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كم من غين ُيستغنى عنه العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 
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بـارزاين فـي بـغـداد لبـحـث أزمـتــي االقـتـصـاد و »كـورونـا« 
احلشـد الشعبـي يعلـن تدميـر انفـاق عـدة لـ »داعـش« فـي نينـوى
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعه�د رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، 
السبت، مجدداً بمواصلة »اإلصالحات« وإيقاف 

هدر الثروات.  
وق�ال الكاظمي، يف تغريدة عىل موقع »تويرت«، 
إن »الع�راق يعان�ي م�ن خل�ل مزم�ن يف ادارة 
امل�وارد، فاقمه تراجع س�عر النف�ط، وجائحة 

كورونا«.  
وأضاف »إصالحاتنا ستحقق النمو االقتصادي 
والكف�اءة املالي�ة، عرب ايق�اف اله�در، وانهاء 
تس�خري ثروات الشعب كرواتب مزدوجة ومنح 
لفئ�ات )كمحتج�زي رفح�اء( دون غريه�ا«، 
مش�دداً بالق�ول » ال تراجع عن خ�ط االصالح 

االقتصادي والعدالة االجتماعية«.  
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
أن االعتماد الكيل عىل اإليرادات النفطية يعكس 

فشل السياسات السابقة.  
وق�ال الكاظم�ي يف ترصيح�ات أدىل بها خالل 
زيارت�ه وزارة النف�ط ولقائه بال�كادر املتقدم 
يف ال�وزارة، نقله�ا مكتبه اإلعالم�ي إن »قطاع 
النف�ط العراق�ي عري�ق، ويج�ب أن نعمل من 
أج�ل اس�تعادة عافيته«.    وأض�اف الكاظمي 
أنه »من املهم أن تتح�ّول اإليرادات النفطية اىل 
مش�اريع تنموية، ونعمل عىل تشكيل صندوق 
االس�تثمار لألجي�ال املقبل�ة«.     واعترب رئيس 
مجلس الوزراء أن »االعتماد الكيل وبنسبة  % 95 
م�ن املوازنة عىل اإليرادات النفطية دليل فش�ل 
السياس�ات الس�ابقة، مؤك�داً بالق�ول »نعمل 

لتعظيم اإليرادات األخرى«. 
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حمافظ نينوى 
يصدر »6« توجيهات للوقاية 

من فريوس كورونا

وزير النفط: نسعى لزيادة 
اإليرادات املالية وايقاف حرق 

الغاز خالل سنوات قليلة

الرتبية النيابية تكشف 
مقرتحًا بشأن امتحانات السادس 

االعدادي والثالث املتوسط

       بغداد / المستقبل العراقي

تس�تضيف النمس�ا اجتماع�ا أمريكي�ا روس�يا، االثن�ن 
والثالث�اء، لبحث مس�تقبل الح�د من األس�لحة النووية، 

وسط غياب الصن التي لم تلّب دعوة واشنطن.
وقال�ت وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة إن املبع�وث الرئايس 
األمريكي الخاص مارشال بيلينغسليا، سيلتقي يف النمسا 
نائب وزير الخارجية الرويس سريغي ريابكوف. وأشارت 
ال�وزارة إىل أن اللق�اء ب�ن املبعوثن س�يناقش »القضايا 
املتفق عليها بشكل مش�رتك، املتعلقة بمستقبل الحد من 
األسلحة«. وقالت وزارة الخارجية األمريكية إن« الواليات 

املتحدة وجهت دع�وة مفتوحة إىل الصن لالنضمام لهذه 
املباحث�ات، وأوضح�ت رضورة خوض مفاوض�ات الحد 
من األس�لحة بنية طيبة«. وكان الرئيس األمريكي دونالد 
ترام�ب قد دعا الصن م�رارا لالنضمام للوالي�ات املتحدة 
وروس�يا، يف محادث�ات ته�دف إىل إب�رام اتف�اق للحد من 
األس�لحة النووي�ة، يحل مح�ل اتفاقية س�تارت الجديدة 
املربم�ة ع�ام 2010. وتفرض ه�ذه االتفاقي�ة آخر قيود 
متبقية عىل نرش الواليات املتحدة وروس�يا أسلحة نووية 
إس�رتاتيجية، بحيث ال تتجاوز 1500 لكل منهما، وتنتهي 
يف فرباي�ر. ورفضت الصن مرارا اق�رتاح ترامب، علما أن 

التقديرات تشري إىل امتالك بكن نحو 300 سالح نووي.

      بغداد / المستقبل العراقي

كردس�تان  إقلي�م  حكوم�ة  اس�تنكرت 
الهجم�ات الرتكي�ة األخ�رية داخل أرايض 
اإلقلي�م، مطالب�ة تركيا باحرتام س�يادة 

أرايض إقليم كردستان.  
وقال املتحدث باس�م الحكوم�ة، جوتيار 
ع�ادل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن�ه »نراق�ب ببال�غ القلق 
واألس�ف أحداث املناط�ق الحدودية اليوم 
واألي�ام املاضي�ة، والت�ي أدت إىل وق�وع 
خس�ائر برشية ومادية للمدنين وسكان 

قرى املنطقة«.  

وأض�اف، أن »حكومة إقليم كوردس�تان 
تشجب التسبب باستشهاد وإلحاق األذى 
باملواطنن من أي طرف كان ومهما كانت 

األسباب«.  
وتاب�ع، »ندعو جمهورية تركيا إىل احرتام 
س�يادة أراضين�ا ووطننا، كم�ا يجب عىل 
حزب العم�ال الكوردس�تاني إخالء هذه 
املناطق لكي ال يكون سبباً إلثارة التوترات 
يف املناطق الحدودية بإقليم كوردستان«.  
وش�دد عىل أن »حكومة إقليم كوردستان 
ترغ�ب ببن�اء عالق�ات صداقة م�ع دول 
إقلي�م  أرايض  اتخ�اذ  تري�د  وال  الج�وار 

كوردستان منطلقاً ملهاجمة أي دولة«.  

ب�دروه، رأى الخب�ري يف الش�أن القانوني، 
عيل التميمي، أن تركيا ال يمكنها االعتماد 
النظ�ام  م�ع  الس�ابقة  االتفاقي�ة  ع�ىل 
الس�ابق، للتوغل شمايل العراق، ومالحقة 

حزب العمال الكردستاني.  
وذك�ر التميم�ي إن »تركي�ا ال يمك�ن أن 
تحت�ج باالتفاقي�ة م�ع النظام الس�ابق، 
لتتوغل داخ�ل األرايض العراقية، ألن هذه 
االتفاقي�ة ل�م تجدد بعد ع�ام 2003، ولم 
تودع نسخة منها لدى األمم املتحدة، وفق 

املادة 102 من ميثاقها«.  
وأضاف أنه »بعد تغري النظام العراقي عام 
2003، أصب�ح هناك برمل�ان، وأقر قانون 

املصادقة ع�ىل االتفاقي�ات أن يوافق ثلثا 
الربملان عىل أي معاهدة أو اتفاق، وهذا لم 
يحصل يف االتفاق م�ع تركيا، الذي تعتمد 

عليه حالياً«.  
ولفت إىل أن »العراق يمكنه إقامة الشكوى 
عىل تركيا وفق ما ذكرناه وال يمكن لرتكيا 
أن تحت�ج باملادة 51 من امليثاق التي تتيح 

حق الدفاع الرشعي«.  
وتاب�ع، »ع�ىل تركيا ح�ل اإلش�كالية مع 
ح�زب العم�ال، ورئي�س الح�زب أوجالن 

بعيداً عن أرض العراق«.  
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مرصف الرافدين: التقديم عىل سلف املوظفني مفتوح يومي اجلمعة والسبت أيضا
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، استمرار التقديم 
عىل س�لف املوظف�ن الكرتوني�ًا حتى يف أي�ام الجمعة 

والسبت وأيام العطل.  
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، انه »بإم�كان املوظفن التقديم 
ع�ىل الس�لف ع�ر املنص�ة االلكرتوني�ة وع�ن طري�ق 
الرابط اإللكرتون�ي https://qi.iq/loans حتى يف أيام 
العط�ل ومن خالل املوباي�ل ويف اي م�كان يتواجد فيه 
املواطن«. وأضاف البيان انه »س�يجري إرس�ال رسالة 
نصي�ة للموظف تخطره بنجاح خط�وات التقديم عىل 

السلفة«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعه�د رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، الس�بت، 
مجدداً بمواصلة »اإلصالحات« وإيقاف هدر الثروات.  
وق�ال الكاظم�ي، يف تغري�دة عىل موق�ع »تويرت«، إن 
»العراق يعاني من خل�ل مزمن يف ادارة املوارد، فاقمه 

تراجع سعر النفط، وجائحة كورونا«.  
النم�و االقتص�ادي  وأض�اف »إصالحاتن�ا س�تحقق 
والكف�اءة املالية، عر ايق�اف الهدر، وانهاء تس�خري 
لفئ�ات  الش�عب كروات�ب مزدوج�ة ومن�ح  ث�روات 
)كمحتج�زي رفح�اء( دون غريها«، مش�دداً بالقول 
» ال تراج�ع ع�ن خ�ط االص�الح االقتص�ادي والعدالة 

االجتماعية«.  
وأك�د رئيس مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي أن 
االعتم�اد الكيل عىل اإلي�رادات النفطية يعكس فش�ل 

السياسات السابقة.  
وق�ال الكاظمي يف ترصيح�ات أدىل بها خ�الل زيارته 
وزارة النف�ط ولقائه بالكادر املتقدم يف الوزارة، نقلها 
مكتب�ه اإلعالم�ي إن »قط�اع النفط العراق�ي عريق، 

ويجب أن نعمل من أجل استعادة عافيته«.    
وأض�اف الكاظمي أنه »من امله�م أن تتحّول اإليرادات 
النفطي�ة اىل مش�اريع تنموي�ة، ونعمل عىل تش�كيل 

صندوق االستثمار لألجيال املقبلة«.    
واعت�ر رئي�س مجل�س ال�وزراء أن »االعتم�اد الكيل 
وبنس�بة  % 95 من املوازنة عىل اإليرادات النفطية دليل 
فش�ل السياس�ات الس�ابقة، مؤك�داً بالق�ول »نعمل 

لتعظيم اإليرادات األخرى«.    
وش�دد الكاظمي عىل أن�ه »ال تراجع عن اإلصالح املايل 
واالقتصادي، وهو ليس ردة فعل، إنما عملية إصالحية 
ملا وصلت ل�ه األوضاع«، الفتاً إىل أن »هناك من يحاول 
التش�ويش، ولدينا ورق�ة بيضاء لإلصالح�ات، مازال 

النقاش فيها مستمراً«.    
ومىض رئي�س الوزراء بالق�ول، »ال تراجع عن إيقاف 
ازدواج الروات�ب، ومحتجزي رفح�اء والفئات االخرى 

لتحقيق العدالة، وما اثري عن تراجع الدولة ال صحة له 
واإلصالحات املالية واالقتصادية مس�تمرة، وماضون 

بإجراءاتنا«.    
وبن أن »هناك الكثري من املزايدات السياس�ية، ولكن 

الفرصة مهمة ملعالجة األخطاء السابقة«.    
وأكد الكاظمي حرصه عىل زيارة وزارة النفط يف هذه 
املرحل�ة وبع�د اكتمال التش�كيلة الحكومية، بس�بب 
أهمي�ة ودور هذه الوزارة يف إدام�ة االقتصاد العراقي 

وتنفي�ذ الواجب�ات املكلف�ة به�ا بدون أدن�ى تقصري، 
ونتطل�ع ألن تق�وم وزارة النف�ط بمهامه�ا وترتق�ي 

بعملها.    
وشدد الكاظمي عىل استقاللية عمل وزارة النفط، وأن 
يتواصل العمل واملش�اريع فيها، مشدداً بالقول »نريد 
من الوزارة أن تكون انموذجاً يف التطوير املؤسس�اتي 
للدول�ة العراقية، وااللتزام باملهنية والنزاهة بعيدا عن 
األهواء واملصالح الضّيقة«، مشريا اىل رضورة »إدخال 

اإلصالحات املالية واالقتصادية يف عمل وزارة النفط«.    
وب�ّن الكاظم�ي أن »الحكومة تدرس حاليا تش�كيل 
صن�دوق االس�تثمار لتأم�ن مس�تقبل أجي�ال البالد 
القادمة، حيث إن ايرادات النفط تمثّل املصدر األسايس 
للدولة والبد م�ن تحقيق مبدأ العدالة من خالل توزيع 

الثروة بن األجيال«.    
وت�م خ�الل اللقاء أيضا »مناقش�ة قضي�ة التصاريح 
األمني�ة، حيث وج�ه رئيس مجلس ال�وزراء أن يكون 
العمل بها بش�فافية تام�ة وبعيدا ع�ن البريوقراطية 
التي تعد وجها آخر للفس�اد«، مشددا يف الوقت نفسه 
ع�ىل محاربة كل أش�كال الفس�اد بوصف�ه آفة تنخر 
يف مفاص�ل الدول�ة وتعرق�ل عمليات اإلص�الح فيها، 
وأن عصاب�ات داع�ش اإلرهابية احتلت مدننا بس�بب 

الفساد«، وفق املكتب اإلعالمي.    
بدوره�ا، أعلنت اللجن�ة املالية النيابي�ة املوافقة عىل 
تضم�ن أج�ور املتعين�ن الج�دد واملحارضين ضمن 

مرشوع قانون االقرتاض من الداخل والخارج.
وقالت اللجنة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه إن »اللجنة وباجتماع مش�رتك م�ع وزير املالية، 
عيل عب�د األمري عالوي، بحضور النائ�ب االول لرئيس 
مجل�س النواب، تعل�ن املوافقة ع�ىل تضمن مرشوع 
قانون االقرتاض نصاً يبيح لوزارة املالية إطالق رواتب 

املتعينن الجدد«.
وأوضحت أن التعديل يشمل »املتعينن يف وزارة الرتبية 
واملديريات وباقي الوزارات واملؤسسات والتي صدرت 

أوامر وزارية بتعيينهم«.
وينتظ�ر اآلالف م�ن املُعين�ن الجدد م�ن محارضين 
مجاني�ن، وموظفي أجور وعق�ود يف وزارة الكهرباء، 
إطالق رواتبه�م املتأخرة منذ أش�هر، وذلك بعد حملة 
تعيين�ات أصدرته�ا الحكوم�ة الس�ابقة، المتصاص 
الغضب الش�عبي ال�ذي واجهته يف تظاه�رات أكتوبر 

.2019
وح�ر وزير املالية عيل عبد األم�ري عالوي، أمس، إىل 

مجلس النواب ملناقشة االقرتاض.

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنكرت حكومة إقليم كردس�تان الهجم�ات الرتكية 
األخ�رية داخ�ل أرايض اإلقلي�م، مطالبة تركي�ا باحرتام 

سيادة أرايض إقليم كردستان.  
وقال املتح�دث باس�م الحكومة، جوتيار ع�ادل يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إنه »نراقب ببالغ 
القلق واألس�ف أح�داث املناطق الحدودي�ة اليوم واأليام 
املاضي�ة، والت�ي أدت إىل وقوع خس�ائر برشي�ة ومادية 

للمدنين وسكان قرى املنطقة«.  
وأضاف، أن »حكومة إقليم كوردس�تان تشجب التسبب 
باستش�هاد وإلح�اق األذى باملواطنن من أي طرف كان 

ومهما كانت األسباب«.  

وتابع، »ندعو جمهورية تركيا إىل احرتام سيادة أراضينا 
ووطنن�ا، كما يج�ب عىل ح�زب العمال الكوردس�تاني 
إخالء هذه املناطق لكي ال يكون سبباً إلثارة التوترات يف 

املناطق الحدودية بإقليم كوردستان«.  
وش�دد عىل أن »حكوم�ة إقليم كوردس�تان ترغب ببناء 
عالق�ات صداقة م�ع دول الجوار وال تري�د اتخاذ أرايض 

إقليم كوردستان منطلقاً ملهاجمة أي دولة«.  
ب�دروه، رأى الخبري يف الش�أن القانوني، ع�يل التميمي، 
أن تركيا ال يمكنها االعتماد عىل االتفاقية الس�ابقة مع 
النظام الس�ابق، للتوغل ش�مايل العراق، ومالحقة حزب 

العمال الكردستاني.  
وذك�ر التميمي إن »تركيا ال يمك�ن أن تحتج باالتفاقية 
مع النظام الس�ابق، لتتوغل داخل األرايض العراقية، ألن 

هذه االتفاقية لم تجدد بعد عام 200٣، ولم تودع نسخة 
منها لدى األمم املتحدة، وفق املادة 102 من ميثاقها«.  

