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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن مكتب رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
أمس االثن�ن، عن قرارات اللجن�ة العليا للصحة 
والس�امة الوطنية، فيما اش�ار الكاظمي اىل ان 
التحدي ال�ذي يواجهه العراق يف مواجهة جائحة 

كورونا هو تحٍد غري مسبوق. 
وق�ال املكت�ب يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان »رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي ترأس اجتم�اع اللجن�ة العليا للصحة 

والسامة الوطنية«.
واك�د يف مس�تهل االجتم�اع ان »التح�دي ال�ذي 
يواجهه الع�راق يف مواجهة جائح�ة كورونا هو 
تحٍد غري مس�بوق، كش�ف األخطاء اإلدارية التي 
تراكمت عرب سنوات من سوء اإلدارة، وهو ما زاد 
من املصاعب واآلالم«، مشريا اىل ان »هذا التحدي 
جعلن�ا أم�ام خي�ار واحد وه�و العم�ل الدؤوب، 
واملتفاني من أجل املواجهة وتس�خري اإلمكانيات 
كافة، خدمة للمصابن، وألجل الحد من انتش�ار 

املرض«.
وتقرر خال االجتماع ماييل:

1- املوافق�ة ع�ى تهيئ�ة التخصيص�ات املالي�ة 
الازمة ل �وزارة الصحة، ع�رب املناقات عى وفق 
أحكام قان�ون اإلدارة املالية االتحادي )6 لس�نة 

.)2019
2- اس�تيعاب م�ا تحتاج�ه وزارة الصح�ة م�ن 
امل�اكات الطبية، عن طريق التعي�ن او التعاقد، 
ع�ى أن تؤّم�ن رواتبه�م أو اجوره�م عن طريق 
املناقلة، استناًدا إىل أحكام املادة )25( من قانون 

اإلدارة املالية االتحادية )6 لسنة 2019(.
التفاصيل ص2
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       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت وزارة الداخلي�ة الربيطانية م�ن هجمات إرهابية 
محتمل�ة ق�د تس�تهدف ع�ددا م�ن امل�دارس واملكات�ب 
واملستش�فيات واألماك�ن العام�ة األخ�رى، وطلب�ت من 
الس�كان أن يكونوا عى أهبة االس�تعداد. وأع�ادت وزارة 
الداخلي�ة الربيطانية ن�ر التحذير عى موق�ع الحكومة 
الرس�مي يف اإلنرتن�ت، مش�رية إىل ما يس�مى »الهجمات 
اإلرهابي�ة الخاطفة«، التي عادة ما تكون رسيعة وعنيفة 
ويك�ون ضحاياها كثر. وجاء يف كتيب نره مكتب األمن 
القوم�ي ملكافح�ة اإلره�اب ع�ى اإلنرتن�ت: »الدفاع عن 

مؤسس�تك ضد هج�وم إرهابي مخادع مهم�ة صعبة با 
ش�ك، ومع ذلك، مع اإلجراءات املتطورة واألنظمة األمنية 

والتدريب، يمكنك إنقاذ األرواح«.
 ورغ�م أن التحذير يرتبط بش�كل مبارش بمباني املكاتب، 
فإن�ه يمكن أن ينطبق أيضا عى مواقع أخرى، بما يف ذلك 
املدارس ودور الس�ينما واملستش�فيات ومراكز التس�وق 
واملاعب ومراكز النقل. وقد تمت صياغة الكتيب ألول مرة 
يف 2017 و2018، وأعي�د نره بع�د تحذيرات من وزيرة 
الداخلي�ة بريت�ي باتيل، األس�بوع املايض، ب�أن تهديدات 
»الذئ�اب املنف�ردة«، أي العلمليات التي ينفذها ش�خص 

واحد، تصاعدت مؤخرا. 

      بغداد / المستقبل العراقي

واالس�تثمار  االقتص�اد  لجن�ة  كش�فت 
النيابي�ة، أم�س االثن�ن، ع�ن أب�رز مواد 
قان�ون االصاح االقتصادي الذي تس�عى 
الحكوم�ة إىل تقديمه للربمل�ان للتصويت 

عليها.   
محم�ود  نه�رو  اللجن�ة،  عض�و  وق�ال 
راون�����دزي، ف����ي ترصيح صحفي، 
إن »القان�ون يس�عى إىل تحويل االقتصاد 
العراق إىل اقتصاد السوق وإعطاء القطاع 
ف�����ي  اساس�����ياً  دوراً  الخ�اص 
التطوير والتنمية ورفع كفاءة املروعات 

انتاجه�����ا  وزي�����ادة  االقتصادي�ة 
وقدرته����ا التنافس�����ية«.   وأش�ار 
رواون�دوزي إىل أن »الهدف من ذلك تنويع 
وتحس�����ن  االقتصادي�����ة  امل�وارد 
امل�وارد  إدارة  ف�����ي  الكف�����اءة 
الطبيعية وفق�اً ملبادئ املنافس�ة العادلة 
واملش�����روعة، وتنويع مصادر تمويل 
املوازن�ة العامة االتحادي�ة«.   وأضاف أن 
»ه�ذا القانون س�����ريفع م�ن عائدات 
ال�ركات، ويس�����هل عملي�ة الدخول 
ب�راكات ب�ن القط�����اع الع�����ام 
اإلدارة  م�ن  واالنتق�ال  والخ�����اص، 
ال�����ى  لاقتص�����اد  املركزي�����ة 

اإلدارة الامركزي����ة من خال منح دور 
اكرب لألقالي�م واملحافظ����ات غي����ر 
املنتظمة ف����ي إقلي�م، كما الامركزية 
املالية بغية تمويل احتياج����ات التنمية 
االقتصادية املحلية، لرفع مستوى املعيشة 

ألفراد املجتمع وزيادة فرص العمل«.  
ولف�ت عض�و اللجن�ة االقتصادي�ة إىل أن 
»ذل�ك س�����يضمن تهيئ�����ة من�اخ 
اس����تثماري لتشجيع املس����تثمرين 
املحلين واألجان�ب الدارة ملكية الوحدات 
االقتصادية، وتطوير وتوس�يع نشاطات 
املش�����اركة  ودع�م  امل�ال  أس�واق 
ف�����ي  للجمه�����ور  الواس�����عة 

والس�����ندات  باألس�هم  التعام�ل 
وتحقي�ق  املختلف�ة،  املالي�ة  واألوراق 
العدال�ة يف توزيع عوائد النش�����اطات 
االقتصادي�ة«.   وأوض�ح راون�دوزي أن » 
القان�����ون يات�����ي م�ن خ����ال 
اقرتاح سياس�����ة تحقي�ق أه����داف 
تقدي�م  تتضم�ن  اقتصادي�����ة 
والرضائ�����ب  العام�ة  الخدم�����ات 
والعمالة، مع ضمان االنس�����جام بن 
والنقدي�����ة  املالي�ة  السياس�����ات 
والرضيبية والتجاري����ة والتنموي����ة 

وسياس����ات العم����ل.
التفاصيل ص2
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توضيح من الرتبية بشأن امتحانات الدور الثاين للثالث املتوسط واملواد املشمولة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أوضحت وزارة الرتبية، أمس االثنني، توضيحاً بش�أن امتحانات الدور الثاني للثالث املتوس�ط.وقال 
الناطق باس�م الوزارة حيدر فاروق ان »املواد الدراس�ية املش�مولة بامتحانات الدور الثاني ستكون 
ذات املواد التي امتحنها الطالب يف نصف السنة، وإبطال القرارات التي اتخذتها سابقا بإلغاء مادتي 
االس�امية واالجتماعيات نظرا إللغاء املتحان الوزاري واعتماد درجة نصف الس�نة، اضافة إلعطاء 

10 درجات قرارا فوق كل مادة«.
وب�ني ان »هيئة ال�رأي ولجنة االمتحان�ات أبطلت قرارات س�ابقة بحذف مادتي الرتبية االس�امية 
واالجتماعي�ات )بعد الغ�اء االمتحانات الوزارية واعتماد درجة نصف الس�نة كدرجة نهائية للصف 
الثالث متوسط(«. وتابع فاروق ان الوزارة »ألغت قرار دمج مادتي الرتبية اإلسامية واللغة العربية 
وكذل�ك مادت�ي الفيزياء والكيمي�اء بحيث يع�ود الطالب وي�ؤدي امتحانات الدور الثان�ي كما أدى 
امتحان�ات نصف الس�نة، بمعنى ان القرارات التي اتخذت عىل ان�ه هناك امتحان وزاري ومن ضمن 

هذه القرارات حذف وتقليص املواد فان هذا القرار تم إلغائه«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، أمس االثنني، عن قرارات 
اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والس�امة 
الوطني�ة، فيم�ا اش�ار الكاظمي اىل 
ان التح�دي الذي يواجه�ه العراق يف 
مواجه�ة جائح�ة كورونا ه�و تحٍد 

غري مسبوق. 
وقال املكتب يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه ان »رئي�س 
الكاظمي  الوزراء مصطفى  مجلس 
ترأس اجتم�اع اللجنة العليا للصحة 

والسامة الوطنية«.
ان  االجتم�اع  مس�تهل  يف  واك�د 
»التح�دي ال�ذي يواجه�ه العراق يف 
مواجه�ة جائح�ة كورونا ه�و تحٍد 
غري مسبوق، كشف األخطاء اإلدارية 
التي تراكمت عرب س�نوات من سوء 
اإلدارة، وه�و م�ا زاد م�ن املصاعب 
واآلالم«، مش�ريا اىل ان »هذا التحدي 
جعلنا أمام خي�ار واحد وهو العمل 
الدؤوب، واملتفاني من أجل املواجهة 
وتس�خري اإلمكانيات كاف�ة، خدمة 
للمصابني، وألجل الحد من انتش�ار 

املرض«.
وتقرر خال االجتماع ماييل:

1- املوافقة عىل تهيئة التخصيصات 
املالي�ة الازمة ل �وزارة الصحة، عرب 
املناق�ات عىل وف�ق أح�كام قانون 
اإلدارة املالي�ة االتح�ادي )6 لس�نة 

.)2019
وزارة  تحتاج�ه  م�ا  اس�تيعاب   -2
الصح�ة من امل�اكات الطبي�ة، عن 
طري�ق التعي�ني او التعاق�د، عىل أن 
أو اجوره�م ع�ن  تؤّم�ن رواتبه�م 
طريق املناقل�ة، اس�تناًدا إىل أحكام 
املادة )25( من قانون اإلدارة املالية 

االتحادية )6 لسنة 2019(.
3- أن تعد الدائرة القانونية يف األمانة 
العام�ة ل مجل�س ال�وزراء مرشوع 
قان�ون يتضم�ن من�ح املتوفني من 
ذوي امله�ن الطبية والصحية نتيجة 

مواجهة )فاي�روس كورون�ا( راتباً 
و  رات�ب  آلخ�ر  مس�اوياً  تقاعدي�اً 

مخصصات تقاضوها.
4- السماح لبعض املختربات األهلية 
املعتمدة بإجراء الفحوصات الخاصة 
بالكش�ف عن )فاي�روس كورونا(، 
وبما يضمن فحص أكرب عدد ممكن 
من املواطنني، وفق معايري مش�ددة 
تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع 

هيئة املستشارين.
بي�ع  مبال�غ  اس�تيفاء  تأجي�ل   -5
وزارة  م�ن  قناني)األوكس�جني( 
الصح�ة لحني تحس�ن الوضع املايل 

للوزارة .
6- تت�وىل وزارتا الصحة والخارجية 
ال�دول  يف  املعني�ني  م�ع  التنس�يق 
الت�ي أعلن�ت احتمالي�ة توصلها إىل 
ع�اج )فاي�روس كورون�ا(، وكذلك 

التف�اوض من أجل حص�ول العراق 
عىل األدوي�ة واملس�تلزمات الطبية، 
وبما يضمن الحد من عدد الوفيات، 
وف�ق الس�ياقات املعتمدة م�ن قبل 

وزارة الصحة .
العام�ة  ال�رشكات  تق�ّدم  أن   -7
الرابح�ة، والتش�كيات الت�ي تعمل 
بنظام التمويل الذات�ي الدعم الازم 
ل وزارة الصح�ة يف جهودها ملواجهة 
الجائحة، ع�ىل أن تس�تخدم املبالغ 
التي س�تقدم من الجه�ات املذكورة 
م�ن قبل مديري�ات الصح�ة العامة 
العاملة يف املحافظات لرشاء األدوية 
واملس�تلزمات وامل�واد الطبية رشاًء 

مبارشاً .
8- تحدي�د أوق�ات حظ�ر التج�وال 
الجزئي من الس�اعة السابعة مساًء 
إىل الساعة السادسة صباحاً، توافقاً 

مع زيادة ساعات النهار.
9- تتوىل قي�ادات العمليات يف بغداد 
واملحافظات كاف�ة تطبيق إجراءات 
دقيق�اً،  تطبيق�اً  التج�وال  حظ�ر 
ويتحم�ل أف�راد القي�ادة أو الجه�ة 
املعنية املس�ؤولية القانونية عن أي 

خروقات.
م�ادة  دخ�ول  ع�ىل  املوافق�ة   -10
)األوكس�جني( من املنافذ الحدودية 

كافة.
11-اس�تثناء العامل�ني يف الرشك�ة 
العربية ل صناعات املضادات الحيوية 
ومس�تلزماتها )اكاي( من إجراءات 
، لضم�ان  التج�وال  ف�رض حظ�ر 
اإلنتاج وتأم�ني حاجة  اس�تمرارية 
البل�د م�ن مس�تحرضات املضادات 
الحياتية وتجاوز أزمة شحة الدواء.

12- وج�ه رئي�س مجلس ال�وزراء 

بقي�ام أمانة بغ�داد ومديرية الدفاع 
املدني العامة بحمات تعفري واسعة 
يف بغداد تشمل املناطق التي شهدت 

تسجيل نسبة عالية من اإلصابات.
الصح�ة،  وزارة  أعلن�ت  ذل�ك،  إىل 
جدي�دة  إصاب�ة   1749 تس�جيل 
بفايروس كورونا يف العراق، و1852 
حالة ش�فاء، و83 حالة وفاة خال 

ال�24 ساعة املاضية.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه 
»ت�م فح�ص )11172 ( نموذجاً يف 
كافة املخت�ربات املختصة يف العراق، 
وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض 

يف العراق )532120(«.
وأضاف البي�ان أن »مختربات وزارة 
الصح�ة والبيئ�ة س�جلت ) 1749( 

اإلصابة يف العراق موزعة كالتايل: 
بغداد / الرصافة 241

بغداد / الكرخ 184
مدينة الطب 2

النجف االرٔشف 87
السليمانية 95 

أربيل 40 
دهوك 4 

كرباء 84
كركوك 50 

دياىل 57
واسط 56 

بابل 82 
البرصة 218 
ميسان 124 

الديوانية 138 
ذي قار 200 

االٔنبار 5 
نينوى 12 

صاح الدين 50 
املثنى 20 ».

وتاب�ع، أن »ح�االت الش�فاء بلغت 
1852 حالة، وكما ييل:

بغداد الرصافة 292 
بغداد الكرخ 461 

النجف 48
السليمانية 14 

أربيل 27 
كركوك 31
كرباء 57 

دياىل 66 
واسط 240 
البرصة 127
ميسان 114 

بابل 30 
ذي قار 163 
الديوانية 16 

االٔنبار 91 
نينوى 21

صاح الدين 33 
املثنى 21«.

وأشار البيان، إىل »تسجيل 83 حالة 
وفاة وكما ييل :

بغداد الرصافة 19 
بغداد الكرخ 8 
مدينة الطب 6 

النجف 1 
السليمانية 4

اربيل 2 
كرباء 3

كركوك 3 
دياىل 7 

واسط 5 
البرصة 6 
ميسان 6 

بابل 3 
الديوانية 1 

ذي قار 4 
االٔنبار 1 
املثنى 1 

صاح الدين 3«.
بيانه�ا  الصح�ة  وزارة  وختم�ت 
اإلصاب�ات  »مجم�وع  إن  بالق�ول 
بفاي�روس كورونا يف الع�راق يبلغ : 
47151، ومجموع حاالت الش�فاء : 
22974، وإجمايل الراقدين: 22338، 
والراقدين يف العناي�ة املركزة: 336، 

ومجموع الوفيات: 1839«.

رفض »احلظر الشامل«.. والسماح للمختربات األهلية بإجراء الفحوصات.. والسماح لدخول األوكسجني من املنافذ احلدودية

العراق حياول السيطرة عىل تفيش كورونا بـ)١٢( قرار جديد

العدد )2167(   30     حزيران    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

        بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى س�فري جمهورّي�ة الع�راق 
الس�عودّية قحط�ان ط�ه م�ع  يف 
األمني العاّم ملجل�س التعاون لدول 
الخليج نايف الحجر يف مقّر األمانة 

العاّمة.
وبح�ث الجانب�ان، بحس�ب بي�ان 
للخارجية العراقية تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، »ُسُبل تفعيل 
التعاون بني العراق واألمانة العاّمة 
ملجل�س التع�اون ل�دول الخليج يف 

املرحلة القادمة«.
وأّكد األمني العاّم دعم دول املجلس 
للعراق، وحرصها عىل تحقيق قفزة 
نوعّية يف العاقات؛ ملا ُيمّثله العراق 

من أهّمية، وثقل كبري«.
من جانبه أّكَد السفري حرص العراق 
ع�ىل تطوي�ر عاقاته م�ع األمانة 
العاّمة بما ُيحّقق مصالح الش�عب 

العراقّي وُشُعوب دول الخليج.
وأشار األمني العاّم إىل أّنه سيحرص 
ع�ىل زي�ارة الع�راق، وجعله�ا من 

أولوّياته يف املرحلة املقبلة.

