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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تخلوض الكلوادر الصحّيلة حرباً على أكثر من 
جبهة ضد فايلروس »كورونلا«، إذ بينما تواجه 
وزارة الصحة املسلتثمرين الذين يرفعون أسعار 
االوكسلجني، يعاني األطباء من موجهات غضب 
األهايل يف املستشلفيات ويتعرضلون إىل الرضب 
أحياناً، فيما ما يزال عداد اإلصابات يتجاوز ألفي 
إصابة يومياً. وأكدت وزارة الصحة والبيئة عجز 
معاملل الصناعة علن تجهيز االوكسلجني بذات 
الكميات التي يحتاجها الظلرف الصحي الراهن 
يومياً، مشلرة إىل أن اسلعار االوكسلجني تحدد 
حرصاً من املستثمرين.   وقال املتحدث باسم وزارة 
الصحة سيف البدر يف ترصيح صحفي إن »هناك 
رفع ألسعار االوكسلجني املجهز لوزارة الصحة، 
وتقليلل للكميات من قبلل وزارة الصناعة، ولوال 
تدخلل وزير الصحة بشلكل شلخيص يف مجلس 
اللوزراء ووزيلر الصناعة مللا حلدث أي تقدم«.  
وأضلاف، أن »اغلب معاملل وزارة الصناعة تدار 
من قبل مسلتثمرين وهم من يحددون األسلعار 
وكمية التجهيز وال يستطيعون أن يجهزوا نفس 
الكميلات يومياً«.   وتابع »نحتلاج 268 ألف لرت 
يومياً من االوكسجني، وزارة الصناعة غر قادرة 
عى تجهيلز هذه الكمية، ونحتلاج 2500 قنينة 
اوكسلجني يوميلاً لكل محافظلة«، مبينا أن »ما 
يصلل للوزارة الصحة ملن كميات هلو أقل من 
املطلوب وهذه حقيقة واقعة«.   وأشلار البدر إىل 
أن »فلروس كورونا مرض تنفلي وأول اجراء 
ممكلن لتلدارك حاللة املصلاب هلو وضعه عى 

الجهاز التنفي«.  
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       بغداد / المستقبل العراقي

هاجلم املرشلد اإليرانلي األعى السليد علي خامنئلي، أمس 
السلبت، الواليات املتحدة األمركية وبريطانيا، متهماً إياهما 
بل«ممارسلة أسلاليب خبيثة« ضلد إيران.  وقلال خامنئي يف 
خطاب اىل رئيس وكبار مسلؤويل السلطة القضائية يف ايران، 
»نحن لو عملنا بمسلؤولياتنا، سيواجه هؤالء الفشل يف كافة 
مخططاتهلم«.   وأضلاف، أن »هؤالء )االعلداء( يعجزون عن 
تحقيق مآربهم، وسلتلقى ما يسلمونها بسياسلة الضغوط 
القصلوى الراميلة اىل اركاع الشلعب االيرانلي صفقلة قوية 
من جانب هذا الشلعب التي سلرتغمهم عى الرتاجع قطعا«.  
وعلق السليد خامنئي، عى ترصيحات الرئيس األمركي الذي 

هلدد فيها الذيلن يقدمون عى ازاللة تماثيل رملوز العبودية 
والعنرصية بعقوبة السلجن لفرتة 10 اعلوام، وفصل اطفال 
املهاجريلن عن والديهم، بالقول، إن »معظم االفالم الغربية ال 
تصور هكذا انتهاكات قانونية الن الغربيني يعمدون يف افالمهم 
السلينمائية اىل تصوير محاكمهم بانها مراكز احقاق العدالة 
البحتلة«؛ االمر الذي يتعارض مع الواقع تماما«.  كما تحدث، 
عن »محلاوالت افشلال اي خطوة باتجاه االصلالح والتغير 
داخل إيران عرب اثارة االجواء االعالمية والشلبهات والتشكيك 
لدى الرأي العام«، مشلدداً أن »السبيل الفاعل الوحيد ملواجهة 
كافلة العراقيل والعنارص التي تحول دون السلر نحو التقدم 
والتغير يكمن يف عدم التأثر بهذه املحاوالت واإلتكال عى الله 

ومواصلة نهج التغير بكل شجاعة«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

وّجله مجللس األملن الوطني برئاسلة 
مصطفى الكاظمي، أمس السبت، وزارة 
الصحة بإصدار تعليمات وبروتوكوالت 
تكفلل الحماية ملن التعلرّض لإلصابة 
بفلروس كورونلا، فيما كللف التعليم 
العايل بدعوة طلبة كليات الطب الراغبني 

بالتطّوع للعمل يف املستشفيات.
وقال املكتلب اإلعالملي لرئيس مجلس 
الوزراء يف بيان تلقت املسلتقبل العراقي 
إن الكاظملي تلرأس اجتماعلاً طارئلاً 
ملجلس األمن الوطني، خصص ملناقشة 

جائحة كورونا، وإجراءات مواجهتها.
بدايلة  يف  ثملن  »املجللس  أن  وأضلاف 
االجتماع دور املالكات الطبية والصحية، 
املستشلفيات،  يف  العامللني  وجميلع 
وهم يبذللون جهوداً كبلرة يف عملهم، 
ويتفانلون يف تقديلم الخدملة الطبيلة 
للمرىض املصابني«، مشيداً »بشجاعتهم 
يف القيلام بدورهم اإلنسلاني النبيل من 

أجل حماية األمن الصحي للمجتمع«.
وتابلع البيان، ان املجللس ناقش جملة 
الواجلب  واإلجلراءات  القضايلا  ملن 
اتخاذهلا ملواجهة جائحلة كورونا، بما 
يضمن سلالمة املواطنني وتقديم أفضل 

وزارة  موجهلا  للمصابلني،  الخدملات 
تتضّملن  تعليملات  بإصلدار  الصحلة 
املصابني  امللرىض  بروتوكلوالت لدخول 
املستشلفيات،  اىل  كورونلا  بفايلروس 
بمراجعلة  تتعللق  تعليملات  وكذللك 
املواطنلني اىل املؤسسلات الصحية، بما 
يكفلل حمايتهم من التعلرّض لإلصابة 

بالفايروس.
واردف، ان مجلس األمن الوطني »كلف 
وزارة الصحلة والبيئة وبالتنسليق مع 
وزارة التعليلم العلايل والبحلث العلمي 
بتوجيله الدعلوة لطلبلة كليلات الطب 
يف جامعلات العلراق كافلة، للمرحلتني 

الخامسة والسادسة، الراغبني بالتطّوع 
للعملل يف املستشلفيات، بهلدف دعلم 
املالكات الطبية يف املستشفيات وتعزيز 
املشلاركة املجتمعية يف مواجهة جائحة 
تللك  ُتعتملد  “أن  كورونلا«، مشلرتطا 
املشلاركة ضملن التقويملات العلميلة 

للدراسة والدرجات املطلوبة للنجاح«.
واضاف بيلان املكتلب االعالمي لرئيس 
الوزراء ان مجلس األمن الوطني »اختتم 
اجتماعله بدعلوة املواطنلني كافلة اىل 
رضورة االلتلزام باإلرشلادات الوقائية، 

من أجل الحفاظ عى سالمتهم.
التفاصيل ص2
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اليوم... وزارة املالية تطلق رواتب املوظفني لشهر حزيران
     بغداد / المستقبل العراقي 

أفاد مصدر مطلع، أمس السبت، أن وزارة املالية 
وجه�ت برصف روات�ب املوظفني للش�هر الحايل 
اعتباراً من يوم األحد.وقال املصدر إن »يوم االحد 
سيش�هد البدء بتوزي�ع رواتب املوظفني لش�هر 
حزي�ران«، مش�راً إىل أن »وزارة املالية س�توجه 
املص�ارف بال�روع يف توزي�ع روات�ب موظفي 

الدولة كافة لشهر حزيران«.
ولف�ت إىل أن »إطالق الرواتب يأت�ي بعد ما تمت 
املوافقة عىل قانون االق�راض الداخيل، وتخويل 
وزارة املالية صالحية الرصف مبارشة من تاريخ 

التصويت عىل القانون«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الصحّي�ة حرب�اً  الك�وادر  تخ�وض 
ع�ىل أكثر م�ن جبهة ض�د فايروس 
»كورون�ا«، إذ بينم�ا تواج�ه وزارة 
الصحة املس�تثمرين الذين يرفعون 
أس�عار االوكس�جني، يعاني األطباء 
يف  األه�ايل  غض�ب  موجه�ات  م�ن 
املستشفيات ويتعرضون إىل الرضب 
أحياناً، فيما ما يزال عداد اإلصابات 

يتجاوز ألفي إصابة يومياً.
والبيئ�ة  الصح�ة  وزارة  وأك�دت 
عجز معام�ل الصناعة ع�ن تجهيز 
االوكس�جني ب�ذات الكمي�ات الت�ي 
يحتاجه�ا الظ�رف الصح�ي الراهن 
اس�عار  أن  إىل  مش�رة  يومي�اً، 
م�ن  ح�رصاً  تح�دد  االوكس�جني 
املس�تثمرين.   وقال املتحدث باس�م 
وزارة الصحة سيف البدر يف ترصيح 
صحف�ي إن »هن�اك رف�ع ألس�عار 
االوكس�جني املجهز لوزارة الصحة، 
وتقلي�ل للكمي�ات م�ن قب�ل وزارة 
الصناع�ة، ولوال تدخل وزير الصحة 
بش�كل ش�خيص يف مجلس الوزراء 
ووزير الصناعة ملا حدث أي تقدم«.  
وأض�اف، أن »اغل�ب معام�ل وزارة 
الصناع�ة تدار من قبل مس�تثمرين 
وهم م�ن يحددون األس�عار وكمية 
التجهيز وال يستطيعون أن يجهزوا 

نفس الكميات يومياً«.  
وتاب�ع »نحتاج 268 أل�ف لر يومياً 
م�ن االوكس�جني، وزارة الصناع�ة 
غر قادرة عىل تجهيز هذه الكمية، 
اوكس�جني  قنين�ة  ونحت�اج 2500 
يومي�اً ل�كل محافظ�ة«، مبين�ا أن 
م�ن  الصح�ة  ل�وزارة  يص�ل  »م�ا 
كميات هو أقل م�ن املطلوب وهذه 
حقيقة واقعة«.   وأشار البدر إىل أن 
»فروس كورونا مرض تنفيس وأول 
اج�راء ممكن لت�دارك حالة املصاب 

هو وضعه عىل الجهاز التنفيس«.  
وحول س�بب هذه الش�حة ومصر 
االم�وال املرصوف�ة لل�وزارة بني أنه 
»لم يخصص للصح�ة اي أموال من 
املوازن�ة ملواجه�ة جائح�ة كورونا، 
واالوكس�جني يصلن�ا م�ن معام�ل 
وم�ن  والصناع�ة  الصح�ة  وزارة 
القطاع الخاص ومن الكويت وإيران 

والعمل مستمر ولم يتوقف«.  
وتاب�ع، »هن�اك ثغ�رات يف النظ�ام 
تس�ببت  وتراكم�ات  الصح�ي 
بمش�اكل وما ح�دث يف ذي قار قبل 
اي�ام س�وء إدارة وس�وء توزي�ع يف 
م�ادة االوكس�جني تتحمل�ه اإلدارة 

الصحية وإدارة مستش�فى الحسني 
التعليم�ي، ولدين�ا مش�كلة كب�رة 
تتعلق بدخ�ول مرافقني مع مرىض 
كورون�ا يترصف�ون كم�ا يحلو لهم 
وال يعون لخطر الع�دوى ويأخذون 
املستشفيات  اوكس�جني من  قناني 
ويضعونها قرب املرىض وهذا يحدث 

شحة كبرة«.
بدورها، اس�تنكرت املفوضية العليا 
لحقوق اإلنس�ان »االعتداء السافر« 
ع�ىل إحدى الطبيبات م�ن قبل ذوي 
أح�د املرىض الراقدين يف مستش�فى 
الحس�ني التعليم�ي بمحافظ�ة ذي 

ق�ار. وقالت املفوضية يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، إنها 
الت�رصف  له�ذا  أس�فها  تب�دي  »إذ 
والتجاوز عىل حق�وق املوظف اثناء 
تأديته لواجب�ه وهيبة الدولة، فإنها 
تعده انتهاكاً ملعاير حقوق اإلنسان 
ضد رشيحة قدمت تضحيات جليلة 
يف معركة مكافحة وباء كورونا من 
أجل إنقاذ املرىض بأق�ل اإلمكانيات 

والتجهيزات الطبية«. 
ودع�ت املفوضي�ة وزارة الداخلي�ة 
والحكوم�ة املحلي�ة يف محافظة ذي 
ق�ار، إىل »توف�ر الحماي�ة للكوادر 

الطبية والصحية، وضبط وتش�ديد 
اإلجراءات األمنية عىل املستش�فيات 
عمله�م  أداء  للمنتس�بني  ليتس�نى 
ف�وىض  أو  عراقي�ل  دون  بأم�ان 
ق�د يدف�ع الجمي�ع ثمنه�ا يف هذه 
الظ�روف الحرج�ة«، كذل�ك دع�ت 
الجه�ات املعني�ة يف وزارة الصح�ة 
إىل »إع�ادة انص�اف الطبيب�ة الت�ي 
تعرضت لالعت�داء وفق القانون من 

خالل الجهات القضائية«. 
وختم�ت املفوضي�ة بيانه�ا بالقول 
»نهي�ب بأبن�اء ش�عبنا إىل التح�يل 
بالص�ر والتكاتف والت�آزر ملواجهة 

املبادرات  الجائحة، وتش�جيع  هذه 
التعليم�ات  وأتب�اع  والتع�اون 
الصحي�ة واألمني�ة بم�ا يس�هم يف 
حمايتهم وس�المتهم من خطر هذا 

الفايروس«.
إىل ذل�ك، أعلن�ت وزارة الصح�ة عن 
جدي�دة  إصاب�ة   2069 تس�جيل 
بف�روس كورونا يف الع�راق و 101 
حال�ة وف�اة، فيما تم ش�فاء 1079 
مصاب�ا بالف�روس خ�الل ال�� 24 

ساعة املاضية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه، إنه »تم فحص 
) 9630 ( نم�وذج يف كافة املخترات 
املختص�ة يف الع�راق؛ وبذل�ك يكون 
املجم�وع الكيل للنم�اذج املفحوصة 
منذ بداية تس�جيل املرض يف العراق 

.») 510353(
وأَوضح�ت، أن »مختراتها س�جلت 
) 2069( إصاب�ة يف الع�راق موزعة 
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حالة شفاء، وكما ييل:

بغداد الرصافة 153 
بغداد الكرخ 69 

النجف 52 
السليمانية 12 

أربيل 45 
كركوك 16
كربالء 10 
دياىل 102 

واسط 204 
البرصة 75
ميسان 72 

بابل 61 
ذي قار 85 

الديوانية 54 
االٔنبار 52 
نينوى 11

صالح الدين 6 ».
ونوهت اىل أن »الوفي�ات 101 حالة 

وكما ييل :
بغداد الرصافة 16 

بغداد الكرخ 8 
مدينة الطب 4 

النجف 2 
السليمانية 12

اربيل 1 
كربالء 5

كركوك 3 
دياىل 2 

واسط 1 
البرصة 7 

ميسان 13
بابل 1 

الديوانية 5 
ذي قار 19 

االٔنبار 1 
صالح الدين 1«.

»مجم�وع  ب�أن  بيانه�ا  وختم�ت 
االٔصابات : 43262، مجموع حاالت 
الش�فاء : 19938، الراقدي�ن الكيل: 
21664، الراقدين يف العناية املركزة: 

254، مجموع الوفيات: 1660«.

مستثمرون يستغلون األزمة لرفع أسعار االوكسجني.. واعتداء على األطباء من ذوي املرضى.. وعداد الفايروس يواصل االرتفاع

الكوادر الصحية حتارب »كورونا« عىل أكثر من جبهة

العدد )2165(   28     حزيران    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

        بغداد / المستقبل العراقي

اعترت مفوضية حقوق اإلنس�ان، 
الحظ�ر  رف�ع  أن  الس�بت،  أم�س 
الش�امل والتزام املواط�ن بالوقاية 
ه�ي الح�ل االمث�ل لتج�اوز ازم�ة 

فروس كورونا.
وقال عضو املفوضية فاضل الغراوي 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، إنه »يج�ب ان يكون 
هنالك ت�وازن بني متطلبات حقوق 
االنسان وبني متطلبات التعامل مع 
جائحة كورونا والحفاظ عىل حياة 
املواطنني وتامني متطلبات ديمومة 
حياتهم«. وأضاف الغراوي ان »عىل 
الحكوم�ة اتخاذ ق�رار فوري برفع 
الحظر الش�امل واع�ادة الحياة اىل 

طبيعته�ا اس�وة بباقي ال�دول مع 
اطالق بروتوكول وتعليمات صحية 

للمواطن لاللتزام بها«.
وأوضح، أن »عىل القوات االمنية ان 
تتابع تنفيذ التزام املواطن باجراءات 
الوقاية بدون استثناء بغية الحفاظ 
عىل حياة املواطنني وان يرافق ذلك 
حملة اعالمي�ة مكثفة لزيادة وعي 
املواطن بمخاطر الجائحة وااللتزام 
املنزيل  للحجر  والركون  بالتعليمات 

يف حالة الرضورة«.
الحكوم�ة ب��  الغ�راوي،  وطال�ب 
اليوم�ي  الوبائ�ي  »إلغ�اء املوق�ف 
والركي�ز ع�ىل املواقف االنس�انية 
التي تس�اهم يف بث االمل للمواطن 
واط�الق حمل�ة وطني�ة للتكات�ف 

وتقديم العون للعوائل الفقرة«.

