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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رغم تخفي�ض العراق ودول أخ�رى إنتاجها من 
النف�ط الخ�ام، إال أن كب�ار الالعب�ن يف منظمة 
أوب�ك يبدو أنهم غري راض�ن عن النتائج، خاصة 
الس�عودية التي ه�ددت بحرب أس�عار ال هوادة 

فيها، وفق تقرير ملوقع »أويل برايس«.
وانخف�ض إنتاج أوبك لنح�و 22.6 مليون برميل 
يوميا خالل الش�هر املايض، وهو أدنى مس�توى 
من�ذ ثالث�ة عق�ود، إذ التزم�ت بغداد ه�ذه املرة 
باالمتث�ال بنس�بة 70 يف املئة باالتف�اق بخفض 
اإلنت�اج. ويتس�اءل تقرير املوق�ع املتخصص يف 
أس�واق النف�ط العاملية: ه�ل ه�ذا كاف إلرضاء 
السعودية التي هددت بشن حرب نفطية جديدة 

إذا لم تلتزم الدول األعضاء يف أوبك باالتفاق؟
يقول املوقع إن خطر حرب األسعار أصبح يلوح 
يف األف�ق، والتهدي�دات ببيع النف�ط بخصومات 
البائع�ن  ع�ى  ينقبل�ون  املش�رين  س�تجعل 
التقليدي�ن، والتوج�ه لل�راء م�ن املنت�ج الذي 
يعرض الس�عر األرخص، وهو ما يعني خس�ارة 
أسواق وحصص هامة لدول مثل العراق ونيجرييا 
وأنغوال. فما الذي يمكن للرياض أن تفعله لتجرب 
بغداد ومنتجن آخرين عى االلتزام بخفض إنتاج 
النف�ط؟ خاصة يف ظل تراجع الطلب يف األس�واق 
بس�بب ما فرضته جائحة كورونا. امللجأ الوحيد 
للس�عودية، بحس�ب التقري�ر، هو دفع الس�وق 
النفطي�ة إىل انهي�ار يف األس�عار، وه�ذا يعني أن 
جميع املنتجن سيتحملون كارثة أسوأ مما وقع 
يف األش�هر القليلة املاضية، عندما دخلت اململكة 

يف حرب أسعار مع روسيا.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وس�ائل إعالم هندية أن الق�وات الصينية والهندية 
انسحبت من منطقة التوتر وخط السيطرة الفعيل الفاصل 
بينهما، يف منطقة جال�وان يف إقليم لداخ الحدودي، بنحو 
كيلومر، يف انفراجة للتوتر بن البلدين عقب االشتباكات 

التي دارت منتصف الشهر املايض.
وخلفت االشتباكات بالعيص والحجارة 20 قتيال وعرات 
الجرحى من القوات الهندية، يف أسوأ مواجهة بن الطرفن 
منذ اكثر من 4 عقود. ووفقا لوكالة رويرز، اشتبك الجنود 
لس�اعات بالقضبان الحديدية والهراوات مس�اء يوم 15 

حزيران، ولقي بعضهم حتفه بعد الس�قوط يف مياه نهر 
جالوان شديدة الربودة يف غرب الهيمااليا.

ول�م تؤكد الصن بعد م�ا إذا كانت قد تكبدت خس�ائر يف 
صف�وف قواتها، لكن عدد قتى الهن�د هو األعى بمنطقة 

الحدود منذ أكثر من 5 عقود.
وقال�ت مصادر بالحكوم�ة الهندي�ة، إن الجيش الصيني 
شوهد االثنن وهو يفكك خياما ومنشآت يف موقع بوادي 

جالوان بالقرب من مكان االشتباك.
وأضاف�ت املص�ادر أن عرب�ات ش�وهدت وهي تنس�حب 
م�ن املنطقة وأيضا م�ن هوت س�ربينغز وجوجرا، وهما 

منطقتان أخريان متنازع عليهما عى الحدود.

      بغداد / المستقبل العراقي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  أص�درت 
لالنتخابات، أمس االثنن، بيانا بش�أن 
وذك�رت  فيه�ا.  الوس�طى  املناص�ب 
املفوضي�ة، يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
»مجل�س  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي 
بتنفي�ذ  مس�تمر  الجدي�د  املفوض�ن 
م�واد قانون املفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات حيث  أكمل بدق�ة والتزام 
عالين املرحل�ة االخرية من مراحل آلية 
تكلي�ف موظف�ي املفوضي�ة باملناصب 
الوس�طى )مدي�ر مكتب  ومدير قس�م 

ومسؤول ش�عبة («. وأضافت: »تنفيذاً 
مل�ا ج�اء يف امل�ادة )27( م�ن القان�ون 
والتي نصت عى »يعن املدراء العامون 
بموج�ب هذا القان�ون يف املفوضية من 
خارج ك�وادر املفوضي�ة الحالية« فقد 
خاطب مجلس املفوضن رافقاً استمارة 
االختصاص�ات  وحس�ب  الرش�يح 
واملؤهالت والروط الواردة يف القانون 
لهذه املناص�ب كل من مجلس القضاء 
األع�ى ومجلس قضاء اإلقلي�م، وهيئة 
النزاه�ة، والبن�ك املرك�زي العراق�ي ، 
وديوان الرقابة املالي�ة ومجلس الدولة 
لغرض ترش�يح األكفأ م�ن موظفيهم 

لتس�نم منصب مدير عام وفق مؤهالت 
الكفاءة والخربة والنزاهة واالستقاللية 
ع�ى أن يرس�ل رئي�س تل�ك الجه�ات 
تقييم�ه ومصادقته عى مرش�حيهم«. 
وأكمل�ت بالقول: »وبهذا قد أتم مجلس 
املفوض�ن متطلب�ات ما ج�اء يف املادة 
املذكورة آنفاً بمقابلة جميع املرشحن 
املرس�لة أس�ماءهم وبص�دد التحق�ق 
م�ن مؤهالتهم الت�ي تمكنهم من إدارة 
املفوض�ن،  ملجل�س  العام�ة  األمان�ة 
دائ�رة ش�ؤون األح�زاب والتنظيم�ات 
اإلدارة  رئي�س  ومعاون�ي  السياس�ية، 
االنتخابية للش�ؤون الفنية والش�ؤون 

اإلداري�ة واملالية«. وتابع�ت املفوضية، 
أن »اس�تكمال تعيينهم يف تلك الدرجات 
الوظيفي�ة أع�اله يتطلب نق�ل  املدراء 
العام�ون الحالي�ون يف املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات تنفي�ذاً للم�ادة 
)25( ثالث�اً  الت�ي نص�ت ع�ى » ينقل 
امل�دراء العام�ون الحالي�ون ) املثبتون 
واملكلف�ون( بدرجته�م وتخصيصه�م 
املايل) مدير عام( خارج مالك املفوضية 
اىل مؤسس�ات الدولة ويحال من يرغب 
منه�م اىل التقاعد اس�تثناًء من احكام 

قانون التقاعد املوحد .
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وزير الداخلية يوجه بحسم جدول ترقية متوز خالل 48 ساعة
     بغداد / المستقبل العراقي 

ت�رأس وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان الغانمي، أمس االثن�ن، اجتم�اع هيأة رأي 
الوزارة بحضور وكالء ال�وزارة واالعضاء. وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه »جرى خالل االجتماع مناقشة جدول 
ترقية شهر تموز للعام الحايل«. وأكد الغانمي عىل أن »تنهي اللجنة الخاصة 
بالرتقية أعمالها خالل ٤٨ س�اعة لحس�م موضوع الجدول، وشدد سيادته 
ي الرتقية , وع�ىل إنصافه�م واالبتعاد عن  ع�ىل عدم غب�ن أيٍّ من ُمس�تحقِّ
املحسوبية واالنتقاء واملزاجية يف اختيار األسماء«. كما وجه الغانمي عىل أن 
»تكون هناك َمالحُق خاصة بالجرحى للرتقية وشمول جميع الجرحى بهذا 
الجدول، تثمين�اً لجهودهم املتميزة يف الدفاع عن الوطن ومكافحة الجريمة 
بمختل�ف صورها«. كما ناقش املجتمعون »جملة من املواضيع التي تخص 

عمل الوزارة بمفاصلها كافة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أخ�رى  الع�راق ودول  رغ�م تخفي�ض 
إنتاجها م�ن النفط الخ�ام، إال أن كبار 
الالعب�ن يف منظمة أوبك يبدو أنهم غري 
راض�ن عن النتائج، خاصة الس�عودية 
الت�ي ه�ددت بح�رب أس�عار ال هوادة 
فيها، وفق تقرير ملوقع »أويل برايس«.

وانخفض إنتاج أوبك لنحو 22.6 مليون 
برميل يوميا خالل الش�هر املايض، وهو 
أدنى مستوى منذ ثالثة عقود، إذ التزمت 
بغداد هذه املرة باالمتثال بنس�بة 70 يف 

املئة باالتفاق بخفض اإلنتاج.
ويتس�اءل تقرير املوق�ع املتخصص يف 
أس�واق النف�ط العاملية: هل ه�ذا كاف 
إلرض�اء الس�عودية التي هددت بش�ن 
حرب نفطية جدي�دة إذا لم تلتزم الدول 

األعضاء يف أوبك باالتفاق؟
يق�ول املوق�ع إن خطر حرب األس�عار 
أصبح يل�وح يف األفق، والتهديدات ببيع 
النفط بخصومات س�تجعل املش�رتين 
التقليدي�ن،  البائع�ن  ع�ىل  ينقبل�ون 
والتوجه للرشاء من املنتج الذي يعرض 
الس�عر األرخص، وهو ما يعني خسارة 
أسواق وحصص هامة لدول مثل العراق 

ونيجرييا وأنغوال.
فم�ا ال�ذي يمك�ن للري�اض أن تفعل�ه 

لتجرب بغداد ومنتجن آخرين عىل االلتزام بخفض إنتاج 
النفط؟ خاصة يف ظل تراجع الطلب يف األسواق بسبب ما 
فرضته جائحة كورونا. امللجأ الوحيد للسعودية، بحسب 
التقرير، هو دفع الس�وق النفطية إىل انهيار يف األسعار، 

وهذا يعني أن جميع املنتجن س�يتحملون كارثة أس�وأ 
مما وقع يف األشهر القليلة املاضية، عندما دخلت اململكة 

يف حرب أسعار مع روسيا.
ويش�ري إىل أن خفض األس�عار قد يعط�ي الرياض ميزة 
االس�تحواذ عىل حصص سوقية من منتجن آخرين مثل 

الع�راق ونيجرييا وأنغ�وال، خاصة للمش�رتين يف الصن 
والهن�د، ولك�ن اململك�ة لن تكون ق�ادرة ع�ىل الصمود 
طويال بأسعار متدنية، وما سيحصل يف السوق النفطية 
ل�ن يفيد أح�دا. حتى إن ملا تلجأ الس�عودية لهذا الخيار، 
ف�إن الحف�اظ عىل الحصص الس�وقية س�يكون تحديا 

هاما أمام املنتجن، حيث ال يزال الطلب 
العاملي متواضعا، خاصة يف ظل القيود 
التي ال تزال عىل التنقل والسفر وحركة 
الطائرات الت�ي خفضت الطلب العاملي 

عىل النفط بشكل كبري.
وكانت صحيفة وول س�رتيت جورنال 
األمريكي�ة ق�د كش�فت يف تقري�ر له�ا 
تحذي�را مب�ارشا م�ن وزي�ر الطاق�ة 
السعودي األمري عبد العزيز بن سلمان 
عندما طلب من نيجرييا وأنغوال تقديم 
تعهدات بااللتزام بالخفض املتفق عليه 

يف نيسان.
وحس�ب التقرير فقد أملح وزير الطاقة 
الس�عودي يف اجتماع ع�رب الفيديو مع 
مندوبي املنظمة إىل أن الرياض ستبيع 
إنتاجه�ا بأس�عار مخفض�ة لتق�وض 
العراق وأنغوال ونيجرييا، بعد ما أش�ار 
مندوب�ا الدولتن إنهما غري مس�تعدان 

لاللتزام بخفض اإلنتاج.
أصبحت روسيا أكرب مورد للنفط الخام 
إىل الص�ن يف ش�هر نيس�ان متج�اوزة 
ملي�ون   1.75 بمتوس�ط  الس�عودية، 
برميل يوميا مقابل 1.26 مليون برميل 

للملكة الخليجية.
ونقل�ت الصحيفة عن ش�خص مطلع 
عىل القضية أن وزير الطاقة السعودي 

قال: »نحن نعرف زبائنكم«.
وغالبا ما تبيع الع�راق أنغوال ونيجرييا النفط إىل الصن 
والهن�د. وكان�ت األس�عار تراجع�ت إىل مس�تويات غري 
مس�بوقة يف حدود 20 نيسان، مالمس�ة عتبة 15 دوالرا 

لخام برنت.

      بغداد / المستقبل العراقي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  أص�درت 
لالنتخاب�ات، أم�س االثنن، بيانا بش�أن 
وذك�رت  فيه�ا.  الوس�طى  املناص�ب 
املفوضية، يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه، إن »مجلس املفوضن الجديد 
مس�تمر بتنفيذ م�واد قان�ون املفوضية 
العليا املس�تقلة لالنتخاب�ات حيث  أكمل 
بدقة والتزام عالي�ن املرحلة االخرية من 
مراحل آلي�ة تكليف موظف�ي املفوضية 
باملناصب الوسطى )مدير مكتب  ومدير 
قس�م ومس�ؤول ش�عبة («. وأضاف�ت: 
»تنفيذاً ملا جاء يف املادة )27( من القانون 
والت�ي نصت عىل »يعن امل�دراء العامون 
املفوضي�ة  يف  القان�ون  ه�ذا  بموج�ب 
م�ن خ�ارج ك�وادر املفوضي�ة الحالية« 

فق�د خاط�ب مجل�س املفوض�ن رافقاً 
استمارة الرتشيح وحسب االختصاصات 
واملؤه�الت والرشوط ال�واردة يف القانون 
له�ذه املناصب كل من مجل�س القضاء 
األع�ىل ومجلس قض�اء اإلقلي�م، وهيئة 
 ، العراق�ي  املرك�زي  والبن�ك  النزاه�ة، 
ودي�وان الرقاب�ة املالية ومجل�س الدولة 
لغ�رض ترش�يح األكف�أ م�ن موظفيهم 
لتس�نم منصب مدير ع�ام وفق مؤهالت 
الكفاءة والخربة والنزاهة واالس�تقاللية 
عىل أن يرسل رئيس تلك الجهات تقييمه 
ومصادقته ع�ىل مرش�حيهم«. وأكملت 
بالقول: »وبهذا قد أتم مجلس املفوضن 
متطلب�ات م�ا ج�اء يف امل�ادة املذك�ورة 
آنفاً بمقابلة جميع املرش�حن املرس�لة 
أسماءهم وبصدد التحقق من مؤهالتهم 
الت�ي تمكنهم م�ن إدارة األمان�ة العامة 

ملجلس املفوضن، دائرة ش�ؤون األحزاب 
ومعاون�ي  السياس�ية،  والتنظيم�ات 
رئيس اإلدارة االنتخابية للش�ؤون الفنية 
والش�ؤون اإلداري�ة واملالي�ة«. وتابع�ت 
املفوضية، أن »اس�تكمال تعيينهم يف تلك 
الدرج�ات الوظيفي�ة أع�اله يتطلب نقل  
امل�دراء العام�ون الحالي�ون يف املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات تنفيذاً للمادة 
)25( ثالثاً  التي نصت عىل » ينقل املدراء 
العامون الحاليون ) املثبتون واملكلفون( 
بدرجتهم وتخصيصهم املايل) مدير عام( 
خ�ارج م�الك املفوضي�ة اىل مؤسس�ات 
الدولة ويحال من يرغب منهم اىل التقاعد 
اس�تثناًء م�ن اح�كام قان�ون التقاع�د 
املوحد رقم )٩( لس�نة 201٤ املعدل« ويف 
وقت س�ابق فاتح�ت  املفوضية الجهات 
خدماته�م  نق�ل  الس�تكمال  املختص�ة 

وننتظر ورود األجابة ليتسنى للمفوضية  
اكمال تشكيل جهازها االداري.« وأشارت 
إىل، أنه�ا فاتح�ت »وزارة املالي�ة إلع�ادة 
املوظفن املتعاقدين معها سابقاً وأن يتم 
تثبيته�م عىل املالك الدائ�م ، ومتابعة من  
لديهم ازدواج وظيفي إلن ذلك سيس�هم 
باستقرار املؤسسة وظيفياً«. واوضحت، 
الش�فافية  م�ن  مزي�د  »إلضف�اء  أن�ه 
ع�ىل عم�ل املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة 
لالنتخابات وع�ىل العمل االنتخابي ككل، 
يتواصل رئيس مجلس املفوضن الس�يد 
جلي�ل عدنان خلف مع مستش�ار رئيس 
الس�يد  االنتخابي�ة   للش�ؤون  ال�وزراء 
حسن الهنداوي للوقوف عىل احتياجات 
املفوضية إس�تعداداً الج�راء االنتخابات، 
ويتأت�ى  هذا م�ن  الرؤية االس�رتاتيجية   
ملجل�س املفوض�ن  يف رضورة  التواصل  

والتش�اور مع ال�رشكاء كاف�ة  وأهمية 
االس�تمرار بتنس�يق لقاءات دورية  مع 
عدد من منظمات املجتمع املدني املحلية 
واملنظم�ات الدولية الذي يتمحور عملهم 
يف زي�ادة ثق�ة الجمه�ور باالنتخابات و 
ترسیخ حقیقة أن االنتخابات هي أفضل 
الوسائل الضامنة لعملیة انتقال السلطة 
سلمیاً وبالتايل عىل كل املواطنن املؤهلین 
املش�اركة فيه�ا، باالضاف�ة اىل دوره�م 
الرقاب�ي«. وختم�ت املفوضي�ة قائل�ة: 
»نوجه شكرنا وتقديرنا للكوادر الصحية 
واإلدارية عىل ما تقوم به من جهود كبرية 
للح�د من انتش�ار وب�اء كورون�ا ونؤكد 
عىل جمي�ع موظفينا ومكاتبن�ا االلتزام 
بتطبي�ق اقىص االج�راءات واالحتياطات 
الصحي�ة داع�ن الل�ه ان يم�ن بالصحة 

والسالمة عىل الجميع«.

هددت بإغراق األسواق بالنفط.. ولوحت بـ »حرب أسعار«.. وحملت إىل سرقة زبائن بغداد

السعودية هتدد بـ »تقويض« اقتصاد العراق

العدد )2172(   7     متوز    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

املفوضية تتحدث عن تطورات »االنتخابات املبكرة« وتنهي ملف »املناصب الوسطى«

        بغداد / المستقبل العراقي

بارش عبد الغني األس�دي، أمس 
اإلثن�ن، مهامه رئيس�ًا لجهاز 

األمن الوطني.  
وق�ال الجه�از يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
بمهام�ه  »ب�ارش  األس�دي  إن 
كرئي�س لجهاز األم�ن الوطني 
العراق�ي، صباح اليوم، واجتمع 
ف�ور وصول�ه بم�دراء الدوائ�ر 

واملديريات«.  
وأك�د األس�دي، وفق�ا للبي�ان، 

ع�ىل  الرتكي�ز  رضورة  »ع�ىل 
املناط�ة  األساس�ية  امله�ام 
بالجه�از والتي تس�اهم بحفظ 
األمن واألس�تقرار الداخيل، كما 
املحدق�ة  املخاط�ر  اس�تعرض 
مواجهته�ا  ورضورة  بالب�الد 
والتصدي له�ا من خالل تكثيف 

الجهد االستخباري«.  
وكلف رئي�س الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، يف وقت س�ابق، عبد 
الغن�ي األس�دي برئاس�ة جهاز 
األم�ن الوطني بديالً ع�ن فالح 
الفياض، بموجب أمر ديواني.  