التعاون اخلليجي: نحرص عىل حتقيق قفزة 
نوعّية يف العالقات مع العراق

الصحة سجلت انخفاضًا طفيفـًا يف اإلصابـات وزيـادة يف حـاالت الشفـاء والوفيـات بلغـت )٨٣( حالـة

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة، أمس 
االثن�ني، عن أبرز مواد قانون االص�اح االقتصادي الذي 

تسعى الحكومة إىل تقديمه للربملان للتصويت عليها.   
وق�ال عض�و اللجن�ة، نه�رو محم�ود راون�����دزي، 
ف����ي ترصيح صحفي، إن »القانون يسعى إىل تحويل 
االقتص�اد الع�راق إىل اقتصاد الس�وق وإعط�اء القطاع 
الخ�اص دوراً اساس�����ياً ف����ي التطوي�ر والتنمية 
االقتصادي�ة وزي�����ادة  املرشوع�ات  ورف�ع كف�اءة 

انتاجه�����ا وقدرته����ا التنافس�����ية«.   وأش�ار 
رواون�دوزي إىل أن »اله�دف م�ن ذل�ك تنوي�ع امل�وارد 
االقتصادي�����ة وتحس�����ني الكف�����اءة ف����ي 
إدارة امل�وارد الطبيعي�ة وفقاً ملب�ادئ املنافس�ة العادلة 
واملش�����روعة، وتنويع مصادر تمويل املوازنة العامة 
االتحادية«.   وأضاف أن »هذا القانون س�����ريفع من 
عائدات الرشكات، ويس����هل عملية الدخول برشاكات 
ب�ني القط����اع الع�����ام والخ�����اص، واالنتقال 
من اإلدارة املركزي�����ة لاقتص����اد ال����ى اإلدارة 
الامركزي�����ة م�ن خ�ال من�ح دور اك�رب لألقالي�م 

واملحافظ����ات غي����ر املنتظمة ف����ي إقليم، كما 
الامركزي�ة املالية بغية تموي�ل احتياج����ات التنمية 
االقتصادي�ة املحلي�ة، لرف�ع مس�توى املعيش�ة ألف�راد 

املجتمع وزيادة فرص العمل«.  
»ذل�ك  أن  إىل  االقتصادي�ة  اللجن�ة  عض�و  ولف�ت 
س����يضمن تهيئ����ة مناخ اس����تثماري لتشجيع 
ملكي�ة  الدارة  واألجان�ب  املحلي�ني  املس�����تثمرين 
الوحدات االقتصادية، وتطوير وتوسيع نشاطات أسواق 
املال ودعم املش�����اركة الواس�����عة للجمه����ور 
والس�����ندات واألوراق  باألس�هم  التعام�ل  ف�����ي 

املالي�ة املختلف�ة، وتحقي�ق العدال�ة يف توزي�ع عوائ�د 
راون�دوزي  االقتصادي�ة«.   وأوض�ح  النش�����اطات 
أن » القان�����ون يات�����ي م�ن خ�����ال اق�رتاح 
سياس����ة تحقيق أه����داف اقتصادي����ة تتضمن 
تقديم الخدم����ات العام�ة والرضائ����ب والعمالة، 
مع ضم�ان االنس�����جام بني السياس�����ات املالية 
والنقدي����ة والرضيبية والتجاري����ة والتنموي����ة 
وسياس�����ات العم����ل، وتنفي�����ذ برنام����ج 
االص����اح االقتص����ادي واملب����ادئ والقواع����د 

املنص����وص عليه����ا يف هذا القانون«.  

جلنة برملانية عن »االصالح االقتصادي«: سيعتمد »القطاع خاص« وتوسيع نشاطات اسواق املال

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د املتحدث باس�م الخارجي�ة االيرانية 
عباس موسوي، أمس االثنني، ان قضایا 
العراق متعلقة بالعراقيني انفسهم، الفتاً 
إىل ان الجمهورية االس�امية االيرانية لم 
ول�ن تتدخل يف ش�ؤون الع�راق الداخلية 

ولن تبدي الرأي حولها.

وقال موسوي، يف مؤتمر صحفي، بشان 
زيارة رئيس ال�وزراء العراقي مصطفى 
نرح�ب  »انن�ا  طه�ران،  اىل  الكاظم�ي 
ب�اي زي�ارة ملس�ؤويل ال�دول الصديق�ة 
اىل طه�ران«. وأوض�ح أن »هنال�ك ع�دة 
مقرتح�ات من قب�ل دول اخ�رى لزيارة 
طهران وكذلك زيارة مس�ؤولينا اىل دول 
جارة لكن لم يتم االتفاق النهائي حولها 

بع�د«. ويف الرد عىل س�ؤال حول الحادث 
االخ�ري بش�ان اقتح�ام قوات عس�كرية 
ملقر للحش�د الش�عبي واعتقال عدد من 
عن�ارصه، ق�ال موس�وي ان »قضاي�ا 
العراق متعلقة بالعراقيني انفس�هم ولم 
ولن تكون ايران بصدد التدخل يف شؤون 

العراق الداخلية وابداء الراي حولها«.
واضاف ان »الحشد الشعبي قوة شعبية 

املس�ؤولني  راي  اس�اس  ع�ىل  تبل�ورت 
واملرجعية الديني�ة العراقية وتحولت اىل 

قوة عسكرية رسمية«.
واعرب عن ثقته بان »الحكومة والشعب 
العقب�ات جي�دا  العراق�ي س�يتجاوزان 
ويقومان بادارة القضايا الداخلية بافضل 
ص�ورة ممكن�ة ويتقدمان بالب�اد نحو 

االستقرار والهدوء واالمن املتوخى«.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت لجنة الزراعة واملي�اه الربملانية، 
أمس االثن�ني، بغلق منافذ حدودية »غري 

رسمية« يف كردستان.  
وق�ال رئي�س اللجن�ة س�ام الش�مري، 
يف ترصي�ح صحف�ي إن »لجن�ة الزراعة 
واملياه ناش�دت رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي وأرس�لت كتباً رس�مية بوضع 
خط�وات حاس�مة لحس�م مل�ف املنافذ 

الحدودية«.  
وأضاف، أن »هناك معابر غري رسمية يف  
إقليم كردستان، ولم يتم السيطرة عليها 
كم�ا أن إيراداتها ال تذه�ب إىل الحكومة 
االتحادية«، مبينا أن »املعابر الرسمية يف 
اإلقليم غري خاضع�ة للحكومة املركزية، 

ونطالب بغلقها«.   وأش�ار إىل أن »حسم 
وإخضاعه�ا  الحدودي�ة  املناف�ذ  مل�ف 
لس�يطرة الحكومة االتحادية من ش�أنه 

ضمان سامة األمن الغذائي«.  
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أكد أن »هناك خسارة بمليارات الدوالرات 
عصاب�ات  وهن�اك  املناف�ذ،  يف  س�نوياً 
وجماعات وقّطاع طرق وأصحاب نفوذ، 

هم من يس�يطرون يف بعض األحيان عىل 
املناف�ذ وعىل حس�اب الدولة، وس�تكون 
هن�اك حملة قريب�ة إلع�ادة االعتبار إىل 

املنافذ، وسنحارب أشباحا«.  
وأض�اف أن »األم�وال هي ملك للش�عب 
العراق�ي وليس�ت ألصح�اب النف�وذ أو 
أصحاب الساح الذين يفرضون إراداتهم 

عىل حساب املصلحة العامة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة اإلع�ام األمن�ي، أم�س 
االثنني، إلقاء القبض عىل إرهابي غربي 
محافظة نين�وى، ش�ارك يف مهاجمة 
وسبي العوائل االيزيدية. وقالت الخلية 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، إن »قوة من قيادة عمليات غرب 
نينوى، ووفقاً ملعلومات دقيقة رشعت 
بواجب تفتيش يف قرية شنكال_ البعاج، 
وألق�ت القب�ض عىل إرهابي مش�رتك 
بعملي�ات مهاجم�ة وس�بي العوائ�ل 
اإليزيدي�ة يف قض�اء س�نجار وناحي�ة 
الق�ريوان وقري�ة كوج�ر«. وأضاف�ت 
الخلي�ة يف بيان تلقت الس�ومرية نيوز 
نس�خة منه، أنه ت�م »اتخاذ اإلجراءات 
القانونية أصولياً بحقه، وتس�ليمه إىل 

الجهات املختصة«.

إيران: لـم ولن نتدخل يف شؤون العراق الداخلية

جلنة برملانية تتحدث عن »منافذ غري رسمية يف كردستان وتطالب بإغالقها

القوات األمنية تقبض 
عىل إرهايب شارك 

بعمليات مهامجة وسبي 
العوائل اإليزيدية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الجه�از املركزي لإلحص�اء، أم�س االثنني، أن نصي�ب الفرد 
العراق�ي من الناتج املحيل للفص�ل األول من العام الحايل بلغ 1100 

دوالر.
وق�ال الجهاز التابع لوزارة التخطيط يف إحصائية له إن »متوس�ط 
نصي�ب الفرد من الناتج املحيل باالٔس�عار الجارية للنصف األول من 
الع�ام الحايل 2020 بلغ مليون�اً و341 الف دينار أو ما يعادل 1100 
دوالر، مقارن�ة بالفصل األول من عام 2019 التي بلغت فيها مليوناً 

و707 ألف دينار او ما يعادل 1300 دوالر بانخفاض بلغ %12.3«.
وأض�اف أن »متوس�ط نصي�ب الفرد م�ن الناتج املحيل باألس�عار 
الجاري�ة للنصف األول من العام الحايل انخفض أيضاً عن متوس�ط 
نصي�ب الفرد م�ن الناتج املحيل للفصل الرابع م�ن عام 2019 التي 

بلغ 1400 دوالر وبمعدل %21.4«. 
وكش�فت دراسة لامم املتحدة، يف عام 2018 أن العراق يحتل املركز 
108 عاملي�ًا وال�10 عربياً من ب�ني 122 دولة، يف ترتيب الدول عاملياً 
لجهة مستوى دخل الفرد من الناتج املحيل االجمايل بالدوالر سنوياً، 
فيم�ا ج�اءت قطر باملرتب�ة االوىل عاملي�ًا وتذيلت املغ�رب التصنيف 

العاملي باملركز 122.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل الركابي، أمس االثنني، ان الرقم 
املروري املمنوح لذوي اإلعاقة ال يتعارض مع راتب الحماية االجتماعية.

ج�اء ذلك خ�ال لقائه يف مقر ال�وزارة رئيس اتح�اد املكفوفني بمحافظة 
الديواني�ة. وأك�د الركابي، خال اللق�اء، ان »الوزارة جادة يف اس�تمرارها 
بدع�م املكفوف�ني واالش�خاص ذوي االعاق�ة وتحقي�ق جمي�ع حقوقهم 
املرشوعة التي اقرها القانون لتوفري حياة كريمة لهم ولعوائلهم«.واش�ار 
اىل ان« الرق�م املروري املمنوح لذوي االعاقة ال يتعارض مع راتب الحماية 
االجتماعية ألن الس�يارة املعفاة من الرس�وم والرضائ�ب هي حق قانوني 
مق�رر للمعاق إضاف�ة إىل راتب الحماي�ة االجتماعية«. م�ن جانبه اعرب 
رئيس اتح�اد املكفوفني يف محافظة الديوانية عن ش�كره وامتنانه لوزير 
العمل لسعيه الحثيث إىل تلبية احتياجات ومتطلبات املعاقني واملكفوفني.

املركزي لالحصاء: نصيب العراقي من الناتج 
املحيل بلغ ١١00 دوالر

وزير العمل: الرقم املروري املمنوح لذوي اإلعاقة 
ال يتعارض مع راتب احلامية االجتامعية

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائب عن ائتاف س�ائرون 
رياض املس�عودي، أمس االثنني، 
ان الحكومة ملزمة بتقديم ورقة 
الش�املة  االقتصادي�ة  االص�اح 
خ�ال الش�هرين املقبل�ني، مبينا 
ان�ه ال يمك�ن امل�ي باالقرتاض 
الخارج�ي دون اتخ�اذ خطوة يف 

توسيع مصادر الدخل العراقي.
ترصي�ح  يف  املس�عودي  وق�ال 
دع�م  يمك�ن  ”ال  إن�ه  صحف�ي 
الحكومة بش�كل مطلق ومستمر 
الكت�ل  تلت����م�س  ان  دون 
السياسية جدية يف اصاح الوضع 

االقتصادي واضح”.

واض�اف ان ” الحكوم�ة ملزم�ة 
بتقديم ورقة االصاح االقتصادي 
والس�يايس واالمني خ�ال االيام 
اج�ل  م�ن  الربمل�ان  اىل  املقبل�ة 
التصويت عليه”، مبينا ان “قانون 
االق�رتاض تضم�ن بن�دا خاص�ا 
بورقة االص�اح التي س�تقدمها 
الحكومة خال شهرين مقبلني ال 

يمكن تجاوزها مطلقا”.
وتاب�ع ان “هن�اك ام�ال بصعود 
املرحل�ة  خ�ال  النف�ط  اس�عار 
املقبل�ة لنح�و 55 دوالر للربمي�ل 
الواحد وعىل الحكومة وضع خطة 
اس�رتاتيجية م�ن اجل اس�تثمار 
االموال الفائضة بتشغيل املصانع 

وغريها من املشاريع التنموية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

كردس�تان،  اقلي�م  برمل�ان  عق�د 
أم�س االثنني، جلس�ته االعتيادية 
الثاني�ة  الس�نة  م�ن  الخامس�ة 
للدورة  الربيعي  الترشيعي  للفصل 
الربملانية الخامسة، للربملان.وكانت 
هيئ�ة رئاس�ة برمل�ان كردس�تان 
ق�د اعلن�ت خ�ال بيان س�ابق ان 
التصويت عىل  »الجلسة ستش�هد 
مق�رتح ق�رار )تقدي�م املقرتحات 
م�رشوع ق�رار تقدي�م املقرتحات 

القانونية ومق�رتح القرارات دون 
اإلخال بأحكام املادة 82 من مواد 
النظ�ام الداخ�يل، حس�ب اح�كام 
املواد )92،89،88،87( من النظام 

الداخيل لربملان كردستان.
الجلس�ة ستش�هد  ان  واضاف�ت: 
ايض�ا تمدي�د الفص�ل الترشيع�ي 
الربيعي للس�نة الثاني�ة يف الدورة 
لربمل�ان  الخامس�ة  االنتخابي�ة 
كردس�تان اس�تناداً ع�ىل الفق�رة 
الرابعة من املادة الس�ابعة للنظام 

الداخيل للربملان.

نائب: امليض باالقرتاض مرهون بورقة 
اإلصالح االقتصادي 

برملان اقليم كردستان يصوت عىل متديد فصله الترشيعي
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    كربالء / المستقبل العراقي

بتوجيه من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا 
واملتويل الرشعي للعتبة العباس�ية املقدس�ة 
الس�يد أحمد الصايف، واس�تجابة الس�تغاثة 
الك�وادر الطبية يف محافظة ذي قار انطلقت 
من مرق�د ابي الفضل العباس عليه الس�ام 
قافل�ة تض�م تجهي�زات طبي�ة إىل محافظة 

ذي قار.وع�ى صعيد ذي صلة اكد مس�ؤول 
يف العتب�ة العباس�ية ان الك�وادر الهندس�ية 
والفنية يف العتبة العباس�ية تعمل حاليا عى 
نصب معمل اوكس�جني يف املحافظة ملعالجة 
النق�ص الحاص�ل يف املستش�فيات، الفتا اىل 
ان م�ن املؤمل ان يدخل املعمل للخدمة خال 

ال�)72( ساعة القادمة.
وتق�وم العتب�ات املقدس�ة يف الع�راق بدعم 

جه�ود وزارة الصحة ملواجه�ة خطر تفيش 
جائح�ة )كورونا(، حيث تنف�ذ حاليا العتبة 
الحسينية املقدسة مركزا متخصصا للشفاء 
يف مدين�ة النارصي�ة بس�عة )100( رسي�ر 
س�يدخل للخدمة قريبا حيث وصلت نس�بة 
اإلنجاز في�ه إىل )80٪(، يض�م غرفا للرجال 
والنس�اء واالطف�ال ومصم�م وف�ق اح�دث 
الطرز الت�ي تراعي الجانب النفيس للمريض 

وتحتوي ع�ى منظومة اوكس�جني النعاش 
املرىض.

يذكر أن العتبة الحسينية املقدسة وبتوجيه 
من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا، واملتويل 
الرشعي لها الش�يخ عبد امله�دي الكربائي، 
قامت بوضع مدن الزائرين التابعة لها تحت 
ت�رف وزارة الصح�ة ومن�ذ ش�هر اذار/
مارس امل�ايض، لتك�ون بخدم�ة املواطنني، 

ودعم�ا للقطاع الصح�ي يف مواجهة جائحة 
)كورونا(، كما أن����جزت العتبة الحسينية 
املقدس�ة،  كرب�اء  يف  للش�فاء  مراك�ز   )4(
والنج�ف األش�����رف، وبغ�داد، باإلضافة 
اىل ال�رشوع بتنفي�ذ )6( مراك�ز أخ�رى يف 
محافظات البرة ودياىل وذي قار وواس�ط 
والديواني����ة، وميس�ان لع�اج املصاب�ني 

بالفريوس.

