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      المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعلنت وزارة الصحة، أمس الس�بت، عن تسجيل 
أرقاماً كبرية بإصابات كورونا يف العراق، وبينما 
مددت خلي�ة األزم�ة الحكومية حظ�ر التجوال 
الش�امل ألس�بوع، حم�ل الس�يد السيس�تاني 
املس�ؤولية للجميع وش�دد عىل االلتزام الصارم 

بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.
 وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، »ت�م فح�ص )١٢٥٤٣( نموذج يف 
كافة املختربات املختصة يف العراق، وبذلك يكون 
املجم�وع الكيل للنم�اذج املفحوصة من�ذ بداية 
تسجيل املرض يف العراق )٢٩٤٤٤٤(«. وأوضحت، 
أن »مخترباتها سجلت )١٢٥٢( إصابة يف العراق 
موزعة كالت�ايل: بغداد/ الرصاف�ة: ٤٩٨بغداد/ 

الك�رخ: ١٦٥، مدين�ة الط�ب: ٢، النج�ف: ٤٧، 
 ،٢٩ اربي�ل:   ،٤٥ الس�ليمانية:   ،١٤٩ الب�رة: 
كربالء: ٣٤، واس�ط: ٤٦، كرك�وك: ١٣، دياىل: ٧، 
باب�ل: ٧٨، ميس�ان: ١٧، الديوانية: ١٧، ذي قار: 
٨١، املثن�ى: ١٥، ص�الح الدي�ن: ٢، االنب�ار: ٧«. 
وتابعت، أن »ح�االت الش�فاء: ٣٣١ حالة وكما 
ي�يل: بغداد/ الرصافة: ١٤٦، بغداد/ الكرخ: ٧٧، 
مدين�ة الط�ب: ٣٩، النج�ف: ١١، الب�رة: ٣٥، 
الس�ليمانية: ٤، دي�اىل: ١،الديواني�ة: ٣، املثن�ى: 
٣، ميس�ان: ١٠، ص�الح الدي�ن: ٢«، مش�رية اىل 
أن »الوفي�ات : ٣٣ حالة: بغ�داد/ الرصافة: ١٦، 
بغداد/ الك�رخ: ٢، مدينة الط�ب: ١، النجف: ٢، 
الس�ليمانية: ٢، اربيل: ١، كربالء: ١، كركوك: ٢، 
واس�ط: ٢، الديوانية: ١، ذي ق�ار: ١، االنبار: ١، 
املثن�ى: ١«. ونوه�ت اىل أن »مجم�وع االٕصابات 

١١٠٩٨، ومجم�وع ح�االت الش�فاء: ٤٩٠٤،   :
والراقدي�ن ال�كيل: ٥٨٧٦، الراقدي�ن يف العناي�ة 
املركزة: ٦٠، ومجموع الوفيات: ٣١٨«. بدورها، 
رأس رئي�س مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
والس�المة  للصح�ة  العلي�ا  للجن�ة  اجتماع�ا 
الوطني�ة، ملناقش�ة تطورات وتداعي�ات جائحة 
كورون�ا يف البالد، واإلج�راءات الواجب اتخاذها. 
وبحث االجتماع إجراءات الحظر بس�بب جائحة 
كورون�ا، حيث وّجه الكاظمي باس�تمرار فرض 
الحظر لهذا األس�بوع وتحويله لجزئ�ي اعتبارا 

من األسبوع املقبل. 
وثّم�ن الكاظم�ي دور الك�وادر الصحي�ة الذين 
يبذلون جهودا كبرية يف مواجهة الوباء وحرصهم 

عىل أداء واجباتهم.
التفاصيل ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ّمرر الربمل�ان حكوم�ة الحكومة بش�كل كامل، 
فيم�ا تعهد الكاظم�ي بتقديم أفع�ال، جاء ذلك 
بينم�ا حظي تصويت الربملان ع�ىل ترحيب دويل 

وتعهدات بمساعدة العراق.
ةق�ال رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي إن 
تصوي�ت الربمل�ان ع�ىل األس�ماء الت�ي قدمه�ا 
الس�تكمال كابينته الوزارية يمثل »خط رشوع 
جدي�د« ودافع�ا لاللت�زام بالوعود الت�ي قطعها 

للشعب.
وأضاف الكاظم�ي، يف تغريدة عىل تويرت أعقبت 
تصويت الربمل�ان عىل س�بعة وزراء يف حكومته 
بتصوي�ت  الوزاري�ة  الكابين�ة  اس�تكمال  إن 
مجل�س النواب عىل األس�ماء التي قدمناها، هو 

دافع إض�ايف لتنفيذ املنه�اج ال�وزاري، واإليفاء 
باس�تحقاقات املرحل�ة وااللت�زام بوعودنا أمام 
ش�عبنا ال�ذي ينتظر األفع�ال ال األقوال.وش�كر 
الكاظم�ي مجل�س الن�واب ع�ىل تجدي�د الثقة 
بالحكومة، الفتا إىل أن الخطوة س�تكون بمثابة 

»خط رشوع جديد نقطعه بحزم وثبات«.
وص�وت الربمل�ان العراقي باملوافق�ة عىل تمرير 
أس�ماء س�بعة وزراء ج�دد يف حكوم�ة رئي�س 
الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد أن ظلت شاغرة 

لنحو شهر.
وت�م تس�مية ف�ؤاد حس�ن وزي�راً للخارجي�ة 
وإحس�ان عب�د الجب�ار وزي�را للنف�ط وحاكم 
ساالر وزيرا للعدل وحس�ن ناظم وزيرا للثقافة 
ومحم�د كري�م وزي�را للزراعة وع�الء الجبوري 
وزيرا للتجارة وإيفان فائق للهجرة واملهجرين.    

وحرض الكاظمي جلس�ة التصويت التي تأخرت 
لعدة ساعات بعد أنباء عن وجود خالفات بشأن 
بعض األسماء املرشحة، ومن أبرزها وزير املالية 
الس�ابق فؤاد حسن، حيث يرفض بعض النواب 
تويل أي شخصية عملت يف الحكومات السابقة.

وواف�ق الربمل�ان العراق�ي يف الس�ابع م�ن مايو 
ع�ىل ١٥ وزي�را م�ن أص�ل ٢٢ يف حكومة رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي. بدوره�ا، رحبت 
املمثل�ة الخاصة لالمم املتح�دة يف العراق جينن 
بالس�خارت باكتم�ال حكوم�ة رئيس ال�وزراء 
مصطفى الكاظمي.   وقالت بالسخارت يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة نس�خة منه، 
»نرح�ب بتمرير مرش�حي ال�وزارات املتبقية يف 

حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
التفاصيل ص2
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رسميًا.. بايدن منافس ترامب الوحيد يف االنتخابات األمريكية
      بغداد / المستقبل العراقي

حصل جو بايدن نائب الرئيس األمريكي السابق 
ع�ىل م�ا يكف�ي م�ن أص�وات مندوب�ي الحزب 
الديمقراط�ي ليف�وز رس�مياً برتش�يح الح�زب 
لخوض س�باق الرئاسة أمام الرئيس الجمهوري 
دونال�د ترام�ب يف االنتخابات املق�ررة يف ترشين 
الثاني. ويحتاج أي مرش�ح إىل ١٩٩١ من أصوات 
مندوبي املجمعات االنتخابية عىل األقل للحصول 
عىل ترش�يح حزبه. وتخط�ى بايدن ذل�ك الرقم 

عندما ظه�رت نتائج يف وقت متأخر من مس�اء 
الجمعة بعد أن أجري�ت االنتخابات التمهيدية يف 
سبع واليات ويف العاصمة واشنطن. وغرد بايدن 
قائ�اًل: »يف هذه الليلة حصلنا عىل ١،٩٩١ مندوًبا 
رضورًي�ا للفوز برتش�يح الح�زب الديمقراطي. 
سوف أقيض كل يوم أقاتل من أجل كسب صوتكم 
حت�ى نتمكن ، مًعا ، من كس�ب املعركة من أجل 
روح ه�ذه األم�ة«. ويعد هذا اإلنجاز اس�تكماالً 
رس�مياً لرتش�يح بايدن بع�د أن أصبح املرش�ح 
املفرتض منذ أن انسحب منافسه الرئييس بريني 

ساندرز العضو يف مجلس الشيوخ عن فريمونت 
من الس�باق يف نيس�ان. وق�ال باي�دن »لقد كان 
رشًفا يل املنافس�ة إىل جانب أحد أكثر مجموعات 
املرشحن عن الحزب الديمقراطي موهبة... وأنا 
فخور بأن أقول إننا س�نخوض هذه االنتخابات 
العامة كح�زب موحد«. ووعد بايدن، وهو عضو 
يف مجلس الش�يوخ ونائب سابق للرئيس يف عهد 
باراك أوباما، بأن يختار امرأة لتش�اركه السباق 
يف منص�ب النائبة وهناك أكثر من مرش�حة من 

أصل أفريقي يف قائمة الرتشيحات املرجحة.

ص2 بالتفاصيل.. آلية احلوار العراقي األمريكي املرتقب وعدد املفاوضني

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت وكالة »بلوم�ربغ« بأن دول 
يف  اتفق�ت  »أوب�ك+«  مجموع�ة 
اجتماعها، أمس السبت، عىل تمديد 
اتف�اق خفض اإلنت�اج النفطي ملدة 
شهر واحد.  ويقيض االتفاق املوقع 
يف نيس�ان املايض، بن دول منظمة 
»أوب�ك« وحلفائها خ�ارج املنظمة، 
بخفض اإلنتاج بمق�دار ٩.٧ مليون 

برمي�ل يومي�ا خ�الل ش�هري مايو 
ويوني�و لدعم أس�عار النف�ط التي 
انه�ارت عىل خلفية تف�ي جائحة 
كورون�ا. وكان مق�ررا أن تتقل�ص 
ه�ذه التخفيض�ات الت�ي وصف�ت 
ب�«التاريخية« إىل ٧.٧ مليون برميل 
يوميا يف الفرتة ما بن تموز وأيلول.

كما تق�يض الوثيق�ة ب�أن أي دولة 
ال  الخف�ض  اتف�اق  ع�ىل  موقع�ة 
تنف�ذ التزاماتها بموجب�ه ١٠٠% يف 

ماي�و ويوني�و، س�تعوض حصتها 
بتخفيضات إضافية يف فرتة يوليو- 
منظم�ة  دول  أن  يذك�ر  س�بتمرب. 
»أوب�ك« وحلفائه�ا خ�ارج املنظمة 
قد توصلت إىل اتف�اق الخفض الذي 
وصف ب�«التاريخي« يف أبريل املايض 
لدعم أسعار النفط التي انهارت عىل 

خلفية تفي جائحة كورونا.

التفاصيل ص2

»أوبك+« تتفق عىل متديد اتفاق خفض اإلنتاج
 النفطي ملدة شهر

رئيس الوزراء يشكل
 فريق ملـراجعـة أداء املحافظيـن 

ومعاجلة الفساد يف اخلدمات
ص2
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الرافدين: املنصة االلكرتونية تتوفر فيها اخلدمات املرصفية للموظف واملتقاعد
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، ان س�لف موظفي دوائر الدولة 
املواطن�ة رواتبه�م عىل امل�رصف والحص�ول عليها تكون ع�ن طريق 

املنصة االلكرتونية الحديثة التي تم إنشاءها مؤخراً.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي للمرصف يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »املنص�ة االلكرتونية فيه�ا العديد م�ن املميزات التي 
تتعل�ق بتقدي�م املنتج�ات والخدم�ات للموظف�ن واملتقاعدي�ن حيث 
بإمكان املوظف أو املتقاعد االس�تعالم عن املنص�ة عن طريق املوبايل 

.»https://qi.iq/loans وبواسطة الرابط التايل
وأش�ار إىل أن »املرصف اس�تخدم التكنولوجيا الحديثة املتطورة لهذه 
املنص�ة وع�ىل املوظف�ن أو املتقاعدين االس�تفادة من ه�ذه التقنية 

االلكرتونية للحصول عىل الخدمة التي تلبي متطلباته.

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعلن�ت وزارة الصحة، أمس الس�بت، عن 
تس�جيل أرقاماً كبرية بإصاب�ات كورونا 
يف الع�راق، وبينم�ا م�ددت خلي�ة األزمة 
الحكومية حظر التجوال الشامل ألسبوع، 
حمل السيد السيستاني املسؤولية للجميع 
وش�دد عىل االلتزام الص�ارم بالتعليمات 

الصادرة عن الجهات الرسمية.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، »تم فحص )١٢٥٤٣( 
نم�وذج يف كاف�ة املخت�رات املختص�ة يف 
الع�راق، وبذل�ك يك�ون املجم�وع ال�كيل 
للنم�اذج املفحوص�ة منذ بداية تس�جيل 

املرض يف العراق )٢٩٤٤٤٤(«.
س�جلت  »مختراته�ا  أن  وأوضح�ت، 
)١٢٥٢( إصابة يف العراق موزعة كالتايل: 
بغ�داد/ الرصاف�ة: ٤٩٨بغ�داد/ الكرخ: 
 ،٤٧ النج�ف:   ،٢ الط�ب:  مدين�ة   ،١٦٥
الب�رصة: ١٤٩، الس�ليمانية: ٤٥، اربي�ل: 
٢٩، كربالء: ٣٤، واسط: ٤٦، كركوك: ١٣، 
دياىل: ٧، بابل: ٧٨، ميسان: ١٧، الديوانية: 
١٧، ذي قار: ٨١، املثنى: ١٥، صالح الدين: 

٢، االنبار: ٧«.
وتابع�ت، أن »حاالت الش�فاء: ٣٣١ حالة 
وكما ييل: بغداد/ الرصافة: ١٤٦، بغداد/ 
الك�رخ: ٧٧، مدين�ة الط�ب: ٣٩، النجف: 

١١، الب�رصة: ٣٥، الس�ليمانية: ٤، دي�اىل: ١،الديواني�ة: 
٣، املثنى: ٣، ميس�ان: ١٠، صالح الدين: ٢«، مش�رية اىل 
أن »الوفي�ات : ٣٣ حالة: بغ�داد/ الرصافة: ١٦، بغداد/ 
الك�رخ: ٢، مدينة الطب: ١، النجف: ٢، الس�ليمانية: ٢، 
اربيل: ١، كربالء: ١، كركوك: ٢، واس�ط: ٢، الديوانية: ١، 

ذي قار: ١، االنبار: ١، املثنى: ١«.
ونوه�ت اىل أن »مجموع االٕصاب�ات : ١١٠٩٨، ومجموع 
حاالت الشفاء: ٤٩٠٤، والراقدين الكيل: ٥٨٧٦، الراقدين 

يف العناية املركزة: ٦٠، ومجموع الوفيات: ٣١٨«.
بدورها، رأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
اجتماعا للجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية، ملناقشة 
تط�ورات وتداعيات جائحة كورونا يف البالد، واإلجراءات 

الواجب اتخاذها.
وبحث االجتماع إجراءات الحظر بسبب جائحة كورونا، 
حي�ث وّج�ه الكاظمي باس�تمرار ف�رض الحظ�ر لهذا 

األسبوع وتحويله لجزئي اعتبارا من األسبوع املقبل.
وثّم�ن الكاظم�ي دور الك�وادر الصحية الذي�ن يبذلون 

جه�ودا كب�رية يف مواجه�ة الوب�اء وحرصهم ع�ىل أداء 
واجباتهم، وأش�اد بالجهود الكبرية الت�ي تبذلها القوات 
األمنية يف تنفيذ حظر التجوال وإس�ناد الكوادر الصحية 

يف واجباتها.
وأكد الكاظمي عىل أهمية تعزيز وعي املجتمع واملواطن، 
الس�يما يف ه�ذه املرحلة الت�ي تزايدت فيه�ا اإلصابات، 
وأصب�ح الجميع يدرك خط�ورة امل�رض، وأن الحكومة 
وكّل أجهزته�ا تبذل جه�ودا مضنية ملواجه�ة الجائحة 
ومحاول�ة تطويق الوب�اء والتقليل من آث�اره والحفاظ 

عىل صحة املواطنن.
وبّن الكاظمي أن زيادة نس�بة الفحوصات التي تنفذها 
الف�رق الصحي�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات كش�فت حجم 
اإلصابات، وش�دد عىل أهمية أن يلت�زم الجميع برشوط 

السالمة الوطنية والتباعد االجتماعي.
ودعا رئي�س مجلس ال�وزراء اىل رفع مس�توى التوعية 
يف البالد، م�ن خالل الفعاليات املجتمعي�ة املختلفة، من 
أجل إلزام املواطنن بالرشوط الصحية والتدابري الوقائية 

والحفاظ عىل سالمتهم.