حقوق االنسان:
 رفع احلظر والتزام املواطن بالوقاية احلل 

األمثل لتجاوز أزمة »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

حددت اللجنة املالية النيابية، أمس السبت، مؤرشات انتعاش 
االقتصاد الوطني يف الفرة املقبلة.  

وق�ال عضو اللجنة النائب أحم�د الصفار يف ترصيح صحفي 
إن »انتع�اش االقتص�ادي مره�ون بمجموع�ة م�ن األمور، 
بعضه�ا يتعلق بأس�عار النفط الذي يش�كل أكث�ر من 93 يف 
املئ�ة من اإلي�رادات العامة، والبعض اآلخ�ر يرتبط بإمكانية 
الحكوم�ة يف إجراء اإلصالحات االقتصادي�ة واملالية، وتفعيل 
مجمل القطاع�ات االقتصادية، وخاص�ة قطاعات الصناعة 

والزراعة والتجارة والنفط والكهرباء«.  
وأض�اف الصفار أن »نجاح الحكومة يف تعظيم اإليرادات غر 
النفطية والس�يطرة عليه�ا وتعبئتها وايصاله�ا اىل الخزينة 
العامة، سواء ما يتعلق باملنافذ الحدودية والرضيبة وعقارات 
الدولة وجميع املؤسسات، التي تحقق إيراداً للدولة، سيسهم 
أيض�اً يف انتعاش االقتصاد الوطني«، الفت�ًا إىل أن »هناك أمراً 
آخر يتعلق يف الورقة اإلصالحية، وهو الوزارات واملؤسس�ات 
غر املنتجة، التي تعم�ل بنظام التمويل من الدولة وإمكانية 
الحكوم�ة يف تحويله�ا إىل وزارات منتج�ة تغط�ي تكاليفها 

وتدفع إيرادات إىل الدولة أيضاً«.  

وأش�ار إىل أن »تل�ك اإلج�راءات تحت�اج إىل توف�ر االس�تقرار 
الس�يايس واألمني والبيئة املناس�بة لتفعيل حركة النش�اط 
االقتص�ادي، وهذه األمور تحتاج إىل فرة ليس�ت بالقصرة، 
بس�بب تفيش الفساد وسوء اإلدارة، التي تش�كل مانعاً أمام 

تحقيق أي تقدم يف النشاط االقتصادي«.  
ويف م�ا يتعل�ق بالدرج�ات الوظيفي�ة أكد الصف�ار أن«هذه 
الدرج�ات تعتم�د عىل حاج�ة الحكوم�ة وم�روع املوازنة 
املع�دة«، مبين�اً أن »الدرجات الوظيفية وحرك�ة املالك تحدد 
بحس�ب احتياجات الحكومة، وإذا ارتأت الحاجة إليها ستتم 

تغذيتها يف املوازنة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدر النائبان يف الرملان العراقي قاس�م 
األعرجي ومحمد شياع السوداني، أمس 
الس�بت، بيان�ني منفصل�ني بع�د تداول 
اسميهما ضمن رئاس�ة مناصب رفيعة 
املس�توى.  ونفى النائب قاسم االعرجي 

تس�نمه مستش�ارية االم�ن الوطني، يف 
الوقت الذي نفى فيه النائب محمد شياع 
الس�وداني تكليفه بأيِّ منصب تنفيذي، 
داعي�اً وس�ائل اإلع�الم إىل توخ�ي الدقة 
يف نق�ل الخ�ر.  ووفقاً ملص�ادر مطلعة 
فإن�ه ليس هن�اك أي تغي�ر يف املناصب 
باس�تثناء ما ت�م اإلعالن عنه.  وكش�ف 

مص�در مس�ؤول، الجمع�ة، ع�ن جملة 
تغيرات أجراها، رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي يف عدة مناصب حكومية عليا.    
وق�ال املصدر إن�ه »تقرر تكلي�ف حيدر 
حسن الشمري برئاسة الوقف الشيعي، 
ونائل س�عد عب�د الهادي مديراً لس�لطة 
الط�ران«.   وأضاف أن »بس�ام س�الم، 

ومحم�د عبدالس�ادة، وع�ادل س�لمان، 
الده�ان،  أرشف  ع�ن  ب�دالً  س�يكونون 
وصفاء ربي�ع، وخليل الطيار يف عضوية 
هيئة اإلع�الم واالتص�االت«.   وتابع، أن 
»إياد محمود هادي سيتسلم إدارة هيئة 
التقاعد العامة، وباس�م ع�يل أثر مديراً 

ملرصف الرشيد«.   

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة مكافحة املتفج�رات، أمس 
الس�بت، معالجة خرائها 180 قذيفة مدفع 

عي�ار 57 ملم يف محافظة األنبار دون حدوث 
تلق�ت  بي�ان  املديري�ة يف  خس�ائر. وقال�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن »نداءات 
وردت إىل خ�راء املتفج�رات تفي�د بوج�ود 

أجس�ام غريب�ة يف محافظة األنب�ار منطقة 
السدة قرب مروع املاء«.

وأضاف�ت، أنه »عىل الفور تم تش�كيل فريق 
عم�ل مخت�ص والتوجه ملحل الح�ادث وبعد 

الكش�ف تبني وجود 180 قذيفة مدفع عيار 
57 مل�م م�ن مخلف�ات داع�ش اإلرهابي تم 
معالجتها وف�ق اإلجراءات القياس�ية بدون 

حادث يذكر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وزارة  يف  االس�تخبارات  وكال�ة  اعلن�ت 
الداخلي�ة، أمس الس�بت، عن القبض عىل 
7 إرهابي�ني يف نين�وى ومتهم اس�تهدف 
من�زل س�كني ببغداد.وقال�ت الوكالة يف 
بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه ان »مف�ارز وكالة االس�تخبارات يف 
وزارة الداخلي�ة القت القب�ض عىل متهم 
أقب�ل ع�ىل رم�ي رمان�ة يدوية ع�ىل أحد 
املن�ازل يف منطقة الغزالي�ة ب بغداد، حيث 
ت�م القبض عىل املتهم بعد س�اعات قليلة 
م�ن قيام�ة بجريمتة، وال�ذي اعرف من 
خالل التحقيقات األولية أن الس�بب وراء 
ذلك خ�الف عائيل«.واضاف�ت انها »القت 
القب�ض عىل 7 إرهابيني بمناطق متفرقة 
من محافظة نينوى مطلوبني وفق أحكام 
لعصاب�ات  النتمائه�م  إره�اب   4 امل�ادة 
داعش اإلرهابية«.وتابعت ان »االرهابيني 
عمل�وا تح�ت كن�ى وأس�ماء مختلفة يف 
م�ا يس�مى هيئ�ة التطوي�ر والتصني�ع 
العس�كري، واملعس�كرات العام�ة، ولواء 
داب�ق، واش�ركوا بعدة عملي�ات إرهابية 
ض�د القوات األمنية، وف�رض اتاوات عىل 
املواطنني أثناء س�يطرة داعش اإلرهابية 

عىل املحافظة يف الفرات السابقة«.

املالية الربملانية تربط »االنتعاش االقتصادي« بأسعار النفط وخطوات احلكومة اإلصالحية

حممد شياع السوداين وقاسم األعرجي ينفيان ترشيحهام ألي مناصب عليا

دون خسائر.. مكافحة املتفجرات تعالج )180( قذيفة يف األنبار 

االستخبارات تعلن القبض 
عىل )٧( إرهابيني يف 

نينوى ومتهم باستهداف 
منزل ببغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح املندالوي، أمس السبت، 
ان اس�تمرار االزم�ات وتعميقها ليس م�ن مصلحة بغداد واربيل، مش�راً 
إىل أن الطرف�ني توص�ال إىل القناعة ب�رضورة الوصول إىل حل�ول لألزمات 

واملشاكل املوجودة.
وق�ال املن�دالوي يف ترصي�ح صحفي إن�ه »طاملا توف�رت النوايا الحس�نة 
والرغبة يف حل املش�اكل والوصول إىل نقاط اتفاق ب�ني بغداد وأربيل فاننا 
س�نكون عىل قدر املس�ؤولية وقادري�ن عىل حل وتجاوز أصعب املش�اكل 
واألزم�ات«، مبين�اً أن »الع�راق واملنطقة أم�ام تحديات كب�رة اقتصادية 
وصحية وسياس�ية وأمنية، بالتايل فان الطرفني توصال إىل قناعة برضورة 
الوصول إىل حل وتقديم التنازالت املتبادلة للوصول إىل حلول وسطية تصب 

بمصلحة الجميع«.
وأض�اف املن�دالوي، أن »حكوم�ة اإلقلي�م أعلنت بكل وضوح اس�تعدادها 
لتوقيع اتفاقية يتم فيها حل كل املش�اكل العالق�ة، كما أن رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي أبدى اس�تعداده التخاذ قرارات جريئة لحل املشاكل«، 
الفتاً إىل أن »هناك جو إيجابي لحسم الخالفات والوصول إىل اتفاقية تصب 

بمصلحة العراق، تحت خيمة الدستور والنوايا الحسنة«.
وأكد املندالوي، أن »الظروف تحتم عىل الجميع الوقوف جنباً إىل جنب لحل 
املش�اكل، عىل اعتبار أنه ليس من مصلحة بغداد واربيل اس�تمرار األزمات 
وتعميقها، خاصة أن انفراج األزمات س�يؤدي إىل فتح طرق جديدة للتقدم 

يف شتى امليادين االقتصادية والسياحية والزراعية والتجارية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قال النائب عن تيار الحكمة، حس�ن فدعم إن اإلصالحات يجب أن تش�مل 
السجناء السياسيني ورواتب املسؤولني فضال عن افراد النظام السابق.  

وأش�ار فدع�م يف ترصيح للوكالة الرس�مية، تابع�ه إىل أن »تي�ار الحكمة 
الوطني يؤيد أي خطوات إصالحية من ش�أنها تحقيق العدالة االجتماعية 
وتصحيح املس�ارات االقتصادي�ة«، الفتاً أن »هذه الخط�وات تتحقق من 
خالل إجراءات وبرامج اس�راتيجية إلصالح الوضع االقتصادي والخدمي 

يف البالد«.  
وأض�اف، أن »اإلصالح�ات الحكومية بحاجة إىل تعديل ع�دد من القوانني، 
أبرزها الس�جناء السياس�يني وسلم رواتب كبار املس�ؤولني وأزالم النظام 

املباد، وبما يتعلق بحقوق الكرد والصحوات وغرها«.  

عضو بالديمقراطي يتحدث عن »أجواء إجيابية« 
حلسم اخلالفات بني بغداد وأربيل

نائب عن احلكمة: ندعم اإلصالحات 
االقتصادية للحكومة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد املتحدث باسم وزارة الخارجية 
الركي�ة حامي أقص�وي، إن أنقرة 
تتوق�ع تعاونا من بغ�داد ملكافحة 
حزب العم�ال الذي يش�كل تهديدا 
عىل أمن العراق واستقراره ووحدة 
البي�ان  ان  اعت�ر  أراضي�ه، فيم�ا 
األخر لرئاسة الجمهورية يتضمن 

“ادعاءات”.
جاء ذلك يف إجابة خطية ألقصوي، 
عىل سؤال بش�أن ترصيح املتحدث 
باس�م الرئاس�ة العراقي�ة، ح�ول 
عمليتي “مخل�ب النرس” و”مخلب 
النم�ر”، اللت�ني أطلقهم�ا الجيش 

الركي شمايل العراق.
وأوض�ح أن “الترصيح الذي أدىل به 
متحدث الرئاسة العراقية، يتضمن 
ادعاءات غر حقيقية حيال سقوط 
خس�ائر بني املدني�ني أثن�اء تنفيذ 
عمليتي “مخل�ب النرس” و”مخلب 
باس�م  املتح�دث  وأك�د  النم�ر”. 

الخارجي�ة الركي�ة أن “االدعاءات 
التي تش�كل ركيزة ه�ذا الترصيح، 
ليس�ت إال دعاية ترم�ي من ورائها 
اإلرهابي�ة  كا”  كا  “ب�ي  منظم�ة 
ومؤيدوها إىل تشويه عمليات تركيا 

يف مكافحة اإلرهاب”.
وش�دد أقص�وي ع�ىل “رضورة أال 
أداة  العراقي�ة  الس�لطات  تك�ون 
التش�ويه  حم�الت  يف  لإلرهابي�ني 

الدعائية”.
أهمي�ة  “نعل�ق  أقص�وي،  وتاب�ع 
خاصة عىل ضمان س�المة املدنيني 
يف كل مراح�ل التخطي�ط والتنفيذ 
الس�لطات  وأساس�ا،  لعملياتن�ا، 
العراقي�ة لديها علم بذلك، فس�جل 
قواتنا املس�لحة نظيف بشأن هذه 

املسألة”.
وختم بالق�ول، “نريد أن ننوه مرة 
أخرى بأنن�ا ننتظر م�ن العراق أن 
يعمل بالتوافق والتعاون مع بالدنا 
يف مكافح�ة ب�ي كا كا ، التي تهدد 

استقراره وأمنه ووحدة أراضيه”.

تركيا هتاجم رئاسة العراق: ترصحيها 
يتضمن ادعاءات غري حقيقية

      بغداد / المستقبل العراقي

وّجه مجلس األمن الوطني برئاسة مصطفى 
الصح�ة  وزارة  الس�بت،  أم�س  الكاظم�ي، 
بإصدار تعليمات وبروتوكوالت تكفل الحماية 
من التعرّض لإلصابة بفروس كورونا، فيما 
كلف التعليم العايل بدعوة طلبة كليات الطب 

الراغبني بالتطّوع للعمل يف املستشفيات.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي إن الكاظمي 
ترأس اجتماعاً طارئاً ملجلس األمن الوطني، 
خصص ملناقشة جائحة كورونا، وإجراءات 

مواجهتها.
وأض�اف أن »املجلس ثم�ن يف بداية االجتماع 
دور امل�الكات الطبي�ة والصحي�ة، وجمي�ع 
يبذل�ون  وه�م  املستش�فيات،  يف  العامل�ني 
جهوداً كب�رة يف عملهم، ويتفانون يف تقديم 
الخدم�ة الطبية للمرىض املصابني«، مش�يداً 
»بش�جاعتهم يف القي�ام بدورهم اإلنس�اني 

النبي�ل م�ن أج�ل حماي�ة األم�ن الصح�ي 
للمجتمع«.

وتاب�ع البي�ان، ان املجل�س ناق�ش جمل�ة 
م�ن القضايا واإلج�راءات الواج�ب اتخاذها 
يضم�ن  بم�ا  كورون�ا،  جائح�ة  ملواجه�ة 
س�المة املواطن�ني وتقديم أفض�ل الخدمات 
للمصاب�ني، موجه�ا وزارة الصح�ة بإصدار 
تعليمات تتضّمن بروتوكوالت لدخول املرىض 
املصابني بفايروس كورونا اىل املستشفيات، 
وكذلك تعليمات تتعلق بمراجعة املواطنني اىل 
املؤسسات الصحية، بما يكفل حمايتهم من 

التعرّض لإلصابة بالفايروس.
واردف، ان مجل�س األم�ن الوطن�ي »كل�ف 
وزارة الصحة والبيئة وبالتنس�يق مع وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي بتوجيه الدعوة 
لطلبة كليات الطب يف جامعات العراق كافة، 
للمرحلتني الخامس�ة والسادس�ة، الراغبني 
بالتطّوع للعمل يف املستش�فيات، بهدف دعم 
امل�الكات الطبي�ة يف املستش�فيات وتعزي�ز 

املش�اركة املجتمعي�ة يف مواجه�ة جائح�ة 
كورونا«، مش�رطا “أن ُتعتمد تلك املشاركة 
ضمن التقويمات العلمية للدراسة والدرجات 

املطلوبة للنجاح«.
واضاف بيان املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
ان مجل�س األمن الوطن�ي »اختتم اجتماعه 
بدع�وة املواطن�ني كاف�ة اىل رضورة االلتزام 
باإلرش�ادات الوقائية، من أجل الحفاظ عىل 
سالمتهم، وحماية املجتمع من خطر جائحة 
كورون�ا«، الفت�ا اىل ان »املجل�س ش�دد عىل 
توفر الحماي�ة الكاملة للم�الكات الصحية 

من أي اعتداءات«.
يش�ار اىل ان دعوات متكررة اطلقت يف اآلونة 
االخرة م�ن قب�ل منظمات املجتم�ع املدني 
والرأي العام، طالبت بتعيني الخريجني الجدد 
من كليات الطب، كبدالء عن املالكات الطبية 
التي تكاث�رت اصاباتهم بالف�روس يف املدة 
االخرة، م�ا اضطرهم لرك اماكن تواجدهم 

يف املؤسسات الصحية.

جملس األمن الوطني يصدر بروتوكوالت وتعليامت جديدة بشأن »كورونا«
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    بغداد / المستقبل العراقي

طال��َب وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، ع�ادل 
الركاب�ي، بالتطبيق الكامل لس�لم رواتب اعانة الحماية 
االجتماعية لتحسني الوضع املعييش للرشائح املستفيدة 

منها.
 ج�اء ذل�ك خ�ال تراس�ه اجتماع�ا لهيئ�ة الحماي�ة 
االجتماعي�ة بحض�ور نائ�ب رئيس الهيئة حس�ني عيل 
واملديرين العامني فيه، ملناقشة الخطوات العملية لجعل 

راتب الحماية االجتماعية شهريا بدال من شهرين.