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�د وزير الصناعة واملع�ادن منهل عزيز 
الخباز يف مقر الوزارة اجتماعا موسعا مع 
الس�ادة امل�دراء العامني ل�رشكات الوزارة 
املتخصص�ة بانت�اج االوكس�جني الطب�ي 
ومدراء املصانع ومسؤويل االنتاج والصيانة 
فيها وبحضور ممثلني عن القطاع الخاص 

املش�ارك مع رشكات ال�وزارة بهذا املجال 
لوض�ع حل�ول عاجلة وحقيقي�ة من أجل 
رفع الطاقات اإلنتاجية لاوكسجني الطبي 

وتغطية االحتياج املحيل بالكامل«.
ل�«املس�تقبل  ورد  لل�وزارة  بي�ان  واف�اد 
العراق�ي«، ان »الوزي�ر أك�د ع�ى أهمي�ة 
التعاون والتكاتف وبذل أقىص الجهود ليا 
ونهارا دون توقف لتوفري الكميات الكبرية 

م�ن االوكس�جني الطب�ي الت�ي تحتاجها 
املؤسسات الصحية واملواطنني يف ظل أزمة 

وباء كورونا ».
وش�دد عى اهمية إرشاك القطاع الخاص 
للصع�ود بالطاق�ات اإلنتاجي�ة للمعام�ل 
القائمة وإضاف�ة خطوط ومعامل جديدة 
ملاتتمت�ع به رشكات القط�اع الخاص من 
مرون�ة وحري�ة يف اإلج�راءات بعي�دا عن 

الروتني ».
واس�تنفار  التس�ابق  إىل  الجمي�ع  وداع�ا 
اإلمكاني�ات والطاق�ات املتاح�ة للمعامل 
التجهي�ز  طلب�ات  لتلبي�ة  املنتج�ة 
للمستشفيات واملواطنني بشكل فوري من 
منطلق الواجب اإلنس�اني والوطني لدعم 
الواقع الصحي ومساندة الكوادر الطبية يف  
انقاذ أرواح املواطنني املصابني بالفريوس.

هذا وتخلل االجتماع مناقشات وطروحات 
مس�تفيضة حول كافة األمور والتفاصيل 
انت�اج  بمعام�ل  تحي�ط  الت�ي  الفني�ة 
له�ذه  املتاح�ة  والطاق�ات  االوكس�جني 
املعام�ل والحل�ول املقرتح�ة لرف�ع ه�ذه 
الطاقات وافتتاح خطوط ومعامل جديدة 
بجه�ود وإمكاني�ات ذاتي�ة خ�ال الفرتة 

القريبة القادمة.

العتبة العباسية تؤكد سعيها اهناء مشكلة نقص االوكسجني باملحافظة خالل )72( ساعة

وزير الصناعة يعقد اجتامعًا لوضع حلول عاجلة وحقيقية لتغطية االحتياج املحيل من االوكسجني الطبي

ممثل املرجعية وجه قافلة مساعدات طبية اىل ذي قار

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة، املوق�ف التس�ويقي ملحصول 
الحنطة املحلية. 

وق�ال وزي�ر التج�ارة، ع�اء الجب�وري يف بي�ان ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن »إجم�ايل ماتم اس�تامه 
يف س�ايلواتها ومخازنها حتى ي�وم امس 28-6 بلغت 
)4,005,905 ( اربعة مايني وخمسة االف طن حنطة 

بانواعها«. 
توزع�ت  املس�وقة  »الكمي�ات  أن  الوزي�ر  وأض�اف 
)3,620,153( ملي�ون طن حنط�ة ناعمة درجة أوىل، 
و )346,107( ال�ف طن حنطة ناعم�ة درجة ثانية ، 

اضافة اىل ) 39,645( الف طن حنطة درجة ثالثة«. 
وتاب�ع أن »مجاهدي الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب 
)إح�دى تش�كيات وزارة التج�ارة(، يف املواق�ع كافة 
ظ�رف  يف  اس�تثنائية  وبص�ورة  عمله�م  يواصل�ون 
اس�تثنائي امت�زج ماب�ني انتش�ار ف�ريوس كورون�ا 

وتصاعد درجات الحرارة«. 
وب�ني أن »عملن�ا ت�وزع ماب�ني اس�تام حنط�ة من 
الفاحني واملس�وقني ومابني تجهيز مطاحن ومناقلة 

رز«. 
وأشار إىل أن »اللجنة املركزية قد تابعت واقع التسويق 
يف ثاث محافظات واتخذت االجراءات الخاصة بتحديد 
مواعي�د االغاق لع�دد من املراكز التس�ويقية يف ثاث 

محافظات هي االنبار وصاح الدين ودياىل«. 
واستعرض وزير التجارة »الكميات التي تم تسويقها 
يف خم�س محافظ�ات وتواص�ل االس�تام اضافة اىل 
محافظات اقليم كردستان والتي بلغت يف صاح الدين 
)557( أل�ف ط�ن ونينوى )427( الف ط�ن و كركوك 
)308( ال�ف ط�ن و االنب�ار )239( ال�ف ط�ن ودياىل 
)153( ال�ف ط�ن اىل جان�ب )96( الف طن يف س�ايلو 

خان بني سعد و )47( الف طن يف سايلو الطوز«. 
واختت�م الجب�وري، إن »الكميات املس�وقة لفرعنا يف 
دهوك بلغ�ت )49،615( ألف ط�ن واربيل )35،140( 

الف طن والسليمانية سوقت )64،308( الف طن.

وزير التجارة يعلن املوقف 
التسويقي للحنطة املحلية

      المستقبل العراقي / زهراء علي      

افتت�ح محافظ نينوى نجم الجب�وري أمس االثنني مديرية 
رشطة الحدباء يف منطقة باب الطوب بأيمن املوصل يرافقه 
قائد الرشطة العميد ليث الحمداني ومدير البلدية املهندس 

رضوان الشهواني.
واك�د الجب�وري خ�ال االفتت�اح ان املديرية س�يكون لها 
انع�كاس إيجابي كبري يف تعزيز واقع االمن وفرض القانون 
يف تل�ك املناط�ق مثمنا الجهود املبذولة قب�ل رجال الرشطة 

وقائدها السابق والحايل.
وعق�ب االفتتاح أجرى الجبوري جول�ة ميدانية يف عدد من 
األس�واق موجها ب�رورة االلت�زام بالتعليم�ات الصادرة 
عن خلية االزم�ة وات���خاذ الت������داب�ري الوقائ����ية 

واالج��راءات االحرتازية من قبل.

حمافظ نينوى يفتتح مديرية رشطة احلدباء 
يف منطقة باب الطوب بأيمن املوصل

وزير النفط يبحث مع السفري النروجيي 
العالقات الثنائية بني البلدين

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزير النفط احس�ان عب�د الجبار الس�فري النرويجي يف 
بغداد روال هوجس�دال وجرى خال اللقاء بحث تعزيز العاقات 

الثنائية بني البلدين.
وافاد بيان لوزارة النفط تلقت »املس�تقبل العراقي«، نسخة منه 
، ان »الوزي�ر اكد عى اهمية تعزي�ز العاقات الثنائية بني البلدين 
وتطويره�ا يف كاف�ة املج�االت الس�يما يف قطاع النف�ط والغاز و 

الطاقة«.
ونقل الس�فري النرويجي رغبة باده يف توطيد العاقات املشرتكة 
م�ع العراق يف مجاالت النفط والغ�از والطاقة بما يخدم املصالح 

املشرتكة للبلدين.

    بغداد / المستقبل العراقي

ئأطلقت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، املنصة االلكرتونية 
لة. لتحديث بيانات املشاريع والرشكات املسجَّ

وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، 
إن »دائرة التقاعد والضم�ان االجتماعي للعمال يف الوزارة قامت 
بإعداد منصة الكرتونية تمهي�داً إلطاقها يف األيام القليلة املقبلة 
للقض�اء ع�ى ح�االت الفس�اد وملنع مراجع�ة املواطن�ني يف ظل 
تفيش وباء كورونا«. ودعت الدائرة »جميع املش�اريع والرشكات 
Https://reg.iqrsg. :املس�جلة اىل تحدي�ث بيناتهم عرب الراب�ط

com خال مدة يومني«، مبينة ان »االس�تمارة متوفرة عى مدار 
24 س�اعة وان البيان�ات املحدثة س�يتم اس�تعمالها للدخول اىل 

املنصة االلكرتونية لذا نرجو االحتفاظ باملعلومات املحدَّثة.

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر التخطيط خالد بت�ال النجم، اليوم، مع الس�فري االردني، 
منت�ر الزعبي، العاقات الثنائية بني البلدين الش�قيقني، يف املجاالت 
االقتصادي�ة واالس�تثمارية، وس�بل تطويره�ا. وأك�د الوزي�ر خال 
اس�تقباله الزعب�ي، بحس�ب بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، عى 
»ق�وة ومتانة وعمق العاقات الثنائية، النها تتس�ع لتش�مل الجوانب 
االجتماعية والثقافي�ة، فضا عن الجوانب االقتصادية والسياس�ية، 
مبين�ا، حرص وزارة التخطيط، عى فتح آف�اق جديدة من التعاون يف 
عدد من املجاالت االقتصادية واالستثمارية، بما يسهم يف تعزيز الواقع 
االقتصادي والتنموي يف كا البلدين«. فيما اكد السفري األردني، »وجود 
تطور كبري ش�هدته العاقات الثنائية خال السنوات السابقة، نتيجة 
تطاب�ق وجهات النظر ازاء اغلب القضايا املش�رتكة، ويف املقدمة منها 
الجوانب االقتصادية، مشريا إىل ان  تطور العاقات انعكس ايجابا عى 
حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم االس�تثمارات املشرتكة«. إىل ذلك 
بحث الطرفان خال اللقاء، »عددا من القضايا وامللفات ذات االهتمام 
املش�رتك، من بينها اس�تكمال اتفاق الربط الكهربائي، واإلنرتنت، بني 
لعراق واألردن، وكذلك العمل عى إنش�اء املدينة االقتصادية عى الخط 
الح�دودي، فض�ا عن مناقش�ة إمكاني�ة العمل عى تأهي�ل وتطوير 

وتأمني الطريق الدويل الرسيع الذي يربط العراق باألردن.

العمل تطلق املنصة االلكرتونية لتحديث 
لة بيانات املشاريع والرشكات املسجَّ

العراق واالردن يبحثان استكامل متطلبات 
الربط الكهربائي واإلنرتنت 

    بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه قائ�د عمليات بغ�داد الفريق الركن قيس املحم�داوي، بوضع آلي�ات القيادة تحت 
خدمة أصحاب معامل ورشكات األوكسجني بهدف إيصاله إىل جميع املستشفيات.

وقال املحمداوي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »نعرض عى أصحاب 
معامل ورشكات االوكس�جني كافة بوضع آليات القيادة تحت خدمتهم لتس�هيل مهمة 

نقل قناني االوكسجني من املعامل والرشكات املختصة اىل املستشفيات كافة«.
وتاب�ع »عى أن يصاحبهم أحد موظفي املعامل املختص�ة ويكون مخوالً للمهمة ألثبات 
عدم صحة قلة األوكسجني بالوضع الراهن«، مؤكدا بالقول »نحن متعاونون مع تسهيل 

كافة االجراءات الازمة لهذه املهام خدمة للمواطن«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت رشكة توزيع كهرباء بغداد عن » إدخال محطة املرشق الثانوية إىل العمل«.
وافاد بيان لوزارة الكهرباء ورد ل�«املستقبل العراقي«، انه »متابعًة لتوجيهات مدير عام 
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد حسني عطا دهش الزبيدي برورة تأمني وإيصال 
التيار الكهربائي للمواطنني وفك اإلختناقات الحاصلة عى الش�بكة الكهربائية وموازنة 

احمال املغذيات وتشغيل املحطات الثانوية،
وب�إرشاف مبارش من قب�ل مدير فرع كهرباء الك�رخ فراس من�اور الحلبويس، تمكنت 
املاكات الهندسية والفنية يف الفرع املذكور التابع للرشكة ذاتها من إدخال محطة املرشق 
الثانوية 33 ك.ف إىل العمل يف منطقة الدورة رغم حظر التجوال وارتفاع درجات الحرارة. 
وتضمنت األعمال، ربط مصادر التغذية جهد ) 33( ك.ف عدد )2( من محطة التوسعية 
ومحطة والدورة الصناعية، حيث تم تشغيل محوالت القدرة عدد)2(ووضعهما يف وضع 
)undar voltae(،إىل جان�ب اخ�راج )7( مغذي�ات جه�د )11( ك.ف ثاث�ه منها جاهزه 

للتشغيل، وذلك للتخفيف عن أحمال مغذيات محطة الدورة B . خدمة للصالح العام.
يذكر ان هذا املرشوع نفذ من ضمن عقد محطات القرض الياباني.

قائد عمليات بغداد يوجه بوضع آليات 
القيادة حتت خدمة معامل االوكسجني

الكهرباء: مالكات رشكة توزيع بغداد تتمكن 
من إدخال حمطة املرشق الثانوية إىل العمل

وزير النقل يعلن بدء التشغيل الفعيل 
ملحطة النهضة احلديثة وسط بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير النقل نارص حس�ني الشبيل، بدء التشغيل الفعيل ملحطة النهضة 
الحديثة، وس�ط بغداد بعد س�نوات من العمل املتواص�ل لتكتمل وفق رؤية 
معماري�ة حديث�ة . وق�ال الش�بيل يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»املحط�ة بارشت اليوم بش�كل فعيل باس�تقبال املركب�ات والتي خصصت 
للخط�وط الش�مالية للباد«،منوه�اً ان�ه »م�ن دواعي الفخ�ر والرسور أن 
تنج�ز وزارة النق�ل هذا املرآب ع�ى الرغم من الظروف التي نعيش�ها اليوم 
والذي س�يكون مركزًا اقتصادًيا حيوياً مهماً سيوفر فرص عمل للعديد من 
للعراقيني ، إضافًة إىل تقديم خدماته األساس�ية ألبن�اء العاصمة ووافديها 
م�ن النق�ل الداخيل ولجمي�ع املحافظ�ات«. وأضاف ان »دخ�ول املحطة اىل 
العمل سيشكل قفزة نوعية يف عملية النقل النه اول مرشوع يف العراق يكون 
بشكل )ترمينال( اي محطة عمل مسافرين حديثة اسوة بالدول املتقدمة«، 
مبين�اً أن »امل�رشوع يتالف من بناية مركزي�ة ذات طابقني للذهاب واإلياب 
مع س�احات متع�ددة الطواب�ق للحافات الكب�رية واملتوس�طة والصغرية 
م�ع خدماتها املهم�ة اضافة محات تجارية كبرية للتس�وق«. وش�دد عى 
أهمي�ة »تطبيق اإلجراءات الوقائية داخ�ل املرآب من خال ارتداء الكمامات 
والقف�ازات الطبي�ة وإعتماد التباعد ب�ني املواطنني عن�د اقتنائهم مركبات 

النقل الخاص حفاظاً عى سامة الجميع من فريوس كورونا املستجد.

امانة بغداد تعلن تنفيذ أكثر من ألف 
عملية تعفري يف عموم العاصمة

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت امان�ة بغ�داد، ع�ن ع�دد 
عملي�ات التعف�ري الت�ي اجرته�ا يف 
العاصم�ة والخاص�ة بالقضاء عى 
ف�ريوس كورونا. وقال�ت االمانة يف 
بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نسخة منه ، إن »ماكاتها يف دوائرها 

املختلفة قامت باجراء 1057 حملة 
تعفري وتعقيم باالضافة اىل حمات 
التوعي�ة ملختلف مناط�ق العاصمة 
خ�ال الفرتة املمتدة من ش�هر اذار 
م�ن الس�نة الحالي�ة وحت�ى اليوم 
لدعم امل�اكات الصحية يف مواجهة 
جائحة كورونا وبالتنسيق مع عدد 

من الجهات املختلفة.

وزير املوارد: استحصـال كتاب دعم من جملس القضاء لرفع التجاوزات
    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر امل�وارد املائية مهدي رش�يد، 
املب�ارشة بإزالة التج�اوزات عن ضفاف 
األنه�ر، الس�يما ضف�اف ش�ط الع�رب، 
فيما أش�ار إىل استحصال كتاب دعم من 
مجلس القضاء األعى لرفع التجاوز عى 

الحصص املائية.
وقال الوزير بحس�ب الوكالة الرس�مية، 
إن »ال�وزارة ب�ارشت بإزال�ة التجاوزات 

ع�ى ضفاف األنهر يف بغ�داد من منطقة 
الكاظمي�ة واألعظمي�ة لغاية ال�دورة«، 
مشريا إىل أنه »تم تشكيل فريق متخصص 

إلزالة التجاوزات عى شط العرب«.
وأضاف، أن »هنالك العديد من التحديات 
التي تواجه عملية إزال�ة التجاوزات عى 
ضفاف األنه�ر يف مقدمتها وجود الكثري 
م�ن املتنفذي�ن الذي�ن يحاول�ون إعاقة 
عملن�ا، لكنن�ا بدع�م قي�ادة العملي�ات 
والقضاء، استطعنا مواجهتهم بنجاح«.

