراجع�ة امل�رىض يومي�ا للوقوف عىل 
ال�ف�ح�ص  ح�االت�ه��م وم�ت�اب�ع��ة اج�����راءات 
والعالج«. وج���دد العطا ت�أك�ي�ده ع�ىل »اهمية وعي 

املواطن بالدرجة االس��اس، ال س�يما يف مناطق ش��رق 
القناة التي س�جلت اع�ىل حاالت اصابة بس�بب كثافتها 
الس�كانية«، مؤك�دا ان »الس�بيل الحت�واء االزمة فرض 
حظر ش�امل للتجوال مل�دة 14 يوما مع تش�ديد اجراءات 

تطبيق الحظر من قبل القوات االمنية«.
امل��رك��زي��ة  ال��ح��ك��وم��ة  ودع����ا املحاف�ظ، 
امل����ؤس����س�����ات  »دع���م  ال����ى 
ال���ص���ح���ي����ة، ورص�����د تخصيصات كافية 
للطوارئ يف دوائر الصحة بما يمكنها من مواجهة املرض 
وتوفري االجهزة الوقائية«، مطالبا ب�«تعين خ�ري�ج�ي 
ك�ل�ي��ات ال�ط�ب م�ن اج�ل رف��د امل��ؤس��س���ات 

ال�ص�ح�ي�ة ب�امل�الك�ات الكافية«
كم�ا أعل�ن محافظ بغ�داد، عن انج�از نح�و ٣٦٪ من 

مرشوع انشاء مستشفى الحرية العام.

وق�ال العطا، يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، عىل 
هام�ش جول�ة ميداني�ة اجراه�ا ملتابعة مراح�ل العمل، 
إن “ه�ذه املستش�فى باالضافة اىل املستش�فيات الثالثة 
االخ�رى يف )الش�عب والفضيلي�ة والنعم�ان( تع�د م�ن 
املش�اريع الصحية االس�راتيجية املهمة للقطاع الصحي 
واملنف�ذة م�ن قبل محافظ�ة بغ�داد وبتصامي�م حديثة 

ومتطورة”.
ولف�ت العط�ا اىل ان “املرشوع سيس�هم يف ح�ال انجازه 
إىل تقدي�م خدمة طبية وعالجية كب�رية يف مناطق جانب 
الك�رخ م�ن العاصم�ة “، مبينا ان “املستش�فى يش�مل 
خمسة طوابق وبسعة 400 رسير وبناية تتكون من 100 
ش�قة القامة االطباء وبناية للطوارئ تضم ثالثة طوابق 
وبناي�ة الردهات الت�ي تتكون من س�بعة طوابق وبناية 

االستشارية والتعليمة املتكون من ثالثة طوابق.

حمافظ بغداد: »240« فريقًا طبيًا يتابعون حاالت احلجر املنزيل
اعلن اجناز ٣٦ باملئة من مشروع مستشفى احلرية العام

    بغداد/ المستقبل العراقي

زار وزير النقل العراقي نارص حس�ن 
الش�بيل، الرشك�ة العام�ة للخط�وط 
حزم�ة  متخ�ًذا  العراقي�ة  الجوي�ة 
إصالحات مهمة إلعادة اس�م الرشكة 
العري�ق يف األج�واء األوربية إىل س�ابق 
عهده�ا والنهوض بواقع النقل الجوي 
العراق�ي، ج�اء ذل�ك خ�الل اجتماعا 
موس�عا مع جميع مس�ؤويل أقس�ام 

الرشكة«.
وافاد بي�ان للوزارة ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان » الش�بيل اطلع عىل اهم 

املعوقات واملش�اكل التي تواجه املسؤولن يف 
العم�ل ومتابعة اإلجراءات الت�ي تم اتخاذها 
مؤخرا بشكل دقيق، مؤكدا حرصه عىل إيجاد 
حلول منطقية وفق دراسات علمية من خالل 
اختيار الش�خص املناس�ب يف املكان املناسب 
وحس�ب الش�هادة واالختص�اص يف جمي�ع 
مفاصل العمل والقسم التجاري يف مقدمتها، 
داعياً إىل إنهاء املش�اكل معوقات العمل وفق 
س�لم زمني مدته ش�هر واحد ملعالجة جميع 

األمور العالقة والتي تسبب ارباك العمل« .
وأك�د الوزي�ر ع�ىل »رضورة اع�ادة النظ�ر 
باألع�داد املهول�ة املوج�ودة داخ�ل املكات�ب 
الخارجية والداخلية التابعة للخطوط الجوية 
الت�ي تحت�اج إىل تنظي�م اداري وف�ق جدوى 

اقتصادي�ة وحس�ب م�كان املكت�ب وموقعه 
الجغرايف ، الفتا إىل :التفاوت الكبري يف اس�عار 
التذاكر موجهاً بوضع حل مناس�ب لتعديلها 
بما يخدم املواطن العراقي والرشكة خاصة يف 
ظل الظروف الحرجة الت�ي تواجهنا ولتكون 
النزاه�ة والش�فافية مبدئنا وأس�اس عملنا 
ضم�ن الدس�تور الوظيف�ي ، عازًم�ا ، ع�ىل 
ان يك�ون التغي�ري والتدوي�ر الوظيف�ي وفق 
الكفاءة والعطاء من أجل اإلرتقاء بواقع عمل 

الخطوط« .
وش�دد عىل »توجيه األموال توجيها صحيحاً 
وفق األهمية ك�ون ان الرشكة ذاتية التمويل 
فهي بحاجة اىل عقل تجاري إلدارتها وتحقيق 
وارداتها وان تتف�ادى الغرامات واملضاعفات 
التي تؤثر بش�كل س�لبي، مؤك�دا عىل توجيه 

كل وكالء الخط�وط الجوي�ة العراقية 
ان يتم دفع ديونهم فوراً وتوجيه إنذار 
نهائي بحقهم من قب�ل الرشكة مدته 
عرشة أي�ام يت�م خاللها تس�وية هذا 
االمر، كما يت�م تخصيص موظف من 
كل قس�م يتابع وكيل وبش�كل مبارش 
الس�تحصال املبالغ ومحاسبة الوكالء 
املخالفن، واتباع مبدأ الثواب والعقاب 

هو أساس العمل«.
ودع�ا مجل�س أدارة الرشك�ة باتخ�اذ 
القرارات الجريئة التي تساهم باالرتقاء 
والوصول إىل مص�ايف رشكات الطريان 
العاملية وفق خطط علمية مدروس�ة، 
مبديا اس�تعداده بكفالة ومس�اندة الرشكة 
وإيص�ال ق�رارات املجل�س إىل دول�ة رئي�س 
الوزراء، منوهاً ان لل�دورات التدريبية أهمية 
كب�رية يف تطوير قدرات العامل�ن وكفاءتهم 
قائال: ان مش�اكلكم إدارية وتخطيطية يجب 
إقامة دورات تدريبية بالتنس�يق مع س�لطة 
الط�ريان املدن�ي /معه�د الط�ريان / قس�م 
الس�المة الجوي�ة، ورضورة أدخ�ال جمي�ع 
ضب�اط العمليات الجوية ال�دورات التدريبية 

املطلوبة. 
ويف نهاي�ة االجتم�اع أكد حرصه ع�ىل العمل 
إلع�ادة رشك�ة الخط�وط الجوي�ة العراقية 
لس�ابق عهدها ورضورة رفع الحظر الجوي 

االوربي عن الناقل الوطني العراقي.

اختذ حزمة اصالحات إلعادة امسها العريق

وزير النقل يزور اخلطوط اجلوية ويطلع عىل اهم املشاكل 
    بغداد / المستقبل العراقيويصدر عدة توجيهات

زار وزير الداخلي�ة عثمان الغانمي، قيادة 
ق�وات الرشط�ة االتحادية وح�ال وصوله 
وض�ع أكلي�اًل م�ن الزه�ور ع�ىل نص�ب 
الش�هداء يف القي�ادة مش�يدا بتضحي�ات 

رجال االتحادية يف ميادين املعارك«.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل 
اجتماع�ا  »عق�د  الغانم�ي  العراق�ي«ان 

حرضه ع�دد م�ن الضباط، ش�دد خالله 
ع�ىل إدام�ة زخ�م االنتص�ارات والحفاظ 
ع�ىل تاري�خ القيادة املرشف ع�ىل مختلف 
األصعدة«. واستمع وزير الداخلية »إليجاز 
عن أبرز املهام األمنية والخطط املستقبلية 
ووجه باالهتمام باملقاتلن وتوفري الس�بل 
التي تضمن تحقيق األهداف املرسومة مع 
أهمية التعامل اإلنساني مع املواطنن وفق 

مبادئ حقوق اإلنسان وسيادة القانون.

وزير الداخلية يشدد عىل الرشطة االحتادية أمهية 
التعامل اإلنساين مع املواطنني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

   المستقبل العراقي/ الغانم

أكد محافظ واس�ط محمد جميل املياحي، ان االيام القادمة ستكون 
صعبة جداً، موجها نداء إىل شيوخ ومثقفي املحافظة.وقال املياحي 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، إن »ع�دد الح�االت املوجب�ة 
والراقدة حاليا ٦٥ يف مستش�فى العزل، ال أري�د مزيدا من االصابات 
تدخ�ل اىل ردهات العزل كل واحد منكم ربما س�يتعرض لإلصابة اذا 
لم نتعاون لعبور تلك االزمة«.وأضاف أن »الذين ينرشون االش�اعات 
بأن كورونا كذبة سياس�ية من يقف خلفهم والذين يش�جعون عىل 
التجمع�ات وكرس الحظر وع�دم أحرام التعليم�ات الصحية ماهي 

غايتهم«.وتاب�ع املياح�ي: »علين�ا أن نق�ول لك�م الحقيق�ة، االيام 
القادمة س�تكون صعبة جدا واملعلومات املؤكدة ان الوباء موجود يف 
كل مناطق املحافظة كذلك املحافظات األخرى، هناك حاالت مصابة 
لكن اكيد انها غري مكتش�فة«.واكمل »ادعوكم بصدق وبمس�ؤولية 
عالية اىل تشكيل لجان شعبية توعوية تساعد االجهزة الصحية وان 
تس�اهم تلك اللجان بمساعدة فرق خلية االزمة بتوعية الناس ومنع 
التجمعات وكال حس�ب منطقته«.وأضاف: »س�ادة وأمراء وشيوخ 
ومثقفي وناشطي واسط، محافظتكم بحاجة لكم ال تجعلوا الوباء 
ينترش يف كل البيوت بس�بب جهل وسوء ترصف من ال يريدون الخري 

لكم ولواسط .

حمافظ واسط: األيام املقبلة صعبة واوجه نداء لشيوخ 
ومثقفي املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد عن اس�تمرار مالكاتها يف دائرة بلدية املنصور 
بتأهي�ل وتطوير مدخل بغداد الغرب�ي )بغداد-انبار( مع تحقيق 
نس�ب عمل متقدمة اعمال التطوير تبدأ من ساحة اللقاء وحتى 

نهاية حدود امانة بغداد مع قضاء ابو غريب غرب العاصمة ».
واف�اد بيان لالمانة تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، ان 
» االعم�ال تتضمن رفع التجاوزات واملش�وهات واس�تبدال تربة 
الجزرة الوسطية وزراعتها مع انشاء منظومة سقي ومد القالب 
الجانبي وصيانة الس�ياج الواقي باالضافة اىل اس�تحداث نافورة 

وغريها من االعمال االخرى املختلفة.

امانة بغداد: حتقيق نسب متقدمة 
بتطوير املدخل الغريب للعاصمة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الهيئ�ة العامة للكمارك عن »تمكن الس�لطة الكمركية يف 
مركز كمرك ام قرص الش�مايل الرصيف 20 بالتعاون مع الجهات 
الس�اندة العامل�ة يف املنف�ذ من ضب�ط حاوية حج�م )40( قدم 
تحتوي عىل )4( سيارات دون املوديل مخفية خلف اطارات ضمن 
محاولة لتهريبها يف املركز املذكور )من الحاويات املروكة( خالفاً 

للضوابط والتعليمات النافذة ».
وافاد بيان للهيئة تلقت« املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »تم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفة حس�ب قانون الكمارك 

رقم 2٣ لسنة 1٩٨4 النافذ«.
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: افشال حماولة هتريب سيارات دون 
املوديل يف كمرك ام قرص الشاميل     بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر التعلي�م العايل والبح�ث العلمي نبي�ل كاظم عب�د الصاحب كتاب�اً اىل وزارة 
االتصاالت وهيئة اإلعالم واالتصاالت لدعم وإس�ناد منصات االمتحان اإللكروني وتوفري 
خدمة اإلنرنت مجاناً للطلبة.وذكر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
أن » الوزير عبد الصاحب ارسل كتاباً اىل وزارة االتصاالت وهيئة اإلعالم واالتصاالت لدعم 

وإسناد منصات االمتحان اإللكروني وتوفري خدمة اإلنرنت مجاناً للطلبة.
واضاف، ان »الكتاب تضمن عدداً من آليات التعاون التي منها توجيه رشكات االتصاالت 
لخدم�ة الهواتف املحمولة بتأم�ن الوصول اىل املنصات اإللكرونية بش�كل مجاني عرب 
خدمة )٣G( خالل مدة االمتحانات اإللكرونية وتوجيه رشكات اإلنرنت بتسهيل وصول 
الطلب�ة إىل تل�ك املنصات حتى يف ح�ال عدم توفر االنرنت من خالل اس�تضافة املنصات 

التعليمية يف خوادم وزارة االتصاالت ورشكات تجهيز الخدمة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
ق�ررت اللجن�ة العلي�ا للصحة والس�المة 
فای�روس  جائح�ة  )مكافح�ة  الوطني�ة 
كورونا (، منع إسترياد محاصيل )الرقي ، 
البطي�خ ، الباقالء الخرضاء (، وذلك إبتداء  
من تأريخ صدور القرار يف 21 من الش�هر 

الجاري« .
وذك�رت األمانة العامة ملجل�س الوزراء يف 

بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي«نس�خة 
منه، ان«اللجنة قررت ايضا الغاء مضمون 
الفق�رة )7( م�ن قراره�ا الس�ابق رقم ) 
2٣( لس�نة 2020، الذي ينص عىل )حرص 
الزراعي�ة  الروزنام�ة  إص�دار  صالحي�ة 
النباتي�ة والحيوانية مؤقت�ا باللجنة العليا 

للصحة والسالمة الوطنية(«.
واضافت ان »قرار املن�ع جاء نظرا لتوافر 
كميات كبرية منها يف أسواق البيع بالجملة 

تغطي الحاجة املحلية .

