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علي الدراجي
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«سومو» ختفض أسعار خام البصرة « »٥دوالرات ..وعبد املهدي يدعوها إىل «التكيف» مع األسعار اليومية بدال من الشهرية
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العراق يتحرك باجتاه «أوبك» إلنقاذ أسعار النفط
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ بغداد يبحث مع السفري
الرويس االستفادة من اخلربات
ص3
الفنية والتجارية

زين العراق تطلق محلة إعالنية
بشأن جاهزيتها إلطالق
ص3
«اجليل الرابع»

أعلن املتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن
بغداد تعمل عىل دعوة ال�دول األعضاء يف «أوبك»
وخارجه�ا ،للوص�ول إىل اتف�اق يعي�د الت�وازن
لس�وق النفط.وقال جه�اد ،يف ترصيح صحفي،
إن «الع�راق يج�ري اتصاالت حاليا م�ع الجهات
املعنية للتوصل إىل اتفاق يضمن استقرار السوق
النفطي�ة ويض�ع حدا النهي�ار أس�عار النفط».
وأوضح املسؤول أن «اتفاق خفض اإلنتاج السابق
ينته�ي يف أواخ�ر الش�هر ،والعراق س�يعمل عىل
استثمار هذا الوقت من أجل دعوة الدول األعضاء
يف أوبك وخارجها للتوصل إىل اتفاق يعيد التوازن
إىل الس�وق النفطي�ة العاملية».وأض�اف املتحدث
باسم الوزارة «ليس من الحكمة أن يقوم العراق
حاليا بض�خ املزيد من النفط الخام إىل األس�واق
العاملية» مبينا أن «هذا يعني املزيد من االنهيار يف
األس�عار ،والعراق يتعامل بحكمة مع املوضوع،
فرتاجع أس�عار النفط (يش�كل) رضرا ً كبري جدا ً
وخصوصا ً عىل الدول املنتجة للنفط».وأكد جهاد
أنه «من مصلح�ة الجميع التوصل إىل اتفاق وإىل
تحدي�د مس�تويات اإلنت�اج من أج�ل امتصاص
الفائ�ض النفطي يف األس�واق العاملية».كما لفت
جهاد إىل أن «الوف�د العراقي بذل جهودا كبرية يف
تقريب وجهات النظر بني روس�يا والسعودية يف
اجتماع فيينا قبل أيام».وانخفضت أسعار النفط
أكثر من  %30بعد فشل «أوبك» يف التوصل التفاق
مع حلفائها فيما يتعل�ق بخفض اإلنتاج ،وقرار
الس�عودية خفض أس�عار النفط وعزمها زيادة
اإلنتاج.

تفاصيل ص2

السيد السيستاين جييب عىل استفتاء حول حكم صالة اجلامعة يف ظل انتشار «كورونا»

األمـن الوطنـي خيصـص رقميـن لإلبـالغ عـن اجلـرائـم االلكتـرونيـة

ص2

ص2

جملس الوزراء يصدر « »٦توجيهات جديدة ختص
مواجهة «كورونا»

بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا مجلس الوزراء ،أمس الثالثاء ،إىل
تجنب الس�فر خارج الع�راق والتنقل
بين املحافظ�ات يف الوق�ت الحارض،
فيما أك�د عىل منع التجمع�ات بكافة
اشكالها.
وذكر املجلس يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان «مجل�س
الوزراء يتابع باهتمام آخر املستجدات
واإلج�راءات املتخ�ذة م�ن قب�ل لجنة
األم�ر الديواني رقم  55لس�نة ،2020

الرئيس الصيني يعلن «السيطرة» عىل «كورونا» من «بؤرة» تفيش الفايروس
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن الرئيس الصيني ،يش جني بينغ ،أمس الثالثاء أنه «تمت
الس�يطرة عملي�ا» على تفشي فيروس كورونا املس�تجد يف
مقاطعة هوبي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.
وق�ال الرئيس الصين�ي «تم تحقيق نجاح أويل نحو اس�تقرار
الوضع وتحس�نه يف هوبي وووهان» بحس�ب ما نقلت وكالة
أنباء الصين الجديدة الرس�مية عقب قي�ام الرئيس الصيني
بأول زيارة له إىل املدينة منذ بدء األزمة يف يناير.
وتج�اوزت الحصيل�ة العاملي�ة للوفيات الناجم�ة عن فريوس
كورونا املس�تجد حاجز الـ 4آالف حالة وفاة ،مع تسجيل 17
وفاة جديدة يف الصني.
وت�م اإلبالغ عن  19إصابة جديدة فقط يف الصني ،وفقا للجنة