م�ن  نوع�ني  »وج�ود  أن�ه  إىل  وأش�ار 
التجاوزات، األول ع�ى الحصص املائية، 
حيث اس�تحصلنا كتاب دعم من مجلس 
القض�اء األع�ى  إلعطاء ق�وة إىل ممثيل 
ال�وزارة يف املحافظ�ات يف ح�ال التجاوز 
عى الحص�ص املائية، أما الن�وع الثاني 
وهو التج�اوزات عى ضفاف األنهر التي 

بارشت الوزارة بإزالتها«.
وأوض�ح أن »الوزارة حريص�ة عى إزالة 
جمي�ع التج�اوزات ع�ى نه�ري دجل�ة 

العملي�ة  »ه�ذه  أن  مبين�اً  والف�رات«، 
تحت�اج إىل وق�ت ودع�م مس�تمرين من 
قب�ل الحكومة من أجل ع�ودة الحياة إىل 

طبيعتها يف األنهر«.
وأك�د ع�ى »أهمية ف�رض هيب�ة الدولة 
وتطبي�ق القان�ون ع�ى كل من تس�ول 
له نفس�ه التجاوز ع�ى محرمات األنهر 

والحصص املائية«.
وأوض�ح أن »الوزارة تعاني من مس�ألة 
الزراعة خ�ارج الخطة وه�ذا ما يحصل 

يف بع�ض املحافظات، فضا عن التجاوز 
ع�ى الخط�ة يف ب����ع�ض املناطق عى 
ح�وض نهر الفرات«، مبين�اً أن »الوزارة 
اتخذت جميع اإلج�راءات القانونية ملنع 
بالزراع�ة  يقوم�ون  ال�ذي  املتجاوزي�ن 
خارج الخط�ة الزراعية املتفق عليها مع 

وزارة الزراعة ».
وش�دد ع�ى »أهمي�ة الت�زام الفاح�ني 
بالخط�ة الزراعية املتف�ق عليها، لكي ال 

يتكبدون خسائر مادية كبرية.

حمافظة بغداد تعلن تنفيذ )10( مواقع جديدة حلجر مصايب »كورونا«
    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعلنت محافظة بغداد، تنفيذ 10 مستش�فيات رسيعة 
بالك�رخ والرصاف�ة مخصصة للحج�ر الصحي ملرىض 
فريوس كورونا خال االيام املقبلة، فيما دعت الجهات 
ذات العاق�ة اىل ايج�اد حلول إلش�كالية قل�ة املاكات 

الطبية والتجهيزات الطبية يف هذه املستشفيات.
وق�ال النائب الفن�ي ملحافظة بغداد ع�يل العيثاوي، يف 
تري�ح صحف�ي، إن »املحافظ�ة وضم�ن اجراءاتها 
ملواجه�ة جائح�ة كورون�ا يف العاصمة تنفذ مش�اريع 
انشاء مستشفيات رسيعة بالتنسيق مع عدة جهات«.

وبني أنها »تعمل بهذا املجال عى اتجاهني، االول تحديد 
أراٍض ومواق�ع مائمة للحجر الصحي لتغطية الحاجة 
املاس�ة لها بالتنس�يق مع دائرتي صحة بغ�داد الكرخ 
والرصاف�ة، واالخ�ر هو االتف�اق مع جه�ات مختلفة 
لتموي�ل هذه املش�اريع وب�إرشاف املحافظ�ة، منوها 
بأن�ه جرى االتفاق م�ع دوائر الصحة ع�ى اختيار 10 
مواقع مختلفة بالكرخ والرصافة، النشاء مستشفيات 
رسيع�ة للحجر الصحي، اذ س�تتم املب�ارشة بها خال 

االيام املقبلة«ز

ولف�ت العيث�اوي، إىل أن »املحافظة بص�دد االتفاق مع 
الرشك�ة العام�ة لتوزي�ع املنتج�ات النفطي�ة التابعة 
ل�وزارة النفط م�ن اجل تنفي�ذ جزء من ه�ذه املواقع 
وكذلك العتبتان الحس�ينية والعباس�ية املقدسة اللتان 
ابدتا االس�تعداد لتنفيذ مواقع ببغداد تخصص للحجر، 

اىل جان�ب وجود منظم�ات وجهات مانح�ة، اذ تعكف 
املحافظة عى التنسيق معها بهذا املجال«.

وافاد ب�أن »لدى املحافظ�ة مرشوعا لتأهيل وتوس�يع 
مستش�فى الش�هيد ض�اري يف الحس�ينية م�ن اج�ل 
تخصي�ص جزء م�ن االرض التابعة ل�ه كموقع للحجر 
الصح�ي مع توفري مواد صحية وطبي�ة الزمة للتعامل 
مع مرىض الحجر، فض�ا عن االتفاق مع غرفة تجارة 
بغداد النش�اء مستش�فى اخ�ر بحي الوح�دة بأطراف 
بغداد عى ارض مبنى تع�ود ملك����يته للمحافظة«.

وتاب�ع أن »مستش�فى البي�اع املكون م�ن 130 رسيرا 
هو قيد االنجاز بالتنس�يق م�ع مجل�����س االقتصاد 
العراقي، اضافة اىل انش�اء مواق�ع للحجر تضم 1000 
رسير عى ارض م�����عرض بغداد الدويل«، منبها عى 
ان »هناك اشك�����الية تواجه مشاريع امل����حافظة 
بهذا املجال وه�ي ازمة امل�اكات الط�����بية وقلتها، 
االم�ر الذي البد من ايجاد الح���ل�ول الازمة له  كونه 

من اهم عوامل مواجهة جائحة كورونا«.
وأكد أن »املحافظة س�خرت جمي�ع امكاناتها من اجل 
الوق������وف اىل ج����ان�ب وزارة الصح�ة لغ�رض 

تجاوز االزمة.

جتهيز مخس خمتربات جديدة لفحص كورونا يف البرصة

      المستقبل العراقي / صفاء الفريجي      

أعلن محاف�ظ البرة، أس�عد العيدانّي، الي�وم اإلثنني، 
)29 حزيران 2020(، تجهيز 5 مختربات جديدة لفحص 
م�دراء  م�ع  العيدان�ي  املحافظة.واجتم�ع  يف  كورون�ا 
املستشفيات بساعة متأخرة من الليلة املاضية، وعقد بعد 
ذلك مؤتمراً صحفياً أكد فيه أن »الهّمم واملعنويات عالية 
يف التص�دي للفريوس«. وأضاف: »س�تجهز 5 مختربات 
خال هذا األسبوع لفحص املشتبه بإصاباتهم، ونطمح 

إلنجاز 3 مخت�ربات إضافية تجنبنا تأخ�ر ظهور نتائج 
الفحص«.وأشار إىل أنه »ستجهز عجات خاصة للذهاب 
إىل املتعافني وتس�هيل عملية تربعهم ببازما الدم، تجنباً 

ملسألة خوفهم من الذهاب إىل املستشفى للتربع«. 
وأعلن�ت وزارة الصح�ة العراقية، أمس األحد، تس�جيل 
2140 إصاب�ة و96 وفاة جدي�دة بفريوس كورونا خال 
24 ساعة.ووصل مجموع اإلصابات بالفريوس يف عموم 
الع�راق إىل 45402 إصاب�ة، فيم�ا بلغت حاالت الش�فاء 

الكلية 21122، ومجموع الوفيات 1756.
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          مادونا عسكر 

اإلنس�ان عقل يفكر ويرتق�ي وقلب يحّب، 
يدف�ع العقل للّس�لوك بضمري ح�ّي وإرادة 
حرّة بمع�زٍل عن أّي ضغوط�ات فكرّية أو 
عقائدّي�ة أو أيديولوجّية. إّنه اإلنس�ان كما 
ه�و وكما يجب أن يك�ون بجوهره العاقل 
واملحّب. ق�د نختلف عىل تحديد األس�اليب 
املنطقّي�ة املؤّدي�ة إىل نتائ�ج س�ليمة، وقد 
نختلف عىل تعريف املحّبة وكيفّية الّس�لوك 
فيها، وما إذا كان�ت مطلقة أو خاضعة إىل 
أص�ول مح�ّددة. إّل أّن اإلنس�ان الحّق هو 
الجام�ع يف جوه�ره العقل والقل�ب اللّذين 
يكّونان الّضمري. وما هو الّضمري غري عقل 
مّتزن يتحرّك بدافع املحبة؟ وما هو الّضمري 

غري صوت املحّبة املوّجه للعقل؟
األب ج�ان ميليي�ه Jean Meslier، كاه�ن 
كاثوليك�ّي ع�اش يف أواخر القرن الّس�ابع 
ع�ر وبداية الق�رن الّثامن ع�ر. إرضاء 
لوالديه واصل دراس�ته الّدينّي�ة عىل الرّغم  
من عدم تحّمس�ه للفكرة، وما لبث أن عّي 
 Étrépigny كاهن�اً ع�ىل رعّي�ة إتريبنيي�ه
الفرنس�ّية وخدم رعّيته طيلة أربعي عاماً 
به�دوء ومحّبة مبتعداً عن األضواء يف عرص 
كان�ت في�ه الكنيس�ة مس�يطرة بالكامل 
عىل عق�ول الّناس وحياته�م ومصائرهم. 

ناهيك ع�ن أّن أي خالف رصيح ملس�ّلمات 
الكاثوليكّية يمكن أن يجعل املخالف وقوداً 

لعذابات محاكم الّتفتيش. 
م�ن  محبوب�اً  ميليي�ه  ج�ان  األب  كان 
أبن�اء رعّيت�ه خاّص�ة الفاّلح�ي والفقراء 
ومحّبت�ه  بلطف�ه  ع�رف  واملس�تضعفي. 
وأخالقه الحميدة ولم يتواَن عن األخذ بأيدي 
أبن�اء رعّيت�ه ومس�اعدتهم ومس�اندتهم. 
إّل أّن ج�ان ميلييه ص�دم الجميع بما فيه 
الّس�لطة الكنس�ّية بوصّية اكُتش�فت بعد 
ممات�ه تبّي أّنه اح�رم العقي�دة واإليمان 
املسيحّي ظاهرّياً، وأّما يف الّس وطيلة أربعة 
عقود تبّي الوصّية أو الرّس�الة الفلس�فّية 
املتضّمنة م�ا يقارب الخمس�مائة صفحة 
ونرها رودولف ش�ارل سنة 1864 تحت 
 ،»Le testament Jean Meslier« عن�وان
واملوّجهة إىل سكان القرى واملدن والّسلطة 
الكنس�ّية إلحاده ورفض�ه لألديان وآراءه 
الّس�لبّية فيها. ما كان س�بّباً لعدم دفنه يف 
مقابر الكنيس�ة وعدم تس�جيله يف س�جّل 
املوتى، ول نعرف إىل اليوم أين دفن الكاهن 

الكاثوليكي امللحد. 
قد يتس�اءل البعض عن ق�درة األب ميلييه 
عىل كتمان رّسه أربعي عاماً. ويمكن الرّد 
ع�ىل هذا الّتس�اؤل ببس�اطة إذ إّن الخوف 
من الّسلطة الكنس�ّية املسيطرة كان سبّباً 

منطقّياً لع�دم إعالنه عن إلحاده. فال ريب 
أن ميلييه لم يرغ�ب يف املثول أمام محكمة 
الّتفتيش أو املوت حرقاً أو ذبحاً أو  ش�نقاً. 
وق�د يحت�ار البع�ض اآلخر يف س�لوك األب 
ميليي�ه تجاه رعّيت�ه وأمانت�ه وتفانيه يف 

الخدم�ة. ويف ه�ذا كالم آخر، واستش�فاف 
للحال�ة اإلنس�انّية الواح�دة يف كّل زم�ان 
ومكان. فع�ىل الرّغم من الّضغ�ط الّنفيّس 
الّ�ذي عاش�ه ميليي�ه كونه غري ق�ادر عىل 
إعالن إلحاده ومناقش�ة أف�كاره املعتمدة 

عىل النظرّية العقلّية فقط. وعىل الرّغم من 
رفضه للعقيدة املس�يحّية ورفضه لألديان 
بشكل عام، وعىل الرّغم من الواقع املعيش 
املعاين لفظائ�ع كثرية ارتكبت بحّق أبرياء 
إّل أّن األب ج�ان ميلييه ترّصف كإنس�ان. 
وأّم�ا أف�كاره وقناعات�ه اإللحادّية وآراؤه 
الّداعية لالشراكية الّتي تأّثر بها الكثري من 
مفّك�ري ع�رص الّتنوير، فلم تق�ف حاجزاً 
أم�ام إنس�انّيته الجامع�ة للعق�ل املفك�ر 

والقلب املحّب. 
ت�رّصف ج�ان ميلييه بضمري ح�ّي ومحّبة 
حقيقّي�ة تج�اه الفق�راء واملس�تضعفي 
وذوي الحتي�اج، مع أّن�ه كان بإمكانه أن 
يس�تفيد من كهنوته آنذاك ويس�لك سلوك 
الّسلطة الكنسّية وينزع طبيعّياً إىل النتقام 
الّظل�م. كم�ا كان بإمكان�ه أن ينتق�د  أو 
الّس�لطة الكنس�ّية ويتحّداه�ا وينتهي به 
األمر إىل املوت. أو أن يترّصف كملحد يف زّي 
كاه�ن أو يمارس كهنوت�ه كوظيفة. إّل أّن 
ميلييه ت�رّصف إنس�انّياً وضمريّياً وبإرادة 
ح�رّة بمع�زل ع�ن أّي منه�ج عقائ�دي أو 
إيمانّي. ول ريب أّن الّدافع هو املحّبة. فلنئ 
قيل إّن األب ميلييه كان محبوباً من رعّيته 
فذاك يعن�ي أّنه ترّصف عملّي�اً بما يتوافق 
وه�ذا الّتفاعل املحّب. إذ ل يمكن لإلنس�ان 
أن يش�عر بضعف اآلخر وحاجته أّياً كانت 

الحاجة، سواء أكانت مادّية أم معنوّية، إّل 
إذا حمل يف عمقه املحّبة. ول يمكن لإلنسان 
أن يحمل رؤية للمستقبل داعياً من خاللها 
الّطبقّي�ة  وإلغ�اء  الّصف�وف  توحي�د  إىل 
مثّق�ف  بعق�ل  تمّت�ع  إذا  إّل  الجتماعّي�ة 
ومّتزن يدفعه إىل احرام  الحّرّية والحقوق 
اإلنس�انّية. ول يمنع اإلنس�ان ع�ن الّظلم 
والنتقام إّل الّضمري الحّي ونبذ الّسلطوّية. 
فيسعى إىل الهتمام بشأن اآلخر ومساندته 
وتشجيعه إىل امليض قدماً. القيمة اإلنسانّية 
واحدة، أكان اإلنس�ان ملح�داً أو مؤمناً أو 
علمانّي�اً. وغالب الّظّن أّن هذه الّتصنيفات 
تخل�ق حواجز ب�ي البر وتقّيد إنس�انّية 
اإلنس�ان وتحج�ب عن�ه الّرؤي�ة العميقة 
ألخيه اإلنس�ان فيتعاىل ويتك��ّ وينغمس 
يف اإلع�الء الوهم�ّي للّذات. فإّما يش�عر أّنه 
مالحق أبداً وإّما يش�عر أّن�ه محور الكون. 
ق�د تكون ه�ذه الّتصنيفات أس�هل للعقل 
إّل أّنه�ا غ�ري موج�ودة يف حقيق�ة القيمة 
اإلنسانّية. فاإلنس�ان هو اإلنسان، وإذا ما 
تكاسل يف الّسعي إىل تنمية العقل وتطويره 
وتثقيفه، وتوانى عن اكتشاف عمق املحّبة 
املتأّصلة يف داخل�ه، وتراخى يف تدريب ذاته 
عىل مناقش�ة اآلخر واحرام عقله وإرادته 
وخ�ات�ه وتجارب�ه، بقي مروع إنس�ان 

ملقًى عىل حاّفة هذا الوجود.