وزير التعليم يوجه كتابًا لدعم منصات 
االمتحان اإللكرتوين وتوفري اإلنرتنت جمانًا

السالمة الوطنية متنع استرياد 
)٣( حماصيل لوفرهتا حمليًا

وجه بتخفيض اجور املدارس األهلية بنسبة ٥٠ باملئة.. وأطلق أعمال تنفيذ »٤« مشاريع وإصالح مقرتبات جسر الصدر

حمافظ البرصة: سأتوجه اىل بغداد حلل موضوع اجور »٣0« ألف درجة وظيفية مع وزارة املالية
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

قال محافظ البرصة اس�عد عب�د األمري العيداني انه »س�يتوجه 
األس�بوع املقبل اىل العاصم�ة العراقية بغداد للق�اء وزير املالية 
العراق�ي لحل موضوع أج�ور )٣0( الف درج�ة وظيفية والذين 
ظهرت أسمائهم يف القرعة التي أجريت يف ملعب املدينة الرياضية 
باملحافظة يف الف�رة املاضية«.وذكر العيدان�ي، يف بيان صحفي 
صدر عن مكتبه االعالمي الخاص ورد ل�«املس�تقبل العراقي« أن 
»انه س�يتوجه إىل بغداد واللقاء مع بعض املس�ؤولن من بينهم 
وزير املالية العراقي لحل موض�وع رواتب األجور اليومية البالغ 
عددهم )٣0( الف درجة وظيفية«، مش�رياً اىل انه أوضح يف فرة 
س�ابقة البناء الشعب البرصي أن قضية موضوع الرصف تتعلق 

بموافقة وزارة املالية.
وب�ن محاف�ظ البرصة أن�ه »من ح�ق أبن�اء الش�عب البرصي 
وخصوص�اً الذين تم تعيينه�م والبالغ عدده�م)٣0( الف درجة 
وظيفية املطالبة بحقوقهم ونحن معهم ولسنا متفضلن عليهم 
لكن كما اوضحنا وألكثر من مرة يف وقت س�ابق أن األمر يحتاج 
إىل موافقة وزارة املالية وس�يتم التوجه خالل األسبوع املقبل اىل 
بغداد للنق�اش والحديث باملوضوع لغ�رض الوصول لحلول مع 
وزارة املالي�ة« .من جهة أخرى، وجه العيداني، الرشكات املنفذة 
ملشاريع تأهيل وإنجاز البنى التحتية يف الطوبة والنخيلة املبارشة 

يف العمل وفق املواصفات الفنية.
وقال العيداني للمركز اإلعالمي بعد عودة العمل ملواقع املشاريع، 
وجهن�ا ال�رشكات املنف�ذة للمش�اريع تطوير البن�ى التحتية يف 
منطق�ة الطوبة والنخيل�ة املبارشة يف العمل، الفت�ا إىل أن ديوان 
املحافظة كانت قد أحالت أربعة مش�اريع يف هذه املنطقة ضمن 

موازنة 201٩ بقطاع البلدية«.
وذكر إن هذه املشاريع، حال إنجازها سرفع مستوى الخدمات 
اله�ايل املنطقة.م�ن جانب�ه، ذكر مدي�ر التخطي�ط واملتابعة يف 

ديوان محافظة البرصة والء عبدالكريم أن محافظ البرصة وجه 
الرشكات املنفذة ملش�اريع الطوبة والنخيل�ة املبارشة باألعمال، 

الفتا إىل أن املشاريع هي أربعة«.
وق�ال عبدالكريم أن أول هذه املش�اريع هو تنفيذ البنى التحتية 
ألعمال املاء والكهرب�اء واالتصاالت مع تنفيذ املرحلة األوىل لدور 
النف�ط بأعم�ال البلدية واملج�اري، فيم�ا كان امل�رشوع الثاني 
يتضمن تنفيذ البن�ى التحتية ألعمال املاء والكهرباء واالتصاالت 

مع تنفيذ املرحلة األوىل لدور حي املوظفن أعمال املجاري.
وأش�ار إىل أن امل�رشوع الثال�ث يتضم�ن تنفيذ البن�ى املتكاملة 
من امل�اء والكهرباء واالتص�االت واملجاري والبلدي�ة إلفراز دور 

األساتذة يف الطوبة والنخيلة.
وب�ن أن املرشوع الرابع واالخري يختص بإنش�اء ش�عبة لبلدية 
مدينة البرصة يف الطوبة والنخيلة مع انشاء بناية لوحدة صيانة 
الط�رق وهندس�ة امل�رور، منوه�ا إىل أن هذه املش�اريع تنفذها 

مجموعة من الرشكات املحلية واألجنبية«.
إىل ذلك، أعلن مدير التخطيط واملتابعة يف ديوان محافظة البرصة 

والء عبدالكري�م ق�رب تنفي�ذ حملة لصيان�ة مقربات جرس 
الشهيد الصدر املعلق.

وقال إن جرس الش�هيد الصدر املعلق والذي نفذته رشكة ميغ 
االيطالي�ة املتخصصة يف هذا املجال عىل مس�توى العالم، يعد 

من أبرز الجسور يف العراق.
واض�اف: تعرض�ت بعض مقرب�ات الجرس إىل بع�ض التلف 
والتش�ققات، فيم�ا أن الجرس وبدنه س�املن ولم يصبهم اي 

سوء.
وذك�ر أن مديرية ط�رق وجس�ور البرصة تاخ�رت يف تقديم 
كش�وفات اصالح مقربات الجرس ملا قبل أي�ام العيد، ولعدم 
إق�رار املوازنة، مما يصعب االع�الن عن تنفيذ مرشوع الدامة 

واصالح مقربات الجرس.
وتابع إن محافظ البرصة أسعد العيداني وجه مديريتي بلدية 
البرصة وش�ط العرب لتنفيذ حملة إلدامة وإصالح مقربات 

الجرس وكال حسب جهته.
وع�ىل صعيد آخر أص�در رئيس خلي�ة االزمة املحلي�ة ومحافظ 
البرصة أسعد عبداالمري العيداني، توجيها بخفض اجور املدارس 

األهلية اىل النصف للعام الدرايس الحايل.
وقال العيداني انه، اس�تجابة ملناش�دات العوائ�ل البرصية التي 
تعاني يف ظل األزم�ة الصحية واألزمة املالية، ووفقا للصالحيات 
املمنوحة لخلية األزمة املحلية حسب القرار الحكومي ٥٥, قررنا 

خفض اجور املدارس األهلية اىل النصف اي بنسبة ٥0٪.
ولفت إىل أن هذا اإلجراء جاء مراعاة لكون املوسم الدرايس الحايل 

توقف مع نهاية نصف العام الدرايس، ولم يكتمل.
داعي�ا أصح�اب وإدارات امل�دارس األهلية لاللت�زام بالتوجيهات 
وعدم مخالفتها وإال فإنها ستعرض نفسها للمسألة القانونية، 
مناش�دا وزارة الربي�ة ومديري�ة تربية املحافظة التس�اهل مع 
إدارة املدارس األهلية يف مسألة األجور والرضائب املفروضة عىل 

هذه املدارس.

»                                    « تنرش قرارات الرتبية 
بشأن االمتحانات العامة الوزارية

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تكماالً للمعالجات الت�ي وضعتها وزارة 
الربية للعام الدرايس الحايل 201٩ – 2020، 
ويف ظ�ل الظ�روف الت�ي تم�ر به�ا الب�الد، 
أص�درت وزارة الربي�ة ، ق�رارات  تخ�ص 
للمراح�ل  الوزاري�ة  العام�ة  االمتحان�ات 
الدراس�ية املنتهية كافة.وذك�رت الوزارة يف 
بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »هناك 
اجتماعات ومش�اورات ما ب�ن معايل وزير 
الربية االس�تاذ عيل حمي�د مخلف ورئيس 
واعضاء اللجن�ة الدائمة لالمتحانات العامة 
والتي استمرت طيلة الفرة املاضية للتوصل 

اىل الحل�ول األنس�ب واألفض�ل 
انس�جاماً مع الظ�رف الراهن 
مس�تفيضة  دراس�ة  وبع�د   ،
العالم بخصوص  لتجارب دول 
العام�ة  االمتحان�ات  اج�راء 

)الوزارية( ، قررت الوزارة » .
موافق�ة  اس�تحصال  اوال: 
مجل�س ال�وزراء ع�ىل تعلي�ق 
االمتحان�ات العام�ة للدراس�ة 
االبتدائية للعام الدرايس الحايل، 
واعتم�اد درج�ة نصف الس�نة 
كدرج�ة نج�اح م�ن املرحل�ة، 
والس�ماح للتالمي�ذ الراس�بن 
بأداء االمتحان�ات الدور الثاني 

الحق�ًا يف جمي�ع املواد الت�ي رس�بوا فيها.
ثانياً: اس�تناداً اىل املادة )الرابعة( من نظام 
االمتحانات العامة رقم )1٨( لس�نة 1٩٨7 
تحدد فحوص االمتحانات العامة للدراسات 
)االبتدائية واملتوس�طة واإلعدادية بفروعها 
كاف�ة بتعليم�ات يصدرها وزي�ر الربية(، 
وبعد موافقة املعايل تقرر ان تكون الفحوص 
الداخل�ة يف االمتحانات العامة للصف الثالث 
املتوس�ط )خمس�ة( فحوص ه�ي: )اللغة 
الرياضي�ات،  االنكليزي�ة،  اللغ�ة  العربي�ة، 
االحي�اء، الكيمي�اء والفيزياء(.ثالثاً: تأجيل 
الخاص�ة  التمهيدي�ة  االمتحان�ات  موع�د 
بالطلب�ة الخارجين للعام الدرايس 201٩ – 

2020 اىل موعد يتم تحديدُه الحقاً.

    كربالء / المستقبل العراقي

أعلن محافظ كربالء جاس�م نصيف الخطابي ان »كل من يخرق 
حظر التجوال الوقائي سيودع للتوقيف«.

وش�دد الخطاب�ي يف بيان ع�ىل »إلزام أصح�اب املح�ال واملوالت 
بتوفري كمامات وكفوف للمتبضعن« مشرياً اىل انه »سيتم فرض 
غرام�ات كاجراء أويل ومن ثم الغلق ملن يخالف  االجراءات« معلناً 

»تأجيل امتحانات املرحلة االبتدائية اىل إشعار آخر«.
ودعا الخطابي »أهايل املحافظات اىل عدم القدوم إىل كربالء«.

ولف�ت اىل »ح�دوث خروق�ات من قب�ل القادم�ن اىل كربالء عرب 
الطرق النيسمية«.

وأش�ار محاف�ظ كرب�الء اىل ان »ال�دوام سيس�تمر بنس�بة ٪2٥ 
وسيكون لفرتن صباحي ومسائي.

حمافظ كربالء: توقيف كل من خيرق احلظر 
وتأجيل االمتحانات االبتدائية
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )81(
تعل�ن اللجن�ة وللم�رة الثالث�ة عن بيع االخش�اب 
العائدة لحديقة الش�هداء وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية 
مراجع�ة س�كرتري اللجن�ة يف بلدي�ة املوصل خالل 
)15( خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش 
االع�الن يف الصح�ف املحلية لالط�الع عىل الرشوط 
مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة 
الس�كن والتأمينات القانونية البالغ�ة )30%( من 
القيم�ة املق�درة م�ع الترصي�ح االمني للمش�رتك 
باملزايدة وس�تجري املزايدة يف مقر ش�عبة الغابات 
والحدائق  يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 
ن�رش االعالن واج�ور خدمة بنس�بة )2%( من بدل 

البيع

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )79(
تعلن اللجنة وللمرة الثالثة عن بيع االخشاب العائدة 
لحديقة الش�عب )بما فيها االش�جار اليابس�ة الغري 
مقطوع�ة اضافة اىل االخش�اب املقطوع�ة املوجودة 
فيها(  وفق قانون )21( لسنة ) 2013( فعىل الراغبني 
باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة 
يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من 
اليوم التايل لن�رش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
م�ن القيمة املق�درة مع الترصيح االمني للمش�رتك 
باملزاي�دة وس�تجري املزايدة يف مقر ش�عبة الغابات 
والحدائق  يف الس�اعة الع�ارشة صباحا لليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل البيع

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )82(
تعلن اللجنة وللمرة الثالثة عن بيع االخشاب العائدة 
الغاب�ات الجنوبية والغابات الوس�طى وفق قانون 
)21( لس�نة ) 2013( فعىل الراغبني باالش�رتاك يف 
املزاي�دة العلني�ة مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية 
املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم 
الت�ايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
م�ن القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك 
باملزايدة وس�تجري املزايدة يف مقر ش�عبة الغابات 
والحدائق  يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 
ن�رش االعالن واج�ور خدمة بنس�بة )2%( من بدل 

البيع

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )80(
تعل�ن اللجن�ة وللم�رة الثالث�ة عن بيع االخش�اب 
العائدة الغابات الش�مالية وفق قانون )21( لسنة 
)2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية 
مراجع�ة س�كرتري اللجن�ة يف بلدي�ة املوصل خالل 
)15( خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش 
االع�الن يف الصح�ف املحلية لالط�الع عىل الرشوط 
مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة 
الس�كن والتأمينات القانونية البالغ�ة )30%( من 
القيم�ة املق�درة م�ع الترصي�ح االمني للمش�رتك 
باملزايدة وس�تجري املزايدة يف مقر ش�عبة الغابات 
والحدائق  يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور 
ن�رش االعالن واج�ور خدمة بنس�بة )2%( من بدل 