وأضاف أنه »بعد تغري النظام العراقي عام 200٣، أصبح 
هناك برمل�ان، وأقر قانون املصادقة ع�ىل االتفاقيات أن 
يواف�ق ثلثا الرملان ع�ىل أي معاهدة أو اتف�اق، وهذا لم 

يحصل يف االتفاق مع تركيا، الذي تعتمد عليه حالياً«.  
ولف�ت إىل أن »العراق يمكنه إقامة الش�كوى عىل تركيا 
وفق ما ذكرناه وال يمكن لرتكيا أن تحتج باملادة 51 من 

امليثاق التي تتيح حق الدفاع الرشعي«.  
وتاب�ع، »عىل تركي�ا حل اإلش�كالية مع ح�زب العمال، 

ورئيس الحزب أوجالن بعيداً عن أرض العراق«.  
وأعل�ن وزي�ر الدفاع الرتك�ي خلويص أكار، الس�بت، أن 
القوات املش�اركة يف عملية »مخلب النمر« قصفت أكثر 

من 700 هدف لحزب العمال منذ انطالقها داخل األرايض 
العراقية.  

وذك�ر بي�ان لل�وزارة أن »أكار قام بجول�ة تفقدية عىل 
نقطة عسكرية قريبة من منطقة عملية ’مخلب النمر’، 
برفقة قيادات الجيش الرتكي، ملتابعة س�ري العملية من 

مركز القيادة عىل الرشيط الحدودي«.    
وأش�ار أكار إىل أن »الق�وات املس�لحة الرتكي�ة اقتحمت 
ودّمرت أوكار ومخابئ اإلرهابين فوق رؤوسهم يف إطار 

العملية العسكرية«.    
وتاب�ع أنه »ت�م منذ بداي�ة العملية تمت الس�يطرة عىل 
نح�و 150 مغارة وكمية كبرية من الذخائر وتدمري أكثر 
من 160 عبوة متفجرة فض�اًل عن قصف أكثر من 700 

هدف«.    

الكاظمي أكد املضي بـ »اإلصالحات االقتصادية«.. والربملان يوافق على تضمني أجور املتعينني اجلدد واحملاضرين يف قانون االقرتاض

احلكومة تقرتح »صندوق االستثامر« لضامن التوزيع العادل للثروة
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حكومة كردستان تطالب تركيا وحزب العامل باحرتام سيادة أرايض اإلقليم
خبري قانوني: أنقرة ال ميكنها التوغل مشالي العراق وميكن تقديم شكوى لألمم املتحدة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن آمر اللواء 5٣ بالحشد الشعبي 
ع�يل محم�د، أمس الس�بت، تدمري 
“داع�ش”  تنظي�م  لفل�ول  انف�اق 
اإلرهاب�ي يف محافظة نينوى، فيما 
أك�د وج�ود تنس�يق واجتماع�ات 

مستمرة مع القوات األمنية.
وقال محمد يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن “قوات 
الحشد الشعبي مس�تمرة يف تنفيذ 
عملياته�ا والكمائ�ن الليلية بهدف 
اجهاض وافش�ال أي تحرك لفلول 

داع�ش اإلرهابي”، مبينا أن “قوات 
الحش�د تمكن�ت م�ن تدم�ري عدة 
انف�اق لداع�ش يف املنطق�ة املمتدة 

من العياضية اىل تل الشور”.
وأش�ار إىل أن “املناطق م�ن تلعفر 
جبال شيخ إبراهيم ومن العياضية 
باتج�اه ت�ل الش�ور كله�ا مؤمنة 
بالكامل وال يوجد أي خطر إرهابي 

يهددها”.
“التع�اون  أن  محم�د،  واوض�ح 
والتنس�يق مع القوات األمنية قائم 
وجيد”، مبينا أن “هناك اجتماعات 

مستمرة بهذا الخصوص”.

احلشد الشعبي يعلن تدمري انفاق عدة 
لـ »داعش« يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، 
لرئيس إقليم كردستان نيجريفان بارزاني عىل أهمية التعاون 

والتكاتف الوطني لتجاوز التحديات الراهنة. 
وذكر بيان ملكتب الكاظمي تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان »رئي�س مجل�س ال�وزراء اس�تقبل رئي�س إقلي�م 
كردستان، وجرى خالل اللقاء بحث امللفات ما بن الحكومة 
االتحادي�ة وحكوم�ة اإلقلي�م، والعم�ل عىل حل اإلش�كاالت 
السابقة وفق الدس�تور وبما يحقق املصلحة العامة للبالد يف 
مواجه�ة التحديات الحالية، التي تواجهها جميع محافظات 
البالد«. وش�دد الكاظمي، بحسب البيان عىل »أهمية التعاون 

والتكاتف الوطني من أجل تجاوز التحديات الراهنة، ال سيما 
األزمة االقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط العاملية، 

والتي سببتها جائحة كورونا«. 
وتاب�ع البيان، أنه »تم التأكيد عىل أن التحديات التي يواجهها 
البل�د تتطلب تع�اون الجمي�ع للتصدي له�ا والعب�ور بالبلد 
باتج�اه الطريق الصحيح الذي يميض به، من أجل بناء عراق 

آمن ومستقر وموحد«.
بدوره، ناقش رئي�س الجمهورية برهم صالح ورئيس اقليم 
كردستان العراق نيجرفان بارزاني الحلول املطلوبة للخروج 

من األزمة االقتصادية يف البالد. 
وقال�ت رئاس�ة الجمهورية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، إن »رئيس الجمهورية برهم صالح اس�تقبل يف 

قرص بغداد، رئيس إقليم كردستان نيجريفان بارزاني والوفد 
املرافق له«.

وأضاف�ت أن�ه »جرى، خالل اللق�اء، التأكيد ع�ىل أهمية حل 
املس�ائل العالق�ة ب�ن الحكوم�ة االتحادية وحكوم�ة إقليم 
كردستان وفقاً للدستور واألطر القانونية ومن خالل التعاون 
والتنسيق املشرتك بما يحفظ حقوق العراقين كافة ويحقق 

العدالة االجتماعية«.
ولفت بيان الرئاس�ة اىل أنه »تمت مناقش�ة الحلول املطلوبة 
للخروج م�ن األزمة االقتصادية يف البالد، فضالً عن ترس�يخ 
التكات�ف والتآزر بن الجميع ملواجه�ة جائحة كورونا والحد 
م�ن انتش�ارها، ودعم الك�وادر الصحي�ة واألمني�ة لضمان 

سالمة املواطنن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال محافظ الب�رصة أس�عد العيداني، إن 
التظاهرات األخرية التي شهدتها املحافظة، 
تقف خلفها ش�خصيات سياس�ية تس�عى 

لتحقيق مكاسب خاصة.
مكتب�ه  أورده  بي�ان  يف  العيدان�ي  وذك�ر 
اإلعالم�ي، وتلق�ت املس�تقبل العراق�ي أن 
»التظاهرات األخرية التي ش�هدتها البرصة 
أوضح�ت أن الطامع�ن باملدين�ة )كث�ر(، 

حاول�وا التغري�ر برشيح�ة من الش�باب«، 
ش�خصيات  وج�ود  لن�ا  »تأك�د  مضيف�اً: 
سياس�ية تنتم�ي إىل كت�ل وأح�زاب، تنف�ذ 
أجندات وخطط دون علم وموافقة الجهات 

التي ينتمون اليها«.
وأشار العيداني إىل أن »البعض يحاول خلط 
األوراق بنقل�ه ص�ورة مغاي�رة للحكوم�ة 
االتحادي�ة يف بغ�داد«، مبين�اً أن »هناك من 
يكره أو ال يريد أس�عد العيداني، متناس�يا 
أن هن�اك نس�بة كبرية م�ن البرصين تؤيد 

العيداني وتؤيد األعمال التي بدأ يف تنفيذها 
عىل أرض الواق�ع«. وتابع، أن »التظاهرات 
األخرية ل�م تكن تدعو لتحقي�ق خدمات أو 
مطالب عامة تخدم البرصة، بل تريد تحقيق 
مطالب خاصة لشخصيات سياسية، غررت 
بالشباب املندفع، والذي سيفهم واقع الحال 
بعد عام أو أكثر ويكون له موقف حقيقي«. 
مش�اريع  »خط�ة  أن  إىل  املحاف�ظ  ون�وه 
محافظة البرصة لعام 2019 شملت جميع 
مناطق املحافظة، حتى النائية منها، فحي 

شعبي يف ناحية أم قرص تأسس عام 197٣ 
تم ش�موله بمش�اريع البنى التحتية، وهو 
يشء يدل ع�ىل نجاح خططنا ومش�اريعنا 
الت�ي هي مش�اريع أهل الب�رصة، وتحتاج 
بعض الوقت كي تنقل البرصة لوضع أفضل 

بكثري من باقي املحافظات العراقية«.
املش�اريع  »ه�ذه  إن  بالق�ول،  واختت�م 
ونجاحه�ا ق�د اس�تفز البعض مم�ن يريد 
تحقي�ق مصالح خاص�ة ب�ه دون التفكري 

بأبناء املدينة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت وزارة الع�دل، الس�بت، خل�و 
الس�جون من أي اصاب�ات بفايروس 
كورون�ا، بينم�ا ارس�لت اىل مجل�س 
ال�وزراء قائم�ة مكون�ة م�ن 1527 
س�جينا م�ن الكب�ار واالح�داث ممن 
االف�راج  رشوط  عليه�م  تنطب�ق 
الرشط�ي.  وق�ال وكيل ال�وزارة عبد 
الكري�م ف�ارس الس�عدي يف ترصيح 
لوسائل اعالمية حكومية ان »وزارته 
تؤكد خلو جميع السجون واملعتقالت 
التابع�ة لها من االصاب�ات بفايروس 
كورون�ا س�واء للكب�ار او االحداث«، 
الفتا اىل أن »عمليات التعقيم والتعفري 
تجري بش�كل مستمر عىل مدار اليوم 
وبارشاف من منظمات وجهات دولية 
معني�ة بحق�وق االنس�ان، فضال عن 
تطبيق جميع آليات ورشوط الوقاية«. 
ونبه وكي�ل الوزارة ع�ىل ان وزارته » 
انجزت مرشوع تأهيل وتجديد سجن 
بغ�داد املرك�زي بطاقة اس�تيعابية ٣ 
آالف س�جن ليكون س�جناً نموذجياً 
بحس�ب املعايري الدولية«، موضحا أن 
»الوزارة س�تعمل ع�ىل افتتاحه حال 
انته�اء االج�راءات الفني�ة واالداري�ة 

الالزمة«.

بارزاين يف بغداد لبحث أزمتي االقتصاد و »كورونا« 
التقى رئيسي اجلمهورية والوزراء

حمافظ البرصة: التظاهرات األخرية تقف خلفها شخصيات سياسية تسعى لتحقيق مكاسب 

العدل: السجون 
خالية من أية اصابات 

بـ »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس 
السبت، عن تس�جيل 1870 اصابة 
جدي�دة بف�ريوس كورونا وش�فاء 

1006 من الوباء. 
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، انه 
»ت�م فح�ص )10022( نم�وذج يف 
كافة املخترات املختصة يف العراق، 
وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض 

يف العراق )٤٣521٤(«.
ال�وزارة  أن »مخت�رات  وأضاف�ت 
س�جلت ) 1870( إصابة يف العراق 
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اإلصاب�ات  »مجم�وع  أن  وبين�ت 
ح�االت  ومجم�وع   ،29222 بل�غ 
الش�فاء 1٣211، والراقدي�ن الكيل 
العناي�ة  يف  والراقدي�ن   ،1٤998
املركزة 2٤7«، مؤكدة أن »مجموع 
الوفي�ات 101٣«. إىل ذل�ك، جددت 
وزارة الصح�ة حديثها عن تعرض 
جهوده�ا مل�ا أس�مته ب�� ’’ح�رب 
معلن�ة’’ تس�تهدف م�ا تق�وم ب�ه 
الوزارة أم�ام جائحة كورونا، فيما 
قال�ت إن الجهات التي تس�تهدفها 
’’معروفة’’. وذكرت الوزارة يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي إنها »تقود 
حرب مصريية ضد جائحة عصفت 
بالعال�م اجم�ع وانه�ارت امامه�ا 
منظومات صحي�ة عاملية متقدمة 
وانظم�ة اقتصادي�ة رصينة، ولحد 
هذه اللحظة ال يوجد عالج او لقاح 
ملجابهة ه�ذه الجائحة«. وأردفت، 
أنه »يف الوقت التي تتصدى وزارتنا 
باالٕمكانيات املتاحة، نجد أن »هناك 
حرب�اً معلنة ولالٔس�ف م�ن جهات 
معروف�ة تس�تهدف جه�ود وزارة 
الصحة بدل من دعم جهود الوزارة 
بالتص�دي لهذا الف�ريوس وتحمي 
ابناء شعبنا الحبيب«.وأضافت، أن 
»تلك االٔص�وات التي تحاول تضليل 
الع�ام وتخوي�ف الش�عب،  ال�رأي 
هدفه�ا االول واالٔخري هو االٕس�اءة 
للعراق وأبنائه، فتارة يتكلمون عن 
عقود أدوية لم ترم وتارة يتداولون 
مقاطع صوتية للمغرضن لالٕساءة 
للصناعة الوطني�ة ويلومون وزارة 
الصحة كيف تتعام�ل معها، وتارة 
يتكلم�ون ع�ن نس�ب إصابات بن 
امل�الكات وأرقام ونس�ب بعيدة كل 
البع�د عن الواق�ع لرتهيب مالكات 
وزارة الصح�ة«. ورأت، أن »الهدف 
من كل هذا هو لثني وزارة الصحة 
ع�ن انق�اذ ش�عبنا األب�ي وكذل�ك 
الجائح�ة«. وأكدت،  مجابهة هذه 
واضح�ة  بخط�ًى  »تس�ري  أنه�ا 
ومدروس�ة ع�ر لجانه�ا العلمي�ة 
وعمله�ا  واملستش�ارين  والخ�راء 
العاملي�ة  الجه�ات  م�ع  املس�تمر 
املختصة لالس�تفادة م�ن خراتها 
ولن تثنيها أصوات النش�از التي ال 
تريد الخ�ري للعراق وش�عبه، وأنها 
س�تتخذ اإلجراءات القانونية بحق 
أي جه�ة تح�اول أن تضل�ل الرأي 
أن  إىل  ولفت�ت  واملواط�ن«.  الع�ام 
»الجيش االٔبيض االٔبي«، يف إش�ارة 
إىل الكوادر الصحي�ة والطبية، »لن 
يتأث�ر به�ذه األصوات الت�ي كانت 
نفس�ها تح�ارب قواتن�ا املس�لحة 
وحشدنا املبارك بحربه املقدسة ضد 
كيان داع�ش اإلرهاب�ي«. وأكملت 
الجي�ش  ألبط�ال  »تحي�ة  قائل�ة: 
األبيض بمقاتليه الغيارى والرحمة 
والرضوان لشهداء الجيش األبيض 
واملتوف�ن م�ن املصاب�ن وه�م يف 
علين والش�فاء العاجل للمصابن 
من االٔبطال الغيارى ومن املواطنن 
اللذي�ن تعرضوا لإلصاب�ة، والخزي 
والعار ملن يريد أن يثني جهود وزارة 

الصحة بالسيطرة عىل البالء«.
وطمأن�ت ب�أن »الوزارة مس�تمرة 
بتقديم أفضل الخدمات والعالجات 
للمرىض وبش�كل اس�تثنائي، وبما 
العالجي�ة  الروتوك�والت  ي�وازي 

املستخدمة يف أغلب دول العالم«.