جان ميلييه ينحاز إىل اإلنسانية

          محمود إسماعيل بدر 

يف س�ابقة لفت�ة يف األوس�اط الثقافية العربي�ة، صدر قبل 
أيام عن منشورات املتوسط – إيطاليا، بالتعاون مع منصة 
الكت�ب العربية اإللكرونية »أبج�د«، كتاب جماعي بعنوان 
»أج�راس الوباء – األناركّي�ة الصطناعية وإع�ادة تكوين 
العالم«، ش�ارك يف مادته 26 كاتباً ومثقفاً ومفكراً وشاعراً 
م�ن 10 دول عربي�ة وأجنبي�ة، وهم: نوري الج�رّاح، أحمد 
برقاوي، أبو بكر العيادي، لطيفة الدليمي، إبراهيم الجبي، 
خلدون الش�معة، فخري صال�ح، نادية هناوي، محمد آيت 
ميه�وب، مفيد نج�م، نهلة راحيل، يوس�ف وّقاص، محّمد 
صابر عبيد، ممدوح فرّاج النابي، هيثم حسي، حميد زناز، 
املتوّكل طه، فارس الّذهبي، مخلص الصغري، حاتم الصكر، 
أزراج عم�ر، مصطف�ى الحّداد، ب�الل س�امبور، إيمانويل 

بوتاتيس غريفوني، عبد الرحمن بسيسو. 
أرشف عىل الكتاب وقّدم له الشاعر السوري، املقيم يف لندن، 
نوري الج�راح الذي قال حول فكرة الكتاب: تبلورت فكرته 
ز مع عدد من الكاتبات والكتاب جرت  يف خض�مِّ نقاش مركَّ
الت وأفكار حول موضوع  دعوتهم لتدوي�ن انطباعات وتأمُّ
ي. كان ذلك مع بدايات انتش�ار الفريوس، ولم  حِّ الَعْزل الصِّ
تكن النتباهة إىل حجم الفاجعة قد ولدت، وبينما كانت تلك 
الكتابات َقْيَد النر يف ملف خاص ملجلة الجديد، كان الوباء 
ينت�ر يف كلِّ ناحي�ة من أنح�اء الكوكب، حاص�داً ِبِمْنَجلِِه 
األرواح. وق�د بدأت معال�م الفاجعة الكوني�ة تظهر، وراح 
القل�ق ينمو يف الوجوه والنََّظرات. قب�ل أن يختفَي الجميع 

يف البيوت. 
عىل ه�ذه الخلفية، ج�اءت مقال�ة كتبتها بعن�وان »أبناء 
ن�وح وطوف�ان الوباء« ورسع�ان ما س�يتحوَّل النقاش يف 
مضمونها إىل دعوة للمش�اركة يف كتاٍب منفصل عن امللف، 
وعن املجلة أيضاً، ليكون كتاباً يطوِّر، بحرية أك�، األس�ئلة 

واألفكار الواردة فيها.
وأضاف الج�راح: انطلق�ُت يف الكتابة من تس�اؤلت ملحة 
حول دور الفكر يف لحظة إنسانية حرجة، وذلك بإزاء ارتباك 
الفكر واملفكرين، وهيمنة يشء من املسحة األخالقية تارة، 
واأليديولوجي�ة تارة أخ�رى، يف ظل تناق�ض يف ترصيحات 
الجهات املس�ؤولة عن املنظومة الصحية يف جل دول العالم 
التي رضبها الوباء، ولعل رسعة انتشار الوباء، والهلع الذي 
تس�بب به، واإلقفال، وبوادر النهيار القتصادي، وانتشار 
الش�ائعات والتحلي�الت الت�ي ل تس�تند إىل معطيات طبية 
وعلمي�ة دقيق�ة.. كل هذا فاق�م الوضع بمجمل�ه، وجعل 
القضية يف أذهان املفكرين بالغة التعقيد، والصور املرتبطة 
بها ضبابية ومشوشة. وبالتايل، جعل مواقف املفكرين أقرب 
إىل العظ�ات األخالقية أو النقد الس�يايس، وه�و ما ينطبق 
عىل الس�لوفيني جيجك، واألمريكي تشومس�كي، واألملاني 
هابرم�اس. ولكن: ه�ل تكفي العظ�ات األخالقي�ة والنقد 

الس�يايس للتعام�ل مع لحظ�ة وجودية تمر به�ا البرية 
اليوم؟ هذا السؤال كان سبباً، من بي أسباب أخرى، لدعوة 
نقاد ومفكرين عرب، ومعهم بعض األوروبيي للمس�اهمة 
يف التفك�ري والحوار ح�ول النقطة الس�الفة ونقاط أخرى، 
وذل�ك انطالقاً من اعتبار يرى أن�ه ل يمكن ترك كل يشء يف 
األم�ر لجتهادات أهل السياس�ة واعتباراتهم، خصوصاً ما 
لحظناه من نشاط محموم لالقتصاديي الكبار من أرباب 
ال�ركات الك��ى ملواجهة اإلقف�ال، يف الوق�ت الذي حذر 
فيه األطباء واملراج�ع الصحية، ومن بينها منظمة الصحة 
العاملي�ة، من عدم الس�تجابة إىل دع�وات اإلقفال ومالزمة 
البيت والعمل، وهو ما دلَّ -فكرياً- عىل وجود رصاع رشس 
ب�ي مركزيت�ي يف العالم، هم�ا: مركزية الث�روة ومركزية 
اإلنس�ان. وعن س�بب دعوة كّتاب أوروبيي للمش�اركة يف 
الكت�اب، وهل فرض�ه وجوده يف بلد أوروب�ي، قال الجراح: 
السبب البديهي، هو أن الجائحة عاملية، والقرار الذي يمكن 
اتخاذه يف بلد بإزاء هذه الجائحة، سوف ينعكس بالرضورة 
عىل بقية بلدان العالم. وبالتايل، فإن املصري املشرك ل بد له 
من وعي مش�رك وهو ما يقتيض وجود تفكري مش�رك يف 
املس�ألة، وهو يف نظ�ري بات رضورة عاملي�ة. ولقد تأكد يل 
ذلك خالل مناقش�اتي مع عدد من الكتاب األوروبيي، فقد 
وجدت لديهم هماً مش�ابهاً. والدعوة إىل الكتاب جاءت عىل 
أمل أن ُيفتح الب�اب ملحاولة تفاعل فكرية عربية- أوروبية 
رين  ج�ادَّة، ته�دف إىل َخلْ�ق ن�وٍع م�ن التواصل ب�ي مفكِّ
وُمبِدعي عرٍب ونظراَء لهم يف أوروبا أوَّلً، ويف أطراف أخرى 
من العالَ�م. وحول الخالصة التي يمك�ن الخروج منها من 
ه�ذا الكتاب، قال الجراح: إن مق�الت الكتاب تطمح إىل أن 
، يتعلَّق بجملة من القضايا  ل أساساً لنقاش فكري ُحرٍّ ُتشكِّ
واإلشكاليات املطروحة عىل الفكر يف منعطف وجودي، هو 

األخطر، حتَّى اآلن، يف عرصنا الحديث. 
ويف ختام ترصيحه كش�ف ن�وري الج�راح ل�»التحاد« أنه 
بصدد إصدار كت�اب جماعي آخر، تحت عن�وان »الكوكبي 
األس�ري« ويضم ه�ذه امل�رة يومي�ات وتأم�الت ونصوصاً 

إبداعية عربية وضعت يف أيام العزل الصحي.
وينح�و كتاب »أج�راس الوب�اء« إىل تطويِر أس�ئلة وأفكار 
فرَضها وضٌع إنس�انّي كارثّي، نجَم عن انتشار وباٍء فّتاك، 
تزاَمَن ظهوُره مع انهيار الِقَيم الك�ى يف عالم اليوم. وهي 
األس�ئلة التي تحاول النطالَق من أرضيٍة ُمش�َركة، مولِّدًة 
أف�كاًرا تجرّب أن تتج�اوَز حاجَز النَّق�د املَُتَقوِْقع عىل ذاِته؛ 
فَي يستطلعون  -  أخالقيٍّ عميق بي ُمثقَّ بخلِق حواٍر فكريٍّ
ما س�تؤوُل إليه هذه اللَّحظة اإلنس�انية، منتقديَن الوضع 

ياسات الّنُيولي�اليَّة والجشع الرأسمايل. الناجم عن السِّ
وبهذا املعنى، يدعو الكتاب إىل ابتكاِر صَيغ جديدة ومعارصة 
لَتواُص�ل فكريٍّ ُمتع�دِّد املَش�اِرب واملَرِجعي�ات، إيماًنا بأنَّ 
الّتغي�ري الحقيقّي يف املس�ار البري، ل يأت�ي إلَّ من دعاة 

التَّغيري اإلنسانيِّي يف العالم.

اعالن»أجراس الوباء« إعادة تكوين العالـم
صادر من رشكة بغداد للمرشوبات الغازية

مسامهة خاصة
رأسامهلا )177,333,333,333( مليار دينار

دعوة اىل/ السادة املسامهني الكرام يف رشكة بغداد للمرشوبات
الغازية مسامهة خاصة

م/ اجتامع اهليئة العامة
اس�تنادا لحكام امل�واد 87،88 م�ن قانون ال�ركات )النافذ( رقم 21 لس�نة 1997 
وتنفيذاً لقرار مجلس الدارة املتخذ بجلس�ته الس�تثنائية السادس�ة املنعقدة يف 10/ 

.2020 /5
1-الستماع اىل تقرير مجلس الدارة عن نشاط الركة خالل السنة املالية املنتهية يف 

31/ 12/ 2019 واملصادقة عليه.
2-الستماع اىل تقرير مراقب الحسابات وامليزانية والحسابات الختامية للسنة املالية 

املنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2019 واملصادقة عليها.
3-مناقشة مقس�وم الرباح املتحققة مع مقرح بتوزيع نسبة من الرباح املتحققة 

واتخاذ القرار املناسب.
4-تعيي مراقب حسابات لسنة/ 2020 وتحديد اجوره وفق التعليمات.
5-انتخاب تسعة اعضاء اصليي وتسعة اعضاء احتياط املجلس الدارة.

6- تحديد مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الدارة.
7-ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الدارة.

راج�ي حضوركم او م�ن ينوب عنكم من املس�اهمي )بموجب ص�ك انابة او وكالة 
مصدق�ة من كاتب عدل عىل ان تودع النابات والوكالت لدى هيئة الوراق املالية قبل 
ثالث�ة اي�ام عىل القل من املوعد املحدد لالجتماع وفقا لح�كام املادة )91( من قانون 
الركات( مع ابراز استشهاد من سوق العراق لالوراق املالية بالسهم التي تحملونها 
اصالة وانابة ووكالة، ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني لالجتماع فسوف يؤجل 
الجتم�اع اىل يوم الثالثاء املص�ادف 28/ 07/ 2020 يف نفس الزمان واملكان للنظر يف 

فقرات جدول العمال.
مالحظة:-

1-سيم ايداع كراس يتضمن الحسابات الختامية لسنة/ 2019 لدى املرصف الصناعي 
قبل املوعد تس�هيال لحصول السادة املساهمي عىل اوليات الجتماع كما سيتم توفري 

نسخ كافية من الكراريس اعاله يف مقر الركة واملجمعات التسويقية.
2-يت�م ايداع الوكالت وانابات لدى هيئة الوراق املالية قبل مدة ل تقل عن ثالثة ايام 
من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة واستنادا ألحكام تعديل قانون الركات رقم 

)21( لسنة 1997 املعدل.
3-كما نهيب باملساهمي الكرام ممن لم يستلموا شهادات السهم او ارباح السنوات 

السابقة ))التي لم يراجع اصحابها لستالمها(( مراجعة الركة لستالمها.
يسنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير.

حمافظة بغداد
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد الرصافة

االرايض/ للتعاقد
م/ انذار

اىل املستأجر طالل كريم سلامن
بالنظر لعدم استغاللك املساحة املؤجرة لك بموجب عقدك املرقم 2386 
يف 21/ 8/ 1999 امل��م ع�ىل القطعة املرقم�ة 371/ 5 مقاطعة 31/ 
البدع�ة الجنوبية والبالغ مس�احتها 10/ 11 دونم امل��م وفق احكام 
القانون 35 لس�نة 1983 والق�رار 103 لس�نة 1997 وملجهولية محل 
القامة وألرتحالك عن املنقطة وعدم تبليغك بالنذار املوجه لك لذا ننذرك 
بوجوب اس�تغاللك مس�احة عقدك خالل مدة 90 يوم من تاريخ النر 
وبعكسه تتخذ الجراءات القانونية لفسخ عقدك واسرداد الرض منك 

فوق الصول.
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد/ الرصافة

احلاج عصام كريم االسدي
رئيس جملس االدارة

العدد: 4253 
التاريخ: 28/ 6/ 2020
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )64(
تعلن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية 
مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل )30( يوم ثالثون 
يوما تب�دا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية 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-القط�ع املرقم�ة )173ب و 58أ و 26أ و 3ب و 2ب و 2أ و 3أ( 
م28 الهرمات املشيد عليها )حداد باب وشباك( وبمساحة )120( 

م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2-موقع يف منطقة الغابات لنصب كش�ك علي�ه يف الجهة املقابلة 
للمخيم الكش�في بني محطة املاء وكش�ك رقم )3( مجاور للدرج 

وبأبعاد )3*2( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
3-الدكاك�ني املرقم�ة )32 و 33 و 34( الواق�ع يف منطقة س�وق 

املعاش م17 رجم حديد وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )65(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوصل خالل )30( يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغ�ة )30 %( من القيمة املق�درة مع الترصيح 
االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزاي�دة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف 
حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا للي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 

ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1-القط�ع املرقمة )669 و 679( م40 نينوى الرشقية املش�يد عليها كراج )بائع 
س�كراب( وبمس�احة )360( م2 ل�كل قطعة وحس�ب واق�ع الحال ومل�دة ثالث 

سنوات.
2-القطع املرقمة )782 و 241 و 177( م40 نينوى الرشقية املشيد عليها كراجات 
)بائع س�كراب( وبمساحة )300( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.
3-القط�ع املرقم�ة )465 و 477( م40 نين�وى الرشقي�ة املش�يد عليها كراجات 
)بائع س�كراب( وبمساحة )200( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.
4-القطع�ة املرقم�ة )517 ب( م40 نين�وى الرشقية املش�يد عليها ك�راج )بائع 

سكراب( وبمساحة )100( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
5-القطعة املرقمة )991( م40 نينوى الرشقية املشيد عليها كراج )بائع سكراب( 

وبمساحة )290( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
6-القطعة املرقمة )681( م40 نينوى الرشقية املشيد عليها كراج )بائع سكراب( 

وبمساحة )220( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثالث )98( والصادر يف 24/ 6/ 2020
تعل�ن اللجن�ة اعاله عن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية الحمدانية وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( 
وبطريق�ة املزاي�دة العلني�ة. فعىل الراغب�ني بااليج�ار مراجعة مديري�ة بلدية 
الحمدانية وخالل مدة )15( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة )50 %( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة 
يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اج�ور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار 
والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ تصديق قرار 
االحالة وبخالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب 
الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك اضافة اىل 
مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف 

مقر مديرية بلدية الحمدانية.
مالحظة/ مدة االيجار سنة واحدة فقط

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )97( والصادر يف 24/ 6/ 2020
تعل�ن اللجن�ة اعاله عن تأج�ري العق�ارات املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه 
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية الحمدانية وفقا الحكام القانون )21( 
لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية. فعىل الراغبني بااليجار مراجعة 
مديرية بلدية الحمدانية وخالل مدة )15( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبني معه�م التأمين�ات القانونية البالغ�ة )50 %( من 
القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر 
البلدية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور نرش االعالن واملصاريف 
االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام 
العق�د خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه 
يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل 
وتحمل�ه فرق البدلني وكافة املصاريف االخ�رى املرتبة عىل ذلك اضافة 
اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون 

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

العدد : 122
التاريخ : 17/ 3/ 2020

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

رعد عيل نجم
رئيس مهندسني اقدم

مدير بلديات حمافظة نينوى

رعد عيل نجم
رئيس مهندسني اقدم

مدير بلديات حمافظة نينوى

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 121
التاريخ : 17/ 3/ 2020

المشيد على القطعة المرقمةنوع الملك ورقمهت
15/ 65 م154 مارقرياقوس بشمونيدكان/ 1153
136/ 23 م154 مارقرياقوس بشمونيكشك/ 220
116/ 2 م154 مارقرياقوس بشمونيالشقق/ 7 و 38
130/ 47 م154 مارقرياقوس بشمونيدكان/ 132 و 4143
520/ 1 قرة قوشالدكان/ 19 وشقة مكونة من ستة غرف5
821/ 1 قرة قوشدكان/ 91 و 92 و 93 والشقق/ 3 و 4 و 65
253/ 2 م154 مارقرياقوس بشمونيساحة وقوف السيارات بمساحة 2500 م72
98/ 5 م154 مارقرياقوس بشمونيساحة وقوف السيارات بمساحة 1200 م82
1533 قرة قوشساحة وقوف السيارات بمساحة 2167 م92
520/ 5 قرة قوشاالكشاك/ 3 و 5 و 106

المشيد على القطعة المرقمةنوع الملك ورقمهت

15/ 65 م154 مارقرياقوس بشمونيدكان/ 152 و 154 و 1155

15/ 66 م154 مارقرياقوس بشمونيشقة/ 26

116/ 2 م154 مارقرياقوس بشمونيالشقة/ 9 ودكان/ 111 و 112 و 114 و 3117
520/ 1 قرة قوشدكان/ 415
1656 قرة قوشدكان/ 82 و 83 و 595
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

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

وكن شكوًرا عىل كل ما تتلقاه. 

عزي�زي برج الثور،ال تص�اب بخيبة أمل كبرية 
مع س�ري مجريات األم�ور اليوم، فع�ىل الرغم 
من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثري. 
ق�اوم الرغبة يف لوم اآلخرين إذا س�ارت األمور 

ضد رغبتك. 

عزيزي برج الجوزاء،لقد اتخذت مس�اًرا جديًدا 
وتتقدم بخط�وات نوًعا م�ا متثاقلة يف تحقيق 
طموحات�ك، ولذلك ودِّع ماضي�ك وما يتعلق به 
وال تنظ�ر إىل الوراء. احتفظ فق�ط بالذكريات 
ر تركيزك وطاقتك  الجميلة دون التقيد بها وسخَّ

ملا هو يف انتظارك.