عبد الغني األسدي يبارش مهامه رئيسًا 
جلهاز األمن الوطني

        بغداد / المستقبل العراقي

أثار ترصيح أمن عام وزارة البيشمركة، جبار ياور، االثنن، 
بش�أن عودة ق�وات البيش�مركة إىل كركوك، جدالً واس�عاً يف 
املحافظ�ة. وق�ال الي�اور يف مقابلة متلفزة ان�ه » تم االتفاق 
عىل إنش�اء ٤ مراكز تنس�يق مش�رتكة يف مناطق املادة 1٤0 
الدستورية الخاصة باملناطق املتنازع عليها يف دياىل وكركوك 
ومخم�ور واملوصل«.   وأض�اف أن »هناك نقاش�ا حول آلية 
عمل تلك املراكز، وفيما إذا س�تكون هناك عمليات مش�رتكة 
وخطوط مشرتكة«.   ولفت إىل أنه »كانت لدينا تجربة ناجحة 
قبل اجتياح داعش للموصل عرب مراكز للتنس�يق املش�رتك يف 
دياىل وكركوك واملوصل، كانت لدينا سيطرات ودوريات وعمل 
أمني مشرتك وعمليات مشرتكة وتمكنا من السيطرة التامة 
عىل تلك املناطق ولم تحدث أية هجمات إرهابية طوال سنوات 
عديدة خاصة بعد انسحاب القوات األمريكية نهاية 2011«.  
وتابع »حاليا نريد إعادة نفس آلية العمل إلن إرهابيي داعش 
له�م اوكار يف ه�ذه املناطق وهم يهددون الن�اس وينصبون 

الكمائن واأللغام ويأخذون االتاوات«.  

من جانبها، كشفت قيادة العمليات املشرتكة، يف وقت سابق، 
عن اتفاق مع قوات البيشمركة إلنشاء مراكز مشرتكة لتأمن 

املناطق التي تخلو من حرس اإلقليم والقوات االتحادية.   
وق�ال املتح�دث باس�م العملي�ات املش�رتكة اللواء تحس�ن 
الخفاج�ي يف حدي�ث للوكال�ة الرس�مية، تابعه »ن�اس« )5 
تموز 2020(، إن »بعض وس�ائل اإلعالم تتداول إخبارا تشري 
إىل قي�ام بع�ض التنظيم�ات اإلرهابية ومن بينه�ا عصابات 
داعش بالتس�لل من س�وريا نحو األرايض العراقية«، الفتا إىل 
أن »قيادة العمليات عق�دت اجتماعا أمنيا مع حرس اإلقليم 
لالتف�اق عىل س�د جميع الثغرات األمنية الت�ي من املمكن إن 

تستغلها املجاميع اإلرهابية«.   
وأضاف أن »االجتماع تم من خالله االتفاق عىل إنشاء مراكز 
مشرتكة لتأمن املناطق التي تخلو من حرس اإلقليم والقوات 
االتحادي�ة«، مبينا أن »الخطر املتوقع من املجاميع اإلرهابية 
يف تل�ك املناط�ق ليس بالكب�ري أو املقلق لكن رغ�م ذلك قيادة 
العمليات املشرتكة لديها اإلمكانيات بمطاردة تلك املجاميع«.   
واش�ار إىل أنه »يقوم التحالف ال�دويل برضبات جوية، أخرها 
قي�ام س�الح الج�وي اإلس�باني بتوجي�ه رضبة ع�ىل بعض 

التجمعات اإلرهابية«، موضحا أن »جميع تلك اإلجراءات هي 
تص�ب يف مكافحة اإلرهاب ومنع تس�لل اإلرهابين من داخل 
األرايض الس�ورية«.    ول�م يحمل بيان العمليات املش�رتكة، 

إشارة إىل املناطق التي ستنشأ فيها تلك املراكز.   
وعقب ذلك أصدرت الجبهة الرتكمانية العراقية بياناً، رفضت 

من خالله إعادة قوات البشمركة إىل كركوك.  
وذكر البي�ان الذي تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن 
»قرار القائد العام للقوات املسلحة قرار انفرادي وتم اتخاذه 

بالتوافق مع حكومة اإلقليم«.  
وتاب�ع، أن »محافظ�ة كركوك دس�تورًيا تقع خ�ارج حدود 
اإلقلي�م وأي تواجد للبش�مركة فيها تعد مخالفة دس�تورية 
واضح�ة، كم�ا نذك�ر القائ�د العام للق�وات املس�لحة بقرار 
مجل�س النواب والذي اتخذ بتاري�خ )2017/10/31( والذي 

يمنع تواجد أي قوات أمنية يف كركوك عدا اإلتحادية«.  
وأضاف، »نطالب القائد العام للقوات املس�لحة بالرتاجع عن 
هذا القرار، وأن أهايل كركوك ال يودون العودة إىل أيام الخطف 
واالغتيال التي ش�هدتها كركوك قب�ل عمليات فرض القانون 

عام 2017«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف عضو لجنة الخدمات واإلعمار النيابية، 
جاس�م البخاتي، ان وفداً من اللجنة سيلتقي 
رئي الوزراء مصطفى الكاظمي هذا األسبوع. 
وقال البخاتي يف ترصي�ح صحفي »كان لدينا 
زيارة استطالعية عىل أقسام رشكة الخطوط 
الجوية العراقية وكان�ت لدينا معلومات أردنا 

التحق�ق منه�ا باالضاف�ة اىل رشكات أجنبية 
تعمل داخل البلد«. وأضاف ان »قضية خسارة 
الرشكة منذ عام 201٤ وأس�بابها وانحدارها 
أكث�ر م�ن ٤0 س�ؤاال  واس�تطعنا اس�تنتاج 
وتوضي�ح الرؤي�ة يف كل االقس�ام بالرشك�ة 
والتقينا وزير النقل ومدير الخطوط ورؤس�اء 
االقس�ام وتمخض عن ه�ذه اللقاء مجموعة 
أسئلة ومشاكل وتراكمات«. وكشف ان »بعض 

االقسام لديها موظفن مهيمنن عىل التعامل 
باملحط�ات واملكات�ب الخارجية مثل القس�م 
التج�اري يف الخط�وط الجوي�ة ال�ذي عندم�ا 
يتعامل مع مكاتب خارج الدولة فسعر الفائدة 
يف داخ�ل الدول�ة ويف خ�ارج الدول�ة باملنطقة 
االقليمي�ة اقل وهذه املكات�ب الخارجية أثرت 
عىل رشكة الخطوط الجوية العراقية واتجهت 
باتج�اه التعاق�د م�ع طائرات اخ�رى يف حن 

هم يفرتض عليه�م العمل بالفض�اء الوطني 
وبفض�اء الرشك�ة وطالبن�ا بخف�ض الفائدة 
وتكون موحدة بنسبة ٨% يف الداخل والخارجة 
للحد من املفاضلة«. وتابع البخاتي كما »لدينا 
مالحظات عىل القسم الفني فوجدنا اجتهادات 
وإرسال طائرات للخارج دون العودة اىل دائرة 
التعاقد، وس�تكون معنا الرقابة املالية وهيأة 

النزاهة يف جولة عمل أخرى«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ت���ظ����اه�ر امل����ئ�ات م�ن 
محافظ�ة  يف  املوظ��������ف�ن 
كردستان  بإق���ليم  الس�ليمانية 
العراق، أمس االثنن، بسبب تأخر 

الحكومة يف رصف رواتبهم.
املتظ��������اه�رون  واقتح�م 
مكت�ب برمل�ان إقلي�م كردس�تان 
احتج����اج�ا ع�ىل تأخر رصف 
روات�����به�م، كم�����ا طالبوا 
يف  املعيش�ية  األوض�اع  بتحس�ن 
م�ن  رواتبه�م  وتحوي�ل  اإلقلي�م 
الحكوم�ة  إىل  اإلقلي�م  حكوم�ة 

االتحادية.
وتتأخر حكومة اإلقلي����������م 
برصف رواتب املوظ����فن بسبب 
م�ا أس�مته »الخ���الف�ات« م�ع 
االت������حادية،  الحك�����ومة 
حي�ث من املفت������رض أن تبدأ 
هذا الش�هر ب�رصف روات�����ب 
ش�هر ش�����باط املايض عىل أن 
ت�رصف األش�هر األخ�����رى يف 

وقت الحق.

اجلبهة الرتكامنية عن اعادة البيشمركة اىل كركوك: قرار انفرادي وخمالف للدستور

النائب البخايت: سنلتقي الكاظمي خالل أيام وسنطرح عليه )12( سؤاالً

متظاهرو السليامنية 
يقتحمون مكتب 

برملان اإلقليم بسبب 
تأخر الرواتب 

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئيس الجمهوري�ة بر هم صالح ونائب رئي�س مجلس النواب 
حس�ن كري�م الكعبي، أم�س االثن�ن، ع�ىل رضورة اإلرساع بإقرار 
قان�ون االنتخابات بما يضمن تحديد موعد إلجراء انتخابات مبكرة 

تتسم بالشفافية وتسمح بمشاركة املواطنن بشكل عادل.
وقالت الرئاس�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»رئي�س الجمهورية برهم صالح اس�تقبل يف قرص الس�الم ببغداد، 
النائب األول لرئيس مجلس النواب حس�ن الكعبي، وبحث الجانبان 
تطورات األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية يف البالد، والجهود 

املبذولة من قبل أجهزة الدولة للتصدي لجائحة كورونا«.
وتابع�ت، أن�ه »ت�م التأكي�د ع�ىل رضورة اإلرساع بإق�رار قان�ون 
االنتخابات بما يضمن تحديد موعد إلجراء انتخابات مبكرة تتس�م 

بالشفافية وتسمح بمشاركة املواطنين بشكل عادل«.

رئيس اجلمهورية 
ونائب رئيس الربملان يؤكدان عىل اإلرساع 

بإقرار قانون االنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الصح�ة،  وزارة  أعلن�ت 
اإلثنن، تسجيل مئات اإلصابات 
»كورون�ا«  بف�ريوس  الجدي�دة 
وعرشات حاالت الوفاة خالل ال� 

2٤ ساعة املاضية.  
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
منه أن املوق�ف الوبائي اليومي 
لإلصاب�ات املس�جلة بف�ريوس 
كورونا املس�تجد يف العراق جاء 

كما ييل:  
- تم فح�ص )1151٩( نموذجا 
املخت�������ربات  كاف�ة  يف 
املختص�ة يف العراق له�ذا اليوم؛ 
املجموع  يك�ون  وب������ذل�ك 
ال�كيل للنم�اذج املفحوصة منذ 
بداية تس�جيل املرض يف العراق 

  .)612607(
- سجلت مختربات وزارة الصحة 
 )17٩6( الي�وم  ه�ذا  والبيئ�ة 
إصابة يف العراق موزعة كالتايل:  

بغداد / الرصافة 2٤3
بغداد / الكرخ 117

مدينة الطب 7
النجف االرٔشف ٨٨

السليمانية 23٤
أربيل 31
دهوك 2

كربالء 13٨
كركوك ٨٨

دياىل 61
واسط ٤7

بابل 67
البرصة 122

ميسان 67
الديوانية 111

ذي قار 1٨3
االٔنبار 16

صالح الدين 73
املثنى ٨6

نينوى 15  

- الش�فاء: 172٤ حال�ة، وكما 
ييل:

بغداد الرصافة 23٩
بغداد الكرخ 26٩

مدينة الطب 6
النجف ٤5

السليمانية 102
أربيل 70

كركوك 103
كربالء ٨1

دياىل 66
واسط 153
البرصة 62

ميسان 1٤2
بابل ٤5

ذي قار 225
الديوانية 75

االٔنبار 2٤
صالح الدين 17  

- الوفيات ٩٤ حالة وكما ييل :
بغداد الرصافة 16

بغداد الكرخ ٤
مدينة الطب 5

النجف 2
السليمانية 10

اربيل 2
كربالء ٤

كركوك 2
دياىل 1

واسط 3
البرصة ٨
ميسان 3

بابل 5
الديوانية ٨
ذي قار 17

املثنى ٤  
- مجموع االصابات : 62275

 : الش�فاء  ح�االت  مجم�وع 
3٤7٤1

الراقدين الكيل: 2٤٩67
املرك�زة:  العناي�ة  يف  الراقدي�ن 
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مجموع الوفيات: 2567  
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    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير التعليم العايل نبيل عبد الصاحب، مع وفد من 
حملة الشهادات العليا فتح نوافذ بديلة يف سوق العمل.

وذكر بيان ل�وزارة التعلي�م تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان »وزي�ر التعلي�م العايل والبحث العلمي اس�تقبل ، وفدا 
من حملة الش�هادات العليا ملناقش�ة أفق الحلول املمكنة 
لتوظيف ه�ذه الطاقات ضمن مؤسس�ات القطاع العام 

»األزم�ة  أن  البي�ان،  بحس�ب  الوزي�ر  والخاص«.وأك�د 
االقتصادية الراهنة تس�تدعي تكييف املعالجات وترتيب 
األولوي�ات بم�ا يضمن إيق�اف الهدر وتوفري املس�احات 
املقبول�ة الس�تيعاب الخريجني ومنع االندث�ار يف مصادر 

الثروة الوطنية«.واش�ار البيان اىل ان »الحارضين اتفقوا 
ع�ى رضورة تظافر الجه�ود للتخفيف من وطأة التأخري 
الطارئ يف إقرار مرشوع قانون املوازنة لعام 2020 وفتح 

نوافذ بديلة يف سوق العمل.

وزير التعليم يبحث مع وفد من محلة الشهادات العليا فتح نوافذ بديلة يف سوق العمل

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الداخلي�ة، أطالق رصف االدوية 
والربوتوك�والت العالجي�ة ملنتس�بي ال�وزارة 
وعوائلهم من قبل صندوق الضمان الصحي.

وذكر بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »اللجن�ة الفني�ة ملتابعة فاي�روس كورونا 
يف وزارة الداخلي�ة، عق�دت اجتماعا برئاس�ة 
اللواء كاظم س�لمان بوهان مدير عام الدفاع 
املدن�ي وحضور أعضاء اللجن�ة وبحثت عدداً 
م�ن األف�كار واملواضي�ع املتعلق�ة بعملها يف 
الس�بل  واتخ�اذ  مواجه�ة جائح�ة كورون�ا 
الكفيل�ة بدع�م الجه�د الوطن�ي للمكافح�ة 
حيث ط�رح املجتمعون عدداً م�ن املقرتحات 
التي س�تحدد مسار عملها يف املرحلة القادمة 

وتبادلوا النقاش�ات املستفيضة يف املوضوع«.
وأض�اف البيان ان »اللجن�ة خرجت بعدد من 
الق�رارات والتوصي�ات منه�ا أط�الق رصف 
االدوي�ة والربوتوك�والت العالجي�ة ملنتس�بي 
اىل  باالضاف�ة  وعوائله�م  الداخلي�ة  وزارة 
اعطائه�م ادوية تعزيز املناع�ة والفيتامينات 
الخاصة من قب�ل صندوق الضم�ان الصحي 
اس�تثناءاً م�ن رشوط ضواب�ط رصف العالج 
الطبي�ة  الخدم�ات  مديري�ة  كت�اب  حس�ب 
بخص�وص بروتوكول االدوي�ة واعداد موقف 
يومي لتحديث املعلومات الخاصة باالصابات 
والوفي�ات من قب�ل مديرية عملي�ات الوزارة 

بالتنسيق مع مديرية الخدمات الطبية«.
ع�ى  اتفق�ت  »اللجن�ة  ان  البي�ان  واوض�ح 
تنظي�م زيارات للمحافظ�ات وتكون االولوية 

وبائي�اً  موقف�اً  تش�هد  الت�ي  للمحافظ�ات 
متصاع�داً وستش�هد ه�ذه الزي�ارات إجراء 
حمالت ك�ربى من قبل مديري�ة الدفاع املدني 
للتطه�ري والتعف�ري يرافقه�ا جه�د واض�ح 
للتوعي�ة والتثقيف م�ن قبل دائ�رة العالقات 
واالعالم باالضافة اىل توزيع ادوية ومواد طبية 
وصحية ووقائي�ة من قبل مديريتي الخدمات 
الطبي�ة والضم�ان الصح�ي بالتنس�يق م�ع 
الجمعية الطبية العراقية لغرض توزيعها عى 
املنتسبني املصابني بفايروس كورونا حرصاً«.

وتابع البيان انه »جرى االتفاق والتنسيق عى 
مناقلة مخترب للتحلي�الت الطبية من مديرية 
الدف�اع املدن�ي اىل مديري�ة االم�ور الطبية ما 
يس�هم يف تعزي�ز اجراءاتها الخاص�ة بإجراء 

الفحص والتحليل ملنتسبي وزارة الداخلية .

وزارة الداخلية حتصن منتسبيها وعوائلهم من »كورونا«
    كربالء / علي ابراهيم

أعلن�ت ادارة العتبة الحس�ينية املقدس�ة، 
عن وصول نس�بة اإلنجاز يف مركز الشفاء 
الخاص بدعم جهود وزارة الصحة ملواجهة 
جائح�ة )كورونا( يف محافظة واس�ط إىل 
)95%(، مبين�ة أن منتصف الش�هر الحايل 
سيش�هد دخ�ول املرك�ز إىل الخدم�ة بعد 

افتتاحه وتسليمه اىل دائرة صحة واسط.
وق�ال مدير ش�عبة الصيانة الهندس�ية يف 
قس�م التنس�يق والتأهيل الرتب�وي التابع 
املهن�دس  املقدس�ة  الحس�ينية  للعتب�ة 
محمود مجيد يف حديث للموقع الرس�مي، 
الديني�ة  إن«توجيه�ات ممث�ل املرجعي�ة 
العليا، واملتويل الرشعي للعتبة الحس�ينية 
املقدس�ة الش�يخ عبد امله�دي الكربالئي، 
الش�فاء  إنج�از مراك�ز  تتمث�ل برسع�ة 
الت�ي تنفذه�ا العتبة املقدس�ة يف عدد من 
املحافظ�ات لدعم جه�ود وزارة الصحة يف 

مواجهة تفيش جائحة كورونا«
وأوض�ح أن »كوادرن�ا التي تقوم بإنش�اء 
مركز الش�فاء يف محافظة واسط تسابق 

الزم�ن إلنجازه بأرسع وق�ت حتى يكون 
جاهزا ويخدم املصاب�ني يف هذه املدينة«، 

مبينا أن »نسبة اإلنجاز بلغت )%95(«.
وأضاف أن »املركز يتس�ع ل�)100( رسير 
وسيتم دخوله إىل الخدمة منتصف الشهر 
الجاري بعد أن يتم افتتاحه وتسليمه لدائرة 
صحة واسط«.وأشار إىل أن »املركز يحتوي 
ع�ى غ�رف منفصلة للس�ونار واألش�عة 
اإلدارة  غ�رف  اىل  باإلضاف�ة  وللمخت�رب، 
وال�كادر الطب�ي«، الفت�ا اىل أن »تصميمه 
سرياعي الحالة النفس�ية للمرىض«.يذكر 
أن العتبة الحسينية املقدسة وضعت مدن 
الزائري�ن العرصي�ة التابعة له�ا وهي كل 
من مدينة س�يد االوصي�اء ومدينة االمام 
الحس�ني ومدين�ة االمام الحس�ن )عليهم 
الس�الم( تحت ترصف وزارة الصحة، كما 
افتتح�ت أربع�ة مراك�ز للش�فاء من أجل 
دعم ومس�اندة الكوادر الصحية يف كربالء 
املقدس�ة والنج�ف األرشف وبغ�داد، فيما 
أعلنت عن إنش�اء )8( مراكز أخرى يف كل 
م�ن بغ�داد، والبرصة، وذي قار وواس�ط، 

والديوانية وميسان، باإلضافة إىل دياىل.