العراق يسجل أعىل حصيلة إصابات ووفيات
 بـ »كورونا«: )1870( اصابة و)88( وفاة

الصحة تصدر بيانًا غاضبًا وتتحدث عن تعرضها 
لـ »حرب معلنة« تستهدف جهودها
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل العراقي�ة الرشك�ة العام�ة 
للنقل الربي اكتمال نقل )32(حاوية تحمل مواد 
كهربائي�ة ،يوم أمس الجمعة ،من ميناء ام قرص 

إىل محطة الضلوعية لصالح وزارة الكهرباء

وقال مدير عام الرشكة مرتىض الشحماني: بناًء 
عىل توجيهات وزير النقل الكابتن نارص حس�ن 
الش�بيل بتقديم األفضل ألبناء ش�عبنا ولديمومة 
اس�تمرار خدم�ة الكهرب�اء ، تمكنت ش�احنات 
الرشكة من التوجه صوب ميناء ام قرص رصيف 
)400(حال وصول الحاوي�ات ونقلها اىل محطة 

الضلوعية .
واضاف الش�حماني : إن الحاوي�ات تحوي مواد 
كھربائي�ة مختلفة زنة الواح�دة منها )35(طن 
س�عة )40(قدم بزنة إجمالية بلغت )1120(طن 

لصالح وزارة الكهرباء.
يذك�ر إن الرشك�ة العامة للنقل الربي مس�تمرة 

بتنفي�ذ عقوده�ا املربم�ة م�ع مختل�ف وزارات 
الدول�ة الخدمية ووضع�ت بصمته�ا يف مختلف 
املش�اريع س�يما مش�اريع الطاق�ة ،اضاف�ة اىل 
مس�اهمتها مع وزارتي الزراع�ة والتجارة لنقل 
البذور واالسمدة ، واملواد الغذائية املختلفة دعمآ 

لالقتصاد الوطني.

وزارة النقل: »1120« طن من املواد الكهربائية نقلها األسطول الربي من ميناء ام قرص اىل حمطة الضلوعية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اكد وزير النفط احس�ان عبد الجبار، أمس الس�بت، ان الوزارة تسعى 
لزيادة اإليرادات املالية من خالل أعتماد آليات رصينة  لتسويق النفط 
العراقي، مش�را اىل وضع خط�ط طموحة اليقاف ح�رق الغاز خالل 

سنوات قليلة وأستثماره.
وق�ال عب�د الجب�ار يف مؤتم�ر صحف�ي »نعمل ع�ىل تنفي�ذ الربنامج 
الحكومي وبما يسهم باالستثمار االمثل للثروة الوطنية، باالضافة اىل 
زيادة اإليرادات املالية من خالل أعتماد آليات رصينة لتس�ويق النفط 

العراقي«.
واض�اف، ان »زي�ارة رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي دليل عىل 

أهتمامه بتطوير ودعم قطاع الطاقة بالعراق«.
وبخص�وص حرق الغاز، اك�د عبد الجبار ان »ال�وزارة وضعت خطط 
طموحة اليقاف حرق الغاز خالل س�نوات قليلة وأس�تثماره، والعمل 
عىل تطوير قطاع التصفية وتحسن نوعيته ، من خالل أفتتاح مصاف 

أضافة وحدات أنتاجية جديدة«.

وزير النفط: نسعى لزيادة اإليرادات املالية وايقاف حرق 
الغاز خالل سنوات قليلة

    بغداد / المستقبل العراقي

واالس�كان  االعم�ار  وزارة  أعلن�ت 
والبلديات العامة ان رشكة الرش�يد 
العامة للمقاوالت االنشائية انجزت 
قط�اع  يف  مهم�ة  مش�اريع  ثالث�ة 
املباني بإرشاف دائرة املباني العامة 
ووكجهة استش�ارية املركز الوطني 
التابع�ن  الهندس�ية  لالستش�ارات 

للوزارة.
وذك�ر مدي�ر ع�ام رشك�ة الرش�يد 

املش�اريع  ان  العب�ادي  أس�عد  املهن�دس 
املنج�زة والت�ي س�يتم افتتاحه�ا قريب�ا 
هي م�رشوع مبن�ى كلية العل�وم للبنات 
لصالح جامعة بغداد وكجهة استش�ارية 
املكتب الهن�ديس التابع لكلية الهندس�ة، 

ومرشوع مبنى ش�عبة االحصاء يف قضاء 
سوق الش�يوخ بمحافظة ذي قار لصالح 
دائ�رة اإلحص�اء يف املحافظ�ة وم�رشوع 
بناية مندي الصابئة يف محافظة الديوانية 
لصالح ديوان الوقف املس�يحي والديانات 

األخرى.

وزارة االعامر تعلن قرب افتتاح ثالثة مشاريع لألبنية 
يف بغداد واملحافظات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعلنت رشكة نفط ذي قار اليوم عن وصول خزان 
االوكس�جن س�عة 10 أطنان واملبخ�رة الخاصة 
به إىل موقع نصبه يف مستش�فى االمام الحس�ن 
التعليم�ي يف مدينة النارصية حي�ث يعالج فيها 

مصابي فروس كورونا.
وقال مدير عام الرشك�ة خضر العبودي يف بيان 
»إستشعارا منا بنقص األوكسجن يف مستشفى 
الحسن التعليمي بسبب الزيادة الحاصلة يف عدد 
املصاب�ن وجهنا لجنة دعم خلي�ة االزمة بتوفر 
خ�زان اوكس�جن م�ع ملحقاته للمس�اهمة يف 
توفر الغاز ال�روري يف معالجة املصابن بهذا 

الوباء«.
وأض�اف، أن »الفائ�دة ليس�ت طبية فق�ط انما 
تجاري�ة أيض�ا كونها تس�اعد دائ�رة الصحة يف 
توف�ر األموال التي ترصدها دائرة الصحة لرشاء 
أس�طوانات األوكسجن وتحويل األموال إىل رشاء 
عالج�ات ومس�تلزمات طبية تس�اعد املرىض يف 

محنتهم«.
وأكد العب�ودي، ان »مالكات نفط ذي قار عموما 
ولجن�ة دعم خلية االزم�ة خصوصا حرصت عىل 
توفر هذا الخزان خالل أربع وعرشون ساعة من 
التوجيه واإلرشاف عىل نقله من خارج محافظة 

ذي قار وإيصاله ليال إىل مبنى املستشفى«.
من جانبه أكد مدير قس�م املش�اريع والخدمات 
الهندس�ية يف دائ�رة صح�ة ذي قار مهن�د عزيز 
عىل ال�دور الكبر لرشكة نف�ط ذي قار ودعمها 
املس�تمر لقط�اع الصح�ة يف املحافظ�ة كونه�ا 
املديري�ة الوحي�دة الت�ي وقفت ب�كل امكانياتها 
البرشي�ة واملادي�ة إىل جان�ب دائ�رة الصح�ة يف 

مواجهة فروس كورونا.
وأش�ار عزي�ز اىل أن »م�الكات قس�م املش�اريع 
س�وف ت�رشع غ�دا بنص�ب وادخ�ال  الخ�زان 
واملبخ�رة الخاصة به اىل العمل وربطه بمنظومة 
األوكسجن الداخلية وايضا سيكون هناك مأخذ 
آخر خارجي مخصص مللئ االسطوانات الخاصة 
باالوكس�جن كرصي�د ثان�وي يف ح�ال االحتياج 

إليها.

نفط ذي قار تزود مستشفى 
احلسني يف النارصية 

بخزان كبري لالوكسجني

    نينوى / زهراء علي

اص�در محافظ نين�وى نجم الجبوري ، 6 توجيه�ات للوقاية من 
ف�روس كورونا م�ن بينها غلق جميع مداخ�ل املحافظة اعتباراً 
م�ن يوم غد وحتى إش�عار آخر، ومنع التجمع�ات البرشية منعاً 

باتاً.
وقال الناطق الرس�مي باسم الخلية يف بيان ، إن »محافظ نينوى 
رئي�س خلي�ة االزمة نج�م الجبوري وج�ه بغلق جمي�ع مداخل 
محافظة نينوى بش�كل تام ومنع دخول اي ش�خص اليها منعا 
باتا اعتبارا من صباح يوم غد وحتى اش�عار اخر، وعدم استقبال 
الوافدي�ن م�ن خ�ارج الع�راق يف الوق�ت الح�ارض إىل محافظ�ة 

نينوى«.
وأض�اف أن�ه »تق�رر الطل�ب من ق�ادة العملي�ات توجي�ه قادة 
التشكيالت بحجر الحاالت املش�تبه بها ألفراد القوات املسلحة يف 
ثكناتهم العس�كرية مع أخذ تعهدات من اآلمرين بااللتزام بحجر 

.»PCR املشتبه بهم لحن ظهور نتائج الفحص املختربي

حمافظ نينوى يصدر »6« توجيهات 
للوقاية من فريوس كورونا

   المستقبل العراقي/ الغانم

اك�د محافظ واس�ط محمد جمي�ل املياحي،ان موقف اإلس�تالم 
النهائ�ي ملحص�ويل »الحنطة والش�عر« بضمنها التس�ويق عىل 
الرصاف�ة وتصدي�ق الب�ذور بل�غ هذا الع�ام نح�و 684 الف طن 

الحنطة و800 طن من الشعر.
وقال املياحي يف بيان صحفي، ان »هذا املوس�م يعترب اس�تثنائياً 
بالنظر للظروف والصعوب�ات التي يمر بها البلد ككل واملحافظة 
بش�كل خاص«، مبين�ا ان »عدد الفالحن يف املحافظة املس�موح 
له�م بالتس�ويق بل�غ 20888 حي�ث اس�تلمت مراكز التس�ويق 
27238 مركبة محملة باملحاصيل، وساهم قرابة 417 موظف يف 
عملية التس�ويق، وعرب 10 مراكز إستالم 9 للحنطة ومركز واحد 

للشعر«.
وأش�اد املحاف�ظ ب� »جمي�ع الجهود الت�ي بذلت النج�اح عملية 
التس�ويق، س�يما جهود دوائ�ر وزارة التج�ارة وخصوصا منها 
رشك�ة الحبوب ودوائ�ر وزارة الزراعة واللجنة العليا للتس�ويق، 
فيما أثن�ى عىل دور األجهزة األمنية كافة باالخص األمن الوطني 

الرشافه عىل إتمام العمل«.
وقدم املحاف�ظ اعتذاره ل� »جميع املزارعن ممن تأخروا لفرتات 
طويلة نتيج�ة الظروف الصحية التي ألق�ت بظاللها عىل مجمل 
مفاصل املحافظة«، داعياً املعنين إىل »اإلرساع برصف مستحقات 

املزارعن البالغة 351 مليار دينار عراقي.

    بغداد / المستقبل العراقي

نرشت قوات فرفة العباس القتالية }اللواء 26 يف الحشد الشعبي{ 
وحدات من املدفعية والصواريخ يف قاطع عمليات سامراء جنوب 

محافظة صالح الدين.
وذكر بيان العالم الفرقة انه »حسب طلب قيادة عمليات سامراء 
- الحش�د الش�عبي - وموافقة قيادة العمليات املشرتكة تحركت 
وحدات من كتيبة االس�ناد العام يف الفرقة تشمل مدفعية امليدان 
والق�وة الصاروخي�ة لتأمن قوة نارية بعيدة للقوات املاس�كة يف 

قاطع سامراء«.
وبن أن »هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الفرقة الداعمة ملختلف 

القواطع حيث إن سامراء تعترب مدينة اسرتاتيجية مهمة.

حمافظ واسط يعلن الكميات 
املستلمة من احلنطة والشعري

فرقة العباس تنرش مدافعها يف سامراء

    النجف / المستقبل العراقي

التقى محافظ النجف االرشف السيد لؤي اليارسي مجموعة من اصحاب ابراج االنرتنيت 
الذين ناش�دوه للتدخل حول مش�كلتهم مع دائ�رة الكهرباء التي وجه�ت برفع الكيبل 
الضوئ�ي ع�ن االعمدة الخاص�ة لدائرة الكهرب�اء املغديات وهذا التوجيه ربما س�يقطع 
الكيب�ل الضوئ�ي التابع اىل رشك�ة أيثرلنك وس�يوثر بتقدي�م الخدمة ألصح�اب االبراج 

التجارية اصحاب الدخل املحدود والذين يقدمون خدمات للمواطن النجفي .
جاء ذلك خالل لقاءه بمجموعة يف احدى القاعات املفتوحة عىل ضفاف نهر الفرات.

اليارسي وجه الكهرباء بالرتيث باإلجراءات اعاله ملدة ش�هر وس�وف يكون هنالك لقاء 
مع مدير رشكة أيرثلنك ودائرة الكهرباء والجهات املعنية ملداولة املوضوع ووضع الحلول 

له دون الرر باصحاب األبراج اصحاب الدخل املحدود .
من جهتهم ثمن اصحاب االبراج موقف الس�يد املحافظ واس�تجابتِه الرسيعه للمناشدة 
ودعمه لرشيحة اصحاب الدخل املحدود واالستماع اىل مشاكلهم والسعي لوضع الحلول 

لها.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة 
س�يف  العراقي�ة،  والبيئ�ة  الصح�ة، 
عق�ار  تصني�ع  م�ن  االنته�اء  الب�در، 
»أفيفاف�ر« ال�رويس، بعد أس�بوع من 
اآلن، واس�تخدامه للمصاب�ن بفروس 

كورونا.
وكال�ة  بحس�ب  الب�در،  وأوض�ح 
»س�بوتنيك«، أن »أحد املعامل األهلية يف 
القطاع الخاص، لتصنيع األدوية، بدأت 
بتصني�ع الع�الج الرويس، وه�و مضاد 

فرويس«.
وأض�اف، أن »تطبي�ق ال�دواء للمرىض 
املصاب�ن بف�روس كورونا، س�يكون 
الفني�ة،  األم�ور  دائ�رة  إرشاف  تح�ت 
ال  أن�ه  إىل  منوه�ا  العام�ة،  والصح�ة 
يوجد إج�راء عالجي يس�تحدث إال بعد 

املوافقات الالزمة«.

وكش�ف البدر، أن »موع�د توفر العالج، 
واستخدامه للمصابن بفروس كورونا، 
بعد أس�بوع أو أكثر، وهو مجاني يف كل 

املستشفيات الحكومية«.
وع�ن توزيع�ه يف الصيدلي�ات، أخربن�ا 
البدر، أن »وزارة الصحة، ستقرر الحقا 

توزيعه، أو عدم توزيعه«.
وأك�د املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة 
الصح�ة، والبيئ�ة، يف خت�ام حديثه، أن 
»تش�خيص وع�الج املصاب�ن بفروس 
كورونا املس�تجد املسبب ملرض »كوفيد 
الحكومي�ة  املؤسس�ات  يف  يت�م   »19

حرصا«.
وسجل العراق، يوم أمس الجمعة، أعىل 
حصيل�ة إصابات بف�روس كورونا، إذ 
بلغت 1635 إصابة، وس�ط مخاوف من 
ارتفاع األعداد مع اكتظاظ املستشفيات 
الس�يما يف العاصم�ة بغ�داد التي تضم 

العدد األكرب من املصابن.

حمافظ النجف يلتقي جمموعة 
من اصحاب ابراج االنرتنيت

العراق يعلن موعد انتهاء تصنيع »أفيفافري« 
الرويس اخلاص بمرضى »كورونا«

امانة بغداد تعلن حصيلة ما تم اكساءه 
من شوارع وحمالت سكنية خالل 2019

الرتبية النيابية تكشف مقرتحًا 
بشأن امتحانات السادس االعدادي 

والثالث املتوسط

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد، حصيلة ما تم اكس�اءه من ش�وارع ومحالت س�كنية 
خالل سنة 2019 ومطلع سنة 2020 .

وقال�ت االمانة يف بيان ، ان » حصيلة ما تم اكس�اءه من ش�وارع ومحالت 
سكنية خالل سنة 2019 ومطلع سنة 2020 بلغت 3 مالين و 700 الف مرت 

مربع من االكساء توزعت عىل جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة ».
واضاف�ت، ان » اس�تمرار كوادره�ا بالعمل يف عدة مواقع اخ�رى مع اعداد 
خطة الكس�اء وتطوير مواقع جديدة وبانتظار اطالق التخصيصات املالية 

للمبارشة بها.