وق�ّدم وزي�ر الصح�ة والبيئة رشح�ا مفصال ع�ن آخر 
تطورات مرض كورونا يف العراق، واإلجراءات املتخذة من 
قبل الوزارة يف مواجه�ة الجائحة، والتدابري التي اتخذت 

يف ظل الزيادة بأعداد اإلصابات يف عموم البالد.
وق�د اتخذت اللجن�ة جملة من القرارات منها اس�تمرار 
الحظر الش�امل ملدة اس�بوع، بدءا من يوم األحد املوافق 
٢٠٢٠/٦/٧، ولغاية يوم الس�بت املوافق ٢٠٢٠/٦/١٣، 
مع التش�ديد لتطبيقه بصورة دقيقة بحسب اإلجراءات 

التي وضعتها وزارة الصحة.
بدوره، وجه املرجع الديني االعىل السيد عيل السيستاني 
رس�الة اىل العراقي�ن بع�د ارتف�اع اإلصاب�ات بفريوس 

كورونا بالعراق.
وق�ال املرجع االعىل يف نص الرس�الة، »أيه�ا العراقيون 
الكرام.. يف هذه األيام الصعبة حيث تزداد أعداد املصابن 
بوباء )كورونا( يف مختلف املناطق بصورة غري مسبوقة 
� وال سيما يف العاصمة العزيزة بغداد � نتوّجه اليكم مرة 
أخرى لنناشدكم وندعوكم اىل مزيد من الحيطة والحذر، 
ونؤك�د عليكم ب�رورة االهتم�ام بتطبي�ق اإلجراءات 

الوقائية التي تويص به�ا الجهات املعنية 
كتجنب التالمس مع اآلخرين واالحتفاظ 
واس�تخدام  منه�م  معين�ة  بمس�افة 
الكمام�ات والتقيد بغس�ل اليدين باملواد 

املنظفة او تعقيمهما ونحو ذلك«.
وش�دد ع�ىل رضورة »االلت�زام الص�ارم 
به�ذه اإلج�راءات ونحوه�ا للمس�اهمة 
بشكل فاعل � كما يقول أهل االختصاص 
� يف الحّد من انتش�ار ه�ذا الوباء وتقليل 
ع�دد اإلصابات به«، مؤك�دا أن »رعايتها 
يتس�م بأهمية كبرية وبات أمراً رضورياً 
ال يصح التس�اهل والتسامح بشأنه، وال 
س�يما مع ما يعاني منه البلد من ضعف 
اإلمكانات املتاح�ة لتوفري العناية الطبية 
الالزم�ة لألع�داد املتزاي�دة م�ن املصابن 
التي تغص بهم العديد من املستش�فيات 

وغريها«.
واض�اف أن »الحيلولة دون انتش�ار هذا 
الوباء  بأوس�ع مم�ا هو علي�ه يف الوقت 
الح�ارض مس�ؤولية الجمي�ع مواطن�ن 
ومس�ؤولن، فال بد من أن يكون الجميع 
ع�ىل مس�توى ه�ذه املس�ؤولية الكبرية 
ويتعاونوا يف اجتياز هذه املرحلة الحرجة 

بأقل الخسائر والتبعات«.
وتابع، »لنتذكر جميعاً أن الكوادر الطبية 
عظيم�اً  عبئ�اً  يتحمل�ون  والتمريضي�ة 
يف القي�ام بمهامه�م يف ع�الج املصاب�ن 
والعناية به�م، ويواجهون هم وأرسهم معاناة ش�ديدة 
ال يعل�م مداها اال القليل، بل إنهم يخاطرون بحياتهم يف 
هذا الس�بيل، وقد تصاعدت اعداد اإلصابات يف صفوفهم 
يف املدة األخرية، فال بد من أن يسعى الجميع يف التخفيف 
عنه�م بمزيد من الحرص عىل رعاية اإلجراءات الوقائية 
من اإلصابة بهذا الفايروس لئال تتضاعف اعداد املصابن 
ب�ه بما يحّملهم أعباًء إضافية ويزيد من صعوبة أدائهم 

لواجباتهم«.
وخت�م املرج�ع السيس�تاني بالق�ول: »إنن�ا إذ نحييهم 
بإكب�ار وإجالل ونش�ّد ع�ىل أيديهم ونش�يد بجهودهم 
املتواصلة وتضحياتهم الجليلة يف س�بيل خدمة شعبهم 
وأداء واجبه�م الدين�ي والوطن�ي واإلنس�اني ندعو الله 
العيل القدير أن يحفظهم ويحميهم ويمنحهم ما يوازي 
حج�م عطائه�م الكبري من أجر وخ�ري وصحة وبركات، 
كم�ا ندع�وه تب�ارك وت���ع�اىل أن يمّن ع�ىل املصابن 
بالش�فاء العاجل ويدفع البالء والوب�اء عن الجميع، إنه 

سميع مجيب.

الصحة تسجل )1252( إصابة جديدة بالفايروس.. والسيد السيستاني حيمل املسؤولية للجميع ويشدد على االلتزام الصارم بالتعليمات
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ّم�رر الرمل�ان حكوم�ة الحكوم�ة بش�كل 
كامل، فيما تعه�د الكاظمي بتقديم أفعال، 
جاء ذلك بينم�ا حظي تصويت الرملان عىل 

ترحيب دويل وتعهدات بمساعدة العراق.
ةقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن 
تصوي�ت الرملان عىل األس�ماء التي قدمها 
الس�تكمال كابينت�ه الوزاري�ة يمثل »خط 
رشوع جديد« ودافعا لاللتزام بالوعود التي 

قطعها للشعب.
وأض�اف الكاظم�ي، يف تغريدة ع�ىل تويرت 
أعقب�ت تصويت الرملان عىل س�بعة وزراء 

يف حكومته إن اس�تكمال الكابينة الوزارية 
بتصويت مجلس النواب عىل األس�ماء التي 
قدمناه�ا، ه�و دافع إضايف لتنفي�ذ املنهاج 
ال�وزاري، واإليف�اء باس�تحقاقات املرحلة 
وااللتزام بوعودنا أمام ش�عبنا الذي ينتظر 

األفعال ال األقوال.
وشكر الكاظمي مجلس النواب عىل تجديد 
الخط�وة  أن  إىل  بالحكوم�ة، الفت�ا  الثق�ة 
ستكون بمثابة »خط رشوع جديد نقطعه 

بحزم وثبات«.
وص�وت الرمل�ان العراق�ي باملوافق�ة عىل 
تمرير أسماء س�بعة وزراء جدد يف حكومة 
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، بعد أن 

ظلت شاغرة لنحو شهر.
وتم تس�مية فؤاد حس�ن وزيراً للخارجية 
وإحس�ان عبد الجبار وزيرا للنفط وحاكم 
س�االر وزي�را للعدل وحس�ن ناظ�م وزيرا 
للثقافة ومحم�د كريم وزيرا للزراعة وعالء 
الجب�وري وزي�را للتج�ارة وإيف�ان فائ�ق 

للهجرة واملهجرين.   
وح�ر الكاظمي جلس�ة التصوي�ت التي 
تأخرت لعدة س�اعات بعد أنب�اء عن وجود 
خالفات بش�أن بعض األس�ماء املرش�حة، 
وم�ن أبرزه�ا وزي�ر املالي�ة الس�ابق فؤاد 
حس�ن، حيث يرفض بعض النواب تويل أي 

شخصية عملت يف الحكومات السابقة.

ووافق الرملان العراقي يف الس�ابع من مايو 
عىل ١٥ وزيرا من أصل ٢٢ يف حكومة رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
بدوره�ا، رحب�ت املمثل�ة الخاص�ة لالم�م 
بالس�خارت  جين�ن  الع�راق  يف  املتح�دة 
باكتمال حكومة رئي�س الوزراء مصطفى 

الكاظمي.  
وقالت بالس�خارت يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة نسخة منه، »نرحب بتمرير 
املتبقي�ة يف حكوم�ة  ال�وزارات  مرش�حي 
رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، ونعلن 
تأكي�د األم�م املتح�دة دعمه�ا للع�راق يف 
مواجه�ة التحديات الصحي�ة واالقتصادية 

واالجتماعية والسياسية واألمنية الراهنة«.   
بدوره�ا، اعت�رت بريطانيا أنها س�تكون 

داعمة للعراق بأفعالها كما بأقوالها. 
وقال السفري الريطاني لدى بغداد ستيفان 
هايك�ي يف تغري�دة عىل موقع�ه يف »تويرت« 
واطلعت عليها املس�تقبل العراقي، »اتقدم 
الس�تكمال  الح�ارة  بالتهان�ي  للكاظم�ي 

تشكيل الكابينة الوزارية«.
وأضاف أن »اململكة املتحدة مهتمة بفرصة 
العمل عن كث�ب مع حكومتكم للتغلب عىل 
التحدي�ات الحالي�ة وبن�اء عراق مس�تقر 
ومزده�ر كما انها س�تكون داعم�اً للعراق 

بأفعالها كما بأقوالها«.

الربملان ُيكمل احلكومة: مترير )٧( وزراء دفعة واحدة
الكاظمي يتعهد بـ »تقديم األفعال«.. واألمم املتحدة ترحب.. وتعهدات دولية مبساعدة العراق الجتياز أزميت »كورونا« والنفط

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  وّج�ه 
الكاظمي، أمس السبت،  مصطفى 
بتشكيل فريق وزاري يتوىّل مراجعة 
أداء املحافظ�ن، والدوائر الخدمية 

يف املحافظات.
ووفق�ا للتوجي�ه ال�ذي ص�در عن 
املكت�ب االعالمي لرئاس�ة الوزراء، 
ف�إن »الفريق يكون برئاس�ة وزير 
الداخلية، عثمان الغانمي، وعضوية 

عدد من الوزراء، واملختّصن«.
وحّدد الكاظمي مهام الفريق باآلتي: 

»الوق�وف ع�ىل أس�باب التقص�ري 
للمواطن�ن،  الخدم�ات  تقدي�م  يف 
ومراجع�ة أداء املحافظن والدوائر 
الخدمي�ة يف املحافظ�ات، واتخ�اذ 
إجراءات حازمة لتشخيص مكامن 

الفساد ومعالجة حاالته«.
وذك�ر التوجي�ه: »س�يقوم الفريق 
بالتنس�يق م�ع اللج�ان الرملاني�ة 
املعنية، وُينّس�ق كذلك بشكل وثيق 
م�ع الفعالي�ات املحلي�ة الش�عبية 
والنقابي�ة يف املحافظ�ات، ويق�ّدم 
اىل  وتوصيات�ه  النهائ�ي  تقري�ره 

السيد رئيس مجلس الوزراء.

رئيس الوزراء يشكل فريق ملـراجعة أداء 
املحافظني ومعاجلة الفساد يف اخلدمات

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائب األول لرئيس مجلس النواب الس�يد حس�ن كريم 
الكعب�ي، أمس الس�بت، ع�ىل وض�ع اللمس�ات األخرية عىل 
جدول قانون االنتخابات الجديد وعرضه امام مجلس النواب 
خالل الجلس�ات القريبة املقبلة.  وقال الكعبي، خالل ترؤسه 
اجتم�اع هيئة الرئاس�ة مع ق�ادة الكتل السياس�ية واللجنة 
القانونية النيابية وبحضور ممثلن عن رئاستي الجمهورية 

والوزراء وعدد من السادة النواب أن ترشيع قانون االنتخابات 
سيس�هم بش�كل كبري يف بناء عملية انتخابية حديثة، مؤكدا 
ع�ىل رضورة إنجاز القانون بأرسع وقت ممكن ليكون بادرة 
جديدة.  ووجه بمخاطبة رؤساء الكتل النيابية لتزويد اللجنة 
القانوني�ة بمالحظاته�م ح�ول الدوائ�ر االنتخابي�ة لقانون 
االنتخاب�ات خالل فرتة اقصاها ٣ ايام ، مش�ريا ان »القانون 
املذكور ص�وت عليه بالتزام�ن مع قان�ون املفوضية ليكون 
احد اهم الركائز االساس�ية للعملي�ة االنتخابية ويعيد الثقة 

باملنظومة السياس�ية وارس�اء النظام الديمقراطي وتدعيم 
حقوق الفرد باملش�اركة يف صنع الق�رار من خالل ممثليه يف 
الس�لطات الترشيعية والتنفيذية . وش�دد النائب االول خالل 
االجتماع الذي يأتي بهدف االطالع وتدقيق النس�خة النهائية 
لقان�ون االنتخاب�ات ال�ذي س�بق التصوي�ت علي�ه والدوائر 
االنتخابية، ع�ىل رضورة اإلرساع يف وضع اللمس�ات األخرية 
إلنجاز ج�دول قانون االنتخابات وعرض�ه عىل جدول أعمال 

املجلس خالل الفرتة القليلة املقبلة. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت وكالة »بلوم�رغ« بأن دول 
يف  اتفق�ت  »أوب�ك+«  مجموع�ة 
اجتماعها، أمس السبت، عىل تمديد 
اتف�اق خفض اإلنت�اج النفطي ملدة 
شهر واحد.  ويقيض االتفاق املوقع 

يف نيس�ان املايض، بن دول منظمة 
»أوب�ك« وحلفائها خ�ارج املنظمة، 
بخفض اإلنت�اج بمقدار ٩.٧ مليون 
برمي�ل يوميا خ�الل ش�هري مايو 
ويوني�و لدعم أس�عار النف�ط التي 
انه�ارت عىل خلفي�ة تفيش جائحة 
كورون�ا. وكان مق�ررا أن تتقل�ص 

ه�ذه التخفيض�ات الت�ي وصف�ت 
ب�«التاريخية« إىل ٧.٧ مليون برميل 
يوميا يف الفرتة ما بن تموز وأيلول.
كم�ا تق�يض الوثيقة ب�أن أي دولة 
ال  الخف�ض  اتف�اق  ع�ىل  موقع�ة 
تنف�ذ التزاماتها بموجب�ه ١٠٠% يف 
ماي�و ويوني�و، س�تعوض حصتها 

بتخفيضات إضافية يف فرتة يوليو- 
منظم�ة  دول  أن  يذك�ر  س�بتمر. 
»أوب�ك« وحلفائها خ�ارج املنظمة 
قد توصل�ت إىل اتفاق الخفض الذي 
وصف ب�«التاريخي« يف أبريل املايض 
لدعم أسعار النفط التي انهارت عىل 

خلفية تفيش جائحة كورونا.

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت قوة من الحش�د الش�عبي 
والجي�ش، أم�س الس�بت، عملية 
بحث ع�ن فلول داع�ش يف جزيرة 

االنبار.
وق�ال اعالم الحش�د يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، 
ان »ق�وة مش�رتكة من الل�واء ٢٧ 
بالحش�د الش�عبي وحش�د االنبار 
الي�وم،  ظه�ر  نف�ذت،  والجي�ش 
عملية للبحث ع�ن فلول داعش يف 

جزيرة االنبار«.
م�ن  املزي�د  البي�ان  يذك�ر  ول�م 

التفاصيل.

الكعبي يدعو اىل االرساع بوضع اللمسات األخرية عىل جدول قانون االنتخابات 

»أوبك+« تتفق عىل متديد اتفاق خفض اإلنتاج النفطي ملدة شهر

احلشد الشعبي
 واجليش ينفذان عملية 
بحث عن فلول »داعش« 

يف جزيرة األنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

انهى مجلس النواب، أمس السبت، القراءة الثانية ملرشوع قانون االقرتاض 
لسد العجز املايل، فيما رفع جلسته اىل االثنن املقبل. 

وق�ال مصدر برملان�ي إن »الرمل�ان انهى الق�راءة الثانية مل�رشوع قانون 
االقرتاض املحيل والخارجي لتمويل العجز املايل لعام ٢٠٢٠«.

وأض�اف املص�در أن »مجلس الن�واب رفع جلس�ته اىل يوم االثن�ن املقبل 
الساعة الواحدة بعد الظهر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

رجح الس�فري الرويس لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، قيام رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي بزيارة موس�كو وعقد لقاء مش�رتك 
لبحث االزمات الدويل بن الرئيس الرويس فالديمر بوتن والكاظمي، 

كاشفا عن نقل مقر السفارة الروسية يف بغداد اىل موقع جديد.
وقال ماكس�يموف يف ترصيح متلف�ز، ان »الرئيس الرويس فالديمر 
بوتن وجه دعوة رسمية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
لزيارة موسكو لبحث القضايا الدولية والتعاون الثنائي”، مرجحا” 

قيام الكاظمي بزيارة موسكو بعد انتهاء ازمة كورونا”.
واض�اف ان “االتصال بن بوت�ن والكاظمي بح�ث التعاون االمني 
االزم�ة  ع�ن  فض�ال  وتوس�يعه،  واالقتص�����ادي  والعس�كري 

السورية”.
واوضح الس�فري ال�رويس ان” الع�راق وروس�يا تجمعهما عالقات 
اس�تثنائية جيدة حيث قام وزي�ر الخارجية الرويس بزيارة بغداد يف 
الس�نة املاضية يف حن شهدت االعوام السابقة قيام رؤساء الوزراء 

السابقن بزيارة موسكو وبحث العالقات الثنائية بن البلدين”.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت قوة أمنية من وكالة االستخبارات، أمس االثنن، من القبض 
ع�ىل االرهابي املكنى ابو عائش�ة واثنن من معاوني�ه يف محافظة 

نينوى.
وذك�رت بيان ل�وزارة الداخلية تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان »مف�ارز مديري�ة اس�تخبارات ومكافحة نين�وى العاملة 
ضمن وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية القت القبض عىل ثالثة 
ارهابي�ن مطلوبن وفق احكام املادة ٤ ارهاب النتمائهم لعصابات 
داعش اإلرهابية ومن بينهم املكنى )ابو عائشة( واثنن من معاونيه 

والذين عملوا بما يسمى والية دجلة«.
وأضاف�ت الوزارة، انه »تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء إلكمال 

أوراقهم التحقيقية.