واك�د الركابي يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، عىل« رضورة العمل النص�اف الطبقة الفقرية من 
مس�تفيدي الحماية االجتماعية وباقي الرشائح االخرى 

التي تعنى بها الوزارة وتحقيق العدالة االجتماعية«.
وشدد عىل« اهمية تحسني الوضع املعييش للمستفيدين 

وخاص�ة بعد املطالبات املس�تمرة برفع س�قف اإلعانة 
االجتماعي�ة للح�د االدن�ى وذلك من خال تطبيق س�لم 
س�قف االعانة وف�ق قان�ون الحماي�ة االجتماعية رقم 
11 لس�نة 2014، مؤكدا ان روات�ب الحماية االجتماعية 

مؤمنة لهذا العام«.

وزير العمل يطالب برفع سقف اإلعانة االجتامعية للحد األدنى ويؤكد: مجيع الرواتب مؤمنة

    ميسان / المستقبل العراقي

أكد معاون مدير عام رشكة نفط ميس�ان، 
عيل جاسم حمود، ان الرشكة ستقوم بتلبية 
احتياج�ات القط�اع الصح�ي يف املحافظة 
فيما يتعلق بتجهيز املستشفيات بالكميات 
االوكس�جني  اس�طوانات  م�ن  املطلوب�ة 

الطبي.
وق�ال حم�ود، يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي« ، إن�ه »نظ�را للحاج�ة املاس�ة 

لع�اج  الطب�ي  االوكس�جني  الس�طوانات 
امل�رىض الراقدي�ن يف املستش�فيات والذين 
يعانون من االلتهاب الرئوي ونقص نس�بة 
االوكسجني يف الدم بسبب تداعيات إصابتهم 
بفريوس كورونا ، وبمبادرة من قبل رشكتنا 
تم االتص�ال بوكي�ل وزارة النفط لش�ؤون 
االستخراج ، واستحصال املوافقة عىل قيام 
رشكة نفط ميس�ان بتغطي�ة كلف تجهيز 
االوكس�جني الازم ملستش�فيات املحافظة 
كافة«، مبينا أن »التجهيز س�يكون بشكل 

يومي، بالتنسيق مع دائرة الصحة بتجهيز 
تلك الكميات وحسب املواصفات املطلوبة«.

وتاب�ع معاون مدير ع�ام الرشكة، أن »هذا 
االجراء ياتي يف إطار دعم رشكة نفط ميسان 
لجه�ود خلية االزم�ة يف املحافظ�ة، ودائرة 
صحة ميس�ان واملس�اعي الحثيثة الحتواء 
ومواجه�ة الجائحة«، مؤكدا »قدرة الرشكة 
وإستعدادها لتلبية حاجة املستشفيات من 
اس�طوانات األوكس�جني الطبي بالكميات 

املطلوبة وضمن املواصفات القياسية.

نفط ميسان تستعد لتجهيز مستشفيات املحافظة 
باسطوانات االوكسجني الطبي

    بغداد / المستقبل العراقي

تعت�زم وزارة النقل، إعادة تش�غيل معمل 
إنتاج األوكس�جني يف الش�الجية يف خطوة 
ته�دف إىل دعم وزارة الصح�ة يف مواجهة 

فريوس كورونا.
وذكر بيان لوزارة النقل ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، أن«الرشك�ة العام�ة للس�كك 
الحدي�د العراقية ،أعربت عن عزمها إعادة 
تشغيل معمل إنتاج األوكسجني يف معامل 
الشالجية ،بالتنس�يق مع وزارة الصناعة 
دعماً للقطاع الصحي يف مواجهة انتش�ار 

فريوس كورونا« .
وأوضح مدير عام الرشكة طالب الحسيني 
أنه » استناداً إىل تأكيدات وزير النقل نارص 
حس�ني بندر الش�بيل برضورة املس�اهمة 
الوطني�ة واإلنس�انية الفاعل�ة للح�ّد من 
انتش�ار ف�ريوس كورون�ا ع�ر التنس�يق 
املبارش مع وزارات ومؤسسات الدولة ذات 
الصل�ة ،للحّد من تفيش الف�ريوس وتزايد 
حاالت اإلصابة وضعت الرشكة إمكانياتها 

تلبي�ًة للن�داء اإلنس�اني يف ظ�ل الظروف 
الصحية الصعبة ،التي يعيشها البلد لتأهيل 
معمل األوكس�جني يف معامل الشالجية«، 
مبين�اً أن«طاقة إنت�اج املعمل التصميمية 
كان�ت )240( قنينة كل 24 س�اعة، بينما 
كان آخر إنتاج لطاقته التش�غيلية )100( 
قنينة كل 48 س�اعة وتمتلك السكك )95( 

قنينة يف الوقت الحارض«.
وأك�د أنه«ت�م توجي�ه دع�وة رس�مية إىل 
الكوادر الهندسية يف وزارة الصناعة لغرض 
إعادة تش�غيل معم�ل إنتاج األوكس�جني 
داخل معامل الشالجية إلنتاج األوكسجني 

لاستخدامات الصحية«.
جه�ود  س�خرت  النق�ل  وزارة  أن  يذك�ر 
ب�دء جائح�ة كورون�ا  من�ذ  تش�كياتها 
لخدم�ة املواطنني يف جميع مفاصل العمل 
،وجهوده�ا الي�وم للتع�اون م�ع ك�وادر 
وزارة الصناعة لتوفري قناني األوكس�جني 
للتخفيف من معان�اة املصابني والراقدين 
يف املش�ايف العامة ،وس�د النقص الحاصل 

داخل املراكز الصحية والطبية .

النقل تعتزم إعادة تشغيل معمل انتاج 
االوكسجني يف الشاجلية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت دائ�رة صح�ة الرصاف�ة تأهيل ابني�ة تابعة 
لوزارة الش�باب والرياضة وتحويلها اىل مستش�فيات 
عامة، واخرى للحجر الصحي ملعالجة مرىض فريوس 

كورونا.
واوض�ح مدي�ر ع�ام صح�ة الرصاف�ة الدكت�ور عبد 
الغن�ي الس�اعدي، أن »امل�اكات الهندس�ية والفني�ة 
يف دائرت�ه بارشت تجهي�ز منتدى ش�باب حي النرص 
التاب�ع لوزارة الش�باب والرياضة يف جان�ب الرصافة 
لتحويله اىل مستش�فى عام الٕسناد بقية املستشفيات 
فيه�ا وامتصاص الزخم الحاصل عليها وبس�عة 100 
رسي�ر،  ويض�م ردهات باطني�ة، واطف�ال، وصاالت 
ط�وارئ وهو مجه�ز بأحدث االجه�زة الطبية، منبها 
ة، واملس�تلزمات  عىل اس�تعداد دائرته تجهيزه باالرٔسرِ
الطبية واملاكات وتقديم الخدمات الطبية، والعاجية 

الهايل منطقة مدينة الصدر واملناطق املحاذية لها«.
واضاف الس�اعدي ان »ع�ددا من املترعني  اس�هموا 
ايض�ا مع الدائ�رة بتاهي�ل البن�ى التحتي�ة للقاعات 
املغلقة مللعب الش�عب الدويل التابعة اىل وزارة الشباب 
والرياضة بش�كل رسي�ع لتحويلها اىل مستش�فيات 
للحج�ر الصح�ي ، مبين�ا ان ع�دد القاع�ات بلغت 5 
خصص�ت واح�دة منها بس�عة 50 رسي�را للرياضني 
املصاب�ني بالف�ريوس، فضا ع�ن ان القاع�ات االربع 
خصص�ت للحج�ر الصح�ي  بس�عة اكثر م�ن  150 
رسيرا لكل قاعة وس�يتم تجهيزها باالٔجهزة الطبية، 
واملع�دات، واالدوي�ة، واملاكات املتخصص�ة بمختلف 
التخصص�ات الفتتاحه�ا وتحويلها اىل مستش�فيات 

للحجر الصحي خال االيام املقبلة«.
وب�ني، أن »دائ�رة بص�دد اكم�ال بع�ض االحتياجات 
االخ�رى، تمهيدا الفتتاح مستش�فى العطاء يف مدينة 

الصدر واستقبال املرىض خال االسبوع املقبل.

صحة الرصافة تبارش 
بتأهيل ابنية تابعة للشباب 

حلجر مرضى »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العامة للكم�ارك عن تمكن الس�لطة الكمركية يف 
محط�ة كم�رك بوابة الب�رصة وبالتع�اون مع جه�از املخابرات 
الوطني م�ن ضبط ثاث حاويات حج�م )40( قدماً تحتوي عىل 

أجهزة إتصاالت بدون موافقات رسمية.
واضافت يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »املواد 
املضبوط�ة جاءت ع�ىل عكس ترصيح  الرشكة املس�توردة لها ) 

انها ادوات احتياطية ملعدات ولتأسيسات الكهربائية («.
وبينت انه »بعد الكش�ف عليها من قبل اللجنة املختصة يف الحرم 
الكمرك�ي  تبني وجود اجهزة اتصاالت مع اجهزة خاصة متنوعة  
تستخدم لإلتصاالت وان هذه االجهزة تحتاج اىل موافقات خاصة 

مما يعد مخالفة لضوابط وتعليمات االسترياد«.
وأك�دت الهيئة »اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفة حس�ب 

قانون الكمارك رقم 2٣ لسنة 1984 النافذ.

الكامرك: ضبط اجهزة اتصاالت بدون موافقات 
رسمية يف حمطة كمرك بوابة البرصة

    كربالء / المستقبل العراقي

ب�دأت ماكات تابعة للعتبة الحس�ينية املقدس�ة بتنفيذ مرشوع 
انتاج االوكس�جني ملعالجة املصابني بف�ريوس كورونا يف عدد من 

املحافظات.
واوضح مدير اعام العتبة عيل شر، يف ترصيح صحفي إن »العتبة 
وجهت باإلرساع بتنفيذ مرشوع إنتاج منظومة اوكسجني مركزية 
يف كل مركز للش�فاء انشأته يف عدد من املحافظات«، منوها بانه 
»جاء بعد ان شهدت عدد من مراكز الشفاء والحميات ازمة حادة 

يف قناني االوكسجني الداخل يف عاج املصابني«.
وأضاف، أن »العمل س�يبدأ بالتزامن يف عرشة مراكز شفاء تابعة 
للعتبة ومنها اربعة مراكز انجزت يف كل من كرباء والنجف واثنان 
يف بغداد وس�تة مراكز قيد االنجاز يف محافظات البرصة وذي قار 

وميسان ودياىل وواسط والديوانية  لعاج املصابني بالفريوس.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن م�رصف الرافدين ان فروعه يف بغداد واملحافظات س�خرت 
جميع امكانياتها لتقديم الخدمات املرصفية للمواطنني.

وقال املكتب اإلعامي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه انه »نظرا للظ�روف التي يمر به�ا البلد جراء تفيش 
فاي�روس كورونا اال ان املرصف اتخذ كاف�ة اإلمكانيات والجهود 

لتقديم الخدمات املرصفية لزبائنه وبشكل يومي«.
واش�ار اىل ان »امل�رصف وجه فروعه بتنفي�ذ تعليمات واجراءات 

وزارة الصحة للوقاية من فايروس كورونا .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرب�اء، اس�تنفار طاقاتها إلنتاج األوكس�جني 
وتقديمه إىل املؤسسات الطبية يف اطار الجهود الحكومية ملكافحة 

فريوس كورونا.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان« كوادر محطة كهرباء املسيب الحرارية استنفرت كل طاقتها 
لزيادة إنتاج األوكس�جني املنتج يف املحطة وعىل مدار 24 س�اعة، 
و تقديمه اىل وزارة الصحة لتعضيد جهودها يف معالجة املصابني 

بفريوس الكورونا املستجد«.
واضاف�ت، ان »ادارة محط�ة كهرب�اء املس�يب الحرارية بارشت 
بتقدي�م الدعم اللوجس�تي وتزويد امل�واد االولي�ة الداخلة بإنتاج 
االوكس�جني اىل محط�ة كهرب�اء النارصي�ة الحراري�ة لتش�غيل 

منظومتهم.

العتبة احلسينية تنفذ مرشوعًا إلنتاج 
االوكسجني ملعاجلة مرضى »كورونا«

الرافدين يعلن تسخري مجيع اإلمكانيات 
لتقديم اخلدمات املرصفية للمواطنني

الكهرباء تستنفر طاقاهتا إلنتاج األوكسجني 
وتقديمه إىل املؤسسات الطبية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت رشك�ة الحف�ر العراقية ع�ن تقديمها الدع�م إىل مستش�فى الب�رصة التعليمي 
ومستش�فى املوانئ يف املحافظة فضا عن مستش�فى الحسني يف محافظة ذي قار عر  

توفري اسطوانات االوكسجني للمساهمة  يف  عاج  املصابني بفريوس كورونا.
وذكر اعام رشكة الحفر يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »املدير العام  
للرشكة باس�م محمد خضري  وجه بتجهيز ) 200 ( اس�طوانة اوكس�جني اىل مستشفى 
البرصة التعليمي و) 150 ( إس�طوانة ملستش�فٰى املوانئ و ) 140 ( اسطوانة اوكسجني 
اىل مستش�فى الحس�ني يف ذي قار ملواجه�ة جائحة كورونا لغ�رض التخفيف من آالالم 
ومعان�اة املرىض الراقدين يف هذه املستش�فيات إضافة إىٰل الدعم اللوجس�تي ، مؤكدا ان 
ادارة الرشكة عىل تواصل مس�تمر مع الحكومتني املحليتني بالبرصة وذي قار من خال 

خليتي األزمة يف املحافظتني.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت وزارة الزراعة، أن طلب تصدير أربعة 
محاصيل إىل دولة اإلمارات لم يحسم حتى 
اآلن، فيما أش�ارت إىل أن تصدير املحاصيل 
الزراعية مرهون بفائض الس�وق املحلية، 

وتأمني الغذاء اىل املواطن.
وقال املتحدث باس�م وزارة الزراعة حميد 
املس�عودي، يف ترصي�ح صحف�ي إن«أحد 
التج�ار ق�دم طلب�اً إىل وزارة الزراع�ة من 
أجل تصدير أربع منتجات زراعية إىل دولة 
اإلم�ارات«، الفت�ًا إىل أن » ال�وزارة لم تبت 

حتى اآلن بقرار التصدير«.
وأض�اف أن«هن�اك إج�راءات س�واء لهذا 
الطلب أو طلب�ات التصدير األخرى، تتعلق 
بقدرة تأمني هذه الكميات، بما ال يؤثر يف 
الحاج�ة املحلية«، مبيناً أن«عملية تصدير 
املنتجات الزراعية مرهونة بفائض السوق 
املحلية ،ألن تأمني الغذاء من أولويات عمل 

الوزارة، ومن ثم التصدير«.

وتاب�ع أن«الوف�رة املحلي�ة م�ن املنتجات 
الزراعي�ة كان�ت واضح�ة يف أثن�اء ف�رة 
جائح�ة كورون�ا، والقط�اع الزراعي أوىف 
بالتزامات�ه، ع�ىل الرغم م�ن أن املحاصيل 
إىل  تدخ�ل  ت�زال  ال  املس�توردة  الزراعي�ة 
الباد«، مشرياً إىل أنه«من املتوقع أن يكون 
القط�اع الزراعي جزءاً مهماً من االقتصاد 
الوطن�ي خ�ال الع�ام 2021 م�ن خ�ال 

عمليات التصدير«.
ولف�ت املس�عودي إىل أن »املحصول املحيل 
اآلن متوف�ر، لكن عملية التصدير ليس�ت 
بي�د وزارة الزراع�ة، ألن دور ال�وزارة هو 
من�ح املوافق�ة واإلج�ازة فق�ط«، مؤكداً 
أن«الوزارة مستعدة للموافقة عىل تصدير 
أي محصول ،لكن رشيطة أن يكون هناك 

فائض يف إنتاجه«.
وكان وزي�ر الزراع�ة محمد كريم جاس�م 
قد أعلن عن تقديم اإلمارات طلباً السترياد 
4 محاصي�ل زراعي�ة م�ن الع�راق وهي، 

الطماطم والخيار والباذنجان واللوبيا.