عزيزي برج الرسطان،اذا كنت ترغب يف النجاح 
ويف تحقي�ق يشء ذو قيم�ة، فح�ان الوق�ت أن 
تتحال�ف م�ع اآلخري�ن، ق�د يكونوا أقرب�اء أو 
أصدق�اء أو زم�الء يف العم�ل. ال ت�دع الفرصة 
تفوتك، فيجب عليك االنتفاع من هذه الفرصة 

وبذل مجهود.

عزي�زي برج األس�د،حالتك البدنية والذهنية يف 
أحس�ن حال، ل�ذا لديك تأث�ري إيجابي كبري عىل 
اآلخرين الذين يالحظون مدى إيجابيتك وملعانك 
بكامل ثقة. سوف تنفُ�ذ الحماسة التي تغمرك 

وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه

العذراء،األش�خاص يف محي�ط  ب�رج  عزي�زي 
العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع 
م�ن هذه الفرتة ملواجهة املش�اكل الصعبة مع 
فريقك وبالتايل االقرتاب أكثر من هدفك. سوف 
تس�اعد الديناميكية التي تنمو بني الفريق عىل 

الوقوف بصالبة أمام أصعب التحديات 

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

الخري كنتيجة ألي قرار تتخذه. 

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

إن استغرق األمر زمًنا أطول

عزيزي برج القوس،يف ه�ذه اللحظة أنت تريد 
الكثري يف نفس الوقت؛ خذ خطوة إىل الوراء، وإال 
فإن األمور س�وف تتعقد يف العم�ل. قد يتحول 
الزم�الء بعيًدا عنك. يف حياتك الخاصة، قد يفيد 

أن تمارس بعض ضبط النفس أيًضا، 

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

النزاعات.

عزي�زي ب�رج الدلو،تب�دو األم�ور يف صالح�ك 
اليوم، فاستغل املوقف لالنتهاء من املرشوعات 
املعطلة ولبدء مرشوعات جدي�دة فور االنتهاء 
من هذه الخطوة. ثقتك مصدر إللهام اآلخرين، 

خاصة الذين يعملون معك. 

عزي�زي ب�رج الحوت،يأت�ي الي�وم مصحوًب�ا 
ببع�ض املش�كالت، فس�وف تقاب�ل مواقف ال 
يمكن التغلب عليه�ا إال من خالل تغيري رؤيتك 
لألم�ور. افص�ل نفس�ك ع�ن كل ما ه�و قديم 

ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد.

العذراء

احلوت

أنواع أسامك هي أفضل مصادر فيتامني »د«
تعت�ر الفيتامينات رضورية لجس�م 
اإلنسان، والس�يما فيتامني »د« الذي 
يمكن أن ي�ؤدي نقصه إىل مضاعفات 

هشاش�ة  ذل�ك  يف  بم�ا  خط�رية، 
العظام.

وتعتر أشعة الشمس، أهم مصدر 
لهذا الفيتامني، حيث يقوم الجسم 
بتصنيع الكمي�ة التي يحتاج إليها 
المتص�اص الكالس�يوم م�ن أجل 
ضمان بن�اء عظام قوية وصحية. 
ولس�وء الحظ، يعان�ي الكثري من 

نقص هذا الفيتامني.

 Daily Express ملوق�ع  ووفق�ا 
الريطان�ي، فإن س�مك »أبو س�يف« 
هو أح�د أفضل األطعم�ة التي يمكن 

إضافتها إىل النظ�ام الغذائي، إذ يوفر 
85 غراما فقط من�ه أكثر من الكمية 

اليومية املوىص بها من فيتامني »د«.
كم�ا يش�ري املوق�ع إىل أن كمي�ة 
مماثلة أيضاً من س�مك الس�لمون 
توفر كمي�ة فيتام�ني )د( املوىص 
بها أيضا، حس�ب موقع »كليفالند 

كلينك«.
يف ح�ني، يع�د س�مك التون�ة أح�د 
املص�ادر الغني�ة بفيتامني »د »، إذ 
يوفر ح�وايل 170 غراًما من التونة 
املصفاة احتياجات الجسم اليومية 

م�ن فيتامني »د« ، والت�ي تبلغ حوايل 
10 ميكروغرام.

الصح�ة يف كن�دا  إدارة  أن  إىل  يش�ار 
تويص البالغني األصحاء بتناول الفرد 
 D إلجمايل يومي من مكمالت فيتامني
تصل إىل 600 وحدة دولية حتى س�ن 
70، وإىل 800 وح�دة دولية بعد س�ن 
70. وتشري مصادر طبية أخرى، إىل أن 
البالغني املعرض�ني للخطر من مرض 
هشاش�ة العظام يجب أن يتناولوا ما 
ب�ني 400 إىل 2000 وح�دة دولية من 

.D فيتامني

والدة طفلة بفمني
ش�هدت إح�دى الوالي�ات األمريكية 
حدثا طبيا ن�ادرا، حيث ولدت طفلة 
بفم�ني أو م�ا يع�رف علميا باس�م 
»ازدواجية الرأس أو هياكل الوجه«، 
والتي تم تسجيل نحو 35 حالة فقط 

بها لدى البرش منذ عام 1900.
س�اوث  بجامع�ة  األطب�اء  وق�ال 
كارولين�ا األمريكية، يف تقرير طبي، 
إنه أثناء فحص أحد األطباء للطفلة 
تبني وجود كتلة غري عادية إىل يمني 
منطق�ة الف�م، لكن املوج�ات فوق 
الصوتي�ة قب�ل الوالدة ل�م ترصدها 
بدق�ة وكان أغل�ب الظ�ن وقتها أنه 
يف  خل�ل  أو  ورم  أو  دهن�ي  كي�س 

النسيج الليفي.
وأش�ار األطب�اء، إىل أنه بع�د الوالدة 
تب�ني أن الكتل�ة هي عب�ارة عن فم 

ثان حيث كان هناك شفة وتجويف 
يتح�رك  صغ�ري  ولس�ان  وأس�نان 
بالتزامن مع لسان الطفلة الرئييس، 
الفت�ني إىل أن الف�م اإلض�ايف للطفلة 
لم يسبب أي مش�اكل يف تنفسها أو 
قدرته�ا ع�ىل الرضاع�ة، وال يتصل 

حتى بفمها املركزي.
ووفق�ا لتقرير األطب�اء فإنه يف مثل 
حال�ة الطفل�ة، ت�م إج�راء عملي�ة 
جراحي�ة إلزال�ة الفم اإلض�ايف، بعد 
بلوغه�ا 6 أش�هر فق�ط، حيث تمت 
املخاطي�ة  األغش�ية  بع�ض  إزال�ة 
للعض�الت والعظام والفم وأنس�جة 
املريء، باإلضاف�ة إىل الغدة اللعابية 
و6 أس�نان غري متقطع�ة، وكل ذلك 
أثناء محاول�ة الحفاظ عىل أعصاب 

وجهها.

اعراض حتدث جلسمك عند التوقف عن التدخني
أب�رز مجل�س الضم�ان الصح�ي 
والتط�ورات  النتائ�ج  التعاون�ي 
الت�ي تح�دث بجس�م  اإليجابي�ة 
املدخ�ن، والت�ي يب�دأ تأثريه�ا يف 
الظهور بع�د 20 دقيقة فقط من 

االمتناع عن التدخني.
وأوض�ح أن�ه بع�د 15-20 دقيقة 
من بدء االمتناع عن التدخني يعود 
ضغط الدم ومعدل نبض القلب إىل 
املستوى الطبيعي، وبعد 8 ساعات 
يقل معدل ثاني أوكس�يد الكربون 
ويرتفع األكس�جني يف الدم، وبعد 

24 س�اعة تظه�ر بعض أع�راض القلق 
والتوتر واملزاج العصبي.

وأضاف أنه بعد 48 س�اعة تعود حواس 
الش�م والت�ذوق للتطور لتص�ل لحالتها 
الطبيعية، وبعد 72 س�اعة تبدأ الش�عب 

باس�تعادة  الرئت�ني  يف  الهوائي�ة 
صحتها، وبعد 2-3 أس�ابيع تعود 
ال�دورة الدموي�ة لطبيعتها وتزيد 

قدرتك عىل التحمل.
وأشار إىل أنه بعد 30 يوماً تتحسن 
الوظائف التنفسية وتبدأ األعراض 
الس�يئة باالختفاء، وبعد 40 يوماً 
يكون املريض ق�د نجح يف اإلقالع 
ع�ن التدخ�ني وتختف�ي أع�راض 
االنس�حاب، وبعد سنة من اإلقالع 
تنخفض مسببات حدوث أمراض 
القلب الوعائية 50% وبعد 20 سنة 
يكون جسم املدخن املقلع مماثالً لجسم 

غري املدخن.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2 كيلو كوسا حجم صغري - 3 كوب كبري أرز بسمتي - ½ كيلو لحمة مفرومة 
– ¼ ملعقة صغرية )ملعقة ش�اي( كمون - ¼ ملعقة صغرية)ملعقة ش�اي( 
كركم - ¼ ملعقة صغرية )ملعقة شاي( فلفل أسود - 1 ملعقة صغرية)ملعقة 
ش�اي(  ملح - 1 ملعقة كبرية )ملعقة طعام( س�منة س�ايحة بدرجة حرارة 

الغرفة - 6 فصوص ثوم مهروس - رشة ملح ليمون
 طريقة عمل محي الكوسا بالرغل

 مكونات الشوربة )املرق(
2 لرت ماء

4 حبات طماطم )عصري(
2 ملعقة كبرية )ملعقة طعام( صلصة طماطم

8 فصوص ثوم سليمة
عصري 2 حبة ليمون

رشة ملح

حميش الكوسا السوري

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م إنه تم توصي�ل خطوط 
ع�ام  يف  األوىل  للم�رة  التليف�ون 

.1914
هل تعلم إن الحوت األزرق يستطيع 
اصدار أصوات عالية تصل إىل 188 

ديسيبل.
هل تعلم أن بحرية ميد املتواجدة يف 
الواليات املتحدة األمريكية هي أكر 

بحرية يف العالم صنعها اإلنسان.
هل تعلم أن أكثر الحيوانات السامة 
هي ضفادع الس�هم الس�امة التي 

تعيش يف قارة أمريكا الجنوبية.
هل تعل�م أن العال�م أوتو هان هو 
أول من اكتش�ف اإلنشطار النووي 

من خالل تقسيم اليورانيوم.
ه�ل تعل�م أن أقوى لي�زر يف العالم 
يتواجد يف مختر لورانس ليفرمور 
الوطنّي املتواجد يف الواليات املتحدة 
األمريكية وه�و ينتج طاقًة تعادل 
100.000.000.000.000 واط من 

الطاقة ل� 0.000000001 ثانية.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2167( الثالثاء  30  حزيران  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز



رياضة7
العدد )2167( الثالثاء  30  حزيران  2020

عدنان درجال يوجه بإيقاف إجراءات 
االستثامر يف أعرق األندية البغدادية

             المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدنان 
درج�ال، بإيق�اف إج�راءات االس�تثمار 
وتقطي�ع ن�ادي االعظمي�ة الري�ايض يف 

بغداد.
وقال مدير عام دائرة االستثمار والتمويل 
الذات�ي يف وزارة الش�باب والرياضة عيل 
شمس الدين يف بيان نرشه موقع الوزارة 
الرس�مي، إن »مرشوع االستثمار بنادي 
االعظمي�ة، هو مرشوع قدي�م تم توقيع 
عقده يف عام 2013 وفيه مراحل توسعة 

واضافات«.
وأوضح أن »وزير الش�باب وجه بإيقاف 
كافة االجراءات وعدم اضافة اي مكونات 
مس�تقبال يف م�رشوع ن�ادي االعظمي�ة 
الري�ايض، بن�اًء عىل مناش�دات ش�باب 

ورياضيي االعظمية والنادي للوزير«.
يذك�ر ان نادي االعظمية يع�د من اعرق 
األندي�ة يف الع�راق، حي�ث تم تأسيس�ه 
عام 1951 بحضور ملك العراق الس�ابق 

فيصل الثاني 
س�مي  و
النادي  باسم 

امللكي.

عبد احلسني عبطان: السياسيون اتفقوا عىل اهناء ظاهرة نجاح الرياضة العراقية
             المستقبل العراقي/ متابعة

اكد وزير الشباب والرياضة االسبق، عبد الحسني 
عبطان، ان السياس�يني، اتفق�وا عىل انهاء 
العراقية. الرياض�ة  ظاهرة نج�اح 

حدي�ث  يف  عبط�ان  وق�ال 
لربنام�ج »صوت املالعب«، 
العراقي�ة  »الرياض�ة  إن 
نجاح  ظاهرة  ش�هدت 
بس�بب رف�ع الحظ�ر 
عن املالع�ب العراقية 
كبرية  مالعب  وبناء 
يف اغلب محافظات 
العراق«.وأوضح 
أن�ه »م�ن غ�ري 
ان  املنص�ف 
ظاهرة  تنسب 
يف  النج�اح 
ض�ة  يا لر ا
اىل  العراقي�ة 
الحس�ني  عب�د 

عبطان، فالنجاح تحقق بس�بب جهد مجموعة 
من الشباب يف وزارة الشباب والرياضة وخارجها 
ايضاً«.وأض�اف »بع�د انتخاب�ات ع�ام 2018، 
كان م�ن املفرتض ان تتح�ول ظاهرة النجاح يف 
الرياض�ة اىل القطاع�ات األخرى، لكن لألس�ف 
التمست اتجاهاً من السياسيني بان هناك اتفاق 
بإنهاء ظاهرة النجاح يف الرياضة ألنها ستشكل 
خطراً عليهم«.وبني عبطان، »حني تم ترشيحي 

ملنصب ام�ني بغداد، اغلب السياس�يني أبلغوني 
بان�ي ل�و تس�لمت باملنص�ب، س�أخذ أص�وات 
العاصمة بغداد باكتساح«.وعن تسنمه منصب 
مستش�ار رئيس الوزراء، أكد عبطان ان »خالل 
فرتة ثالثة اشهر قدمت مجموعة من الحلول اىل 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي وبعدها ش�عرت 
بان�ه ال يوجد ما يس�اعد عىل النج�اح، فقررت 

االنسحاب بهدوء«.

وليد سالـم 
يودع القيثارة اخلرضاء

بروس: دي بروين سينتقل 
إىل نيوكاسل

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعلن العب فريق كرة القدم بنادي الرشطة الريايض، وليد 
سالم، رحيله عن صفوف الفريق يف املوسم املقبل.

وقال سالم يف تدوينة عرب حسابه الرسمي عىل »انستغرام«، 
»اتخ�ذت قراراً والدمعة يف عيني.. ش�كراً جمهور الرشطة 
الويف.. ش�كراً لكل األيام الجميلة التي عشتها مع الفريق، 
شكراً الدارة نادي الرشطة، شكراً الخوتي اإلداريني، وداعاً 

للقيثارة«.
يذكر ان س�الم يلعب يف صفوف نادي الرشطة منذ موسم 

.2012
وس�بق وان مثل س�الم اندية أربيل والكهرب�اء يف الدوري 

العراقي املمتااز.