    بغداد/ المستقبل العراقي

رجح�ت لجن�ة الرتبي�ة يف مجل�س 
النواب، اج�راء االمتحانات النهائية 
لطلب�ة الس�ادس االع�دادي بثالثة 
أدوار، بينم�ا كش�ف مصدر خاص 
ب�وزارة الرتبي�ة ع�ن مق�رتح تت�م 
دراس�ته حالي�اً بتعلي�ق امتحانات 
الثالث املتوس�ط واعتم�اد درجات 
للطلب�ة  بالنس�بة  الس�نة  نص�ف 
الناجح�ن وإجراء امتح�ان نهائي 
للمكمل�ن والراس�بن وذل�ك جراء 

تفيش فايروس كورونا يف البالد.
 وق�ال رئيس اللجنة قيص اليارسي 
يف ترصيح لوسائل اعالمية حكومية 
ان�ه »بعد ق�رار وزارة الرتبية إجراء 
االمتحانات النهائية لطلبة الصفوف 
املنتهية يف املرحلة االعدادية، درست 

الكثر من القرارات التي يمكن من 
خالله�ا اج�راء تل�ك االمتحانات يف 
ظل ظروف أفضل للطلبة تتيح لهم 
رسعة االجابة عن األس�ئلة وأخرى 
صحي�ة تتناس�ب م�ع الوقاية من 
فاي�روس كورون�ا ومنع انتش�اره 
ب�ن الطلبة يف ح�ال إصابة أحدهم 
به منها مراعاة التباعد االجتماعي 
الكمامات والكفوف وتعفر  ولبس 

القاعات الدراسية«. 
وبن الي�ارسي أن�ه »ال توجد حتى 
اآلن ق�رارات نهائي�ة تخ�ص ه�ذا 
املوضوع، وما زالت اللجنة والوزارة 
يف تنس�يق دائم مع باق�ي الوزارات 
لتوف�ر جمي�ع األج�واء املناس�بة 
إلجراء االمتحان�ات النهائية لطلبة 
املرحل�ة  يف  املنتهي�ة  الصف�وف 

االعدادية«.

حمافظ البرصة: احلكومات جتامل الرشكات النفطية 
ووجهنا برفع دعوات قضائية لتعويض االهايل

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

طال�ب محاف�ظ البرصة املهندس اس�عد عب�د األمر 
العيداني وزارة النفط بالزام الرشكات النفطية ضمن 
ج�والت الرتاخي�ص بتطبيق رشوط ومعاي�ر البيئة، 

مش�راً اىل ان حكوم�ة البرصة س�بق 
وان طالب�ت ال�رشكات النفطية بذلك 
وفق كت�ب مخاطبة رس�مية .وقال » 
العيداني يف ترصي�ح صحفي للمكتب 
الحكوم�ات  ان  الخ�اص  االعالم�ي 
العراقية املتعاقبة لديها مجامالت اكثر 
من الالزم مع الرشكات« وفق تعبره.
وأوض�ح ان تل�ك املجام�الت تنعكس 

سلباً عىل حياة املواطن البرصي.
ال�رشكات  ع�ىل  العيدان�ي  واك�د« 
النفطية ب�رورة دف�ع التعويضات 
املواطن�ن  ت�رر  نتيج�ة  املناس�بة 
ج�راء االنبعاثات النفطي�ة عىل اهايل 
محافظ�ة البرصة.وتاب�ع » محاف�ظ 
البرصة ان بعض القضايا السياس�ية 

و التظاه�رات وانتش�ار وباء جائحة كورونا س�بب 
يف تأخ�ر العمل به�ذا امللف، منوه�ا اىل انه وجه اهايل 
منطقة نهران عمر ش�مال املحافظة قبل شتة اشهر 
والكث�ر من مرة باقامة دعوى قضائية ضد الرشكات 

النفطية االستثمارية يف تلك املنطقة.

احملافظة خصصت أرقام هواتف إلجناز معامالت املواطنني

حمافظ بغداد يكشف عن خطة لتوزيع أكثر من »200« ألف قطعة أرض عىل املواطنني
     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

كش�ف محافظ بغداد محمد العطا، عن خطة لتوزيع 
أكثر م�ن 200 ألف قطعة أرض يف بغداد ،فيما أش�ار 
اىل تس�ليم 10 آالف قطعة أرض للمواطنن يف منطقة 

الحسينية ،بعد االنتهاء من تحويل الطمر الصحي.
وقال العط�ا، إن«هناك خطة تتضمن توزيع أكثر من 
200 أل�ف قطعة أرض س�كنية س�تغطي كل رشائح 
املجتمع«، مؤكداً أن«القطع ستشمل رشائح مختلفة 
م�ن املجتم�ع ،من ضمنه�ا ذوي الدخ�ل املحدود من 

الذين ال يمتلكون قطعة أرض سكنية«.
وأش�ار إىل أن«ه�ذه األرايض ستقس�م اىل مجمع�ات 
سكنية ،وكذلك توزع كقطع سكنية« مبيناً أن« هناك 
مرشوعاً يقتيض تقديم الخدمات إىل تلك األرايض قبل 

توزيعها«.
وأضاف العطا أن«هذه القطع ستوزع يف منطقة النهروان 
بالقرب من بسماية ،وأخرى يف معسكر طارق يف أبو غريب، 
وكذل�ك عىل طريق باب بغداد بعقوبة« مش�راً إىل أن« بقية 
القطع س�تكون يف مناطق متفرقة ،مثل منطقة التاجي يف 

طريق بغداد موصل«.
وتاب�ع أن«هناك 10 آالف قطعة أرض س�كنية موزعة بن 
املواطنن منذ العام 2003 يف منطقة الحسينية ،لكن لم يتم 

فرزها وتسليمها، كونها مطمراً صحياً للنفايات«، الفتاً إىل 
أن«املحافظ�ة قامت بالتحرك ع�ىل وزارة الدفاع وبالتعاون 
م�ع قي�ادة عمليات بغ�داد واألقضي�ة والنواح�ي من أجل 

تحويل املطمر الصحي إىل مكان آخر«.
وبن العطا أن«العمل جاٍر وبنفس األموال لنقل هذا املطمر 
اىل مطم�ر صحي آخر وتفريغه وتنظي�ف األرض وإفرازها 
وتقس�يم الح�دود لتل�ك القط�ع وتس�جيلها بالعق�اري«، 
موضح�اً أن«ه�ذه القط�ع موزعة ب�ن مواطنن س�ابقاً 

،ولكن بس�بب طمر النفايات فيها لم يجر تس�ليمها 
بغ�داد،  محافظ�ة  خصص�ت  ذل�ك،  للمواطن�ن.إىل 
ارق�ام هوات�ف النجاز معام�الت املواطن�ن من اجل 
منع االختالط بس�بب جائحة كورون�ا والتمايش مع 
مقررات خلي�ة االزمة.واوضح مدير دائرة تعويضات 
محافظة بغداد حيدر اليعقوبي، ان دائرته »خصصت 
ارق�ام هوات�ف وخطوطا س�اخنة ملتابع�ة املعامالت 

التعويضية للمواطنن وانجازها«.
وب�ن، أن »ه�ذا االج�راء يأتي بع�د ايق�اف مراجعة 
املواطنن للدائرة حفاظا عىل صحتهم ومنع االختالط 
بس�بب جائحة كورونا والتمايش م�ع مقررات خلية 
االزمة، منبها عىل انه بامكان املواطنن االتصال اثناء 
الدوام الرس�مي من الس�اعة ال�9 صباحا اىل الساعة 

12 ظهرا يف ايام »األحد، االثنن، الثالثاء واألربعاء«.
وأضاف، أن »الدائرة خصصت الرقم 07721824122 
للمواطن�ن م�ن  ذوي معام�الت االرضار املادي�ة وتش�مل 
املحال وال�دور والعجالت، باالضاف�ة اىل تخصيصها  الرقم 
07830416566 لذوي معامالت االرضار البرشية الفرعية 
االوىل والرابع�ة، فض�ال ع�ن ان املواطنن الراغب�ن بتدقيق 
اس�مائهم ح�ددت له�م الرق�م 07721824113«، مؤك�دا 
»وجود مالك وظيف�ي متكامل يعمل عىل الرد عىل مكاملات 

املواطنن وإجراء الالزم«.
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 003-SC-20  
Provision of IP Phone Services 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 

the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered 
in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil 
Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of IP Phone Services 
Tender No.: 003-SC-20 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All 
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
The Company is seeking one Contractor to Provision of IP Phone Services for One firm year and One 
optional year if company needed. 
Part Two: Purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should 
be with the following documents for the company: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 

B: Copy of Registered Company Document 

C: One person can only represent one company 

Part Three:  
1) All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 

separately before the deadline 4:00 PM July 10th, 2020 based on the ITB documents. 
2) The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 

Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3） The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4） In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM July 8th, 2020. for the purpose of swift 
answering before the bidding date. 
Contract Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 
7887; & Mr. Tang Xing Email: tangxing@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7874. 
5） The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 004-SC-20  
Provision of Core description, Sample and Analysis service for EBSK-2-11 and EBSZ-10 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 

laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part. 

Tender Title: Provision of Core description, Sample and Analysis service for EBSK-2-11 and EBSZ-10 
Tender No.: 004-SC-20 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to provide Core description, Sample and Analysis 
service for EBSK-2-11 and EBSZ-10. 
Part Two: Purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should be 
with the following documents for the company: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related 

company 

B: Copy of Registered Company Document 

C: One person can only represent one company 

Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the deadline 4:00 PM July 16th, 2020 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM July 13th, 2020 for the purpose of swift answering before 
the bidding date. 
Contract Person: Mr. Yang Guang Email: yangguang@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7889; & 
Ms. Tan Li Email: tanli@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

حمافظة نينوى
قسم العقود

م/ متديد فرتة اعالن
حصلت موافقة الس�يد املحاف�ظ عىل تمديد 
 E2020 /33 تاري�خ الغل�ق لاع�ان املرق�م
الخاص بمرشوع )بناء مدرسة ذات 18 صف 
يف ح�ي العامل( من تاري�خ 2/ 6/ 2020 اىل 
25/ 6/ 2020 لفسح املجال امام الرشكات 

لتقديم عطائاتهم للدخول يف املناقصة.
مع التقدير

حمافظة نينوى
قسم العقود

م/ متديد فرتة اعالن
حصلت موافقة الس�يد املحاف�ظ عىل تمديد 
 E2020 /32 تاري�خ الغل�ق لاع�ان املرق�م
الخاص بمرشوع )بناء مدرسة ذات 18 صف 
يف حي املأمون( م�ن تاريخ 2/ 6/ 2020 اىل 
25/ 6/ 2020 لفسح املجال امام الرشكات 

لتقديم عطائاتهم للدخول يف املناقصة.
مع التقدير

اعان
اىل ال�رشكاء دعاء ازهر عبد الزه�ره و عدويه حيدر نعمه 
و هيف�اء عب�د الزهره برهات  توجب عليك�م الحضور اىل 
مق�ر بلديه الكوفه لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
24262/3 حي ميسان خال شهر من تاريخ النرش طالب 

االجازه خالد سليم سالم.
������������������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة: 556/ 2018 

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

الخامسة
2.اس�م املدان الغائب: م. اول حس�نن عبد الرزاق حس�ن 

عيل
3.رقم الدعوى: 556/ 2018 

4.تاريخ ارتكاب الجريمة:
5.تاريخ الحكم: 12/ 6/ 2018 

6.امل�ادة القانوني�ة: )27( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل

7.خاصة الحكم: عدم ش�مول املتهم اعاه بقانون العفو 
العام رقم 27 لس�نة 2016 لس�بق ش�موله بقانون العفو 
الع�ام رقم 19 لس�نة 2008 وفق املادة 329 وحس�ب قرار 
محكمة اس�تئناف البرصة االتحادية/ لجنة العفو رقم 19 

لسنة 2008 يف 22/ 11/ 2012.
8.تصحي�ح مادة االحالة اىل املادة )24( من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 بدال من املادة )27( من نفس القانون وعما 

بأحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008.
9.الس�جن ملدة )سبع سنوات( وفق احكام املادة )24( من 
)ق – ع – د( رق�م )14( لس�نة 2008 املعدل وبداللة املواد 
)61/ اوال( و )69/ اوال( من )ق – ع – د( رقم )17( لسنة 
2008 الس�تياءه عىل الرشاش�ة نوع )R B K( املضبوطة 
كمربز جرمي واملس�جلة يس�جل االس�اس تحت تسلس�ل 

)51( يف مركز رشطة الحسن.
10.ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االم�ن الداخيل اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة )38/ ثاني�ا( م�ن )ق – ع – د( رقم )14( 
لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية 
بداللة املادة )89/ اوال( من )ق – ع – د( رقم )17( لس�نة 

.2008
11.اعطاء املوظفن العمومين صاحية القاء القيض عليه 
اينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه وال�زام املوظفن 
باالخب�ار عن محل اختفائه اس�تنادا ألح�كام املادة )69/ 

ثانيا وثالثا( من )ق – أ – د( رقم )17( لسنة 2008.
12.حجز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا ألحكام 
امل�ادة )69/ رابع�ا( م�ن )ق – أ – د( رق�م )17( لس�نة 

.2008
13.تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ن عبد 
االم�ري جاب�ر( البالغ�ة )25,000( خمس�ة وعرشين الف 
دين�ار عراق�ي ترصف له م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية.
حكم�ا غيابيا صادرا بأتف�اق االراء اس�تنادا ألحكام املادة 
)60/ سادس�ا( م�ن )ق – أ – د( رق�م )17( لس�نة 2008 
قابا لاعرتاض اس�تنادا ألحكام امل�ادة )71/ اوال وثانيا( 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 12/ 6/ 2018.
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

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

وزارة الداخلية
محكمة قوى االمن الداخيل

املنطقة الرابعة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة
مقتبس حكم غيابي

1-اس�م املحكم�ة: محكمة ق�وى االمن الداخ�يل املنطقة 
الرابعة

2-اس�م املدان الغائ�ب: الرائد عباس جلي�ل مطرش بهلول 
الخفاجي

3-رقم الدعوى: 82/ 2013 
4-تاريخ ارتكاب الجريمة:

5-تاريخ الحكم: 23/ 1/ 2013 
6-امل�دة القانونية: تبديل مادة االحالة من املادة )37/ اوال 
وثاني�ا( اىل امل�ادة )35/ اوال وثانيا( م�ن )ق – ع – د( رقم 
14 لسنة 2008 بداللة املادة )31( من ق.أ.د رقم 17 لسنة 

2008 لكونها اكثر انطباقا وفعل املتهم.
7-خاص�ة الحك�م: حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخيل 
املنطق�ة الرابعة ع�ىل املدان الغائ�ب )الرائد عب�اس جليل 
مطرش بهلول الخفاجي( بالس�جن ملدة )س�بع س�نوات( 
وف�ق اح�كام امل�ادة )35/ اوال( م�ن )ق/ع/د( رق�م 14 
لس�نة 2008 وبدالل�ة امل�ادة )69/ اوال( و )61/ اوال( من 
)ق/ع/د( رق�م 17 لس�نة 2008 وبداللة املادة )2/2( من 
)ق – ع( رقم )111( لس�نة 1969 املعدل )القانون االصلح 

للمتهم( )اختاس املسدس املوصوف ادناه(.
8-تضمينه مبلغ قدره )1,550,000( مليون وخمسمائة 
وخمس�ون الف دينار عراقي عن قيمة املسدس نوع كلوك 
املرق�م )169( من ملحقاته م�ع )50( اطاقة وفق احكام 
امل�ادة )35/ ثاني�ا( م�ن )ق – ع – د( رق�م )14( لس�نة 
2008 عىل ان يس�تحصل املبلغ وفق احكام القانون )وقت 

الفقدان(.
9-طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام 
املادة )41/ اوال/ أ( من )ق-ع-د( رقم )14( لس�نة 2008 
بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعي�ة بداللة املادة )89/ 

اوال( من )ق-أ-د( رقم )17( لسنة 2008.
10-اعط�اء املوظف�ن العمومين صاحي�ة القبض عليه 
اينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه وال�زام املوظفن 
باالخب�ار عن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة )69/ 