رشكة احلفر تعلن جتهيز »3«مستشفيات بالبرصة 
وذي قار باألوكسجني

الزراعة: تصدير املحاصيل إىل اخلارج مرهون 
بفائض السوق املحلية

التجارة تناقش آلية تنفيذ املرشوع الوطني إلنتاج 
الطحني الصفر وعمل مطاحن القطاع اخلاص

امانة بغداد تعلن تأهيل املنطقة 
املحيطة بدائرة التقاعد

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة عن مناقش�ة الرشكة العامة لتصنيع الحبوب يف الوزارة 
آلية تنفي�ذ املرشوع الوطني النتاج الطحني الصف�ر التجاري وعمل مطاحن 
القطاع الخاص ومايمكن ان تقدمه الرشكة يف هذا املجال«.اكد ذلك مدير عام 
الرشكة خطاب عيل القييس خال تراسه اجتماع موسع لهيئة املديرين جرى 
فيه مناقشة الجوانب الفنية والتسويقية للمرشوع واملطاحن املهيئة للرشوع 
باالنت�اج التجاري«.واضاف القي�يس يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان 
»االجتم�اع تناول آلية اس�ترياد الحبوب املخصصة للطح�ن التجاري والدعم 
الذي يمكن ان تقدمه الرشكة ملطاحن القطاع الخاص يف هذا املجال بمفاتحة 
واستحصال موافقة الجهات الرسمية ذات العاقة بدعم املنتج الوطني فضا 
ع�ن تقديم املش�ورة الفنية واج�راء الفحوصات النوعية للحب�وب والطحني 
املنتج.والتق�ى القييس يف وقت س�ابق ممثلني عن اصح�اب املطاحن االهلية 
املخصص�ة لانتاج التجاري حيث ج�رى الحديث عن املرشوع الوطني النتاج 

الطحني الصفر التجاري وامكانية تطبيقه عىل ارض الواقع.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغ�داد، تأهيل املنطقة 
وس�ط  التقاع�د  بدائ�رة  املحيط�ة 
العاصمة.وذك�رت االمان�ة يف بي�ان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه ، ان«ماكاتها يف دائ�رة بلدية 
مركز الكرخ اطلق�ت حملة خدمية 
مكثفة ضمن منطقة الشواكة سيما 
محيط دائ�رة التقاعد العامة املحلة 

218 شملت رفع الكتل الكونكريتية 
وفت�ح عدد من االزق�ة باالضافة اىل 
فتح الش�ارع ال�ذي يفص�ل الدائرة 
املذكورة عن نه�ر دجلة«.واضافت، 
رف�ع  ايض�اً  ان«الحمل�ة تضمن�ت 
املش�وهات والخ�ردة م�ع تنظي�ف 
مقرب�ات النه�ر وتأهي�ل الحدائق 
واعمال اخرى مختلفة وبالتنس�يق 
م�ع دائرة التقاع�د العامة والقوات 

االمنية.

التعليم تعلن توقيتات التقديم للدراسات العليا وحتدد موعدًا لالمتحان التنافيس
    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
توقيت�ات التقديم للدراس�ات العليا، فيما 
ح�ددت 18/10/2020 موع�دا لامتحان 

التنافيس.
ال�وزارة، حي�در  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان،  يف  العب�ودي، 
العراق�ي«، إنه »التزام�ا بتهيئة متطلبات 
الع�ام ال�درايس 2020/2021 للدراس�ات 
العلي�ا تعلن وزارة التعلي�م العايل والبحث 

الخاص�ة  التوقيت�ات  تحدي�ث  العلم�ي 
االمتح�ان  وموع�د  والقب�ول  بالتقدي�م 

التنافيس«.
وأضاف العبودي قائا: »ويف هذا الس�ياق 
بخط�ة  القب�ول  منظوم�ة  تغذي�ة  ف�إن 
الجامعات ستبدأ من تاريخ التاسع من آب 
املقبل مرورا بتثبيت املواد الدراسية املطلوبة 
س�يكون  فيم�ا  العلمي�ة  والتخصص�ات 
األول م�ن أيل�ول املقب�ل موع�دا للتقدي�م 
adm.rdd.edu.( اإللكروني عر الناف�ذة
iq( يف ح�ني إن 18/10/2020 س�يكون 

التناف�يس وس�يعقبه  موع�دا لامتح�ان 
إع�ان نتائج القب�ول يف 22/10/2020«. 
وتابع املتحدث الرس�مي: »وبالتزامن مع 
تحديث هذه التوقيتات فإن وزارة التعليم 
تطلق التقويم الجامعي للدراس�ات العليا 
وتحدد تاريخ 1/11/2020 موعدا لبداية 
الفصل الدرايس األول الذي يس�تمر لغاية 
الس�ابع  س�يكون  فيم�ا   11/2/2021
م�ن آذار الق�ادم موع�دا لبداي�ة الفص�ل 
ال�درايس الثان�ي ال�ذي يس�تمر اىل غاي�ة 

.17/6/2021

حمافظ البرصة يوجه بفتح العيادات الطبية 
واملستوصفات »٣« أيام يف األسبوع

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وجه�ت خلي�ة األزمة يف محافظ�ة البرصة، 
أمس السبت، بفتح املستوصفات والعيادات 
الطبي�ة لس�اعات مح�ددة لتقدي�م الع�اج 

للمواطنني.
وقال رئي�س خلية األزم�ة محافظ البرصة 
أس�عد عبداالم�ري العيدان�ي يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه انه بالتنسيق 
م�ع مديرية صح�ة البرصة وجه�ت الخلية 
بفتح املستوصفات والعيادات الطبية لتقديم 
الع�اج للمواطن�ني، مش�ريا إىل أن االفتتاح 
س�يكون من الس�اعة 2 ظهرا إىل الخامسة 
عرصا أليام االح�د والثاث�اء والخميس من 
كل أس�بوع.واوضح املحافظ ان التوجيهات 
تن�ص ع�ىل رضورة ارت�داء ال�كادر الطبي 

الطبية،  الكمامات والقف�ازات  واملراجع�ني 
الطبي�ة  املراك�ز  املواط�ن مراجع�ة  داعي�ا 
القريبة ملنطقة سكناه، وعدم انتقال سكنة 

األقضية والنواحي ملرك�ز املدينة، فضا عن 
اإللتزام بالحذر وتنفيذ التعليمات الس�ابقة 

لخلية األزمة.

حمافظ بغداد يلتقي وزير املوارد املائية حلل مشكلة شح 
املاء يف النهروان ومناقشة مواضيع عدة

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

التق�ى محافظ بغداد محم�د جابرالعطا، بوزير 
امل�وارد املائي�ة مه�دي رش�يد الحمدان�ي لبحث 
حل�ول رسيع�ة وعاجلة ملش�كلة ش�ح امل�اء يف 
النهروان ومواضي�ع عدة.وتضمن اللقاء »اتخاذ 
قرارات عدة وعاجلة لتام�ني املاء ملناطق ناحية 
النهروان، منها مضاعفة ع�ددة املولدات لزيادة 
س�اعات التش�غيل وتامني امل�اء الخ�ام لنهر 9 
نيسان لتشغيل املجمعات واملحطات، فضا عن 
مخاطبة وزارتي الكهرباء والنفط لتامني الطاقة 
والوق�ود الكايف«.كم�ا تضم�ن اللق�اء مواضيع 
اخرى » كتشكيل لجان مشركة لتنظيم وتطهري 
االنه�ر والجداول وكري املب�ازل التي تصب فيها 
مش�اريع املجاري الس�راتيجية ابرزه�ا مبازل 
منطق�ة الحس�ينية وااليم�ن الرشق�ي والغربي 

يف ناحي�ة الوحدة وتطهري دي ك�ي 1٣ يف ناحية 
اللطيفية لديمومة عمل محطات املعالجة، فيما 
اش�اد الس�يد املحافظ بحس�ن اس�تقبال السيد 

الوزير والكادر املتقدم للوزارة ورسعة استجابته 
وتعاونه مع املحافظة للنهوض بواقع الخدمات 

ومعالجة املشاكل«.
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جيسون ديكريز تايلور: النظام الرأساميل ال يفيد كوكبنا
أقام متاحف ومعارضة فنية ضخمة حتت املاء للتنبيه إىل محاية البيئة

           حاوره: زان بواغ

أق�ام جيس�ون ديكريز تايل�ور أول متحف 
تح�ت املاء، يض�م العدي�د م�ن املنحوتات 
الرائع�ة واملميزة ه�و متح�ف كوراالربوم 
الواق�ع يف جزيرة »ش�افياني أت�ول« بجزر 

املالديف.
ويق�ع متح�ف »كوراالريوم« ع�ى بعد 50 
مرتاً من ش�اطئ فندق »فريمونت مالديفز 
س�ريو فن ف�ويش«؛ ويض�م مجموعة من 
املنحوت�ات املميزة التي تع�اون يف إنتاجها 
والناش�ط  الربيطان�ي  والفن�ان  الفن�دق 

البيئي، جيسون ديكريز تايلور.
ويعت�رب أول متحف تح�ت امل�اء يف العالم، 
مرشوع متكامل يه�دف إىل تحقيق العديد 
من األهداف لجميع األطراف منها استغالله 
كوجهه ألنشطة س�ياحية جديدة للغطس 
واالس�تمتاع بزي�ارة املتاح�ف املائية ومن 
جهة أخرى زيادة الوعي لحماية الش�عاب 

املرجانية يف جزر املالديف.
ويض�م متحف »كوراالري�وم« 30 منحوتة 
عى ش�كل أش�خاص حقيقي�ن، تجاوزت 
أحجامه�ا 200 طن. ويب�دأ الطريق املؤدي 
إىل أول متحف تحت املاء يف العالم، بممرات 
مزين�ة بمنحوت�ات م�ن أش�جار الح�ور 
املوج�ودة تح�ت امل�اء، بأش�كال مكعب�ة 
ضخم�ة، والت�ي تنترش عى 3 مس�تويات 
مس�توحى معظم أش�كالها م�ن النباتات 
املحلي�ة للجزي�رة مث�ل الفط�ر وأش�جار 
الباني�ان. عن ه�ذا املتحف وم�ا رافقه من 

أحداث يدور هذا الحوار.
- أنت تتعامل م�ع نطاق ضخم هنا، حيث 
ال ح�دود لحجم املش�اريع الت�ي بمقدورك 
تنفيذه�ا. فهل هذا األمر ش�اقٌّ عليك؟ هل 

يفوق اّتساُع املُحيط مقدرتك؟
يف  العم�ل  حج�م  تص�ّور  يمكن�ك  ال   ++
املُحيط، إّنه أش�به ب�أن يطلب منك أحدهم 
الواس�عة.  الصح�راء  يف  بن�اًء  ُتش�ّيد  أن 
فاملحي�طُ شاس�ُع ممت�د، وهذا م�ا ُيوّجه 
جزئًيا مس�ار أعمايل؛ بداي�ًة من املنحوتات 
الصغرية حتى بن�اء متاحف ضخمة تضم 
آالف املنحوت�ات. ومن أج�ل أن تحقق األثر 
يف مثل تلك املساحة الشاسعة، ينبغي عليك 
أن تكون طموح�اً بالفعل. وقد عملت عى 

مرشوع يف املكس�يك يش�مل مئات األعمال 
واملنحوت�ات التي م�أت املش�غل ومواقف 
السيارات والشوارع، واكتظْت األماكن بها 
حتى عجزنا ع�ن التحرك. فمضينا وفكرنا 
بمدى القبول الكبري ال�ذي تحظى به هذه 
األعم�ال. ومن ثم نقلناها إىل البحر يف هذه 
املساحة املس�توية الضخمة للرمال، هناك 
حي�ث أصبح�ت املنحوت�ات مج�رد بقع�ة 
صغرية يف البحر؛ يمكنني أن أس�بح حولها 

يف أربع دقائق فقط.
– إّن رؤي�ة معظم أعمالك الفنّية يس�تلزم 
عى املشاهد أن يكون يف أرضية مبللة وغري 
مس�تقرة. بوجه من الوج�وه، »يغمرهم« 
ذلك يف الفن؛ فال يكتفي الشخص بمشاهدة 
العم�ل الفني فحس�ب، بل يعيش�ه. برأيك 
كي�ف يؤثر هذا التغي�ري يف جو العرض عى 

طريقة تجربة املشاهدين للفن؟
++ إّن�ه يؤثر بش�كٍل هائٍل طبع�اً؛ بصفته 
أحد الدوافع الرئيس�ية للف�ن، لهذا فكرُت 
به منذ البداية. ويل خربة سابقة يف الغوص 
والف�ن جعلتن�ي أُدرُك مدى روع�ة املكان. 
ووجود الفن يف قل�ب املحيط مختلٌف لعدة 
جوان�ب؛ إذ يمكن�ك رؤي�ة أمور ملموس�ة 
تح�دث، كاختالف اللون وانكس�ار الضوء، 
والض�وء الذي يتغلغ�ل حتماً س�طَح املاء، 
وكل هذه التغيريات تحدُث جليًّا باستمرار. 
وكلما غطس�َت بعمٍق أكرب، تغريْت األلواُن 
بش�دة. وكما أن األشياء تظهر بشكل أكرب 
م�ن حجمه�ا تحت املي�اه بالنس�بة للعن 
البرشي�ة. ولك�ن األهم من ذل�ك، أن تكون 
ُمعلًقا يف هذا الوََس�ط الس�ائل. وأعتقد أن 
هنال�ك نقطتن؛ أولهم�ا، أن هذه التجربة 
تمنحك الفرص�ة للنظر يف األعم�ال الفنية 
م�ن زوايا مختلف�ة تماًم�ا ووجهات نظر 
مختلف�ة كليًّ�ا؛ إذ تك�ون قريًب�ا ج�ًدا من 
العم�ل الفّن�ي للحدِّ ال�ذي يجعل�ك تتحرك 
ح�ول املنحوتة وُتحلّق فوقه�ا. وتؤثر فيك 
أيًضا من الناحية النفس�ية، فتنقلك إىل جوٍّ 
مختلٍف جًدا. وتضعك يف مكان يجعلك أكثر 
تأم�اًل ومفص�واًل بعض اليشء ع�ن العالم 

الواقعي وأكثر انفتاًحا.
– يف إح�دى مقابالت�ك، ونق�اًل ع�ن ج�اك 
كوس�تو وتأثريه عليك، قل�َت إّنه يعتقد أن 
علين�ا حماية ما ُنحب، وه�ذه هي الفكرة 

الجذرية ألعمالك؛ أنك يف األس�اس “تحاول 
أن تجعل الناس يحب�ون املحيطات”. ومع 
قض�اء معظم الن�اس حياته�م يف البيئات 
املتحرضة وانش�غالهم ع�ى اإلنرتنت، هل 
تظ�ن أّنه من الصعب جع�ل الناس يحبون 

املُحيط؟
++ بالتأكي�د. إّنه يش�كل تحدًي�ا بال ريب، 
وه�ذا م�ا أح�اول التص�دي له م�ن خالل 
أعمايل. وعى س�بيل املثال، أنجزُت منحوتة 
حديثة يف أسرتاليا اسمها “صافرة املُحيط” 
)the Ocean Siren(، وه�ي قطع�ة فني�ة 
س�احلية تتغ�ري ألوانه�ا اس�تجابًة لتغ�ري 
درجات ح�رارة املياه. فعندم�ا تغرّيُ املياُه 
حول الحّيد املرجاني العظيم درجَة الحرارة 
ويصب�ح خطر تبييض املرجان أكرب، يتغري 
ل�ون املنحوت�ة لتص�در تحذي�رًا أو إن�ذاًرا 
صارًخا بوج�ود الظاهرة. وه�ذه محاولة 
ج�ادة لالهتم�ام بم�ا يقع عى ُبع�ِد مئات 
الكيلوم�رتات والنظ�ر يف أم�ره وجلب�ه إىل 
البيئة املتحرضة م�ن أجل تقريب الظروف 

املعيش�ية التي تحدث يف املياه ليستوعبها 
األش�خاص البعي�دون كل الُبع�د ع�ن هذا 

املوقف.
– يف عمل�ك ال�ذي ُيس�مى “امل�دُّ الصاعد” 
)The Rising Tide(، كان ممكًن�ا ع�رض 
منحوتاتك بالكامل ملدة ساعتن عى جانبي 
امل�د املنخفض. هل لك أن ترشح رمزية هذا 

العمل الفني؟
متع�ددة  أعم�ايل  أجع�ل  أن  أح�اول   ++
املس�تويات، لك�ن معظمها واضح�ة جًدا 
وس�هلة الق�راءة إىل حدٍّ ما. ه�ذه القطعة 
بالتحديد س�ّميتها فرس�ان نهاي�ة العالم 
ْت آالِت حفٍر  َ األربع�ة، والخي�ول ق�د ُص�ريِّ
نفطي�ٍة، أو كم�ا ُتع�رف غالًب�ا بمضخات 
النفط، والتي تضم اثنن من رجال األعمال 
وطفلن عى الخيول. واملعنى يتمحور كثرياً 
حول األش�خاص الذين يقودون مستقبلنا 
والطريق ال�ذي نتجه إليه، ويبدو أّنه توجد 
مواجه�ة عظيمة ب�ن مصال�ح الرشكات 
ومستقبل كوكبنا. ووضع القطع الفنية يف 

هذا الوََسط مع ارتفاع ثمانية أمتار من املدِّ 
الذي يغّطيه�ا بالكامل، ما هو إال بيان عن 
هشاش�تنا القصوى تج�اه دورات كوكبنا 

األرض وعواقب تجاهل هذه الحقيقة.
 The( عمل�ك الفن�ي َط�وْف المبي�دوزا –
م�ن  ملس�ة  م�ع   ،)Raft of Lampedusa
 The Raft of( لوح�ة َطوَّافة قنديل البح�ر
the Medusa(، يش�ري إىل محنة املهاجرين 
القادم�ن من أفريقيا إىل أوروبا.  فما الذي 
ألهمك لصنع هذه القطعة الفنية تحديًدا؟

++ كان�ت تلك املنحوتة جزًءا من سلس�لة 
كب�رية من األعمال التي تقع قبالة س�احل 
الن�زاروت يف إس�بانيا، حي�ث أنجزن�ا 12 
عم�اًل فنًي�ا هن�اك، وأردُت بش�دة أن أعيد 
رسد الحكاي�ات املحلي�ة وأن أربط املتحف 
باملكان وشعبه. وهذه واحدة من القصص 
املهم�ة جًدا التي ظننُت أن�ه يجب روايتها. 
وعى تل�ك الجزيرة فق�ط، يف وقت الصيف 
الذي كنت فيه هن�اك، كانت توجد ثالثة أو 
أربعة قوارب انجرفْت عى الش�اطئ بدون 