بعد اجناز »95%« من أعماله

العتبة احلسينية حتدد موعد افتتاح مركز الشفاء يف واسط

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، إحصائي�ة بمجم�ل 
املخالف�ات التي تم ضبطها يف املناف�ذ الحدودية وتحت 
مس�ميات مختلفة وبواق�ع )988( مخالفة للفرتة من 
1/1 ولغاي�ة 30/6 لعام 2020.وقال�ت الهيئة، يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراق�ي« ، إن »املخالف�ات اندرجت 
بمس�ميات متع�ددة واملتمثل�ة برص�د )285( مخالفة 
تخ�ص الدعاوى الجمركية املحال�ة إىل القضاء واملراكز 
الجمركية ، كذلك كان هنالك )534( مخالفة تم ضبطها 
من قبل مقر الهيئة من قسم متخصص بمراقبة املنافذ 
الحدودي�ة بالكامريات ودوره�م  يف مراجعة اإلجراءات 
الخاص�ة باملعام�الت الكمركي�ة وضب�ط العدي�د م�ن 
املخالف�ات من قبلهم فيم�ا يتعلق  التالعب باس�تيفاء 
فروق�ات الرتس�يم ومحاس�بة مرتكبيه�ا باحالتهم إىل 
الجهات القضائية«.وأشارت إىل »ضبط )129( مخالفة 
تحت مسمى تهريب األدوية والعجالت دون املوديل غري 
املسموح باستريادها ودخولها البالد ملخالفتها الضوابط 
والتعليم�ات النافذة«.وتابع�ت: »كم�ا كان�ت الجه�ود 
مكثف�ة ومن أولويات اهتمام هي�أة املنافذ الحدودية يف 
متابعة ورص�د تهريب املخدرات حي�ث تم ضبط )40( 
مخالف�ة من قبل مالكات الهيئة وبالتعاون والتنس�يق 
املشرتك مع الدوائر العاملة يف املنافذ الحدودية ملكافحة 
ه�ذه اآلفة الخطرية الت�ي تهدد النس�يج االجتماعي«.

وأردف�ت، أن »ماتحقق من إنجاز ضبط املخالفات  عى 
عموم املنافذ الحدودية االتحادية جاءت نتيجة إجراءات 
الهيأة وتطبيق اس�رتاتيجيتها الجدي�دة يف تدقيق كافة 
اإلجراءات الكمركي�ة للمعامالت واالرس�اليات املنجزة 
والتي تحقق من خاللها ضبط هذه املخالفات ، وكذلك 
نتيجة تش�ديد اإلجراءات الرقابية والتدقيقية الصارمة 
عى عمل الدوائر العاملة يف املنافذ الحدودية مع التأكيد 
ع�ى عدم التدخل يف الجوانب الفنية لعملها«.وبينت، أن 
»التعاون املشرتك وتنفيذ سري املعامالت الكمركية وفق 
الضواب�ط والتعليم�ات كان له األث�ر اإليجابي يف زيادة 
اإليرادات املتحققة من عملية الحركة التجارية املتوجهة 
نح�و تعظيم م�وارد الدولة ودعم املوازن�ة االتحادية يف 
ظ�ل الظ�روف املالي�ة واالقتصادية الراهن�ة، مع االخذ 
بنظر االعتب�ار دعم املنتج والصناع�ة املحلية واإللتزام 
بالتعليمات الصادرة وفق الروزنامة الزراعية ومحاربة 
سياسة إغراق السوق باملنتجات غري الرضورية لضمان 
اس�تقرار األس�عار يف األس�واق املحلية«.ولفتت إىل، أن 
»اإلرتفاع الحاصل يف نسبة اإليرادات املتحققة يف املنافذ 
الحدودية جاء بالرغم من اغالق املنافذ الحدودية الربية 
م�ع الجارتني إي�ران والكويت بس�بب جائح�ة كورونا 
وكذلك قرار تصفري الرس�وم الجمركية للمواد الغذائية 
والصحي�ة والزراعية وكل املواد املعني�ة بمكافحة وباء 

كورونا املستجد.

املنافذ تعلن إحصائية باملخالفات 
خالل النصف األول من العام احلايل

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أعلن محافظ نين�وى نجم الجبوري، أم�س االثنني، عن الرشوع 
ببن�اء مجمع�ات س�كنية للعوائل الفق�رية التي دم�رت منازلها 
خ�الل عمليات التحرير ش�مال املوصل.وقال الجبوري، ان الفرق 
الهندس�ية يف مديري�ة بلدي�ات نين�وى رشع�ت ببن�اء مجمعات 
ووح�دات س�كنية يف ناحي�ة الرش�يدية 10 كم ش�مال املوصل.

واضاف، املجمعات س�تكون ذات طراز عم�ودي وواطئة الكلفة 
وبمبالغ رمزية للحد من ازمة الس�كن داخ�ل الناحية.من جانب 
آخ�ر اعلنت مديرية كهرباء محافظ�ة نينوى عن نصب محوالت 
كهربائي�ة جديدة وحديث�ة داخل قضاء الح�رض جنوب املوصل.

وق�ال مدي�ر كهرباء نين�وى املهندس خل�ف الزي�دان، ان  الفرق 
الهندس�ية رشعت بنص�ب مح�والت كهربائية جدي�دة من اجل 

اعادة الطاقة الكهربائية لعموم القضاء.

حمافظ نينوى يعلن الرشوع ببناء جممعات 
سكنية للعوائل الفقرية

    ذي قار/ المستقبل العراقي

ب�ارشت رشكة نفط ذي قار، بانش�اء ثالث مستش�فيات للحجر 
الصحي يف املحافظة.وقال مدير عام الرشكة عيل خضري العبودي 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، ان�ه »تنفيذا 
لتوجيهات وزير النفط بارشت كوادر رشكة نفط ذي قار بأنشاء 
ث�الث مستش�فيات للحج�ر الصحي يف اقضية س�وق الش�يوخ 
والش�طرة والرفاعي ضمن مبادرة صحي�ة تطلقها الرشكة لفك 
الضغط الحاصل عى مستش�فى الحسني التعليمي .واضاف، ان 
»الس�عة االجمالية لهذه املستشفيات تصل إىل 150 رسيرا بواقع 
50 رسي�را لكل مستش�فى، الفتا اىل ان الرشكة س�تقوم بتأثيث 
املستشفيات وتزويدها باالجهزة واملستلزمات الطبية الرضورية 

التي تساعد يف عالج املصابني بفريوس كورونا.

    بغداد / المستقبل العراقي

نس�قت وزارة الرتبي�ة مع وزارات االتصاالت، الصح�ة، التعليم العايل 
والبح�ث العلمي والكهرباء النجاح س�ري االمتحان�ات الوزارية، التي 
م�ن املؤم�ل ان تب�دأ يف ال�� 8 م�ن آب املقبل.وبني املتحدث الرس�مي 
باس�م الوزارة حيدر فاروق السعدون ان »الوزارة نسقت مع وزارات 
التعليم العايل والبح�ث العلمي، الصحة، الكهرباء واالتصاالت إلنجاح 
س�ري االمتحانات الوزارية لطلبة السادس االعدادي الدور االول للعام 
الدرايس الحايل و التي من املؤمل ان تبدأ يف ال� 8 من آب املقبل، منوها 
بأن التنس�يق تم معها من اج�ل االعداد لخطة اج�راء االمتحانات يف 
ظ�ل جائحة كورون�ا والتي س�تكون مختلف�ة عن االع�وام املاضية 
لكونه�ا س�تكون مصحوبة باج�راءات وقائية غري مس�بوقة .وافاد 
ب�أن الوزارة ع�ى أتم االس�تعدادات الخاص�ة باالمتحان�ات من اجل 
ضمان نجاحها لتوفري أجواء مالئمة للطلبة واملالكات الرتبوية داخل 
املراكز االمتحانية لضمان س�المة الجميع وحفاظا عى مس�تقبلهم 
الدرايس باكمال مس�ريتهم التعليمية وعدم توقفها للتأهل اىل الحياة 
الجامعية«.وأضاف ان »الوزارة أعدت خطة لسالمة الطلبة عند اجراء 
االمتحانات وع�دم االحتكاك بينهم من خالل تخصيص يوم امتحاني 
لطلب�ة الفرع االدب�ي واليوم الذي يليه للف�رع التطبيقي واليوم الذي 
بع�ده للفرع االحيائ�ي، تطبيقاً لل�رشوط الصحي�ة الخاصة بوزارة 
الصحة وخلية االزمة من جان�ب ولتخفيف زخم تواجد الطلبة داخل 
القاع�ات االمتحانية«.وأكد الس�عدون ان »ال�وزارة وجهت املديريات 
واالدارات املدرسية ان يقوم مدير املدرسة بالرجوع اىل سجل الدرجات 
الخ�اص باملدرس�ة وتس�جيل درجة الطال�ب التي ه�ي 40 فما فوق 
ليتم تعديلها اىل 50، مبينا ان درجة القرار تضاف يف س�جل الدرجات 
الخاص باملدرسة )السجل الوسطي( وعدم التالعب بالدفرت االمتحاني 
للطال�ب ووجهت الوزارة منع التدوين او التأش�ري ع�ى دفرت التلميذ 
والطلبة ألي س�بب كان، مردفا ان اضافة العرش درجات بحسب اخر 
قرار للوزارة يتم عى اس�اس الغاء اي درجة قرار سابقة ليتم اعتماد 
درج�ة الق�رار الحالية باضاف�ة ) 10 درجات( للتالمي�ذ والطلبة من 
)الص�ف الخامس االبتدائ�ي اىل الصف الخامس اع�دادي( وبضمنهم 

تالميذ الصف السادس االبتدائي وطلبة الصف الثالث متوسط.

رشكة نفط ذي قار تبارش بانشاء ثالثة 
مستشفيات للحجر الصحي

الرتبية تنسق مع »٤« وزارات إلنجاح 
االمتحانات الوزارية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن رئيس هي�أة املنافذ الحدودي�ة عمر الوائيل حص�ول عن »موافقة رئي�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي عى استئناف التبادل التجاري الجزئي وبواقع 250 ارسالية يف اليوم 
الواحد وملدة يومني يف االس�بوع يف منفذ الش�المجة يف محافظ�ة البرصة ومنفذ منديل يف 
محافظة دياىل.واضاف الوائيل يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، أن »املوافقة يجب أن 
تتبعه�ا إج�راءات وقائية عى الدوائر الصحية يف املحافظت�ني توفريها يف املنفذ الحدودي 
لضم�ان س�المة العامل�ني والبضائع الداخل�ة والتأكد م�ن خلوها باإلصاب�ة بفايروس 
كورونا املس�تجد،ويتم ذلك وفق إجراءات صارمة لتعفري وتعقيم البضائع والس�لع عند 
نقط�ة التب�ادل التجاري وعدم الس�ماح بدخول األش�خاص إىل املنفذ ألي س�بب كان«.

وتابع: »يأتي هذا االستئناف أسوة بمنفذ زرباطية الحدودي واستئنافه التبادل التجاري 
وف�ق الرشوط والتعليمات ذاتها، وجدير بالذك�ر أن املنافذ الحدودية الربية مع الجارتني 
إيران والكويت تم ايقاف نشاطها التجاري وحركة املسافرين منتصف شهر آذار املايض 
بس�بب تفيش جائحة كورونا يف دولةالجوار«، مبيناً ان »هذا االستئناف سيعود بالفائدة 
الكبرية عى الوضع االقتصادي للمحافظتني وتنش�يط حركة الس�وق وضمان استقرار 
األسعار وكذلك الحصول عى اإليرادات الساندة للموازنة االتحادية لتخطي األزمة املالية 

واالقتصادية الراهنة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

نفت وزارة الزراع�ة، االثنني، االتفاق مع 
الجان�ب اللبناني عى اس�ترياد محاصيل 
زراعي�ة متوف�رة محلياً.وق�ال املتح�دث 
باس�م ال�وزارة حمي�د الناي�ف بحس�ب 
لديه�ا  »ال�وزارة  إن  الرس�مية،  الوكال�ة 
روزنامة زراعية تمنع استرياد املحاصيل 
املوفرة محليا  دعم�ًا منها للمنتج املحيل  
و تشجيع الفالحني واملزارعني عى زيادة 
االنتاج الزراعي وصوال اىل االكتفاء الذاتي 

الت�ام«، مؤكداً »توفري اكث�ر من 28مادة 
زراعي�ة نباتي�ة وحيواني�ة  م�ن املنتوج 
املحيل«.وأضاف أن »زي�ارة وزير الزراعة 
ضم�ن الوف�د ال�وزاري إىل لبن�ان كان�ت  
للتباحث بش�أن  اليات التعاون املش�رتك 
بب�ن البلدي�ن يف مج�ال تب�ادل الخ�ربات 
الزراعي�ة و اآلالت واملكائن الزراعية التي 
يحتاجه�ا الع�راق، فضال ع�ن  التقنيات 
الحديثة«،  نافيا  »وجود توجه باس�ترياد 
محاصي�ل زراعي�ة م�ن لبن�ان متوف�رة 

داخلياً.

رئيس هيئة املنافذ يعلن استئناف التبادل التجاري 
اجلزئي يف الشالجمة ومنديل

الزراعة تنفي االتفاق مع اجلانب اللبناين 
عىل استرياد حماصيل زراعية متوفرة حمليًا

املنتجات النفطية جتهز 
طريان اجليش والقوة اجلوية 

بـ »4« ماليني لرت من الوقود

وزارة الـنفـط تعلـن جتهيـز صحـة 
ذي قار بـ »1000« اسطوانة اوكسجني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية ع�ن تخصيص 4 مالي�ني لرت من 
منت�وج وقود الطائ�رات لتجهيز طريان الجيش والقوة الجوية س�عياً منها 
لديمومة توفري كل ما تحتاجه القطعات العسكرية إلنجاز مهامها يف الدفاع 

عن البلد.
وق�ال وكي�ل مدير ع�ام الرشكة حس�ني طالب يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، أن »الرشك�ة مس�تمرة بتجهيز قي�ادات الق�وة الجوية وطريان 
الجيش بكافة احتياجاتهم من الوقود وحس�ب الكمية املطلوبة« مؤكداً بأن 
»هيأة التجهيز التابع�ة للرشكة قد أصدرت األوامر التجهيزية بتجهيز أكثر 
من 4 ماليني لرت من وقود الطائرات« الفتاً اىل »التعاون املشرتك بني وزارتي 
النف�ط والدفاع من أج�ل تحقيق التس�هيالت املالية واالدارية إلس�تمرارية 

تجهيز الوقود«.
من جهته اكد مدير هيأة التجهيز يف الرشكة بان الكمية التي ُجهزت تغطي 
الحاج�ة الفعلية وحس�ب احتياج كل قاع�دة من القواعد الجوية« مش�رياً 
اىل ان »رشك�ة التوزي�ع عملت عى توف�ري آلياتها الخاصة لنق�ل املنتوج اىل 
املستودعات الخزنية التابعة للقواعد الجوية من اجل تسهيل ايصال الوقود 

بإنسيابية وأمان«.
يش�ار اىل ان رشك�ة التوزي�ع دائماً ما تح�رص عى توفري انواع املش�تقات 
النفطية اىل كافة اصناف القطعات العس�كرية لغ�رض تقديم الدعم الالزم 

واملساندة يف الحفاظ عى األمن الدائم.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط، ع�ن تجهيز 
ب��1000  ق�ار  ذي  صح�ة  دائ�رة 
اسطوانة اوكسجني لتغطية حاجة 
املحافظة ملعالجة املصابني بجائحة 

كورونا املستجد.
وق�ال مدي�ر ع�ام رشك�ة مص�ايف 
الوس�ط عائ�د جابر يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«،  ان »رشكتنا 
قامت بتجهي�ز دائرة صحة ذي قار  
بالف اسطوانة اوكسجني وارسالها 

اىل املحافظ�ة ع�ى وج�ه الرسعة ، 
مس�اهمة من وزارة النفط  لتأمني 
حاج�ة الدوائ�ر الصحي�ة من هذه 
املادة الحيوية ملعالجة املصابني بهذا 
الوباء«، مبيناً ان »عمليات التحميل 
والتجهيز تمت م�ن مصفى كربالء 

النفطي«.
وأضاف جابر ان »الوزارة استنفرت 
جهوده�ا لدع�م القط�اع الصح�ي 
الحمل�ة  ضم�ن  املحافظ�ات  يف 
الوطنية  ملواجهة ازمة وباء كورونا  

الخطري.

حمافظ البرصة يعلن اكامل خطط املرحلة 
االوىل ملرشوع جماري الزبري

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلنت الحكومة املحلية يف البرصة عن اكمال 
كافة الخطط واملخطط�ات مرشوع مجاري 
الزب�ري مرحلت�ه االوىل وإعطاء م�دة محددة 
الكمال التصاميم من قبل الرشكة االستشارية 
واحالت�ه اىل اح�دى ال�رشكات للتنفيذ ضمن 
مرشوع متكامل للبنى التحتية.واكد محافظ 
البرصة اس�عد العيداني بع�د اجتماع، عقده 
م�ع الدوائر املعنية بحضور قائممقام قضاء 
الزب�ري والرشك�ة االستش�ارية باالضافة اىل 
الرشكة املنفذة الجدي�دة يف ترصيح صحفي 
ل�ه ان االجتماع ناقش اكم�ال كافة الخطط 
واملخطط�ات مرشوع مجاري الزبري مرحلته 
األوىل.وبني ان االجتماع ناقش االرساع بتنفيذ 
املخطط�ات للرشك�ة االستش�ارية واحال�ة 
امل�رشوع للتنفي�ذ ضم�ن م�رشوع خدم�ي 
متكام�ل ، وتابع ان مرشوع مج�اري الزبري 
للمرحلة االوىل من املشاريع الوزارية املتلكئة 
ع�ن العمل وال�ذي أحيل للتنفي�ذ عام 2011 
وتم سحبه من الرشكة املنفذة بشكل كامل.

م�ن جهت�ه، أش�ار قائممقام قض�اء الزبري 
عب�اس ماهر عن االتفاق عى إعطاء مدة 20 
يوما للرشكة االستشارية الكمال مخططات 
واع�داد التصامي�م مل�رشوع مج�اري الزبري 
للمرحلة االوىل لغرض اإلحالة للتنفيذ والعمل 
من قبل الرشك�ة الجديدة املنفذة.وأوضح ان 
مرشوع مج�اري الزبري للمرحل�ة الثانية تم 

احالته وبدء التنفيذ من قبل احدى الرشكات 
وبانتظ�ار انته�اء امل�دة الجدي�دة للرشك�ة 
االستش�ارية للب�دء بتنفيذ م�رشوع املرحلة 
االوىل بعد حسم النقاش واعطاء املدة املقررة 
ان  اىل  املخططات.واش�ار  التنفي�ذ  الكم�ال 
املرشوع�ني للمرحلت�ني االوىل والثانية ضمن 

تخصيصات مشاريع محافظة البرصة.