بالتعاون مع رشكات عاملية ..ادوية
سامراء تعتزم انتاج ادوية لعالج
االمراض الوبائية والفريوسات
ص3

وااللت�زام بتطبيقها م�ن قبل الجهات
املعني�ة كافة».وأضاف أن�ه «يف الوقت
ال�ذي يثمّ ن مجل�س ال�وزراء الجهود
الكبيرة الت�ي تبذله�ا ملاكات وزارة
الصحة والدوائر الرس�مية االخرى من
أجل حماية املواطنني من االصابة بهذا
الفاي�روس ويثمّ �ن تع�اون املواطنني
األع�زاء مع تل�ك الجه�ات نهيب بهم
مراع�اة االلت�زام بتوصي�ات وقرارات
اللجنة املذكورة كونها الجهة املختصة
باملوض�وع واملتواصل�ة دوليا ملكافحة
انتشار هذا الفايروس».

وأك�د املجلس على «من�ع التجمعات
بأشكالها كافة ،ملا لها من دور رئييس
يف نرش العدوى وزيادة املخاطر ،وذلك
حفاظا عىل صحة املواطنني وأرواحهم
وسالمة مدنهم».
وأش�ار إىل «رضورة التعاون الجاد مع
الجهات الصحي�ة والحكومية االخرى
التي تصدر تعليماتها بش�أن الحد من
انتشار الفايروس» ،مؤكدا ً عىل «توخي
الحذر يف تناق�ل املعلومات غري املوثقة
واالعتماد على املعلومات املوثقة التي
تصدرها الجهات الرسمية والدولية».

ولفت املجل�س ،إىل «رضورة االهتمام
الكامل باإلج�راءات الوقائية املعتمدة
علمي�ا ،وفق�ا مل�ا تنشره وزارة
الصح�ة ومنظم�ة الصح�ة العاملي�ة
من تعليمات» ،مش�ددا ً على أهمية «
تجنب السفر اىل خارج العراق والتنقل
بين املحافظات يف الوق�ت الحارض إال
يف ح�االت الضرورة للحد م�ن انتقال
العدوى وتعزيز اجراءات السيطرة عىل
انتشار الفايروس».

تفاصيل ص2

القوى الشيعية تشكل «جلنة سباعية» الختيار املرشح لرئاسة احلكومة

الصح�ة الوطني�ة ،وهو العدد األقل منذ أن ب�دأت الحكومة يف
إحصاء اإلصابات يف  21يناير.
وس�جلت جميع اإلصاب�ات الجدي�دة يف مدينة ووه�ان بؤرة
انتش�ار الفريوس ،باس�تثناء حالتني مس�توردتني لشخصني
مسافرين.
كم�ا أن جمي�ع الوفيات ال�ـ 17الجديدة حصل�ت يف مقاطعة
هوبي يف وسط البالد و 16يف ووهان عاصمة املقاطعة ،ليصل
ع�دد الوفي�ات يف البلاد إىل  ،3136وهذا هو أقل عدد يس�جل
خالل يوم منذ أواخر يناير.وأصيب أكثر من  80750ش�خص
يف الصني التي فرضت إجراءات غري مسبوقة يف محاولة لكبح
انتش�ار الفريوس ،لكن املخاوف تتزايد من انتش�ار الفريوس
يف الخ�ارج ،ألن جهود الصني يمكن أن يقوضها دخول حاالت
مجددا من دول أخرى.