ركابه�ا. لذلك، كانت القوارب وثيقة الصلة 
بامل�كان. ولقد تتبعُت، م�ن أجل ذلك العمل 
الفني، عدًدا ال بأس به من املهاجرين الذين 
كانوا قد قدموا من غرب إفريقيا واستقروا 
يف إس�بانيا وج�زر الكناري حت�ى أصبحوا 
نماذجاً لتل�ك املنحوتات؛ لهذا كانت معظم 
القطع الفنية تحكي قصتهم. وكانت قصة 
 The Raft of( لوح�ة َطوَّافة قنديل البح�ر
Medusa( ع�ن ِفرْقاَط�ة فرنس�ية غرقت 
قريب�اً جداً م�ن تل�ك املنطق�ة يف إفريقيا، 
وكان�ت اللوح�ة تدور حول فك�رة أن قادة 
الس�فينة تخل�وا ع�ن طاقمه�م وتركوهم 
بأنفس�هم.  أمره�م  ويتول�ون  يغرق�ون 
وفك�رُت أنها ِكناية -إىل ح�دٍّ ما- تصف ما 
لطات  يحدث يف الوقت الراهن؛ إذ تتخى السُّ
ع�ن واجبن�ا يف رعاي�ة هؤالء األش�خاص، 
يف ح�ن أّنه يج�ب عليه�م أن يحاولوا حل 
املش�كلة جذرياً وأاّل يروها عى أنها تهديد، 

بل يتوجب معالجتها بطريقة إنسانية.
– م�ن الواض�ح أن هنال�ك وعًي�ا متزاي�ًدا 
بالقضاي�ا املتعلق�ة بتغري املن�اخ، مع هذا 
ترصفن�ا نحوها لم يتغ�ري تقريًبا. فما هي 
األس�باب التي تجعلنا ال نج�ري التغيريات 

الالزمة ملكافحة تغري املناخ؟
++ أعتق�د أن جميعن�ا ي�درك أن النظ�ام 
الرأس�مايل ال يفيد كوكبنا. ومن املس�تحيل 
أن ترتب�ط أنظمتن�ا الحكومي�ة لأبد بهذا 
النم�وذج م�ن النم�و الدائ�م واالس�تهالك 
املس�تمر، فهن�اك حتًما نقط�ة انتهاء. وال 
توج�د إال نهاي�ة واح�دة م�ع تزاي�د أعداد 
الس�كان. م�ا نحتاجه بالفعل ه�و التغيري 
املنهج�ي، وبرأي�ي أن مصال�ح ال�رشكات 
ق�د أفس�دْت حكوماتن�ا. فال أعتق�د أنهم 
يتخذون قرارات من أجل مصلحة الش�عب 
أو الكوكب، بل إنهم يتخذون القرارات بناًء 
عى م�ا يبقيه�م يف كريس االنتخ�اب وهذا 

سينتهي يف نهاية املطاف بكارثة.
لطة  – السؤال هو: هل تملك الحكومات السُّ

يف النهاية؟
++ ال أعتقد ذل�ك، ليس عندما يكون لديك 
أقطاب اإلع�الم الذين يس�يطرون عى 70 
باملائة من الس�ندات امللكية للدولة، ولديك 
رشكات ضخم�ة لديه�ا مبيعات س�نوية 
أك�رب م�ن الناتج املح�ي اإلجم�ايل لبعض 

�لطة بدرجة كبرية  البلدان. لقد تغريت السُّ
نظرًا لعدة عوامل مختلفة، أحدها العوملة. 
عندما يكون لهذه الرشكات س�يطرة عى 
األحزاب السياسية، بالتايل سيكون التغيري 
صعًبا جًدا، وأعتق�د أننا نتجه إىل فرتة من 
االضطراب االجتماعي الش�ديد وشكل من 
أش�كال االنهيار يف مرحل�ة ما، وهذا ما قد 
يمن�ح الدافع للتغي�ري عى نطاق واس�ع. 
وال أحي�ل املس�ؤولية الكامل�ة ع�ى عاتق 
الحكوم�ات فق�ط، إذ إن هنال�ك بالتأكيد 
قرارات يمك�ن أن يتخذها األفراد، وما زال 
األفراد يملكون املق�درة الكبرية عى تغيري 
أس�لوب اس�تهالكهم ومعيش�تهم، ولكن 
عندم�ا ُيوض�ع الع�بء ع�ى عات�ق الفرد 
وحده فهذا خداع بعض اليشء. ومن املهم 
حًق�ا أن يش�مل النظ�ام جمي�ع مجاالت 
املجتم�ع؛ كأن يمنعك من بن�اء منزل غري 
قاب�ل للتجديد، ويمنعك من رشاء س�يارة 
تس�بب التل�وث. بالفع�ل، يج�ب أن يكون 
النظام موج�وًدا حتى يتكيف الناس. ومع 
األس�ف، يجب أن يأتي التغي�ري من األعى 

وأن يكون رسيًعا.
– عى الرغم من أن املحيط س�يزيل عملك 
الفّن�ي م�ع مرور الزم�ن، إاّل أّنه س�يبقى 
موجوًدا لأجيال القادمة وسُيعرَض ملن لم 
ُيولدوا بعد، حن ال نكون أنا وأنت عى قيد 
الحياة. هل معرفتك يف أن فّنك سوف يدوم 

طويالً جعلتك تفكر يف قوتك الخاصة؟
++ أفك�ر يف األمر بالتأكيد ليكون وس�يلًة 
لتوثيق ما يحدث هنا ويف الوقت الحايل. وقد 
ُصنعْت التماثيل من مواد تقليدية ضخمة 
للغاية، كالحجر أو الخرسانة، وأشعر أنني 
أقوم بإنش�اء مذكرات مل�ا يحدث يف الوقت 
الراه�ن، بطريقة تمّكن األجي�ال القادمة 
من معرف�ة وفهم واقع أننا نعي ما يجري 
من أحداث وحاولنا أن نرسدها، ولكن ربما 
لم ننجح يف النهاية، أو من يدري قد نكون 
بالفع�ل نجحن�ا. فهناك طريق�ة لينظروا 
إلين�ا م�ن خ�الل االنغم�اس يف البح�ر أو 
العودة إىل املناظر الطبيعية، مما يجعلك يف 
مواجهة دائمة مع فنائك الحتمي، وأعتقد 
أنه يجعلك تعتق�د أّن الكوكب لن يموت يف 
النهاية، بل نحن الذين س�نموت، وسيبقى 

كوكُب األرض عى قيد الحياة.

جلنة البيع واالجيار الثانية
يف حمافظة نينوى

اعالن اول )94( والصادر يف 24/ 6/ 2020
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه 
والعائدة ملكيتها اىل مديري�ة بلدية زمار وفقا الحكام القانون 
)21( لس�نة )2013( وبطريقة املزاي�دة العلنية. فعى الراغبن 
بااليجار مراجعة مديرية بلدية زمار وخالل مدة )30( يوم تبدأ 
من اليوم التايل من تاريخ االعالن مستصحبن معهم التأمينات 
القانونية البالغة )50 %( من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة 
يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
كاف�ة املصاريف املتعلقة بن�رش االعالن واي�ة مصاريف اخرى 
عى ان يقوم املس�تأجر بتس�ديد بدل االيجار بالكامل والرسوم 
االخرى واب�رام العقد وخالل )ثالثون ي�وم( من تاريخ تصديق 
ق�رار االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد االعالن عن 
تأجري امللك وعى حس�اب الن�اكل وتحمله ف�رق البدلن وكافة 
املصاري�ف املرتتبة ع�ى ذلك اضافة اىل مص�ادرة اماناته وعدم 
الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا وس�تكون املزايدة يف مقر 

مديرية بلديات نينوى.
مالحظة/ مدة االيجار سنة واحدة فقط

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى

المشيد على القطعة المرقمةنوع العقار ورقمهت

ساحة بيع المواشي بمساحة 1
2/ 1587 م13 تلموس36/ 2503 م2

2/ 2242 م13 تلموسفرن مشيد بمساحة 120 م22

هدى عمران 

عندما يجوع اإلنسان يف هذه البالد 
القذرة

يتعلم كيف يصبح قاسًيا وعنيًفا
أنا قاسية لأبد.

الجوع طبق كبري يحوي الدموع 
ليل طويل وبارد 

ِسكن يف عظام هشة، 
لو نفخت فيها تفرقت مع الرياح 

َوحش ينام يف رسيرك
وميش مضِن يف ش�وارع لن تعرفنا 

أبدا
لن يذوقه هؤالء من حويل

تفاهتهم وليمتهم 
شوارعهم بيضاء وفاضحة

ودماؤه�م تس�عى وراء الطه�ارة 
والرشف 

أن�ت فقط ي�ا أبي صدي�ق جوعي 
الوحيد

صديق نهمي وهويس

وغناؤك الحزين وأنت تهدهدني 
عن أبطال منكرسين 

ستجلب لهم النهاية املجد 
جعلتني أحب موتي 

وهذا هو القدر، 
لو استطعُت إعادة الزمن لسنن 

كن�ُت ذهب�ت مع�ك يف الحقول مع 
الفجر 

طبطبت عى الطف�ل الخائف وهو 
يرعى عنزته

ووهبت له األمان املرسوق.
لكن الزمن ال ُيعاد

والجوع باب حياتي
مللمني يا أبي من هذه البالد

أن�ا جائع�ة وحزن�ك وبهجتك هما 
طعامي 

 أنا جائعة ويدك هي طعامي 
أنا جائعة وقلبك هو طعامي. 

وال شفاء من ذلك.

*****
رج�ل املقه�ى يحدثن�ي ع�ن أنواع 

الُجبن التي اختفت
نتشارك الغناء والغرابة

ثم ندخن ونبكي
أنا أبكي يف بلد العميان.

الكل يحدق يف مكان آخر
وضباب الصبح الكثيف تخرج منه 

كائنات الليل
تذه�ب لجحورها بعدم�ا قايضت 

دماءها باملتعة
ليتنا نتبادل األجساد واألرواح
لكننا محبوسون حتى املوت.

يف الليل تتجسد الوحدة رداًء
ليست صماء

لكنها قماش ش�فاف يلف القلوب 
إىل األبد

هذه القلوب ل�ن يمنعها يشء عن 
الحزن.

والحزن ش�يئي النبيل الذي أعيش 
فيه

حجرتي اآلمنة الدافئة.
لكننا يف هذا الصباح الثقيل

الذي يتحول لفٍم جائع

نحاول إنكاره بالضجيج
لنصم أذننا

ع�ن الس�كون الذي يس�بق ش�يًئا 
جليال

لنقتلع كل يشء يف هذه املدينة
طوي�ل  اللي�ل  صاحب�ي:  يق�ول 

وذكرياتي أكرب من حياتي.
أن بط�ي املفض�ل س�ائق  أتذك�ر 
تاك�ي مهووس يجوب الش�وارع 

باحًثا عن املجد
تخ�رج  الحيوان�ات  »كل  يق�ول: 

لياًل«،
وإيمان�ه بالعنف يصنع حياته من 

جديد
أحاول رشح فكرتي،

لكن الدخان الذي يخرج من أفواهنا 
لفم النهار يغطي القاهرة

البولي�س يف كل  يف ملح�ٍة، ينت�رش 
مكان

الخوف يتحول إىل مدينة
وكالب الدولة النائمة تحت الكباري 

وبن الشقوق.

بغداد / المستقبل العراقي

يف سلس�لة جدي�دة من األمس�يات 
تتن�اول ري�ادة  الت�ي  االفرتاضي�ة 
أق�ام  الفن�ي،  املج�ال  يف  األعم�ال 
فضاء »املحط�ة« الثق�ايف يف بغداد 
أمسية موسيقية جمعت االستماع 
إىل املقطوع�ات املختلف�ة بالحديث 
عن املوسيقى كمهنة، وضّم اللقاء 
امل�وّزع املوس�يقي أحمد الش�واك، 
واملؤلّ�ف املوس�يقي وع�ازف العود 
مصطفى زاي�ر الذي قّدم مقطوعة 

بعنوان »لبكائي بكت«.
يف بداية األمس�ية الت�ي أدار الحوار 
فيها من »املحطة« عي املخزومي، 
تناول الشواك تجربته كرائد أعمال 
وإقامت�ه  املوس�يقى،  مج�ال  يف 
بع�د  الفن�ي،  لإلنت�اج  س�توديو 
دراسته املوسيقى يف »كلية الفنون 
الجميلة«، ورغم إتقانه للعزف عى 
آالت مختلف�ة، لكنه يعمل يف مجال 

اإلنتاج والتوزيع.
يوّضح الشواك أن اإلنتاج املوسيقي 
ه�و ال�ذي ُيخ�رج العم�ل الفن�ي 
ويختار اآلالت املناس�بة، ويش�ارك 
يف ظهوره بش�كله األخ�ري، أي أنه 
صاحب الرؤي�ة، أما اإلنتاج بمعنى 
التمويل فهو أمٌر آخر يتطلّب فنوناً 
إداري�ة ومالي�ة وتس�ويقية، وهذا 
يحتاج إىل خربات من نوع مختلف، 
ويف أي س�توديو ثّم�ة العامل�ن يف 
املجالن اإلنتاج املوس�يقي باملعنى 
الفني واإلنتاج باملعنى التس�ويقي 

واإلداري.
الش�واك عاد أثناء حديثه إىل تاريخ 

وس�توديوهات  املوس�يقي  اإلنتاج 
التس�جيل يف العراق، فذَكر »رشكة 
األسطوانات  لتسجيل  جاقمقجي« 
املوس�يقية يف بغداد والتي تأّسست 
عام 1918، وكانت يف بداياتها فقط 
واألسطوانات  الغرامافون  تستورد 
ثم أصبحت تس�ّجل أله�ّم الفنانن 
يف العراق وكذلك النجوم العرب عند 
زياراتهم لبغداد من أم كلثوم وعبد 

الحليم ونجاة الصغرية وغريهم.
املوس�يقي  تن�اول  جهت�ه،  م�ن 
مصطف�ى زاي�ر تجربة تأسيس�ه 
منطق�ة  يف  موس�يقياً  مرك�زاً 
»الك�رادة« ببغ�داد، حن ق�ّرر ترك 

العم�ل يف وزارة الثقاف�ة العراقية، 
مبين�اً أن�ه كان من وجه�ة نظره 
عمالً »يس�تهلكه« بال نتائج مفيدة 
مخرجات�ه  حقيق�ي  م�رشوع  يف 

واضحة.
ب�دأ زاي�ر من غرف�ة صغ�رية كان 
يجتم�ع فيه�ا مع تالمي�ذه لتعليم 
العزف عى الع�ود، ثم كرب املرشوع 
بالتدري�ج وتح�ّول إىل مركز لتعليم 
املوس�يقى افتتح منذ ثالثة أعوام، 
ويجمع نخبة من أساتذة املوسيقى 
يف العراق، بحس�ب زاي�ر، وفيه كّل 
اآلالت املوس�يقية، الفت�ًا إىل رغب�ة 
الشباب يف تعلّم اآلالت الحديثة أكثر 

من الرشقية الرتاثية.
يقي�م مرك�ز زاي�ر حف�اًل س�نوياً 
يقّدم فيه طالبه، ويخرّجهم ويربز 
املوهوب�ن منه�م، متيح�اً لجميع 
العازفن عى مختلف اآلالت فرصة 
الظه�ور عى الخش�بة، وقد تعّطل 
حف�ل ه�ذا الع�ام بس�بب فريوس 

كورونا.
ف�رق  يف  عِم�ل  وأن  لزاي�ر  س�بق 
موس�يقية مختلف�ة منه�ا »فرقة 
متري بشري«، كما أّسس »مجموعة 
واملوس�يقى«،  للع�ود  س�ومريون 
و«مركز العود« بالسليمانية 2014، 

إىل جانب مركزه يف العاصمة.

حـكـمـة الـجـوعـى

جتارب عراقية: املوسيقى كمهنة
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )43(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة )2013( 
فع�ى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل 
خ�ال )15( يوم خمس�ة ع�رش يوما تب�دا من الي�وم الت�ايل لنرش االع�ان يف الصحف 
املحلية لاطاع عى الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
والتأمينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك 
باملزاي�دة وتجري املزاي�دة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة 
الع�ارشة صباح�ا لليوم االخري من م�دة االعان ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش 

االعان واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1-ساحة غاز املشيدة عى القطعة املرقمة )3( م121 بادوش والواقعة يف ناحية حميدات 

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

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

وبمساحة )600( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات.
4-س�احة غاز ونفط )أيات( املشيدة عى جزء من القطعة املرقمة )1052/ 139( م41 
نينوى الش�مالية يف حي النور وبمس�احة )1200( م2 وحس�ب واقع الحال وملدة سنة 

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

6- املش�تل املش�يد عى ج�زء من القطعة املرقم�ة )58/ 1( م37 بعوي�رة خلف مطعم 
ماشاء الله وبمساحة )910( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات.

7-القطعة املرقمة )3/ 264( م35 الرش�يدية ألتخاذها زراعة موس�مية وبمساحة )6 
دونم( )14 اولك( )42( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة.

8-مخبز وافران املبارك املشيد عى القطعة املرقمة )20/ 538( م37 بعويرة وبمساحة 
)173,70( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات.