الربملان ُينهي القراءة الثانية ملرشوع قانون 
االقرتاض ويرجح إقراره االثنني 

السفري الرويس 
يتحدث عن لقاء مرتقب بني الكاظمي 

وبوتني يف موسكو

االستخبارات تطيح بـ )أبو عائشة( واثنني 
من معاونيه يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر حكومي عراقي، 
أم�س الس�بت، تفاصي�ل وآلية 
الحوار العراقي األمريكي املقرر 

أن يبدأ منتصف الشهر الحايل.
ونقل�ت قن�اة »روس�يا الي�وم« 
عن مص�در الق�ول إن »الفريق 
العراقي سيتكون من ٢٠ شخصا 
يف اختصاصات السياسة واألمن 
واالقتص�اد والثقافة«، مبينا أن 
»بعض أعض�اء الفريق العراقي 
الحكوم�ة  رئي�س  اختاره�م 

مصطفى الكاظمي«. 
وأض�اف أن »الح�وار س�يكون 

ع�ر منص�ة إلكرتونية أنش�أت 
لهذا الغرض، ولن يكون الحوار 
وجها لوجه«، مشريا إىل »تحديد 
يف  أولوي�ات  العراق�ي  الفري�ق 
املفاوضات، منها وجود القوات 
الق�وات  ودع�م  األمريكي�ة، 
العراقي�ة، والتع�اون يف مج�ال 

االقتصاد«.
وأش�ار إىل أن�ه »م�ن املتوقع أن 
يطرح األمريكان ملفن مهمن 
يتعلق األول بالفصائل املس�لحة 
العراقية التي تعمل خارج إطار 
الحشد الش�عبي، وكذلك الطلب 
م�ن الحكومة العراقي�ة التعهد 

بحماية مصالحها يف العراق«.

بالتفاصيل.. آلية احلوار العراقي األمريكي 
املرتقب وعدد املفاوضني
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    بغداد / المستقبل العراقي

أوع�ز وزي�ر النق�ل  نارص حس�ن بندر الش�بيل، إىل 
الوكيل االداري الدكتور س�لمان ص�دام البهاديل واىل 
رئيس لجنة التجاوزات السيد حسن خلف الساعدي 

بمتابعة التش�ييد العش�وائي والتجاوزات عىل مرآب 
النهضة الحديث من قبل بعض الجهات .

ونقل بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان الوزير 
ق�ال  : ان نه�ج الوزارة ال�ذي تتبع�ه يف التعامل مع 
جميع امللفات املهمة البعد عن املحاباة واملحس�وبية 

وتنص�ب كل الجه�ود ع�ىل تقدي�م خدم�ات تلي�ق 
باملواطن العراق�ي وكذلك انهاء ظاه�رة التجاوزات 
عىل ممتلكات الوزارة واس�تثمارها بشكل مثايل ويف 

موارده الصحيحة.
م�ن جانبه ب�ن الوكي�ل االداري للوزارة تم إرس�ال 

اللجنة إىل امل�رآب صباح اليوم التخاذ الالزم وس�يتم 
إع�داد تقري�ر مفص�ل عن جمي�ع التج�اوزات التي 
اس�تغلت يف الف�رة األخرية من قبل بع�ض الجهات 
عىل مرآئب  الدولة وممتلكاتها ليتم اتخاذ اإلجراءات 

األصولية بحقهم .

وزير النقل يوعز بمتابعة البناء العشوائي والتجاوزات عىل مرآب النهضة احلديث

    كربالء / المستقبل العراقي

بارش قسم املشاريع الهندسية والفنية التابع 
للعتب�ة الحس�ينية املقدس�ة، باملراحل االوىل 
النش�اء مركزا للش�فاء يف محافظة ذي قار، 
وذل�ك بع�د أن اعلن�ت االمانة العام�ة للعتبة 
الحسينية املقدسة يف وقت سابق عن الرشوع 
بإنش�اء )5( مراكز جدي�دة ملواجهة جائحة 
)كورون�ا( يف كل م�ن الب�رة س�عة )80( 
رسيرا، وذي قار س�عة )75( رسيرا، وواسط 
س�عة )60( رسي�را، والديوانية س�عة )60( 

رسيرا، ويف دياىل سعة )60( رسيرا.
وق�ال رئي�س القس�م املهندس حس�ن رضا 
مه�دي يف حدي�ث للموق�ع الرس�مي اطلعت 

عليه »املس�تقبل العراق�ي«، إنه »بتوجيه من 
قب�ل ممثل املرجعي�ة الدينية العلي�ا، واملتوىل 
الرشعي للعتبة الحس�ينية املقدس�ة الش�يخ 
عب�د املهدي الكربالئي، وبعد املناش�دات التي 
وصل�ت اىل مكت�ب املرجعي�ة الديني�ة العليا 
بارش قس�منا باملرحلة االوىل من انشاء مركز 
الش�فاء يف محافظة ذي قار جن�وب العراق، 
لدعم جه�ود وزارة الصح�ة ملواجهة جائحة 
)كورون�ا(«. وأض�اف أن »وف�دا م�ن العتبة 
الحس�ينية املقدس�ة وصل الجمعة إىل املوقع 
املخص�ص لبن�اء املركز يف مدين�ة النارصية، 
حيث تم إجراء الكش�ف امليداني عىل مساحة 
األرض للمب�ارشة بالبن�اء وتجهي�ز املع�دات 
ليك�ون جاه�زا الس�تقبال الح�االت املصابة 

ب�)كورونا(«. وتابع »سيكون العمل يف هذه 
املركز عىل مدار )21( ساعة باليوم إلنجازه يف 
وقت قيايس كما أنه س�يكون مزودا بتقنيات 

متطورة وبتصاميم حديثة«.
يذك�ر ان االمان�ة العام�ة للعتبة الحس�ينية 
املقدس�ة انج�زت مؤخراً وخالل ف�رة زمنية 
قياس�ية ال تتج�اوز ال� 25 يوم�اً يف بعضها، 
اربع�ة مراك�ز متخصص�ة ملواجه�ة جائحة 
)كورونا( يف كربالء املقدسة، والنجف االرشف، 
فضالً عن مركزين آخرين يف العاصمة بغداد، 
وبك�وادر فني�ة عراقية من منتس�بيها خالل 
فرة قياس�ية ووفقا للمواصف�ات العمرانية 
الحديثة، فضال عن تجهيزه�ا بأجهزة طبية 

متطورة.

العمل مبعدل »21« ساعة يوميًا

العتبة احلسينية تستجيب ملناشدات اهايل ذي قار وتبارش 
    بغداد / المستقبل العراقيبانشاء مركز لشفاء مرضى »كورونا«

والش�ؤوِن  العم�ِل  وزارُة  نس�قْت 
االجتماعي�ِة، م�َع بعث�ِة البن�ِك الدويل يف 
العراِق لدعِم الفئات الفقرية التي ترعاها 

الوزارة.
وق�ال وزي�ر العم�ل ع�ادل الركاب�ي، يف 
تري�ح صحفي ان وزارته نس�قت مع 
بعث�ة البنك الدويل يف الب�الد«، مضيفا انه 
»ت�م بموج�ب ذلك، اع�داد خط�ة تنمية 
تنفيذها  اجتماعي�ة موس�عة س�يجري 
الحقا، مش�ريا اىل انه من املؤمل ان يمنح 
البن�ك الدويل مبالغ مالية الس�تثمارها يف 
دعم الفئات التي ترعاها، خاصة يف ظل ما 
تم�ر به البالد من اوضاع اقتصادية اثرت 
س�لبا يف الوض�ع املعايش ل�أرس الفقرية 
املس�جلة لديها«. وأفصح ع�ن ان »بعثة 

البنك الدويل، س�تقدم يف الس�ياق نفسه، 
الدع�م ال�الزم من اج�ل تنفي�ذ الخطط 
السراتيجية، اضافة اىل الربامج التنموية 
منهاتج�اه الرشائ�ح التي ترعاه�ا، بما 
يس�هم يف دع�م الفئ�ات الت�ي ترعاه�ا 
وزارت�ه، خاصة للمس�جلن منهم ضمن 
شبكة الحماية االجتماعية، بغية توسيع 
فئ�ة الش�مول، اضافة اىل انش�اء قاعدة 
بيانات رصين�ة ومتكاملة خاصة بهم«. 
واش�ار الركابي اىل انه »من املؤمل ان يتم 
تش�كيل فرق متخصصة م�ن اجل تنفيذ 
الربوتوك�والت الت�ي ت�م االتف�اق عليها، 
والتي شملت مواضيع تخص هيئة ذوي 
االعاق�ة واالحتياج�ات الخاص�ة ودائرة 
التقاعد والضمان االجتماعي، منوها بأن 
من ش�أن ذلك احداث انعطاف�ة ايجابية 

واضحة يف مجاالت عمل الوزارة.

وزير العمل: ننسق مع البنك الدويل 
لدعم االرس الفقرية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�د وزي�ر امل�وارد املائية وزي�ر الزراع�ة وكالة 
مهدي رش�يد الحمدان�ي اجتماع�ا تداوليا إليجاد 
ضوابط مح�ددة للخطط التس�ويقية للمحاصيل 
الس�راتيجية بحض�ور وزير التج�ارة عيل حميد 
مخلف الدليم�ي والوكيل اإلداري ل�وزارة الزراعة 
ال�وزارة  ومستش�ار  الجب�وري  س�هر  الدكت�ور 
لش�ؤون الث�روة الحيواني�ة حس�ن عيل س�عود 
ومستش�ار الوزارة مهدي ضمد القييس وعدد من 
املدراء العام�ن للدوائر والرشكات التابعة للوزارة 
واملستشار يف هيئة املستشارين حسن الواسطي 

وعدد من املسؤولن وممثيل الوزارات الساندة«.
وأكد الحمداني خالل االجتماع بحس�ب بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ع�ىل »اتب�اع الضواب�ط 
والتعليم�ات النافذة يف تس�ويق الحبوب واخضاع 
املحاصيل املس�وقة لكافة الخطوات املعتمدة من 
قبل وزارت�ي الزراعة والتجارة وبما ينس�جم مع 

الخطط الزراعية«.
واضاف البيان »كما تمت مناقشة بعض معوقات 
اس�تالم الحنطة للموس�م الزراعي 2020-201٩ 
وبضمنها موض�وع االدغ�ال واملحاصيل املرافقة 
لالرس�اليات املسوقة إىل مراكز التسوق التابعة إىل 

وزارة التجارة /الرشكة العامة لتجارة الحبوب.
وتمخ�ض ع�ن االجتم�اع تكليف فري�ق عمل من 
وزارة الزراع�ة / دائ�رة فحص وتصدي�ق البذور 
وجه�از األمن الوطني ومديري�ات الزراعة املعنية 
ووزارة التج�ارة /الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
ودائرة الرقاب�ة التجارية واملالي�ة لغرض معاينة 
الحق�ول املزروع�ة بالحنط�ة والتي ي�ؤرش فيها 
وجود االدغال ع�ىل أن يتم تقديم تقرير العتماده 
مس�تقبال يف رف�ض أو قب�ول االرس�الية ضم�ن 
املواصفات الفنية املعتمدة من قبل وزارة التجارة 
حالي�ا ، و التعتمد اي تقاري�ر من أية جهة تتعلق 
به�ذا املوضوع ، عىل ان يتم إنج�از االعمال خالل 
س�بعة أيام م�ن تاريخ تقديم االع�راض من قبل 

الفالح أو املزارع حرا.
كما تم التطرق إىل مواصلة تقديم الدعم للفالحن 
وتقليل اإلج�راءات الروتينية غري الرضورية بغية 
إنجاز حمالت الحصاد والتسويق بانسيابية عالية 
والتخفيف عن كاهل املزارعن واستمرار التعاون 
ب�ن وزارة الزراعة وال�وزارات الس�اندة بضمنها 
توف�ري الحص�ص املائي�ة الكافية وإيج�اد طرق 

تسويق فعالة ملختلف محاصيل الحبوب.

الزراعة تعقد 
اجتامعا ملناقشة اخلطط 

التسويقية

    واسط / المستقبل العراقي

دع�ا محافظ واس�ط محمد جمي�ل املياحي، الحكوم�ة املركزية 
متمثل�ة بوزارت�ي »التج�ارة واملالي�ة« االرساع بإط�الق رصف 
مس�تحقات الفالح�ن يف املحافظ�ة بعد اتمام تس�ويق ٩5% من 
محاصيلهم، مش�ددا أن تأخرها يسبب رضرا كبريا للفالحن ألن 

اغلبهم لديهم إلتزامات مالية مرهونة بتسويق املحاصيل«.
واش�ار املياحي يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«،اىل أن »ناتج 
التسويق ملحصول الحنطة لغاية اليوم الجمعة يف واسط بلغ 630 
ألف طن، توزعت عىل مراكز االستالم ال� 10 املخصصة واملنترشة 
يف أقضية واس�ط«، الفت�ا« أنه لم يتبقى س�وى  % 5 من الفالحن 
لم يكملوا تس�ويق محاصيلهم وخالل األيام القليلة املقبلة سيتم 

االنتهاء من التسويق«.
واثن�ى املياحي ع�ىل جميع الجه�ود التي بذلت م�ن الفالحن يف 
املحافظ�ة وكذلك اللجن�ة املختصة عىل الرغم م�ن الظروف التي 

يعيشها البلد، مبينا »أن عملية التسويق تمت بشكل مقبول.

حمافظ واسط: بقاء »5« باملئة من تسويق واسط 
وعىل احلكومة رصف مستحقات الفالحني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبح�ث العلمي تعديل موعد التقديم 
اىل الدراس�ات العليا للع�ام ال�درايس 2021/2020 وتحدد تاريخ 

2020/٩/1 موعدا جديدا يستمر لغاية 2020/10/2٩.
وأك�دت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
أن »تداعي�ات الظ�رف الصح�ي الراهن اس�تدعت إع�ادة النظر 
بالتوقيت�ات الس�ابقة وأن موعد االمتح�ان التنافيس واإلجراءات 
الالزمة ستعلن يف الوقت املناسب مع تخويل الجامعات الحكومية 
اس�تكمال دورات كفاءة الحاس�وب واللغ�ة اإلنكليزية وامتحان 

كفاءة اللغة العربية من خالل االمتحانات اإللكرونية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الكهرب�اء، أن االتفاق الجديد عىل اس�تمرار اس�ترياد 
الغ�از اإليران�ي ال يتع�ارض م�ع اإلعف�اءات األمريكي�ة املمنوحة 
للع�راق، وفيما أوضح�ت حقيقة تس�لم إي�ران 400 مليون دوالر 

االتف�اق. مقاب�ل 
وقال املتحدث باسم 
الوزارة أحمد موىس 
العبادي، إن«االتفاق 
اس�تمرار  ع�ىل 
الغ�از  اس�ترياد 
يتعارض  ال  اإليراني 
االس�تثناءات  م�ع 
كي�ة  مري أل ا
للع�راق«، مبين�اً أن 

»االس�تثناءات ال�� 120 يوماً األخرية التي منح�ت للعراق ما زالت 
حي�ز التنفيذ«.وأضاف العبادي أن«الرشوحات الفنية التي تقدمها 
وزارة الكهرب�اء س�يتفهمها الجانب األمريكي ألن االس�تغناء عن 
الغ�از اإليراني يف الوقت الراه�ن يحتاج اىل خطة وقودية«، الفتاً إىل 
أن«تنفيذ الخطة يحتاج اىل قرارات حكومية وتخصيصات مالية، إالاّ 
أن الظرف الحايل يمنع ذلك بسبب األزمتن الصحية واالقتصادية«.

وأش�ار إىل أن »هناك مش�اكل كثرية تعيق عمل ال�رشكات العاملية 
،الس�يما األمريكية واألملاني�ة والصينية والركي�ة يف مجال تأهيل 
املحط�ات الكهربائي�ة«، منوه�اً بأن«رشكة جنرال إلك�رك لديها 
التزامات لتأهيل محطتي الس�ماوة والنارصي�ة ورشكات صينية 
أخ�رى لتأهيل محطة الجالس�ية بطاقة 330 ميغ�اواط التي كان 
م�ن املؤمل دخوله�ا الخدمة يف أيلول املقبل«.وأوض�ح العبادي أنه 
»يف حال إكمال جميع هذه املشاريع مع التزام املواطنن بالرشيد 
س�يتمكن العراق من االستغناء عن استرياد الطاقة وبواقع 1200 
ميغ�ا واط«، مؤكداً أن«االتف�اق اإليراني ينص عىل أن يدفع العراق 
مستحقات مالية حسب ما يستهلكه من الطاقة اإليرانية.وبشأن 
األنب�اء الت�ي تحدثت عن تس�ليم الكهرب�اء 400 ملي�ون دوالر إىل 
الجانب اإليراني مقابل االتفاق عىل استرياد الغاز، ذكر العبادي، أن 
هذه األنباء عارية عن الصحة«، مشرياً إىل أن«العراق سلم الجانب 
اإليراني 400 مليون دوالر عن طريق وزارة املالية وليست الكهرباء، 

كمستحقات ديون سابقة وليست لغرض االتفاق الجديد.

التعليم حتدد موعدًا جديدًا 
للتقديم اىل الدراسات العليا

الكهرباء: االتفاق عىل استرياد الغاز 
اإليراين ال يتعارض مع اإلعفاءات األمريكية

    كربالء / المستقبل العراقي

ترأس محافظ كربالء املقدس�ة نصيف جاس�م الخطابي اجتماع خلية االزمة يف املحافظة 
بحضور مدير عام صحة كربالء وقائد رشطة كربالء ومعاون قائد عمليات كربالء املقدسة 
ومدي�ر االس�تخبارات ومدير قس�م الصحة العام�ة يف دائرة صح�ة كربالء«.وجرى خالل 
االجتماع اع�ادة لتقييم الخطط واالجراءات املتخذة مع ازدياد حاالت االصابة يف املحافظة 
بفايروس كورونا وبعد املناقشات املستفيضة وطرح املقرحات للخروج بقرارات تنسجم 
والوض�ع الح�ايل لالصابات وقررت خلية االزمة، االس�تمرار بغلق مناف�ذ محافظة كربالء 
املقدس�ة اال للح�االت االضطرارية وتس�هيل حركة البضائع والس�لع والك�وادر الصحية 
واالمنية«.كما اكدت عىل منع التجمعات منعا باتا يف الس�احات العامة وقاعات املناسبات 
والجوامع والحسينيات«.وش�ددت الخلية اتخاذ االج�راءات الصارمة بحق اصحاب املحال 
التجاري�ة وامل�والت واملرح بها )االف�ران، املخابز، املطاعم، االس�واق التجارية ( يف حالة 
عدم االلتزام باالجراءات االحرازية والوقائية يتم غلق املحل ويحاسب صاحبه وفق قانون 
الصح�ة العام�ة بما فيها الغل�ق والغرامة واحالت�ه اىل املحاك�م املختصة«.وقررت تغريم 
كل م�ن يقود عجلة م�رح بها ومن معه بمبلغ 25 الف دينار لكل ش�خص يف حال عدم 
ارتدائه�م الكمامة والكفوف«.واك�دت عىل موظفي دوائر الدولة والق�وات االمنية باتخاذ 

االجراءات االحرازية وعدم استقبال الدوائر الي مراجع اليرتدي الكمامات والكفوف.