العطا التقى وزير التخطيط لتسهيل تنفيذ املشاريع

حمافظ بغداد يعلن موافقة املالية عىل رصف رواتب 
املتعينني اجلدد بالرتبية

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعلن�ت محافظة بغ�داد، أم�س االثنني، عن 
املوافق�ة ع�ى رصف روات�ب س�تة اش�هر 

للمتعينني الجدد ملديريات تربية بغداد.
وق�ال املحافظ محم�د جابر العط�ا يف بيان 
تلق�ت “املس�تقبل العراقي” نس�خة منه ان 
“وزارة املالي�ة وافق�ت ع�ى رصف روات�ب 
املتعينني الجدد ملديريات تربية بغداد الس�ت 

وملدة 6 اشهر”.
ويخ�وض محافظ بغداد من أش�هر حوارات 
أم�وال  لتحصي�ل  املس�ؤولة  الجه�ات  م�ع 

املتعينني الجدد.
إىل ذلك، التقى محافظ بغداد املهندس بوزير 
التخطي�ط الدكتور خالد بت�ال النجم، لبحث 

تعزيز التعاون املشرتك.
وجرى خالل اللقاء مناقشة وضع تسهيالت 
اكث�ر لتنفي�ذ املش�اريع وانجازه�ا الس�يما 
املشاريع الس�رتاتيجية لقطاع املجاري واملاء 

والبلديات. واش�ار املحاف�ظ اىل اهمية اللقاء 
بالوزي�ر لبلورة الكث�ري من االف�كار وادامة 
التواص�ل ووض�ع ال�رؤى لتج�اوز الروت�ني 

والعقب�ات الت�ي تواجه تنفيذ املش�اريع من 
اجل االرتق�اء بالواقع الخدم�ي الهايل بغداد 

ومناطق االطراف.
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يف النظرية: طبقات، أمم، آداب.. نقد النظرية الثقافية واألدبية

الروائية اإليطالية ميالندري: »كورونا« أظهرت أوربا عىل حقيقتها

           بغداد / المستقبل العراقي

صدر ع�ن سلس�لة »ترجم�ان« يف املركز 
السياس�ات  العرب�ي لألبح�اث ودراس�ة 
كتاب :«يف النظرية: طبقات، أمم، آداب«، 
وهو ترجمة ثائر ديب لكتاب إعجاز أحمد 

 .In Theory
يمّثل النقد محور هذا الكتاب: نقد العالم 
يف بنيته الراهنة ويف تاريخه القريب، ونقد 
النظري�ة الثقافية واألدبي�ة كما تطورت 
خالل العق�ود األخرية مع ما بعد البنيوية 
والنظري�ة م�ا بع�د االس�تعمارية، ونقد 
الفك�ر القوم�ي، ونق�د مقولَت�ي »العالم 
الثال�ث« و«أدب العال�م الثال�ث« ونظرية 
»العوال�م الثالثة«، ونقد إدوارد س�عيد يف 
تجاذبات�ه الوجدانية كم�ا تجلّت يف كتابه 
االس�ترشاق ويف س�واه، ونقد ما أش�اعه 
س�عيد ومدرسة دراس�ات التابع وكّتاب، 
مث�ل س�لمان رش�دي، م�ن إعالٍء لش�أن 
املثق�ف املنف�ّي واملهاِج�ر والهج�ن عىل 
حس�اب الثقافة الوطني�ة وأبنائها الذين 
يعيشون ويقاومون فيها، ونقد الطريقة 
التي ُتبنى بها املُْعَتَمدات األدبّية املكرَّسة، 
مارك�س  اتهم�وا  الذي�ن  النّق�اد  ونق�د 
باملركزية األوروبية واالسترشاق بناًء عىل 
كتاباته الصحافية ع�ن الهند. يتألف هذا 
الكت�اب )463 صفحة بالقطع الوس�ط، 
موثًق�ا ومفهرًس�ا( م�ن َمْدِخ�ل بعنوان 
»األدب بن عالمات زمنن�ا«، يضم عرًضا 
مجم�اًل للجدل األس�ايس ب�ن اإلمربيالية 
وتصفي�ة االس�تعمار والنض�ال من أجل 
االش�راكية، والذي يش�ّكل وح�دة العالم 

املتناقضة، ومن ثمانية فصول.

مفاهيم، ألسن، عربات
يف الفص�ل األول، »النظرية األدبّية و«أدب 
�ياقات«، يرسم  العالم الثالث«: بعُض السِّ
لل�رشوط،  العريض�ة  الخط�وط  أحم�د 
الفكرية والسياسية، التي تطورت يف ظلّها 
النظري�ة األدبي�ة يف األكاديمي�ا األنكلو- 
أمريكية، وشّكلْت، عىل نحٍو حاسم، حتى 
املصطلحات التي ُطرَِحت بها تلك القضايا 
منص�بٌّ  املؤل�ف  واهتم�ام  األساس�ية. 
هن�ا عىل فرة م�ا بعد الحرب، وال س�ّيما 
التطورات منذ ستينيات القرن العرشين، 
ع�ىل الرغم م�ن أنه يب�دأ بخلفية أس�بق 

بع�ض اليشء. أّما بني�ة النقاش املطروح 
هن�ا فتحدده�ا كث�رًيا حقيق�ة أّن م�ادة 
الكتاب سبق عرضها يف محارضات حلقة 
بحثية تناولت الوضع األكاديمي الهندي، 
األمر الذي ترك أثره يف بنية االستشهادات 
وزخم الس�جال ذاته.يمّثل الفصل الثاني، 
»لغ�اُت الطبقة، أيديولوجي�ات الهجرة«، 
الس�ابق  الفص�ل  يف  للنق�اش  توس�عة 
لتكوي�ن االتجاه�ات الراديكالي�ة األدبية 
األنكلو– أمريكية، حيث يقّدم املؤلف نقًدا 
لالتجاه�ات املناهض�ة للُمْعَتَم�د املَُكرَّس 
يف األكاديمي�ا األدبي�ة، س�واء م�ن حيث 
رشوط اإلنت�اج األدبي الذي أّدى يف البداية 
إىل نش�وء نظ�رة عاملثالثي�ة، أم من حيث 
املرتك�زات االجتماعية الت�ي ترتكز عليها 
تلك األقس�ام ذات الصلة من اإلنتلجنسيا 
األدبية الت�ي تدفع باتجاه تلك األنواع من 
مناهضة املُْعَتَمد املَُكرَّس. الفصل الثالث، 
»بالغُة اآلخرّيِة لدى جيمس�ن و’األمثولُة 
القومّي�ة‘»، هو يف الحقيقة مقالة نرشها 
أحم�د قبل س�نوات عن تصور جيمس�ن 
لألمثول�ة القومي�ة، باعتباره�ا الش�كل 
الحاس�م ب�ن أش�كال اإلنت�اج الثقايف يف 

العال�م الثال�ث. وه�ي، بحس�ب أحم�د، 
تتخ�ذ هيئ�ة اش�تباك تفصي�ّي م�ع م�ا 
اعت�ربه البي�ان املمثِّل واألش�ّد إتقاًنا من 
الناحي�ة النظري�ة للموق�ف ال�ذي يصدر 
عن تلك الش�بكة الواسعة من االتجاهات 
الت�ي تفّحصه�ا يف  الراديكالي�ة األدبي�ة 
الفصل�ن الس�ابقن. عار تمثيل النس�اء 
الراب�ع،  الفص�ل  يف  االس�ترشاق  ووق�ار 
»رواي�ة الع�ار لس�لمان رش�دي: الهجرة 
ما بع�د الحديثة وتمثيل النس�اء«، يبحث 
أحم�د يف تمثي�ل النس�اء وقضي�ة هجرة 
الطبق�ة العليا م�ا بعد الحديث�ة يف رواية 
العار لس�لمان رش�دي، كنوع من الجرس 
ب�ن كثري م�ن القضاي�ا املتماي�زة تماًما 
والت�ي يتناولها بطرائ�ق مختلفة. فهناك 
تفضي�ُل االتجاه�ات املناهض�ة للُمعتَمد 
س، الت�ي برزت أخ�رًيا يف األكاديميا  املَُك�رَّ
م�ن  معين�ة  أنواًع�ا  األنكلو-أمريكي�ة، 
النصوص وأشكااًل معينة من االستنطاق 
والقراءة: خصوًص�ا قضايا األّمة والدولة 
الثال�ث.  وم�ا بع�د االس�تعمار والعال�م 
يق�ول املؤلف: »إذا ما غرّينا األس�ئلة عىل 
نح�و جوهري، ول�م نطرح قضي�ة األمة 

وم�ا بعد االس�تعمار إال عىل نح�و ثانوّي 
وتابع، وقّدمن�ا، بداًل منها، قضية الجندر 
والطبق�ة واللحظة الرأس�مالية الراهنة، 
ما مدى املعارضة التي تنطوي عليها مثل 
هذه األن�واع من النص�وص التي تحتفي 
بها االتجاهات املناهضة للُمْعَتَمد املَُكرَّس 

يف األكاديميا؟«
يف الفص�ل الخام�س، »االس�ترشاق وم�ا 
واملوق�ع  الوجدان�ّي  التج�اذب  بع�ده: 
املروب�ويلّ يف أعمال إدوارد س�عيد«، يؤكد 
أحمد أن أعمال س�عيد تبقى األش�ّد وقاًرا 
واألش�ّد نف�وًذا، لكنه�ا ق�د تكون األش�ّد 
تجاذًب�ا وجدانًي�ا أيًض�ا واألش�ّد تناقًضا 
داخلًيا. وبحس�به، كتاب االس�ترشاق هو 
الرسدية األكرب بن جميع رسديات الصلة 
بن املعرف�ة الغربية والق�وة الغربية من 
حي�ث رضوب االس�تمرارية الحضاري�ة 
والكيانّية التي يزعم س�عيد أّنه يجدها يف 
االس�ترشاق الغربي، إذ يقّدم رسديًة أكرب 
م�ن أّي يشء اس�تطاعت املاركس�ية أن 
تحش�ده لنمٍط من اإلنت�اج، وهو وثيقة 
من وثائق القومية الثقافية العاملثالثية ال 

هوادة فيها.

ماركس والهند... وأدبها
يمثل الفصل الس�ادس، »ماركس والهند: 
توضيح«، مناقشة موجزة سّببها هجوم 
كتاب�ه  يف  مارك�س  ع�ىل  س�عيد  إدوارد 
االس�ترشاق، مرّكزًا عىل قضية الهند عىل 
وج�ه التحدي�د. فرف�ض املاركس�ية عىل 
نحو انفعايل م�ن دون أّي انكباب مفّصل 
عىل فك�ر ماركس بات، بحس�به، س�مة 
ش�ائعة تمّيز ما بعد البنيوية الفرنس�ية 
وأف�كار الجن�اح اليميني الرصي�ح الذي 

نش�أ يف أعقابه�ا. وب�ات م�ن املعت�اد أن 
يق�ع امل�رء ع�ىل منظوم�ة م�ن رضوب 
االستش�هاد واالستحضار املتبادل مليشيل 
فوكو و/ أو إدوارد س�عيد ُتصّور ماركس 
استرشاقًيا متحمًسا لالستعمار، استناًدا 
إىل مالحظ�ات صحافية عن الهند. ويؤكد 
ا  أحمد أن�ه لم يناقش يف ه�ذا الفصل نصًّ
معّيًنا م�ن نصوص النظري�ة األدبية، بل 
ناقش رضًبا من الفهم الش�ائع، يّتسم به 
َقدٌر كبري من النظرية املعارصة.يف الفصل 

مالحظ�ات  الهن�دي:  »األدب  الس�ابع، 
باتجاه تعريف مقولة«، بعد أن رأى أحمد 
أن أدب العال�م الثال�ث مقولة مس�تحيلة 
سياس�ًيا ومعرفًيا، لم يرغ�ب يف أن ُيْفَهم 
عىل أنه يعن�ي أن البديل الوحيد هو األدب 
القومي، »بل َعنيُت – وأعني - أّن األجندات 
البحثي�ة األكثر إلحاًحا بالنس�بة إىل نّقاد 
األدب ومنّظريه ال يمكن أن تنش�أ إال من 
ا«. بحسبه،  الظروف التي يعيش�ونها حقًّ
البلدان املروبولية تراكم منتجات ثقافية 
م�ن جمي�ع أنح�اء العال�م؛ إذ يمك�ن أن 
ينجم عن عمليات الراكم هذه ما ُيسّمى 
األدب العامل�ي. أّما التش�كيالت الخاضعة 
لإلمربيالي�ة، مثل الهن�د، فال يحصل فيها 
مثل هذا الراك�م، وال يوجد األدب العاملي 
يف مث�ل هذا الوضع إال بوصفه تجريًدا، أو 
مطمًح�ا م�ن مطامح النزع�ة الكونّية يف 

أحسن األحوال.
الجدال انتهى

الفص�ل الثام�ن، »نظرية العوال�م الثالثة: 
نهاية جدال«، يوجز أحمد الوضَع السيايس 
ال�ذي نش�أ  واألفريق�ي  اآلس�يوي  الع�ام 
في�ه مصطلح »العال�م الثال�ث« أّول مرة، 
وانط�وى ع�ىل معن�ى مختل�ف تماًما عن 
املعنى الذي اكتسبه يف وقت الحق، موضًحا 
ثالث�ة رضوب مختلفة من إِح�كام معاني 
ه�ذا املصطل�ح )إح�كام نه�رو، واإلحكام 
الس�وفييتي، واإلح�كام الصين�ي( أعطته 
قوت�ه العاطفي�ة وغموضه الزائ�د، »فبات 
بمقدور من يستخدمه أن يطمح إىل تحميله 
املعان�ي الثالث�ة كلّه�ا م�ن دون أن يكون 
مس�ؤواًل عن أّي منها، ما أّدى إىل مضاعفة 
م�ا في�ه م�ن التباس وتوس�يعه بش�ّدة يف 
االستخدامات الالحقة. والواقعة الرئيسة يف 
شأن التاريخ ما بعد االستعماري ملا يسمى 
العالم الثالث هو أّن كّل دولة قومّية وقعت 
تحت سيطرة برجوازية قومية مميزة حن 
خرجت من البوتقة االس�تعمارية واّتخذت 
موقًعا معّيًنا يف التقس�يم الدويل للعمل عىل 
نحو ما نّظمته اإلمربيالية، حيث اّتس�مت 
املرحل�ة بتماي�ز متزايد بن ال�دول بلغ حّد 
التنافس ولم تّتس�م بوح�دة أكرب. ويمكن 
رؤي�ة عواقب هذا االفتق�ار البنيوي إىل أّي 
�د وَتَصدُّر التنافس  نوع من املرشوع املوحَّ
املتب�ادل يف مجموعة واس�عة من تطورات 

هذه املرحلة«.

           ترجمة: نهى حّوا

املش�هورة،  اإليطالي�ة  الروائي�ة  وجه�ت  م�ارس،  ش�هر  يف 
فرانشيسكا ميالندري، رسالة إىل األوربين تصف لهم بأسلوب 
أدب�ي تجربة العزل التام، فانترشت رس�التها املؤثرة يف أنحاء 
العالم، وهي تكتب لهم رسالة أخرى اليوم، عن املستقبل، بعد 

إجراءات تخفيف القيود عىل الحجر الصحي.
تس�تهل فرانشيس�كا الرس�الة الت�ي نرشته�ا يف صحيف�ة 
»غاردي�ان« الربيطاني�ة بالعب�ارة التالي�ة: »أكت�ب إليكم من 

إيطاليا« واصفة املشهد بالشكل اآلتي:
»كان ق�د بدأ كرقص متطابق بن رس�وم بيانية متعاقبة، ثم 
غدا ف�وىض من رقصات منفصلة. ووفق�اً للبلد املعني، كانت 
حركات الرقص اس�تبدادية ومنتظمة وفّعالة، عرضة للخطأ 
ولكنها إنس�انية، غري كفؤة، يف حالة نفي، تعس�فية أو حتى 
بش�كل إبادة جماعية. ولكن قاعة رق�ص »كوفيد 19« بقيت 

هي نفس�ها للجميع، جدرانه�ا مغطاة باملراي�ا، تظهرنا عىل 
حقيقتنا، وال توجد طريقة إلشاحة أنظارنا«.

تسرسل فرانشيسكا يف وصف ردود األفعال عىل إجراءات رفع 

القيود، فتكتب: »س�يجلب رفع قيود العزل التام مش�اعر من 
اإلثارة والراحة والقلق وعدم الثقة والخوف. البعض ستنتابه 
مش�اعر القلق باعتبار أن الوقت ال يزال مبكراً جداً، وتسطيح 

املنحنى ال يزال بعيد املنال.
وأمثال هؤالء س�يالزمون مكانهم إذا استطاعوا إىل ذلك سبيالً 
ينتظ�رون ويرقبون. فيما بعضه�م اآلخر قد اتخذ قراره بأن 

األمر قد انتهى رافضاً خنق حركته وكظم مزاجه.
مش�هد من األنق�اض، عائالت حزن�ى، وفقر متزاي�د، وأزمة 
صح�ة عقلي�ة، فيما الف�ريوس يحوم يف األرج�اء، ولكنه غري 
مرئي ألولئك الذين لم يتأثروا به بش�كل مبارش. وهذا رسعان 
م�ا س�يتغري. ويف النهاي�ة، أولئ�ك املعرضون للخطر بس�بب 
معاناتهم أوضاعاً صحية س�ابقة لن يرفع العزل عنهم، وهم 
يدركون أكثر من غريهم أن الجائحة لم تنتِه بعد. فهل سريون 

نهايتها يف حياتهم؟«.
وع�ن املش�هد االجتماعي، »واحرام�ًا آلالم اآلخري�ن«، تتابع 

فرانشيسكا، »سوف يردد كثريون يف االعراف بمدى تمتعهم 
بفرة العزل التام: الوترية البطيئة، الحرية من أشكال التظاهر 
االجتماعي، والس�ماح بأن يكونوا غري منتجن، وبالتخي عن 

السيطرة.
قد تق�در األرس كما األزواج الذين تف�ادوا خالفاتهم الصغرية 
مث�ل بحارة نجوا من عاصف�ة، واعتنوا ببعضه�م بعضاً، كل 
ذلك الوقت الذي قضوه معاً من دون ميعاد، كهدية ثمينة. أما 
بالنس�بة إىل غريهم، فقد كان العزل الت�ام جحيماً، ولكن مع 

القليل من املال، إىل أين الذهاب اآلن؟
أما الش�باب فس�يندفعون للخ�روج من العزل�ة لقضاء وقت 
ممتع متناسن ارتداء كمامات الوجه، وفيما ستقول األجيال 
األكرب س�ناً: إنه�م غري مس�ؤولن، ال يهتمون إال ألنفس�هم، 
وس�وف يقتلوننا جميعاً! سيجيبهم الش�باب: دعونا نذكركم 

كيف تعاملتم مع تغيري املناخ؟«.
تنتق�ل الروائية إىل رسد تأثري تلك األح�داث، فتكتب: »النطاق 

الجماع�ي لألحداث س�وف يس�لط الض�وء عىل ع�دم أهمية 
األفراد. وهذا سوف يجري احتضانه من دون هواجس من قبل 
املتعاطفن بش�كل طبيعي، وكذلك من قبل النس�اء املتدربات 
منذ الطفولة عىل وضع احتياجات اآلخرين قبل احتياجاتهن«.

ه�ذا فيما مراي�ا قاعة رقص »كوفيد 19« س�تقذف يف وجهنا 
ه�ول املعاناة يف العالم - هالك قبائل غابات األمازون املطرية، 
والعام�ل الهندي العاط�ل عن العمل الذي س�ار مئات األميال 
باتج�اه قرية أج�داده، واملرشد ال�ذي نام عن�د مدخل مبنى 
مكات�ب إىل أن وضعت مس�امري معدنية ع�ىل األرض واإلدراك 
أننا جميعنا مرابطون.وعن تأثريات ذلك، تكتب فرانشيسكا: 
»بالنس�بة إىل كثريين منا، هذا س�يجعل التف�اوت الوحيش يف 
العالم ش�يئاً ال يطاق عىل نحو متزايد، والكارثة البيئية ش�يئاً 
يج�ب معالجته بأي ثمن، تماماً مثل الحف�رة القذرة للتاريخ 
العنرصي. ولكن ليس بالنسبة إلينا جميعاً، فنحن نكافح من 

أجل دفع فواترينا، قد نكون عاطلن عن العمل قريباً«.