سيتني: التواصل جيد مع مييس.. وننتظر هدايا ريال مدريد

يوفنتوس يمدد عقود بوفون وكيليني

              المستقبل العراقي/ متابعة

شدد كيكي س�يتني املدير الفني لربشلونة، 
عىل عدم وجود خالفات مع العبي الفريق، 
مؤك�ًدا يف الوق�ت ذات�ه أن عالقت�ه جي�دة 
بجميع العنارص.وقال سيتني يف ترصيحاته 
خالل املؤتم�ر الصحفي قبل لق�اء أتلتيكو 
»اجتم�اع غرفة املالب�س؟ لدينا اجتماعات 
كث�رية. باألم�س تحدثن�ا ع�ن العدي�د من 
املواضي�ع لك�ن ركزنا عىل ك�رة القدم وما 
يجب القيام به بش�كل أفضل«.وأضاف »يف 
البداية نتفوق لكن ال نرتجم ذلك إىل أهداف 
وهذا يولد التوتر ويس�بب لنا اإلحباط وهذا 
أم�ر طبيعي، يمك�ن أن يتغري ذل�ك بمجرد 
تحقي�ق انتصار أكث�ر مرونة«.وعن واقعة 
مي�ي، عل�ق »األمر لي�س أكث�ر صعوبة، 

هناك دائًما خالفات، ففي حياة كل شخص 
طريقت�ه الخاص�ة يف رؤي�ة األش�ياء، من 
الطبيع�ي وجود خالفات، أنا ل�م أكن العًبا 
س�هالً أيًضا، الفكرة العامة هي التي تهم، 
التواصل جيد بيننا«.وواصل »علينا جميًعا 
أن نتخ�ىل عن جزء من أنفس�نا بما يف ذلك 
العب�ي كرة الق�دم من أج�ل الفريق، يجب 
علي�ك التضحية بأش�ياء ش�خصية معينة 
لصال�ح الفريق، وس�يمنحنا ذلك النرص يف 
معظ�م الوقت«.وعن فق�دان قوته، رصح 
»أن�ا مقتن�ع أنن�ا نق�وم بعمل جي�د، وأن 
هناك أش�ياء يتوجب علينا تحس�ينها، وأن 
االنتصارات تخفي الكثري من األش�ياء، أما 
الهزيم�ة تخرج كل ذل�ك«. وأردف »إرشاك 
جريزمان؟ الحقيقة هي أن 11 العًبا فقط 
يمكنه�م اللع�ب، أنت�م تس�ألون أيًضا عن 

سبب عدم الدفع بفاتي وبويج، اختار وفًقا 
مل�ا أراه يف التدريبات«.ونوه س�يتني »ريال 
مدري�د؟ يمكنن�ا أن نتحكم يف م�ا يخصنا، 

والتحس�ن كي ال يتك�رر ذلك م�رة أخرى، 
نأمل أن يمنحنا املنافس بعض الهدايا، لكن 

عليك أن تفكر يف نفسك أوالً«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ن�ادي يوفنت�وس اإليط�ايل، تمدي�د عق�ود الثنائي 
املُخ�رم جانلويج�ي بوفون ح�ارس املرم�ى، واملدافع 

جورجيو كيليني.وبحس�ب املوقع الرس�مي للنادي، فإن 
تمدي�د عق�ود الثنائي، س�يكون ملدة موس�م واحد، حتى 
صي�ف 2021 املقبل.وأض�اف البي�ان: »هن�اك العبون ال 
يحتاج�ون لتقدي�م، واألبط�ال تتحدث قصصه�م عنهم، 

وعالقتهم بالقميص أبدية، فهم أمثلة عىل أرض امللعب ويف 
غرفة تبديل املالبس، وقادة وحاميل جينات للنادي«.ُيذكر 
أن يوفنت�وس يعتيل صدارة ترتيب الكالتش�يو برصيد 69 

 4 وبف�ارق  نقاط عن الوصيف التسيو.نقط�ة، 

سولسكاير: جوميز سريحل
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال أويل جونار سولس�كاير مدرب مانشس�رت يونايتد، إن 
العب الوسط الش�اب الواعد أنخيل جوميز سريحل عن أولد 

ترافورد بعد الفشل يف االتفاق عىل توقيع عقد جديد.
وكان سولس�كاير يأم�ل يف موافق�ة جومي�ز، ال�ذي ذكرت 
وسائل إعالم بريطانية أنه قد ينتقل إىل تشيلي، عىل توقيع 

عقد جديد.
لك�ن املدرب النرويج�ي قال يف مؤتمر صحف�ي إنه ال يوجد 
جديد بش�أن الالعب البال�غ عمره )19 عام�ا( الذي ينتهي 
عقده الحايل غدا الثالثاء.وقال سولسكاير عن العب منتخب 
إنجل�رتا تح�ت 20 عاما: »ليس لدي أي أخب�ار. لذلك ال يبدو 
أنه )س�يبقى(. لم أس�مع من النادي أم�س أو صباح اليوم 
أي يشء«.وأردف: »يبدو أنهم لم ينجحوا يف التوصل التفاق، 

لذلك فاإلجابة املتوقعة والقصرية نعم )سريحل(«.
وس�يلعب يونايتد غدا الثالثاء ع�ىل أرض برايتون أند هوف 
ألبي�ون يف محاولة ملواصلة عدم الخس�ارة للمباراة 14 عىل 
الت�وايل يف كافة املسابقات.ويس�عى يونايت�د لتعزيز فرص 
الفري�ق يف إنهاء املوس�م بني املراك�ز األربع�ة األوىل املؤهلة 

لدوري أبطال أوروبا.
دوري األبطال

ويعتق�د سولس�كاير، قب�ل 7 مباري�ات ع�ىل النهاي�ة، أن 
العبيه أخريا يرتجمون أف�كاره يف امللعب ويتطلعون للتأهل 
لدوري األبطال.وأضاف املدرب النرويجي: »أعتقد أن العديد 
م�ن األندية تتناف�س عىل املركزي�ن الثالث والرابع. ليس�رت 

وتشيلي ونحن وولفرهامبتون نقدم أداء جيدا«.
ويحت�ل يونايتد املركز الس�ادس متأخرا بفارق 5 نقاط عن 

تشيلي صاحب املركز الرابع.

رسميًا.. آرثر ميلو ينتقل إىل يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ن�ادي برش�لونة، انتق�ال الع�ب خط الوس�ط 
الربازييل آرثر ميلو إىل صفوف يوفنتوس اإليطايل.وقال 
املوقع الرس�مي للنادي: »برشلونة ويوفنتوس توصال 
التفاق رس�مي النتق�ال آرثر ميلو إىل الن�ادي اإليطايل 

مقاب�ل 72 مليون يورو، باإلضافة إىل 10 ماليني يورو 
أخ�رى كمتغريات إضافية«.وأضاف البيان: »س�يبقى 
الالع�ب يف صف�وف برش�لونة، حتى نهاية املنافس�ة 
يف موس�م 2019-2020«.وانض�م آرث�ر إىل صف�وف 
برشلونة يف صيف 2018، قادًما من جريميو الربازييل، 
ولعب 72 مباراة بقميص البلوجرانا.كما سجل الالعب 

خ�الل  أه�داف   4
قضاهما  موس�مني 
البارس�ا،  م�ع 

وت�وج بلقب�ني هم�ا 
الس�وبر  وكأس  الليجا 

اإلسباني يف موسم 2019-2018.

املال وراء ضياع صفقة حكيمي 
من دورمتوند

              المستقبل العراقي/ متابعة

منذ أش�هر والحديث ال يكاد يتوقف عن 
الالع�ب املغربي أرشف حكيم�ي، الذي 
ج�ذب األنظ�ار بق�وة، بفض�ل مرونته 
التكتيكية الكبرية، وقدرته عىل اللعب يف 
أكثر من مركز فوق املستطيل األخر.

إدارة  أب�دت  حكيم�ي،  تأل�ق  وأم�ام 
بوروس�يا دورتمون�د يف أكث�ر من مرة، 
رغبته�ا الكبرية يف الحف�اظ عىل الدويل 
املغربي، الذي لم يغلق بدوره الباب أبًدا 

أمام الفريق األملاني.
بيد أن دورتموند، ل�م يكن عىل ما يبدو 
مس�تعًدا لفتح خزائنه بشكل أكرب، من 
أجل ضم أرشف حكيمي بش�كل نهائي 

من ريال مدريد
امل�ال  أن  »كيك�ر«  مجل�ة  وكش�فت 
ه�و الس�بب الوحي�د وراء ع�دم تعاقد 

دورتموند م�ع أرشف حكيم�ي بصفة 
نهائية. وأضافت نقاًل عن مايكل زورك 
املدير الريايض لدورتموند قوله إن مبلغ 
45 مليون ي�ورو املطل�وب للتعاقد مع 
حكيم�ي »غ�ري ممك�ن« ألن الفريق ال 

يستطيع حالًيا دفع هذا املبلغ الكبري.
كان  دورتمون�د،  أن  املجل�ة  وكش�فت 
يملك فرصة كبرية للتعاقد مع حكيمي، 
إذ أن عق�د إعارة الالع�ب كان يتضمن 
بن�ًدا يتيح لدورتمون�د األحقية يف رشاء 
الالع�ب، يف ح�ال تق�دم أي فري�ق آخر 

بعرض لضمه.
وتابعت »كيكر« أنه لو عرض دورتموند 
مبل�غ 45 ملي�ون ي�ورو، ال�ذي قدم�ه 
إن�رت لضم الالعب، ف�إن دورتموند كان 
س�يضم الدويل املغربي بش�كل تلقائي، 
غ�ري أن الفري�ق األملاني ل�م يفعل هذا 

البند.

               المستقبل العراقي/ متابعة

فاج�أ مدرب نيوكاس�ل يونايتد س�تيف ب�روس املتابعني 
عندما أعلن مازحا، انتقال نجم مانشس�رت س�يتي كيفني 

دي بروين إىل صفوف فريقه.
 وكان دي بروين يجري مقابلة مصورة قبل انطالق مباراة 
فريقه امام نيوكاسل مساء األحد، ضمن منافسات الدور 
ربع النهائي من مس�ابقة كأس اإلتحاد اإلنجليزي، عندما 

باغته بروس وقاطعه أمام الكامريا.
 وق�ال ب�روس مازحا: »إنه س�يبقى هنا، س�يأتي إىل هنا 

ويبقى، حسنا، هذا خرب حرصي من نيوكاسل الليلة«.
 وتابع بروس: »لقد س�ئم من مانشس�رت س�يتي وسيأتي 
للعب لصالح نيوكاسل«، قبل أن يغادر، يف وقت ضحك فيه 

دي بروين عىل املوقف قبل أن يكمل اللقاء.
 وكان�ت املب�اراة ق�د انتهت بفوز مانشس�رت س�يتي عىل 
نيوكاس�ل 2-0، ليتأهل إىل الدور نص�ف النهائي، ويالقي 

آرسنال عىل ملعب »ويمبيل« العريق.

دال بينو: رونالدو ولوكاكو أثبتا جاذبية الكرة اإليطالية
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د باولو دال بينو، رئي�س رابطة كرة القدم 
اإليطالي�ة، أن الثنائ�ي كريس�تيانو رونالدو، 
نج�م يوفنتوس وروميلو لوكاكو، مهاجم إنرت 
ميالن، أظهرا أن الكرة اإليطالية ما زالت قادرة 

عىل جلب »الالعبني األبطال«.
وق�ال دال بين�و يف ترصيحات�ه م�ع صحيفة 
»نيويورك تايمز«: »هناك اتحاد أكرب مما كان 

عليه قبل انتش�ار ف�ريوس كورونا، ألن نقص 
املباري�ات أزال العدي�د م�ن القضاي�ا من عىل 
الطاولة«.وأضاف »ال يوج�د جدال يف األحداث 
امليداني�ة بامللع�ب، وأخطاء التحكي�م والجدل 
الدائ�ر حول الالعب�ني، زال الكثري م�ن التوتر، 
لقد غري فريوس كورونا أشياء عديدة، حتى يف 

طريقة تعامل الناس مع بعضهم البعض«.
وواص�ل »لوكاك�و ورونال�دو أظه�را أن كرة 
الق�دم لدينا ال تزال قادرة ع�ىل جذب الالعبني 

»انقط�اع  الرابط�ة  رئي�س  األبطال«.وتاب�ع 
املوس�م س�يكون ل�ه تأث�ريه الق�وي عىل كل 
م�ن األندي�ة وقيم�ة الالعبني«.وفيم�ا يخص 
ع�ودة الجماهري، أوضح دال بين�و: »يجب أن 
نتح�ىل بالح�ذر والص�رب، لكننا واثق�ون من 
أنه إذا اس�تمر الوض�ع الصحي يف التحس�ن، 
فإن الع�ودة التدريجية للجماه�ري إىل املالعب 
س�تكون حقيقية وربما حت�ى نبدأ يف ذلك من 

الشهر املقبل«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

رقم مميز لبنزيام خلف مييس وسواريز
            المستقبل العراقي/ متابعة

تأل�ق الفرني كري�م بنزيما مهاجم ري�ال مدريد، 
بعدما قاد فريقه امللكي لفوز صعب عىل إسبانيول، 
ال�دوري  إط�ار  يف  األح�د،  أم�س   ،)0-1( بنتيج�ة 

اإلسباني.
وس�اهم بنزيما يف صناعة هدف املباراة الوحيد، الذي 

سجله الربازييل كاسيمريو يف شباك إسبانيول.
وبحس�ب ش�بكة »أوبت�ا« لإلحصائيات، ف�إن بنزيما 
هو ثال�ث العب من الدوري اإلس�باني يحق�ق أرقاًما 

مزدوجة يف األهداف والتمريرات الحاسمة.
وس�جل كري�م بنزيم�ا 22 هدًف�ا وق�دم 10 تمريرات 

حاسمة، طوال املوسم الحايل يف مختلف املسابقات.
وأضافت الشبكة أن بنزيما يأتي خلف ثنائي برشلونة، 
ليوني�ل مي�ي )26 هدًف�ا و21 تمري�رة حاس�مة(، 

ولويس سواريز )16 هدًفا و11 تمريرة حاسمة(.
ونوه�ت صحيف�ة س�بورت أن أرق�ام بنزيم�ا كانت 
املفت�اح الرئي�ي لريال مدري�د، لكي ينف�رد بصدارة 
ج�دول ترتي�ب الليجا حت�ى اآلن، ال س�يما وأنه يقدم 

مستويات مميزة تحت قيادة املدرب زيدان.
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النكوص الفكري واعالم »الفزعة«! توحدوا وأعطونا قائدًا

مازن صاحب المهندس سعد المحمداوي 

م�ن املب�ادئ العامة للقي�ادة واإلدارة يف اغل�ب االنظمة 
السياس�ية لدول العالم ان تقوم بتقديم برنامج ناضج 
فكري�اً ومهنياً، يضع هذا الربنامج بأيدي قائد س�يايس 
يتمت�ع بق�درات عالية م�ن القي�ادة واالمان�ة واالدارة 
املخلصة النابعة من حب الوطن والشعب لكي يستطيع 
جمع ش�تات الجماهري والتوجه بهم نحو البناء والخري 
والعط�اء وهذا ما تأمله الش�عوب املظلوم�ة واملغتصبة 

حقوقهم.
لذل�ك تبحث ه�ذه االنظمة السياس�ية م�ع جماهريها 
عن الطرق املؤدية اىل الس�لطة وأفضل الطرق هو العمل 
الديمقراط�ي والتداول الس�لمي للس�لطة، وهنا تظهر 
اهمية وجود قائد سيايس يقود الجماهري لتحقيق هذه 
األمنية من خالل الحراك الوطني والتنظيمي القادر عىل 
ج�ذب الجماهري لتكوين قواع�د انتخابية كبرية تعكس 
تطلعاتها باالستقرار والعيش املطمنئ وهذه من املبادئ 

الرئيسية يف بناء السلطة.
اما عكس ذلك، فأن الوطن الذي يفتقد اىل القائد السيايس 
يك�ون غري قادر عىل النه�وض بقيادة األمة وتتالعب به 

األزمات واألنهيار املستمر يف مجاالت الحياة املختلفة.
م�ن هنا نق�ول، ماهي اهمية وجود القائد الس�يايس يف 

بناء الوطن وتحقيق اهداف الجماهري؟ 
تتوجه بوصلة البناء الوطني واالستقرار بوجود العقول 
السياس�ية ذات الكفاءة املقتدرة عىل قيادة مؤسس�ات 
الدول�ة وحمايته�ا م�ن العب�ث واإلخ�الل ب�كل انواعه 
باالعتم�اد ع�ىل املهني�ة واالختصاص العلم�ي املخلص 
واملطرز بحب الوطن مع الصفات املتميزة والقادرة عىل 
وضع القوانني التي تنظم الحياة وتحفظ حقوق الشعب 
وترتق�ي بالبلد نح�و التطور والبن�اء لذا وج�ود القائد 
الس�يايس بما يحمل�ه من عقل جامع لصف�ات القيادة 
يك�ون املح�رك واملنظم لعمل ه�ذه العقول السياس�ية 
والكف�اءات العلمية واملهنية وهذا ينتج البناء املجتمعي 

واالنساني لألمة وشعبها.
وم�ن املؤلم دائماً أن يفتقد يف األوقات الصعبة والحرجة 
اىل القادة السياس�يني املؤثرين ومنه�م الذين يربزون يف 
اوقات ومحطات م�ن الزمن لقيادة الجماهري من خالل 
الثورات والجهاد والتخطيط لبناء االمة، هل السبب عدم 
اس�تطاعتنا الحفاظ عليهم أو ع�دم التهيؤ إلعداد قادة 
للمستقبل او اىل الضعف النفيس والقبول بقوة اعدائنا!

)اي�ن قائدكم الس�يايس( س�ؤال للسياس�يني الش�يعة 
باعتبارهم اغلبية سياس�ية وجماهريية وكان لهم دور 
ب�ارز يف بن�اء العملية السياس�ية بعد ع�ام 2003 حيث 
يتحتم عليهم التوحد باتخاذ القرار باختيار قائد سيايس 
يمثلهم لقيادة الحكومة وسياس�تها الوطنية الخارجية 
والداخلية واملس�ؤوليات االخرى م�ع املتابعة والتقويم 
والدع�م املس�تمر له ب�كل الوس�ائل املختلف�ة وتوحيد 
املواقف ومنها املوقف االعالمي الوطني والجامع ألطياف 
املجتمع، ألنه من األعم�دة املهمة ومبدأ رئييس للحفاظ 
ع�ىل النظام الس�يايس الذي ناض�ل الجميع م�ن أجله، 
وع�دم الوصول لذل�ك يعني الضعف وق�ر النظر بهذا 
املب�دأ املهم مما يؤدي إىل تش�تت القرار وضعفه وضياع 

الكثري من حقوق الوطن والشعب.
وقد ثب�ت بالتجرب�ة ان االعتم�اد عىل القائد الس�يايس 
ذات قاع�دة جماهريية وسياس�ية م�ن مختلف القوى 
السياس�ية س�تكون نتائج عمله افض�ل بكثري من قائد 
تخدمه الصدفة والظروف الطارئة ليكون يف سدة الحكم 
مم�ا يجعله مهزوز وغري قادر عىل عبور التحديات التي 
تمر بها حكومته اال ما ندر، وهذا القائد سيكون نموذج 

فريد يف منظومة قيادة األمم.