    النجف / المستقبل العراقي

أعلن�ت فرقة االم�ام عيل )عليه الس�الم( 
القتالي�ة عن ارتفاع كبري الع�داد املتوفن 
بجائح�ة ف�ريوس كورونا الوبائ�ي الذين 
تم دفنهم يف مقربة وادي الس�الم الجديدة 
بالنج�ف االرشف.وذك�ر قائ�د الفرق�ة / 
اللواء الثاني الحشد الشعبي الشيخ طاهر 
الخاقاني يف بيان تلقته إنه »تم دفن )25( 
متوفي�اً جدي�داً خ�الل الس�اعات املاضية 
ليصل العدد الكيل مل�ن تم دفنهم يف مقربة 
وادي الس�الم الجدي�دة بالنج�ف االرشف 
حت�ى الي�وم الس�بت اىل )305( متوف�ن 
بجائحة فريوس كورونا الوبائي« .وأضاف 
الخاقان�ي إنه  »يف الوقت الذي نعاهد أبناء 
الش�عب العراق�ي أننا س�وف نبقى جنود 
أوفياء لحماي�ة أرض الوطن نعاهدهم أن 
نبقى ملتزمن باداء هذا الواجب االنساني 

املق�دس يف ت�ويل عملي�ة تجهي�ز ودف�ن 
جثامن املتوف�ن بجائحة فريوس كورونا 
الوبائ�ي ، كم�ا ندعو العراقي�ن برضورة 
االلت�زام بالبيان الكريم ال�ذي صدر اليوم 
م�ن مكت�ب املرج�ع الديني االع�ىل االمام 
عيل السيس�تاني)دام ظله( بعد تزايد عدد 
اإلصابات بوباء كورونا يف العراق وال سيما 
يف العاصم�ة العزي�زة بغداد«.حي�ث دعت 
املرجعي�ة اىل مزي�د من الحيط�ة والحذر، 
اإلج�راءات  بتطبي�ق  االهتم�ام  ورضورة 
الوقائي�ة التي تويص به�ا الجهات املعنية 
كتجنب التالمس م�ع اآلخرين واالحتفاظ 
واس�تخدام  منه�م  معين�ة  بمس�افة 
الكمام�ات والتقيد بغس�ل اليدي�ن باملواد 
املنظف�ة او تعقيمهما ،وااللت�زام الصارم 
بهذه اإلج�راءات التي تس�هم يف الحداّ من 
انتش�ار هذا الوباء وتقلي�ل عدد اإلصابات 
،و الحيلولة دون انتشار هذا الوباء بأوسع 

قررت استمرار غلق احملافظة واختاذ اجراءات صارمة يف حالة عدم االلتزام باالجراءات االحرتازية

حمافظ كربالء يرتأس اجتامع خلية االزمة إلعادة تقييم 
اخلطط واالجراءات املتخذة مع ازدياد حاالت االصابة

فرقة االمام عيل »ع« تعلن دفن »305« متوفني 
بفريوس »كورونا« يف وادي السالم

ضبط ثالث حاويات حتمل مواد 
خطرة يف منفذ ام قرص الشاميل

التجارة تعلن عن اخلطوات الواجب اتباعها 
من قبل الفالح يف حال رفض احلنطة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت هي�أة املنافذ الحدودية، عن ضبط ثالث حاويات تحمل مواد خطرة يف 
منفذ ام قر الشمايل.

وذكرت الهيأة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انه »تم ضبط 
ث�الث حاوي�ات حجم 20 ق�دم تحتوي ع�ىل م�واد كيميائية خط�رة )هيبو 
كلوريد الصوديوم( مخالفة لرشوط االسترياد يف ميناء ام قر محطة بوابة 

البرة«.
وأضاف�ت أنه »عند تدقيقها من قبل ش�عبة البحث والتح�ري والجهات ذات 

العالقة، تبن انها تحتوي عىل مواد كيمياوية خطرة«.
وأوضح�ت الهي�أة، أنه »تم احال�ة املخالفة اىل مركز رشط�ة كمرك ام قر 

التخاذ األجراءات القانونية بحقها.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة عن تش�كيل 
لجن�ة فني�ة مش�ركة متخصص�ة 
تض�م ممثلن عن التجارة و الزراعة 
واالم�ن الوطن�ي واجبه�ا الكش�ف 
امليداني عن األرايض الزراعية العائدة 
للف�الح الذي ترفض كميات الحنطة 
املسوقة بس�بب احتوائها عىل مادة 

العدس أو البيقه.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة العامة 
لتجارة الحبوب عب�د الرحمن عجي 
طوف�ان يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه »وجهن�ا فروعنا و 
الزراعة  مواقعن�ا بمفاتح�ة دوائ�ر 
برشيح أس�ماء ممثلن عن الزراعة 
ع�ن  بالكش�ف  املعني�ة  اللجن�ة  يف 
الف�الح  العائ�دة  الزراعي�ة  األرايض 
الذي ترفض كميات الحنطة بس�بب 
احتوائها عىل مادة العدس إضافة اىل 
ممثل عن األمن الوطني يف املوقع ».

وبن طوفان أن »الفالح وحال رفض 
الكمية بس�بب وجود م�ادة العدس 
يف محصول�ه يق�وم بتقدي�م طل�ب 
اعراض ملدير الف�رع واملوقع يطلب 

في�ه الكش�ف ع�ن أرض�ه املزروعة 
لتحديد احتوائها عىل العدس ام ال ».
طل�ب  تقدي�م  بع�د  بان�ه  مضيف�ا 
ع�ن  الكش�ف  دع�وة  و  االع�راض 
األرض تقوم اللجنة الفنية املش�كلة 
و  التج�ارة  داوائ�ر   ( ممث�يل  م�ن 
الزراع�ة واالم�ن الوطن�ي ( بزيارة 
الحق�ول الزراعية للكش�ف املوقعي 
الرض الف�الح وتحديد احتوائها عىل 

مادة العدس من عدمه .
ه�ذا واش�ار طوف�ان ب�أن اللجن�ة 
ستقوم بتقديم تقرير كشف الزيارة 
خالل ف�رة ال تتجاوز الس�بعة أيام 
من تاريخ تقديم طلب االعراض من 

قبل الفالح .

حمافظ البرصة خيصص أموال للقضاء 
عىل ظاهرة الكالب السائبة يف الزبري

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

خص�ص محافظ البرة أس�عد العيداني مبلغ 
50 مليون دينار لرشاء السميات بهدف القضاء 

عىل الكالب السائبة يف قضاء الزبري.
وش�هد قض�اء الزب�ري انتش�اراً واس�عاً للكالب 
الس�ائبة، فيما يطالب األه�ايل الحكومة املحلية 
بايجاد حل�ول عاجلة لهذا االنتش�ار، من خالل 

قتلها او تسميمها.
وقال ضي�اء الزركاني، وهو ناش�ط يف القضاء، 
»يشهد القضاء انتش�اراً واسعاً للكالب السائبة 
بعد ما كان�ت تتواجد يف أماكن محددة كمنطقة 
املرب�د والضويهرات وح�ي القائد، تكاثرت هذه 

الكالب لتغطي أغلب مناطق الزبري«.
وأض�اف أن�ه »وبع�د غياب ال�دور الرقاب�ي املتمثل 
الس�ابق  يف  كان�وا  ال�ذي  البيط�ري  باملس�توصف 

يعالجون هذه الحالة، من خالل توزيعهم مادة عىل 
ش�كل أقراص ُتوزع من قبل مجاميع مدراّبة ومعداّة 
له�ذا الغرض، بات�ت هذه األقراص غ�ري متوفرة يف 
األس�واق، والتباع اال لجهات حكومي�ة، نظراً ملا لها 

من خطورة عىل استخدامها«.
 وتابع الزركاني أن »األمر بات يتسبب بمشاكل 
خطرية، ويهدد حياة الناس، فضالً عن مظهرها 
غ�ري الالئق«، داعياً الجه�ات املعنية إىل »التدخل 
الج�اد للقض�اء عىل ه�ذه ال�كالب ومعالجتها 

املوضوع فوراً«.
 يذك�ر ان قض�اء الزب�ري س�جل مؤخ�راً حالتي 
ة كلب سائب، فضالً عن  وفاة، ناتجتن عن عضاّ
تع�رض العرشات من األطفال إىل العض من قبل 

هذه الكالب.
 بدوره، قال محافظ البرة اس�عد العيداني يف 
بيان تلقت شبكة املستقبل العراقي نسخة منه، 
إنه ت�م تخصيص مبلغ 50 ملي�ون دينار لرشاء 
السميات بهدف الكالب السائبة، متوعداً بمحاسبة 
املقري�ن يف قضية عدم مكافحة الكالب الس�ائبة 

من قبل دائرة البيطرة والدوائر الساندة لها.

حمافظة بغداد تبارش بتنفيذ محلة كربى ملعاجلة 
الطمر الصحي يف قضاء الزهور

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

ب�ارشت م�الكات بلدي�ة الزه�ور بتنفيذ 
حمل�ة ك�ربى ملعالجة الطم�ر الصحي يف 
قضاء الزه�ور )الحس�ينية(.وقال مدير 
بلدية القضاء حيدر كريم العبيدي يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي« ، ان »الحملة 
تاتي اس�تنادا لتوجيه�ات محافظ بغداد 
املهن�دس محمد جاب�ر العطا، حيث تمت 
املبارش باملرحلة االوىل للعمل عىل مساحة 
تبلغ نحو الف دونم وكمرحلة اوىل يف رفع 
املخلف�ات الصلبة واالنق�اض والنفايات 
بعيدا ع�ن املناطق الس�كنية«، مؤكدا ان 
»هذه الحملة نفذت بالتنسيق مع وزارة 
الدفاع وبجهود استثنائية من قبل السيد 
املحافظ بعد س�عيه وإرصاره عىل تغيري 

موق�ع الطم�ر الصحي ال�ذي يعاني منه 
اهايل القضاء من�ذ العام 2003«.واوضح 
العبيدي انه »تمت املبارشة بالعمل مطلع 
الش�هر الح�ايل بع�د تهيئة قطع�ة أرض 

جديدة لتكن موقعا نظاميا جديدا للطمر 
الصحي تبعد نحو 4 كم عن موقع العمل 
الح�ايل«، مثمن�ا »تع�اون اه�ايل القضاء 

وترحيبهم الكبري بالعمل.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )24(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية 
مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( يوم ثالثون 
يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
ع�ىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )30%( م�ن القيمة املقدرة 
م�ع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مقر 
مديري�ة بلدي�ة املوصل الواقع يف ح�ي املثنى يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � الدكاكني املرقمة :

)409و454و571و427و523و498و492و494( الواقع يف سوق 
الربك�ة يف منطقة البورصة عىل جزء م�ن القطعة املرقمة )179( 

محلة الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات .
2 � الدكاكني املرقمة :

)410و408و424و402و437و418و400( الواق�ع ضم�ن كراج 
الصيانة  يف منطقة البورصة عىل جزء من القطعة املرقمة )179( 

محلة الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )43(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 2013 
فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )%2( 

من بدل االيجار 
1 � س�احة غاز املش�يدة ع�ىل القطعة املرقم�ة )3( م 121 ب�ادوش والواقعة يف ناحية 

حميدات وبمساحة )1000( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة .
2 � كازينو املشيدة عىل القطعة املرقمة )1522/8( م20 وادي حجر الشمالية وبمساحة 

)735,69( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات .
3 � القطع�ة املرقم�ة )118( بلدي م40 نينوى الرشقية املش�يد عليه�ا مجمع صناعي 

وبمساحة )600(م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
4 � س�احة غاز ونفط )أيات( املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة ) 139/1052( م 
41 نينوى الشمالية يف حي النور وبمساحة )1200( م2  وحسب واقع الحال وملدة سنة 

واحدة .
5 � دكان رقم )10( الواقع يف السوق العرصي / حي العربي وملدة ثالث سنوات .

6 � املش�تل املش�يد عىل جزء من القطعة املرقمة )1/58( م 37 بعويرة خلف مطعم ما 
شاء الله وبمساحة )910(م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

7 � القطعة املرقمة )264/3( م 35 الرش�يدية التخاذها زراعة موسمية وبمساحة )6 
دونم( )14 اولك ( )42( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة .

8 � مخبز وافران املبارك املشيد عىل القطعة املرقمة ) 538/20( م 37 بعويرة وبمساحة 
)173,70( م2 وحسب واقع  الحال وملدة ثالث سنوات .

9 � س�احة غاز حي االنتصار املش�يدة ع�ىل القطعة املرقم�ة )6/9802( م 37 جديدة 
املفتي وبمساحة )1000( م2

وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة .

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )22(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة 
العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( 
يوم ثالثون يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال 
املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املق�درة مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة 
وتج�ري املزايدة يف مقر مديرية بلدي�ة املوصل 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 
*  الدكاكني املرقمة :

)394و545و525و472و561و476و560و474و478و56
2و468و470و559و484و485( الواقعة يف س�وق الربكة يف 
منطقة البورصة عىل جزء من القطعة املرقمة )179( محلة 

الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )34(
تعلن اللجنة نكوال عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة 2013 فع�ىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة 
العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل 
)15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الصح�ف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية 
بلدي�ة املوصل الواق�ع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة 
صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و 
بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من 

بدل االيجار 
*املحالت املرقمة )5و6و8( املشيدة عىل جزء من القطعة 
املرقمة )91/43( م40 نينوى الرشقية يف حي الجماسة 

وملدة ثالث سنوات.
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انجاز علمي عراقي بحجم العالـم

حني وصل الطاعون إىل أثينا

           عماد الطيب

ال اتذك�ر اخ�راع كان ام اكتش�اف يف 
بل�دي تم تس�ويقه ليتح�ول اىل منتج 
حقيقي. فكل االخراعات يف بلدي تظل 
حربا ع�ى ورق. وتتوقف مهام العالم 
الجلي�ل بينن�ا يف نقط�ة رأس س�طر 
وينتهي كل يشء. فكم من اخراعات 
ضاعت وتحولت هباًءا منثوراً، ألنها لم 
تولد يف بيئة تعرف قيمتها الحقيقية، 
وتسري بها يف مسارها الطبيعي، ليعود 
نفعه�ا عى تلك البيئة، واملجتمع الذي 
يضمها. وعى الرغ�م ان بلدي العراق 
يزخ�ر بعقول منتج�ة وخالقة قادرة 
عى منافسة العقول العاملية يف الدول 
املتقدم�ة اال ان�ه – م�ع االس�ف – ال 

يس�تطيع هذا البلد املبتى من تحقيق 
املعادل�ة العلمي�ة الخاص�ة باإلب�داع 
العلمي، واالخ�راع. ليضع املخرع يف 
مكانه املناسب من االهتمام والرعاية. 
ب�ل نج�د ان بريوقراطي�ة الوظيف�ة 
املالية التتناس�ب  االعتم�ادات  وقل�ة 
العلمية. فمؤسس�اتنا  االيقاعات  مع 
قادرة ع�ى رصف ماليني الدنانري عى 
اوج�ه الضياف�ة والب�ذخ يف االطعم�ة 
وال�دروع  والهداي�ا  واالكسس�ورات 
يف املهرجان�ات واملؤتم�رات وغريه�ا. 
ولكنها تبخل ب�ل تحجب تمويل ابداع 
واحد س�واء كان اخراعا ام اكتشافا 
ام ابت�كارا يضي�ف خط�وة هام�ة يف 
العلوم. ان ازم�ة االخراع واملخرعني 
كان�ت وماتزال س�ببها ضعف ثقافة 

باكتش�اف  واالهتم�ام  االخ�راع 
املخرعني واالهتمام والرعاية املاس�ة 

بهم وبكل منجز علمي.
ولكي ال ابتعد كثريا عن املوضوع اقول 
ان العالم الي�وم يف حالة انذار قصوى 
عى اعى املستويات جراء تفيش وباء 
العاملي�ة تعمل  كورون�ا. واملخت�ربات 
لي�ال ونه�ارا بجه�ود حثيث�ة وبدعم 
س�خي من قب�ل حكوماته�ا من اجل 
ايجاد ع�الج له�ذا الوباء ال�ذي يفتك 
اس�تثناء.  دون  جمع�اء  بالبرشي�ة 
وحالة االس�تنفار العلم�ي والبحث يف 
العالم تلك يقابلها خمول وكسل وعدم 
مباالة من قبل حكوماتنا التي قولبت 
نفسها عى املساعدات والصدقات من 
هن�ا وهن�اك دون محاول�ة تذكر من 