البيع
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عرشون عامًا عىل تشكيل عالـم جديد
           اسعد عبدالله عبدعلي

عرشون عاما لتش�كيل عالم جدي�د ومختلف، 
برم�وز جدي�دة وجغرافيا مختلف�ة، وكان البد 
م�ن حروب اقليمية واهلي�ة تندلع هنا وهناك، 
س�قوط حكوم�ات تش�كل اخ�رى، وث�ورات 
مفاجئة تظهر ثم تختفي، واغتياالت تتزايد من 
دون معرفة الجناة، ونش�وء التطرف االسالمي 
بإدارة اس�تخباراتية غربي�ة، وزلزال اقتصادي 
مخي�ف، كل ه�ذا حت�ى يتحقق ه�دف القوى 

العاملية الكربى يف تغيري العالم.
اح�داث العقدين االخريي�ن كان ال تحمل الخري 
للشعوب ابدا! كانت البلدان مجرد حقل تجارب 
للقوى العظمى، انها لم تكن من باب الصدفة، 
بل هي احداث مخط�ط لها ان تقع كي تتحرك 
مصان�ع الغرب، ويعاد تش�كيل خرائط العالم، 
مم�ا ينت�ج ش�كل جدي�د للمنظوم�ة العاملية، 
حيث يحدث تحالفات جديد، تخندقات جديدة، 
طرق تجارية جديدة، وبالتأكيد حروب جديدة، 
باإلضافة اىل ان القوى العاملية املحركة لألحداث 
ه�ي تهدف ل�يء ما، يمث�ل غاياته�ا الكربى 
لتل�ك االرادات، واالن س�نرتب االح�داث زمانيا 

لنستكشف ثمارها.
منطق�ة ال�رشق االوس�ط كانت تم�ر بمرحلة 
ازده�ار واس�تقرار م�ايل وتجاري، م�ع توجه 
التح�اد عرب�ي ب�ن الع�راق وس�وريا وبقيادة 
حافظ االس�د، القريب جدا من النظام االيراني 
الجدي�د املع�ادي للغ�رب، وه�ذا يمث�ل مرحلة 

خطري للغرب.
لذل�ك كان هنال�ك حراك غريب إلعادة تش�كيل 
املنطقة، بهدف تفتيت مراكز القوى التي تهدد 
مس�تقبل الق�وى الغربي�ة يف املنطق�ة، يمكن 
تقس�يم الخط�وات الغربية ع�ى مراحل زمنية 

خالل عقدين من الزمن:

اوال: الدفع بصدام لحكم العراق/ 1979
دفع�ت املخاب�رات االمريكي�ة بطفله�ا املدل�ل 
»صدام حس�ن« ليسطو عى حكم العراق، وتم 
تنحية الرئيس احمد حس�ن البكر، الذي كان ال 
يلبي طموحات امريكا للمرحلة القادمة، حيث 
كانوا يرون�ه ضعيفا امام الرئيس االس�د، مما 
يعن�ي ابتالع العراق مس�تقبال من قبل االس�د، 
ف�كان اول ق�رارات ص�دام ه�و اع�الن الحرب 
االعالمية عى س�وريا! وايقاف عمليات الدمج 
ب�ن مؤسس�ات الدولت�ن، والقي�ام بسلس�لة 
السياس�ية  القي�ادات  اغتي�ال ل�كل  عملي�ات 
العراقي�ة املفكرة واملعتدلة، ث�م دعم العمليات 

االرهابية للرضب يف دمشق.
م�ن  الغ�رب  ص�������دام  أنق�ذ  وهك�ذا 
مخ�����اوفهم، يف نش�وء كي�ان جغرايف كبري 
ومخي�ف لكل تطلعات الغ�رب والصهاينة، مع 

زرع ال��خالف��ات العرب��ية – العرب���ية.

ثانيا: الهجوم العراقي عى إيران/ 1980
بع�د انتهاء »ص�دام« م�ن تصفية املنافس�ن 
الداخل�ن، وغل�ق الح�دود مع س�وريا، عمدت 
الق�وى الغربي�ة للدف�ع بص�دام ح�رب ايران، 
إليقاف املد االيراني يف املنطقة، حيث كان يمثل 
النظام االيراني الجديد يمثل تحديا كبريا للغرب، 
خصوص�ا بعد اعالن�ه العداء ألمريكا وس�عيه 
لتحري�ر فلس�طن، وتأث�ر الش�عوب العربي�ة 
بالخطاب الجديد، لذلك مع تسلم صدام الحكم، 
ابتدأ املخط�ط الجديد ل�رضب املنطقة بعضها 

ببعض، عرب تحريك الدمى الغبية.
ف�كان هجوم »ص�دام« داخل العم�ق االيراني، 
وس�يطرته عى ارض واس�عة وغني�ة بالنفط، 
فكان�ت رشارة الحرب الطويل�ة لتدمري قدرات 
البلدين، مع توفري غطاء لديمومتها، عرب الدعم 
الخليجي، والتش�جيع العربي لص�دام، فأكلت 
الحرب ام�وال العراق وإي�ران، وحصدت مئات 
االالف من الش�باب، وعطلت مش�اريع التنمية 
االعمار والبناء، تحول العراق اىل بلد استهالكي 

محمل بديون كبرية جدا.
باملقاب�ل تحق�ق للق�وى الغربية ع�دة امور.. 

اهمها:
1-   فت�ح س�وق الس�الح عى مرصاعي�ه بعد 

كساد طويل.
2-   اح�راق دولت�ن مهمت�ن وتدم�ري البني�ة 

التحتية للبلدين.
3-   ارجاع اس�عار النفط اىل أدنى مستوى لها 

بعد االرتفاع الكبري يف السبعينات.
4-   تحقي�ق االم�ن إلرسائي�ل م�ن خطر كان 

قريبا.
5-   حصول انشقاق عربي.

6-   تكبيل العراق بديون كبرية.
7-   الس�يطرة بشكل أكرب عى امارات وممالك 

الخليج.

الحقيقة الغامضة
مخط�ط امريكي مخيف لتغيري جغرافيا العالم 
عرب تفتيت بعض الدول وجعلها مطابخ عاملية 
للتغي�ري الجديد, والذي عى اساس�ه س�تتفرد 
امريكا وحلفاءها )بريطانيا وفرنس�ا( يف ادارة 
العال�م الجديد سياس�يا واقتصاديا وعس�كريا 
وثقافي�ا, فكانت ح�رب العراق واي�ران مجرد 
حلق�ة ضم�ن حلق�ات كث�رية, فكان�ت حلقة 
تفتيت االتحاد الس�وفيتي, وم�ن نتج عنه من 
جغرافيا جديدة, وان�����فراد امريكي بالعالم 
بع�د اضمحالل القط�ب الس�وفيتي, ومع هذا 
الح�دث الكبري س�قوط ج�دار برلن وس�قوط 
دكتاتور رومانيا, ه�ذا التزام����ن يف االحداث 
يدلل عى وج�ود يد تخطط لع������الم جديد, 

وك���ان بانتظ���ار الخط��وة االشد رعونة.

ثالثا: غزو العراق للكويت / 1990
يعت�رب م�ا فعله ص�دام ع�ام 1990 م�ن اغبى 
وارعن ما يمكن ان يق�وم به رئيس دولة, كان 
ترصف�ا غبيا ج�دا, حيث خ�دم الغ�رب مقابل 
اذالله وتحقريه وتدمري جيش�ه, ان اي اختالف 
س�يايس اقتص�ادي بن جارين يمك�ن ان يحل 
ع�رب الح�وار, لك�ن كان هناك دف�ع خفي من 
امري�كا للحمار العراقي »صدام« مع وعود غري 
موثق�ة بانه س�يرتك هو وغنيمت�ه »الكويت«, 
باإلضافة لتغذية جنونه بالحلم ان يكون جمال 
عب�د الن�ارص الثاني, فدخ�ل الكوي�ت وانترش 
الجن�ون يف كل املنطق�ة ليع�م الخ�راب, ويتم 

تدمري العراق.
وكان اهم مكاسب امريكا وحلفائها من حرب 

الكويت هي:
1-   تدمري الجيش العراقي واسلحته.

2-   كبح جماح املجنون صدام.
3-   تقس�يم الع�راق اىل قس�من بع�د وض�ع 

كردستان تحت الحماية.
4-   فتح س�وق السالح عى مرصاعيه بذريعة 

الثور الهائج صدام.
5-   انش�اء قواعد امريكية يف اكثر دول الخليج 

بذريعة املخاوف من الثور الهائج »صدام«.
6-   اماتت القضية الفلسطينية.

7-   انشقاق العرب اىل معسكرين.
8-   هرولة العرب للسالم مع ارسائيل.

9-   انفراد امريكا بالعالم

رابعا: الحرب اليوغسالفية 1992
ما ان اس�تقر الوضع بعد ح�رب الكويت, حتى 
اتجه�ت امري�كا للمطب�خ اليوغس�اليف إلنتاج 
ش�كل جديد, جغرافي�ة متنوعة يف قل�ب اوربا 
م�ا بن رشقها وغربه�ا, كان الهدف انتاج عدة 
دول م�ن يوغس�الفيا, وط�رح االم�ر اوال عى 
الرئي�س اليوغس�اليف ليق�وم باألم�ر م�ن دون 
الحاج�ة للحرب وس�فك الدماء, لك�ن الرئيس 
اليوغساليف رفض, فاش�تعلت الحرب وحصلت 
املجازر, وتش�تعل البالد بالحرب االهلية, لتنتج 
)كرواتيا – رصبيا – مونتنغرو – الجبل االسود 
– البوس�نة والهرس�ك(, وعى هذا االساس برز 

العمالق االمريكي.
كانت يوغسالفيا بوابة لعالقات جديدة, وطرق 
تجارية جديدة, وفتح اس�واق السالح, عمليات 
تصفية, وافتتاح اس�واق كثرية جديدة بحسب 
الخريط�ة الجدي�دة, وانهي�ار معس�كر رشقي 

مهم بعد رومانيا وأملانيا الرشقية.

خامسا: رصاعات اخرى
اش�تعلت نريان الرصاع�ات يف اكث�ر من مكان 

عرب�ي بفع�ل فاعل خف�ي, خصوص�ا البلدان 
التي كانت لجانب العراق وضد التحالف الدويل, 
ففي عقد التس�عينات اش�تعلت الحرب االهلية 
يف الجزائ�ر عام 1992 بيد فرنس�ية, بعد الغاء 
االنتخاب�ات الرئاس�ية, وس�ال نه�ر الضحايا, 
واستمرت لس�نوات عديدة, اما الرصاع اليمني 
– اليمني فكان تهديد حقيقي للوحدة اليمنية, 
وبتأث�ريات خليجية وخارجية, فأما التقس�يم 
واما الح�رب الطاحن�ة, ومع الحرب تش�كلت 
عصابات دولية وقراصن�ة عى االرض والبحر, 

مع وضع سيايس هش.
اما السودان فزال استقراره بعد حرب الكويت, 
ومع�ه كان ال�دم الس�وداني يجري باس�تمرار 
لرغبة قوى عاملية بتقس�يم االرض الس�ودانية 
لدولت�ن او اكث�ر, وكان االم�ر اش�د وط�أة يف 
الصومال وجيبوتي بفعل الحرب الرشسة التي 

احرقت االرض.
م�ع ارتفاع ن�ار ال�رصاع الهندي الباكس�تاني 
حصول مش�اكل كبرية داخ�ل البلدين, وظهور 
تنظيم القاعدة وجماعة الطالبان يف افغانستان, 

وانتشار الفكر التكفريي يف املنطقة عموما.

سادسا: رصاع الحضارات
مع هذه الحروب والحصار ارتفع لهيب الرصاع 
الثق�ايف ال�ذي تس�عى امري�كا من خالل�ه لدك 
الحص�ون الثقافي�ة للش�عوب وان يعتنق الكل 
الثقاف�ة االمريكي�ة, بحيث يتح�ول كل البرش 
اتباع ألمريكا, ما بن عبيد ومس�تهلكن وذيول 
ذليلة, وهي تحرك العالم وتنرش رؤيتها للحياة, 
وكانت مكاسب الحضارة التكنلوجية مخيفة, 
بل ه�ي مم�ا عج�ل يف دك الحص�ون الثقافية 
للش�عوب, حيث اصبح�ت القن�وات التلفازية 
واملواقع االلكرتونية رشيكا يف الرتبية, فتم قلع 
الجذور ونش�وء اجيال مشوهه ثقافيا, متأثرة 

باملثال االمريكي.
تغري القيم لتسود قوانن الغابة, ويرتفع عامل 
الجنس كمحرك لألهداف االنس�انية بدل القيم 

السامية.
وم�ا عاد من س�بيل للوق�وف ام�ام الهجمات 
الثقافي�ة الت�ي تق�وم به�ا الق�وى الظالمي�ة 
ألمركة العالم, اصبح عى االمم القبول بالواقع 

والتعايش معه, للخروج باقل االرضار,

النتاج كان الفوىض والظلم
كان نتاج كل هذا الخراب تهيئة االرض لأللفية 
الثالثة, والتي ستكون بشكل مختلف, مع خراب 
ثقايف وقيمي, وارتفاع نار الطائفية والقومية, 
وانتش�ار الظل�م يف الكث�ري من بق�اع املنطقة, 
وكل م�ا حصل للمنطقة بص�ورة خاصة وعرب 
مخطط القوى الغربية املرس�وم بعناية فائقة, 

ألهداف دينية وماسونية واقتصادية.