ثانيا وثالثا( من )ق-أ-د( رقم 17 لسنة 2008.
11-حج�ز امواله املنقولة والغري املنقولة اس�تنادا الحكام 

املادة )69/ رابعا( من )ق-أ-د( رقم 17 لسنة 2008.
12-اعتبارها جريمة من الجرائم املخلة بالرشف اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة )21/أ/6( م�ن )ق-ع( رقم )111( لس�نة 

1969 املعدل.
13-حكم�ا غيابيا ص�ادرا بأتف�اق االراء اس�تنادا ألحكام 
املادة )60/ سادس�ا( من )ق-أ-د( رقم )17( لسنة 2008 
قابا لاعرتاض اس�تنادا ألحكام املواد )71/ وثانيا و 74/ 

اوال( من نفس القانون وافهم بتاريخ 23/ 1/ 2013.
العميد الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل

املنطقة الرابعة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد: حجة وفاة/2020

التاريخ: 2020/6/15
اعان

قدمت املدعوة / ذكريات كاظم لطيف
طلب�اً ت�روم في�ه الحصول عىل حج�ة وفاة للمدع�و ) زيد 
ضياء ش�اكر ( ع�ىل انه ت�وىف بتاري�خ 1997/5/19 فمن 
تتوفر لديه معلومات عن املدعو ) زيد ضياء ش�اكر ( عليه 
مراجع�ة املحكمة خال مدة اقصاها عرشة ايام من تاريخ 

النرش وبخافه سيتم اصدار الحجة.
القايض

عيل جبار الخزعيل
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد: حجة وفاة/2020

التاريخ: 2020/6/15
اعان

قدمت املدعوة / ذكريات كاظم لطيف
طلب�اً تروم في�ه الحصول عىل حجة وف�اة للمدعو ) يارس 
ضياء ش�اكر ( ع�ىل انه ت�وىف بتاري�خ 1997/5/19 فمن 
تتوفر لديه معلومات عن املدعو ) يارس ضياء شاكر ( عليه 
مراجع�ة املحكمة خال مدة اقصاها عرشة ايام من تاريخ 

النرش وبخافه سيتم اصدار الحجة.
القايض

عيل جبار الخزعيل
������������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الخرض
اعان طلب تسجيل عقار مجدد

بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة لتسجيل تمام العقار 
تسلسل ) 57 ( محلة الخرض/ بأسم العراقية ) رجاء جابر 
رايض ( مج�دداً باعتباره�ا حائ�زا لها بصف�ة املالك للمدة 
القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق قان�ون التس�جيل العق�اري رقم )43( لس�نة 1971 
قررنا اع�ان هذا الطلب فعىل كل م�ن يدعي بوجود عاقة 
او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما لديه من بينات 
اىل ه�ذه الدائ�رة خال م�دة ثاثن يوما اعتب�ارا من اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االع�ان وكذلك الحض�ور يف موقع العقار 
يف الس�اعة الع�ارشة صباحا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعان وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
حازم عطية الريشاوي

مدير التسجيل العقاري يف الخرض

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�اح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد 30 
التاريخ 8 / 1 / 2020  

نرش فقدان  
للطل�ب املق�دم من قبل املدعوه ) اس�ماء 
داود حس�ن ( التي تروم فيه نصبها قيمة 
عىل زوجه�ا املفقود ) اث�ري صالح محمد 
س�لوم ( قررت هذه املحكمة نرش فقدان 
املدع�و ) اثري صالح محمد س�لوم ( الذي 
فق�د يف محافظة صاح الدي�ن / منطقة 
االس�حاقي بتاري�خ 9 / 9 / 2015 ول�م 
يع�رف مصريه لح�د االن وعىل م�ن يعثر 
علي�ه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال 
بذويه الساكنن يف ) محافظة صاح الدين 
/ ناحي�ة االس�حاقي ( او مرك�ز رشط�ة 
االس�حاقي خال ش�هر م�ن الي�وم التايل 

لنرش االعان ... مع التقدير   

القايض / حازم حممد امحد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاس�ة محكمة اس�تئناف صاح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

االسحاقي
العدد 63 / ش / 2020 
التاريخ 9 / 3 / 2020  

م تبليغ املدعى عليه ) اديب ظاهر جاسم (   
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعي�ة 
واملقام�ة   2020  / ش   /  63 املرقم�ة 
من قب�ل املدعية ) رقيه ج�ادر طالب ( 
واملدع�ى علي�ه ) اديب ظاهر جاس�م ( 
واملتضمنه دعوى تأييد حضانة وبالنظر 
ملجهولية مح�ل اقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ لذا تق�رر اجراء تبليغك 
بصحيفت�ن يوميتن يف موع�د املرافعة 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وفق 

القانون ... مع التقدير    

القايض / يعرب عيل جاسم

العدد: 10792
التاريخ: 17/ 6/ 2020

العدد: 10793
التاريخ: 17/ 6/ 2020

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى

محكمة بداءة السماوة
العدد: 167/ب/2020
التاريخ: 2020/6/16

اعان
اىل / املدعى عليه ) كريم عباس خضري (

اق�ام املدعي ) عيل حس�ن حريز ( الدع�وى املرقمة 
)167/ب/2020( والت�ي يطلب فيها الحكم بالزامك 
بتس�ديد مبلغ قدره ) مليون دينار ( عن قيمة رشاء 
مواد عطور وم�واد تجميل ، وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقة 
القشلة يف الس�ماوة املختار ) حيدر نارص حسن( يف 
18 /2020/1 ل�ذا تق�رر تبليغك اعان�ا بصحيفتن 
محليتن بموعد املرافعة املوافق يف الس�اعة التاسعة 
صباح�ا من صب�اح ي�وم 2020/7/7 ويف حالة عدم 
حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا او بي�ان معذرة 
مرشوعة س�تجري املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا وفق 

القانون.
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي
�������������������������������������������

محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة
رقم القضية: 1061/ 2016 
تاريخ القرار: 20/ 6/ 2016

تشكلت محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة 
يوم االثن�ن املص�ادف 20/ 6/ 2016 برئاس�ة اللواء 
الحقوق�ي رزاق عب�د ع�يل محم�د الطائ�ي وعضوية 
كل م�ن العمي�د الحقوقي خضري عويف ه�ال والعميد 
الحقوق�ي جرب عتيوي معله واصدرت بأس�م الش�عب 

االتي:-
اس�م املتهم الغائ�ب/ املفوض عيل عبد الحس�ن عبد 

الصاحب محمد
وحدته/ مديرية رشطة محافظة البرصة

املشتكي/ الحق العام
احال�ت مديرية رشطة محافظ�ة البرصة بموجب امر 
االحال�ة املرق�م 262 يف 26/ 2/ 2014 اوراق املجل�س 
التحقيق�ي الخاص�ة باملته�م الغائ�ب اع�اه الج�راء 
محاكمت�ه غيابي�ا وف�ق امل�ادة ق.ع.د رقم 14 لس�نة 

2008 وبداللة املادة 65/ ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
القرار

اطلع�ت املحكم�ة ع�ىل اضب�ارة القضي�ة وتل�ت علنا 
ام�ر االحالة ورقة التهم�ة ومن ثم ق�دم املدعي العام 
مطالعت�ه وطلب فيه�ا تجري�م املتهم بموج�ب مادة 
االحال�ة وتحديد عقوبت�ه بمقتضاه�ا غيابيا وربطت 

املطالبة بأضبارة القضية.
انت�دب رئيس املحكمة املحامي جبار عاتي جرب للدفاع 
عن املتهم اعاه استنادا للمادة 37/ ثانيا يف ق.أ.د رقم 
17 لس�نة 2008 وقد حرض جلس�ة املحاكمة واطلعت 
املحكم�ة عىل افادات الش�هود كل م�ن )املفوض خالد 
مع�ا جول والرشط�ي صاح عكرف يوس�ف( املدونة 
باملجل�س التحقيقي عما بأحكام املادة 59/ ثانيا من 
ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 وكذلك استمعت اىل مطالعة 
املحامي املنتدب والتي طلب فيها الرأفة باملتهم الغائب 
)املفوض عيل عبد الحس�ن عبد الصاحب محمد( عند 

تجديد مدة العقوبة.
اطلع�ت املحكمة ع�ىل االخط�ار املرق�م 443/ 2014 
يف 1/ 11/ 2014 والحظ�ت م�ي امل�دة املقرر قانونا 
ع�ىل تعليقه ون�رشه يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي 
الع�دد 1003 الص�ادرة يف 6/ 5/ 2015 عما بأحكام 
امل�ادة / اوال ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 ومن وقائع 
القضي�ة اتضح ما ي�يل:- بتاري�خ 6/ 2/ 2010 غاب 
املتهم املفوض عيل عبد الحس�ن عبد الصاحب محمد 
ع�ن مقر عمل�ه مديرية رشكة محافظ�ة البرصة ولم 
يلتح�ق لحد االن ملا تقدم حيث ان فعل املتهم )املفوض 
عيل عبد الحس�ن عبد الصاحب محمد( بش�كل جرما 
ينطبق واحكام املادة 5/ اوال من ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008 املعدل بقانون 38 لسنة 2015 وبداللة املادة 69 
م�ن ق.أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله 
بتاري�خ 9/ 2/ 2010 ولحد االن. عليه قررت املحكمة 
تجريمه بموجبها وتحديد عيوبت�ه بمقتضاها غيابيا 
ص�در الق�رار بأتف�اق االراء قابا لاعرتاض اس�تنادا 
الحكام املادة 71/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 

وافهم علنا يف 5/ 6/ 2016 .
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )50(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق 
قان�ون )21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف 
املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل 
خ�الل )30( يوم ثالث�ون يوما  تبدا من الي�وم التايل لنرش 
االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني 
معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات 
القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمش�رك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مقر مديرية 
بلدي�ة املوصل الواق�ع يف ح�ي املثنى يف الس�اعة العارشة 
صباحا للي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و 
بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة )2%( من 

بدل االيجار 
• الدكاك�ني املرقم�ة )467 و 499 و 491 و 444 و 463 و 
431 و 532 و 475 و 544 و 575 و 573 و 570 و 501 و 
504 و 429( الواقعة يف س�وق الربكة يف منطقة البورصة 
عىل جزء من القطعة املرقمة )179( محلة الش�يخ فتحي 

وملدة ثالث سنوات.

جلنة البيع واالجيار الثانية
يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )87( والصادر يف 14/ 6/ 2020
تعل�ن اللجن�ة اعاله ع�ن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه 
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية بعشيقة وفقا الحكام القانون )21( 
لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية. فعىل الراغبني بااليجار مراجعة 
مديري�ة بلدية بعش�يقة وخالل مدة )30( يوم تبدأ م�ن اليوم التايل من 
تاريخ االعالن مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغة )50 %( 
م�ن القيم�ة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري م�ن مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف املتعلقة بنرش االعالن 
واية مصاريف اخرى عىل ان يقوم املستأجر بتسديد بدل االيجار بالكامل 
والرس�وم االخرى وابرام العقد وخالل )ثالثون يوم( من تاريخ تصديق 
ق�رار االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر ناكال ويع�اد االعالن عن تأجري 
امللك وعىل حساب الناكل ويتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى 
املرتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول 

باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية بعشيقة.
مالحظة/ مدة االيجار سنة واحدة فقط ووفقا للرشوط املطلوبة النشاء 

املالعب

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )52(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايج�ار العق�ارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوص�ل خ�الل )30( يوم ثالثون يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلي�ة لالطالع ع�ىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال 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 )بريس( املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة )11094/ 6( م37 
جدي�دة املفتي الواقعة داخل حي االنتصار وبمس�احة )1500( م2 وحس�ب واقع 

الحال وملدة سنة واحدة.
2- محطة تعبئة وقود )املجد( املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة )9153/ 6( 

م37 جديدة املفتي وبمساحة )3500( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة.
3- الفرن الحجري املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة )158/ 250( م40 نينوى 
الرشقية )افران الفتحي( وبمس�احة )100( م2 وحس�ب واق�ع الحال وملدة ثالث 

سنوات.
4- كازين�و انوار الغابات املش�يدة ع�ىل جزء من القطعة املرقم�ة )1/ 153( م38 
حاوي الكنيس�ة الرشقية وبمس�احة )5700( م2 وحس�ب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.
5- الفرن الحجري املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة )340/ 33( م39 نينوى 

الجنوبية وبمساحة )137,5( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
6- القطع�ة املرقم�ة )138( م40 نينوى الرشقية املش�يدة عليها كراج )حداد باب 

وشباك( وبمساحة )240( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
7- ج�زء م�ن القطعة املرقمة )10/ 2773( م52 قوجاق النش�اء اس�واق تجارية 
عليها اس�واق تجارية عليها الواقعة يف حي القدس وبمس�احة )255( م2 وحسب 

واقع الحال وملدة )10( عرشة سنوات.

جلنة البيع واالجيار الثانية
يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )84( والصادر يف 9/ 6/ 2020
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأج�ري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادن�اه والعائدة ملكيتها 
اىل مديري�ة بلدية برطل�ة وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة 
العلنية. فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية برطلة وخالل مدة )15( يوم تبدأ 
من اليوم التايل من تاريخ االعالن مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50 %( 
من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو 
علي�ه املزايدة كافة املصاريف املتعلق�ة بنرش االعالن واية مصاريف اخرى عىل ان يقوم 
املستأجر بتسديد بدل االيجار بالكامل والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون 
يوم( من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد االعالن عن 
تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل ويتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتبة 
عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون 

املزايدة يف مقر مديرية بلدية برطلة.
مالحظة/ مدة االيجار سنة واحدة فقط

العدد : 101
التاريخ : 2/ 3/ 2020

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 99
التاريخ : 2/ 3/ 2020

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

المشيد على القطعة المرقمةنوع العقار ورقمهت

حديقة بمساحة واحد دونم وخمسة عشر اولك وعشرون متر 1
270/ 6 م75 برطلة الغربيةمربع

الدكاكين من )94( الى )98 و 106 و 107 و 108 ومخزن 2
357 برطلة القديمةرقم/ 3(

468/ 78 م 75 برطلة الغربيةالدكاكين )12 و 13 و 19 و 20 و 21(3
254/ 94 م138 برطلة الوسطىالدكاكين )41 و 42 و 43 و 58 ومرافق صحية(4
435/ 2 م75 برطلة الغربيةدكان )90(5

جزء من القطعة المرقمة 190/ ساحة بيع الفواكه والخضروات بمساحة )705 م2(6
163 م139 برطلة الشرقية

مالحظة العقارات ادناه اعالن ثالث7
468/ 70 م75 برطلة الغربيةالدكاكين )204 و 207 و 208 ومنتزه بمساحة/ 12286 م2(8
468/ 78 م75 برطلة الغربيةدكان/ 92
568 برطلة القديمةالدكاكين )19 و 21 و 22 و 24(10

جزء من 163/ 190 م139 برطلة مخزن او قاعة متعددة االغراض11
الشرقية

254/ 94 م138 برطلة الوسطىدكان )37 و 52(12
برطلةكشك/ 1319

المشيد على القطعة المرقمةنوع العقار ورقمهت

انشاء ملعب مصغر بمساحة 1
199 م2 بعشيقة1308 م2

انشاء ملعب بمساحة 1000 2
م2

على جزء من 256/ 355 م3 
بعشيقة الشرقية



www.almustakbalpaper.net اعداد: ايهاب فاضل استراحة6

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحمل،قد تظه�ر بعض العالقات 
الجدي�دة واملمتع�ة إذا أبديت رد فع�ل إيجابي. 
من الرضوري أن تدع حالة النشوة الحالية عىل 
س�جيتها. احتفل اليوم! ما رأيك يف أن ترقص؟ 
س�وف تعود عليك الحركة بالفائ�دة وتخلصك 

من الطاقة املكبوتة، انتبه لصحتك!

عزيزي برج الثور،سوف تتعرض يف العمل لسيل 
م�ن التحدي�ات والخط�ط الجدي�دة. إذا أبديت 
بع�ض االهتم�ام به�ذه التحدي�ات والخطط، 
فس�وف تَكوِّن أصدقاًء جدد. يلج�أ إليك الناس 

أيًضا يف حياتك الخاصة. 