قبلها يف اس�تنهاض العقول العراقية 
ودعمه�ا يف اكتش�افات جدي�دة لهذا 
املرض او غريه. ولكن لحس�ن حظنا 
اق�ول ان العقول العراقي�ة الكبرية ال 
تنتظ�ر فت�ات حكوماتن�ا. واعتمدت 
عى قدراته�ا الذاتية يف بلورة منجزها 
العلمي والثقايف واالدبي. واستطاعت 
من وضع العراق عى املسار الصحيح. 
ومن خاللهم ظل العراق يعمل كبقية 
دول العالم يف محاربة الوباء باالبحاث 
العلمي�ة. فكان�ت ال�رشارة االوىل من 
جامع�ة باب�ل وبالتحدي�د م�ن كلية 
العلوم الت�ي فتحت مخترباتها للبحث 
العلم�ي والتجارب فتمخضت الجهود 
عن ابتكار عقارين مضادين لفايروس 
كورون�ا. وه�ذا االنج�از العلم�ي يعد 

خطوة كب�رية يف مجال البحث العلمي 
العامل�ي يف هذا املج�ال. فكان صاحب 
املنج�ز الدكت�ور عيل حمود الس�عدي 
الذي يش�كل حلقة مهمة يف سلس�لة 
انجبه�م  ال�ذي  العراقي�ني  العلم�اء 
الع�راق. ولهذه الش�خصية انجازات 
علمية كثرية ترتقي ملرتبة االخراعات 
العلمية.يقول الباحث العراقي الدكتور 
ع�يل حم�ود الس�عدي عن اكتش�افه 
الجديد انه تمكن من تحضري عقارين 
مضادين لفايروس كورونا من تركيبة 
عش�بية قادرة كمرشوع تجريبي عى 
انقاذ حياة املصاب�ني من خطر املوت 
املحتم. مشريا اىل ان االلية االفراضية 
لعمل هذين العقارين تتمثل بقدرتهما 
وتقلي�ل  القصب�ات  توس�يع  ع�ى 

لزوجة الس�ائل املخاطي واملس�اهمة 
يف تقش�يعه خ�ارج املم�رات الهوائية 
وتدمري النت�وءات التاجية املمتدة مما 
يمنع م�ن التصاق�ه بس�طح الخلية 
الهدف. وبذل�ك يمن�ع الفايروس من 

حقن مادته الوراثية داخل الخاليا.
وبني الس�عدي اعتقاده ان العقارين 
يمث�الن طيفا واس�عا م�ن مضادات 
الفايروس�ات الت�ي تصي�ب الجه�از 
ض�وء  يف  يف�رض  وان�ه  التنف�ي 
االحتماالت العلمي�ة آللية عمل هذين 
العقارين نسبة نجاح وشفاء للمرض 
ق�د تتج�اوز 80 باملئ�ة . فض�ال ع�ن 
امكانية تحضري كمي�ة من العقارين 
لع�الج مايق�ارب 100 حال�ة يومي�ا 
. مؤك�دا صعوب�ة التوص�ل اىل لق�اح 

فايروسات RNA النها تغيري تركيبها 
الوراثي بسهولة.

واش�اد الباحث بجه�ود جامعة بابل 
ودعمه�ا الكب�ري يف انجاز ه�ذا العمل 
وتوجيه�ات رئيس�ها الدكت�ور عادل 
املوسوي وعميد كلية العلوم الدكتورة 
ايناس الربيع�ي يف التغلب عى الكثري 
من املعوقات واملشاكل التي اعرضت 
العمل م�ن خالل الدع�م الكبري وفتح 
املختربات العلمي�ة ومفاتحة الجهات 
املعني�ة يف دائ�رة صح�ة باب�ل بغي�ة 
ادخ�ال العقارين يف مرحل�ة التجريب 
اال ان الروت�ني الكب�ري يف تل�ك الدائرة 
ادى اىل توقف املرشوع . داعيا الجهات 
الصحية يف وزارة الصحة اىل تبني هذا 

املرشوع العلمي.

           روبرت زاريتسكي

شهد أفضل عرص غابر حدثاً صادماً ومباغتاً، 
فتح�ّول فجأًة إىل أس�وأ عرص ع�ى اإلطالق! 
اجت�اح وب�اء أق�وى بل�د يف العال�م، فعّط�ل 
اقتصاده وه�دد بتفكيك مؤسس�اته املدنية 
والسياسية، يف عالٍم مثقل أصالً باالضطرابات 
ب�ني ال�دول املتنافس�ة والك�وارث الطبيعية 
الناجم�ة عن الجفاف واملجاعة، اعُتربرِ الوباء 
»أس�وأ ح�دث كارث�ي وقاتل« ع�ى اإلطالق، 
ففي صيف ع�ام 430 قبل امليالد، »بدأت أوىل 
مظاه�ر الطاعون تّتضح بني س�كان أثينا«، 
كم�ا يذكر املؤرخ اإلغريقي ثوس�يديديس يف 
 History of the Peloponnesian War كتابه

)تاريخ الحرب البيلوبونيسية(.
رغ�م م�رور ألَفي س�نة ونصف ع�ى كتابة 
ثوس�يديديس له�ذه الكلمات، ي�ردد اليوم 
صدى »تحقيقه« بأسباب ونتائج الحرب التي 
أنهت هيمنة أثين�ا عى العالم اإلغريقي، فما 
كان ثوس�يديديس ليتفاجأ بما يحصل، فهو 
أعلن يوماً أنه كتب »مرجعاً لجميع األزمنة«. 
يواف�ق واضع�و النظري�ات ح�ول العالقات 
الدولي�ة وخ�رباء آخ�رون عى ه�ذا االدعاء، 
فق�د انج�ذب ه�ؤالء العلم�اء إىل األس�لوب 
املوضوع�ي يف وص�ف األحداث وتش�خيصها 
يف اليون�ان القديم�ة ول�م يكتف�وا باعتب�ار 

ذلك املؤرخ الش�هري أباً للتاريخ فحس�ب، بل 
اعت�ربوه أباً ملختل�ف أش�كال الواقعية، بدءاً 
من الواقعية الكالسيكية وصوالً إىل الواقعية 
الجدي�دة والواقعي�ة الهجومية.لكن لم يكن 
ثوس�يديديس واضع نظريات بق�در ما كان 
فيلس�وفاً أخالقياً، ولم تكن مواضيعه تتعلق 
بش�كٍل أس�ايس بالديناميات الدولية، مثلما 
لم يكن س�وفوكليس يرّكز ع�ى الديناميات 
العاب�رة لألجي�ال، لك�ن استكش�ف ه�ذان 
الكاتب�ان )اخترب كل واح�د منهما الطاعون 
وكتب عنه( الظروف اإلنس�انية واستخلصا 
�رَب األخالقية، ومثلما يتعامل  منها بعض العرِ
سوفوكليس مع رد »أوديب« عى الطاعون يف 
طيبة، يستعمل ثوسيديديس األسلوب نفسه 
ل�رشح تعامل س�كان أثينا م�ع الطاعون يف 
مدينته�م: ه�و يحل�ل التداعي�ات األخالقية 
للترصف�ات، فيمدح بعضه�ا وينتقد بعضها 
اآلخ�ر، ف�إذا كان ثوس�يديديس محقاً حني 
قال إن »مس�ار الظروف اإلنسانية« ال يتغري 
مطلقاً، يمكن اعتبار الدروس التي يقّدمها يف 
كتابه ع�ن الطاعون مهمة يف الزمن املعارص 

أيضاً.
لطاملا احتار العلماء املعارصون حول طبيعة 
املرض الذي دّمر أثينا، وقد تراوحت الخيارات 
املحتملة بني الكول�ريا واإلنفلونزا والتيفوئيد 
واإليب�وال، لكن ل�م يكن ثوس�يديديس يهتم 

أو أس�بابه، ف�كل م�ا كان  امل�رض  بأص�ل 
يهّم�ه هو أن�ه وباء ال مثيل ل�ه، وبني لحظة 
وأخ�رى، كان صداع قوي يصيب أش�خاصاً 
أصح�اء، ثم تظه�ر لديهم أع�راض العطس 
وبّحة الص�وت وااللته�اب، ثم »يص�ل األلم 
إىل الص�در ويرافق مع س�عال ح�اد«، حيث 
كان املصاب�ون يواجهون اضطرابات داخلية 
أخرى، فيعيشون معاناة كربى طوال أسبوع 
قبل وفاتهم. »مات البعض بس�بب اإلهمال، 
ومات البعض اآلخر رغم تلقي أقىص درجات 
الرعاية«. ُصدرِم األطب�اء بطبيعة املرض غري 
املس�بوقة، فماتوا قبل امل�رىض الذين حاولوا 
معالجته�م، وتب�نّي حينه�ا أن اآلله�ة الت�ي 
يعبدها السكان لم تكن مفيدة أيضاً، رسعان 
م�ا اختف�ت األدعي�ة واألضاح�ي االعتيادية 

ألنها لم ُتعطرِ أي نتيجة.
ذل�ك »العقاب اإلله�ي الكارث�ي القاتل الذي 
تعج�ز الطبيعة البرشية ع�ن تحّمل أمله« لم 
يستهدف الجسم فحسب، بل أصاب املجتمع 
ككل، ورسع�ان م�ا تصاع�دت اإلصابات يف 
مؤسس�ات املدينة، وتخى الناس رسيعاً عن 
طقوس الدفن التقليدية، وامتألت الش�وارع 
واملعابد بجثث املوتى وأش�خاص عى ش�فري 
املوت، أما األحياء فتحطموا من ضخامة ذلك 
الحدث و«فق�دوا اهتمامهم بجميع املظاهر 
املقدسة أو الدنسة«، ويف ظل تاليش »الخوف 

من اآللهة أو قانون البرش«، أصبحت الفوىض 
سّيدة املوقف، فراح الناس »يجاهرون بهدوء 

بكل ما كانوا يفعلونه خلسًة يف السابق«.
وفق تقديرات املؤرخني، مات حوايل 30% من 
س�كان املدينة التي ش�ملت 200 ألف نسمة 
بس�بب الطاعون، ليصبح هذا الرقم صادماً 
بدرجة إضافية حني نعرف أن ثوس�يديديس 
ال يط�رح أي أرقام دقيقة ع�ن عدد الوفيات 
نتيج�ة الطاع�ون، مع أنه يق�ّدم يف مراجعه 
التاريخية األخرى أرقام�ًا دقيقة عن الجنود 
واملعدات، لكن�ه يختم كتابه بعب�ارة خالدة: 
»هك�ذا كان�ت طبيع�ة الكارث�ة، وق�د ألقت 
بأعبائه�ا الثقيلة عى س�كان أثينا، فاجتاح 
ش�بح امل�وت املدين�ة وانت�رش الدم�ار يف كل 

مكان«.

صفات البرش ومصريهم
يروي ثوس�يديديس تفاصي�ل الطاعون بعد 
أشهر يف مقطع من كتابه: التأبني الذي يلقيه 
بريكليس لإلشادة باملواطنني والجنود الذين 
سقطوا يف املعارك وملدح »قوانني« املدينة التي 
تش�مل الع�ادات والتقاليد أيض�اً، أي معايري 
املجتم�ع، كان بريكليس يصّور مجتمع أثينا 
عى أن�ه نموذج لالت�زان واالعت�دال، بمعنى 
أنه ج�ريء لكن غري مت�رع، ومنفتح لكن 
دائم الحذر، وغ�ري أناني لكن يدرك مصالحه 

الخاص�ة، تل�ك الصف�ات برأيه جعل�ت أثينا 
»مدرسة لليونان كلها«.

لكن يكش�ف مصري أثينا مدى هشاش�ة تلك 
القوان�ني، وحاملا تنتهي مراس�م الدفن، كان 
الطاعون يس�تفحل يف كل مكان، حيث وقع 
بريكلي�س بدوره ضحي�ة ذلك الوب�اء، فقد 
خذلته »حكمته« التي كان يتفاخر بها ومنعته 
من توّقع هذا الحدث، حتى أنها س�اهمت يف 
تفاقمه. أدى قراره بنقل العائالت من املزارع 
وراء ج�دران أثينا املكتظة أص�اًل، لحمايتهم 
من سكان أسربطة، إىل انتشار الوباء وموته 
ش�خصياً.كان سوفوكليس يس�تطيع كتابة 
تفاصيل تلك اللحظة، ه�و كتبها فعالً خالل 
العقد ال�ذي تال الطاعون، وُقّدمت مرحيته 
Oedipus the King )أودي�ب املل�ك( يف ع�ام 
426 قب�ل امليالد عى األرج�ح، أي تزامناً مع 
تاليش املوج�ة الثانية )ال املوج�ة األوىل( من 
الطاع�ون، هكذا ش�اهد جمه�ور مؤلف من 
الناج�ني املذهولني قرار »أوديب« املأس�اوي 
بمحاربة الطاعون الذي غزا مس�قط رأس�ه 
يف طيب�ة، ف�كان ذلك الق�رار مأس�اوياً رغم 
النواي�ا الحس�نة الكامن�ة وراءه ألن�ه أدى 
إىل تدم�ري »أودي�ب« ومدين�ة طيب�ة كلها.يف 
النهاي�ة، تكش�ف مرحيات س�وفوكليس، 
عى غ�رار مراجع ثوس�يديديس، أن مس�ار 
األحداث التاريخية يشهد تقلباً مستمراً، لكّن 

صفات البرش تبقى ثابتة، فالسلطة ُتعمينا، 
والغطرس�ة تحّطمنا، والثروة تسعدنا، لكن 
مع نفحة من الس�خرية دوماً، كما يستنتج 
الكاتب�ان أن الغضب يحرك الن�اس أكثر من 
األم�ل، لكنه يدفعهم يف االتجاه الخاطئ، ويف 
ظ�ل تصاعد الح�رب وتفاق�م الطاعون، الم 
سكان أثينا بريكليس، فعاقبوه عى القرارات 
التي أشادوا بها سابقاً، وبعد وقٍت قصري عى 
وفاته، أخذ ألس�يبياديس مكانه وكان المعاً 
بالقدر نفس�ه، لكن لطاملا انش�غل بتحقيق 
مصالحه الخاصة، فأدى جشعه وغروره إىل 
تدمري مدينته.ال يرك ثوس�يديديس فس�حة 
أم�ل كب�رية، لكنه ال يس�مح بن�رش اليأس، 
الكالس�يكية  العص�ور  الباحث�ة يف  وكان�ت 
القديم�ة، ليزا إيرين هاو، محقة يف قولها إن 
ذل�ك املؤرخ القديم يقدم درس�اً أخالقياً بناًء 
عى قيمة البساطة، وكان بريكليس تجسيداً 
حياً لتلك البساطة )إنها الشخصية الوحيدة 
الت�ي لم ينتقدها ثوس�يديديس يوماً عى مر 
التاريخ(، وُتعترب هذه القيمة نسخة منّقحة 
من القوانني التي ش�ّوهها الطاعون لكنه لم 
يدّمرها، فالتاريخ مرجع لجميع األزمنة ألن 
فضائ�ل الذكاء واالس�تقامة والفك�ر املدني 
واالنفت�اح، يف امل�ايض كم�ا يف الح�ارض، قد 
تت�وارى عن األنظار أحيان�اً لكنها ال تختفي 

مطلقاً.

اعالن مناقصة خارجية للمرة االوىل
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

فعى الراغبني باالشراك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عى وثائق املناقصة 
وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يت�م تس�ليم العطاءات وبظ�روف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واس�م ورقم 
املناقص�ة اىل العن�وان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مص�ايف الجنوب ،رشكة عامة  � 
الش�عيبة � محافظ�ة الب�رصة / جمهورية الع�راق ( يف املوعد املح�دد  7/26 /2020 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة 
البرصة املحيل( بدال من 2020/4/28 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل 
العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحض�ور يف العن�وان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مص�ايف الجنوب / رشكة عامة � 
الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2020/7/26 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم 

الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 300,000( ثالثمائة الف دوالر امريكي فقط 

4 � تقديم كافة الوثائق املشار اليها يف الوثيقة القياسية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء ( ابتداء مع العطاء 
مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة يف القسم 

الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التأهي�ل : عى مقدم العطاء ان يق�دم ادلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث )متطلبات 

التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية 

وان تكون وموقعة ومختومة
7 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عى ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي 

او اليورو او الدينار العراقي و املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( )بالنس�خة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن مرصف عراقي 
معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره )6000( $ س�تة االلف دوالر امريكي فقط والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم 

واسم املناقصة عى ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  ش�مول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام 

تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
10 � تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية )MSDS( مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة للطلبيات الكيماوية املعلنة 

11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
12 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

13 � لجه�ة التعاق�د الح�ق يف الغاء املناقص�ة يف اي مرحلة من مراحلها قبل ص�دور كتاب االحالة بناء عى اس�باب مربرة دون تعويض 
مقدمي العطاءات 

14 � لالطالع عى تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

15 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعى العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

16 � عى مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

اعادة نرش مناقصة خارجية 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعادة اعالن املناقصة التالية :

فع�ى الراغبني باالش�راك باملناقص�ة الحضور اىل مقر الرشك�ة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة الب�رصة للحصول عى وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واس�م ورقم 
املناقص�ة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشك�ة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � 
الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 2020/7/15 الساعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة البرصة 
املح�يل( ويف حال�ة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االع�الن اىل ما بعد العطلة ويعت�رب اليوم الذي ييل العطل�ة اخر يوم لغلق 
املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 
االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة 

البرصة / جمهورية العراق يف 2020/7/15 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 100,000 $( مئة الف دوالر امريكي 

4 � تقدي�م كاف�ة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدم�ي العطاءات وورقة بيان�ات العطاء ( ابتداء مع 
العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة 
يف القس�م الراب�ع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة س�يتم اس�تبعاد العط�اء وال تتحمل رشكتنا اي 

مسؤولية بذلك
5 � متطلبات التأهيل : عى مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عى القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث )متطلبات 

التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من الوثيقة القياسية 

وان تكون موقعة ومختومة
 7 � تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرة ال تقل ع�ن )120( يوما من تاريخ الغلق ع�ى ان يكون مبلغ العطاء التج�اري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن مرصف عراقي 
معتم�د ل�دى البنك املركزي العراقي ومبلغ قدره )2,000( $  الفان دوالر امريكي ال غري  والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم 

واسم املناقصة عى ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام 

تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
10 � تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية )MSDS(  مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة للطلبيات الكيماوية املعلنة 

11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
12 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

13 � لجه�ة التعاق�د الح�ق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عى اس�باب مربرة دون تعويض 
مقدمي العطاءات 

 14 � لالطالع عى تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

15 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعى العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

16 � عى مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 577/2020/  E 
للمرة االولى

 Two complete heavy duty screw type pumps with electricity
item no 3805 J-JA

 المبلغ التخميني للمناقص )300000( ثالثمائة الف دوالر امريكي فقط 
 200.000

IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1  2020 / REQ .565
اعالن للمرة الثانية ACTIVATED ALUMINA 100.000 IQD
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحم�ل،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 الثور،لقد وصلت إىل حائط س�د يف 
الوق�ت الح�ايل، ويبدو أن ال يشء يح�رز تقدًما 
وأنت عىل وش�ك االستس�الم. اعت�رب مثل هذه 
األوقات اختباًرا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك 

قريًبا أهمية امليض قدًما يف خططك. 