أين األمم املتحدة 
من أزمة »كورونا«؟

           سيرجيو مارشي 

كان فريوس كورونا كفيالً بتغيري مسار العالم 
ع�ى أقل تقدي�ر، فقد تغ�ريت طريق�ة العيش 
والعم�ل واللع�ب يف أنحاء العالم.عى مس�توى 
القي�ادة السياس�ية، كانت النتائ�ج متضاربة، 
فقّدمت بلدان مثل كندا أداًء يس�تحق اإلش�ادة، 
فقد أثبتت براعتها يف ظروف مماثلة وأدت دوراً 
قيادياً سليماً عى مر األزمة، لكن عى املستوى 
العامل�ي، كان الفش�ل يف تج�اوز ه�ذا االختبار 
متع�ددة  اجتمع�ت عن�ارص  كن�دا،  مريع�اً.يف 
لتعزيز االس�رتاتيجية العامة، ففي املقام األول 
تراجع انشغال السياس�ين الكندين بالشؤون 
السياس�ية إىل الح�د األدنى، وه�و نهج متوقع 
خ�الل أزمة بهذا الحج�م، يري�د املواطنون من 
ممثليه�م املُنتَخب�ن أن يرّكزوا ع�ى التحديات 
القائم�ة ب�دل االنش�غال باملواقف السياس�ية 
الرخيص�ة، لق�د فه�م ممثل�و الش�عب يف هذا 
البل�د توجه الرأي العام وأج�واء القلق والخوف 
الس�ائدة.تؤدي أح�زاب املعارض�ة دوراً مهم�اً 
ومرشوع�ًا يف األنظم�ة الديمقراطية، لكن حن 
تق�ّدم الحكومات أداًء حس�ناً، تج�د املعارضة 
صعوب�ة يف إس�ماع صوتها، وم�ع ذلك، نجحت 
الحكومة الكندية الراهنة واملعارضة يف التعاون 
مع�اً لتجاوز هذه املحنة.اس�تغل السياس�يون 
مهاراته�م  إلثب�ات  الوض�ع  ه�ذا  الكندي�ون 
القيادية، وقّدم رئيس الحكومة ورئيس�ا وزراء 
أونتاري�و وكيبك مثالً أداًء ناضج�اً للتعامل مع 
ه�ذه األزمة، ففاقوا التوقع�ات املنتظرة منهم 
وبات�وا ُيعت�رَبون ق�ادة بارعن للس�يطرة عى 
ظ�روف متبدلة أكثر من أي وقت مىض، وزادت 
ِنَس�ب تأييده�م أيضاً نتيجة توّس�ع ثقة الرأي 
الع�ام بهم، إنه وضع إيجابي لجميع املواطنن، 
املتح�دة فاش�اًل  األم�م  أداء  املقاب�ل، كان  ويف 
بامتياز.نح�ن نواج�ه أزمة ضخم�ة. بل يمكن 
اعتبار ف�ريوس كورونا أكرب تح�ّد عرفه العالم 
منذ تأس�يس األم�م املتحدة، باس�تثناء الحرب 
العاملي�ة الثاني�ة، ومع ذلك، ص�درت الحلول يف 
معظم البلدان عن الحكومات الوطنية واإلدارات 
املحلي�ة، حتى أن األمم املتحدة لم تعزز التعاون 
الدويل ب�أي ش�كل.يف الوقت نفس�ه، كان أمن 
ع�ام األمم املتحدة خارج التغطية، وهو إخفاق 
كب�ري فيم�ا يواجه العال�م عدواً مش�رتكاً، كان 
ُيف�رتض أن يبذل جهوداً إضافية للتنس�يق بن 
البل�دان ويكّثف التعاون مع ال�وكاالت املتعددة 
الجنس�يات الت�ي يرأس�ها، كذل�ك كان يج�ب 
أن يس�تعمل منصب�ه لبن�اء ج�ر تواصل بن 

الوالي�ات املتحدة والص�ن، فهما من أهم الدول 
األعضاء التي تملك حق النقض يف األمم املتحدة.

عى صعيد آخ�ر، التزم مجلس األمن الصمت يف 
ظل انتش�ار الفريوس الذي اجتاح العالم ونرش 
أع�ى مس�تويات االضطراب�ات، كان س�لوكه 
غريباً جداً، ففي الس�ابق، اعت�رب مجلس األمن 
ف�ريوس إيب�وال »تهديداً ع�ى الس�الم واألمن« 
واس�تعمل قوة القانون ال�دويل، لكن لم يحصل 
ذل�ك م�ع ف�ريوس »كوفي�د-19« وال مفر من 
التس�اؤل عن الس�بب.يجب أن تّتضح األجوبة 
عن هذه األس�ئلة وس�واها يف الوقت املناسب، 
لكّن الظ�روف الراهنة ال تس�مح بمعالجة تلك 
املس�ائل ألننا ما زلنا منش�غلن به�ذه املعركة 
الصحي�ة، أما حن يس�تقر الوض�ع فيجب أن 
نناقش ما حصل رصاحًة ونس�تخلص الدروس 
من هذه اإلخفاقات كي نصبح أكثر اس�تعداداً 
للتعامل مع الوباء املقبل.من واجبنا أن نتعامل 
م�ع الوقائ�ع بجدي�ة ب�دل املبالغ�ة يف املواقف 
الدبلوماس�ية، كانت هذه األزمة مس�ألة حياة 
أو موت، لذا نستحق أجوبة صادقة وإصالحات 
مناس�بة يف الهي�اكل العاملي�ة، كذل�ك يجب أن 
تش�ارك كن�دا يف ه�ذه النقاش�ات، فق�د أطلق 
رئيس الحكومة الكندي حملة واس�عة لكس�ب 
مقعد يف مجلس األمن، لكنه ال يستطيع التهرب 
م�ن هذه املس�ؤولية إذا كان يهت�م بأداء نظام 
الحك�م العامل�ي ويؤمن ب�رضورة محاس�بته.

م�ع اس�تمرار املعركة ضد ف�ريوس كورونا، ال 
يستطيع املسؤولون الحكوميون أن يتكلوا عى 
أمجاده�م املاضية، بل إنه�م ُمطالَبون باملزيد، 
يف املقاب�ل ع�ى املواطن�ن أيض�ًا أن يتحمل�وا 
مسؤولياتهم املدنية ألن القيادة ال تنحرص بعدد 
قليل من املسؤولن، بل إنها مطلوبة من جميع 

الناس.

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اىل / الرشكات كافة
م / متديد فرتة غلق املناقصات

تحية طيبة ...
الحقا بكتابي اع�الن املناقصة رقم 33 املرقمة بالعدد 
2272 يف 2020/4/23 وكتاب اعالن املناقصة رقم 34 
واملرقم بالعدد 2469 يف 2020/5/7 تقرر تمديد موعد 
غل�ق املناقصتن الخاص�ة باملش�اريع املدرجه ادناه 
ويك�ون موعد الغلق ي�وم االحد املواف�ق 2020/6/7 

الساعة الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد 
مع التقدير

اسماء املشاريع :
1 � انشاء املمر الثاني لطريق امليمونة السالم

2 � تجهيز منظومة اتصاالت واجهزة السلكية

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1170

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي�ة االوىل 

املنطقة الخامسة 
2 � اسم املتهم الغائب : الرشطي عيل جاسم قاسم نعمة  

3 � رقم الدعوى 2018/1170
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/7/8

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

7 � املنسوب اىل /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
8 � خالصة الحكم :   عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو 
الع�ام رق�م 27 لس�نة 2016  كونه م�ا زال ماكث�ا يف الغياب 
ولع�دم ص�دور امر فصل او طرد او اس�تقالة حس�ب كتاب 

دائرته املرقم 4472 يف 2018/4/5 
9 �  الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق اح�كام املادة 
)5( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كون�ه القانون االصلح 
للمته�م عم�ال باحكام امل�ادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 
1969 املع�دل وبداللة املواد )61/اوال ( و )69/اوال ( من ق أ 

د  رقم 17 لس�نة 2008 وذل�ك لغيابه من تاريخ 2015/7/8 
ولحد االن

 10 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا الحكام املادة )42/ثانيا( 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 
القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008

11 � اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحية الق�اء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن 
باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
12 � حج�ز امواله املنقول�ة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
13 � تحدي�د  اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب ) جبار عاتي 
جرب( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي 
ت�رصف له من خزين�ة الدولة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
 حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 
60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض 
والتميي�ز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثاني�ا من نفس 

القانون وافهم  بتاريخ 2018/10/10
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2012/1826

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

2  �اسم  املجرم الغائب الرشطي )حيدر قاسم محمد لعيبي الفريجي( 
3 � رقم الدعوى 2012/1826

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة 2014/1/1
5 � تاريخ  الحكم 2019/3/3

6 � املادة  القانونية )5 و35 (  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 
7�  املنسوب  اىل : مديرية رشطة محافظة البرصة 

8  �  خالص�ة الحكم :  ايقاف االج�راءات القانونية بحقه وقفا نهائيا عن التهمة 
املس�ندة اليه وفق املادة )5( من ق ع د  رقم 14 لس�نة 2008 املعدل وذلك لغيابه 
عن مق�ر عمله بتاريخ 2010/5/5 ولغاية عودته بتاريخ 2013/9/5 لش�موله 

بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 
9 � ان الجريمة ليست من الجرائم املستثناة حسب نص املادة 4 من قانون العفو 

العام رقم 27 لسنة 2016
10 � عدم استفادة املتهم من قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 او اي عفو 
خاص وحس�ب كتاب قسم تحقيق االدلة الجنائية / التسجيل الجنائي يف مديرية 

رشطة محافظة البرصة املرقم 22081  يف 2017/3/26
11 � يف حال�ة ارتك�ب املتهم الذي اعفي عنه بموجب اح�كام هذا القانون جناية 
عمدية خالل خمس س�نوات من تاريخ االعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي 

منها وترحك االجراءات الجزائية بحقه
12 � عدم ش�موله بقانون العفوالعام  رقم 27 لس�نة 2016 عن التهمة املسنده 
الي�ه وف�ق امل�ادة 35/ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لعدم اعادة م�ا بذمته او دفع 

مبلغ التضمن 
13 �  الس�جن ملدة )س�بع س�نوات( وفق اح�كام املادة 35/اوال م�ن ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 بداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 

الختالسه املسدس الحكومي الذي بذمته واملرقم 
)GWN752( نوع كلوك مع ملحقاته و 45 خمسة واربعون اطالقه من نوعه 

والذي اس�تصحبه معه عند غيابه الثان�ي بتاريخ 2014/2/15 ولم يقم باعادته 
لحد االن

14 �  تضمين�ه مبل�غ مق�داره )7,275,000( س�بعة مالين ومائتان وخمس�ة 
وس�بعون ال�ف دينار  اس�تنادا للفقرة ثانيا م�ن املادة اعاله عن قيمة املس�دس 
املختل�س املوص�وف اعاله م�ع ملحقاته و )45( خمس�ة واربع�ون اطالقه  من 
نوعه استنادا الحكام الفقرة ثانيا من املادة 35/ منه ق ع د يستوىف منه بالطرق 

التنفيذية وحسب االسعار السائدة وقت الحادث 
15 � اعتب�ار جريمت�ه مخلة بال�رشف اس�تنادا للم�ادة 21/أ � 6 ق ع رقم 111 

لسنة 1969 املعدل
16 � طرده من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عمال باحكام املادة 41/اوال 

/أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008
17 � تعميم اوصاف املسدس املشار  اليه اعاله وفق القانون

18 � تنزي�ل املس�دس املختل�س املوص�وف اعاله م�ع ملحقاته و )45( خمس�ة 
واربعون اطالقه من نوعه من الذمة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 

19 �  اعط�اء املوظفن العمومين صالحي�ة القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 
الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام 

املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
20 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69 / رابعا من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
21 �  تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ن عبد االمري جابر( البالغة 
)25,000(  خمس�ة وعرشين الف دينار  عراقي ترصف له من خزينة الدولة  بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا من ق أ د رقم 
17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الح�كام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/3/3
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول عقد مساطحة )71( والصادر يف 2020/5/18
اوال / تعل�ن اللجن�ة اع�اله عن تاج�ري االرض التجارية املرقم�ة 5/2753 مقاطعة 66 الس�عدة والبالغ 
مس�احتها )300م2( والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية ربيعة عقد مس�اطحة ملدة )عرش س�نوات( عى 
ان تكون مدة التش�ييد ) س�نتان( وه�ي من ضمن مدة العقد االصيل النش�اء مبنى تج�اري ذو طابقن 
يحتوي الطابق االريض عى محالت تجارية ومخزن والطابق االول يتكون من شقق تجارية مع مجموعة 
مرافق صحية متكاملة مع درج وبيتونة ووفقا للمخططات املرس�ومة للمرشوع وعى املس�تاجر تقديم 
املخطط�ات املعماري�ة الخاصة باملبن�ى التجاري والتي تش�مل املخططات االفقية للمبن�ى التجاري مع 
والواجهات واملقاطع ومخططات امللجأ يف حالة ش�مولها بامللجأ وغرفة كهرباء وبمقياس رسم مناسب 
حالة ش�مولها بغرفة كهرباء والتي يمكن االطالع عليها لدى البلدية او س�كرتري اللجنة عى ان يدفع بدل 
االيجار دفعة واحدة بداية كل س�نة وان يعاد تقدير بدل االيجار )كل خمس�ة س�نوات( وليس للمستاجر 
الح�ق باالع�رتاض عى قرار التقدي�ر الجديد الذي س�يعاد التقدير في�ه )كل خمس س�نوات( كما يتلزم 
املس�تاجر بأقامة املشيدات خالل املدة املحددة يف عقد املساطحة مع تقديم مبلغ الضمان للتشييد يعادل 
بدل املس�اطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التش�ييد خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد املس�اطحة 
الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات اىل مديرية بلدية ربيعة دون مقابل وتكون املساطحة وفقا الحكام 
القانون )21( لسنة )2013( املعدل وللبلدية الحق باجراء الكشف عى املبنى التجاري وقت شاأت لالطالع 
ع�ى واقع املبنى التاجري عى ان تكون املس�اطحة باملزايدة العلنية ويك�ون البناء بأرشاف مهندس من 
قبل البلدية تؤول كافة املشيدات اىل مديرية بلدية ربيعة بعد انتهاء العقد بدون نواقص وبحالة جيدة مع 
االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من تشيدها ويف حالة وجود نواقص يف البناية ملا كان عليهما عند 
االنتهاء من تشيدها فعى املساطح اكمال هذه النواقص ويف حالة عدم اكماله هذه النواقص فتستكمل 
م�ن تاميناته فان لم تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا لالحكام القوانن املرعية بذلك وبما 
يخدم مصلحة البلدية فعى الراغبن باملس�اطحة مراجعة مديرية بلدية ربيعة وخالل مدة )30( يوم تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة 
املق�درة وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش 
االعالن واملصاريف االخرى عى ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل 
مدة )ثالثون يوم( من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستأجر ناكال  وفق احكام املادة ) 11( 
فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة )2013( املعدل ويعاد االعالن عن تأجري 
امللك وعى حساب الناكل وتحمله فرق البدلن وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عى ذلك ومصادرة اماناته 
وعدم السماح له بالدخول باملزايدة علما ان كافة الرشوط املطلوبة باملساطحة ستقرأ عى املزايدين يوم 