فقدان وصل 
فقد مني الوصل بأسم ) محمد احمد خضري( 
الصادر م�ن مديري�ة بلدي�ة النعمانية رقم 
الوص�ل 1٠12/2٥7 بمبلغ قدره 3٥٥،٥٠٠ 
ال�ف دينار م�ن يعث�ر عليه تس�ليمه لجهة 

االصدار
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 88٥/ب/2٠13

التاريخ ٥/7/2٠2٠
اعالن 

بن�اء ع�ىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار تسلس�ل ) 3/مقاطع�ة 12 جزرة النقي�ب( محلة 
)الكوفة( يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار 
املذكور اعاله واملبينة اوصاف�ة وقيمته املقدرة ادناه فعىل 
الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثون يوما 
من الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 1٠% م�ن القيمة املقدرة  البالغة بموجب 
صك مص�دق المر هذه املحكمة ب�داءة الكوفة وصادر من 
م�رصف الرافدين / فرع مس�لم بن عقي�ل )ع(  يف الكوفة 
وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم 
االخ�ري من االعالن يف قاع�ة  املحكمة وعىل املش�ري جلب 

هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف : وهي ارض زراعية مساحتها واحد دونم وتسعة 
اولك وخمس�ن مر وتبعد عن الش�ارع العام مسافة 1٠٠ 
م�ر ويقطعه�ا جدول صغري مش�يد عليه قنط�رة صغرية 
بعرض 2,٥ مر لعبور املشاة وتحتوي عىل عدد من اشجار 
النخيل عدد 6٥ نخلة وعدد من اشجار الحمضيات عدد 3٠ 
ش�جرة متداخلة فيما بينها كما توجد دار س�كنية مشيدة 
ع�ىل القطعة مس�احتها 12٠ مر كما لوح�ظ ان القطعة 

محاطة بقطع زراعية من الجهات واالخرى
القيمة املقدرة / 

القيم�ة الكلي�ة للقطع�ة الزراعي�ة موضوع الكش�ف وما 
عليها من غراس ومنشئات مبلغ اجمايل قدره مائة وثالثة 
واربع�ون مليون وس�تمائة ال�ف دين�ار )143,6٠٠,٠٠٠( 

دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 176/ج/2٠2٠
التاريخ : 7/6/2٠2٠

اىل املته�م اله�ارب / ري�اض كاظ�م ج�واد 
العيساوي

اعالن غيابي
حي�ث انك مته�م بالدعوى املرقم�ة )176/

ج/2٠2٠( واملش�تكي فيها  )مصطفى عي 
كن�ون البديري( اح�كام امل�ادة 1/4٥3 من 
قان�ون العقوب�ات وبدالل�ة مواد االش�راك 
49/48/47 من�ه وملجهولية مح�ل اقامتك  
حس�ب اش�عار املخت�ار  املرف�ق يف اضبارة 
الدع�وى  تق�رر تبليغ�ك بموع�د املحاكم�ة 
املوافق 2٠2٠/8/9  ويف حالة عدم حضورك 

تجري املحاكمة  غيابيا وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود
������������������������������������

فقدان وصوالت 
فق�د الوص�والت الصادرة م�ن بلدية النجف 
بتاري�خ 2٠2٠/1/28 بأس�م املواطن )عي 
طال�ب( ذات االع�داد التالي�ة يف 426798 و 
426799 و 426794 و 426792 و 426791 
و   4268٠1 و   42689٠ و   42679٠ و 
4268٠2 و 4268٠8 و 4268٠9 و 426796 
و   426793 و   42679٥ و   426797 و 
426788 و 426789 و 4268٠3 و 4268٠4 
فم�ن   4268٠7 و   4268٠6 و   4268٠٥ و 
يعثر عليهن تس�ليمهن اىل جهة االصدار مع 

الشكر والتقدير

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2٠18/2٥

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

املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املتهم الغائ�ب : الرشطي احمد عب�د الرضا حوز 

سوادي
3 � رقم الدعوى 2٠18/2٥

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2٠13/6/1٥
٥ � تاريخ الحكم : 2٠18/1/23

6 � امل�ادة القانوني�ة ) ٥( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2٠٠8 
املعدل

7 � خالص�ة الحكم :  حكمت محكمة ق�وى االمن الداخي 
االوىل املنطقة الخامسة عىل املتهم الغائب ) الرشطي احمد 
عب�د الرضا حوز س�وادي( بالحبس الش�ديد مل�دة )خمس 
سنوات( وفق احكام املادة ٥ من ق ع د رقم 14 لسنة 2٠٠8 

املعدل 
 وبداللة املواد 61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 

2٠٠8 لغيابه من تاريخ 2٠13/6/1٥ ولحد االن   
8 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخي استنادا الحكام 
املادة 38/ثانيا   من   ق ع د رقم 14 لسنة 2٠٠8 املعدل  بعد 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2٠٠8   
9 � اعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض عليه 
اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه وال�زام املواطنن 
باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2٠٠8
1٠ � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2٠٠8 
11 � تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) عبد الرحمن 
الحلفي( البالغة ) 2٥,٠٠٠( خمس�ة وع�رشون الف دينار 
عراق�ي ترصف له م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
 12 � حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 6٠/ سادس�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2٠٠8 قابال 
لالعراض والتمييز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2٠18/1/23
العميد الحقوقي 

رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة 

التاريخ 6/22/2٠2٠
اىل املدعوه / هدية حسن ابريهي

اعالن
ق�دم طال�ب حجة الوفاة  س�مريه جاس�م عبد 
الحر طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وفاة بحق املدعوه ) هدية حسن ابريهي( 
قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 267/ج/2٠2٠
التاريخ : 7/6/2٠2٠

اىل املته�م الهارب / ميثاق ج�واد كاظم عبد زيد 
العيساوي

اعالن غيابي
/267( املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 

ج/2٠2٠( واملش�تكي فيه�ا  )مصطف�ى ع�ي 
كن�ون البديري( احكام املادة 1/4٥3 من قانون 
العقوب�ات وبداللة مواد االش�رك  49/48/47 
من�ه وملجهولي�ة محل اقامتك  حس�ب اش�عار 
املختار  املرفق يف اضب�ارة الدعوى  تقرر تبليغك 
بموعد املحاكمة املواف�ق 2٠2٠/8/9  ويف حالة 
عدم حض�ورك تج�ري املحاكم�ة  غيابي�ا وفق 

القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

فقدان هوية
فق�دت الهوية الصادرة م�ن وزارة الكهرباء 
والص�ادرة من ف�رع توزيع كهرب�اء النجف 
بأسم املواطن ) حس�ن مهدي كاظم( فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار 
������������������������������������

اعالن 
رقم االخطار 
2٠1٥/641

من / محكمة ق�وى االمن الداخي للمنطقة 
الخامسة بالبرصة 

اىل / املته�م اله�ارب )الرشطي حس�ام عي 
مطر ( 

محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة  اىل  املنس�وب 
البرصة

 مل�ا كنت متهم�ا وفق امل�ادة / ٥ ق ع د عن 
تهم�ة غياب�ك ع�ن مقر عمل�ك م�ن تاريخ 
مح�ل  ان  وبم�ا  االن  ولح�د   2٠14/7/1٠
اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر ام�ام محكمة ق�وى االمن 
الداخي للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل 
م�دة ثالث�ون يوم�ا من تاري�خ تعلي�ق هذا 
االع�الن يف محل اقامتك وتجي�ب عن التهمة 
املوجه�ه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز اموالك 
املنقولة والغري منقولة ويطلب من املوظفن 
العمومين القاء القب�ض عليك اينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية والزام 
االهلي�ن الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك 
باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة 69/

اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 

17 لسنة 2٠٠8
رئيس املحكمة
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حمافظة نينوى
قسم العقود

م / متديد فرتة اعالن
حصلت موافقة السيد املحافظ عىل 
تمديد تاري�خ الغلق لالعالن املرقم 

F 2020/8
الخاص بمرشوع :

جتهيز س�يارات حوضية سعة 16 الف لرت 
عدد 64

م��ن تاري��خ 2020/7/6 ال��ى 
2020/7/12 لفس�ح املجال امام 
الرشكات الراغبة بتقديم عطاءاتها 

للمشاركة يف املناقصة.
مع التقدير

وزارة الدفاع 
الدائرة القانونية

اعالن 8املحكمة العسكرية االوىل
رزمة 8/ 2020

1. حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجة اسمائهم أدناه غيابيا بما ييل
ا . الحبس الشديد ملدة )ستة أشهر ( وفق املادة)33/اوال ( و )ثالثة اشهر( وفق املادة و )62/ثانيا / ثالثا/ا( من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل

ب . تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه نادما مع مراعاة أحكام املادة )243( من ) ق ا م ج ( رقم 23 لسنة 1971وتعديالته
ج. منح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليه أينما وجد وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه استناداً ألحكام املادة )80/ ثالثا /رابعا (  من قانون أصول 

املحاكمات الجزائية العسكري رقم  22 لسنة 2016 
2. لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية أو تسليم نفسك اىل أقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ 

املدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديالته

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2016/190

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكمة : محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل املنطقة 

الخامسة
2  �اس�م  املتهم الغائ�ب الرشطي )عبد الله ص�الح عبد الله ( 

املطرود من الخدمة 
3 � رقم الدعوى 2016/190

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة 2008/12/7
5 � تاريخ  الحكم 2018/8/27

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

8  �  خالص�ة الحك�م :  ايقاف االجراءات القانونية بحقه وقفا 
نهائيا عن التهمة املس�ندة اليه وفق املادة )5( من ق ع د  رقم 
14 لس�نة 2008 املعدل وذلك لغياب�ه للفرتة من 2008/12/7 
ولغاي�ة ط�رده من الخدم�ة بتاري�خ 2009/9/23 لش�موله 

بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 
9 � عدم اس�تفادة املتهم من قانون العفو العام رقم 19 لسنة 
2008 او اي عف�و خ�اص وحس�ب كت�اب االدل�ة الجنائية يف 
مديري�ة رشطة محافظة البرصة واملنش�ات بالعدد 22085 يف 

 2017/12/26
10 � ان الجريمة ليست من الجرائم املستثناة حسب نص املادة 

4 من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 
11 � يف ح�ال ارتكب املتهم الذي اعفى عنه بموجب احكام هذا 
القانون جناية عمدية خالل خمس س�نوات من تاريخ االعفاء 
تنف�ذ بحق�ه العقوبات الت�ي اعفي منه�ا وتح�رك االجراءات 

الجزائية بحقه 
12 � ع�دم ش�مول املتهم اع�اله بقانون العفو الع�ام رقم 27 
لس�نة 2016 عن التهمة املسنده اليه وفق احكام املادة 35 من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لعدم دف�ع مبلغ التضمني املرتتب 

بذمته 
13 �  الس�جن ملدة )سبع س�نوات( وفق احكام املادة 35 /اوال 
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 بداللة املواد 61/اوال و 69/اوال 
من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه املس�دس الحكومي 

الذي بذمته واملرقم 
2009GKH880/9/23 نوع كلوك وملحقاته بتاريخ 

14 � تضمين�ه مبل�غ مق�داره )5,015,000( خمس�ة ماليني 
وخمس�ة عرش الف دين�ار عن قيمة املس�دس وملحقاته و30 
اطالقه من نوعه اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق ع د 

تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
15 � اعتبار جريمته الواردة يف الفقرة 13 اعاله مخلة بالرشف 

استنادا للمادة 21/أ � 6 من ق ع 
 16 � طرده من الخدمة عمال باحكام املادتني 38/ثانيا و40/

اوال /أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
17� اعط�اء املوظفني العموميني صالحي�ة القاء القبض عليه 
اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه وال�زام املواطنني 
باالخب�ار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثانيا 

وثالثا  من ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
18 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 

69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
19 �  تعمي�م اوصاف املس�دس املوصوف اع�اله من ذمته بعد 

اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 
20 � تنزي�ل املس�دس املوصوف اعاله من ذمته بعد اكتس�اب 

قرار الحكم الدرجة القطعية 
21 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب ) حس�ني عبد 
االمري جاب�ر( البالغة )25,000(  خمس�ة وعرشين الف دينار  
عراق�ي ت�رصف له م�ن خزين�ة الدول�ة  بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60/ 
سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم 

بتاريخ 2018/8/27
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/70

مقتبس حكم غيابي
تش�كلت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطق�ة الخامس�ة يف ي�وم 
2018/2/4 برئاسة اللواء الحقوقي عمران جسام محمد الطائي وعضوية 
كل م�ن العميد الحقوقي جرب عتيوي معله والعقيد الحقوقي مرتىض هادي 
عب�د عيل واص�درت حكمها االتي بعد التدقيق واملداولة باس�م الش�عب عىل 

املتهم 
1 � اسم املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 � اسم املدان الغائب  الرشطي تحسني عيل بدر اليذ
3 � رقم الدعوى 2018/70
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة

5 � تاريخ الحكم 2018/2/4
6 � املادة القانونية 37 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008

7 � خالصة الحكم :  عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون العفو العام رقم 27 
لسنة 2016 لعدم تسديد املبلغ  املرتتب بذمته 

8 � بالحبس الش�ديد ملدة )ثالث س�نوات( وفق احكام املادة 37/اوال  من ق 
ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لتس�ببه بحصول ارضار يف العجل�ة املرقمة 255 
ن�وع ميس�توبييش صالون وبداللة امل�واد 61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 

17 لسنة 2008  
9 � تضمين�ه مبل�غ مق�داره )1,525,000( مليون وخمس�مائة وخمس�ة 
وع�رشون الف دينار اس�تنادا للفقرة ثانيا من امل�ادة 37 من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 عن قيمة ارضار العجلة املشار اليها  اعاله يستحصل منه وفق 

القانون 
10 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 38/ثانيا   
من   ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008   
11 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني باالخبارعن مح�ل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة 69/رابعا من 

ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
13 � تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ني عب�د االمري جابر( 
البالغة ) 25,000( خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 14 � قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادس�ا 
من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 

71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2018/2/4
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس املحكمة 

��������������������������������������������������������������
وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2013/531
مقتبس حكم غيابي

� اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 
� اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي احمد س�عد ابراهيم عبد الكريم / 

مديرية رشطة محافظة البرصة 
� رقم الدعوى وتاريخها  2013/838

� تاريخ ارتكاب الجريمة 2011/12/22
� تاريخ الحكم : 2013/5/23

� املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
� خالص�ة الحكم :  حكمت محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
عىل املدان الغائب الرشطي احمد س�عد ابراهيم عبد الكريم باس�م الش�عب 

بما ييل : 
1 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق املادة 5 ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 بدالل�ة املادت�ني 61/اوال و69/اوال   م�ن ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 

لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 2011/12/22 ولحد االن 
2 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية الق�اء القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني باالخبارعن مح�ل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا من ق أ د رقم 17 لسنة2008
6 � الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثالثا من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
7 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/رابعا من 

ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
8 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42 / ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 

2008
6 � تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب ) عبد الرحمن عبد عيل ( مبلغ 
قدره   خمس�ة وعرشون الف دينار ترصف له بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
  حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 61/اوال من ق أ د 

قابال لالعرتاض وافهم  علنا يف  2013/5/23
عميد الرشطة الحقوقي

نزار دمرتي هاشم
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1349

مقتبس حكم غيابي مجددا 
تش�كلت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطق�ة الخامس�ة بتاريخ 
2010/5/11 برئاس�ة العمي�د الحقوقي عباس ن�ارص غريب وعضوية كل 
من العميد الحقوقي عادل مطرش جلود والعقيد الحقوقي حيدر عبد الحسن 

عليوي واصدرت حكمها االتي بعد التدقيق واملداولة بأسم الشعب :
القضية املرقمة 2018/1349 

اسم املشتكي الحق العام
اسم املدان / الرشطي احمد عبود ابراهيم نجم

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
1 � الغ�اء الفقرة )10( من مقتبس الغيابي الص�ادر من قبل هذه املحكمة 
بح�ق املدان اعاله بالقضي�ة املرقمة 2018/1349 بتاري�خ 2018/10/24 
وفق احكام املادة 35/اوال وثانيا فقط من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 والذي 
لم يكتس�ب الدرجة القطعية لكونه مقرتن بعقوبة الطرد واجراء محاكمته 

مجددا استنادا الحكام املادة 72/رابعا من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
2 � ايق�اف االجراءات القانونية بحقه وقفا نهائيا عن التهمة املس�ندة اليه 
وفق املادة )35 اوال وثانيا ( من ق ع د  رقم 14 لس�نة 2008 عن اختالس�ه 

املسدس الحكومي الذي بذمته واملرقم 
 ن�وع كل�وك م�ع ملحقات�ه و 45 خمس�ة واربع�ون اطالق�ه م�ن نوع�ه 

)GMB749(
والتي اختلس�ها بتاري�خ 2009/11/8 ولقيام ذوي املتهم باعادة املس�دس 
املرق�م اعاله وملحقاته 45 خمس�ة واربعون اطالقه من نوعه و اس�تالمها 
من قبل دائرة املتهم بموجب مس�تند االس�تالم املرقم 143 يف 2020/3/15 
ومس�تند االستالم املرقم 117 يف 2020/3/15 ولكون املسدس صالح للعمل 
وحس�ب ش�هادة الفحص املرقمة 1293 يف 2020/3/11 لش�موله بقانون 

العفو العام رقم 27 لسنة 2016
3 � ع�دم اس�تفادة املته�م من قانون العف�و العام رقم 19 لس�نة 2008 او 
اي عفو خاص وحس�ب كتاب االدل�ة الجنائية يف مديري�ة رشطة محافظة 

واملنشات املرقم 18162 يف 2017/11/6 
4 � ان الجريمة ليس�ت من الجرائم املستثناة حسب نص املادة 4 من قانون 

العفو العام رقم 27 لسنة 2016
5 � يف حال ارتكب املتهم الذي اعفي عنه بموجب احكام هذا القانون جناية 
عمدي�ة خالل خمس س�نوات من تاريخ االعفاء تنف�ذ بحقه العقوبات التي 

اعفي منها وتحرك االجراءات الجزائية بحقه 
قرارا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 قابال للتمييز وافهم علنا بتاريخ 2020/5/11
العميد الحقوقي

عباس نارص غريب
رئيس املحكمة 

��������������������������������������������������������������
وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2018/1255
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اسم املتهم الغائب : الرشطي اسعد خزعل مزيد محمد االسدي 

3 � رقم الدعوى 2018/1255
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2010/10/1

5 � تاريخ الحكم : 2018/10/16
6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
8 � خالصة الحكم :  عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون العفو العام رقم 27 
لسنة 2016 لكونه ما زال ماكث بالغياب ولم يصدر بحقه بالفصل او الطرد 

او االستقالة وحسب كتاب دائرته اعاله املرقم 2847 يف 2018/3/6 
9 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق احكام املادة 5 من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 كونه القانون االصلح للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من 
ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و69/اوال من ق أ د  
رقم 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 2014/4/2 ولغاية طرده من 

الخدمة بتاريخ 2010/10/1 ولحد االن 
10 � اخراجه من الخدمة استنادا الحكام املادة 42/ثانيا من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89 /اوال من 

ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني باالخبارعن مح�ل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة 69/رابعا من 

ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
13 � تحدي�د  اتعاب محاماة للمحامي املنت�دب ) جبار عاتي جرب( البالغة ) 
25,000( خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي ت�رصف له من خزينة الدولة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
  حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا من ق 
أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/

اوال وثانيا من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2018/10/16
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2012/743

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

2 � اسم املتهم الغائب : الرشطي جراح ياسني طاهر خلف  
3 � رقم الدعوى : 2012/743

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/12/11
5 � تاريخ الحكم : 2018/7/29

6 � املادة القانوية )32( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
7 � املنسوب اىل : مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات

8 � خالص�ة الحكم : عدم ش�مول املته�م اعاله بقانون الع�و العام رقم 27 
لس�نة 2016 ع�ن التهمه املس�نده اليه وفق املادة )32( م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املع�دل لعدم تس�ديد املبل�غ املرتتب بذمته ع�ن قيمة ملحقات 

املسدس املوصوف ادناه  
9�  السجن ملدة )سبع سنوات( وفق احكام املادة )32/اوال( من ق ع د رقم 

14 لسنة 2008 املعدل الختالسه ملحقات املسدس الحكومي املرقم 
)190-GMN( نوع كلوك والذي استصحبها معه عند غيابه بتاريخ 