نائب عن الفتح :نرفض تعطيل جلسات الربملان بسبب «كورونا»

العتبة العباسية ترشع بتصنيع الكاممات الطبية وتوزيعها جمان ًا

مدير صحة الكرخ :مقرتحات
خلية األزمة أسهمت بانحسار
«كورونا» بالعراق
ص3

التعليم العايل تصدر
توضيح ًا بشأن الغاء العام
الدرايس او تأجيله
ص3

باسم قاسم:
تأجيل الدوري
قرار خيايل
ص7

ص2

ص2

ص3

الكهرباء تنفي نيتها إلغاء تعيينات العقود واألجور اليومية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

نف�ت وزارة الكهرب�اء ،أمس الثالث�اء ،نيتها إلغ�اء التعيين�ات الجديدة التي
أطلقته�ا من عق�ود وأجور يومية.ونقل�ت وكالة االنب�اء العراقية (واع) عن
املتحدث باس�م ال�وزارة احمد م�وىس قول�ه ،إن «األنباء التي أش�يعت حول
نية ال�وزارة إلغاء العقود أو التعيينات الت�ي أطلقتها مؤخرا ً غري صحيحة»،
مؤكدا ً أنه «لن يتم إلغاء هذه التعيينات ألنها مغطاة قانونيا ً بقرارات مجلس
الوزراء».وأضاف موىس ،أن «وزارته تعمل اآلن مع وزارتي املالية والتخطيط
عىل تغطيتها مالياً» ،مبينا ً أنه «تم تش�كيل وفد رفيع املس�توى من الوزارة،
وس�يعقد اجتماع�ات يوم غ�د ،مع اللجن�ة املالي�ة النيابية ووزارت�ي املالية
والتخطيط لحس�م هذا املوضوع بشكل رصيح».وأش�ار إىل أنه «كانت هناك
اجتماعات سابقة مع مدير الدراسات والتخطيط ومدير عام الدائرة اإلدارية
يف وزارة التخطيط وقد كانوا متعاونني وأبدوا مرونة لحل املوضوع».
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«سومو» ختفض أسعار خام البصرة « »٥دوالرات ..وعبد املهدي يدعوها إىل «التكيف» مع األسعار اليومية ً
بدال من الشهرية

العراق يتحرك باجتاه «أوبك» إلنقاذ أسعار النفط
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أعلن املتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن بغداد
تعم�ل عىل دعوة ال�دول األعضاء يف «أوب�ك» وخارجها،
للوصول إىل اتفاق يعيد التوازن لسوق النفط.
وق�ال جه�اد ،يف ترصيح صحف�ي ،إن «الع�راق يجري
اتص�االت حاليا م�ع الجهات املعنية للتوص�ل إىل اتفاق
يضمن اس�تقرار الس�وق النفطية ويضع ح�دا النهيار
أس�عار النفط».وأوض�ح املس�ؤول أن «اتف�اق خفض
اإلنتاج السابق ينتهي يف أواخر الشهر ،والعراق سيعمل
عىل استثمار هذا الوقت من أجل دعوة الدول األعضاء يف
أوبك وخارجها للتوصل إىل اتفاق يعيد التوازن إىل السوق
النفطية العاملية».وأضاف املتحدث باسم الوزارة «ليس
من الحكمة أن يقوم العراق حاليا بضخ املزيد من النفط
الخ�ام إىل األس�واق العاملية» مبينا أن «ه�ذا يعني املزيد
م�ن االنهيار يف األس�عار ،والعراق يتعام�ل بحكمة مع
املوضوع ،فرتاجع أس�عار النفط (يش�كل) رضرا ً كبري
جدا ً وخصوصا ً عىل الدول املنتجة للنفط».
وأكد جه�اد أنه «من مصلح�ة الجميع التوصل
إىل اتف�اق وإىل تحدي�د مس�تويات اإلنت�اج من
أج�ل امتص�اص الفائ�ض النفطي يف األس�واق
العاملية».كما لفت جه�اد إىل أن «الوفد العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي
بذل جهودا كبيرة يف تقريب وجهات النظر بني
روسيا والسعودية يف اجتماع فيينا قبل أيام».
اس�تبعدت اللجن�ة االقتصادي�ة النيابي�ة،
وانخفض�ت أس�عار النف�ط أكثر م�ن  %30بعد
أم�س الثالثاء ،ذه�اب الحكوم�ة االتحادية
فش�ل «أوب�ك» يف التوصل التفاق م�ع حلفائها
نح�و تخفيض رواتب املوظفين بعد انهيار
فيما يتعل�ق بخفض اإلنتاج ،وقرار الس�عودية
أس�عار النف�ط عاملي�ا وانخفاضه�ا إىل 30
خفض أسعار النفط وعزمها زيادة اإلنتاج.
دوالر للربميل الواحد ،فيما طالبت الحكومة
وكانت منظمة الدول املصدرة للنفط وحلفاؤها
باللج�وء لالقتراض الداخلي لس�د العج�ز
(«أوب�ك  )»+أخفق�ت ،األس�بوع امل�ايض ،يف
املتوق�ع يف املوازن�ة االتحادية لع�ام .2020
الوصول إىل االتفاق بش�أن خفض إنتاج الخام،
وقالت عض�و اللجنة ،يف ترصي�ح صحفي،
بعد تراجع الطلب بسبب تفيش فريوس كورونا
إن “انهيار أس�عار النفط العاملية سيتسبب
املس�تجد.بدورها ،قالت رشكة تس�ويق النفط
بمش�كلة اقتصادي�ة كبرية تواجهه�ا البالد
(س�ومو) إن العراق خفض سعر البيع الرسمي