عزيزي برج الجوزاء،اليوم تمتلك الثقة لتجربة 
يشء جدي�د، ونتيج�ة لذلك، قد تم�ر بتغيريات 
يف الحي�اة املهني�ة ويف الحالة الصحي�ة، وأيًضا 
يف الحي�اة العاطفي�ة. لذلك، اب�دأ بالتعامل مع 

املرشوعات املُعد لها منذ مدة وارسع يف العمل.

عزي�زي برج الرسطان،يب�دو وكأنك تقف أمام 
مش�كالت ال يمك�ن التغلب عليها، ف�ال تيأس! 
فق�ط علي�ك تغيري منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ 
س�وف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من طلب 
النصيح�ة! حيات�ك الخاص�ة متقلبة بش�دة يف 

الوقت الحايل.

عزيزي برج األس�د،ال يبدو أن األش�ياء تس�ري 
بص�ورة جي�دة الي�وم، فلديك أيًضا مش�كلة يف 
الرتكي�ز ع�ىل امله�ام اليومي�ة. ع�ىل الرغم من 
صعوبة تحفيز ذاتك، ال تخفض رأسك يف يأس. 

عزيزي برج العذراء، يمكنك اليوم العمل بشكل 
بّناء من خ�الل الفريق، وهذا يعني أنك س�وف 
تس�تطيع تطبيق أصعب األفكار اليوم. س�وف 
تتلق�ى دعًما بش�كل خ�اص من خ�الل العمل 
وكذلك حياتك الش�خصية، أظهر حبك لآلخرين 

بهدف تقوية العالقات.

عزي�زي ب�رج امليزان،تش�عر اآلن بأن�ك س�ليم 
البني�ة والذهن وأخريًا بإمكانك أن تترصف عىل 
طبيعتك وس�جيتك. ًك�م الطاقة الت�ي بداخلك 
حالًي�ا تمكن�ك م�ن تطوي�ر األش�ياء يف العمل 

والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية.

عزيزي برج العقرب،يجب أن تس�تعد ملواجهة 
مشكالت جديدة، فاألمور ليست جيدة يف مكان 
العم�ل وأنت ال تس�تطيع إنجاز س�وى القليل. 
ال تجع�ل ذلك يخيفك، فه�ذه املراحل تجيء ثم 
تذهب. يف حياتك الخاصة، أنت بحاجة إىل دافع 

جديد

عزي�زي ب�رج القوس،يتزاي�د طموح�ك إىل ما 
ال يمك�ن تحقيق�ه، ويف بعض األحي�ان ينتابك 
التس�اؤل عن النتاج التي ق�د تحدث إذا تنازلت 
ع�ن مبادئ�ك ومثل�ك العلي�ا من أج�ل تحقيق 

أحالمك. ال تنجرف وراء تلك األفكار. 

عزيزي برج الجدي،س�تعم أجواء من االرتياب 
تس�توجب منك اتخ�اذ موقف، وس�تجد حالًيا 
صعوب�ة يف التخيل عن طريقة تفكريك املعتادة، 
بالرغ�م م�ن العواقب الس�لبية الت�ي قد تكون 
نابع�ة م�ن املايض. م�ع ذلك، ح�اول أن تكون 

متفتح

عزي�زي برج الدلو،تس�تعجب حالًي�ا من مدى 
س�هولة األمور؛ استخدم هذه الفرصة املحببة 
ملواجه�ة أو إنه�اء الكث�ري من األم�ور وعندها 
س�وف تصب�ح مس�تعًدا ملواجهة أوق�ات أكثر 

توترًا عندما تصعب األمور.

عزي�زي ب�رج الحوت،يلعب الق�در لعبته معك 
وس�تجد نفس�ك أم�ام موقف لم تك�ن تتوقعه 
تماًما، لكن ال تبايل بذلك. إن كان باس�تطاعتنا 

توقع كل يشء، ستغيب عنا ملذات الحياة.

العذراء

احلوت

حقنة تثبت فعاليتها يف الوقاية من اإليدز
توفر حقنة من عقار اختباري جديد كل 
ثمانية أسابيع وقاية من فريوس »إتش 
أي يف« املس�بب مل�رض اإلي�دز بفعالية 

أكرب من األق�راص اليومي�ة للعالج 
الوقائي قب�ل التعرض )بريب( التي 
س�بق وأحدثت ث�ورة يف الوقاية من 
ه�ذا الف�ريوس، حس�ب م�ا أعلنت 

معاهد الصحة األمريكية.
وكش�فت املراكز عن النتائج األولية 
لتجربة رسيرية واسعة بورشت قبل 
أكثر من ثالث س�نوات يف سبع دول 
من بينها الواليات املتحدة والربازيل 

وتايالن�د وجن�وب إفريقي�ا ع�ىل عقار 
سمي »كابوتيغرافري«.وشملت الدراسة 
رج�اال يمارس�ون الجن�س م�ع رجال 

فضال عن نس�اء متحوالت جنسيا دون 
سن الثالثني يف غالبيتهم، وهذه الفئات 
ه�ي األكث�ر عرضة لإلصاب�ة بفريوس 
اإليدز، وتجرى دراس�ة أخرى راهنا 
عىل النساء.والعقار الوقائي الوحيد 
املعتم�د رس�ميا حاليا ه�و أقراص 
مس�ماة »بريب« )عالج وقائي قبل 
التع�رض( تحت مس�مى »تروفادا« 
و«ديس�كويف« يف الوالي�ات املتحدة.
وينبغي عىل األشخاص غري املصابني 
بف�ريوس »إت�ش أي يف« تناول هذه 
األق�راص يوميا ما ي�ؤدي إىل تراجع 

خط�ر أصابتهم بالفريوس بنس�بة 99 
% ع�ىل ما تفيد املراكز األمريكية ملراقبة 
األمراض والوقاية منها )يس دي يس(، 
إال أن رضورة تن�اول األق�راص يومي�ا 
يعت�رب عائقا محتمال ل�ذا أتت األبحاث 
النتائ�ج  ع�ن وس�يلة أسهل.وتس�تند 
الجدي�دة ع�ىل متابعة أكث�ر من 4500 
ش�خص، وتلق�ى نصف ه�ؤالء حقنة 
كل ش�هرين من عقار »كابوتيغرافري« 
)م�ع حب�وب »بري�ب« وهمي�ة( فيما 
حص�ل النصف اآلخر عىل حقنة وهمية 

)وأقراص بريب فعلية(.

املصابون بالسمنة أكثر عرضة 
ملضاعفات فريوس »كورونا«

قالت دراسة فرنسية إن هناك عالقة 
بني الس�منة وبني الح�االت الخطرة 

من فريوس كورونا املستجد.
أجراه�ا  الت�ي  الدراس�ة  وذك�رت 
باحث�ون بمستش�فيي لي�ون وليل 

مجل�ة  يف  ونرشوه�ا 
»النسيت«، أنه من املرجح 
أن يتأثر األشخاص البدناء 
بأشكال حادة من فريوس 
كورون�ا أكثر م�ن غريهم 

حال أصيبوا بالفريوس.
وكان�ت إح�دى الطبيبات 
املشاركات يف الدراسة التي 
أجريت ع�ىل 340 مريضاً 

بفريوس كورونا، الحظت أن املرىض 
الذي�ن كان�وا يعان�ون من الس�منة 
كان�وا أكثر حاج�ة لتلقي الرعاية يف 
املستشفى أو دخول العناية املركزة 

من غريهم.

لقاح أوكسفورد.. أمل قد يتحقق يف سبتمرب
الربيطانية  الحكوم�ة  أك�دت 
ملي�ون   30 توف�ري  إمكاني�ة 
جرعة من لقاح »أوكسفورد«، 
املس�تجد  كورون�ا  لف�ريوس 
)كوفيد-19(، يف أنحاء اململكة 
بحلول س�بتمرب، يف حال ثبتت 

فعاليته.
األعم�ال  وزي�ر  وأوض�ح 
الربيطان�ي يف مؤتمر صحفي 
تس�ري  التج�ارب  أن  األح�د، 
بش�كل جي�د م�ع املتطوعني 
الذين تلقوا جرعة من اللقاح.

 24 يف  االختب�ارات  وب�دأت 
أبري�ل املايض، عىل ما يصل ل� 

1102 مشارك، عرب مختربات 
متع�ددة يف اململك�ة املتح�دة، 
وقد اختري املش�اركون بشكل 

عشوائي.
وترتاوح أعمار املتطوعني بني 
18 و55 عاًما، وُيشرتط فيهم 
عدم اإلصابة بفريوس كورونا 
وأن  املس�تجد )كوفي�د-19(، 
وأال  جي�دة،  بصح�ة  يكون�وا 
يكون�وا قد تلق�وا أي لقاحات 
الفريوس�ات  ض�د  س�ابقة 
التاجية، إضافة لكون النساء 
يج�ب أال يك�ّن حوام�ل أو يف 

مرحلة إرضاع.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
خبز كايزر - 1 قالب جبنة شيدر مطبوخة - 

6 رشيحة جبنة شيدر - زيت للقيل
للتغطية:

2 بيضة مخفوقة - 3 معلقة كبرية ماء - 
رشة فلفل أسود – بقسماط

خطوات التحضري:
يوضع قالب الجبنة يف الفريزر ملدة ساعة.

يخرج من الفريرزر، ويقطع بسكني حاد رشائح بسمك 1 سم.
يوضع البيض يف بولة، ويضاف إليه الفلفل االسود واملاء، ويخفق جيداً.

تغمس رشائح الجبنة يف البيض ثم يف البقسماط ليغطيها بالكامل.
يوضع الزيت يف مقالة عىل النار حتى يسخن.

تقىل الجبنة يف الزيت، وتقلب عىل الجانبني حتى تكتسب اللون  الذهبي.
يفتح الكايزر من الجنب، ويبطن برشائح الجبنة.

يوضع فوقها الجبنة املقلية، وتكرر العملية حتى انتهاء الكمية.
يوضع يف الطبق، ويقدم ساخن مع البطاطس املحمر.

كايزر اجلبنة بانيه

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن عض�الت العني أرسع 
عضالت اإلنسان عىل اإلطالق، حيث 
تستطيع االنقباض يف 100/1 من 
الثاني�ة ، وه�ي أيضا م�ن أكثرها 

تعقيد.
ه�ل تعل�م أن قل�ة الن�وم تس�بب 
التجاعي�د لإلناث أكث�ر بكثري مما 
تسببه للذكور ! لذلك حذر الباحثون 

من السهر املتواصل لإلناث.
هل تعلم أن تصوير طعامك ونرشه 
عىل األنستقرام يشري لخلل نفيس! 
املتحدة  الوالي�ات  وأك�رب مطاع�م 
ب�دأت بمن�ع الزبائن م�ن تصوير 

وجباتهم.
لدم�اغ  -2909ص�ورة  األم�راض 

االنسان
هل تعل�م عافان�ا الل�ه وإياكم أن 
الجلط�ة الدماغية ه�ي عبارة عن 
ال�دم واألكس�جني  تدف�ق  توق�ف 
انغالق  الدماغيه نتيجة  لألنس�جة 
أح�د الرشاي�ني املغذي�ه له�ا, مما 

يؤدي إىل تلف هذه األنسجة
هل تعلم أن أهم 3 اعضاء يتأثرون 
بعدم رشب املاء هم املخ والكليتني 

و الجلد فحافظوا عليهما باملاء

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2160( االحد  21  حزيران  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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مدرب ليوث الرافدين: نحن يف املجموعة 
األقوى واألصعب بكأس آسيا

             المستقبل العراقي/ متابعة

الوطن�ي  منتخبن�ا  م�درب  أك�د 
للشباب قحطان جثري عىل صعوبة 
القرعة التي وضعت ليوث الرافدين 
يف املجموعة الثاني�ة لبطولة كأس 
آس�يا إىل جان�ب منتخب�ات كوريا 
البحري�ن،  والياب�ان  الجنوبي�ة 
القرعة التي أقيم�ت يوم الخميس 
عرب تقنية اتصال الفيديو من مقر 
االتح�اد اآلس�يوي لك�رة القدم يف 

العاصمة املاليزية كواالملبور.
ت�م  النهائي�ات 16 منتخب�اً،  يف  ويش�ارك 
توزيعه�ا ع�ىل أرب�ع مجموع�ات، وبحيث 
تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل 
أول فريقني من كل مجموعة إىل الدور ربع 

النهائي.

وقال جث�ري يف بيان للهيئ�ة التطبيعية، ان 
»الجمي�ع يع�رف حج�م وق�وة منتخب�ات 
كوري�ا الجنوبية واليابان، فه�م منتخبات 
قوي�ة ولديه�م تخطي�ط طويل بالنس�بة 
للفئ�ات العمرية، وحت�ى منتخب البحرين 
ال يقل ش�أناً، ألنهم منتخب متطور وليس 

»س�نبدأ  جثري  بالس�هل«.وأضاف 
من اآلن اإلع�داد الفعيل والحقيقي 
ش�هر  يف  س�تبدأ  الت�ي  للبطول�ة 
املقب�ل،  األول  أكتوبر/ترشي�ن 
وس�أجلس مع الهي�أة التطبيعية 
لالتحاد العراقي لكرة القدم لوضع 
املنتخب  املنهاج الخاص بمعسكر 
قب�ل  الودي�ة  املباري�ات  وإقام�ة 

الذهاب للبطولة القارية«.
وأشار جثري إىل أنه »ينتظر قرار 

خلية األزمة الحكومية للسماح 
لالعب�ني بالع�ودة للتدريبات، 
لك�ي نب�دأ الخط�وة األوىل للتحض�ري 
لبطولة آس�يا، خصوص�اً إن جميع 
الالعبني لم يمارسوا كرة القدم منذ 
ف�رة، وعلينا أع�ادة تأهيلهم فنياً 

وبدنياً«.

احتاد السباحة يطالب باحالة وزير الشباب السابق اىل النزاهة
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن رئيس االتحاد العراقي السابق للسباحة، 
رسمد عبد االله، عن تقديم خطاب رس�مي اىل 
والرياضة  الش�باب  وزي�ر 
ملطالبته  درج�ال  عدنان 
بأحال�ة الوزير الس�ابق 
اىل  ري�اض  احم�د 
النزاه�ة  هيئ�ة 
.وق�ال عبداالله انه 
خال�د  ><تق�دم 
بكت�اب  كبي�ان 
بتوقيع�ه  رس�مي 
اىل محكمة التحكيم 

الري�ايض CAS يع�رف فيه�ا 
بعدم صحة االنتخاب�ات التي اجراها 
بتس�ميته  وذل�ك   ، امل�ايض  الع�ام 
للس�ادة رائ�د فاض�ل عب�د وفرقد 
عبدالجبار املوسوي ضمن الهيئة 
يزع�م  ال�ذي  لالتح�اد  االداري�ة 
اعالن�ه  بالرغ�م م�ن   ، تش�كيله 

الس�ابق عن ابعادهم عن عضوية االتحاد«.واوضح أن 
»الكتاب املرفق ادناه يوضح بش�كل رسمي ان االتحاد 
العراقي للسباحة املعرف به ولغاية 13 آيار 2020 كان 
برئاستنا ويضم السادة سعد فاضل نائب رئيس االتحاد 
ورائ�د فاض�ل االمني الع�ام وفرق�د عبدالجب�ار االمني 
املايل وريبوار عيل محمد عض�وا، وبالتايل فان الترصف 
باملنحة الحكومية املخصصة لالتحاد العراقي للسباحة 
من قب�ل خال�د كبيان وهاش�م محمد وحس�ن عريان 

يمثل ادانه واضحة لكل من ش�ارك يف عمليات 
ال�رصف غري القانونية خالل الفرة املاضية«.