عزيزي ب�رج الجوزاء،هذا الحماس املكتش�ف 
حديًث�ا كان يت�م التعبري عنه يف امل�ايض برتدد. 
أخ�رًيا، يمكنك ترك املايض وراء ظهرك والتطلع 
إىل املس�تقبل. ال تخف م�ن التخلص من كل ما 

يعوقك. 

عزيزي ب�رج الرسطان،اليوم أن�ت متفق أخريًا 
م�ع ذات�ك، وه�ذا يتض�ح لآلخرين م�ن خالل 
س�لوكك. يف العمل، س�وف يطلب من�ك الزمالء 
النصيح�ة، وكذلك الح�ال يف حيات�ك الخاصة. 
تأكد من االحتفاظ بالتوازن بني األخذ والعطاء 

حتى تتمكن من االستفادة من الصداقات.

عزيزي برج األس�د، حماسك يمكنك من العمل 
بنجاح من خالل فريق، كما يمكنك ترك عالمتك 
بهدوء إذا قمت بإنجاز املهام مع اآلخرين. لكن 
تذكر أن نجاح املجموع�ة هو األهم وليس األنا 

الخاصة بك.

عزيزي برج العذراء،أنت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفس�ك وتظهر س�الًما داخلًي�ا واضًحا، 
كم�ا أنك مفعًما بالحيوي�ة والحماس، ونتيجة 
لهدوئ�ك الخارج�ي، يش�عر جميع م�ن حولك 
بالراح�ة يف وج�ودك. ثقتك وس�عادتك بالحياة 

تعني أن زمالئك وأصدقائك يثقون بك

عزي�زي برج امليزان،يف املجم�ل، أنت 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 ب�رج العقرب، أنت تحم�ل حمالً ثقيالً 
من املشكالت؛ ابدأ بتخفيف األثقال عن كاهلك، 
الزي�ادة.  يف  املصاع�ب  تس�تمر  فس�وف  وإال 
يج�ب أن تص�ل إىل اس�رتاتيجية يف التعامل مع 
التحديات املهنية والخاصة بدون إضاعة الكثري 

من الطاقة يف نفس الوقت.

عزيزي برج القوس،عىل الصعيَدين الجسماني 
والعقالني، أنت تش�عر بأن�ك صحة جيدة وأنك 
متف�ق مع ذات�ك. أنت تس�تمتع باألم�ور التي 
تقوم بها وتريد اقتس�ام هذه التجارب مع من 

هم قريبون منك. 

ُتنب�أ باق�رتاب وق�وع  عزي�زي ب�رج الجدي،ي�
مش�اكل غ�ري متوقع�ة وتحفي�زك ع�ىل حلها 
أصعب م�ن املعتاد، فال تيأس وأعثر عىل بدائل. 
تس�اءل أيًضا إىل أي درجة س�تأثر تلك املشاكل 

سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج الدلو،تتزايد املشاكل التي تصادفها 
يف مسارك، ولذلك احرص عىل عدم نفاذ مواردك 
البدنية والنفس�ية. تأَن يف تحديد املشاكل التي 
تمثل حًقا إعاقة يف مس�ارك وتس�تحق التفكري 

فيها وتكريس طاقتك يف مواجهتها. 

عزيزي برج الحوت،كل الش�واهد تش�ري إىل أن 
املرشوع الخاص بك ليس عىل وشك السري قدًما 
يف الوق�ت القري�ب. سيس�توجب علي�ك قريًبا، 
مواجهة عدد من العقبات واإلخفاقات أكثر من 

ذي قبل، ولن تحرز أي تقدم.

العذراء

احلوت

تصميامت أول حواسب منزلية
قبل وقت طويل من ظهور الحواس�ب 
يف الغرف الصغرية، كانت هذه األجهزة 
متواجدة فق�ط يف الجامعات واملعاهد 
البحثية ومقرات الرشكات الكربى، ولم 
تكن بالتطور وال الشكل الذي أصبحت 

عليه اآلن.
م�ن   »4004« الدقي�ق  املعال�ج  وكان 
رشك�ة »إنتل« هو أول نس�خة تجارية 
متاحة للبيع عام 1971، وكانت بمثابة 
تح�ٍد للجميع، وكان�ت أحجام األجهزة 
األوىل كبرية بحي�ث ال يمكن وضعها يف 

غرف منزلية.

ونرش الصحف�ي »أليكس ويلتش�اير« 
كتاباً تحت اس�م »الحواس�ب املنزلية: 

100 أيقون�ة صورت الجي�ل الرقمي«، 
وتحدث من خالله ع�ن هذه الصناعة 

التكنولوجية وبداياتها.
ون�رش »ويلتش�اير« يف كتاب�ه ص�وراً 
للنماذج األوىل من الحواس�ب وش�كلها 
وبعض التقني�ات املميزة بها واألعمال 

التي أمكنها تنفيذها.
ورأى الصحفي »ويلتش�اير« أن إتاحة 
الحواس�ب للجمي�ع وإمكانية وضعها 
يف غ�رف املن�ازل كان بمثاب�ة تح�دي 
اع�رتاه  األم�ر  ان  لل�رشكات خاص�ة 
تقنيات عديدة مثل الشاشات والرقائق 

اإللكرتونية وأشباه املوصالت ولوحات 
املفاتيح وأنظمة التشغيل وغري ذلك.

نموذج »كي�ت« »مينيف�اك 601«الذي 
اس�تخدم يف بداي�ة األم�ر م�ن جان�ب 
ع�ىل  املوظف�ني  لعري�ف  ال�رشكات 

الحواسب.
 النسخة األصلية من »آبل ماكينتوش« 
ات�ي ص�درت ع�ام 1984.  »كومودور 
بيت 2001« الذي كان مزوداً بمسجل.

 نس�خة م�ن »آب�ل« كانت واح�دة من 
ثالثة نماذج من الحواس�ب غري ش�كل 

الصناعة عام 1977.

مايكروسوفت تعرض مكافأة 
كبرية ملن خيرتق أحد أنظمتها

أعلنت رشكة »مايكروس�وفت« عن 
تقديمه�ا ملكافأة مالية قيمتها 100 
أل�ف دوالر أمريك�ي مل�ن يس�تطيع 
اخ�رتاق أم�ان النس�خة املخصصة 
التابع�ة له�ا م�ن نظ�ام التش�غيل 

»لينوكس أو إس«.
إصدارا  »مايكرس�وفت«  وصمم�ت 
مخصص�ا م�ن »لينوك�س« الع�ام 
 Azure Sphere لنظ�ام  املن�رم 
OS املخص�ص للعم�ل م�ع الرقائق 
اإللكرتوني�ة ملنصة إنرتنت األش�ياء 

IoT التابعة لها.
اختب�ار  »مايكروس�وفت«  وتري�د 
 ،Azure Sphere OS نظ�ام  أم�ان 

وستدفع ما يصل إىل 100 ألف دوالر 
يف حال�ة اخ�رتاق النظ�ام الفرع�ي 
لألم�ان Pluton، أو وض�ع الحماية 
Secure World، حسبما ذكر موقع 
AIT NEWS املتخص�ص باألخب�ار 

التقنية.
الثغ�رات  ويع�د برنام�ج مكاف�آت 
ج�زءا م�ن تح�د بحثي مدت�ه ثالثة 
أش�هر، يمتد من 1 يوني�و حتى 31 

أغسطس.
جدي�ر بالذكر أن »مايكروس�وفت« 
 Azure كان�ت ق�د أعلنت عن نظ�ام
 Build يف مؤتم�ر املطورين Sphere

.2019

ذبحوه وأنقذه بعض املارة
ل�م يكن لينجو ضاب�ط الرشطة ممتاز 
حمي�د الرويجل من امل�وت املحقق لوال 
لط�ف الل�ه ث�م م�رور بعض الش�بان 
استنجد بهم ماس�كاً رقبته التي تنزف 
دم�اً يف أح�د ش�وارع مدين�ة م�والي 
إدريس زرهون املغربية.وتعود تفاصيل 
الجريمة بحسب موقع »CNN بالعربية« 
لتعرض ضابط رشطة ممتاز متقاعد يف 
املغرب إىل محاولة قتل، بعدما قام أربعة 
أش�خاص بتقييده ثم غرس السكني يف 

عنق�ه ألجل ذبحه، قبل أن يتم اكتش�اف 
الجريم�ة من ط�رف بعض امل�ارة، الذي 
نقله إىل مستش�فى حيث أجرى الضابط 
عملية جراحية معق�دة أنقذته من موت 

محقق.وجرت الواقعة األسبوع املايض يف 
مدينة موالي إدري�س زرهوناملغربية. إذ 
تعرّض أربعة أش�خاص لحميد الرويجل، 
ضابط رشطة ممتاز، يبلغ من العمر 61 
سنة، تقاعد قبل أشهر قليلة، وقّيدوه إىل 

جذع شجرة، ثم سألوه عن مآل مصري 
ملّ�ف كن�ز س�بق لزعيمه�م أن وض�ع 
شكاية بشأنه، وملا أخربهم الضابط أنه 
ال يعلم ش�يًئا عن امللف، مّرروا السكني 
داخ�ل رقبت�ه م�ن الوري�د إىل الوري�د.
يقول حميد الرويج�ل: »يتزعم أحدهم 
مجموعة الس�تخراج الكن�وز، هو من 
حاول قتيل، قبل أن يكتش�ف أحد املارة 
الواقعة فبدأت بالراخ لجلب االنتباه، 
األمر الذي أوقف عملية ذبحي«.وأضاف 
الضاب�ط املغرب�ي ال�ذي ت�رّأس س�ابًقا 
مصلحة حوادث السري باملدينة: »مسكُت 
الج�رح بي�دي وأن�ا أكاد أفق�د الوع�ي، 

وركبت يف سيارة فاعل خري.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
» تكف�ي 4 أش�خاص » - 2 ك�وب دقيق - كوب ونصف ك�وب حليب - 
نص�ف كوب جبنة بيضاء - 2 بيض�ة - 2 ملعقة كبرية زيت - 1 ملعقة 
صغرية بيكنج بودر - رش�ة فلفل أس�ود - رش�ة س�كر - رشة ملح - 

طريقة عمل بان كيك بالجبن الكريي
خطوات التحضري:

يوض�ع الحلي�ب يف الخ�الط، ويضاف إلي�ه الجبن�ة والبي�ض والزيت، 
ويرضب جيداً.

يضاف امللح والسكر والبيكينج باودر والدقيق والفلفل األسود، ويرضب 
مرة اخرى حتى يتجانس ونحصل عىل خليط شبه سائل.

يوضع الزيت يف مقالة غري قابلة لإللتصاق عىل النار حتى يسخن.
يصب الخليط يف املقالة ليكون أقراص متوسطة الحجم.

يقلب عىل الجانبني حتى يحمر، وتكرر العملية حتى إنتهاء الكمية.
يوضع يف الطبق، ويقدم.

بان كيك باجلبنة

؟؟هل تعلم
نق�ص فيتام�ني د يف الجس�م 
يؤدي إىل اإلحس�اس بالهبوط 

العام واالكتئاب.
املل�ح الزائد يف الطع�ام يؤدي 
إىل اإلصابة بهشاشة العظام. 
عدد صمامات القلب هم أربع 
صمامات. عدد مرات التنفس 

18 مرة يف الدقيقة الواحدة. 
حاسة السمع هي آخر حاسة 

يفقدها اإلنسان قبل الوفاة. 
ل�و حدث�ت أي اضطراب�ات يف 
الغدة الدرقية، ف�إن ذلك يؤثر 
عىل النوم والنم�و، ويؤدي إىل 

التعرق الزائد.
م�ن  العدي�د  ينق�ل  الذب�اب 

األمراض منها االسهال .
هل تعلم أن اإلنسان يستطيع 
أن يتوق�ف ع�ن التنف�س ملدة 
ترتاوح ب�ني 3: 7 دقائق فقط 
واكث�ر من ذلك يلجا االنس�ان 

اىل انابيب التنفس الصناعي.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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السهالين: مرشوع درجال نواة حقيقية إلعداد 
اسرتاتيجية وطنية مستقبلية شاملة للشباب

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد املدير التنفي�ذي للجنة االوملبية 
ان  الس�بت،  الس�هالني،  جزائ�ر 
م�روع وزي�ر الش�باب والرياضة 
عدنان درجال بتشكيل لجنة إلعداد 
مروع تأهيل القيادات الش�بابية، 
ه�و بمثاب�ة ن�واة حقيقي�ة إلعداد 
مس�تقبلية  وطني�ة  اس�راتيجية 

شاملة للشباب.
وق�ال الس�هالني، »نثم�ن مروع 
وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدن�ان 
الع�داد  لجن�ة  بتش�كيل  درج�ال 

الش�بابية،  القي�ادات  تأهي�ل  م�روع 
واصف�ا امل�روع بأن�ه »يرس�م مالمح 
تش�كيل ن�واة حقيقي�ة تمهي�دا العداد 
اس�راتيجية وطنية مس�تقبلية شاملة 

للش�باب ، مبني�ة عىل دراس�ات واقعية 
مثمرة«.

يعت�ر  »امل�روع  أن  الس�هالني  واك�د 
خط�وة بناءة ستس�اهم حتم�ا يف اعادة 
بن�اء الش�خصية الش�بابية بم�ا يؤم�ن 

بمكتس�بات  انتماءه�ا  ثق�ة 
املرحلة الجديدة«. واضاف أن 
»ه�ذه الخطوة وع�ىل الرغم 

م�ن املطالب�ات الكث�رة 
اال  الس�ابقة  للسنوات 

انه�ا أهملت بش�كل 
متعم�د، وان اع�ادة 
بمثابة  له�ا  الروح 
حج�ر  وض�ع 
االس�اس ملروع 
شبابي ناهض«. 
واثنى السهالني 
ع�ىل »خطوات 
درجال الرسيعة والعملية 
عىل الرغم م�ن املصاعب 
تواج�ه  الت�ي  املتوارث�ة 

وزارته«.

رسميًا.. القوة اجلوية جيدد الثقة 
باملدرب أيوب اوديشو

             المستقبل العراقي/ متابعة

اعلن نادي القوة الجوية الريايض، السبت، 
تجديد الثقة باملدرب أيوب اوديش�و، 
لقي�ادة فريق ك�رة »الصقور« يف 

املوسم املقبل 2020/ 2021.
ويقود اوديش�و فري�ق الصقور 
منذ 16 آذار 2019 وقاد الصقور 
لوصاف�ة ال�دوري العراقي يف 

املوسم املايض.
وقال مدير املكتب االعالمي 
لن�ادي الق�وة الجوية عالء 
محم�د، عن »إدارة نادي القوة 
الجوية، ق�ررت تجدي�د عقد 

مدرب الفريق أيوب اوديشو لقيادة الصقور 
يف املوسم املقبل«.

وأوضح أن »تجديد عقد اوديش�و يأتي بس�بب 

الثقة املفرطة باملدرب وللحفاظ عىل اس�تقرار النادي للمنافسة 
عىل البطوالت محلياً وخارجياً يف املوسم املقبل«.

تج�در اإلش�ارة اىل ان عقد اوديش�و ينتهي نهاية املوس�م الحايل 
.2020 /2019

مييس: أفتقد هذا 
املكان كثريًا

سولسكاير يتسلح بالتناوب 
ملواجهة اجلدول املزدحم

              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�ر األرجنتين�ي ليونيل مي�ي، نج�م وقائد برش�لونة، 
عن مش�اعره قب�ل أيام من اس�تئناف مباري�ات الدوري 
اإلس�باني، بعد 3 أش�هر من التوقف بس�بب أزمة فروس 

كورونا املستجد.
ون�ر ميي صورة ل�ه يف »كامب نو« معق�ل البلوجرانا، 
عر حس�ابه عىل »إنس�تجرام«، وكتب عليها: »أفتقد هذا 

املكان كثرًا.. ال يمكنني االنتظار للعب هنا مرة أخرى«.
وقالت صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، إن ميي 
رشع يف الرك�ض خ�الل مران اليوم، وس�ط تف�اؤل كبر 
بلحاقه بمباراة ريال مايوركا، املقررة السبت املقبل ضمن 

الجولة ال�28 من الليجا.
وكان املوقع الرسمي لرشلونة قد أعلن، أمس الجمعة، أن 
قائد الفريق يعاني من إصابة بس�يطة، يف عضالت الفخذ 

اليمنى.
وتش�ر التوقع�ات إىل أن الرغ�وث، س�يعود إىل التدريبات 

الجماعية للبارسا، االثنني املقبل.