9-ساحة غاز حي االنتصار املشيدة عى القطعة املرقمة )9802/ 6( م37 جديدة املفتي 
وبمساحة )1000( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )61(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف 
بلدي�ة املوصل خال )30( يوم ثاثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعان يف 
الصحف املحلية لاطاع عى الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاق�ة الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )30 %( م�ن القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل 
الواق�ع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا للي�وم االخري من مدة االعان 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعان واجور خدمة بنس�بة )2%( من 

بدل االيجار 
1-القطع�ة املرقم�ة )483أ( م24 وادي عكاب املش�يد عليه�ا )بائع دهونات( 

وبمساحة )50( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات.
2-القطع املرقمة )1019 و1380 و249( م24 وادي عكاب املشيد عليها )بائع 
س�كراب( وبمس�احة )200( م2 لكل قطعة وحس�ب واقع الح�ال وملدة ثاث 

سنوات.
3-القطع�ة املرقم�ة )923 ب( م24 وادي عكاب املش�يد عليه�ا )بائع براغي( 

وبمساحة )100( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات.
4-القط�ع املرقم�ة )806( م24 وادي ع�كاب املش�يد عليه�ا )ح�داد تانكرات 

وسايلوات( وبمساحة )600( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات.
5-القطعة املرقمة )360 و 358( م24 وادي عكاب املشيد عليها )بائع سكراب( 

وبمساحة )292,5( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات.
6-القطعة املرقمة )1164 ب( م24 وادي عكاب املش�يد عليها )بائع سكراب( 

وبمساحة )150( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات.
7-القطع املرقمة )232 و 1233( م24 وادي عكاب املشيد عليها )بائع دهونات( 

وبمساحة )100( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثاث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )34(
تعل�ن اللجنة نكوال ع�ن ايجار العق�ارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة )2013( فعى الراغبني باالشراك يف 
املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خال )15( يوم خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
لن�رش االعان يف الصحف املحلية لاطاع عى الرشوط 
مس�تصحبني معه�م هوية االح�وال املدني�ة وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة 
املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري 
املزاي�دة يف مقر مديري�ة بلدية املوص�ل الواقع يف حي 
املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االعان ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعان 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
*املح�ات املرقم�ة )5و6و8( املش�يدة ع�ى جزء من 
القطعة املرقمة )43/ 91( م40 نينوى الرشقية يف حي 

الجماسة وملدة ثاث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )60(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق 
قان�ون )21( لس�نة )2013( فعى الراغبني باالش�راك يف 
املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل 
خ�ال )30( ي�وم ثاثون يوم�ا تبدا من الي�وم التايل لنرش 
االعان يف الصحف املحلية لاطاع عى الرشوط مستصحبني 
معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات 
القانوني�ة البالغة )30 %( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمش�رك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مقر مديرية 
بلدي�ة املوصل الواق�ع يف حي املثن�ى يف الس�اعة العارشة 
صباحا للي�وم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترس�و 
بعهدته اجور نرش االعان واجور خدمة بنس�بة )2%( من 

بدل االيجار 
*القطع املرقمة )228و 229و 230و 231و 232و 234و 
244و  242و  و241و  240و  239و  238و  237و  235و 
315( م40 نين�وى الرشقي�ة املش�يد عليه�ا )وكيل ادوات 
احتياطية( وبمساحة )120( م2 لكل قطعة وحسب واقع 

الحال وملدة ثاث سنوات.

العدد : 76
التاريخ : 12/ 2/ 2020

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 92
التاريخ : 23/ 2/ 2020

العدد : 117
التاريخ : 17/ 3/ 2020

العدد : 118
التاريخ : 17/ 3/ 2020

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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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، 

فسوف يعتربونك القوة الدافعة. 

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 برج الجوزاء،هذا الحماس املكتشف حديًثا 
كان يتم التعبري عنه يف املايض برتدد. أخريًا، يمكنك 
ت�رك املايض وراء ظهرك والتطلع إىل املس�تقبل. ال 
تخف من التخلص من كل ما يعوقك. يمكنك أيًضا 
تحفي�ز اآلخري�ن وأن تصبح نموذًج�ا لهم بفضل 

الحيوية الكبرية التي تتحىل بها يف الوقت الحايل. 

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.

عزي�زي برج األسد،حماس�ك 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 

بالراحة يف وجودك.

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. 

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

الطاقة يف نفس الوقت.

عزيزي برج القوس،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. 

ُ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 ب�رج الدلو،عىل الصعيَدين الجس�ماني 
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.

الت�ي  املش�اكل  الحوت،تتزاي�د  ب�رج  عزي�زي 
تصادفها يف مس�ارك، ولذلك اح�رص عىل عدم 
نف�اذ مواردك البدنية والنفس�ية. تأَن يف تحديد 
املش�اكل الت�ي تمث�ل حًق�ا إعاقة يف مس�ارك 
وتس�تحق التفك�ري فيه�ا وتكري�س طاقتك يف 

مواجهتها.

العذراء

احلوت

طرق للتخلص من انتفاخ البطن
يرتب�ط انتفاخ البطن عادة باإلفراط يف 
تناول األطعمة، أو املرشوبات الغازية، 
أو تن�اول أطعم�ة ال تس�تطيع املع�دة 

هضمها بص�ورة طبيعية، بس�بب 
بع�ض  يعانيه�ا  مرضي�ة  ح�االت 
األش�خاص.ولضمان ع�دم انتفاخ 
البط�ن، وتقليل املعان�اة التي تنتج 
بسببه، يجب الحرص عىل تجنب 3 
أخطاء يرتكبها البعض أثناء تناول 

الطعام:
- تناول الطعام برسعة

إن تناول الطعام برسعة كبرية يزيد 

من كمية الهواء التي يبتلعها الشخص 
مع الطعام، ما قد يؤدي إىل تراكم املزيد 

من الغازات يف الجهاز الهضمي.

ولذا فإن تناول الطعام ببطء قد يساعد 
كثرياً يف عدم ح�دوث انتفاخ، أو تقليل 

املشكلة.
- إضافة الكثري من امللح إىل الطعام

ذكرت دراس�ة حديث�ة لكلية جونز 
هوبكن�ز بلومربغ للصحة العامة يف 
بالتيمور، وفقاً ملوقع »إكس�ربيس« 
أن انتف�اخ املع�دة يح�دث بس�بب 
تن�اول الكث�ري م�ن امللح، ل�ذا فإن 
تقليل الصوديوم ه�و تدخل غذائي 
مه�م للحد م�ن أع�راض االنتفاخ، 
ويمكن اس�تخدامه لتعزيز االمتثال 

لنظام غذائي صحي عايل األلياف.
- عدم رشب كمية كافية من املاء

الجه�از  أم�راض  أخصائي�ة  قال�ت 
الهضم�ي يف مستش�فى س�انت مارك 
الدكتورة عائش�ة أكرب إن رشب الكثري 
من املاء يمكن أن يساعد يف التقليل من 
االنتفاخ، ألن الجفاف واختالل التوازن 

يمكن أن يوقف عملية الهضم.
يف  الت�وازن  بالحف�اظ ع�ىل  وُينص�ح 
كمي�ات املي�اه التي يرشبها اإلنس�ان، 
وذلك للحفاظ عىل عمل الجسم بشكل 

صحيح.

رضيع دفن حيًا.. ثم نجا بأعجوبة
امل�وت  م�ن  هن�دي  رضي�ع  نج�ا 
بأعجوبة، مؤخرا، بعدما جرى دفنه 
وه�و عىل قي�د الحي�اة، لك�ن أهايل 

إحدى القرى تمكنوا من إنقاذه.
مي�ل«  »دي�ي  صحيف�ة  وبحس�ب 
القري�ة  أه�ايل  ف�إن  الربيطاني�ة، 
الهندية الحظ�وا بروز رجل الرضيع 
م�ن األرض، فهرعوا إىل إخراجه من 

الرتاب.
وس�مع األهايل أنني الرضيع، بشكل 
كان�وا  ح�ني  البداي�ة،  يف  خاف�ت، 
يحفرون ألجل تش�ييد بي�ت يف بلدة 

سيدهار تناغار، شمايل الهند.
ووجد املنق�ذون أن الرضيع الهندي 
كان قد ابتلع كمية من الرتاب، وكاد 
أن يف�ارق الحي�اة ل�وال إنق�اذه يف 

بشكل رسيع.

وت�م نق�ل الرضي�ع ع�ىل عج�ل إىل 
املستش�فى، وق�ال الطاق�م الطبي 
امل�رشف ع�ىل عالج�ه إن�ه يف حالة 
صحية مستقرة، لكنه سيبقى تحت 

اإلرشاف.
ول�م ُيعرف س�بب اإلق�دام عىل دفن 
الرضي�ع وهو ما يزال حي�ا، كما لم 
تتبني بعد املدة التي قضاها الصغري 

تحت الرتاب.
املروع�ة،  الحادث�ة  ه�ذه  وعق�ب 
بتبن�ي  القري�ة  يف  ام�رأة  قام�ت 
الرضيع والعناية به حينما سيغادر 

املستشفى يف وقت الحق.
من ناحيتها، أعلنت الرشطة املحلية 
فت�ح تحقي�ق ألجل معرف�ة الجاني 
الذي أقدم عىل دفن الرضيع حيا بدم 

بارد.

ما العالقة بني التحديق يف الشمس والعطاس؟
نح�دق يف الش�مس، فنب�دأ بالعط�س، 
يبدو األمر متكرراً وبديهيا لدى الناس، 
لكّن س�بب ذلك م�ا زال يلفه الغموض 
وال يوجد تفس�ري مقنع لهذه الظاهرة 
حتى اآلن.يف الش�تاء، تجلس يف مرشاق 
الشمس وتسمتع بدفئها، وفجأة تنتابك 
نوبة عطاس تبدأ بعطس�ة عنيفة، وقد 
يتكرر ذلك 3 مرات حتى تعتاد عينك نور 
الشمس الساطع فيتوقف األمر، ولدى 
املصابني بمرض البهاق قد يستمر مدة 

طويلة ويلزمهم ارت�داء نظارات معتمة 
تقلل من سطوع نور الشمس.أنت واحد 
من 25 باملائة من البرش املعرضني لهذه 
الحالة، أما اآلخرون ونسبتهم 75 باملائة 

م�ن الن�اس فغالب�اً ل�ن تصيبه�م هذه 
الحالة التي تس�مى علمياً »متالزمة آكو 
ACHOO » طبقا لدراس�ة نرشها موقع 
الباحث�ون  األملاني.يخّم�ن  »س�يليكت« 
وج�ود تفاع�ل كهربائ�ي م�ن ن�وع ما 

يؤجج ه�ذه الحالة، فالنور الس�اطع 
يهي�ج العصب الب�ري، فتنطلق منه 
إش�ارات تعرب إىل العصب ثالثي التوائم 
املس�ؤول عن رد الفعل العطايس.والبد 
من اإلش�ارة إىل أن مشعرات التحسس 
الشميس تحتشد متقاربة من بعضها، 
ولكن ه�ذا بحد ذاته يتعل�ق بالصفات 
املوروث�ة، فم�ن يعانون م�ن متالزمة 
آكو ورث�وا ذلك من أس�الفهم.عملياً ال 
خطر يف هذه املتالزمة لكنها لو الزمتك 
وأنت تقود سيارتك عىل الطريق الرسيع 
برسع�ة 160 كيلومرت يف الس�اعة، ففي 
ذلك خطر داهم عليك وعىل الراكبني معك 

يف السيارة.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 2/1 كوب بقسماط مطحون 

- 2/1 ملعقة صغرية ملح - 4/1 ملعقة صغرية بابريكا 
- 8/1 ملعقة صغرية زعرت مطحون 

- 2/1 ملعقة صغرية فلفل أسود مطحون 
- 1 ملعقة صغرية بقدونس مجفف - 3/1 كوب مسرتدة 

- 3/1 كوب مايونيز 
–  2 ملعقة كبرية زيت - 6 قطع سمك فيليه

خطوات التحضري:
يف بولة متوس�طة الحجم إخلطي البقس�ماط املطحون و املل�ح و البابريكا و 

الزعرت و الفلفل و البقدونس جيدا.
يف بولة أخرة قومي بخلط املسرتدة و املايونيز جيدا.

سخني الزيت يف مقالة عىل نار متوسطة.
ضعي الفيليه يف مزيج املسرتدة ثم ضعيه يف مزيج البقسماط.

ضعي السمك يف الزيت الساخن ليتحمر ملدة 4 دقائق لكل وجه ثم يقدم.

الفيليه بالبابريكا و املايونيز

؟؟هل تعلم
هل تعلم، أن جفاف العني والعمش الليي 
هو أحد األع�راض التي تصيب اإلنس�ان 

.A املصاب بنقص يف فيتامني
ه�ل تعل�م، أن فيتام�ني A، يعم�ل ع�ىل 
املس�اعدة عىل تحس�ن أداء الع�ني وقوة 

البر.
هل تعل�م، أن من األع�راض التي تصيب 
اإلنس�ان املص�اب بالنزي�ف، أن يش�عر 
بالعط�ش الش�ديد، وأن تنخف�ض درجة 
حرارت�ه، ويصب�ح لونه أصف�ر، ويجف 
فم�ه؛ كم�ا أن�ه يش�عر بطن�ني يف األذن 
بشكل حاد، ومن ثم يصيبه اإلغماء، فإذا 
كان الش�خص مصاًب�ا بنزي�ف رشياني 
يف أح�د األطراف، يتم الكش�ف عىل مكان 
اإلصاب�ة، ث�م يت�م رف�ع هذا الط�رف إىل 
األعىل ويتم الضغ�ط بقطعة قماش عىل 
موض�ع النزيف، وعند اإلصاب�ة بالنزيف 
الوريدي يتم اس�تعمال رباط قوي أسفل 

الجرح وأعاله.
هل تعلم، أن�ه بإمكان اإلنس�ان أن يظل 
ف�رتة من 3 إىل 7 دقائق فقط متوقًفا عن 
النف�س، ف�إذا زادت املدة ع�ىل ذلك يجب 
أن يت�م فحص مجرى النف�س وإزالة أي 
عائق به، فإذ ظل التنفس متوقًفا مع كل 
ه�ذا؛ حينها ينبغي أن يت�م إجراء عملية 

تنفس اصطناعي.
هل تعلم أن تراكم الرصاص يف الدم يؤدي 
إىل الرتاج�ع يف ق�درات الدم�اغ والذاك�رة 
مستقباًل، وذلك يحدث بسبب وضع أحمر 

الشفاه بصفة مستمرة وملدة طويلة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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»فيفا« ينعش خزائن تطبيعة احتاد الكرة 
بمليون دوالر

             المستقبل العراقي/ متابعة

اعل�ن االتحاد ال�دويل لكرة القدم 
»فيف�ا«، انه س�يدعم االتحادات 
الوطنية األعضاء عىل شكل منح 

وقروض.
العراقي�ة  الك�رة  اتح�اد  ويع�د 
أح�د  التطبيعي�ة«،  »الهيئ�ة 
االتحادات األعضاء البالغ عددها 

.211
وق�ال رئيس االتحاد الدويل للعبة 
جان�ي إنفانتين�و بع�د اجتم�اع 

مجل�س »فيفا« الخمي�س، عرب تقنية 
االتصال بالفيدي�و، إن »االتحاد الدويل 
ق�رر تخصيص مبل�غ 1,5 مليار دوالر 
من أجل مس�اعدة االتحادات األعضاء 
التي تأث�رت بتداعيات فريوس كورونا 

من�ح  ش�كل  ع�ىل  وذل�ك  املس�تجد، 
وقروض«.

وأوض�ح »يمكن ل�كل م�ن االتحادات 
األعضاء، البالغ عددها 211، أن تتلقى 
ملي�ون دوالر مع تخصيص مس�اعدة 
إضافية بقيمة 500 ألف دوالر ملساعدة 

كرة القدم النسائية«.
يف  إنفانتين�و  وش�دد 
الصحف�ي،  املؤتم�ر 
رقاب�ة  »س�نمارس 

اس�تخدام  عىل  صارم�ة 
يف  تدقي�ق  م�ع  األم�وال، 

وس�تكون  الحس�ابات، 
هن�اك رشوط واضح�ة للغاية 

بخصوص السداد«.
وس�بق لالتحاد ال�دويل أن قرر يف 
نيس�ان دف�ع نح�و 150 مليون 
دوالر إىل االتحادات الوطنية، هي 
عبارة عن دفعات مس�تحقة ُس�ِدَدت 
بش�كل مبك�ر ملواجه�ة تبع�ات أزمة 
»كوفي�د-19« ال�ذي عطل ك�رة القدم 
من�ذ اذار قب�ل أن تعود تدريجي�اً ايار 

املايض.