املزايدة وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلديات نينوى .
ثانيا / تأجري االرض التجارية املرقمة 5/2920 مقاطعة 66 الس�عدة والبالغ مس�احتها ) 308/66م2( 
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية ربيعة عقد مساطحة )ملدة اربعة عرش سنة( عى ان تكون مدة التشييد 
)س�نتان( وهي من ضمن مدة العقد االصيل النشاء مبنى تجاري ذو طابقن يحتوي الطابق االريض عى 
مح�الت تجاري�ة والطابق االول عى قاعة مع مجموعة مرافق صحي�ة متكاملة مع درج وبيتونة ووفقا 

للمخططات املرسومة للمرشوع اما باقي الرشوط وكما مدون يف الفقرة اوال يف اعاله
ثالثا / املنتزه املشيد عى القطعة املرقمة 5/2217م66 السعدة مدة االيجار سنة واحدة فقط
احلقوقي

عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

العدد : 2718
التاريخ 2020/5/21

عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من 
جامع�ة الكوفة/ كلية الطب بأس�م 
الطالبة / رسل احمد مبارك . فعى من 
 يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
������������������������������

فق�دان   فقدت مني الهوية الصادرة 
اإلس�المية قس�م /  الجامع�ة  م�ن 
الدراس�ات القرآنية واللغوية بأس�م 
الطال�ب / مس�لم عبد األم�ري جرب . 
فعى م�ن يعث�ر عليها تس�ليمها إىل 

جهة اإلصدار.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،سوف تحصل عىل السكينة 
والصفاء الذهني اللذان طاملا بحثت عنهما. من 
خالل تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة 
والنزاهة. س�وف يطلب منك أصدقائك املقربني 

أو زمالئك بالعمل املساعدة والعون.

عزيزي برج الثور،خصص الفرتة القادمة إلعادة 
االتصال بأفراد عائلتك، فانغماس�ك ومشاركتك 
يف حوارات مع أفراد العائلة س�يلقى استحسان 
وترح�اب ح�ار م�ن الجمي�ع. اذا كان هناك أي 
خالف�ات عائلية لم تُ�حل بع�د، فهناك تنبؤ بأن 

اآلن هو الوقت األمثل للتوفيق وحسم األمور.

عزي�زي برج الجوزاء،كل يشء س�هل يف الوقت 
الحايل وأنت تس�تمتع حًقا باألم�ور التي تقوم 
بها. س�وف ترتك أيًضا ورائ�ك أثر من الجاذبية 
اإليجابية. ال تتعجب عندما يقرتب منك من هم 

حولك ويبوحون لك بأفكارهم. 

عزيزي برج الرسطان،استفد إىل أقىص درجة من 
جميع الف�رص لُتْدِخل روًحا جدي�دة إىل أفكارك 
وخطط�ك. الحدي�ث م�ع األصدق�اء أو الزم�الء 
وتغيري نظرتك الخارجية لألمور قد يكون مفيًدا. 
كن منفتًحا للتجارب واألفكار الجديدة التي ُتَقدم 

لك، ولكن ال تنقاد بعيًدا عن مسارك األصيل. 

يتع�رض عمل�ك  األسد،س�وف  ب�رج  عزي�زي 
لالختب�ار اليوم، ولكن ال داع�ي للتوتر إذا كنت 
قادًرا ع�ىل إظهار املعرفة الس�ليمة. س�ُتخترب 
أيًضا يف حياتك الخاصة، ويف هذه الحالة، يجب 

عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

عزيزي ب�رج العذراء،روح الفري�ق التي تتمتع 
بها واضحة اليوم ألن�ك تضع االحتياجات أوالً، 
وهذا ما يالحظه زمالؤك. إذا اس�تمريت هكذا، 
فس�وف يعتربونك القوة الدافعة. اعتن بأرستك 
أيًض�ا، ف�اآلن وق�ت مناس�ب لح�ل النزاعات، 

وسوف يسهل عليك البدء يف ذلك أيًضا.

عزيزي برج امليزان،سوف يطلب منك أصدقائك 
املقرب�ني أو زمالئك بالعمل املس�اعدة والعون، 
ف�ال تتأخر عن تقديم املس�اعدة ق�در اإلمكان، 

دون االنشغال عن سعيك لتحقيق أهدافك.

عزي�زي برج العقرب،طاقت�ك معدية لآلخرين، 
كم�ا أن الوقت مناس�ب لتنفيذ أف�كار جديدة. 
الق�رارات التي كن�ت قد أرجأته�ا حتى اآلن قد 
تكون هامة جًدا بالنس�بة ل�ك  لكن عىل الرغم 
م�ن طاقتك، يج�ب أن ال تت�رف بترسع وأن 

تكون عىل دراية تامة بعواقب أفعالك.

عزي�زي ب�رج القوس،تعتق�د الي�وم أن العل�م 
يدور حولك، ولكن من ه�م حولك يرون األمور 
بطريقة مختلفة، فال تتعجب إن أصبت بخيبة 
أم�ل. اخف�ض م�ن توقعات�ك قلي�اًل وفك�ر يف 

احتياجات اآلخرين.

عزيزي برج الجدي،ال يبدو أن جبال املش�كالت 
واالضطراب�ات اليومي�ة يف طريقها إىل التاليش. 
كن حازًما وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، 
وإال قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن األمور 
بعناي�ة، وفكر يف األهداف الت�ي تريد تحقيقها 

عن جد وتلك التي يجب التغايض عنها. 

عزي�زي برج الدل�و،يف املجمل، أن�ت تمر بفرتة 
اس�تقرار، وبإمكانك اآلن البدء يف أعمالك بذهن 
ص�ايف وصح�ة جي�دة. يف نفس الوقت، س�وف 
تس�تمتع بيوم حيوي، لكن يجب التفكري يف أن 

األشياء لن تظل هكذا سهلة بال نهاية.

عزي�زي برج الحوت،أنت تحمل حمالً ثقيالً من 
املشكالت؛ ابدأ بتخفيف األثقال عن كاهلك، وإال 
فس�وف تس�تمر املصاعب يف الزيادة. يجب أن 
تصل إىل اس�رتاتيجية يف التعامل مع التحديات 
املهني�ة والخاص�ة ب�دون إضاع�ة الكث�ري من 

الطاقة يف نفس الوقت.

العذراء

احلوت

يكسب نحو 10 آالف دوالر يف الثانية
بالرغ�م من أن أزمة ف�ريوس كورونا 
س�ببت أزم�ة اقتصادي�ة ل�م يش�هد 
العال�م مثلها منذ عرشات الس�نوات، 

وأدت إىل إف�الس رشكات عدي�دة، 
وق�درت الخس�ائر االقتصادي�ة يف 
ال�دوالرات، إال  العال�م برتيليونات 
أنه�ا كانت مصدرا لضخ األموال يف 
جيوب عدد من رجال األعمال الذين 
حققوا أربحاً بملي�ارات الدوالرات 
خالل األزم�ة، وفقا لصحيفة دييل 

ميل الربيطانية.
جيف بيزوس

لعل من أبرز الرابحني من تفيش وباء 
كورونا ه�و األمريكي جي�ف بيزوس 
أغنى رجل يف العال�م، املدير التنفيذي 

لرشك�ة أم�ازون، فقد بلغ�ت أرباحه 
خالل ال� 4 شهور املاضية نحو 23.6 

مليار دوالر.
بلوم�ربغ  مل�ؤرش  ووفق�اً 
للملياردي�رات، زادت ثروة بيزوس 
بنح�و 20%، لتص�ل إىل 138 مليار 

دوالر.
كما كش�فت صحيفة دييل ميل أن 
أرب�اح أم�ازون تزي�د 9500 دوالر 
يف الثاني�ة خ�الل األش�هر الث�الث 

املاضية.
وأرجعت سبب هذا االرتفاع الكبري 

يف األرباح إىل زي�ادة طلب العمالء عىل 
خدم�ات ال�رشاء اإللكرتونية بس�بب 
إج�راءات اإلغ�الق، واضط�رار الناس 

البقاء يف منازلهم.
ريد هاستنغز

وتع�د رشك�ة نتفليك�س ثان�ي أكرب 
الرابح�ني من هذه الجائحة، فقد لجأ 
الن�اس يف منازله�م بس�بب إجراءات 
ع�رب  الفيدي�و  خدم�ة  إىل  اإلغ�الق، 
اإلنرتنت الت�ي توفره�ا الرشكة، مما 
س�اهم يف ارتفاع سهم الرشكة بأكثر 

من 30% يف البورصة األمريكية.

انخفاض تلوث اهلواء أنقذ آالف األرواح
كش�فت دراس�ة نرشته�ا »فرانس 
برس« بأن تراجع وترية تلوث الهواء 
ح�ول العالم أنقذ ما يق�رب من 11 

ألف شخص يف قارة أوروبا.
وأوضح�ت الدراس�ة ب�أن انخفاض 
وت�رية تل�وث الهواء يرج�ع لإلغالق 
وإج�راءات الحجر الصح�ي واملنزيل 
عىل مئ�ات املاليني يف أوروبا بس�بب 

فريوس »كورونا«.
وعىل أثر هذه القيود، انخفضت 
وترية إنتاج الكهرباء من الفحم 
كم�ا   ،%40 بنس�بة  أوروب�ا  يف 
تراج�ع اس�تهالك النفط بنحو 

33% تقريباً.
وهب�ط تركي�ز انبعاث�ات ثاني 
أكس�يد النيرتوج�ني يف اله�واء 
بنس�بة 37% أعىل قارة أوروبا، 

بحسب الدراسة.
وع�ىل أثر ه�ذه القي�ود، انخفضت 
وت�رية إنت�اج الكهرباء م�ن الفحم 
يف أوروب�ا بنس�بة 40%، كما تراجع 

استهالك النفط بنحو 33% تقريباً.
وهبط تركيز انبعاثات ثاني أكس�يد 
النيرتوج�ني يف اله�واء بنس�بة %37 

أعىل قارة أوروبا، بحسب الدراسة.

علامء يبتكرون مطهر أنف بتقنية »النانو«
ميش�يغان  جامع�ة  يف  علم�اء  نج�ح 
األمريكية، بتطوير معقم ومطهر »نانو 
باي�و«، يعمل ع�ىل تعقيم األش�خاص 
واألس�طح، باالس�تعانة بتقنية النانو 

الحديثة.
املحلول عبارة عن معقم لألنف، يقيض 
املس�ببة لاللتهاب�ات،  الجراثي�م  ع�ىل 
ويس�تخدم من خالل مسح املحلول يف 

منطقة فتحتي األنف.
وبحس�ب »اإلندبندنت« فقد تم تطوير 

النان�و  بتقني�ة  باالس�تعانة  املحل�ول 
لزيادة فعاليت�ه يف القضاء عىل البكترييا 

بأنواعها.
وأش�ار الباح�ث يف جامع�ة ميش�يغان، 

تري�ح  يف  فط�وم،  ع�يل  الدكت�ور 
للصحيفة، إىل أنه يمكن استثمار نسخة 
واحدة م�ن تقنية النانو بهدف تس�هيل 
توصي�ل اللقاح�ات ع�ن طري�ق األنف، 
ليص�ل اإلنس�ان إىل مس�توى اس�تجابة 

مناعية متعددة تس�اهم بالحماية من 
االلتهابات املخاطية، كأمراض الجهاز 

التنفيس واألمراض املنتقلة جنسيا.
املحلول الجديد عبارة عن تركيب يتألف 
 »BZK« من مادة كلوريد البنزالكونيوم
وه�ي م�ادة مصممه لالس�تخدام عىل 
الجل�د الداخ�يل املحيط باألن�ف، حيث 
تتس�لل الجراثيم بشكل متكرر، وتعمل 
قطرات النانو التي أضيفت للمادة عىل 
تعزيز قدرتها عىل قتل البكترييا، حيث 
يستمر نش�اطها ملدة 4 ساعات أو أكثر، 
باإلضاف�ة إىل أنها س�تعمل عىل ترطيب 
األنف وحماية املنطقة من الجفاف الذي 

يسمح بترسب الجراثيم.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
6 رشيحة - توست أسمر - نصف كوب أوراق سبانخ - 6 بيضة – زيت – ملح 

- فلفل أسود
خطوات التحضري:

يسخن الفرن عىل درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن قوالب الكب كيك بالزيت.
يوضع قليل من الزيت يف مقالة عىل النار، ويوضع فيها السبانخ.

تقلب حتى تتشوح، ثم تتبل بامللح والفلفل االسود، وتقلب مرة أخرى.
ترفع السبانخ من عىل النار، وتوضع جانباً.

يقط�ع التوس�ت مربع�ات متس�اوية، ويوض�ع يف القوالب من األس�فل وعىل 
الجوانب.

توزع عليه السبانخ ثم يوضع البيض.
يتبل بامللح والفلفل االسود، ثم يدخل الفرن ملدة 10 دقائق وحتى ينضج.

يخرج من الفرن، ويرتك ليهدأ قليالً.
يرفع من القوالب برفق، ويرص يف الطبق.

يقدم ساخن.