 2009/12/11 
10 � تضمين�ه مبلغ مقداره )630,000( س�تمائة وثالث�ون الف دينار عن 
قيم�ة ملحق�ات املس�دس  اعاله وهي علبة مس�دس ع�دد 1 ومالية عدد 1 
وكراب بالستيك ومخزن مسدس عدد2 و26 اطالقه مسدس استنادا للفقرة 

ثانيا من املادة 32 من ق ع د  تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
11 � ط�رده من الخدمة عمال باحكام املادتني 38/ثانيا و40/اوال /أ من ق 

ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
12 � اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة 21 /أ � 6 ق.ع 

13 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفيذالحك�م الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني باالخبار ع�ن محل اختفائه 

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

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
15 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب )جبار عاتي ج�رب ( البالغة 
)25,000( خمس�ة وعرشين الف دين�ار عراقي ترصف له من خزينة الدولة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من ق 
أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/

اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2018/7/29
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

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

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/8

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

2 � اسم املجرم الغائب : الرشطي سعيد مجيد مذخور  
3 � رقم الدعوى : 2019/8

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2008
5 � تاريخ الحكم : 2019/1/9

6 � املادة القانوية )35( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنسوب اىل : مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات

8 � خالص�ة الحكم : عدم ش�مول املته�م اعاله بقانون الع�و العام رقم 27 
لس�نة 2016 ع�ن التهمه املس�نده اليه وفق املادة )35( م�ن ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 املعدل لعدم اعادة ما بذمته او تسديد مبالغ التضمني    
9�  السجن ملدة )سبع سنوات( وفق احكام املادة )35/اوال( من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 وبدالل�ة امل�واد 61/اوال و69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 
2008 الختالس�ه البندقية الحكومية املرقمة )60041( نوع كالشنكوف مع 

مخزن واحد و 30 ثالثون اطالقه من نوعها عام 2008
10 � تضمين�ه مبل�غ مق�داره )5,250,000( خمس�ة مالي�ني ومائت�ان 
وخمس�ون الف دينار  عن قيمة البندقية املختلسة اعاله مع مخزن واحد و 
30 ثالث�ون اطالقه من نوعها اس�تنادا للفقرة ثاني�ا من املادة 35 من ق ع د 

تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
11 � ط�رده م�ن الخدمة  وتنحيته عن الوظيفة نهائي�ا عمال باحكام املادة 

41/اوال /أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
12 � اعتب�ار جريمت�ه الوارده اع�اله مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة 21 /أ 

� 6 ق.ع 
13 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفيذالحك�م الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني باالخبار ع�ن محل اختفائه 

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

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
15 � تعميم اوصاف البندقية املختلسة املشار اليها اعاله وفق القانون 

16 � تنزي�ل البندقية املوصوفة اعاله مع مخزن واحد واالطالقات اعاله من 
الذمة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 

17 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ني عب�د االمري جابر ( 
البالغة )25,000( خمس�ة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من ق 
أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/

اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/1/9
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/772

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

2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشط�ي طاه�ر رايض طاهر عبد الله الش�بيب 
املطرود من الخدمة

3 � رقم الدعوى 2019/772
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2018/7/24

5 � تاريخ الحكم : 2019/10/2
6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
8 � خالصة الحكم :  عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون العفو العام رقم 27 
لس�نة 2016 لصدور امر طرده من الخدمة بتاريخ 2018/7/24 بعد نفاذ 

قانون العفو 
9 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق احكام املادة 5 من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 كونه القانون االصلح للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من 
ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل وبداللة امل�واد 61/اوال و69/اوال من ق أ 
د  رقم 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 2014/7/30 ولغاية طرده 
م�ن الخدمة بتاريخ 2018/7/24 بموجب االمر االداري الصادر من مديرية 

املواد البرشية التقاعد املرقم 6464763يف 2018/7/24 
10 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني باالخبارعن مح�ل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
11 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة 69/رابعا من 

ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
12 � تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ني عب�د االمري جابر( 
البالغة ) 25,000( خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
  حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا من ق 
أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/

اوال وثانيا من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2019/10/2
العميد الدكتورالحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

��������������������������������������������������������������
 وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/954
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املتهم الغائ�ب : الرشطي صفاء كاظم عبود عب�د الله املطرود من 

الخدمة
3 � رقم الدعوى 2019/954

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2014/4/2
5 � تاريخ الحكم : 2019/12/17

6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

8 � خالصة الحكم :  عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون العفو العام رقم 27 
لس�نة 2016 لصدور ام�ر طرده من الخدمة بتاري�خ 2019/9/7 بعد نفاذ 

قانون العفو 
9 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق احكام املادة 5 من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 كونه القانون االصلح للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من 
ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل وبداللة امل�واد 61/اوال و69/اوال من ق أ 
د  رق�م 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه من تاري�خ 2014/4/2 ولغاية طرده 
من الخدمة بتاريخ 2019/9/7 بموجب االمر املرقم 31706 يف 2019/9/7 
واملبلغ الينا بكتاب مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات قسم الشؤون 

القانونية املرقم محاكم 2014/559 /7811 يف 2019/12/17
10 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني باالخبارعن مح�ل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
11 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة 69/رابعا من 

ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
12 � تحدي�د  اتعاب محاماة للمحامي املنت�دب ) جبار عاتي جرب( البالغة ) 
25,000( خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي ت�رصف له من خزينة الدولة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
  حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا من ق 
أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/

اوال وثانيا من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2019/12/17
العميد الدكتورالحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

العدد : 11878
التاريخ : 2020/7/6

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،أنت اآلن متف�ق مع ذاتك 
بش�كل كامل، وتش�عر بالتناغم التام يف عملك 
ويف حيات�ك الش�خصية أيًض�ا. يؤث�ر ذلك عىل 
اآلخري�ن مل�ا لك من عالق�ات قوي�ة مع رشيك 
حيات�ك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي 

بني األخذ والعطاء. 

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

عليك الدفاع عن وجهة نظرك.

عزي�زي ب�رج الجوزاء،إن�ك مفع�م بالحيوية، 
واألنش�طة الرياضي�ة ه�ي طريق�ة ممت�ازة 
إلرض�اء ه�ذه الرغب�ة يف الحي�اة. حي�ث أن�ك 
الئق بدنًي�ا، يمكنك أيًضا االش�راك يف تدريبات 
مستمرة ومكثفة للقوة. استخدم هذه الطاقة 

يف تحقيق أحالم قديمة خاصة بعملك. 

عزي�زي ب�رج الرسطان،أنت متفق م�ع ذاتك، 
فأن�ت واث�ق بنفس�ك وتظه�ر س�الًما داخلًيا 
واضًحا، كما أنك مفعًم�ا بالحيوية والحماس، 
ونتيج�ة لهدوئ�ك الخارجي، يش�عر جميع من 
حول�ك بالراح�ة يف وج�ودك. ثقتك وس�عادتك 
بالحياة تعني أن زمالئك وأصدقائك يثقون بك 

عزيزي برج األسد،يتبني حالًيا أن جميع أشكال 
الة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع  التعاون فعَّ
أه�داف من حول�ك. اغتنم فرص�ة كونك مفعم 
بالصح�ة والحيوية وخلو ذهنك، وقم يف املرتبة 

األوىل بإنجاز األعمال الخاصة بالفريق.

عزي�زي ب�رج العذراء،الي�وم تس�تطيع إظهار 
معدنك، ونظ�رًا للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك 
مجهز للعمل من خالل فريق. ماذا تنتظر؟ أنت 
ال تعلم إىل متى يستمر ذلك. من ناحية الصحة، 

فإنك تشعر برضا تام وراحة. 

عزيزي برج امليزان،كل ما أنت جزء منه ينتهي 
ع�ىل أكم�ل وج�ه وال أهمي�ة للمش�كالت التي 
تواجهه�ا. اح�رص يف ه�ذه الف�رة ع�ىل عدم 
اس�تئناف األمور منذ البداية. بالعكس، تخلص 

مما يشغلك يومًيا وال يريحك منذ زمن.

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

سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج القوس، تحرر من املضايقات أيًضا 
الت�ي عكرت حياتك منذ زمن. قم بإنهاء جميع 
األعم�ال املُعلقة وتخلص من جميع االلتزامات 
القديمة التي لم تعد متعلقة بك. افس�ح املجال 
اس�تعداًدا لف�رات س�تكون به�ا األم�ور أق�ل 

سالسة.

عزيزي ب�رج الجدي،إرصارك اليوم واضح جًدا، 
ولكنه ل�ن يكون مفيًدا لك إذا ترصفت برعونة. 
قد يتخ�ىل عنك الحلف�اء القيم�ون ألنك تصب 
غضبك من نفس�ك عىل اآلخرين م�ن حولك. ال 
تتهور، وخذ خطوة إىل الوراء وحاول اس�تعادة 

هدوءك. 

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

فيها وتكريس طاقتك يف مواجهتها. 

عزي�زي برج الحوت،لقد وصلت إىل حائط س�د 
يف الوق�ت الحايل، ويبدو أن ال يشء يحرز تقدًما 
وأنت عىل وش�ك االستس�الم. اعت�رب مثل هذه 
األوقات اختباًرا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك 

قريًبا أهمية امليض قدًما يف خططك.

العذراء

احلوت

حاالت ال جيب فيها تناول األسربين
يس�اعد األس�ربين يف عالج مش�كالت 
صحية عدي�دة، ولذلك يلج�أ إليه كثر 
م�ن األش�خاص، ولك�ن هن�اك بعض 

الح�االت الت�ي ال يجب فيه�ا تناول 
األسربين.

تن�اول  فيه�ا  يج�ب  ال  ح�االت 
األسربين

باإلضافة إىل تخفي�ف األلم وتقليل 
الحمى وااللتهابات، يمكن لألسربين 
أن يمنع تجلط الدم، وبالتايل تقليل 
ف�رص اإلصاب�ة بالنوب�ات القلبية 
والس�كتات الدماغية وبعض أنواع 

الرسطان�ات، ولذلك يح�رص كثر من 
األشخاص عىل تناول جرعات منتظمة 

من األسربين.

مث�ل معظ�م األدوية، يؤدي األس�ربين 
إىل بع�ض االث�ار الجانبي�ة، ويمكن أن 
يش�كل خطورة ع�ىل الصح�ة، ولذلك 
يجب استشارة الطبيب قبل تناوله.

فيم�ا ييل الحاالت التي ال يجب فيها 
بتناول األسربين.

1- اإلصاب�ة باضطراب�ات الجه�از 
الهضمي

تع�د اإلضطراب�ات الهضمي�ة م�ن 
أب�رز أعراض تناول األس�ربين، كما 
يمكن أن يفاقم بعض الحاالت مثل 
اإلصاب�ة بالقرحة والنزي�ف، وذلك 

ألنه يقوم بتخفيف الدم.
وبالتايل ال ينصح أن يتناوله األشخاص 
الذي�ن يعان�ون م�ن مع�دة حساس�ة 
وسهولة التهابها وتهيجها من األدوية 

أو األطعمة.
2- تناول بعض األدوية

يمكن أن يتعارض األسربين مع بعض 
األدوية األخرى، ولذلك يجب التأكد من 
إمكاني�ة تناوله بالتزامن م�ع األدوية 
األخرى.فع�ىل س�بيل املث�ال، يتن�اول 
بعض األش�خاص أدوية تسبب ضعف 

الدم.

مقتل ثالث شخص هبجوم لسمكة قرش
ت�ويف رج�ل أس�رايل يف الس�تني من 
رك�وب  رياض�ة  ممارس�ة  العم�ر 
األمواج يف ش�مال والية نيو س�اوث 

ويلز إثر هجوم لسمكة قرش.
وقالت الرشطة االس�رالية إن رجال 
عم�ره 60 عام�ا لق�ي حتف�ه إث�ر 
تعرض�ه لهج�وم من س�مكة قرش 
طولها ثالث�ة أمتار اليوم األحد أثناء 
ممارس�ة رياضة رك�وب األمواج يف 

شمال والية نيو ساوث ويلز.
كان�وا  أش�خاص  ع�دة  وس�ارع 
الرياضة ملساعدة  يمارس�ون نفس 
الرجل وصارعوا السمكة قبل سحبه 
إىل الش�اطئ عند سولت بيتش قرب 
كينغس�كليف ع�ىل بع�د نح�و 800 

كيلومر شمايل سيدني.
وقال�ت الرشطة يف بي�ان »تم تقديم 

اسعافات أولية للجروح الخطرة يف 
ساقه اليرسى ولكنه تويف يف املوقع«، 

بحسب وكالة رويرز.
وبن�اء ع�ىل معلومات م�ن جمعية 
حماية تارجونا الحكومية املسؤولة 
عن العديد م�ن حدائق الحيوان فإن 
حادث الوفاة ال�ذي وقع اليوم األحد 
ه�و ثال�ث ح�ادث يف اس�راليا هذا 

العام.
وكانت س�مكة قرش رج�ال يف أوائل 
يناير املايض أيضا، أثناء ممارس�ته 
الغوص بالقرب من إسربانس قبالة 

ساحل والية أسراليا الغربية.
وق�د قع الهجوم عندم�ا كان الرجل 
يغوص قرب قاربه عن�د كول إيالند 
قبال�ة إس�ربانس، ول�م يعث�ر ع�ىل 

جثته.

أغىل 10 سيارات جديدة يف العالـم
يف حني أن الس�يارات بالنس�بة للبعض 
مج�رد وس�يلة للتنق�ل، وبالت�ايل فهم 
يبحثون عن الس�يارات التي تقدم لهم 
إمكان�ات معقولة بأس�عار منخفضة، 
فإن السيارة بالنسبة للبعض اآلخر تعد 
ش�يًئا أبعد من ذلك، فهم عىل اس�تعداد 
لدف�ع مالي�ني ال�دوالرات مقابل رشاء 
س�يارة تتس�م بالفخام�ة وبإمكانات 
رشك�ة  كش�فت  أن  هائلة.ومن�ذ 
»بوجاتي« الفرنس�ية عن سيارتها »ال 

فواتر نوار« يف معرض جنيف للسيارات 
ع�ام 2019، وه�ي تع�د أغىل س�يارة يف 
 12.5 يبل�غ  بس�عر  والعال�م،  التاري�خ 
ملي�ون دوالر.10- المبورجين�ي س�يان 

املرك�ز  كان   .  »Lamborghini Sian«
العارش من نصيب سيارة »المبورجيني 
سيان« بسعر 3.6 مليون دوالر، وهي أول 
سيارة هجينة تنتجها الرشكة اإليطالية؛ 
إذ تحتوي عىل محرك »V12« س�عة 6.5 

لر، باإلضافة إىل محرك كهربائي بجهد 
48 »فولت«، بإجمايل قوة يصل إىل 819 
حصاًنا، مما يجعل هذه السيارة أقوى 
س�يارة »المبورجين�ي« ع�ىل اإلطالق، 
وم�ن املق�رر أن تنت�ج الرشك�ة منه�ا 
63 نس�خة فقط.9- بوجاتي ش�رون 
 Bugatti«  +300 س�بورت  س�وبر 
ه�ي    .»+300  Chiron Super Sport
نس�خة معدل�ة م�ن س�يارة »بوجاتي 
ش�رون«، تصل رسعته�ا القصوى إىل 
446 كيلومرًا يف الس�اعة، وتحتوي عىل 
محرك عىل شكل حرف«W« سعة ثمانية 
لرات، و4 ش�واحن توربيني�ة، مما يولد 

قوة 1578حصاًنا.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2 ملعق�ة كب�رة زبدة - 1 ثمرة بصل مفروم�ة - 1 ملعقة صغرة ثوم مفروم 
- 2 ك�وب قرنبيط مقطع – عجينة باف باس�ري - 1 2/1 كوب جبن ش�يدر 
مبشور - 4 بيضات مخفوقة - 1 2/1 كوب لبن - 1 ملعقة صغرة ملح - 2/1 

ملعقة صغرة فلفل اسود مطحون - 1 ملعقة كبرة زبدة مذابة
خطوات التحضر:

سخني الفرن عىل درجة حرارة 175 درجة مئوية.
يف اناء كبر عىل نار متوسطة ضعي الزبدة تسيح.

ضعي البصل و الثوم و القرنبيط يف الزبدة و قلبي برفق بإستمرار حتى يصبح 
املزيج طري.

قوم�ي بفرد عجينة الباف باس�ري يف صيني�ة قابلة لإلس�تخدام يف الفرن ثم 
ضعي مزيج القرنبيط عليها و افرديه برفق.

اخفقي البيض و امللح و الفلفل و الزبدة جيدا ثم ضعية عىل مزيج القرنبيط.
ضعي الجبن الشيدر عىل الوجه و وزعيها.

ضعي الصينية يف الفرن ملدة من 30-50 دقيقة.
قدمي فطرة القرنبيط بالشيدر ساخنة مع اللحم بالبصل.

فطرية القرنابيط بالشيدر

؟؟هل تعلم
أنه قد تم العثور عىل أول فروس 
أصيب به النبات والحيوانات من 

100 سنة فقط. 
أن الذباب�ة الت�ي نس�تهني بها، 
هي أخطر كائ�ن حي عىل وجه 
األرض، وذلك ألنها تس�تطيع أن 
تنق�ل النفاي�ات وامللوث�ات من 
مكان إىل آخر، ومن كائن حي إىل 

كائن آخر. 
يف  املوج�ودة  النج�وم  ع�دد  أن 
السماء كثرة جًدا ألنها تساوي 
أضعاف عدد حبيبات الرمال عىل 

سطح األرض. 
وزن لس�ان الحوت ثقيل جًدا إذ 

أنه يساوي وزن الفيل. 
لو ن�ام اإلنس�ان يف م�كان غر 
داف�ئ بش�كل جيد، فإن�ه تزداد 
أحتمالي�ة األح�الم بالكوابي�س 

املزعجة. 
هن�اك بعض األنواع من الحيتان 
تس�تطيع أن تغ�وص تحت املاء 
عىل عم�ق كيل�و مر وتس�تمر 

تحت املاء ملدة ساعة كاملة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2172( الثالثاء  7  تموز  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز



رياضة7
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توقع صراعًا ثالثيًا على لقب الدوري السوري

زاهر ميداين يف حوار: جتربتي بالعراق ناجحة.. وشائعة كورونا صدمتني
             المستقبل العراقي/ متابعة

وصول نسور قاسيون للمونديال ممكن
فوج�ئ الش�ارع الري�ايض يف س�وريا، قب�ل أيام، 
بأنب�اء إصاب�ة الالع�ب زاه�ر ميدان�ي، املحرتف 
بالعراق، بف�روس كورونا، ليؤك�د الالعب بعدها 

أنه يف بصحة جيدة.
ك�ووورة اس�تضاف ميداني يف حوار ق�ال فيه إن 
تجربت�ه بالع�راق ناجح�ة ب�كل املقايي�س، فيما 
أك�د أن املدرب التونيس نبيل معل�ول، املدير الفني 
لنسور قاس�يون، قادر عىل تحقيق حلم الوصول 

ألول مرة للمونديال.
وإىل نص الحوار:

كي�ف اس�تقبلت وتعامل�ت م�ع خ�ر إصابت�ك 
بكورونا؟

الخر يف الوهلة األوىل كان صادما وصاعقا، لدرجة 
أنني عشت ساعات من القلق والتوتر مع عائلتي، 
لك�ن اليشء الجمي�ل والرائ�ع، كان كم الرس�ائل 
واالتص�االت الت�ي وردتن�ي م�ن أصدقائ�ي ومن 

الالعبن واملدرب�ن، والجمهور، لقد اختلط الحزن 
بالفرح، حيث شعرت بمحبة كبرة لدى الناس.