شوكان يرفض البقاء يف كاظمة
             المستقبل العراقي/ متابعة

قدم املهاجم العراقي محمد ش�وكان، اعتذاره 
إلدارة ن�ادي كاظمة الكويت�ي، التي أبدت 

رغبتها يف تجديد التعاقد معه.
وق�ال ش�وكان يف ترصيح�ات 
»إدارة  لك�ووورة  خاص�ة 
كاظم�ة تواصل�ت مع�ي 
يف  العق�د  لتجدي�د 
املوس�م املقبل، لكني 

اعتذرت«.
وأض�اف »أطمح 
يف املوسم الحايل 
ة  د س�تعا ال
مكانت�ي يف 
ملنتخ�ب  ا
العراق�ي، 
م�ن خ�الل 
يف  التواج�د 
األض�واء، احرتايف يف 
الكويت سيبعدني عن أنظار 

الجهاز الفني ألسود الرافدين«.
ونوه ش�وكان أنه رفض عرًض�ا أردنًيا لنفس 
الس�بب، مش�رًيا إىل وج�ود عرض ش�فهي من 

مرص، قد يدرسه حال وصوله بشكل رسمي.
وأش�ار إىل أنه تلقى عدة ع�روض محلية، لكن 

تبقى األولوية لنفط الوس�ط، لكن الحديث عن 
األمر ال زال مبكرًا. 

يش�ار إىل أن محمد ش�وكان س�بق ل�ه تمثيل 
نفط الوسط، وقدم معه مستويات مميزة قبل 

االحرتاف يف كاظمة.

األنصار يعلن جتديد 
عقد أبو اهليل

بيان رسمي.. التطبيعية تنجح 
يف حتويل لؤي العاين العبًا عراقيًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ن�ادي األنصار اللبناني، تجديد عق�د مدربه العراقي 
عبد الوهاب أبو الهيل، ليقود الفريق يف املوسم الجديد.

وكان كووورة قد كش�ف نية الطرفني يف تجديد العقد منذ 
أسبوع، بعدما انتهى عقد أبو الهيل األحد املايض.

وق�ال أبو الهيل يف حديث لحس�اب األنصار عىل فيس بوك 
»سعيد بتجديد عقدي مع األخرض، أطمح لتحقيق األلقاب 

مع الفريق«.
وأش�ار إىل أن الوضع املايل واالقتصادي يف لبنان، لعب دوًرا 

كبريًا يف تغيري مسار كرة القدم.
وأت�م »أقدر ش�غف الش�عب اللبناني وحبه الش�ديد لكرة 
القدم، ولذل�ك مؤمن بعودة الك�رة اللبنانية والوقوف عىل 

قدميها من جديد«.

زيدان: حمرز العب خمتلف.. وقد أعتزل قريبًا

أركان عامر ينضم رسميًا لنفط الوسط

              المستقبل العراقي/ متابعة

قلل الفرنيس زين الدين زيدان، املدير الفني 
لريال مدريد، من أهمية سلسلة انتصارات 
فريقه، قب�ل مواجهة مضيفه إس�بانيول 
غ�ًدا األح�د، يف إط�ار الجول�ة ال��32 من 
الليجا.وأوض�ح زيدان، خ�الل ترصيحات 
اإلس�بانية:  »م�اركا«  صحيف�ة  نقلته�ا 
»من�ذ البداي�ة كنا نعل�م أنن�ا ينتظرنا 11 
مباراة نهائي�ة، واآلن تتبقى 7 مواجهات، 
وفوزن�ا يف 4 لق�اءات ال يغ�ري أي يشء.. 
علين�ا أن نس�تمر يف انتصاراتنا«.وأضاف: 
»إس�بانيول غ�ًدا س�يجعل األم�ور صعبة 
علين�ا، ألنهم بحاج�ة إىل نق�اط املباراة.. 
س�يكون اللقاء بمثابة نهائ�ي، ويجب أن 

نلعب عىل أكمل وجه«.وعن إقالة أبيالردو 
فرينانديز مدرب إس�بانيول قب�ل املباراة، 
ق�ال: »لي�س ل�دي ما أقول�ه بش�أن قرار 
النادي، لكنني أش�عر باألس�ف الشديد له، 
فه�و بالتأكيد يمر بأوقات صعبة«.وتابع: 
»راموس؟ كان م�ن الواضح أنه قادر عىل 
تحقي�ق ما حقق�ه، ألنه يتمت�ع بالكفاءة 
والشخصية، وكان يريد دائًما الفوز وصنع 
التاري�خ يف ه�ذا النادي، ولس�ت متفاجًئا 
بم�ا يفعل�ه.. نحن محظوظ�ون بوجوده 
يف مدريد،وأتمن�ى أن يس�تمر هن�ا لنهاية 
مسريته«.وحول مس�تقبله، أجاب زيدان: 
»أن�ا لن أس�تمر يف عالم التدري�ب ملدة 20 
سنة، وقد أعتزل قريًبا.. أي يشء يمكن أن 
يحدث«.واستكمل: »لقد كنت العًبا أفضل 

من كوني مدرًبا، ويوج�د مدربون أفضل، 
رغم أنني س�عيد بما حققته.. لن أس�تمر 

20 عاًم�ا، ال أع�رف ك�م س�أبقى، فأنا ال 
أخطط ألي يشء«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تعاق�دت الهيئة اإلداري�ة لنادي نفط الوس�ط، مع العب 
الطلبة الس�ابق أركان عمار، ليمثل الفريق بشكل رسمي 

خالل املوسم املقبل.

وق�ال عضو الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي نفط الوس�ط أحمد 
هاشم يف ترصيحات خاصة ل�«كووورة« إن أركان عمار 
أب�دى رغبته يف تمثيل الفريق باملوس�م املقبل، مش�رًيا إىل 
أنه عازم عىل الظهور بالش�كل املطلوب وخطف األضواء 
مع عندليب الفرات األوسط.وأضاف: »أركان يعد صفقة 

نفط الوس�ط األوىل للموس�م املقبل، وهناك عدد آخر من 
الالعبني الذين سيتم التعاقد معهم للموسم املقبل لتدعيم 
صف�وف الفريق«.يش�ار إىل أن نفط الوس�ط فقد العبني 

تشكيلة  من  املايض، فقط  للموس�م  الفريق 
عىل  بقية العبيه.وحاف�ظ 

رسالة من فريجسون ملنافسه القديم بعد تتويج ليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د كين�ي دالجليش مدرب ليفربول األس�بق، إن منافس�ه 
القديم الس�ري أليكس فريجس�ون املدرب األسبق ملانشسرت 
يونايت�د، بع�ث إلي�ه برس�الة نصية هن�أه فيها ع�ىل فوز 
ليفرب�ول بالدوري االنجلي�زي املمتاز، للم�رة األوىل منذ 30 

عاما.

ويحظ�ى االس�كتلنديان فريجس�ون ودالجلي�ش بش�عبية 
هائلة يف نادييهما الس�ابقني.وقاد فريجسون الجهاز الفني 
ملانشس�رت يونايتد ما بني 1986 و2013، وتحت قيادته فاز 
الفريق بلقب الدوري املمتاز 13 مرة وكأس إنجلرتا 5 مرات، 
ودوري أبطال أوروبا مرتني.وس�بق لفريجسون، أن قال إنه 

يريد اإلطاحة بليفربول وإبعاده عن طريقه.
ولع�ب دالجلي�ش مع ليفرب�ول، قبل تولي�ه تدريبه، وخالل 

وجوده مع النادي فاز بكأس أبطال أوروبا 3 مرات، ودوري 
الدرجة األوىل 8 مرات وكأس إنجلرتا مرتني.

وأوضح دالجليش: »اتصل )فريجس�ون( بنا لتقديم التهنئة 
مس�تخدما الطريقة الحديثة«.وأضاف: »يتذكر املرء الجيل 
األكرب س�نا مثل فريجس�ون يف مانشس�رت يونايتد وبرايان 
كي�د ومايك س�امربي، وكل الجيل القديم ال�ذي كان يف كرة 
القدم خالل وجودنا.. ويف النهاية فإنك تبعث برس�الة تهنئة 

تقول فيها أحس�نتم صنع�ا«.وأردف: »األمر يس�تمر. هذه 
لفت�ة جميل�ة يف ظ�ل التنافس والتس�ابق، لكن�ك كريم بما 
يكفي لتبعث برس�الة تهنئة«.وتوج ليفربول بلقب الدوري 
للمرة األوىل منذ 1990 بعد هزيمة مانشس�رت سيتي املطارد 
املب�ارش 2-1 أمام تش�يليس ي�وم الخميس، وهو ما وس�ع 
الفارق بني املتصدر واملالحق إىل 23 نقطة قبل 7 جوالت من 

نهاية املوسم.

دي بروين: ليفربول كان األفضل.. وال وقت لإلحباط
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال البلجيكي كيف�ني دي بروين نجم مانشس�رت 
سيتي، إن فريقه لن يتوقف عند خسارة لقب الدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از، حيث ال ي�زال بإمكان�ه تقديم 
موس�م مذهل.وت�وج ليفربول بلق�ب الربيمريليج، 
عقب فوز تش�يليس عىل نظريه مانشس�رت س�يتي 
بنتيجة 2-1، الخميس املايض، يف الجولة ال� 31 من 

الربيمريليج. 

وال ت�زال فرصة التتوي�ج هذا املوس�م متاحة أمام 
مانشس�رت س�يتي، حيث يحل ضيًفا عىل نيوكاسل 
غًدا األحد يف دور الثمانية بكأس االتحاد اإلنجليزي.

كما يستضيف مانشسرت سيتي، نظريه ريال مدريد 
يف أغس�طس/آب، يف إياب دور الس�تة عرش بدوري 
أبطال أوروبا، علًما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز 

السماوي بنتيجة 1-2.
وقال دي بروين يف ترصيحات نرشتها شبكة سكاي 
س�بورتس »أعتق�د أننا نق�دم عمال جي�دا، مقارنة 

بالعديد من الفرق األخرى«.
وتاب�ع »م�ا زلنا نحت�ل املركز 
الثان�ي، وه�و م�ا يعن�ي أنن�ا 

ثان�ي أفض�ل فريق بع�د ليفرب�ول، أعتقد أننا 
ال ن�زال نحظى بفرص كب�رية يف كأس االتحاد 

اإلنجلي�زي ودوري األبطال«.وأض�اف »تخيل�وا 
أننا فزنا باللقبني، س�يكون هذا موس�ما مذهال 

بالنس�بة لنا. ال يزال أمامن�ا الكثري لنلعب من أجله 
ونتطلع إليه. ال وقت لدينا لإلحباط«.

فان برييس: آرسنال مثل زوجتي
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف الهولن�دي روبن ف�ان برييس نجم 
آرسنال ومانشسرت يونايتد السابق، سبب 

رحيله عن الجانرز يف 2012.
وق�ال فان ب�رييس يف ترصيح�ات أبرزتها 
صحيفة ذا صن »يمك�ن مقارنة وجودي 
وزوجت�ي  أن�ا  بال�زواج.  آرس�نال  م�ع 

)آرسنال( تزوجنا ملدة 8 سنوات«.
وأض�اف »بع�د 8 س�نوات، ربما س�ئمت 
زوجتي مني قلياًل. هذه الحقيقة، وإذا لم 
أحصل عىل عرض جديد من الجانرز، هذا 

يجعلني أبحث عن عروض أخرى«.
وتاب�ع »لك�ن الحقيق�ة هي أن آرس�نال 
لم يعرض ع�ي التوقيع ع�ىل عقد جديد، 
ثم نظ�رت حويل وكنت طموًح�ا وما زلت 
أرغب يف الفوز بال�دوري اإلنجليزي. هذه 

هي الحياة«.
وأردف »حصل�ت عىل 3 ع�روض. أحدهم 
م�ن خارج إنجل�رتا واختف�ى برسعة. ثم 
كان أمامي االختيار بني مانشسرت سيتي 

أو يونايتد«.

واس�تطرد »ما ال يعرفه الناس إنه يحدث 
الكثري من األش�ياء خل�ف الكواليس أثناء 
األم�ر  أدرس  أن  ع�ي  وكان  الصفق�ات، 
وأتخذ الق�رار بناء عىل أه�دايف والحقائق 

التي أمامي«.
 وأتم »من الحقائق الرئيس�ية أن آرسنال 
س�ئم من�ي، كان�ت ه�ذه نقط�ة البداية 
لرحي�ي بعدما لم يقدم�وا يل عقًدا جديًدا، 
ورغ�م إج�راء الكث�ري م�ن املحادثات مع 
فينجر وجازيديس. ل�م يعطوني أي قرار 

بشأن التجديد«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تلقت الهيأة التطبيعية لإلتحاد العراقي لكرة القدم رسالًة 
م�ن اإلتحاد الدويل لكرة القدم تعل�ن فيه إنضمام الالعب، 
لؤي العاني، لكش�وفات اإلتح�اد العراقي لكرة القدم، بعد 
أن تسلمت الفيفا رس�الة من اإلتحاد املغربي لكرة القدم، 
بتاري�خ 23-6-2020 ، ذك�رت فيه�ا أن العان�ي لم يمثل 
املنتخبات لديها. وقال أم�ني رس اللجنة التطبيعية إلتحاد 
الك�رة العراق�ي، محم�د فرحان:« تس�لمنا اليوم رس�الة 
رس�مية من ايريكا مونتيمورا فرييرا، رئيس قسم أوضاع 
الالعب�ني يف الفيفا، أكد فيه�ا أن الالعب لؤي ماجد صربي 

العاني أصبح مؤهالً لإلنضمام للمنتخبات العراقية«. 
 وأض�اف فرحان: »العان�ي أصبح مؤهالً بعد أن اس�توىف 
ال�رشوط املطلوب�ة، والت�ي تأت�ي يف مقدمتها الجنس�ية 
العراقي�ة الدائمة كون والده عراقي املولد، فضالً عن عدم 
لعبه أية مباراة مع املنتخبات املغربية التي يملك جنسيتها 
الثاني�ة«.  وأكد فرح�ان:« أن الهي�أة التطبيعي�ة لإلتحاد 
العراق�ي لك�رة القدم بذلت جه�وداً كبرية يف س�بيل إنهاء 
ملف الالع�ب لؤي العاني من خالل املراس�الت املس�تمرة 
مع االتحاد املغربي، وايضاً الدويل، وكانت قد أرس�لت آخر 
رس�الة للفيفا بتاري�خ 15-6-2020، وعىل أثرها حس�م 
االتح�اد الدويل اليوم نقل ملف الالع�ب لؤي العاني ليكون 

العباً للعراق بشكل رسمي«.

الزوراء يضم عامر عبد احلسني
              المستقبل العراقي/ متابعة

ظف�ر ال�زوراء العراقي، بخدم�ات العب 
النف�ط الس�ابق، عم�ار عب�د الحس�ني، 

لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.
وقال عضو الهيئ�ة اإلدارية للزوراء، عبد 

الرحمن رش�يد، يف ترصيحات لكووورة، 
إن اإلدارة أنه�ت التعاقد مع الالعب عمار 
عبد الحس�ني، لتمثيل الفريق يف املوس�م 

املقبل، برغبة من املدرب باسم قاسم.
وأوضح أن الزوراء يسعى إلكمال صفوف 
الفريق من خالل تعاقداته يف وقت مبكر، 

م�ن خالل اس�تقطاب عدد من األس�ماء 
املحرتمة التي ستقدم اإلضافة النوعية. 

وق�ت  يف  أعل�ن  ال�زوراء  أن  إىل  يش�ار 
س�ابق، تعاق�ده م�ع محم�د صالح من 
نف�ط الوس�ط، ورضغام إس�ماعيل من 

الرشطة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الصيغة النهائية لصفقة برشلونة ويوفنتوس التبادلية
            المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي، عن الصيغة النهائية للصفقة 
التبادلي�ة املنتظرة بني برش�لونة ويوفنتوس، خالل 

املريكاتو الصيفي املقبل.
ومن املتوقع أن ينضم البوسني مرياليم بيانيتش إىل 
برش�لونة، نظري ارتداء الربازي�ي آرثر ميلو لقميص 

السيدة العجوز يف املوسم املقبل.
ووفًقا لصحيفة »سبورت«، فإن برشلونة ويوفنتوس 
عق�دا مفاوضات متقدمة ح�ول الصفقة مؤخرًا، بعد 

أن من�ح آرث�ر الض�وء األخ�رض لالنضمام إىل الس�يدة 
العجوز.