وتابع »باالضاف�ة اىل ذلك يوضح كتاب كبيان 
اعراف�ه بابعاد لي�ث صحن وحميد س�لطان 
م�ن عضوية الهيئ�ة االدارية بحس�ب الكتاب 
املرسل اىل املحكمة ، بالرغم من ان االخري كان 
يخرج علين�ا بترصيحات يعلن فيها عضويته 
للهيئ�ة االداري�ة باالضاف�ة اىل زعم�ه بصفة 
الناطق االعالم�ي لالتحاد«.واكم�ل ان »هذه 
االجراءات الغري قانونية تسببت يف قطع ارزاق 
العوائل ملجموعة كبرية من املدربني والعاملني 
باالتحاد واملس�بح االوملبي بدون س�بب يذكر 
س�وى وقفتهم مع الهيئة االدارية التي عملت 
معهم خ�الل العرش س�نوات الس�ابقة وعدم 
رضوخه�م لجمي�ع الضغوط�ات الت�ي مورس�ت بحق 
اعض�اء الهيئ�ة العامة يف حالة ع�دم التخيل عن رسمد 
عبداالله«.وزاد بالقول، »باالضافة اىل ذلك فقد تس�ببت 
ه�ذه االج�راءات بايقاف جمي�ع املش�اركات لالتحاد 
العراقي للسباحة واقترصت عىل زيارات كبيان اىل قطر 
واالم�ارات والكويت وتونس واذربيج�ان بحجة تمثيل 

االتحاد وعقد بروتوكوالت بالنيابه عنه«.

نيامر: سأصنع التاريخ 
يف دوري األبطال

سيبايوس حيلم برحيل 
زيدان عن ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

علق الربازييل نيمار دا س�يلفا، نجم باريس سان جريمان، 
ع�ىل ف�رة التوقف التي قضاه�ا يف الربازيل؛ بس�بب أزمة 

فريوس كورونا املستجد.
وقال نيم�ار، يف ترصيحات ملوقعه الرس�مي: »كانت فرة 
غري تقليدية، لكن اله�دف الرئييس أن تظل آمًنا، وتحافظ 

عىل استقرار فكرك وجسدك«.
وأضاف: »أنا مس�تعد ومتحم�س للع�ودة. بالطبع نفكر 
كثريًا يف دوري األبطال، ولدينا مجموعة قوية من الالعبني 

وحققنا تأهاًل تاريخًيا بسبب القوة والتفاني«.
وتابع: »أفتقد األجواء وكل ما يتعلق باملباريات. ال يمكنني 
االنتظار لدخول امللعب مرة أخرى، وإذا أراد الله س�أصنع 

التاريخ«.
وأت�م نيم�ار: »التفاع�ل م�ع األصدقاء وعم�ل بث مبارش 
للفنان�ني كان أمرًا ممتًعا لتخفي�ف بعض التوتر يف الوقت 
الح�ايل، لكن�ه أيًضا مهم للمس�اعدة يف أعم�ال التضامن. 
الن�اس يف أماك�ن عدي�دة بحاج�ة إىل ذل�ك. م�ن املهم أن 

نساعد«.

إصابة إيسكو تعطل مناورة زيدان

احلكومة الفرنسية تعلن موعد عودة اجلامهري

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقرير صحف�ي إس�باني، أن إصابة 
إيس�كو العب وس�ط ريال مدري�د، تمثل 
رضب�ة لخطط امل�درب زين الدي�ن زيدان 

فيما تبقى من املوسم.
ووفًق�ا لصحيفة »م�اركا«، ف�إن إصابة 
إيس�كو يف أوتار الس�اق مش�كلة خطرية 
لزي�دان، ال�ذي فق�د أح�د س�دايس خ�ط 
الوس�ط مل�دة 3 أس�ابيع، ما س�يجعله ال 
يطبق نظام املداورة الذي وضعه آلخر 11 

مباراة يف الليجا.
وأش�ارت إىل أن إيس�كو جلس أم�ام إيبار 
عىل مقاع�د البدالء، ثم اس�تبعد من لقاء 
فالنسيا بس�بب اإلصابة، ومن املتوقع أن 

يغي�ب عن 6 مباري�ات مقبلة أم�ام أمام 
سوسييداد ومايوركا وإسبانيول وخيتايف 
وأتلتيك بيلب�او وأالفيس، بينما س�يكون 
متاًحا ضد غرناط�ة وفياريال وليجانيس 

فقط.
وأوضح�ت أن إيس�كو يلع�ب دوًرا مهًما 
يف خطط زيدان، س�واء لج�أ األخري للدفع 

بثالثي أو رباعي يف وسط امللعب.
ويتميز إيسكو بالقدرة عىل اللعب كجناح 
أي�ر أو تح�ت رأيس الحرب�ة أو الع�ب 
وس�ط أو مهاجم وهمي، ما يمنح زيدان 

ضمانات ومرونة يف تشكيلة الفريق.
إيس�كو  إن خس�ارة  الصحيف�ة  وقال�ت 
س�تقلل كث�رًيا م�ن ق�درات زي�دان ع�ىل 
املن�اورة يف تش�كيلة املرينجي.وم�ع عدم 

تفضي�ل زيزو لخامي�س رودريجيز، فإنه 
قد يح�اول اس�تبدال إيس�كو بالعب آخر 

متعدد االستخدامات مثل لوكاس فاسكيز 
الذي يعمل أيًضا كبديل لداني كارفاخال.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تحرك�ت الحكومة الفرنس�ية خطوة جدي�دة نحو إعادة 
الحي�اة للنش�اط الري�ايض، ال�ذي توق�ف من�ذ منتصف 

مارس/آذار املايض؛ بسبب فريوس كورونا املستجد.

وبحس�ب صحيف�ة »ليكي�ب«، فق�د أعلن�ت الحكوم�ة 
الفرنس�ية يف بي�ان رس�مي، اس�تئناف نش�اط األلعاب 
الجماعية، اعتب�ارا من يوم اإلثنني املقبل.كما تقرر أيضا 
فتح املالع�ب بحضور جماه�ريي يبل�غ 5 آالف متفرج، 
بحلول يوم 11 يوليو/تموز املقبل.وكانت بطولة الدوري 

الفرن�يس، قد ألغي�ت يف 30 أبريل/نيس�ان املايض، بقرار 
حكوم�ي؛ بس�بب تف�ي ف�ريوس كورونا.ويتبق�ى من 
املوس�م الجاري مبارتا باريس س�ان جريمان ضد سانت 
إتيان يف نهائي كأس فرنس�ا، ثم بي إس جي ضد أوملبيك 

ليون يف نهائي كأس رابطة املحرفني.

فليك: ال أنسى درس هاينكس.. وهذا رس نجاحي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب هانزي فليك، املدير الفن�ي لبايرن ميونخ، عن اعتقاده 
بأن التعل�م الدائم هو واح�د من مفاتيح نجاح�ه.ويف مقابلة 
مع موقع »شبورت بوتر« الريايض، قال فليك اليوم السبت: 
»كمدير فني ال أس�تطيع أن أدعي لنفيس أنني أعرف كل يشء 
ع�ىل نحو أفضل، وعندم�ا أتحدث إىل الخ�رباء، فإنني أزيد من 

علمي، وهذا هو أس�اس النجاح«.وتوىل فليك )55 عاما( قيادة 
باي�رن يف نوفمرب/ترشين ثان املايض، خلف�ا لنيكو كوفاتش، 
وق�اد الفريق البافاري هذا املوس�م للحصول عىل درع الدوري 
للم�رة الثامن�ة عىل التوايل.وأش�ار الالعب الس�ابق يف صفوف 
الن�ادي الباف�اري، إىل أنه تعلم ش�يئا والس�يما م�ن اثنني من 
ل  املدربني السابقني لبايرن: »كان أودو التيك يقول دائما: أَُفضِّ
أن أع�يل من ش�أن العبّي، كم�ا أن يوب هاينك�س كان يجعل 

الالعب�ني، الذين لم يكونوا نجوما كبارا، يش�عرون بأنهم محل 
تقدي�ر، وهذا األم�ر انطبع عيّل، فأنا أقول للن�اس ما يفعلونه 
جي�دا، ال أن أمت�دح نفيس، بل أق�ول رائع أنك فعل�ت هذا مرة 
أخرى«.وأضاف فليك، أنه شخصيا يعرف كيف يمكن مساندة 
الالعب�ني، مش�ريا إىل أن »ه�ذا يتطلب من وقت آلخ�ر الحديث 
برصاحة، وهذا مهم أيضا سواء مع كبار النجوم أو مع املواهب 
الجديدة«.ورأى فليك أن الالعبني يجب أن يعرفوا ما هو املتوقع 

منهم.وعن خطة بايرن ملا بعد انتهاء املوسم، أردف: »الفريق 
سيأخذ عطلة ملدة 12 يوما بعد مباراة نهائي الكأس أمام باير 
ليفرك�وزن يف الرابع من يوليو/تم�وز املقبل«.وختم: »عندما 
يعود الجميع سيتم إجراء ثالثة اختبارات للكشف عن فريوس 
كورونا، وس�نقوم يف البداية بالتدريب افراضيا، وبعد االختبار 
الثاني س�نعاود التدريب يف مجموعات صغ�رية وبعد االختبار 

الثالث سوف نجري تدريبا للفريق، ونحن نتطلع إىل هذا«.

كوتينيو يقرتب من عدو ليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، ع�ن تطور جديد 
بش�أن مس�تقبل الربازييل فيلي�ب كوتينيو، العب 

برشلونة املعار إىل بايرن ميونخ.
وال ين�وي باي�رن تحوي�ل إع�ارة كوتيني�و إىل بيع 
نهائ�ي، ما يعني ع�ودة الالعب إىل برش�لونة الذي 

يريد التخلص منه.

ووفًقا لصحيفة »مريور« الربيطانية، فإن كوتينيو 
مع�روض ع�ىل إيفرتون ملدة عام واحد عىل س�بيل 

اإلعارة.
ويمل�ك إيفرت�ون ع�داوة تاريخي�ة م�ع ليفربول، 
الفري�ق الس�ابق لكوتيني�و يف ال�دوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وأش�ارت الصحيف�ة الربيطانية، إىل أن برش�لونة 
مواف�ق عىل دف�ع ثل�ث رات�ب كوتينيو، لتس�هيل 

انتقاله إىل إيفرتون.
وأوضح�ت أن فره�اد موش�ريي، مالك 
إيفرت�ون، لدي�ه عالقة ممي�زة مع كيا 
جورابشيان، وكيل كوتينيو، ما يساعد 

عىل حسم الصفقة لصالح التوفيز.
يذك�ر أن ليفرب�ول س�يواجه إيفرتون، 
غ�ًدا األح�د، يف الجولة 30 م�ن الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.

روي كني يفتح النار عىل ثنائي 
يونايتد: أشعر باالشمئزاز

              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�رب روي ك�ني قائ�د مانشس�ر يونايتد 
الس�ابق ع�ن اس�تيائه م�ن أداء الحارس 
ديفي�د دي خيا واملدافع ه�اري ماجواير، 
ثنائي الشياطني الحمر، مشريا إىل رضورة 
أن يش�عر الثنائي بالخجل من املس�توى، 
بعد التعادل )1-1( مع توتنهام هوتسبري 

يف الدوري اإلنجليزي أمس الجمعة.
فخالل الراحة بني الش�وطني ق�ال النجم 
األيرلندي ملحطة )س�كاي سبورتس( إنه 
مذهول من أخطاء قلب الدفاع بجانب دي 
خيا ما سمح لس�تيفن برجفني بتسجيل 

هدف توتنهام األول.
وراواغ الالعب الهولن�دي ماجواير مدافع 
إنجلرا بس�هولة ولم يمنع�ه دي خيا من 

هز الشباك.
وانتقد ك�ني املدافع ماجواير لكن عالمات 

االستفهام الكربى تدور حول دي خيا.

وق�ال ك�ني »أن�ا مص�دوم م�ن اله�دف. 
ش�اهدت الكثري من املباريات عرب السنني 
لكن هذا التس�اهل يدع�و للغضب.. العب 

دويل ال يمكنه فعل ذلك«.
وتابع »أنا مس�تاء ألق�ى درجة من دي 
خيا وكنت سأتش�اجر معه بني الشوطني 

وأوسعه رضبا باللكمات«.
وكان توتنه�ام صاح�ب املرك�ز الثام�ن 
بقي�ادة جوزي�ه مورينيو م�درب يونايتد 
الس�ابق ي�ود تقلي�ص الفارق م�ع فريق 
املدرب أويل جونار سولشار صاحب املركز 
الخامس خ�الل رصاع التأهل ملس�ابقات 
أوروبا.وواصل كني »نافس توتنهام بقوة 
لكن ل�م أكن ألس�مح ملاجواي�ر ودي خيا 
بصع�ود حافلة الفريق بع�د املباراة. كنت 
سأتركهما يف سيارة أجرة إىل مانشسر«.

وأردف »نح�اول دخ�ول املرب�ع الذهب�ي 
وليس الفوز بالدوري وهذا صادم وأشعر 

باالشمئزاز لذلك«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يحلم داني سيبايوس العب ريال مدريد، املعار إىل آرسنال، 
بأن يعود إىل املرينجي ويش�ارك بشكل أسايس مع الفريق 

امللكي.
ووفًقا لصحيفة »ماركا«، فإن س�يبايوس يعرف جيًدا أن 
مستقبله يف ريال مدريد، يعتمد عىل عدم استمرار الفرنيس 

زين الدين زيدان عىل مقاعد بدالء الفريق امللكي.
وأش�ارت إىل أن س�يبايوس يدرك أن أيامه يف آرسنال باتت 

معدودة، وأنه سيعود إىل ريال مدريد عقب نهاية املوسم.
وأوضحت الصحيفة أن س�يبايوس ومسؤويل ريال مدريد 
يعلمون أن الالعب عليه البحث عن مس�تقبله خارج قلعة 

سانتياجو برنابيو، إذا استمر زيدان خالل املوسم املقبل.
وقالت إن سيبايوس يريد املشاركة والشعور بأهميته مع 

الفريق، وهذا األمر مستحيل مع املدرب الفرنيس.
وأضافت الصحيفة أن فالنس�يا ال ي�زال مهتًما بضم داني 
سيبايوس، بعد محاولة فاشلة للتعاقد معه خالل املريكاتو 

الشتوي املايض.

بيكيه يرد عىل إساءة صديق كريستيانو
              المستقبل العراقي/ متابعة

دخ�ل ج�ريارد بيكي�ه مدافع برش�لونة، يف 
مش�ادة كالمي�ة، عقب تعادل البارس�ا مع 
إش�بيلية بدون أه�داف، أم�س الجمعة، يف 
إط�ار الجول�ة الثالث�ني م�ن عم�ر الدوري 

اإلسباني.

وكان بيكيه ق�د رصح عقب املباراة »الفوز 
بالليجا صعب. األم�ور لم تعد تعتمد علينا، 
ومن الصعب أن يخر ريال مدريد نقاطا«.
ووفًق�ا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن 
الصحف�ي إيدو أجريي املتعاون مع برنامج 
الش�رينجيتو، عل�ق ع�رب حس�ابه بموق�ع 
التواص�ل »توي�ر« عىل ترصيح�ات بيكيه، 

قائاًل »عليك العودة والبكاء يف املنزل«.
أج�ريي  إي�دو  أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
مع�روف بتش�جعيه لريال مدري�د، كما أنه 
صديق مقرب من كريستيانو رونالدو نجم 

املرينجي السابق ويوفنتوس الحايل.
من جانبه، رد بيكيه عىل أجريي قائال »لقد 

تجاوزت حدودك«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ساين يشعل رصاعًا بني قطبي مانشسرت
            المستقبل العراقي/ متابعة

اش�تعل الرصاع بني قطبي مدينة مانشسر، لضم أحد 
الالعب�ني املميزين خالل ف�رة االنتق�االت الصيفية 

املقبلة.
ووفًقا لصحيفة »مريور«، فإن مانشسر سيتي دخل 
يف محادث�ات مع ليون باييل نج�م باير ليفركوزن، 
كي يكون بدياًل للريوي ساني القريب من الرحيل 

عن السماوي.