ومن أشاع الخر؟
أعتق�د صفح�ة تحمل اس�مي، وهي ب�كل تأكيد 
صفح�ة م�زورة، ورسعان ما نفي�ت الخر، حتى 

هدأت موجة الرسائل واالتصاالت.
وكيف تقيم تجربتك بالدوري العراقي؟ 

بكل تأكيد تجربة ناجحة وموفقة بكل املقاييس، 
لعب م�ع فرق كب�رة وعريقة، وقدمت مس�توى 
ملفتا بشهادة كل النقاد، ساهمت بتتويج الزوراء 
بلق�ب الدوري موس�م 2015 ومع الق�وة الجوية 
موس�م 2016 ولق�ب كأس االتحاد اآلس�يوي مع 
الق�وة الجوي�ة مرت�ن متتاليت�ن، وحصلت عىل 
لقب أفضل العب محرتف موس�م 2012 وموس�م 

.2014
ما أسباب انتقالك للزوراء قبل أيام؟

كن�ت أتمنى البق�اء يف الجوية ولك�ن املفاوضات 
ل�م تثم�ر ع�ن أي يشء جديد، ولذل�ك وافقت عىل 
ع�رض ال�زوراء، خاصة وأن�ي لعبت م�ع املدرب 

لفرتة جي�دة، وهو 
يع�رف إمكانيات�ي، 

يل،  األفضل  اخرتت 
للجوي�ة  وس�يبقى 

مكانة خاصة يف قلبي.
وماهي طموحاتك مع الزوراء؟

ال س�قف لطموحاتن�ا، الن�ادي يخط�ط لحص�د 
البط�والت املحلية والتتوي�ج آس�يويا، إمكانياته 
تؤهله لذلك، حيث لديه مجلس إدارة يعمل بش�كل 
علمي وعميل، مع دعم كب�ر، فيما جهازه الفني 

يعرف جيداً كيف يسخر إمكانيات العبيه.
ورأيك بالدوري العراقي؟

دوري ق�وي وجي�د، ويض�م العبن عىل مس�توى 
متمي�ز وملف�ت، وهو يتط�ور من موس�م آلخر، 
واملنافس�ة تش�تعل مبكراً، ولكن�ه ينقصه جدول 

ثابت للمباريات.
وهل تتابع الدوري السوري؟

بكل تأكيد، دوري اس�تعاد الكثر من ألقه وقوته، 
وقبل أزمة كورونا كانت الجماهر تزين املدرجات 
وتساهم باش�تعال املنافس�ة، وأعتقد ان الرصاع 
س�يكون ثالثيا ع�ىل اللقب ب�ن ترشي�ن والوثبة 

وحطن.
وأتوقع ان يحسم اللقب يف الجولة األخرة لتقارب 

النق�اط، فيما من املس�تحيل توق�ع الفريق اآلخر 
الذي سرافق الجزيرة للقسم الثاني من الدوري.

وماذا ينقص الدوري السوري؟
ينقصه الدعم اإلعالمي والبنية التحتية لألندية من 
مالعب ومنش�آت وتجهيزات تس�اعد عىل تطوير 
ك�رة الق�دم، إضاف�ة لتطبي�ق االحرتاف بش�كل 

صحيح، لينعكس عىل األداء يف املباريات.
وهل تتوقع ان ينجح معلول مع منتخب سوريا؟

الجمي�ع متفائ�ل، نبيل معلول مدرب كبر، وس�بق 
وقاد منتخب بالده للمونديال، ولذلك وصول نس�ور 
قاس�يون للموندي�ال ممكن وليس مس�تحيل، فيما 
اتحاد الكرة برئاسة العميد حاتم الغائب، وعد بتوفر 

كل املقومات من االستقرار والدعم والوديات.
وهل تتوقع أن يكون مكانك محجوزا باملنتخب؟

ال يوج�د أي م�كان محج�وز باملنتخ�ب ألي العب، 
مهما كان كبراً، األفضل واألكثر جاهزية، سيحجز 
مكانه فقط، بدوري أس�عى وأتدرب وسأقدم أفضل 
ما ل�دي مع فريقي ألك�ون بأت�م الجاهزية يف حال 

تمت دعوتي للمنتخب وهو رشف كبر ألي العب.

نفط الوسط يتعاقد 
مع عبد األمري

املواي تاي يعلن عن أسامء العبيه املشاركني 
يف بطولة العالـم »االفرتاضية« عرب األنرتنت

              المستقبل العراقي/ متابعة

تعاقد نادي نفط الوس�ط، مع العب الزوراء الس�ابق عبد 
الله عبد األمر، لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.

 وق�ال م�رشف كرة نفط الوس�ط ف�راس بح�ر العلوم يف 
ترصيحات خاصة ل�«ك�ووورة« إن اإلدارة أنهت تعاقدها 
اليوم اإلثنن بشكل رس�مي مع العب الزوراء السابق عبد 

الله عبد األمر ليمثل العندليب يف املوسم الجديد.
 وأوض�ح أن هن�اك مفاوض�ات مع العبن آخرين س�يتم 
اإلعالن عن أس�مائهم حال االنتهاء من الصفقات بش�كل 

رسمي.
 وأشار إىل أن الجهاز الفني الجديد بقيادة جمال عيل، وضع 
قائم�ة التعاقدات واإلدارة بدأت تتحرك وفق إس�رتاتيجية 

منظمة.
 يش�ار إىل أن نفط الوس�ط تعاقد يف وقت سابق مع عمار 

أركان.

تيباس: برشلونة لن يدفع 80 مليوًنا لضم الوتارو

إصابة احلكم العراقي حسني تركي بكورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

علق خافير تيب�اس رئيس رابطة الليجا، 
عىل آخ�ر التطورات يف الدوري اإلس�باني 

عقب أزمة فروس كورونا املستجد.
وق�ال تيباس يف مؤتمر قمة الكرة العاملية 
بحض�ور مراس�ل ك�ووورة »ه�ل هن�اك 
مخ�اوف من تأث�ر كورونا ع�ىل الكرة يف 
إس�بانيا؟ هناك دائما قل�ق، لكن تواجدي 
يف رابط�ة الليج�ا منحني فرص�ة لخدمة 
إس�بانيا أثناء األزمة، ومحاولة تقديم ما 

يمكن للتعامل مع الواقع«.
وأضاف »ملاذا وافقت عىل اس�تكمال ريال 
مدري�د الليج�ا ع�ىل ملع�ب ألفري�دو دي 
ستيفانو؟ نعمل دائًما عىل تهيئة الظروف 

لتقليل شعور األندية باألزمة«.
وتابع »ه�ذه املوافق�ة ستس�اعد الريال 

ع�ىل إنه�اء عملي�ة اإلنش�اءات يف ملعب 
س�انتياجو برنابيو يف أق�رب وقت، بعدما 

أنفقوا ما يقرب من نصف مليار يورو«.
وواصل »تطبي�ق نظام خفض الرواتب يف 
الليج�ا؟ طبق ه�ذا األم�ر 12 أو 13 نادًيا 
يف الليج�ا، هذا جيد للحف�اظ عىل صناعة 
الكرة اإلسبانية، ألنه يقلل حجم الخسائر 

التي تتعرض لها األندية«.
وأكم�ل »وضع املركات�و؟ توقعت حدوث 
الكث�ر م�ن الصفق�ات التبادلية بس�بب 
أزمة كورونا مثلما قام برش�لونة للتعاقد 

مع بيانيتش مقابل آرثر ميلو«.
وأردف »ال أتوق�ع أن يدف�ع برش�لونة 80 
مليون يورو للتعاقد مع الوتارو مارتينيز. 
الصحاف�ة تكتب ذلك لكن ال أتوقع أن هذا 

سيحدث«.
واس�تطرد »ال يوجد ن�اٍد يف الليجا يعيش 

وضًع�ا كارثًيا بس�بب كورونا، لكن غياب 
الجماه�ر أثر عىل األندية الكرى بش�كل 
واضح، أتمنى أن نبدأ املوسم الجديد يف 12 

سبتمر/أيلول«.

واسرتس�ل »ف�ور ع�ودة املس�ابقة كان 
يج�ب أن نق�دم أفضل ص�ورة لليجا أمام 
املش�اهدين، لذا قررنا اللجوء إىل الجمهور 

االفرتايض«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تأك�دت إصاب�ة الحكم الدويل املس�اعد، العراقي حس�ن 
تركي، بفروس كورونا املستجد، مساء اليوم اإلثنن.

وأك�د ترك�ي يف ترصيحات خاص�ة لك�ووورة، أنه أجرى 

بعض الفحوصات بعد شعوره بأعراض اإلصابة.
وأض�اف »ج�اءت نتيجة تحلي�ل كورونا إيجابي�ة لتؤكد 

إصابتي بالفروس. خضعت مبارشة للحجر الصحي«.
وتمنى حس�ن تركي، الش�فاء م�ن هذا الف�روس، من 
خالل االلت�زام الكامل بالتوجيهات الطبية. يش�ار إىل أن 

بعض الرياضين تعرضوا لإلصابة 
بف�روس كورون�ا، بع�د املوجة 
الكب�رة التي يش�هدها العراق 
بتف�يش الوب�اء وزي�ادة أعداد 

املصابن.

المبارد حيفز العبه للسري عىل خطى بوليسيتش وويليان
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال فرانك المبارد مدرب تش�يليس، إن خياراته تقلصت قبل 
مباراة كريس�تال ب�االس يف الريمرليج، غ�ًدا الثالثاء، بعد 

إصابة نجولو كانتي وماتيو كوفاسيتش.
وأبل�غ المب�ارد، مؤتم�را صحفي�ا افرتاضي�ا الي�وم اإلثنن 
»كانتي لن ينضم للتش�كيلة. أصيب يف عضالت الفخذ وهي 

إصابة بس�يطة وربما يع�ود بعد أس�بوع«.وأضاف »تدرب 
كوفاس�يتش معن�ا ولكن لن يكون جاه�زا للعب كما يغيب 
املدافع فيكاي�و توموري، نأمل يف عودته األس�بوع املقبل«.

وع�ن إمكانية عودة العب الوس�ط اإليطايل جورجينيو ألول 
م�رة منذ اس�تئناف املوس�م عق�ب التوقف بس�بب جائحة 
كورونا، لم يحس�م المبارد موقفه.وقال »هو العب محرتف 
ويري�د اللع�ب مث�ل الجمي�ع ويت�درب دائما بش�كل جيد. 

سنحس�م الخي�ارات غ�دا، ال أري�د الدخ�ول يف تفاصيل عن 
االختيارات فهذا ش�أن يخصني«.ولم يبدأ كالوم هودس�ون 
أودوي أساس�يا منذ عودة الدوري، وقال المبارد إنه يحتاج 
للسر عىل نهج الجناحن كريستيان بوليسيتش وويليان يف 
املباريات األخرة.وتابع المبارد »نرى ما يفعله بوليس�يتش 
وويليان، ويحت�اج كالوم للظهور بأداء مش�ابه، ويجب أن 

يجتهد يوميا للحصول عىل فرص يف املباريات«.

ساري: ميالن صعب.. وهيجواين حيتاج معاملة خاصة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دد ماوريس�يو س�اري املدير الفني ليوفنتوس، 
ع�ىل صعوب�ة مواجه�ة مي�الن، الثالث�اء، يف إطار 
منافس�ات الجولة 31 من الكالتشيو.وقال ساري، 
خالل املؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم اإلثنن: »غًدا 
مباراة صعبة بالنس�بة لنا، فميالن الذي تس�بب يف 
مش�اكل لن�ا هذا املوس�م يف حال�ة بدني�ة وعقلية 
كب�رة، ويلع�ب بمس�تويات عالية«.وأض�اف: »يف 
مثل ه�ذا الوقت من املوس�م، ف�إن الجانب العقيل 
حس�اس للغاي�ة، واألخط�اء تكون قريب�ة، ويعلم 
الالعبون أنه سيكون شهرًا صعًبا، لذلك ال يمكنهم 

فقد الرتكيز«.وتابع: »علينا أال نسرتخي ملجرد أننا 
يف الص�دارة، فف�ي هذا الوق�ت كل املباري�ات تبدو 
صعبة، وخسارة أي مباراة يف غاية السهولة، ونحن 
نركز فقط عىل لقاء الغد، وال ننظر إىل من سنواجه 
بع�د ذل�ك«.وأردف: »ل�م أتخ�ذ أي ق�رارات تخص 
الالعبن حتى اآلن، وس�نرى ما سيحدث، لكن يبدو 
أن الحل�ول واضحة أن يلع�ب روجاني وهيجواين، 
وكان الجمي�ع يتحدث�ون عن حج�م القائمة، لكن 

اآلن ليس لدينا العديد من الخيارات«.
معضلة هيجواين

وأوضح: »شارك كل من كيليني وأليكس ساندرو يف 
التدريبات باألمس، وهيجواين يتحسن فهو يتدرب 

ب�ال توق�ف اآلن، ومس�تعد عقلًي�ا«.وزاد 
قائ�ال: »أقرأ دائًما أنن�ي أقاتل مع جميع 
الالعبن، لكن الشخص الوحيد الذي أقاتل 
معه هو هيجواين، ال أعرف ملاذا، ربما ألنه 
يحتاج إىل نقطة مقابلة عدوانية إىل حد ما 

إلخراج أفضل ما لديه«.
واس�تطرد: »ه�و جي�د عقلًيا لك�ن بدنًيا ال 
»هيجواي�ن  يحتاج«.واختت�م:  ك�م  أع�رف 
يحتاج إىل التدلي�ل يف يوم، ورضبه يف الحائط 
يف اليوم التايل، وحن يش�عر باإلحباط يحتاج 

إىل رعاية، وحن يكون يف القمة يجب إسقاطه 
أرًضا لكيال يحيد عن الطريق«.

باألرقام: جوارديوال يواجه أسوأ 
موسم يف تارخيه

              المستقبل العراقي/ متابعة

سقط مانشسرت سيتي أمس بهدف دون رد 
أمام مضيفه س�اوثهامبتون، ضمن لقاءات 
الجول�ة رق�م 33 م�ن ال�دوري اإلنجلي�زي، 
ليخرج بيب جوارديوال مدرب السيتي، ويؤكد 
صعوبة فهمه الس�بب وراء خس�ارة فريقه 
املباراة التاس�عة يف الريمرليج هذا املوسم.

ويعد ذلك هو املوس�م األس�وأ لجوارديوال يف 
مسرته التدريبية من حيث عدد الهزائم التي 
يتلقاها يف موس�م واحد يف بطول�ة الدوري.

وقىض بيب 4 مواس�م مع برش�لونة، كانت 
بدايته�ا يف موس�م 2008- 2009، وحينه�ا 
خ�ر 5 مباريات يف الليج�ا يف طريقه للفوز 
باللقب، أمام كل من نومانس�يا وإسبانيول 
وأتلتيكو مدريد وريال مايوركا وأوساسونا.

ويف املوس�م الت�ايل 2009- 2010، لم يخر 
جواردي�وال س�وى مب�اراة واح�دة فق�ط يف 
الدوري اإلس�باني كانت أمام أتلتيكو مدريد 

يف طريق�ه للفوز باللق�ب الثاني عىل التوايل.
وأح�رز جوارديوال لق�ب الدوري اإلس�باني 
للم�رة الثالث�ة عىل التوايل يف موس�م 2010- 
2011، ولم يخر س�وى مبارتن يف الدوري 
يف ذلك املوسم أمام كل من هركوليس وريال 
سوس�يداد.ويف آخر مواس�مه مع برش�لونة 
ال�دوري يف  البارس�ا  أنه�ى   ،2012 -2011
املرك�ز الثاني، وتعرض طوال املوس�م لثالث 
هزائ�م أم�ام كل م�ن خيت�ايف وأوساس�ونا 
وري�ال مدريد.وبعد عام م�ن الراحة، انتقل 
جواردي�وال إىل ال�دوري األملان�ي ع�ر بوابة 
باي�رن ميون�خ، وتمك�ن م�ن الظف�ر بلقب 
البوندسليجا يف املوسم األول 2013- 2014، 
وتع�رض حينها لهزيمتن فقط أمام كل من 
أوجس�بورج وبوروس�يا دورتموند.وحافظ 
عىل لق�ب الدوري يف املوس�م الت�ايل 2014- 
2015، وحينه�ا تلق�ى 5 هزائم أمام كل من 
مونش�نجالدبخ  وبوروس�يا  فولفس�بورج 

وباير ليفركوزن وأوجسبورج وفرايبورج.

               المستقبل العراقي/ متابعة

اعل�ن االتحاد العراقي املرك�زي للمواي تاي عن موافقته 
الرس�مية للمش�اركة يف بطولة العالم )االفرتاضية( عر 
األنرتن�ت للش�باب واملتقدم�ن والت�ي س�تقام منتصف 
أيلول املقبل.وقال رئيس االتحاد العراقي املركزي للمواي 
ت�اي مصطفى جب�ار علك يف بيان ان »الع�راق وافق عىل 
املشاركة يف بطولة العالم االفرتاضية )عر األنرتنيت( بعد 
تلقيه دعوى رس�مية من نظره الدويل وبمش�اركة أكثر 

من )90( دولة يمثلون مختلف قارات العالم«.
وأض�اف عل�ك »سيش�ارك الع�راق ب)26( العب�ا لفئتي 
الش�باب واملتقدمن هم )عيل ص�دام كاظم، محمد عماد 
عبد اللطيف، مصطفى رعد شاكر، احمد محمود عوده، 
مهن�د محمود عوده، احمد صائب عبد الرزاق، مصطفى 
عب�اس نارص، حس�ن حمزة حس�ن، باقر حس�ن عيل، 
عيل هاش�م صباح، عيل محمود يارس، عمار عادل يارس، 
عب�اس صالح هادي، ع�يل عباس س�كندر، عباس خالد 
كاظم، سجاد بهاء رؤوف، حسن بكر صايف، عيل ابراهيم 
أسماعيل، زيد محمد حميد، فاضل عباس فاضل، سجاد 
ع�يل جب�ار، مناف عب�د الرحمن، حس�ن احمد حس�ن، 
احم�د نعم�ة كاظم، حي�در قيرص يوس�ف وامر قيرص 

يوسف(«.

عندليب الفرات يضم العبًا من النوارس
              المستقبل العراقي/ متابعة

اعل�ن ن�ادي نف�ط الوس�ط ضم الع�ب جديد 
لصف�وف فريقه الكروي اس�تعداداً للموس�م 

املقبل.
وذك�ر الن�ادي يف بي�ان، ان »ادارة ن�ادي نفط 
الوس�ط، تعاقدت م�ع العب الزوراء الس�ابق 
عب�د الله عبد األمر، لتمثيل عندليب الفرات يف 

املوسم املقبل«.
بذكر ان عبد األمر س�بق وان لعب ألندية 
عدة وهي: ال�زوراء والديواني�ة والنجف 

وامانة بغداد والكرخ.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

هل ينتقل مييس للكالتشيو عىل طريقة رونالدو؟
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت رشكة بريليل الراعية لقمي�ص إنرت ميالن، موقفها من 
مس�اعدة الن�ادي يف التعاقد م�ع األرجنتيني ليوني�ل مييس نجم 

وقائد برشلونة.
وأثرت التكهنات حول مس�تقبل مييس، والذي يتبقى عام وحيد 
يف عق�ده مع البلوجرانا، حيث كان أحد أبرز أهداف النراتزوري 

يف السنوات املاضية.