عيل عدنان يوجه رسالة جلمهوره

نبأ سار لليفربول من رشطة بريطانيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

وجه نجم املنتخب الوطني لكرة القدم 
ون�ادي فانكوفر وايت كاب�س الكندي 
جمه�وره  اىل  رس�الة  عدن�ان،  ع�ي 
بعد ف�وزه باس�تفتاء موق�ع االتحاد 
االسيوي عن »الالعب االسيوي األعظم 

يف الدوري اإليطايل«.
وتف�وق عدنان م�ن خ�الل التصويت 
ناكات�ا،  هيديت�ويش  اليابان�ي  ع�ىل 
االيراني رحمان رضائي، الياباني يوتو 
ناغاتومو، االس�رايل مارك بريشيانو، 
اليابان�ي كيس�وكي هون�دا، الك�وري 
الجنوب�ي أهن جونغ-ه�وان، الياباني 

تاكايوكي موريموتو، االسرايل فينس 
غريال، الياباني شونسوكي ناكامورا.

للس�ومرية  حدي�ث  يف  عدن�ان  وق�ال 
ني�وز، »ال اعل�م كيف أصف ش�عوري 
وانا اش�اهد محبة الناس ودعمهم يل، 
افتخر جداً باني امتل�ك جمهوراً رائعاً 
يساند العبه يف جميع األوقات ويمنحه 

دفعة معنوية اىل االمام«.
وأوض�ح بالق�ول، “اود ان اش�كر كل 
م�ن ص�وت يل ومنحني لق�ب »الالعب 
االس�يوي األعظم يف ال�دوري اإليطايل« 
وه�ذا االمر اعتره انج�ازاً خاصة وان 
القائمة الت�ي كانت تنافس�ني ضمت 

خرة العبي القارة«.
يذك�ر ان عدنان مثل نادي�ي اودينيزي 
يف  تواج�ده  ف�رة  خ�الل  واتالنت�ا 

الكالتش�يو اإليطايل للفرة من 2015-
.2019

              المستقبل العراقي/ متابعة

بات ليفربول يملك فرصة التتويج بلقب الدوري اإلنجليزي 
ع�ىل ملعبه )األنفيل�د(، بعد تراجع الرط�ة املحلية عن 

رغبتها بخصوص خوض املباريات عىل مالعب محايدة.
وطالبت الرطة املحلية الش�هر امل�ايض بخوض مباراة 

تتويج ليفرب�ول بلقب الدوري عىل ملع�ب محايد، خوًفا 
من تفيش فروس كورونا بني الجماهر، يف حال تجمعت 

خارج ملعب أنفيلد.
وبحسب صحيفة »ذا صن« الريطانية، فقد بات بإمكان 
رج�ال يورج�ن كلوب اس�تقبال كريس�تال ب�االس عىل 

ميدانهم يوم 24 يونيو/حزيران املقبل.

وحس�ب الصحيفة، يأتي القرار بعد نقاش�ات ألكثر من 
أس�بوع بني مس�ؤويل الريمرليج والرط�ة والحكومة 
واملجلس املحي.ويتصدر ليفرب�ول جدول ترتيب الدوري 
اإلنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب مالحقيه مانشسر 

نق�اط لضم�ان التتويج سيتي، ويحتاج لحصد 6 
ل�ه منذ  األول  عام 1990.باللق�ب 

عودة الربيمريليج.. أرقام تارخيية يف املوسم االستثنائي
              المستقبل العراقي/ متابعة

تع�ود عجل�ة الريمرليج لل�دوران بعد توق�ف دام قرابة 3 
شهور؛ بسبب تفيش فروس كورونا املستجد.

وُيستكمل املوس�م من جديد يوم 17 يونيو/حزيران املقبل، 
بمواجهتي أستون فيال أمام شيفيلد يونايتد، وقمة مانشسر 
س�يتي وآرسنال.موس�م اس�تثنائي. يعد )2020-2019(، 

من املواس�م االس�تثنائية يف تاريخ الريمرليج، فبعيًدا عن 
التوقف بس�بب كورونا، كان أول موس�م يف تاريخ املسابقة 
الذي يش�هد تطبيق عطلة منتصف املوسم يف شهر فراير/
ش�باط.كما تم تأجيل مباراة مانشسر س�يتي أمام وست 
ه�ام، من يوم 9 إىل 19 فراير املايض؛ بس�بب إعصار كيارا.
وش�هد تطبيق تقنية »الفار« للمرة األوىل، وتغير العديد من 

القوانني املتعلقة بلمسات اليد والتبديالت وركالت الجزاء.

أرق�ام قياس�ية. يف 25 أكتوبر/تري�ن األول 2019، تمكن 
ليس�ر س�يتي من تحطيم الرق�م القيايس، بتس�جيل أكر 
انتصار لفري�ق خارج ميدانه، بالتغلب عىل س�اوثهامبتون 
بنتيج�ة 9-0 ع�ىل ملع�ب س�انت ماري.وتمكن س�رجيو 
أجوي�رو، مهاج�م مانشس�ر س�يتي، م�ن تحطي�م الرقم 
القي�ايس الس�ابق لتيري هن�ري كأفضل ه�داف أجنبي يف 
تاريخ الريمرليج، بتس�جيل هدف�ه رقم 177 يف الفوز عىل 

أس�تون فيال بنتيجة 6-1.ويف املباراة نفسها، حطم أجويرو 
أيًضا الرقم القيايس ألالن ش�رر، بعدما ب�ات أكثر الالعبني 

تسجياًل للهاتريك يف تاريخ الريمرليج، بواقع 12 مرة.
وبالطب�ع كان للمتصدر ليفربول نصيب األس�د من األرقام 
القياس�ية، بمعادلة الرق�م القيايس الخ�اص بالفوز ب�18 
مب�اراة متتالية يف الدوري قبل الخس�ارة أمام واتفورد يوم 

29 فراير.

دي ليخت: لن أترك يوفنتوس.. وقوة رونالدو جنونية
              المستقبل العراقي/ متابعة

مداف�ع  ليخ�ت  دي  ماتي�اس  الهولن�دي  عل�ق 
يوفنت�وس، ع�ى وضع�ه الح�ايل داخل الس�يدة 
العجوز، ومزاملة الربتغايل كريس�تيانو رونالدو.

وقال دي ليخت خالل ترصيحات لصحيفة توتو 
س�بورت »ه�ل أنا بخ�ر يف يوفنت�وس؟ بالطبع 
س�عيد.. الحظ�ت يف األس�ابيع القليل�ة املاضية 
وأثن�اء توقف ك�رة الق�دم، أن ش�خًصا ما نرش 

بعض األشياء غر الصحيحة عني«.وأضاف »أنا 
س�عيد لوجودي هنا، أتدرب كل ي�وم مع العبني 
اس�تثنائيني، أش�عر بالتحس�ن ومبتهج بارتداء 
قمي�ص يوفنت�وس«.وكان بع�ض التقاري�ر قد 
زعمت أن دي ليخت قد يرحل عن يوفنتوس خالل 
املركاتو الصيفي املقبل.وتابع دي ليخت »العودة 
للتدريبات الجماعية؟ إنه أفضل بكثر. يف البداية 
كان بإمكاننا التدرب فقط يف مجموعات صغرة 
ول�م نتمكن من ملس بعضن�ا البعض، حيث كان 

الوضع أكث�ر صعوبة«.وواصل »يف األيام 
األخ�رة كان من الرائ�ع العودة للعمل 

بشكل طبيعي، وأن نتمكن من اللعب 
مع زمالئنا اآلخري�ن، ونتواجد مًعا 

يف امللع�ب«. وأردف »كريس�تيانو 
محرتف بشكل رائع. إنه األفضل 
يف جيل�ه وأح�د أفض�ل الالعبني 
يف التاري�خ، كما أن�ه مثال رائع 

لالعبني الشباب مثيل«.

إنفانتينو ال يتوقع رسعة عودة 
اجلامهري للمالعب

              المستقبل العراقي/ متابعة

ال يتوقع جيان�ي إنفانتينو رئيس االتحاد 
الدويل لكرة القدم، عودة الجماهر رسيًعا 
للمالع�ب، حتى مع تخفي�ف قواعد أزمة 

فروس كورونا.
بالفيدي�و  رس�الة  يف  إنفانتين�و  وق�ال 
لالتح�ادات ال�� 211 االعض�اء يف الفيف�ا 
»دعونا ال ننىس أن�ه يجب أن يكون هناك 
دائًم�ا م�كان للجماهر«.وأض�اف »بكل 
وضوح ك�رة القدم بدون جمهور ليس�ت 
كم�ا ه�ي، لكن يج�ب أن نتح�ىل بالصر 
عندم�ا ن�درس املوع�د املناس�ب إلع�ادة 
الجماه�ر للمالعب«.وتاب�ع »س�نواصل 
العمل بدون كلل برسية واحرام، لتجاوز 
ه�ذه اإلج�راءات املؤقتة، لنضم�ن عودة 
الجماهر بشكل آمن وبطريقة مسؤولة«.

وقال إنفانتينو إن الفيفا يس�تضيف عدًدا 
من املناقشات عر اإلنرنت مع االتحادات 

املحلية وأصحاب املصلحة، لرس�م ش�كل 
أفضل لكرة القدم يف املستقبل.وس�يكون 
ضم�ن ج�دول أعمال ه�ذه املناقش�ات، 
أجندة املباري�ات الدولية وع�دد املباريات 

التي يخوضها الالعبون الكبار.
وأوض�ح إنفانتين�و أنه س�مع اقراحات 
مثرة لالهتمام بشان التمويل والحوكمة 
من ح�دود الرواتب وس�قف االنتقاالت أو 
آليات الرضائب األخرى وإنش�اء صناديق 

الطوارئ.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال أويل جونار سولس�كاير م�درب مانشس�ر يونايتد، 
إن زي�ادة ع�دد الالعبني عىل مقاعد الب�دالء والتغيرات إىل 
خمس�ة، سيس�اعد املدرب�ني عىل عملي�ة التن�اوب خالل 

الجدول املزدحم عند استئناف الريمرليج.
ويس�تأنف ال�دوري اإلنجلي�زي، الذي توق�ف يف منتصف 
مارس/آذار بسبب جائحة كورونا، نشاطه يوم 17 يونيو/
حزيران املقبل، بعد املوافقة عىل زيادة عدد التغيرات يف كل 
مباراة من 3 إىل 5 العبني.وأضاف سولس�كاير ملوقع ناديه 
»التوق�ف كان طوياًل، لذلك ال أعتق�د أن الالعبني الذين لم 
يمارسوا كرة القدم لوقت طويل يمكنهم استكمال مباراة 
كاملة«.وتاب�ع »اللوائ�ح تغرت ونس�تطيع اس�تخدام 5 
تغيرات مع وجود 9 العبني عىل دكة البدالء. هذا سيساعد 
ألن الالعب�ني بع�د غيابهم لف�رة طويلة سيش�اركون يف 
مباريات رس�مية س�تمثل تحديات لهم، يج�ب مراقبتهم 
فيما يتعلق باإلصابات والحالة البدنية«.وش�دد »ال يمكن 
أن نقس�و عىل العب واحد ونقول س�تلعب كل مباراة وكل 
دقيقة، ألن ربما ستكون هناك أوقات يجب علينا االعتماد 
عىل التناوب«.ويلعب املان يونايتد صاحب املركز الخامس 
أوىل  يونيو/حزي�ران يف  توتنه�ام هوتس�بر يف 19  ض�د 

املباريات عند استئناف البطولة.

برشلونة يعلن جاهزية سواريز ملواجهة مايوركا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي برش�لونة، حصول مهاجم الفريق 
األوروجوياني لويس س�واريز، عىل الترصيح 
الطبي، للمش�اركة ضد ريال مايوركا، السبت 
املقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا.

وكان س�واريز قد خضع لعملية جراحية يوم 
12 يناير/كانون الثاني املايض، بعدما تعرض 
لإلصابة يف الغرضوف املفصي للركبة اليمنى، 
بع�د الخس�ارة ض�د أتلتيكو مدري�د يف نصف 
نهائي كأس السوبر اإلسباني.وبحسب املوقع 
الرس�مي للنادي، فإن سواريز بعد أكثر من 4 

أشهر من الغياب، سيكون قادًرا عىل املشاركة 
يف املرحل�ة النهائي�ة م�ن املوس�م، بعدم�ا بدأ 
التدريبات بش�كل طبيعي مع زمالئه.وشارك 
سواريز يف مختلف املس�ابقات، هذا املوسم يف 
23 مباراة، س�جل خالله�ا 14 هدًفا، منها 11 

يف الليجا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

طرف ثالث يرتقب انتقال فرينر إىل تشيليس
            المستقبل العراقي/ متابعة

ينتظ�ر ن�ادي ش�توتجارت األملان�ي حس�م 
مص�ر تيمو فرنر، مهاج�م اليبزيج، هذا 
الصيف، يف ظ�ل األنباء التي تفيد بقرب 
رحيله عن ملعب ريد بول أرينا. الدويل 
األملاني ارتبط باالنتقال إىل أحد أندية 
ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از بنهاي�ة 
املوسم الحايل، ويبدو أن تشيلي بات 
األقرب لضمه خالل فرة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة. ووفًقا لصحيفة »بيلد«، فإن شتوتجارت 
ينتظ�ر حس�م مس�تقبل العب�ه الس�ابق، للحص�ول عىل 
نس�بة من قيمة بيعه.وأشارت إىل امتالك شتوتجارت بنًدا 
يس�مح له بالحصول عىل 12% م�ن قيمة بيع فرنر، الذي 
لعب ضم�ن صفوفه بني عام�ي 2013 و2016. وبإمكان 
ش�توتجارت الحصول عىل 6.36 مليون يورو حال انتقال 
فرن�ر إىل تش�يلي مقاب�ل 53 مليون ي�ورو، وهي قيمة 
الرط الجزائي يف عق�ده الحايل مع اليبزيج. ومن املمكن 
أن يرص ش�توتجارت أيًضا عىل الحصول عىل 3.5% كمبلغ 

إضايف، نظر رعايته لالعب.
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شعوب هزمت اليأسفلسفة البطيخ العراقي

عدنان أبوزيداسعد عبدالله عبدعلي

اخب�ار االمس كانت ش�ديدة الرع�ب، فوباء كورونا مس�تمر بحصد 
ارواح الب�ر، واع�داد االصاب�ات يف بغ�داد تزداد بش�كل كب�ر جدا، 
مم�ا اع�اق تفكري بالكث�ر من األم�ور. ان البري�ة يف خطر.. كل 
يشء تقريب�ا توق�ف، لكن الغري�ب ان الناس يف واد اخ�ر! غر مبالني 
بالخطر، ويس�همون يومي�ا يف زيادة اعداد الراحل�ني عن هذه الدنيا 
العراقي�ة البائس�ة، قد يروها انها دنيا ال تس�تحق العيش، فاألحزاب 
مازالت ترسقنا اموالنا وحياتنا واحالمنا، فلَم نهتم بالتعقيم والتباعد 
االجتماعي، هذا منطق االغلبية التي تتحرس عىل حياة كاملوت يف عراق 
الطغاة. صوت بائع البطيخ املتجول بدد حبل افكاري: »البطيخ بالف 
دين�ار.. البطيخ بالف دينار«، لم اج�د اال اللحاق به ورشاء كمية من 
البطيخ عىل امل ان تكون لذيذة. فالبطيخ كالحظ ال يمكن ان تضمن 
ما تش�ري، وبطيخنا السيايس كان دوما س�يئا جدا! ويدلل هذا عىل 

غياب الحظ تماما عند انتخاب الساسة.
حت�ى الحب اصب�ح مروعا مؤجالً اىل ما بع�د »الكورونا«! قد ذبلت 
الوع�ود ورحل�ت بع�د ان انتهت اعذار الك�ذب! حيث تحول�ت قواعد 
الح�ب اىل امور مادية جدا، ف�اذا غابت اللقاءات والعزائم مات الحب، 
بخالف الحب يف العقود السابقة الذي كان اكثر نقاًء، كان يعتمد عىل 
رس�الة تكتب بخ�ط جميل عىل ورق مميز، وننتظر اس�بوعان ليأتي 
ال�رد، االن التكنلوجيا ازاحت تلك الخط�وات لتصبح الحبيبة بحضن 
الحبي�ب )ضمن العال�م االفرايض(! وفق�ط بعد ي�وم او يومان من 
التعارف، مما جعل العالقات تصل اىل النهايات برسعة الربق! اهداف 
الحب اختلفت، كان يف السابق هدفه الزواج، اما اليوم فهدفه الرفيه 

والتفاخر والضحك عىل االخر.
علين�ا ان ال نحزن عىل من فارقنا تحت ش�ماعة املادة، فلم يكن حباً 
بل رغبة وقتية، وهذا الفراق الذي حصل ال نعتربه سيئا، بل هو كان 

يف صالحك.
الح�ب يش�به البطي�خ العراقي، فق�ط يف اول املوس�م لذي�ذ وبطعم 
الس�كر، لكنه برسعة يصب�ح عديم الطعم رخي�ص الثمن، وال ينفع 
لس�د الجوع. االسبوع املايض خرست صديق مقرب بسبب ترصيحي 
ببغض االحزاب وكهنتها واصنامها، فقرر ان يحظرني حتى من دون 
ان يعاتبن�ي، م�ع ان صدقتنا مر عليها اع�وام طويلة، عندها ادركت 
جيدا ان العالقات ليس�ت باملدة انما باملودة، واملواقف تكش�ف باطن 
العالق�ات، اعلم جيدا ان كل رضبة تؤلم قلبي تتس�بب بتوعية عقيل 
اكثر، هن�ا اركز عىل قضية مهمة وهي: ال يفهم الكثرون ان التعبر 
بالرأي يجب ان ال يفس�د ال�ود، وان االختالف يج�ب ان يكون رحمة 
ولي�س نقمة، لك�ن التش�دد ورفض االخر ه�و القيم�ة االجتماعية 

السائدة.