توست البيض بالسبانخ

؟؟هل تعلم
م�ن أكث�ر األطعم�ة الت�ي تس�اعد ع�ىل 
التخل�ص بش�كل رسيع م�ن الكحة هي 
العسل األسود، وخاصة لو تم تناوله قبل 

النوم.
األعراض الشهرية التي تأتي ملعظم الناس 
مثل اإلس�هال، الغثي�ان، القيء قد تكون 

إنذار لإلصابة بالتسمم الغذائي.
فيتامني أ هو من أه�م الفيتامينات التي 
تحافظ ع�ىل صحة النظ�ر، والجلد، كما 
أنها تقي اإلنس�ان م�ن اإلصابة بالعىش 

اللييل. 
ل�و ت�م وض�ع املكي�اج الخ�اص بأحمر 
الش�فاه ع�ىل الف�م لف�رتة طويل�ة من 
الوقت، فإن ذل�ك يؤدي إىل نقل الرصاص 
إىل ال�دم، مم�ا ي�ؤدي إىل تراج�ع الذاكرة 

واإلصابة الزهايمر. 
الضحك من األمور املفيدة جداً يف التخلص 
م�ن العديد من األم�راض منها: يتخلص 
م�ن التش�نجات العضلي�ة، والتقلصات 
التي تصيب أي جزء يف جس�م اإلنس�ان، 
كم�ا أن الضحك عالج س�حري للتخلص 

من الصداع وألم الرقبة.
م�ن األعش�اب الت�ي تحتوي ع�ىل مادة 
الس�ريوتونني التي تعرف باس�م هرمون 
السعادة، هي الزعفران، لهذا فإن إضافة 
الزعفران ع�ىل األطعمة التي يتم تناولها 

تقلل من الشعور باالكتئاب.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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عدنان درجال: املرحلة املقبلة ستشهد ترشيع قانون 
الرياضة املوحد

             المستقبل العراقي/ متابعة

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان 
املرحلة املقبلة ستش�هد اعداد مشاريع قوانني 
تؤسس اىل عمل ريايض مميز، فضال عن تعديل 
قانون وزارة الشباب والرياضية.وقال درجال 
خالل زيارته اىل محافظة نينوى وبحسب بيان 
ان »ال�وزارة لديها رؤية مس�تقبلية من خالل 
ترشيع قان�ون الرياضة املوح�د الذي يضم يف 
فقراته قوانني االندي�ة الرياضية، واالتحادات 
واللجن�ة  االوملبي�ة،  واللجن�ة  الرياضي�ة، 
الباراوملبي�ة، فضال ع�ن تعديل قان�ون وزارة 

الشباب والرياضية«.وبني ان »الحكومة لديها رؤية 
هي االخرى بشأن العمل الريايض والشبابي وقانون 
الرواد، وارجو من الس�ادة نواب الش�عب املساعدة 
بشأن قانون االستثمار الريايض، السيما وان العراق 
يمر بظ�روف اقتصادية صعبة، ويج�ب ان يتحول 

القطاع الريايض اىل قطاع مختلط يف املرحلة املقبلة 
ومن ث�م يتحول اىل القطاع الخ�اص، ويتزامن ذلك 
مع انشاء املحكمة الرياضية كواحدة من املشاريع 
املس�تقبلية«.واضاف الوزير ان »رشيحة الش�باب 
يف العراق تش�كل مانس�بته 65 باملئة من الس�كان 
وترتواح مابني 25 اىل 30 مليون ش�خص ويتوجب 

اعادة بنائه�م وتأهيلهم، ومس�ؤوليتنا كبرية 
لوجود خطر كبري يه�دد هذه الرشيحة، وعىل 
الدول�ة االهتم�ام بالقطاع الش�بابي والعملية 
الرتبوية والعلمي�ة والثقافية والصحية وبقية 
الخدم�ات، وان ه�ذه القطاع�ات مهمة لبناء 
االنسان واعداد الخطط والربامج، وساطلب من 
مجلس الوزراء يف جلس�ته املقبلة اعداد خطط 
م�ع االخذ باالعتبار خصوصي�ة كل محافظة، 
واللجن�ة املقرتحة تتألف م�ن وزارات الرتبية، 

والتعليم الع�ايل، والش�باب والرياضة، 
والثقافة ، والصح�ة والبيئة، وكل 

وزارة تضع برامجه�ا وتنفذها 
م�ن خ�الل مالكاته�ا وب�ارشاف 

وزارة الشباب والرياضة ليكون 
واملخرجات  متكام�اًل  العم�ل 

تسهم يف دفع عجلة التقدم 
اىل االمام«.

رغم كورونا.. منتخب الناشئني لـم يتوقف عن التدريب
             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د مدرب منتخب الناش�ٔيني، عم�اد محمد، 
أن التدريبات واالجتماعات عن ُبعد مس�تمرة 
لالعبي املنتخ�ب منذ انتش�ار جأيحة كورونا 

ولغاية االٓن.
وقال محمد يف بي�ان التحاد الكرة، إنه »عملنا 
م�ع الجه�از الفن�ي ع�ىل جم�ع 
التدريبات املتواصل�ة منذ ثالثة 
أش�هر عىل«أقراص مدمجة« 
س�تقدم اىٕل اللجن�ة الفنية يف 
اتحاد الك�رة خالل االجتماع 

املقبل«.
وبنينّ ان »التدريبات مستمرة 
املحارضات  وكذل�ك  يومي�ا، 
الفني�ة والتوعوي�ة مع 
بحض�ور  الالعب�ني 
الفن�ي  الجه�از 
ع�ن  املس�اعد 

ُبعد«.
محمد  واش�ار 

اىٕل أن »جمي�ع الالعب�ني يطبق�ون التدريبات 
اليومي�ة يف منازلهم بحذافريه�ا تحت ارٕشاف 
املدرب�ني، مع االلت�زام بقرارات خلي�ة االٔزمة 
الطبي�ة بع�دم التواج�د يف االٔماك�ن واملالعب 

املكتظة«.

ويف نهاي�ة حديث�ه، ق�ال عم�اد محم�د: »ان 
اللياق�ة  التدريب�ات عنوانه�ا الحف�اظ ع�ىل 
البدنية لالعب�ني، وابعادهم ق�در االمكان عن 
التجمع�ات، وليكونوا بجاهزي�ة تامة يف حال 

عودة التدريبات الجماعية«.

يوفنتوس ينافس روما 
عىل العب تشيليس

ألكانتارا حائر بني الليجا 
والبقاء يف بايرن

              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى يوفنتوس ملنافس�ة روما عىل الظفر بتوقيع العب 
تش�يليس، الش�هر املقبل، مع عدم وجود أي مؤرشات عىل 

رغبة النادي اللندني يف تمديد عقده.
وبحس�ب موق�ع »كالتش�يو مريكات�و« اإليط�ايل، يري�د 
يوفنت�وس الدخ�ول يف س�باق ضم بي�درو رودريجيز )32 

عاًما(، عرب صفقة انتقال حر.
ويع�د روما من أبرز األندية املهتم�ة أيضا بضم بيدرو، إال 
أن ماوريسيو س�اري، مدرب يوفنتوس، يأمل يف استغالل 

عالقته الجيدة بالالعب اإلسباني، للتوقيع معه.
وعمل نجم برشلونة السابق مع ساري يف قلعة ستامفورد 
بريدج، املوس�م املايض، وش�ارك يف 52 مباراة تحت قيادة 
امل�درب اإليط�ايل، حيث س�جل 13 هدًفا وتوج م�ع البلوز 

بلقب الدوري األوروبي.
يذك�ر أن يوفنتوس يملك تاريًخا حاف�اًل بإبرام الصفقات 
املجاني�ة، خاصًة يف الس�نوات األخرية، حيث تعاقد مع كل 
م�ن أرون راميس وأدريان رابيو وإيمري تش�ان وس�امي 

خضرية وداني ألفيس، بنفس الطريقة.

اآلسيوي يصنف عيل عدنان ضمن »أعظم« نجوم القارة يف الدوري اإليطايل

انقسام يف ريال مدريد حول صفقة هافريتز

              المستقبل العراقي/ متابعة

نرش موقع االتحاد االسيوي لكرة القدم 
تقري�راً ع�ن الالعبني اآلس�يويني الذين 

لعبوا يف الكالتشيو اإليطايل.
وكت�ب املوقع ع�ن عدن�ان يف تقريره، 
كأول  أوديني�زي،  إىل  عدن�ان  »وص�ل 
عراق�ي يلع�ب يف ال�دوري اإليطايل، بعد 
عام�ني من تألق�ه يف كأس العالم تحت 
20 عام�اً، ورسع�ان م�ا أصب�ح العباً 

أساسياً«.
أوديني�زي  يف  املخ�رم  دانيل�و  كان 
املداف�ع الوحي�د األفضل م�ن عدنان يف 
31 مباراة خاضها يف جميع املسابقات 
يف 2015-2016، وم�ن ركل�ة حرة ضد 

جنوى جعل�ت عدنان ه�دنّاف العراق يف 
»لك�ن  اإليط�ايل،  األوىل  الدرج�ة  دوري 
بدايته املرشق�ة يف إيطاليا س�تثبت أنه 

عمل صعب«.
» 37 مب�اراة يف ال�دوري يف النس�ختني 
التاليتني للدوري، وفرتة إعارة ش�هدت 
خوض�ه ث�الث مباري�ات م�ع أتاالنتا، 
س�بقت االنتقال إىل أمريكا الش�مالية، 
حي�ث يلع�ب اآلن يف ال�دوري األمريكي 
للمحرتف�ني م�ع فريق فانكوف�ر وايت 
القائم�ة كل م�ن:  كاب�س«. وضم�ت 
اليابان�ي هيديت�ويش ناكات�ا، االيراني 
رحم�ان رضائي، العراق�ي عيل عدنان، 
الياباني يوتو ناغاتومو، االسرتايل مارك 
بريش�يانو، الياباني كيس�وكي هوندا، 

الك�وري الجنوب�ي أه�ن جونغ-هوان، 
الياباني تاكايوكي موريموتو، االسرتايل 

فين�س غري�ال، اليابان�ي شونس�وكي 
ناكامورا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

صن�ع ارتباط ري�ال مدري�د بالتعاقد م�ع كاي هافريتز 
نجم خط وس�ط باير ليفركوزن، انقساًما يف الرأي داخل 
الفري�ق امللكي.ووفًق�ا ملوق�ع »ديفنس�ا س�نرتال«، فإن 

هناك انقس�اًما وجداًل داخلًيا بني قادة ريال مدريد، حول 
اس�تمرار النادي يف صفقة كاي هافريتز البالغ من العمر 

20 عاًما.
وأشار إىل وجود تقارير إيجابية تويص بضم هافريتز اآلن 
قبل انتظار تطوره مستقباًل، وأخرى سلبية تدعو النادي 

امللك�ي للرتاجع عن ض�م النج�م األملاني.وأوضح املوقع 
أن م�ا يه�دد الصفق�ة أن ليفركوزن يطل�ب 100 مليون 
يورو، كم�ا أن الريال يمتلك العبني مثل رينري جيس�وس 
وتاكيفوس�ا كوبو وأوديجارد وماركو أسينسيو يمكنهم 

يف  نفس املراكز التي يجيدها هافريتز.اللع�ب 

بريكامب يزيح الستار عن هدفه األفضل
              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث دينيس بريكامب نجم آرس�نال الس�ابق، عن الهدف 
األفضل يف مس�ريته، مس�تبعًدا هدفه الشهري الذي سجله يف 

شباك نيوكاسل.
وس�جل بريكامب، العديد من األهداف الرائعة، إال أنه اشتهر 
بهدف�ه يف ملعب س�ان جيمس ب�ارك، عندما تلق�ى تمريرة 

روب�رت بريي�ز وظه�ره للمرمى، قب�ل أن يتخط�ى املدافع 
دابيزاس بلمسة واحدة ويودع الكرة داخل الشباك بنجاح.

وق�ال بريكامب يف ترصيحات لصيحف�ة الدييل ميل »تلقيت 
العدي�د من الرس�ائل عقب مباراة نيوكاس�ل بخصوص هل 
كنت أتعمد التس�جيل بهذا الش�كل؟ يف ذهني، األمر لم يكن 
بحاجة إىل سؤال«.وأضاف »كان ذلك مجرد تسلسل لحركات 
صغ�رية بدأت من تمريرة جاءت خلفي، ال يمكن وصف هذا 

الهدف بالحظ، األمر يتعلق بضبط نفسك ملا يحدث مع الكرة 
واملداف�ع والحارس«.أما عن هدفه األفض�ل، علق بريكامب 
»ه�ديف يف األرجنتني خالل ربع نهائ�ي مونديال 1998، كان 
هدًفا يحمل خصوصية أكرب بالنس�بة يل«.وتطرق بريكامب 
للتغيريات الت�ي أحدثها مايكل أرتيتا مدرب آرس�نال بقوله 
»شاهدت أول مباراة ألرتيتا عىل رأس القيادة الفنية للفريق 
عىل ملعبه أمام تشيليس«.ونوه »يف تلك املباراة ظهرت نوايا 

أرتيتا، الرباع�ي األمامي كان يطارد الك�رة ويضع الضغط 
ع�ىل الخص�م، لكن خط الوس�ط ظل مرتاجًع�ا، مما أحدث 
ثغرة كبرية«.وتابع »ال أعرف هل تتذكرون ميالن مع أريجو 
س�اكي، مع وجود ماركو فان باستن ورود خوليت وفرانك 

ريكارد، املسافات بينهم كانت صغرية داخل امللعب«.
وواص�ل »كان ذلك رائًعا يف فريقنا أيًضا، كان هناك 

تواصل دائم مع عدم وجود ثغرات«.

فيدال: أسعى لتحقيق حلمي التارخيي هذا املوسم
              المستقبل العراقي/ متابعة

اعترب العب وسط برشلونة، التشييل أرتورو 
في�دال، أن مباريات الدوري ال��11 املتبقية 
»س�تكون بمثاب�ة 11 نهائي�ا«، مش�ريا إىل 
أن الفري�ق يعل�م أنه »س�يكون من الصعب 

للغاية« الفوز بها.
وق�ال في�دال، خ�الل مقابل�ة بثه�ا املوقع 
الرس�مي للن�ادي الكتالوني، اليوم الس�بت 

»ال ينبغي أن نبالغ يف الثقة بأنفس�نا، يجب 
أن نفك�ر يف الف�وز، والقي�ام بذل�ك بأفضل 
طريق�ة«.وإذا ت�وج برش�لونة م�رة أخرى 
بالليجا، سيفوز فيدال بالدوري التاسع عىل 
الت�وايل، بعد ألقاب�ه مع يوفنت�وس وبايرن 
ميونخ.وع�ن ذل�ك، ق�ال: »س�يكون حلما، 
تحقي�ق هذا الع�دد من الك�ؤوس أمر معقد 
للغاي�ة، لكنني ما زلت أش�عر بأنني يف حالة 

جيدة، ملواصلة الكفاح والفوز بالبطوالت«.