وبس�ؤال الرئيس التنفيذي للرشكة، ماركو ترونش�يتي بروفرا، 
حول املوقف من مس�اعدة اإلنرت، مثلما س�اعدت رشكة فيات يف 
انتقال كريس�تيانو رونالدو إىل يوفنت�وس، أجاب: »برصاحة، يف 

مثل هذا الوقت ال يمكننا االستثمار يف الرياضة بشكل أكر«.
وأض�اف: »نحن نس�تثمر حالًيا بن الفورم�وال 1 وكأس أمريكا 
ويف نادي إنرت ميالن، وعلينا أن نطلب من س�تيفن تش�انج مالك 

النادي أن يبذل الجهد بنفسه«.
وختم: »يمكننا املساعدة، لكن ال يمكننا فعل أي يشء مهم«.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

الرشق االوسط ال تستحق العتب»كورونا« يف بازار الرشكات 

سامي جواد كاظمضياء محسن االسدي

بعد ه�ذا الرعب املس�تمر لغاي�ة اآلن واإلصابات املميت�ة بفايروس العرص 
الحدي�ث ”كورونا” ال�ذي ما زال يحصد أرواح املالي�ن واآلالف من البرش يف 
بقاع ش�تى م�ن األرض يف ظل غيب اللقاحات والعالج�ات التي تحد منه أو 
القض�اء عليه بعد أكثر من س�تة أش�هر مضت والخ�وف والرعب والرتقب 
يدخ�ل إىل كل أرسة م�ن العالم له�ذا الفايروس الصغ�ري يف حجمه الكبري يف 
تأثريه نفس�يا وبدنيا وامللفت للنظ�ر وألول مرت تحدث ويف هذا العرص من 
التق�دم الحض�اري والعلمي والطبي الذي أخذ مداه ع�ى صعيد العالم نرى 
عج�ز العالم يف إيج�اد نهاية لهذا الوب�اء والفايروس وع�دم التوصل لعالج 
رادع وناج�ع مما يثري الش�ك يف نواي�ا بعض البلدان العاملي�ة، والتي لها باع 
طويل، يف إنقاذ املالين من البرش بأقل الخسائر البرشية واالقتصادية، وكأن 
السبب مبيت مسبقا لرضب االقتصاد يف العالم لصالح جهات معينة علمها 
عند الله والراس�خون يف العلم والالعبن الكبار يف هذا الزمن املخيف يف نرش 
الخ�وف والرعب والقلق لدى الناس ألس�باب قد تكون مجهولة عند البعض 
لك�ن معروف�ة ل�دى الالعبن الذين له�م اليد الط�وىل يف اللعبة الق�ذرة التي 
أودت بحي�اة كثري من البرش وما زالت كل املؤرشات واملعطيات والترسيبات 
الصحي�ة لدى أصحاب القرار تش�ري أن الوضع املربك سيس�تمر لنهاية هذا 
العام من س�نة 2020 ميالدية مما يجعلنا أن نوج�ه أصابع االتهام لبعض 
الدول بعينها والتي تقع داخل دائرة الشك وخاصة أننا نرى ونسمع أن عدة 
محاوالت من بعض الدول الك�رى والرشكات العاملية الدوائية وهي تحاول 
صن�ع العقاق�ري واللقاحات الطبية ض�د هذا الفاي�روس وبخطوات بطيئة 
وحذرة كأنها سياقات مفتعلة ومرسومة للتعامل مع هذه الجائحة لكوفيد 
19 ”كورون�ا”. الس�ؤال من له املصلح�ة يف إخفاء حقائ�ق صنعه وإنهائه 
ومتى نهاية اللعبة سياسيا واقتصاديا والغرض من وراء السيطرة والنفوذ 
عى األسواق التجارية لدول معينة ومعنية بحد ذاتها؟ وهل سيشهد العالم 
عن قرب رصاعا رشسا عى السيطرة ألسواق الدواء التجاري واحتكاره من 
اللقاحات واألدوية حرصا لبلدانهم مثل – أمريكا – روسيا – الهند – الصن 
– أملاني�ا، فأن الحقائق ال ب�د لها أن تنجيل وتظهر وتجع�ل الدول املتورطة 
بهذا العمل اإلجرامي يف مزبلة التأريخ من وجهة نظر العالم وسريتد فعلهم 
إىل نحورهم وال بد لضياء صبح الحقيقة أن ينري بنوره عى األرسار الكثرية 
لصندوق األرسار للدول الضالعة يف رسم خريطة الهيمنة الجديدة عى العالم 
سياس�يا واقتصاديا وصناعيا وفكريا كما ما س�بقها من أرسار لم يكشف 
عنها إال القليل منها أحداث الحادي عرش من أيلول ومرسحية مقتل أسامة 
بن الدن وأب�و بكر البغ�دادي وأرسار الحرب العراقية األمريكية ومسلس�ل 
الربي�ع العربي وكش�ف األنوف العفنة التي ُدس�ت في�ه، وال ندري عى من 
سيس�تقر املزاد العلني يف بازار الرشكات الدوائية التجارية العاملية املهيمنة 
عليه من تجار الحروب واملتالعبن بمقدرات الش�عوب املس�كينة والخارجة 

عن هذه اللعبة الدولية

هنالك معادلة منطقية ان االنسان ال يستغرب عندما يصدر ترصف حسن 
من شخص اخالقه حسنة او ترصف مشن من شخص اخالقه مشينة، 
وبخالف ذلك نستغرب أي يسء يصدر منه ترصف حسن او حسن يصدر 
من�ه ترصف يسء، ويخصنا الش�طر الثاني من فك�رة مقالنا وانا اوجه 
س�ؤايل اىل م�ن يعاتب جريدة الرشق االوس�ط عى س�يئاتها، ال يعني ان 
نغ�ض النظر عن تجاوزها عى املرجعية او اي ش�خصية لها مكانتها يف 
الوس�ط الش�يعي يف العراق او ايران او الخليج وغريها من الدول، سؤايل 
لك�م هل كنتم ترجون الصدق واالح�رتام واالعتدال من خطاب الجريدة؟ 
واذا كنت�م تعلمون باعوجاجها فلماذا ال تنتقدونها بش�دة عى ما صدر 
وال زال يصدر منها خطاب كله س�موم يبث يف الجس�د الش�يعي؟ يقول 
عنها الفريق املتقاعد )وفيق الس�امرائي( عندما يصدر عنها تهجما عى 
الع�راق قائال: لي�س بالجديد عى الرشق األوس�ط التهجم عى العراقين 
النه�ا ذات فكر خليجي نابع من همجية وتعص�ب قبيل وهابي داعيش. 
اصال ه�ذه الجريدة من هي الجهة املمولة له�ا؟ وماهي توجهات هذه 
الجه�ة؟ وهل تعلمون ان لهذه الجريدة اس�اءات اىل مقدس�ات اكر من 
املرجعي�ة تخص عقائدنا ومنها مث�ال االمامة او االمام الحجة عجل الله 
تعاىل فرجه الرشيف، هل تعلمون بخطابها الدفن الذي ينال من الشيعة 
دائم�ا وخصوصا الكاريكاتري الذي يرص عى النيل من رمزية رجل الدين 
ذو النس�ب العل�وي )العمام�ة الس�وداء( ولهم عرشات ب�ل حتى مئات 
الكاريكات�ري تتهجم عى رموز ايرانية وس�ادة علوية لهم مكانتهم ليس 
يف ايران فقط بل يف العراق ولبنان وحتى السعودية، كيف يكون خطابها 
وكتابه�ا عبد الرحمن الراش�د وط�ارق حميد وامري طاهري ومش�اري 

الذايدي وسلمان الدورسي ورشيد الخيون وحسن شبكيش وغريهم.
وكم مرة قرات تحريفاتها لخطب الجمعة التي كانت تصدر عن املرجعية 
يف كرب�الء اىل غري مقصوده�ا، هل قراتم يف يوم ما مقاال يف هذه الجريدة 
تنتقد الكيان الصهيوني إليغاله بجرائمه ضد الش�عب الفلس�طيني؟ بل 

انها تذكر الكيان الصهيوني بكل ادب ودبلوماسية.
دعون�ي اذكرك�م بكذبة من اكاذيبه�ا الدنيئة يف عدده�ا الصادر يوم 20 
ترشين الثاني 2017، ويف تقرير خاص نسب اىل منظمة الصحة العاملية، 
تح�ت عنوان “تحذي�رات أممية من حاالت حمل غ�ري رشعي يف كربالء” 
يف ظ�ل الزيارة األربعينية التي يش�هدها العراق. فج�اء تكذيب املتحدثة 
باس�م منظمة الصحة العاملية رن�ا صيداني عندما أك�دت أن الصحيفة 
أع�ادت نرش التقرير املف�رك “بالرغم من صدور نفي م�ن املنظمة قبل 
ن�رشه”، وذك�رت صيدان�ي إن املنظم�ة تفاج�أت بإعادة ن�رش الرشق 
األوسط “التقرير املفرك يوم األحد )…(”، وأضافت “اضطررننا إلصدار 
بيان صحايف نستنكر فيه بأشد العبارات إقحام اسمنا يف تقارير مغلوطة 

بهذا الشكل”.

نجدة بغداد تعلن عن حصيلة ممارساهتا األمنية خالل )٢٤( ساعة املاضية

بغداد / املستقبل العراقي

أفادت مديرية نجدة بغداد بتمكن مفارزها من 
إلقاء القبض عى احد املتهمن وبحوزته كمية 
من امل�واد املخ�درة وادوات تعاط�ي، والقبض 

عى 27 مخمورا العرتاضهم س�بيل املارة و7٦ 
متس�وال.وبينت املديري�ة انها قام�ت بتوجيه 
)19( دورية نجدة لتنفيذ واجبات مشرتكة مع 

االجهزة االمنية االخرى.
وأكدت املديرية ان ممارستها اسفرت ايضا عن 

ضبط ٦ سيارات )عليها اشارات حجز( ضمن 
مناطق)القاه�رة وتقاط�ع الدورة واالس�كان 
وعلوة الرشيد وشارع فلسطن وقرب مرصف 
الرش�يد( فضال ع�ن ضبط 39 دراج�ات نارية 

مخالفة للتعليمات القانونية.

تعتر املخلالت من أساس�يات املائدة الرشقية. فه�ي تضفي عى األطباق 
نكه�ة مميزة. لك�ن التحدي الذي تتم مواجهته يف هذا الس�ياق هو كيفية 

حفظها ملنع تعرض الكثري من أنواعها للتعفن خالل مدة قصرية.
ومن أجل تجنب ذلك من الرضوي أوالً الحرص عى تفقدها وإزالة الطبقة 
البيضاء التي تتكون عى س�طحها والتي تسمى خمائر امليكودرما. كذلك 
يجب أن تتم تغطيتها بطبقة من الزيت ثم تغطية املرطبان جيداً ملنع نفاذ 
اله�واء إليه. ومن املفيد أيضاً اتباع طرق أخ�رى مثل إضافة مادة بنزوات 
الصودي�وم الحافظة والتي ال تلحق الرضر بالصحة اذا اس�تهلكت بكمية 
قليلة.  ومن الرضوري حفظ املخلل يف أوعية مصنوعة من مواد ال تتفاعل 
مع امللح. واألفضل يف هذه الحالة استخدام األوعية الزجاجية أو الفخارية 

أو الخشبية مع االبتعاد عن تلك املصنوعة من البالستيك.
وإىل جان�ب نكهتها املمي�زة تحتوي املخلالت عى أنواعه�ا عى الكثري من 
املكون�ات الغذائية مث�ل الروتين�ات والكربوهيدرات والده�ون واأللياف 

الغذائية. لكن األفضل تناولها باعتدال بسبب احتوائها عى امللح.

كشفت رشكة “سبيس إكس” اململوكة للملياردير األمريكي إيلون ماسك 
النق�اب ع�ن هوية أول ش�خص يذه�ب يف رحل�ة س�ياحية خاصة حول 

القمر.
وق�ال امللياردير الياباني يوس�اكو مايزاوا، 42 عام�ا: “اخرتت الذهاب إىل 

القمر”.
وس�تكون الرحل�ة، املقرر انطالقها عام 2023، أول زي�ارة للقمر من قبل 
إنس�ان منذ هبوط س�فينة الفضاء “أبول�و 17” التابع�ة لوكالة الفضاء 

األمريكية ناسا عى القمر يف عام 1972.
وأعلن�ت رشكة “س�بيس إك�س” لتكنولوجيا الفضاء ع�ن تفاصيل هذه 
الرحل�ة يف مقر الرشكة بمدينة هوث�ورن بوالية كاليفورنيا األمريكية يوم 

الثالثاء.
وقالت الرشكة إن هذه الرحلة تمثل “خطوة مهمة نحو تمكن األشخاص 
العادين الذين يحلمون بالسفر إىل الفضاء”. وكان ماسك قد أملح يف وقت 

سابق عى تويرت إىل أن املسافر سيكون من اليابان.

أفضل طريقة حلفظ املخلالت 
ومنع تعفنها

ملياردير ياباين يعتزم القيام بأول
 رحلة سياحية إىل القمر

ما هي فوائد الفستق ملرضى السكري
تعد املكرسات من بن أكثر املواد الغذائية، 
الغني�ة بالعنارص الغذائية املفيدة لصحة 
اإلنس�ان، وخاص�ة الفس�تق ال�ذي يعد 

مصدرا كبريا للتغذية ملرىض السكري.
وربطت الدراسات بن استهالك الفستق 
ومستويات الس�كر يف الدم، حيث ترشح 
الس�يدة بافيث�را ن راج ، كب�رية خ�راء 
التغذية ب مستشفى كولومبيا آسيا املرجى 
يشوانثبور »الفستق املستهلك عى معدة 
فارغ�ة باعتدال مفيد ملرىض الس�كري«. 
وأضافت: »الفس�تق رائع ملرىض الس�كر 
وكذلك األصحاء«، وفق موقع«بينك فيال«.

وأشارت إىل أن »الفستق مصدر جيد للدهون 
األكس�دة  ومض�ادات  والروت�ن  الصحي�ة 
واأللي�اف - وكله�ا مفيدة ملرىض الس�كري، 

حيث تس�اعد عى توازن مس�تويات الس�كر 
يف الدم«. وأكدت أن للفس�تق »مكونات تعمل 
ع�ى تخفي�ف التوتر ومض�ادات األكس�دة، 
الت�ي تعت�ر حيوي�ة للحف�اظ ع�ى الصحة 
العام�ة. كما أنها تحتوي عى مكون يس�مى 

امليالتون�ن، وال�ذي يس�اعد ع�ى غرس 
النوم.« كما يس�اعد تناول الفس�تق عى 
وانخف�اض مس�تويات  ال�وزن  فق�دان 
الكوليس�رتول وتحس�ن صح�ة األمعاء 
والع�ن واألوعي�ة الدموية. بش�كل عام، 
س�يكون إضافة رائعة لنظام�ك الغذائي 
اليومي. يمكن تناول حفنة قليلة كوجبة 
خفيفة يف منتصف الصباح أو يف منتصف 
املس�اء. ومع ذل�ك، يج�ب أن تكون غري 
باعت�دال.  اس�تهالكها  مملح�ة ويج�ب 
يمكن أن يس�بب االستهالك الزائد تهيجا 

أو إسهاال.
وأوصت الطبيبة:«يمكنك تناول الفستق عى 
معدة فارغة، مما سيس�اعد ع�ى التحكم يف 

مستويات السكر يف الدم«.

كشف موقع »ذي صن« عن كيفية معرفة ما إذا قام 
ش�خص ما بحظرك عى »واتس آب« يف ثوان، فأوال، 
ال توج�د طريقة مبارشة للتحقق م�ن ذلك، فتطبيق 
»وات�س آب« لن ُيعلم�ك عى اإلطالق، وم�ع ذلك، لن 
تتمك�ن بع�د ذلك م�ن رؤي�ة حالة جه�ة االتصال يف 
نافذة الدردش�ة، ولن تتمكن أيضا م�ن رؤية مؤرش 
»آخر ظهور«. ووفقا ملا ذكره موقع »RT«، يمكن أن 

يكون لكل من هذه العالمات أس�باب أخرى تتجاوز 
الحظر، لذلك فهي ليست دليال مضمونا.

ولن تتمك�ن أيضا من رؤية أي تغي�ريات عى صورة 
امللف الشخيص لجهة االتصال، حيث يمكنك مقارنة 
هاتف�ك بجه�از ش�خص آخر تتش�ارك مع�ه جهة 
االتص�ال، ملعرفة م�ا إذا كان هن�اك اختالف يف صور 
امللف الشخيص. ومع ذلك، ال تعمل هذه التقنية إال إذا 

قام املستخدم بتغيري صورته بالفعل، وعندما ترسل 
رسائل إىل شخص قام بحظرك، سُتوضع عالمة عى 
رسالتك عى أنها مرسلة، ولكن لن يتم تسليمها أبدا. 
والتحقق من حالة رسالتك املرسلة مقارنة بشخص 
آخر أرس�ل أيضا رس�الة إىل جهة االتصال نفس�ها، 
إنها طريقة س�هلة لكش�ف الحظر، ولكنها ليس�ت 

مضمونة يف حال حظر املسخدم لكليكما.

كيف تعرف أنه تم حظرك عىل واتسآب

»كورونا اجلديد«.. فريوس أرسع انتشارًا وأقل عدوانية
وجدت دراس�ة عاملية جديدة، أدلة قوية 
ع�ى وج�ود ش�كل جدي�د م�ن فريوس 
أوروب�ا  يف  ينت�رش  املس�تجد،  كورون�ا 

والواليات املتحدة.
أن  الباحث�ن،  ووج�د فري�ق دويل م�ن 
الطف�رة الجديدة تجعل الف�ريوس أكثر 
ق�درة ع�ى إصاب�ة الن�اس بالع�دوى، 

وبرسعة أكر.
لك�ن األمر املثري يف هذا النوع الجديد من 
كورون�ا، أن مصابي�ه ال يعان�ون، مث�ل 
نظائرهم الذين أصيبوا بالنس�خة األوىل 

من الفريوس.
وقال�ت الباحثة الرئيس�ية يف الدراس�ة، 
الف�ريوس  إن  س�فاير،  أومل�ان  إيري�كا 

الجدي�د أصب�ح ه�و »الش�كل الس�ائد« الذي 
يصيب الناس.

وذكرت الدراسة التي نرشت يف دورية »الخلية« 
العلمية، إن التسلس�ل الجيني يشري إىل طفرة 
يف طور التكون تح�دث داخل فريوس كورونا، 

مما يعني وجود نسخة جديدة من الفريوس.
التسلس�الت  فح�ص  الدراس�ة  تش�مل  ول�م 
الجينية فحس�ب، بل تعدت ذلك لتش�مل أيضا 
إجراء تجارب عى أشخاص وحيوانات وخاليا 

يف املخترات، ليكتش�ف الباحثون أن النس�خة 
املتحول�ة م�ن كورون�ا بات�ت األكثر ش�يوعا 

ووأكثر نرشا للعدوى.
وتؤث�ر الطف�رة الجيني�ة يف ف�ريوس كورون�ا 
ع�ى الروتن املوج�ود فيه، وه�و البنية التي 
يس�تخدمها الفريوس من أجل اخرتاق الخاليا 

البرشية.
ويس�عى العلم�اء حاليا إىل معرف�ة ما إذا كان 
يمك�ن لهذا األم�ر أن يكون مدخال للس�يطرة 
ع�ى كورونا وعالج�ه، وفق ما ذكرت ش�بكة 

اللقاح�ات  وتس�تهدف  إن«.  إن  »يس 
التي يجري تطويره�ا حاليا الروتن يف 
كورونا، لكنها تعتمد عى نس�خ سابقة 
من الفريوس، مما يعني أنها قد ال تكون 

فعالة يف النسخة الجديدة.
أعراض أقل شدة

ويطلق الباحثون ع�ى الطفرة الجديدة 
من كورونا اس�م »جي ٦14«، ويقولون 
إنها حلت بديال عن النسخة املعروفة من 
الف�ريوس يف أوروبا والوالي�ات املتحدة، 

التي كانت تحمل اسم »دي ٦14«.
م�ن  الجدي�دة  النس�خة  أن  وأوضح�وا 
كورونا تنترش بشكل أرسع من السابق، 
مم�ا يعن�ي أنه م�ن املحتم�ل أن تكون 

معدية بصورة أكر.
لك�ن املثري يف أمر النس�خة الجدي�دة، هو عدم 
عث�ور العلماء عى أدلة تظه�ر وجود تداعيات 
ش�ديدة لها، مثل األع�راض القوية التي عانى 
منها مصابو النسخة األوىل من الوباء، خاصة 

تلك التي تتعلق بالتنفس.
وق�ال لوران�س يون�غ، أس�تاذ عل�م األورام يف 
جامعة وارويك الريطانية، الذي لم يش�ارك يف 

الدراسة، إن هذا األمر قد يكون »خرا سارا«.