لخ�ام البصرة الخفيف يف أبريل آلس�يا بواقع خمس�ة
دوالرات إىل خص�م  3.20دوالر للربمي�ل ع�ن متوس�ط
أس�عار عم�ان /دب�ي املعروض�ة مقارن�ة مع الش�هر
املايض.
وقالت س�ومو ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة
منه ،إنه جرى تسعري خام البرصة الثقيل آلسيا يف نفس
الش�هر بخصم  5.30دوالر للربميل عن أس�عار عمان/
دبي املعروضة.وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البرصة
الخفيف يف أبريل ألس�واق أمريكا الش�مالية والجنوبية
عن�د مؤرش أرجوس للخامات عالي�ة الكربيت منقوصا
منه  1.05دوالر للربميل ،بانخفاض عن الشهر السابق
ونزل سعر خام كركوك للواليات املتحدة إىل خصم 2.40
دوالر للربميل عن أرجوس.وبالنس�بة ألوروبا نزل سعر
البيع الرس�مى لخ�ام البرصة الخفي�ف يف أبريل بواقع
خمس�ة دوالرات للربميل إىل سعر برنت املؤرخ منقوصا
من�ه  8.80دوالر للربميل ،وهبط س�عر البيع الرس�مي
لخام كركوك يف أبريل إىل خصم  6.85دوالر.
إىل ذل�ك ،وج�ه رئي�س مجل�س ال�وزراء ،عادل
عبداملهدي بمتابعة أس�عار النف�ط يوميا وعدم
االعتماد عىل مراجعة األسعار شهريا.
وذك�ر مكتب�ه اإلعالمي ،يف بي�ان تلقى (عراقي
 )٢٤نس�خة من�ه ،إن «رئي�س مجل�س الوزراء
مقدرات البالد لل�دول األجنبية”.وأكد عضو
عادل عبداملهدي أج�رى زيارة اىل وزارة النفط-
اللجن�ة املالي�ة النيابية ،النائ�ب حنني قدو،
رشكة تسويق النفط سومو».
االثنني ،بان التوجه نحو خيار خفض رواتب
وأض�اف أن «عب�د املهدي اطلع على عرض من
املوظفني ،سيتم العمل به بشكل اضطراري
رشكة تسويق النفط حول طريقة تسعري النفط
يف ح�ال اس�تمرار انخفاض أس�عار النفط.
الخام وتداعيات انخفاض األسعار عامليا».
وكان الخبير النفطي حم�زة الجواهري قد
وتاب�ع أن «رئيس مجلس الوزراء وجه باملتابعة
أك�د أن الس�عودية كانت املتس�بب الرئييس
اليومية املتواصلة للس�وق وأن ال تبقى الرشكة
بانهي�ار أس�عار النف�ط تعويض�ا لتوق�ف
على آلياته�ا االعتيادي�ة املتبعة الت�ي تتم فيها
انت�اج النف�ط الصخ�ري األمريك�ي ،مبينا
مراجع�ة األس�عار ش�هريا».وأضاف البيان أنه
ان الس�عودية قد افتعلت ذل�ك دون ان تعي
«كان يف اس�تقباله نائب رئيس الوزراء لشؤون
خطورته عىل دول اوبك وبالتايل فان قرارها
الطاق�ة وزير النف�ط ثامر الغضب�ان وعدد من
قد دعم مؤامرة ترامب لرضب دول اوبك.
املديرين العامني يف الوزارة».