وأش�ارت إىل توصل الناديني التفاق نهائي يف الساعات 
األوىل م�ن صب�اح الي�وم، حول تب�ادل الالعب�ني نظري 

حصول برشلونة عىل 10 ماليني يورو.
وأوضح�ت أن برش�لونة فض�ل الحصول ع�ىل األموال 
إلضافتها إىل أرباحه، بداًل من إقحام ماتيا دي تش�يليو 

ظهري يوفنتوس، يف الصفقة.
يذكر أن بعض التقارير اإلس�بانية زعمت سفر آرثر إىل 
يوفنتوس، غًدا األحد، إلجراء الكشف الطبي يف تورينو.
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االعالم االلكرتوين.. ولعبة الفشل! املأزق العراقي

مازن صاحب محمد عبد الجبار الشبوط

يعاني العراق، دولة وحكومة وشعبا، من مأزق خانق متعدد 
الجوانب. فهناك االزمة املالية، وهناك ازمة الكورونا، وهناك 
االنسداد السيايس. ولكل واحد من هذه الجوانب سبب اعمق 
منه. فاالزمة املالية س�ببها ليس انخفاض اس�عار النفط 
وانم�ا االقتصاد االح�ادي املصدر. وازمة الكورونا س�ببها 
ليس انتشار الفريوس املعروف باسم covid 19 وانما رداءة 
النظام الصحي. مع مالحظة ان عمق هذه االزمة ال يقاس 
بع�دد االصابات، وانما بنس�بة الوفي�ات. وبمالحظة هذه 
النس�بة فان عمق االزمة ليس س�حيقا )٣,٦٪ مقارنة مع 
فرنسا 1٨٪، وايطاليا 1٤,٥٪ وبريطانيا 1٤٪.  لكن روسيا 
وتشييل وتركيا وباكستان والسعودية وبنغالديش وجنوب 
افريقي�ا افضل م�ن العراق(. واخريا االنس�داد الس�يايس، 
وس�ببه عيوب التأس�يس التي رافقت العملية السياس�ية 
بعد س�قوط الدكتاتورية. وهذه االسباب املبارشة لجوانب 
االزمة الثالثة ليس�ت نهاية املطاف، النه�ا جميعا تعود اىل 
س�بب اعمق، هو الخلل الحاد للمركب الحضاري للمجتمع 
العراق�ي. وه�ذا الخلل ليس وليد اليوم انم�ا يعود اىل قرون 
مضت ش�اخصها االبرز س�قوط بغداد، عاصمة اخر دولة 
عراقية مس�تقلة، تحت اقدام خي�ول املقاتلني البدو املغول 
ع�ام 1٢٥٨. حصلت محاوالت اصالحي�ة منذ ذلك التاريخ، 
بدًء بالجهود التي بذلها اول حاكم حكم العراق بعد سقوط 
بغ�داد يف ظل االحتالل املغ�ويل، وهو عالء الدي�ن عطا ملك 
الجويني، وانته�اء بوالية مصطفى الكاظمي الذي قال »ال 
تراجع عن خط االصالح االقتصادي والعدالة االجتماعية«. 
ول�م تحقق هذه املح�اوالت والجهود نتائج ملموس�ة عىل 
صعي�د نقل العراق من وضع غ�ري مرغوب اىل وضع افضل 
مرغ�وب بالقياس�ات الحضاري�ة، لس�بب جوه�ري وهو 
ان ه�ذه املحاوالت لم تمل�ك قوة البرص وبع�د النظر الذي 
يمكنها من رؤية ووعي الس�بب االعمق لالزمة وهو الخلل 
يف املرك�ب الحض�اري. خ�ذ الي�ك الش�عارات »االصالحية« 
الت�ي انطلق�ت منذ عهد حي�در العبادي اىل اليوم، وس�وف 
تج�د انها تراوح�ت من الحكوم�ة املنس�جمة، اىل حكومة 
التكنوقراط، اىل حكومة املستقلني، اىل املجرّب ال يجرب، اىل 
الغاء مناصب ووزارات يف الدولة، اىل نبذ االحزاب والحزبية، 
لتستقر اخريا عند امتيازات محتجزي رفحاء! والحظوا انه 
وال واح�دة من هذه املحاوالت االصالحية املزعومة تحدثت 
عن النظام الرتبوي ودور املدرسة يف معالجة االزمات، وهذا 
بحد ذاته دليل عىل قرص نظر »املصلحني« املزعومني الذين 
اغرقوا املواطن العراقي بسلس�لة مضحكة من الش�عارات 
السطحية التي لم تدرك العلة، ولم تتوصل اىل دوائها، فبقي 
العراق والعراقيون يدورون يف حلقة مفرغة، ونقاط رشوع 
جديدة يف كل مرة، فيما االزمة تتفاقم، واملعاناة تتضاعف. 
له�ذا قلت يف منش�ور حدي�ث يل :«س�وف تس�تمر معاناة 
العراقيني، وتتفاقم، ما لم يضعوا اقدامهم يف الطريق املؤدي 
اىل الدولة الحضارية الحديثة.« وليس هذا رجما بالغيب وال 
حدس�ا، انما هو رؤية علمية للمسألة االجتماعية وللحراك 
الحض�اري الي مجتم�ع. ان الحض�ارة هي نت�اج التفاعل 
املادي والفكري بني العنارص الخمس�ة للمركب الحضاري 
يف اط�ار القيم الحافة بهذه العن�ارص. وهذا املبدأ يجب ان 
يكون قاع�دة االنطالق الي مرشوع اصالح�ي. وقد ذكرته 
لرئيس الوزراء الس�ابق عادل عبد املهدي، ولرئيس الوزراء 
الحايل مصطف�ى الكاظمي. وبناًء علي�ه اقول ان املرشوع 
االصالحي يجب ان ينطلق من ثالث انواع من السرتاتيجيات 

هي:
اوال، س�رتاتيجية قص�رية املدى )٦ اش�هر اىل س�نة، او اىل 

نهاية والية الحكومة الحالية الدستورية(
ثانيا، س�رتاتيجية متوسطة املدى )٤ سنوات من ٢٠٢٢ اىل 

.)٢٠٢٦
ثالثا، س�رتاتيجية بعيدة املدى )1٢ سنة، من عام ٢٠٢٠ اىل 

عام ٢٠٣٢(. 
يجب ع�ىل حكوم�ة الكاظم�ي ان تفك�ر وتخط�ط بهذه 
الكيفي�ة اذا كانت جادة يف البالغ�ة االصالحية، وبغري ذلك، 

فاننا وهدر املزيد من الوقت.

يوم�اً بعد آخر تتزايد فجوة املعرف�ة وتتوالد اجيال جديدة 
م�ن التقنيات االلكرتونية الت�ي تتعامل بالذكاء الصناعي 
لتؤثر يف الراي العام املستخدم لتلك التقنيات بكثرة السيما 

وانها تؤثر عىل الوظائف العامة وغريها.
يف كتاب�ه )نظام التفاهة( يس�عى اآلن دونو، عالم اإلدارة 
االلكرتوني�ة الكن�دي، إىل وضع قواعد جدي�دة يف توظيف 
التوالد املتواصل لتطوي�ر التقنيات االلكرتونية مما جعله 
يتح�دث ع�ن ٤٠٠ وظيف�ة جديدة يمك�ن أن تلغي ٥٠٠٠ 

وظيفة موجودة اآلن! 
لذل�ك يدعو الكتاب اىل إع�ادة تأهيل املجتمع األكاديمي يف 
إنت�اج الوظائ�ف العامة.. ولعل من ابرزه�ا وظائف إدارة 
املحتوى االلكرتوني.. البديل املقبل لالعالم الورقي.. وهذا 
ما جعل كربيات الصحف واملجالت املعروفة تبدأ العمل به 
من خالل إدارة املحت�وى االلكرتوني مع تقليص الطباعة 
الورقي�ة وص�وال إىل االبقاء عىل هذا املحت�وى االلكرتوني 
والغاء الطباعة الورقية كليا كما فعلت ذلك بعض املجالت 

األمريكية واالوروبية.
عراقيا.. كيف يمكن التعامل مع هذا املوضوع؟

ال تبدو اإلجابة س�هلة عىل هذا الس�ؤال الكبري.. ألن واقع 
انتق�ال تقني�ة التواص�ل االجتماع�ي حول�ت أي مواطن 
يمتلك حسابا عىل الفيسبوك أو غريه من وسائل التواصل 
االجتماعي إىل نموذج )صحافة املواطن( الذي يتمكن من 
ن�رش ما يرغب من كالم مكتوب م�ن دون بالغة صحفية 
تظهر فيه اللهجة الدارجة بما يؤذي عشاق اللغة العربية 
بكث�رة االخط�اء النحوية واالمالئي�ة.. كم�ا يمكنه نرش 
أي ص�ور او مقاط�ع فديو يقوم ش�خصيا بتصويرها... 
واالنك�ى من كل ذلك انه يش�ارك بوع�ي أو من دون وعي 
جمه�ور االصدقاء بنتاقل منش�ورات إعالمي�ة مروج لها 
من قبل جهات تعتمد االعالم االلكرتوني يف تسويق أهداف 
مح�ددة تعرف الي�وم بالجيوش االلكرتوني�ة أو البعوض 

االلكرتوني! 
اعتق�د ان مثل هذا التوظيف املفرط يف اس�تخدام التطور 
االلكرتوني ربما تجاوز ما يوصفه كتاب )نظام التفاهة( 
إىل م�ا أج�ده الوج�ه القبيح ملفاس�د املحاصص�ة.. التي 
تس�عى إىل إدارة ال�راي الع�ام العراق�ي لي�س ع�ىل وفق 
معطيات هوية وطنية عراقية جامعة ش�املة لدعم بناء 
الدولة العراقية املدنية املعتمدة لسياس�ات الحكم الرشيد 
والعم�ل عىل ابقاء املتلقي العراق�ي يف حالة أزمة متجددة 
تحفز الرغبة لديه االنصياع الكامل ملا يروج هذا البعوض 

االلكرتوني! 
يف الجان�ب اإليجابي هناك مس�اعي متصاعدة من بعض 
التجارب العراقية التي تحاول التصدي املهني إلدارة االعالم 
االلكرتوني مثل اتحاد اإلعالم االلكرتوني ملنظمات املجتمع 
املدني يف الع�راق واالتحاد العربي لإلعالم االلكرتوني الذي 
اعتم�د مجموعة من وكاالت االنب�اء االلكرتونية.. اضافة 
إىل تجارب شبكة اإلعالم العراقية يف إطالق منصة إعالمية 
مشرتكة لكل أعمالها االعالمية تلفازية كانت ام صحفية.. 

كذلك فعلت اغلب الصحف واملجالت العراقية املعروفة.
لكن يبقى السؤال عن استجابة مجتمعية افضل للمحتوى 
الرقم�ي اإلعالمي.. مطلوب أن يوظف اع�الم املواطن بما 
يؤكد االس�تجابة الرسيعة ملا يطرحه عرب منصات االعالم 
االلكرتون�ي املف�رتض أن يتفاع�ل مع�ه م�ا ع�رف اليوم 
ب�)حكومة املواطن( تلك االيقونة املوجودة يف أغلب مواقع 

الوزارات العراقية لكن من دون التفاعل املطلوب.
م�ن جانب آخر يتطلب هذا التوس�ع يف االعالم االلكرتوني 
وج�ود مدون�ة س�لوك مهن�ي تح�رتم العالقة ب�ني إدارة 
املحتوى الرقمي لصحافة املواطن ودور مؤسسات اإلعالم 
االلكرتون�ي يف إع�ادة الصياغ�ة ع�ىل األق�ل بلغ�ة عربية 
م�ن دون أخطاء نحوي�ة.. والعمل ع�ىل إدارة الراي العام 
العراق�ي ليس كم�ا تريد الجي�وش االلكرتوني�ة املزعجة 
الحزاب مفاس�د املحاصصة.. بل م�ن أجل دعم بناء دولة 
مدنية عرصية للحكم الرشيد يف عراق واحد وطن الجميع 

ولله يف خلقه شؤون!

بغداد / املستقبل العراقي

أج�رت دوريات النج�دة، ورسي�ة الدراجات ممارس�ات أمنية ضمن 
مناطق متفرقة م�ن العاصمة بغداد للحد م�ن املخالفات القانونية، 

ومنع وقوع الحوادث، وبث روح الطمأنينة للمواطنني،
حي�ث تمكنت دوريات نج�دة الحرية، اب�و غريب من إلق�اء القبض 
شخصني وبحوزتهم أسلحة غري مرخصة ضمن مناطق الدولعي، ابو 
غريب، وكذلك القبض عىل)19( ش�خصا مخالف�ا لتعليمات وأوقات 
حظ�ر التج�وال، ومخمور يعرتض س�بيل امل�ارة ليتم تس�ليم جميع 

الحاالت اىل مراكز الرشطة أصوليا.

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

تدشني املقر اجلديد لصحفيي نينوى 
متابعة / زهراء عيل

تزامنا مع الذكرى الس�نوية الحادية 
النط�الق  املائ�ة  بع�د  والخمس�ني 
الصحاف�ة العراقية، دش�نت االرسة 
الصحفية يف ف�رع نقابة الصحفيني 
يف نين�وى مقره�ا الجدي�د الكائن يف 
منطقة الجوسق عند الضفة الغربية 

من نهر دجلة. 
وقال الزميل نوفل الراوي، رئيس فرع 
النقاب�ة يف نين�وى، ان املق�ر الجديد 
ال�ذي ج�رى افتتاحه س�وف يش�هد 
خ�الل االي�ام املقبل�ة اقام�ة العديد 
من الفعالي�ات الثقافي�ة واالعالمية 
املتميزة لك�ن ضم�ن الضوابط التي 

وضعتها خلية االزمة يف اطار خطتها 
لتطويق مخاطر جائحة كورونا.

وأش�ار ال�راوي اىل ان ف�رع النقاب�ة 
س�وف يلجا اىل اس�لوب التعامل عن 
بع�د واس�تخدام تقني�ة االتص�االت 
الحديث�ة للتقلي�ل م�ن التق�ارب او 

التالمس خالل هذه الفرتة.
ون�ّوه اىل ان�ه س�يتم والول مرة زج 
فعالي�ات  يف  االعالمي�ات  النس�وة 
طموح�ة م�ن خ�الل رابط�ة امل�راة 
الصحفي�ة التي تحظى بدعم الس�يد 
الصحفي�ني  نقي�ب  الالم�ي  مؤي�د 
العراقي�ني اذ اع�د ف�رع النقاب�ة يف 
نينوى فعاليات مهمة للمراة س�يتم 

تنفيذها تباعا.

اكتش�ف علم�اء الفل�ك زوًج�ا م�ن الكواكب، 
الت�ى تس�مى ب��«األرض الفائق�ة«، حيث إن 
حجمه�ا كبري وت�دور حول املنطق�ة الصالحة 
للس�كن لنجم »قزم أحمر« قريب بحجم نصف 
الشمس، وذلك عىل بعد 11 سنة ضوئية فقط، 
ويسمى النجم Gliese ٨٨7، وهو واحد من أملع 
النجوم القزمة الحمراء ىف س�ماء الليل. ووفقا 

ملا ذكرته صحيفة »دي�ىل ميل« الربيطانية بما 
أن الكواكب تقع عىل الحافة الداخلية للمنطقة 
الصالحة للس�كن، وهى املنطقة التى يمكن أن 
تبق�ى فيها املياه الس�ائلة عىل الس�طح، فقد 
تك�ون س�اخنة جًدا بحي�ث ال يمكنه�ا تحمل 

الحياة.
وعثر العلماء عىل الكواكب الجديدة باستخدام 

أداة عالي�ة الدقة لرصد الكوكب عىل تلس�كوب 
املرصد الجنوبي األوروبي الذي يبلغ طوله ٣.٦ 

مرت يف ال سيال يف تشييل.
كان علماء الفلك من أس�رتاليا، الذين اكتشفوا 
الكواك�ب، يعملون مع فري�ق RedDots الدويل 
الذي يبحث عن الكواكب األرضية حول النجوم 

القزمة الحمراء.

اكتشاف كوكبني يدوران ىف منطقة صاحلة لسكن البرش
اس�تطاع عدد من العلم�اء يف مركز فريد هتشنس�ون يف الواليات املتحدة 

األمريكية، العثور عىل نقطة ضعف محتملة لفريوس كورونا املستجد.
وتوصل العلماء إىل الربوتني الذي يس�تخدمه الفريوس لالرتباط بالخاليا، 
والذي يمكنه من دخول الخلية والتكاثر بداخلها، بحسب ما نرشت مجلة 

“نيترش”.
وأظه�رت االختب�ارات أنه إذا تم تعدي�ل الحمض األمين�ي للربوتني، فإنه 

يمكن القضاء عىل سالح الفريوس الذي يمكنه من مهاجمة الخاليا.
وما تزال نتائج االختبارات بانتظار املراجعة.

يف الس�ياق ذات�ه، توصلت دراس�ة أولي�ة ش�ملت 1٢٥ مريض�ا عولجوا 
باملستش�فيات من مرض ك���وفيد-19 يف اململ����ك�ة املت����حدة إىل 
أن ه�ذا املرض يمكن أن يحدث تلفا باملخ ويس�بب مضاعفات كالجلطة 
الدماغية والتهاب املخ والذه�����ان وأع���راضا تشبه الخرف يف بعض 

الحاالت الشديدة. 

علامء يتوصلون إىل نقطة ضعف
 فريوس كورونا

 اتقدم بالتهاني والتب�ريكات اىل االس��ت�اذ   
مدي�ر بلدي�ات نين�وى املهندس االس�تاذ 
رعد عيل نجم الحديدي بمناس�بة تسنمه 
منصب�ه ،متم�����ني�ة ل�ه املوف���قية 
الوطن�ي  اداء واجب����ه  والن��ج�اح يف 
خدم�ة  البن�اء نين�وى االع�زاء  وك���ل 
الع��راقي  ابن�اء الش�عب 
وال��ى م���زي��د من 

النجاحات والتألق.
زهراء علي احمد

مديرة مركز العراق 
االخباري

اتقدم بارق التهاني واجمل التربيكات اىل االستاذ 
نوف�ل  ال�راوي نقي�ب الصحفي�ني ف�رع نينوى 
والزمالء اعضاء النقابة وجميع الزمالء الصحفيني 
..بمناس�بة افتت�اح املق�ر الجديد للف�رع ، الذي 
يمثل رصح�ا وطنيا تجتمع تح�ت قبته ابداعات 
و تضحي�ات صحفيي نين�وى  ، متمنني للجميع 
املوفقي�ة والنج�اح ، بتوجي�ه ورعاي�ة 
الصحفي�ني  نقي�ب  الس�يد 
العراقي�ني االس�تاذ مؤي�د 
للع�راق  ،خدم�ة  الالم�ي 

ولشعبه الكريم. 
زهراء علي احمد

مديرة مركز العراق االخباري

مديرة مركز العراق االخباري هتنئ 
نقيب الصحفيني فرع نينوى

مديرة  مركـز العـراق االخبـاري تبـارك 
ملدير بلديات نينوى مسؤوليته اجلديدة