وواصل: »قليل من الالعبني قاموا 
بذلك عرب التاريخ، وأشعر بالفخر، 

آمل أن أفوز باللقب التاس�ع هنا مع 
برشلونة«.وبشأن استئناف النشاط، 
قال الدويل التشييل: »لقد سعدت كثريا 
بالع�ودة إىل التدريبات، كانا ش�هرين 
طويل�ني للغاية، يس�تمتع امل�رء كثريا 

ح�ني يك�ون يف امللعب مع زمالئ�ه، إنها 
تجارب رائعة جدا«.

مورينيو حيذر من مشاكل 
استئناف الربيمريليج

              المستقبل العراقي/ متابعة

ح�ذر الربتغ�ايل جوزي�ه موريني�و مدرب 
توتنهام هوتس�بري، من املش�اكل التي قد 
تصاح�ب اس�تئناف ال�دوري اإلنجلي�زي 

املمتاز.
وتوق�ف الربيمريلي�ج من�ذ 13 م�ارس/

آذار املايض، وحصل ع�ىل الضوء األخر 
للعودة من جدي�د يوم 17 يونيو/حزيران 

املقبل.
وع�ىل الرغم من عدم ق�درة مورينيو عىل 
االنتظار لعودة املنافس�ات م�ن جديد، إال 
أن�ه أعرب عن خوفه من املش�اكل البدنية 

التي ستواجه معظم الالعبني.
وقال موريني�و يف ترصيحات لصحيفة ذا 
صن »يجب علينا االستعداد للمشاكل اآلن، 
نحن اآلن يف فرتة إعداد تس�بق اس�تكمال 
املوسم«.وأضاف »أعلم أن البعض يتحدث 
عن الوض�ع الح�ايل باعتباره أم�ر جديد 

يف ك�رة الق�دم، ولكنه لي�س بجديد، هذه 
مشاكل ما قبل املوسم«.

وتابع »الالعبون لم يخوضوا مباريات منذ 
ف�رتة طويل�ة، ولم يتدرب�وا حتى يف أرض 
امللعب، ولم يتنافسوا، واآلن عاد الالعبون، 
ال أتخي�ل ب�أن الوض�ع س�يكون مختلًفا 

بالنسبة لنا«.
ون�وه »علين�ا التعام�ل بح�ذر م�ن أجل 
مصلح�ة الالعب�ني، الف�رتة التحضريي�ة 
الحالية أصعب من الفرتات السابقة، الكل 
ق�ادم من ف�رتة طويل�ة دون تدريبات، ال 

نعرف كيف سنصل إىل املباراة األوىل«.
واس�تكمل »األم�ر ال يس�ري بأنن�ا بدأن�ا 
التدريب�ات مًع�ا ي�وم اإلثن�ني، وم�ن ث�م 
مبارشة س�نتدرب 11 ض�د 11، لن نفعل 
ذلك«.وأتم »علينا الس�ري خطوة بخطوة، 
نرغ�ب يف االس�تعداد والقت�ال م�ن أج�ل 
النقاط وإسعاد الجماهري. سنحاول فعل 

ذلك«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي أملاني، أن اإلسباني تياجو ألكانتارا 
العب وسط بايرن ميونخ، حائر بني العودة إىل إسبانيا هو 

وأرسته أو تمديد ارتباطه بالنادي البافاري.
وبحس�ب صحيفة »بيل�د« األملانية، فإن تياج�و وزوجته 
يعت�ربان الوق�ت الحايل ه�و املناس�ب للع�ودة إىل الوطن، 
خاًص�ة إذا تلق�ى عرًضا م�ن الليجا، مع تفضي�ل فريقه 

السابق برشلونة.
وأضافت الصحيفة: »االتجاه يمك�ن أن يتغري، ألن بايرن 
ميونخ يرى أن ألكانتارا العب مهم للفريق، والالعب نفسه 
أظه�ر نيت�ه يف االس�تمرار، خ�الل حديثه يف غرف�ة تبديل 

املالبس«.
 وتوقف�ت املحادث�ات بني باي�رن والعبه اإلس�باني البالغ 
من العمر 29 عاما بش�أن العقد الجديد مؤخرا، لكن وفقا 
لصحيفة »بيلد« فإن املحادثات عادت يف األيام األخرية بني 
الطرفني.ويغيب الكانتارا ع�ن مباراة بايرن أمام فورتونا 
دوس�لدورف اليوم الس�بت بس�بب اإلصابة لكنه س�يعود 

للمشاركة مع الفريق قريبا بحسب املدرب هانز فليك.
وق�ال فلي�ك »أتمنى عودة تياج�و قريبا، علين�ا أن ننتظر 
ونرى كيفية اس�تجابة إصابته للع�الج، ليس جاهزا بعد، 

العالج يتطلب بعض الوقت«.

كلوب يطلب ضم نجم برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرغب األملاني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، 
يف التعاق�د م�ع أحد نج�وم فريق برش�لونة 
املقبل.ووفًق�ا  الصيف�ي  املريكات�و  خ�الل 
لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 

فإن ليفربول وضع الفرنيس عثمان ديمبيل، 
نجم برش�لونة، عىل الئحة أهدافه.وأش�ارت 
إىل أن ليفربول ستيحرك صوب ديمبيل، إذا لم 
ينجح يف ضم تيمو فرين�ر، مهاجم اليبزيج، 
الذي يبلغ سعره 55 مليون يورو، وذلك رغم 
اختالف مراك�ز الالعبني.وأوضحت أن كلوب 

يح�ب ديمبيل، وكان يدف�ع ليفربول 
ملنافسة برش�لونة عىل الصفقة يف 

الصحيفة  2017.وقال�ت  صيف 
إن برش�لونة يعتقد أن ديمبيل 

ال ي�زال مطلوًب�ا يف املريكاتو 
رغم إصاباته املستمرة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمرز: حان وقت الفوز بدوري األبطال
            المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب النج�م الجزائري، رياض محرز، ع�ن ثقته يف قدرة 
فريقه مانشسرت س�يتي، عىل التتويج بلقب دوري أبطال 

أوروبا للمرة األوىل يف تاريخه.
وتغلب السيتي يف ذهاب دور ال�16، خارج ميدانه عىل ريال 
مدريد )2-1(، ولم تقم مباراة اإلياب حتى اآلن، بس�بب أزمة 

فريوس كورونا املستجد.
وق�ال مح�رز، يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة »دي�يل مي�ل« 
الربيطانية: »أعتقد أن هذا وقت جيد للفوز بدوري أبطال أوروبا، 

نملك الفريق واملدرب وكل يشء«.
وأض�اف: »ال أعرف ما إذا كن�ا الفريق األفضل، لكننا جيدون بما 
في�ه الكفاي�ة للفوز بهذا اللق�ب.. دوري األبط�ال صعب، والكل 
يرغ�ب يف التتوي�ج به، وبالتايل س�تكون معركة كبرية بالنس�بة 

لنا«.
وتاب�ع: »م�ر وقت طوي�ل دون لعب ك�رة القدم، لكنن�ا تأقلمنا 
وعدنا، وهذا أمر جيد للغاية.. خطوة بخطوة سنس�تعيد اللياقة 

البدنية، أشعر باإلثارة تجاه ذلك«.
وخت�م الدويل الجزائري: »كان م�ن الرائع رؤية زمالئي واملدربني 

مرة أخرى، هناك مناخ جيد بني املجموعة«.
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ثقافة هجينة!نجاحنا بانكسارنا 

قيس النجمجنة العامري

يف إحدى األيام كنا يف املخترب، طلب منا استاذنا أن نقوم بعمل تجربة 
َمِنا إىل مجموع�ات، كل مجموعة  س�يِّ بع�د انتهاء املحارضة، قام بتقِّ
تولت تجربة معينة، يف هذه اللحظات امس�ك زمييل زجاجة الس�اعة 
وج�اء زمييل اآلخر ليض�ع املحلول فيها، ويف ه�ذه اأَلّّثِناء جاء طرف 
ثال�ث بحرك�ة غ�ر مّتٌعَم�ِدّة ادت إىل س�قوط الزجاجة ع�ى األرض 
وتناثرت وس�قط املحلول كذل�ك، امتزج املحلول م�ع دقائق الزجاج 
وامل�واد األخ�رى املوج�ودة ع�ى األرض، كانت صدمة للط�اب وكان 
األس�تاذ قد تعصب لهذا الفعل ألنها تجربة ثمينة، ويف هذه اللحظات 
القليلة والكل يِنظر إىل األس�فل وإذا هم يش�اهدون قد حصل تفاعل 
ب�ن دقائ�ق الزج�اج واملحل�ول وامل�واد العالقة ع�ى األرض وأصبح 
منظر جمي�ل لتفاعل املواد، وهنا لم يتكلم األس�تاذ ولم يِوِبَخ طابه 
ألن النتيج�ة كان�ت مبهرة عى الرغم من فش�ل التجرب�ة ولكن بعد 
الفش�ل هناك نج�اح إذا كنا صاِدِقنِّ يف عملن�ا. النجاح؛ هو الوصول 
إىل الهدف خال فرتة قياس�ية، والقدرة عى تحقيق اإلنجاز.  النجاح 
يِّ�ِق فيها. هناك  مأخ�وذ من الفعل نجح؛ وتعن�ي إدراك الغاية والّتوِفِّ
معاكس لكلمة نجاح وهو الفش�ل االنكس�ار، حيث أن الفش�ل ناتج 
من س�وء الت�رف وعدم الرتكيز يف األمور أو يعود ألس�باب صحية، 
أو اجتماعي�ة، ل�م يخلق الله إنس�انا فاش�ا وإنما الفش�ل نتاج من 
نتاجات اإلنس�ان نفسه، بعض الفش�ل يقود إىل طرق النجاح يف حال 
قمنا بتصحيِّح أفعالنا وأفكارنا، واتخاذ الطرق الصحيحة للمعالجة، 
حيث أن الس�لبية يف حياة اإلنس�ان تؤدي به إىل مسار مغلق خايل من 
أي أبعاد.  فاإلنس�ان الناجح يف حياته ل�م يأته النجاح دون جهد، بل 
ّتٌعِب وسهر الليايل ووفر طاقته وإمكاناته، حتى يصل إىل الهدف الذي 
يصبوا إليه.  جميع غاياتنا ونجاحاتنا تنموا بالعمل الدؤوب وتوظيف 
أفكارنا وقدراتنا باألماكن املناسبة، كم من فاشا أصبح عالم متعلم 
متمكن، ألنه عمل عى فشله فجعله نجاحا له، وكم من ناجحا دفعه 
غ�روره ونجاحه إىل الس�قوط يف عال�م البطرس�ة والتعجرف، حتى 

وصل إىل الهاوية وخرس نجاحه وأصبح أتعس من الفاشل، 
يقول الشافعي:

بقدر الكد تكسب املعايَلِّ  
ومن طلب العا سهر الليايَلِّ

ومن طلب العا بغر ګِد
أضاع العمر يف طلب املحاَل 

إن النج�اح يعطي أمل لحياة جديدة، لواقع أجمل، ويعطي دافع أكرب 
ملواصلة املس�ر، فاإلنس�ان الناجح هو الصديق املفّض�َل، األب الذي 
نقتدي به، األخ الذي نتفاَخر به، ويصبح لنا القدوة يف الحياة لنس�ر 

عى منوالِه، ومن يريد النجاح فا يدع للصدفة محا يف حياّتِه.

ما يبدع فيه العربي دائماً، هو العيش يف املايض التليد البعيد، 
دون أن يصن�ع لنفس�ه حقائق أخرى ترفع من مس�تواه؛ 
وتضاف إىل حقائق ماضيه الذي يعتز به، ويعتربه مقدساً، 
خوف�اً م�ن أن يدن�س بأفكار الغ�رب املتح�رة، وهي ما 
جعلت العق�ل العربي متحجراً، ذو نظرة محدودة، عى قدر 
يس�ر من الفهم، فكل ما يعرفه من معاير تتعرض للنهب 

والسلب مع كل ثورة تحدث هنا أو هناك.
العرب متفقون عى أن ُيقدر التاريخ، فمن ال يهتم بتاريخه 
سيضيع مستقبله، ألننا يجب أن نتعامل برؤيا االستحضار، 
ال بطريقة االس�تذكار، ليكون منهجنا بناء تاريخ يشار لنا 

فيه بالَبنان.
ل�و أردنا أن نواكب الحضارة؛ وج�ب علينا التميز واالنفتاح 
واحرتام جمي�ع الحضارات، مع املحافظة عى الخصوصية 
العربية اإلسامية، والخروج من النمط الكاسيكي، الذي ال 
يعطي نفعاً يف الحياة املتطورة، مع نضوج الثقافة الغربية، 
وع�ى حس�اب الثقافة العربي�ة األصيلة، الت�ي اتخذت من 
الق�رآن الكريم أساس�اً لها، إال أنها لم تس�تطع أن ترتجمه 
الرتجم�ة التطبيقي�ة الصحيحة، كما درس�ه الغرب، ولهذا 
نجده�م يطبق�ون بعض س�لوكيات اإلس�ام، إال أنهم غر 
مس�لمن. غزو فكري س�عى إلي�ه الغرب يف بداي�ات القرن 
املايض، لطمس الثقافة اإلسامية، وزرع التطرف والتكفر، 
ومن�ذ ذل�ك الوقت وحتى يومن�ا هذا نجد أنه�م تمكنوا من 
خلق مجموعات، ليست لها عاقة بالدين وال باإلسام، مثل 
)داع�ش(، ومن قبله�ا )القاعدة( وَمْن عى ش�اكلتهم، من 
تيارات وهابية س�لفية تكفرية، ت�م تدريبهم تدريباً كاما 
ودعمه�م مادياً، للقيام بواجبهم املكلفن به إلعطاء صورة 
بش�عة عن الدين اإلسامي وتشويه، وجميعهم يقتل باسم 

الدين واملذهب.
إرثن�ا فوق األكتاف لكن�ه ينهك الهامات، بس�بب غبائنا يف 
إس�امنا، إذ حولنا اىل جثث تحت س�نابك خيول الفاتحن؛ 
فيح�رون لنا تراثاً جديداً، وهذا م�ا يجعلنا نعيش محنة 
األخ�اق، والوج�ود يف آن واح�د، بي�د أن حضارتنا ش�جرة 

مثمرة تدر عليهم الخرات لكنهم يرمونها بالحجارة.
ختاماً: نحن لس�نا بحاجة إىل ثقافة مستوردة، تمس ديننا 
ورشيعتن�ا، ب�ل بحاج�ة إىل االهتم�ام يف ثقافتن�ا األصيلة، 
والس�عي اىل تطوريها من خال التاقح مع ثقافات العالم 

األخرى.