وكان بي�ب جوارديوال مدرب مانشس�ر س�يتي، ق�د أعلن أن 
ل�ريوي س�اني رفض تجديد عق�ده، وطلب االنتق�ال إىل فريق 

آخر.
وأوضحت الصحيفة أن بي�ب جوارديوال اتصل بباييل، إلقناعه 

باالنضمام إىل صفوف مانشسر سيتي.
وأشارت إىل أن املان يونايتد بدأ املفاوضات مع باييل أواًل كبديل 

أقل تكلفة لصفقة جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند.
وذك�رت الصحيف�ة أن ليون باي�يل يجيد اللعب كجن�اح أيمن 

وأير، وقد تبلغ قيمة الصفقة 40 مليون جنيه إسرليني.
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تنمية الضمري اإلنساينالقراءة احلديثة واملعرفة العميقة

الحقوقي ماجد الحسناويعدنان أبوزيد

يبدو أمرا الفتا انحسار قراءة الكتب التقليدية يف الدول العربية، بسبب 
تقنيات النرش الرقمي�ة، ونوافذ التواصل االفرتايض، فيما املجتمعات 
املحِدثة، تحرز أعىل املبيعات يف املنشورات الورقية، عىل رغم سطوتها 
ع�ىل وس�ائل الن�رش االلكرتونية وانتش�ارها بني مواطنيها، بش�كل 

واسع.
تجربتي يف اإلقامة يف أوربا لنحو العقدين، ال تؤشرّ عىل همود املكتبات 

الشخصية لألفراد، فيما البيوت العراقية
تقف�ر منه�ا يف الغالب، عدا الضآل�ة القليلة، وما يزيد من اس�تفحال 
ذلك، ان الفرد العراقي يترّخذ من مواقع التواصل االجتماعي ومجاميع 
الرتاس�ل الف�وري، املعروف�ة بمحتواها الخ�ري األفق�ي والفوقي، 
مصادرا ملعلوماته، من دون االس�تطاعة يف تنمية مس�تويات ثقافته 
وأنماط معرفياته وتحسني لغته، بصورة عمودية، كما يفعل الكتاب 
الورقي. أكثر من ذلك، فان االنرتنت لم يعد املصدر القتناص املعلومة 
واملعرفة، فحسب، بل الستنساخ أطاريح املاجستري والدكتوراه، حتى 
يف املج�االت العلمية، يف ظل تغييب مؤس�ف لالس�تطالعات امليدانية، 
واالختب�ارات الفعلي�ة. رسرّ التعادل بني الكت�اب التقليدي واملضمون 
املع�ريف الرقم�ي، والق�راءة االفرتاضية، يكم�ن يف البص�رية بأهمية 
املعرف�ة العميق�ة، وتوفري الدع�م للمكتب�ات التقليدي�ة، لكي تبقى 

املعادلة متوازنة، بني املعلومة املرئية الرسيعة، واألخرى الراِسخة.
تش�ري تقديرات س�نوات مضت، اىل ان معدل انتشار الكتاب يف العراق 
والدول العربية ينخفض باستمرار، ذلك ان نصيب كل مليون فرد من 
الكتب املنش�ورة يف العالم، ال يتجاوز الثالثني كتابا، مقابل 584 كتابا 
لكل مليون أوروبي و212 لكل مليون أمريكي، حس�ب تقرير منظمة 
األم�م املتحدة للعلوم والثقافة والرتبية )اليونس�كو(. البد من اإلقرار 
بان التدوينات الرقمية جعلت من الفرد، كاتبا وناشا وقارئا يف نفس 
الوق�ت، ومع هذا التعدرّد يف املهارات، اترّس�عت املعرفة املدِركة بش�كل 
س�طحي، ال نحو املس�لك السحيق. لم يعد تس�طري الكلمات، يحتاج 
اىل الش�جاعة، كما يف الس�ابق، ذل�ك ان دوافع بس�يطة للتعبري، مع 
امتالك نوافذ ن�رش يف التواصل االجتماعي والرتاس�ل الفوري، يجعل 
منك كاتبا مش�هورا، وهو ما يحصل اآلن، اذ ينال مدونون وناشون 
عىل قدر متواضع من الثقافة، من الش�هرة وامل�ال، ما ال يناله كترّاب 
مشهورون، ما يكشف عن انقالب جذري يف املفاهيم املتعلقة بمصادر 
رت جانبا أكرا  الثقافة ومراجعها، وتصويباتها. القراءة الرقمية، وفرّ
م�ن الرتفيه، بلو واللهو، عىل حس�اب املعرف�ة الجدية، وأصبح خيار 
اقتن�اء كتاب رقمي، او معرفيات عر نوافذ الرتابط الرقمية، ال يمثرّل 
بشكل دقيق مفهوم امللكية الكاملة للمعرفة والدراية، والتي ارتبطت 

يف األسلوب الكالسيكي املعروف، بالذات، قبل أي يشء آخر.

إن سوء اإلدارة الحكومية إنما يرجع اىل ضعف الضمري 
املهن�ي ل�دى القائم�ني ع�ىل االعم�ال الحكومية وال 
نجد الكثري من املوظفني احس�اس بالواجب وش�عور 
باملسؤولية ورغبة يف خدمة الناس وعدم االكرتاث مما 
ي�دل عىل انهم ال ي�كادون يتمتعون باي ضمري مهني 
وهذا يدل اىل العجز املواطن عن فهم الداللة االخالقية 
يف ش�تى مجاالت س�لوكنا بم�ا فيها مج�االت العمل 
واالنتاج والنش�اط املهني وفه�م قيمة العمل بوصفه 
نش�اطاً ذات طابع اخالقي قد ادى اىل تمس�ك معظم 
العاملني بمبدأ الجهد االقل واالنس�ان يميل اىل انتهاج 
اقرص الطرق للوصول اىل غايته ومثال املوظف قد يجد 
اق�رص الطرق للوص�ول اىل غايته يف مجاملة رئيس�ه 
ع�ىل حس�اب العمل والطال�ب ان ايرس الس�بل لبلوغ 
النج�اح هي تنمية عالقاته باألس�اتذة بدل االنرصاف 
اىل مواصل�ة البحث واالطالع والش�ك ان ع�دم الرغبة 
ببذل الجهد للوصول اىل الغاية او تحقيق النجاح وهذا 
من اخطر الفساد الخلقي التي تدب يف وسط املجتمع 
ومل�ا كان النجاح الحقيقي بذل الجهد الش�اق والعمل 
املتواص�ل فإن ال�روح العلمية البد أن يقرتن بش�يوع 
مب�ادئ الص�دق واالمان�ة والنزاهة واس�تبعاد الذات 
والواقع أننا نعيش فيل جو عاطفي وش�عارات فارغة 
زائفة وأن ارتب�اط االخالق دائماً بعملية تنمية الوعي 
االجتماعي لدى االفراد بحيث يشعر كل فرد بمصالح 
مجتمع�ه كم�ا يش�عر بمصلحته الخاص�ة ورضورة 
العم�ل من اج�ل تحقي�ق الغايات الجماعي�ة والجهد 
املبذول يف س�بيل تحقي�ق غاياته ولو كانت مس�اواة 
للجميع ملا نشأت لدى االفراد النزاعات الفردية وتشيع 
ملجتم�ع اناني وذات�ي ومظاهر الفرقة واملحس�وبية 
نحن بحاجة اىل تعبئة شعبية واعالمية ملواجهة خطر 
الفساد وانحالل السلوك الفردي والجماعي والبد للبيت 
واملدرسة تأخذ دورها لدعم االخالق وترسيخ النزاهة 
والنقاء الخلقي لينش�ئ وعي باملرصاد لشتى رضوب 
االنحالل والتواكل الن إرادة الشفاء هي الخطوة األوىل 
للتم�اس العالج فيس�ود املجتمع التضام�ن والتكافل 
وم�ن هنا يتوقف التاجر عن الجش�ع ويتقلص دوره 
وكذل�ك الطالب الغش�اش واملوظف املرت�ي والزعيم 

املخادع. 

يف جتربتها ٢٤ .. دائرة الفنون العامة 
تطلق معرضًا الكرتونيًا للفنانة شفاء هادي 

حتت عنوان »شذرات سومرية«

برعاية وزي�ر الثقافة والس�ياحة 
واالثار الدكتور حسن ناظم اطلقت 
دائ�رة الفن�ون العام�ة معرضه�ا 
الرابع والعرشين بش�كل الكرتوني 
للفنانة ش�فاء هادي تحت عنوان 
»ش�ذرات س�ومرية« وذلك ضمن 
ناف�ذة بواب�ة الفن�ون االلكرتونية 
عىل موقعها دائ�رة الفنون العامة 
.وبني املدي�ر العام لدائ�رة الفنون 

العام�ة الدكتور عيل عويد العبادي 
ان املع�رض هذه املرة حمل عنوان 
ش�ذرات س�ومرية لينقل رس�ائل 
س�ومرية من ارض ب�الد الرافدين 
جس�دت فيها الفنانة شفاء هادي 
والحي�اة  العراقي�ة  امل�رأة  حي�اة 
البغدادي�ة واحت�وى املع�رض عىل 
24 لوح�ة فني�ة تطبع باألس�لوب 

البغدادي بكل محتواه الفني.

الرجل اليتعلق بأمراة تبكي من اجله ...بل يتعلق بأمراة تبكيه
 ********

سأحاول بكل الطرق ان اعشق احزاني لعلها ترحل كما رحل كل يش احببته
********

الاريد ان اجرح احدا....ولكن الاستطيع االستمرار يف املجاملة املصطنعة
********

مات من ال يستحق املوت....عىل يد من اليستحق الحياة
********

نحن من تراب...ونمي عىل تراب...ثم اىل تراب...اذن ملاذا الغرور ؟!
********

التحدثني عن الدين كثريا.. وكأنك قديس...دعني  اراه يف اخالقك
********

المصيبة اعظم من الجهل
********
من الحكمة....ان التثق ابدا بمن خدعك مرة

********
شكرا للمواقف التي علمتني كيف اعطي كل شخص قدره الحقيقي.

النجدة تلقي القبض عىل عدد من املتهمني
 يف مناطق متفرقة من بغداد

بغداد / املستقبل العراقي

نف�ذت دوري�ات النجدة ورسي�ة الدراجات ع�ددا من 
األمني�ة ضم�ن مناط�ق متفرق�ة م�ن  املمارس�ات 
العاصمة بغ�داد للحد من املخالف�ات القانونية ومنع 

وقوع الحوادث وبث روح الطمأنينة للمواطنني. 
واس�فرت املمارس�ات األمنية عن القب�ض عىل متهم 

يحم�ل حبوبا مخ�درة ضمن ش�ارع القن�اة، وضبط 
ش�خصني بحوزتهم�ا اس�لحة غ�ري مرخص�ة ضمن 
)سيطرة معسكر الرش�يد( و)الكرادة(، وكذلك ضبط 
س�يارة مطلوبة )عليها اش�ارة حجز( ضمن منطقة 
)اليوس�فية(، وتوقي�ف مخمورين يعرتضون س�بيل 
امل�ارة، حي�ث ت�م ارس�ال جمي�ع الح�االت اىل مراكز 

الرشطة أصوليا.

العراق يدرس ادراج 1٢ موقعًا يف الئحة الرتاث العاملي
الثقاف�ة  وزارة  اك�دت 
والس�ياحة واالثار، السبت، 
وضع دراسة وقواعد إلدراج 
12 موقع�اً يف الئحة الرتاث 
العاملي. وقال وزير الثقافة 
والس�ياحة واآلث�ار حس�ن 
ناظ�م، يف ترصيح صحفي، 
ان »ال�وزارة تم�ي بخطة 
إدراج مواقع عراقية جديدة 
ال�رتاث  الئح�ة  إىل  لتنض�م 
العامل�ي«. واوض�ح ناظ�م، 
»العم�ل الي�زال جاري�ا  ان 
الدراج 12 موقع�ًا يف الئحة 
ال�رتاث العاملي رغ�م وجود 

بعض الصعوبات التي يمكن أن تواجه بعض 
امللف�ات كونها تحت�اج اىل بع�ض املتطلبات 

والعوامل التي تفتقر لها عدد من املواقع«.

“ال�وزارة  ان  واض�اف، 
وضعت دراس�ة لتلك املواقع 
وقواع�د جدي�دة الدراجه�ا 
يف الالئح�ة«. واش�ار ناظ�م 
اىل ان »تل�ك املواق�ع تض�م: 
)بحر النج�ف ومقرة وادي 
دجل�ة  وش�اطئ  الس�الم 
الرش�يد  وش�ارع  القدي�م 
ومدين�ة نفر الدينية ومدينة 
والنمرود  االس�المية  واسط 
يف نين�وى وبواب�ة العمادية 
االس�المية يف ده�وك وقلعة 
كركوك ومئذنة عنة وطريق 
الحج القديم الذي يربط بني 

الكوفة والديار املقدسة(«.

 أظه�رت دراس�ة أن دواء الته�اب املفاصل إىل 
جانب نظ�ام غذائي ص�ارم خاٍل م�ن اللحوم 
ومنتج�ات األلب�ان يمك�ن أن يش�في بع�ض 
أن�واع الرسط�ان. وكش�ف العلم�اء أن العالج 
قت�ل األورام التي تعتمد ع�ىل الدهون من أجل 
البقاء، مثل رسطان الث�دي ورسطان األمعاء. 
وتوقف نمو ال�ورم يف الدراس�ات التي أجريت 

د تحليل األنس�جة  ع�ىل الحيوان�ات، بينم�ا أكرّ
البرشية أن دهون أوميغا 6 هي املفتاح لعملية 

التمثيل الغذائي للخاليا الرسطانية.
وتحت�وي الوجب�ات الغربية عىل نس�بة عالية 
م�ن أوميغ�ا 6 املوج�ودة يف الحلي�ب والجب�ن 
والقش�دة، وكذل�ك اللح�وم الحيواني�ة الت�ي 
تتغذى ع�ىل الحب�وب. واس�تخدم فريق بحث 

من إمريال كوليدج لندن ومعهد لندن ألبحاث 
الرسط�ان )ICR(، عملي�ة جراحي�ة جدي�دة 
»iKnife« لتحليل أنسجة الرسطان. ويمكن أن 
تمهد الطريق ملجموعة من عالجات »العقاقري 
والحمية« املصممة خصيصاً، من خالل تحديد 
الخالي�ا الرسطانية املختلفة الت�ي تتغذى من 

أجل البقاء.

دواء التهاب املفاصل يعالج الرسطان

ينتظ�ر محبو شكة كيا يف الربع الثال�ث من هذا العام إعالن الرشكة عن 
نموذجها األحدث من سيارات Carnival العائلية الكبرية.

وبالنظ�ر لإلعالنات التش�ويقية والص�ور التي نرشت للس�يارة الجديدة 
نالحظ أنها س�تأتي عىل هيئة ميني فان، بهيكل كبري وقمرة تتس�ع ل� 7 

أو 8 ركاب.
وم�ن املفرتض أن تكون كيا قد زودت هذه الس�يارات بمنصات كانت قد 

اخترتها يف سيارات Sorento الرباعية الدفع الجديدة.
وتبع�ا للترسيب�ات فإن املركبة س�تصبح أط�ول بأكثر من 10 س�م من 
س�يارات Carnival التي طرحت العام الفائت، وس�تزداد املسافة ما بني 

قاعدتي العجالت فيها بمقدار 30 ملم مقارنة باألخرية.
أم�ا الصور املرسبة لقمرة هذه املركبات فتبني أن واجهة القيادة حصلت 
عىل شاش�ة كبرية تمتد من الجهة املقابلة للس�ائق إىل منتصف الواجهة 
تقريبا، وجاءت بشاشة إضافية من منتصفها من األسفل، كما تم تزينها 

بعنارص من الكروم واملعدن اللماع.

كيا تتحرض لإلعالن عن أكرب
 سياراهتا العائلية

اتقدم بأس�مي وجميع العاملني يف مؤسس�ة املس�تقبل 
العراق�ي للصحاف�ة والنرش ) جريدة املس�تقبل العراقي 
و وكال�ة أنباء املس�تقبل( بخالص العزاء واملواس�اة اىل 
الزمي�ل ) عيل صالح الس�عدي ، ابو احم�د ( وذلك لوفاة 
املغفور لها ان شاء الله ) عقيلته ( سائلني املوىل عز وجل 
ان يتغمد الفقيدة بواس�ع رحمته ومغفرته وان يسكنها 

فسيح جنانه وان يلهم اهلها وذويها الصر والسلوان
علي الدراجي
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اقوال من بطون احلكمة
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