العراقي�ون يتداول�ون األنب�اء عن بناء مستش�فى عظي�م يف الصني 
ملعالجة مصابي كورونا، باستعجاب، واستغراب.  

قبل ذلك، هزّت أزمات ومصائب، ش�عوباً، فانربت الحكومات تحسم 
املحن، بأرسع من الربق. 

الكارثة املالية اجتاحت أمريكا قبل س�نوات، وحّل الكس�اد، والبوار، 
وَفلَِس�ت البن�وك، وعج�ز املواطن�ون ع�ن دفع أثم�ان البي�وت التي 
اشروها، وخرست الركات مليارات الدوالرات، لكن تكافل الجميع، 
وض�خ أصحاب رؤوس األموال، اآلالف م�ن املليارات من الدوالرات اىل 
الس�وق، واس�تنفار حتى مطابع العملة، حس�م الضائق�ة، باتجاه 

التعايف.
اليون�ان تخّطت كبوته�ا االقتصادية وحقّقت املعج�زة، بعد االنهيار 
العظيم، واليأس العارم، واالفالس والجوع، محققة منذ العام 2014، 

فائض ميزانية، أتاح اإلنفاق االجتماعي عىل الفقراء.
ل�م يحدث ذل�ك بتخطيط الحكومة فحس�ب، بل بمس�اهمة املواطن 

الواعي الذي تجّشم أعباء التقّشف من أجل عبور األزمة.
الياباني�ون بعد نحو 15 عاما من االنكماش، اكتش�فوا اّن االنغماس 
يف كث�رة املطالب ليس حال، وأدى بهم الرش�د االجتماعي، اىل تفضيل 
األم�ن الوظيفي عىل األجور، كي ال تهرب ال�ركات اىل الخارج بحثا 
عن عمالة رخيص�ة، او تتبنى تقنيات وآالت تحّل محلهم، األمر الذي 

منح البالد، استقرارا اقتصاديا باهرا.
ول�م تك�ن املعج�زة االقتصادي�ة األملانية، يف إع�ادة اإلعم�ار، الفائق 
الرسع�ة، أمرا س�هال بعد ح�رب دامية أزال�ت املدن عن بك�رة ابيها، 
لكن اقتصاد الس�وق النيوليربايل الذي أدغم بني النظامني الرأس�مايل 
واالشراكي، أتاح الحرية املطلقة لرأس املال والعمل، وهّمش الفساد، 
ما يرّس اندالع ثورة تنمية كربى، عمادها الشباب الواعي بمسؤوليته 

التاريخية يف إعادة أمجاد بالده.
ول�م يكن الكثر م�ن الصيني�ني يتوقعون بالدهم التي ش�هدت أكرب 
مجاعة تس�ّببت يف موت نحو 40 مليون إنسان، يف نهاية خمسينيات 
الق�رن املايض، س�وف تطّبب الج�راح، وتقرب اليأس، لك�ن العزيمة، 
وبعد أقل من س�بعني عاما، قلبت الصني من أمة مغلوبة عىل أمرها، 

جائعة، إىل واحدة من أعظم القوى يف العالم.
ح�رب اإلب�ادة الجماعي�ة والتطه�ر العرق�ي املتب�ادل ب�ني قبيلتي 
الهوت�و والتوتيس يف رواندا، خلّف نحو امللي�ون ضحية، العام 1984، 
حتى تكّهن البعض بانقراض ش�عبها. ولم يم�ض وقت طويل حتى 
انتقلت البالد بعد أقل من عقدين من الفش�ل، اىل النجاح يف منافس�ة 
اقتصاديات الدول املختلفة، ونالت عاصمتها كيجايل التي كانت يوما 

ما، مدينة صفيح، لقب أجمل عاصمة افريقية.

رشكة هولندية تشخص اإلصابة بفريوس كورونا يف 15 دقيقة
قالت صحيفة الدييل ميل الربيطانية إن رشكة 
هولندي�ة ابتك�رت اختب�اًرا جدي�ًدا للفروس 
التاج�ي يمكن أن يعطي النتائج يف غضون 15 
دقيقة فقط وعىل غ�رار طريقة عصا الحمل. 
وأضافت الصحيفة أن اختبار الدم الذي تبناه 
العلماء، يكش�ف عن األجس�ام املض�ادة التي 
تش�ر إىل أن الجس�م يحارب الع�دوى املميتة. 
وهذا االختبارغر قادر عىل اكتشاف الفروس 
يف مراحل�ه املبك�رة فحس�ب، ولك�ن يمك�ن 
أن يكش�ف م�ا إذا كان هن�اك ش�خص ما قد 
أصيب بالفعل بالف�روس دون أن تظهر عليه 
أعراض. وقالت الركة إنها ستكون مستعدة 
للتف�اوض عىل اتف�اق مع الحكوم�ات لتوفر 

االختبارات للجماهر.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للركة 
الهولندية روبرت داس إن هناك حاجة ماس�ة 
إىل أداة تش�خيصية رسيعة مثل هذه للحد من 
الوباء العاملي، حيث يصل عدد الحاالت إىل أكثر 

من 400 ألف مصاب بكورونا.
وق�د ج�اء مثل ه�ذا االبتكار بع�د أن تعرضت 
حكوم�ة اململكة املتح�دة إىل الضغ�ط املتزايد 
من أجل إجراء املزي�د من االختبارات الرسيعة 
حتى يتم فحص أكرب عدد ممكن من السكان. 

وقال�ت الدييل ميل إن هيئ�ة الصحة العامة يف 
إنجلرا بصدد إج�راء الفحص عىل االختبارات 
املطروحة يف الس�وق، لكنها لم تكشف أياً من 
ه�ذه األدوات س�يتم اختياره�ا يف ظل ظهور 

عرات أدوات االختبار عاملياً.
وحذر وزي�ر الصحة الس�ابق، جريمي هنت، 
م�ن أن بريطانيا فقدت مس�ار أزمة الفروس 
التاجي بس�بب برنامج االختب�ار املثر للجدل 
الختب�ار املرىض فقط يف املستش�فى. ويتوقع 
أن يك�ون مليون بريطاني قد أصيبوا بالعدوى 
الت�ي ته�دد حياتهم بحل�ول نهاية األس�بوع 

املقبل، وقد تم اإلبالغ رس�مياً عن حوايل 6600 
حالة حتى اآلن.

وكان�ت صحيف�ة الدي�يل مي�ل الربيطانية قد 
تحدثت عن أنه قد تم تطوير آلة اختبار رسيعة 
للكش�ف ع�ن الفروس�ات التاجي�ة الرسيعة 
بإمكانه�ا أن تقل�ل الوق�ت إىل النص�ف عن�د 
تشخيص املرىض واملساعدة يف تحرير مساحة 
يف األجنحة للمرىض املصابني بفروس كورونا، 
وأش�ارت الصحيفة إىل أن ه�ذا االبتكار، الذي 
س�بق األداة التي طورتها الرك�ة الهولندية، 
كان عىل يد مستش�فى تابع ملؤسسة الصحة 
الربيطانية NHS . وأجرى مستشفى أدينربوك 
يف كامربي�دج تجربة ألجهزة محمولة تس�مى 
سامبا Samba II 2 بعد أن كان أول مستشفى 
تابع ملؤسس�ة الرعاي�ة الصحي�ة الربيطانية 
يس�تقبلها يف أبري�ل، وبإمكان ه�ذه األجهزة 
 19-Covid تشخيص فروس كورونا املستجد
يف أق�ل من 90 دقيقة، مقارنة باملدة الس�ابقة 
الت�ي كانت تراوح من 24 إىل 48 س�اعة لكي 
يتم اس�تالم النتيجة م�ن وزارة الصحة. وجاء 
اكتش�اف الركة الهولندي�ة ليحجم من آمال 
أصحاب أداة االختبار حي�ث إنه يقدم النتيجة 

يف غضون 15 دقيقة فقط.

القبض عىل )232( شخصًا بتهم متفرقة يف بغداد

بغداد / املستقبل العراقي

اعلنت مديرية نجدة بغداد، أمس السبت، القاء 
القب�ض عىل 232 ش�خصا بتهم متفرقة خالل 
ال�24 ساعة املاضية ضمن مناطق متفرقة من 
العاصمة بغ�داد. وذكرت املديرية يف بيان تلقت 

املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »دورياتها 
القت القبض عىل )222( شخصا من املخالفني 
لتعليم�ات حظر التج�وال، وضبطت س�يارات 
ع�دد )2( عليه�ا اش�ارة حجز ضم�ن مناطق 
)اليوس�فية. س�يطرة ام الطبول(«. واضافت، 
انه »تم الق�اء القبض عىل اش�خاص عدد )٧( 

يحملون هويات لنقابة الصحفيني مزورة ضمن 
منطقة )حي الجامع�ة(، والقبض عىل مهربي 
موايش ع�دد )2( وبحوزته�م )49 رأس غنم 3 
ابق�ار( ضم�ن منطقة الحس�ينية«. واش�ارت 
اىل »الق�اء القبض ش�خص يحمل س�الحا غر 

مرخصا ضمن رسيع محمد القاسم«.

كش�ف عدد م�ن العلماء أن املناع�ة ضد فروس كورونا يمكن أن تس�تمر 
حتى س�تة أشهر فقط. ووجدت دراسة أجرتها جامعة أمسردام أن أولئك 
الذي�ن نجوا من ف�روس كورونا يمك�ن أن يصابوا مرة أخ�رى يف غضون 
س�تة أشهر، ما يلقي بظالل الش�ك عىل مفهوم »جوازات مناعة« للسماح 
للناج�ني من الفروس بالعودة إىل الحي�اة الطبيعية، وفقا لتقرير يف مجلة 
The Science Times. وع�ىل مدى 35 عاما، قام علماء جامعة أمس�ردام، 
بقيادة ليا فان دير هوك، باختبار 10 رجال بانتظام ألربعة فروسات تاجية 
تس�بب الربد. ووجدت الدراسة أنه عىل الرغم من أن معظم املرىض أصيبوا 
مج�ددا يف غضون ثالث س�نوات، إال أنه كان هن�اك انخفاضات »مهمة« يف 
مس�تويات األجس�ام املضادة بعد س�تة أش�هر. وقالت فان دير هوك: »إن 
املناع�ة الوقائية ل ف�روس كورونا قصرة األمد«. وأضاف�ت: »رأينا حاالت 
إصاب�ة متكررة بعد 12 ش�هرا من العدوى وانخفاضا كبرا يف مس�تويات 
األجس�ام املضادة بمجرد مرور ستة أشهر بعد اإلصابة. وقد يكون تحقيق 

مناعة القطيع أمرا صعبا بسبب الفقدان الرسيع للمناعة الواقية«.

دراسة جديدة: املناعة ضد كورونا ختتفي 
بعد ستة أشهر فقط

الذكاء االصطناعي يساعد األطباء يف مكافحة فريوس كورونا
أفاد الخرباء ىف جامعة »إينوبوليص« الروسية 
األعص�اب  لخالي�ا  ش�بكة  ابتك�روا  بأنه�م 
االصطناعي�ة بمقدوره�ا تش�خيص مرض 
الته�اب الرئ�ة الناتج ع�ن ف�روس كورونا 
بدقة 80%، واس�تخدم الخرباء من أجل تعليم 
ال�ذكاء االصطناع�ى قاع�دة البيان�ات التى 
تتضمن 28 ألفا من صور األش�عة الس�ينية 
للمرىض املصاب�ني بأنواع مختلفة من مرض 
التهاب الرئة، كما أنهم أدخلوا ىف الخوارزمية 
94 صورة لألش�عة الس�ينية لصدر املصابني 

بفروس كورونا.
وقام ال�ذكاء االصطناعى وطبيب متخصص 
ىف األش�عة الس�ينية بتحليل مس�تقل لصور 
األش�عة الس�ينية التابعة للم�رىض املصابني 

بفروس كورونا، حسب روسيا اليوم.

قدمه�ا  الت�ي  التش�خيصات  أن  واتض�ح 
 %80 بنس�بة  تنطب�ق  االصطناع�ى  ال�ذكاء 
عىل التش�خيصات التى قدمها خبر األش�عة 
الس�ينية. وع�الوة ع�ىل ذل�ك ف�إن ال�ذكاء 

االصطناع�ى لم يخط�ئ ىف 13% م�ن حاالت 
اإلصاب�ة بم�رض الته�اب الرئ�ة ال�ذى وجد 

الخبر نفسه عاجزا عن تشخيص املرض.
وقال ناطق باسم الجامعة إنه يتوقع أن تزداد 
عما قريب قاع�دة البيانات الخاصة باملرىض 
املصاب�ني بف�روس كورونا، ما س�يؤدى إىل 
رف�ع دقة عمل ال�ذكاء االصطناع�ى وقدرته 

عىل تشخيص املرض.
وق�ال رئي�س مرك�ز ال�ذكاء االصطناعى ىف 
الجامع�ة، رامي�ل كولييف، إن مس�توى دقة 
ال  االصطناعي�ة  العصبي�ة  الخالي�ا  ش�بكة 
يسمح إىل حد اآلن بتطبيق خوارزميات الذكاء 
االصطناعى ىف املستش�فيات الروسية، بينما 
يمكن االستفادة من هذا األسلوب ومعلوماته 

عند إجراء الدراسات والبحوث العلمية.

 قال�ت صحيف�ة الدي�يل إكس�ربيس إن مرض 
الزهايمر الذي اكتش�فه العال�م األملاني لويس 
الزهايم�ر، والذي س�مي باس�مه ع�ام 1906 
يرتبط ارتباًط�ا مبارًشا بالتغذي�ة والتي تلعب 
دوًرا رئيس�ًيا يف الحماي�ة من�ه أو اإلصابة به. 
وكشفت الصحيفة الربيطانية عن أن العالمات 
املبك�رة للخ�رف، ترتب�ط إىل حد كب�ر بعادات 

األكل وما نفضله م�ن أطعمة، ووجود إعجاب 
مفاج�ئ بن�وع مع�ني م�ن األطعم�ة، وهذه 
األطعم�ة ه�ي صاحب�ة النكهة األق�وى. وقد 
أكدت دراس�ة حديثة أن م�رىض الخرف املبكر 
يصبح�ون ميال�ني إىل تناول املزيد م�ن التوابل 
عىل طعامهم، وأن ذوقه�م يف الطعام قد يتغر 
بطريقة م�ا، فتصبح لديهم رغب�ة أقوى نحو 

تناول األطعم�ة ذات املذاق الحاد، ورشب املزيد 
من املروب�ات الغازية أو الحل�وة، واملزيد من 
الش�اي أو القه�وة أو امل�اء. أوضح�ت جمعية 
الزهايم�ر يف بريطاني�ا: ”كم�ا يعل�م معظ�م 
مقدمي الرعاية، يواجه العديد من األش�خاص 
الذين يعان�ون الخرف من تغ�رات مفاجئة يف 

الشهية يمكن أن تؤدي إىل فقدان الشهية.

ما عالقة اخلرف باألطعمة التي نأكلها؟

كشفت جامعة “ميامي ميللر”، عن عالمة يف جسم اإلنسان قد تكون تحذيرا مبكرا 
لإلصابة بنوبة قلبية، مشرة إىل أنها تحدث غالبا، عندما تمنع تدفق الدم يف الريان 

التاجي )الوعاء الدموي الذي يوصل الدم إىل جزء من عضلة القلب(.
وقال الدكتور كارل أورينغر، األس�تاذ املس�اعد يف الطب ومدير طب القلب واألوعية 
الدموي�ة الوقائي يف كلية الطب بجامعة “ميام�ي ميللر”، “من العالمات التحذيرية 
غر املعتادة للحالة، اكتشاف وجود عالمة عىل تورم القدمني، حيث غالبا ما يالحظ 

وجود فجوة عىل الجلد بعد خلع الجوارب”، وذلك حسب صحيفة “إكسربيس”.
وأض�اف “إن عالم�ات مثل ت�ورم الكاحلني أو زيادة الوزن، ال تعن�ي بالرضورة أنك 
مص�اب بأم�راض القل�ب، ولكنها تؤخ�ذ يف االعتبار م�ع أعراض أخرى ودراس�ات 
مخربي�ة وتاري�خ العائل�ة، فهي جزء مهم من تش�خيص أمراض القل�ب أو قصور 
القل�ب”. ووفقا للدكت�ور كارل أورينغر، “يمك�ن للطبيب الع�ام التحقق من هذه 
العالمة، بالضغط عىل الكاحل أو عظم الساق، ملعرفة األثر الناجم عن ذلك”، مؤكدا 
أن احتباس الس�وائل يف القدمني والس�اقني ُيعرف باس�م الوذمة املحيطية، التي قد 

تظهر عىل شكل “عالمات جورب” عىل الساقني والكاحلني نهاية اليوم.

عالمة يف جسمك قد تكون حتذيرًا مبكرًا 
لإلصابة بنوبة قلبية