االقتصادية الربملانية تنفي اللجوء إىل «ختفيض» رواتب املوظفني
كون االقتصاد العراقي معتمد بنس�بة %95
عىل الصادرات النفطية يف موازنته العامة”،
الفتة إىل إن “أس�عار النفط سرتتفع حسب
التوقعات خالل الفرتة املقبلة ويمكن تجاوز
ه�ذه األزمة”.وأضاف�ت أن “الحكوم�ة لن
تذه�ب اىل تخفي�ض روات�ب املوظفين بعد
انهي�ار أس�عار النف�ط عاملي�ا وانخفاضها
إىل  30دوالر للربمي�ل الواح�د لس�د العج�ز
املتوق�ع إنما س�تجد طرق بديل�ة” ،مطالبة
“الحكومة باللجوء لالقرتاض الداخيل لس�د
العج�ز املتوق�ع يف املوازن�ة االتحادي�ة لعام
 2020كون االقرتاض الخارجي يجعل يرهن
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السيد السيستاين جييب عىل استفتاء حول
حكم صالة اجلامعة يف ظل انتشار «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
أج�اب املرجع الديني األعىل آية الله
العظمى الس�يد عيل السيس�تاني،
أم�س الثالثاء ،عىل اس�تفتاء حول
حكم إقامة صلاة الجماعة يف ظل
انتشار فريوس كورونا.
وجاء يف اس�تفتاء وج�ه إىل مكتب

املرجع األعىل« :ما هو رأي س�ماح
املرج�ع األعىل ح�ول املش�اركة يف
صالة الجماعة يف ه�ذه األيام التي
تشهد انتشار فريوس كورونا؟».
وج�اءت اإلجاب�ة كالت�ايل« :حيثما
مُ نعت مثل ه�ذه التجمعات بهدف
الحد من انتش�ار فيروس كورونا،
فيجب االلتزام بهذا املنع وأخذه».

القوى الشيعية تشكل «جلنة سباعية» الختيار
املرشح لرئاسة احلكومة
بغداد  /المستقبل العراقي
افاد مصدر سيايس مطلع ،أمس الثالثاء ،بتشكيل لجنة سباعية من الكتل
الشيعية الختيار املرشح لرئاسة الحكومة املقبلة.
وقال املصدر ان «اللجنة تضم نبيل الطريف ممثال لتحالف سائرون وعدنان
فيحان ممثال لتحالف الفتح واحمد الفتالوي ممثال عن تيار الحكمة».
واض�اف ان «اللجن�ة تضم ايضا باس�م العوادي ممثال ع�ن ائتالف النرص
وحس�ن الس�نيد عن دولة القانون وحيدر الفؤادي ع�ن حزب عطاء وعبد
الحسني املوسوي ممثال لحزب الفضيلة».
واش�ار اىل ان «اللجنة ستقوم برتشيح ش�خصية لرئاسة الحكومة املقبلة
وتقديمه�ا اىل رئي�س الجمهورية بره�م صالح ،خلفا للمكلف املنس�حب
محمد توفيق عالوي».