اعتادت بعض االق�الم الصحفية عىل وصف الفارق بني عراق ما قبل 
2003 وم�ا بعده فق�ط من خالل توصيف خاص الح�زاب املعارضة 
العراقية التي اتفقت يف لندن مع زملاي خليل زادة عىل احتالل القوات 

األمريكية لوطنهم! 
ه�ذا االحتالل كان يف زمانه يمثل قمة الجهاد الفكري واالعالمي لتلك 
االح�زاب الت�ي تتضمن مع من لحق بها إىل مجل�س الحكم الربيمري 
نس�بة إىل الحاك�م املدني بول بريمر، لكن رسع�ان ما ظهر النكوص 
الفكري ما ب�ني رواد املعارضة العراقي�ة فاالختالف واضح يف املنهج 
العقائ�دي واالس�اليب يف التعامل مع الهوية الوطني�ة العراقية وبني 
واقعن�ا الي�وم.. فانتهى حال مروجي هذه االح�زاب اىل نموذج اعالم 
)الفزعة( حت�ى اآلن... فكل ما يكون لصالح نادي هذا الحزب يظهر 
مش�جعوه بآيات التقدي�س حتى وان كان فعال نش�ازا فيما يعد أي 
نشاط لنادي حزب منافس مدنسا.. وهي طريقة كان العبي املالعب 

الشعبية يقومون بها عىل مستوى.
الع�اب ك�رة القدم ولكنه�ا الي�وم تمثل حقيق�ة النك�وص الفكري 
واالعالم�ي لتل�ك االح�زاب املتصدية للس�لطة من زاخو حت�ى الفاو 
واملس�ؤولة عن مفاس�د املحاصص�ة وحكومتها العميقة وس�الحها 
املنفلت واالجندات االقليمية والدولية لالحزاب املهيمنة عىل السلطة.

يتمثل هذا النكوص الفكري يف: 
أوال: إطالق صفات التقديس عىل األشخاص واالحزاب بل من منطلق 
تقديم الفقه الحزبي عىل العقد االجتماعي الدس�توري النافذ للدولة 
العراقي�ة فضال ع�ن القوان�ني النافذة وم�ا فيها م�ن التزامات عىل 
الدولة العراقية أمام االتفاقات الدولية.. وتمثل هذه االزدواجية قمة 
النك�وص الفكري واالعالم�ي لهذه االحزاب الت�ي ال تندمج يف هوية 
املواطنة العراقية الجامعة والش�املة بل تذهب إىل التفرقة الطائفية 
والقومية مرة الس�تقالل االقليم الكردي أو االقليم السني فيما تبقي 
ال�راع داخ�ل االغلبية الش�يعية لتعاني من ش�ظف العيش وضنك 
الحي�اة اليومية من دون ان تبح�ث هذه االحزاب أو مروجي ثقافتها 
ع�ن حلول منهجي�ة واضحة ومب�ارشة النتاج دول�ة مدنية عرية 

تكون مقدمة للدولة الحضارية املنشودة.
ثانيا: من ب�ني اوجه هذا النكوص الفك�ري واالعالمي املتجدد أن كل 
موبقات مفاسد املحاصصة تعلق عىل شماعة خارجية مثل االحتالل 
األمريك�ي للع�راق وكان ه�ؤالء املثقف�ون الحزبيون يعلم�ون او ال 
يعلم�ون أنهم جاءوا عىل ظه�ر الدبابة األمريكي�ة الحتالل وطنهم.. 
عراقنا العزي�ز.. فيما صدروا افكارا جعلت الش�عب العراقي اما فئة 
منتفع�ة من هذا النكوص الفكري واالعالم�ي.. أو راقصة عىل نريان 
املق�دس واملدن�س فظهر عن�د العراقي�ني معالم خارج س�ياقات أي 
تطبيق للسياسات العامة للدولة والتنمية السياسية فانتهت العملية 
السياس�ية اىل االنغالق عىل ذاتها وتتالعب بال�راي العام لتصدير هذا 
املق�دس اليوم الذي كان باألمس مدنس�ا ولعل أفض�ل مثال عىل ذلك 
حينما اتهم نظام بشار االسد بتصديره ارهابي القاعدة للعراق ليقوم 
من اتهمه باألمس دعمه اليوم فقط اس�تجابة لتفسري الوالء املزدوج 
الذي يق�دم الوالئية الحزبية عىل الوالء للعقد االجتماعي الدس�توري 
الناف�ذ عراقي�ا.. وهذا يمثل قم�ة النكوص الفكري والس�يايس لبناء 
دولة مدنية عرية للحكم الرش�يد... وتغادر جميع مفردات معايري 

حتى الدولة الفاشلة! 
ثالثا: هن�اك العديد من الدع�وات لالصالح الش�امل بحلول تطبيقية 

عراقية بامتياز... لكن دائما يكون السؤال من أين نبدأ؟ 
وجهة نظري املتواضعة جداً جداً مطلوب البداية يف االتفاق عىل هوية 
وطنية عراقية جامعة شاملة تساوي بني املنفعة الشخصية واملنفعة 
العام�ة للدولة.. وتلك مهم�ة من يكررون كلم�ة االصالح الحضاري 
املنشود.. ألنه من دون هذا االتفاق عىل أصل الهوية الوطنية العراقية 
يبقى الس�ؤال معلقا عن ضياع ضلع اسايس من اضلع مثلث تكوين 
الدولة بش�عب منس�جم يف األهداف تجمع�ه هوية وطني�ة واحدة.. 
وقطع�ة أرض مع�رف بحدوده�ا دوليا.. وعقد اجتماعي دس�توري 
لنظ�ام الحك�م... وع�راق الي�وم تتنازعه هوي�ات املكون�ات طائفيا 
وعرقي�ا من دون أي جه�د قامت به االحزاب املتصدية للس�لطة عىل 
بلورة اس�تجابة مجتمعية للس�لم االه�ي فدائما هن�اك من يوصف 
باملقدس ويديه موغلة بمفاس�د املحاصصة ودائما هناك من يوصف 
باملدن�س وهو يبحث عن طريق الخ�الص لرؤية الضوء يف نهاية نفق 
األزمات املتوالدة... حتى انتهت الدولة إىل مجموعة اش�باح ومس�وخ 
كل منها يعتقد أن الحق عنده فحس�ب ولي�س االعراف الن حقوقه 

تنتهي حني تبدأ حقوق االخرين.

نجدة بغداد تلقي القبض عىل خمالفني ومطلوبني وحتجز مركبات خمالفة

طريقة التنفس الصحيحة للحد من خطر كورونا

بغداد / املستقبل العراقي

كش�فت مديرية نجدة يف بغداد، أمس االثنني، عن 
مجمل نشاطاتها وممارساتها األمنية خالل ال2٤ 
ساعة املاضية.وبينت املديرية ان دورياتها تمكنت 
م�ن إلقاء القبض عىل عدد م�ن املتهمني بقضايا 
جنائية ومواد قانونية تنوع�ت بني جرائم حيازة 
امل�واد املخدرة، وحيازة االس�لحة غ�ري املرخصة، 
فضال عن ضبط خمس س�يارات )عليها اش�ارة 
حج�ز( ضمن مناط�ق )الوزيرية - باب املعظم – 

النهضة -س�يطرة ام الطب�ول -املدائن(، وضبط 
75 دراج�ة نارية مخالفة للتعليم�ات القانونية. 
وأضافت املديري�ة ان دورياتها املنترشة يف عموم 
مناطق العاصم�ة تمكنت ايضا من إلقاء القبض 
ع�ىل 179 متس�وال بحمل�ة للمكافح�ة ظاه�رة 
التس�ول، فضال عن إلقاء القبض عىل 39 شخصا 
التج�وال  ملخالفته�م تعليم�ات وأوق�ات حظ�ر 
الوقائي. وأش�ارت املديرية إىل ان 31 دورية تابعة 
لها نفذت واجبات مش�ركة م�ع االجهزة االمنية 

االخرى يف إطار فرض سلطة القانون.

ربما يكون الستنشاق الهواء عرب األنف وإخراجه 
م�ن الفم فوائد أكثر من كونه أحد تمارين فصول 
اليوغ�ا، فالتنف�س به�ذه الطريق�ة يوف�ر فائدة 
طبية قوية يمكن أن تساعد الجسم عىل مكافحة 
االلتهابات الفريوس�ية. وبحس�ب الدكتور لويس 
إجن�ارو الحاصل ع�ىل جائزة نوب�ل يف الطب عام 
1998، يرج�ع الس�بب وراء ذل�ك إىل أن تجاوي�ف 
األنف تنتج جزيء أكس�يد النيريك، مما يزيد من 

تدفق الدم عرب الرئتني ويعزز مستويات األكسجني 
يف ال�دم. وكت�ب إجن�ارو يف مقال ع�رب موقع »ذا 
كونفرزش�ن« إن التنفس عن طري�ق األنف يؤدي 
لدخول أكس�يد النيريك إىل الرئتني مبارشة، حيث 
يس�اعد ع�ىل محاربة عدوى ف�ريوس كورونا عن 
طريق من�ع تكاثر الف�ريوس التاج�ي يف الرئتني. 
العديد من األشخاص الذين يمارسون هذا السلوك 
أو ينخرطون يف تمارين اليوغا يتلقون أيًضا فوائد 

االستنش�اق من خالل األنف ب�دالً من الفم، والذي 
يمكن أن يجعل تشبع األكسجني العايل يف الدم املرء 
أكثر انتعاًشا ويوفر قدرة أكرب عىل التحمل. أكسيد 
النيريك هو جزيء إشارة واسع االنتشار يؤدي إىل 
العديد من التأثريات الفس�يولوجية املختلفة، كما 
يس�تخدم رسيرًيا كغاز لتوسيع الرشايني الرئوية 
بشكل انتقائي يف األطفال حديثي الوالدة املصابني 

بارتفاع ضغط الدم الرئوي.

الش�ك أنك وجدت نفس�ك يوم�اً ما يف موقف ح�رج عندما حذف�ت نهائياً 
ملف�ات بطريق الخط�أ، وحاولت اس�رجاعها، وب�دأت البحث عن بعض 
برام�ج اس�رجاع امللفات املحذوف�ة التي تتف�اوت يف فعاليتها، فضالً عن 
أنها غالباً ما تكون مدفوعة. رشكة مايكروسوفت تريد إنقاذ املوقف، عىل 

.Windows File Recovery األقل لبعض أنواع املستندات مع
Windows File Recovery هو تطبيق سطر أوامر جديد من مايكروسوفت 
يتيح لك اس�رجاع املستندات وامللفات املحذوفة سواء من قرص التخزين 

وبطاقات الذاكرة وحتى الذواكر الفالشية.
يجب اس�تخدام التطبيق ف�ور وقوع حالة الحذف الخط�أ لرفع احتمالية 
 MP3 واملوس�يقى MPاس�رجاع امللف، ويدعم التطبيق ملفات الفيديو ٤
والكت�ب اإللكرونية PDF والصور JPEG وامللف�ات املضعوطة zip فضالً 

عن مستندات حزمة برامج أوفيس بمختلف أنواعها.
افراضياً يدعم التطبيق االس�رجاع من نظ�ام امللفات NTFS، لكن يمكن 

تعديله ليدعم FAT.exFAT ،ReFS، إال أنه قد يستغرق وقت أطول.

مايكروسوفت تطلق أداة السرتجاع
 امللفات املحذوفة

أدلة جديدة تربط بني »كوفيد 19« وميكروبات األمعاء
ربط�ت أبحاث علمية عدة ب�ني بكترييا األمعاء 
واإلصابة بعدد من األمراض، بما فيها االكتئاب، 
ولكن هل يمكن أن تمت�د تلك العالقة إىل مرض 
»كوفي�د-19« ال�ذي يس�ببه ف�ريوس »كورونا 
املس�تجد«؟ قد يب�دو األمر بعي�داً للغاية، ولكن 
باحثني من معهد راجيف غاندي بالهند أشاروا 
إىل »عدد من األس�باب التي تدعو إىل االش�تباه 
يف وج�ود عالق�ة، ومنه�ا عىل س�بيل املث�ال أن 
أع�راض الجه�از الهضمي تعد س�مة ش�ائعة 
نس�بياً ملرض )كوفيد-19(، حيث أبلغ أكثر من 
نص�ف املصاب�ني بامل�رض يف إحدى الدراس�ات 
ع�ن أع�راض يف الجه�از الهضمي، بم�ا يف ذلك 
اإلس�هال والق�يء«. وهن�اك رابط آخ�ر يتعلق 
بمس�تقبالت »ACE-2«، وه�ي نقط�ة دخول 
الفريوس املسبب للمرض إىل الخاليا، التي توجد 

يف الرئتني والجهاز الهضمي. كما تم اكتش�اف 
الفريوس يف براز األش�خاص املصابني باملرض. 
وخ�الل الدراس�ة الت�ي تن�رش كامل�ة يف العدد 
املقب�ل من دورية »أبحاث الفريوس«، يف ش�هر 
أغس�طس )آب( املقبل، ونرش موقع »ميديكال 

ني�وز ت�وداي« األمريكي ملخصاً عنها، كش�ف 
الباحثون ع�ن العالقة بني املجتم�ع امليكروبي 
يف األمع�اء )امليكروبيوم( واإلصابة باملرض عرب 
مجموعة من األدلة، لكنهم اعرفوا كذلك بأنها 
غري كافي�ة، وتحتاج ملزيد م�ن الفحص. وأحد 
أبرز األدلة التي أش�ار إليها الباحثون ما سموه 
»محور األمع�اء والرئ�ة«، وقال�وا إن »العالقة 
بينهم�ا تب�دو غ�ري متوقع�ة إىل حد م�ا، ولكن 
الواق�ع أن هن�اك اتص�االً بني االثن�ني«. ولفتوا 
كذل�ك إىل أن »االتص�ال )ب�ني األمع�اء والرئة( 
يس�ري يف كال االتجاهني، حيث يمكن للس�موم 
الداخلية واملس�تقلبات التي تنتجها البكترييا يف 
األمعاء أن تنتقل ع�رب الدم، وتؤثر عىل الرئتني. 
وبطريق�ة مماثلة، يمكن أن يؤث�ر االلتهاب يف 

الرئتني عىل البكترييا املوجودة يف األمعاء«.

رشك�ة  أن  عاملي�ة  صحفي�ة  تقاري�ر  كش�فت 
»سامسونغ« الكورية الجنوبية تجهز »قنبلتني« 
جديدتني، خالل 60 يوماً. وأش�ار تقرير منشور 
عىل موقع »تايمز نيوز ناو« إىل أن »سامس�ونغ« 
تستعد للكشف عن هاتفني جديدين قابلني للطي 
يف النصف الثاني من عام 2020.  ومن املتوقع أن 
تكون تلك الهواتف القابلة للطي بأسعار معقولة، 

وفقا ملا ذكرته مصادر من داخل الرشكة الكورية 
الجنوبي�ة. وتس�تعد »سامس�ونغ« ألن تكش�ف 
النق�اب عن »غالك�يس فولد 2« وإص�دار الجيل 
الخامس من »غالكيس زد فليب«، يف حدث عاملي 
خالل ش�هر أغسطس/ آب املقبل. ولكن املصادر 
رجحت أن »سامس�ونغ« ستكش�ف ع�ن هاتف 
»غالك�يس فول�د الي�ت« ذو الس�عر االقتص�ادي 

يف نف�س الحدث أيض�ا. وترجح املص�ادر أن يتم 
بيع هات�ف »غالك�يس فولد الي�ت« بنحو نصف 
س�عر هاتف »غالكيس فولد« االعتيادي، بحسب 
أن  الفني�ون  املراجع�ون  وتوق�ع  »س�بوتنك«. 
مواصفات »غالكيس فولد 2« الرئيس�ية ستكون 
عب�ارة عن شاش�ة 7.7 بوصة بوضعه�ا الكامل 

و6.23 بوصة عند وضع الطي.

»سامسونغ« تستعد للكشف عن هاتفني قابلني للطي

وجد العلماء أن مركب أستازانتني، املوجود يف األطعمة الغنية بأوميجا 3، 
له خصائص قوية مضادة لألكسدة ومضادة لاللتهابات.

ووج�د باحثون أن الكاروتينويد، وال س�يما أس�تازانتني، يمكن أن يرسع 
عملي�ة التمثي�ل الغذائي للجلوكوز وخفض نس�بة الس�كر يف الدم، وفًقا 

ل مجلة آسيا واملحيط الهادئ للتغذية الرسيرية.
باإلضافة إىل ذلك، أفاد الباحثون أن مضادات األكسدة أستازانتني يمكن أن 
تحمي من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليس�رول. وهذا يجعل النظام 
الغذائي الغني باألستازانتني مفيًدا لألشخاص املصابني بداء السكري من 
الن�وع 2. وهو موجود يف الطحالب الدقيقة والخمرية واملأكوالت البحرية 
مث�ل ال�راوت والس�لمون والروبي�ان. ويعط�ي الكاروتينوي�د الخضار 

والفواكه لون برتقايل مرشق.
وأظهرت الدراس�ة، التي اس�تمرت ملدة ش�هرين، أن مرىض السكر الذين 
عولجوا باس�تازانتني ش�هدوا انخفاًضا يف كتلة الدهون يف الجس�م. كان 

لدى هؤالء املتطوعني انخفاض ضغط الدم االنقبايض.

هذا املكون الغذائي قد خيفض
 نسبة السكر يف الدم