نجدة بغداد: القبض عىل 149 خمالفًا للحظر 
وضبط مطلوب وعجالت عليها إشارة

بغداد / المستقبل العراقي

القت دوريات نجدة بغداد، أمس السبت، القبض 
ع�ى 149 مخالف�ا لحظر التجوال خ�ال ال� 24 

ساعة املاضية. 
وذكر بيان ملديرية نجدة بغداد تلقت “املس�تقبل 
العراق�ي” نس�خة منه ان�ه، ”خال 24 س�اعة 

املاضية وضم�ن مناطق متفرقة م�ن العاصمة 
بغداد، القت دوريات النجدة القبض عى )149( 
مخالف�ا لتعليم�ات حظ�ر التج�وال وضبطت 3 

عجات عليها إشارات«. 
واض�اف كما القت دوري�ات النجدة القبض عى 
شخص مطلوب وفق املادة )4٥٧( ضمن منطقة 

االسكان.

النحاس يقتل كورونا يف »4« ساعات
كشف أحد كبار العلماء الربيطانين أنه يجب 
ط�اء أب�واب املقاب�ض والدرابزي�ن وعربات 
التس�وق بالنح�اس؛ ملن�ع انتش�ار ف�روس 

كورونا املس�تجد.
وأظهرت األبح�اث أن كورونا يمكن أن يبقى 
عى الفوالذ والباس�تيك ملدة ثاثة أيام، إال أن 
النحاس يقتل الفروس خال أربع س�اعات؛ 

بسبب خصائص املعدن املضادة للبكتريا.
واقرتح ويليام كيفي�ل، عالم األحياء الدقيقة 
يف جامعة ساوثامبتون، أن يتم طاء مقابض 
األبواب وعربات التسوق والدرابزين يف وسائل 
النقل العام، وحتى معدات الصاالت الرياضية 

بالنحاس، وفًقا ملجلة »التايمز« الربيطانية.
وأوضح العالم أنه عندما يهبط الفروس عى 
النحاس تهاجم أيونات املعدن الغشاء الدهني 
ل�ه )البنية الت�ي تحميه(، ثم يغ�زو النحاس 
الخلي�ة ويدم�ر الحم�ض الن�ووي للفروس 
ويقتله بالكامل. وأضاف كيفيل أن الحافات 
يف بولندا تم تجهيزها بالفعل بدرابزين مطيل 
بالنحاس، كما تم طاء األكش�اك يف املطارات 
يف تش�ييل والربازيل باملعدن، وغطت الصاالت 
الرياضي�ة يف أمريكا األدوات واملعدات األخرى 
بالنح�اس. وتابع الربوفيس�ور كيفيل، الذي 

كان ي�درس التأث�رات املض�ادة للميكروبات 
للنحاس منذ أكثر من عقدين، أن الشاشات يف 
مطاع�م الوجبات الرسيعة وآالت النقد يمكن 

أن تستفيد أيًضا من استخدام املعدن.
وكانت دراس�ة أمريكية قد الحظت يف نوفمرب 
امل�ايض أن أرسة املستش�فيات النحاس�ية يف 
وحدات العناية املركزة تحتوي عى معدل أقل 
م�ن البكتريا بنس�بة 9٥% مقارن�ة باألرسة 
التقليدي�ة. كما أظهرت الدراس�ات أنه يمكن 
للفروس التاجي أن يظ�ل عى الورق املقوى 
مل�دة تزيد عى 24 س�اعة. ويمك�ن أن يصاب 
األشخاص بالفروس عن طريق ملس األسطح 
امللوثة، فعندما يقوم ش�خص ما بالسعال أو 
العطس عى يده، ثم يلمس ش�يًئا أو شخًصا 

ما، يكون عرضة لخطر اإلصابة بالفروس.

كش�ف خرباء روس يف دراس�ة نرشت عن  ثاث عامات تش�ر إىل أن 
الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

ونقل�ت صحيفة “موس�كو كومس�وموليتس” الروس�ية عن خرباء 
روس قولهم إن ارتفاع ضغ�ط الدم الرشياني له العديد من العامات 

غر الواضحة، أحدها زيادة التعرق.
وجاء يف نص الدراسة:” يجب عى املرء أن يأخذ يف االعتبار أن التعرق 

املفرط غالًبا ما يكون عامة عى ارتفاع مفاجئ يف ضغط الدم”.
ويف املقاب�ل أوض�ح الخ�رباء أن زي�ادة التعرق يمك�ن أن يكون أيضا 
دلي�ل ع�ى وجود خلل يف الجه�از العصبي املركزي وتغ�رات يف الغدد 

الصماء.
كم�ا لفت الخرباء إىل أن رؤية بقع أم�ام العن هي من أهم املؤرشات 
ع�ى وجود تغرات يف ضغط الدم والتي يس�ببها انخفاض مفاجئ ىف 
الدم أو األكسجن ) أو كليهما( ىف املخ بسبب انخفاض ىف ضغط الدم 

ومعدل رضبات القلب.

أعراض خفية تشري إىل وجود مشاكل 
صحية خطرية

أطعمة جيب جتنبها عند الشعور بالقلق
ينصح األطباء بعدم تناول بعض املواد الغذائية 
يف حال الش�عور بالقلق، ال�ذي يعترب كرد فعل 
طبيع�ي للحظات املجهدة واألمراض الصحية. 
ووفقا ملوق�ع ” ميس كرا”، فإن تجنب بعض 

األطعمة يساعد يف التعامل الجيد مع القلق.
الكافين: إذا كنت تشعر بالقلق، فعليك تجنب 
الكافي�ن بش�كل كيل، حي�ث يمك�ن أن يؤدي 
تناول الكافين يومًيا إىل إثارة القلق واالكتئاب 

وحتى األفكار االنتحارية.
املواد املصربة: أي مواد مصربة أو محفوظة ملدة 
طويلة يمكن أن يس�بب القلق بن األشخاص 
الذين يعانون من س�وء الصحة العقلية، حيث 
تعم�ل هذه امل�واد عى إعاقة وظائف الجس�م 
الت�ي ترتاوح م�ن الهضم إىل الجه�از العصبي 
لألش�خاص، الذي�ن يعان�ون من ع�دم تحمل 

الهستامن.
الس�كريات: يمك�ن أن تس�بب جمي�ع أن�واع 
األطعمة الس�كرية أيًض�ا اضطرابات يف املزاج 
والقلق أثناء تقلب مس�تويات الس�كر يف الدم، 
حيث يمكن أن تؤدي املواد الغذائية التي تحتوي 

عى “س�كر مضاف”، مثل صلص�ة الطماطم 
وصلصة الس�لطة واملرشوبات الغازية والخبز 
األبي�ض واألطعمة الجاه�زة ل�ألكل، إىل إثارة 
العديد من املش�اعر يف وقت واحد، مما يجعلك 
تش�عر باإلرهاق والقلق يف نفس الوقت. يمكن 
أن تكون بع�ض خيارات الطع�ام األكثر أماًنا 
التي تضيفها إىل نظامك الغذائي لكبح الشعور 
بالقل�ق يف كث�ر من األحيان األف�وكادو الغني 
والخ�روات  والت�وت  األكس�دة  بمض�ادات 
الخ�راء وحلي�ب الل�وز واألس�ماك الدهنية 
املعب�أة بأوميغ�ا 3. تبدي�ل قهوتك مع ش�اي 
ماتش�ا األخر ه�و أيًضا خيار آخ�ر لإلقاع 
عن الكافين. يمكن لألش�خاص ذوي األسنان 
الحل�وة تجربة الفواكه الحلوة بش�كل طبيعي 

ملكافحة الرغبة الشديدة يف السكر.

ب�دأت منصة التغريدات املصغرة »تويرت« طرح 
القدرة عى جدولة التغريدات وحفظ التغريدات 
كمسودات لجميع مستخدمى تويرت، ورغم أن 
ميزة حفظ التغريدات كمس�ودة كانت متاحة 
ملس�تخدمى املنصة عى املوباي�ل منذ فرتة من 
الوقت، إال أن تويرت أضاف هذه امليزة مؤخرا إىل 
 mspoweruser منصة الويب. وبحس�ب موقع

األمريك�ى، فق�د ت�م رص�د خي�ار »جدول�ة« 
تغري�دات تويرت عدة مرات، لتص�ل هذه امليزة 
ىف النهاي�ة إىل مس�تخدمى توي�رت، ففى ش�هر 
نوفم�رب املاىض، أك�د تويرت رس�مًيا أنه يجرب 
الق�درة عى جدولة التغري�دات، فيما ينتظر أن 
تتيح ه�ذه امليزة للمس�تخدمن كتابة تغريدة 
ُمسبقة ونرشها ىف تاريخ ووقت محددين. كما 

سيكتشف تويرت أيًضا منطقتك الزمنية تلقائًيا 
ملس�اعدتك ىف تحديد التاريخ والوقت الدقيقن، 
فيم�ا كان�ت الق�درة ع�ى جدول�ة التغريدات 
موج�ودة ىف Tweet Deck لف�رتة م�ن الوق�ت 
اآلن، والقدرة عى حفظ التغريدات حيث تتوفر 
املس�ودات عى تطبيق توي�رت للموبايل، يمكن 

اآلن استخدام هاتن امليزتن عى موقع تويرت.

تويرت يتيح للمستخدمني جدولة نرش التغريدات وحفظها كمسودات

عرض أخصائي أمراض الرئة الرويس، أليكيس نيكيشينكوف عى الهواء 
عى “القناة الخامس�ة” أفضل خمس تمارين تساعد عى تقوية الجهاز 
التنف�يس. يجب إج�راء التمري�ن األول أثناء الجلوس ع�ى كريس. ارفع 
يديك، استنشق الهواء بأنفك. بعد ذلك، تحتاج إىل إنزال يديك وأخذ الزفر 
من خ�ال الفم.للتمري�ن الثاني، يجب عليك أيًض�ا الجلوس عى كريس 
لفرد ذراعيك عى الجانبن وجمعهما مًعا كما لو كنت تعانق نفس�ك. يف 

هذه الحالة، يجب استنشاق الزفر من خال الفم.
للتمرين التايل، تحتاج إىل الوقوف، ووضع يديك أمامك وش�بك األصابع، 
ورفعها، واالنحناء وتحريك س�اق واحدة للخلف. ارفع يديك – ش�هيق، 
ان�زل يديك – زفر. هناك تمري�ن آخر أثناء الوقوف ارف�ع ذراعيك وخذ 

نفس عميق. ثم يجب أن تنزل يديك، وأخذ الزفر، وجلوس القرفصاء.
أخرًا، يف التمرين الخامس، تحتاج إىل إبقاء يديك أمامك، ضمها وإبعادها 
كم�ا لو كن�ت تعانق نفس�ك. يج�ب أن تكون ح�ركات الي�د مصحوبة 

بالشهيق والزفر.

نصائح حول كيفية تقوية الرئتني
 أثناء الوباء

بقلم / االستاذ التربوي سمير الحساني

افهم املعنى ياصديقي....ال تهتم بمن يتجاهلك بل 
اهتم فقط بمن يتجاهل الناس ألجلك

********
ل�ك ياصديقي....بمعزتي لك...س�أكتب صداقتنا 
عى جدار الزمن فان عش�نا عش�نا معا..وأن جاء 

أجلنا.تقاسمنا الكفن
********

انتب�ه رج�اء...ان يطعنك أحده�م يف ظهرك فهذا 
أم�ر طبيعي...ولكن إذا التفت ورأيته اقرب الناس 

لك...فهذه كارثة
********

من املؤسف يف هذا الزمن..ان تبحث عن الصدق يف 
عر الخيانة...وتبحث عن الحب يف قلوب جبانة

********
اكثر الن�اس حقارة.. حاش�اكم ...ه�و ذلك الذي 

يطعنك يف ظهرك  وانت بأمس الحاجة اليه
********

إلي�ك يام�ن تم�ي ع�ى طري�ق الهدى....حينما 
تس�قط وال تستطيع الوقوف كالس�ابق...فاملوت 

خر لك من طلب العون من احد
********

التتباه�ى بكث�رة االصدقاء او االق�ارب واعلم انه 

س����يأتي يوم لم ت����جد اح���داً بجانب���ك
********

نصيح�ة مني...ينبغي عليك ان تن�ى االمر الذي 
انت فيه..لك���ن اياك ان تنى من غرزه يف قلبك

********
يامن طغى وبغ�ى يف هذه الحياة القذرة..اعلم أن 
الحياة حقرة.... فهي مجرد شهيق  يتبعه زفر...

اذن ال داعي لكل هذا الحقد
********

م�ن عاداتن�ا الس�يئة وم�ن اش�د ان�واع الظل�م 
االجتماعي.،..بح�ث االه�ل ع�ن زوج�ة صالح�ة 

البنهم السكر.
********

صديقي...التفكر باالستس�ام للواق�ع الذي انت 
فيه...بل فكر باملوت قبل ذلك

اقوال من بطون احلكمة