اجتامع حكومي مشرتك يناقش مراحل العمل
والتقدم بشأن التعداد السكاين

دعا اىل جتنب السفر خارج العراق والتنقل بني احملافظات

جملس الوزراء يصدر « »٦توجيهات جديدة ختص مواجهة «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا مجلس ال�وزراء ،أم�س الثالثاء ،إىل
تجنب الس�فر خارج العراق والتنقل بني
املحافظات يف الوق�ت الحارض ،فيما أكد
عىل منع التجمعات بكافة اشكالها.
وذك�ر املجلس يف بي�ان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان «مجل�س
ال�وزراء يتابع باهتمام آخر املس�تجدات
واإلج�راءات املتخذة من قب�ل لجنة األمر
الديواني رقم  55لس�نة  ،2020وااللتزام

بتطبيقه�ا من قب�ل الجهات املعنية
كافة».وأضاف أن�ه «يف الوقت الذي
يثمّ ن مجلس الوزراء الجهود الكبرية
الت�ي تبذلها ملاكات وزارة الصحة
والدوائر الرس�مية االخرى من أجل
حماي�ة املواطنني م�ن االصابة بهذا
الفايروس ويثمّ �ن تعاون املواطنني
األع�زاء مع تلك الجه�ات نهيب بهم
مراعاة االلت�زام بتوصيات وقرارات
اللجن�ة املذك�ورة كونه�ا الجه�ة
املختصة باملوضوع واملتواصلة دوليا

إقليم كردستان يلجأ إىل «التقشف» ويكثف مباحثاته
مع بغداد لتجاوز األزمة االقتصادية
ميسان  /المستقبل العراقي

أرشف رئيس حكومة إقليم كردستان مرسور
بارزان�ي ،أمس الثالث�اء ،على اجتماع خاص
لبحث تداعيات تفيش فريوس كورونا والوضع
االقتص�ادي يف إقلي�م كردس�تان.وذكر بي�ان
لحكوم�ة االقلي�م انه «خلال االجتم�اع الذي
حضره نائب رئيس الوزراء قوب�اد طالباني،
ش�كر رئيس الحكومة اللجنة العليا املش�كلة

ملواجهة فريوس كورونا واملؤسسات املختصة
على األداء املتفاني واملهني يف اتخاذ اإلجراءات
الوقائي�ة الالزم�ة ،كم�ا طل�ب م�ن املواطنني
االلتزام بهذه اإلجراءات ألنها تصب يف املصلحة
العامة».وأش�ار رئي�س ال�وزراء اىل أن «تفيش
فريوس كورونا ال يعد مشكلة صحية فحسب،
بل لألسف له تداعيات اقتصادية تشمل العراق
وإقليم كردستان وخصوصاً مع الرتاجع الحاد
يف أسعار النفط يف األسواق العاملية».

النائب الغراوي « حتذر من املساس برواتب
املوظفني بحجة العجز احلاصل يف ميزانية الدولة
المستقبل العراقي /ابو الحسن السعد
طالب�ت عضو الربمل�ان العراقي عن محافظة
ميس�ان املهندس�ة « دالل الغ�راوي»  ،بعدم
املس�اس بروات�ب املوظفين بحج�ة العج�ز
الحاصل يف ميزانية الدولة لعام  . ٢٠٢٠وقالت
« ب�ان روات�ب املوظفين خطا ً
احم�ر ال نس�مح املس�اس به
مهما تكون األسباب  ،محذره،
الحكوم�ة االتحادية الحالية و
الالحقة و الجهات ذات العالقة
االقتراب م�ن مص�در ق�وت
املواطنين .وأش�ارت « إىل أن
تداعيات األزمة املالية ستكون

وخيم�ه يف ح�ال عدم انص�اف رشيحة كبرية
م�ن املجتم�ع  ،داعي�ه ،الحكوم�ة ان تعالج
مشاكلها بعيدا ً عن تلك الرواتب  ،وهي ملزمة
بتوفريها ،مش�دده ،عىل اهمية ان تعمل عىل
تقليص الرصفيات غري الرضورية التي تخص
انفاق الدول�ة وبعيدا ً عن الروات�ب .وانتقدت
« الغ�راوي « ترصف�ات
الحكوم�ات املتعاقب�ة برم�ي
اعباء السياسيات االقتصادية
الفاش�لة عىل كت�ف املوظفني
دائم�ا  ،مس�تغربه ،م�ن تل�ك
السياسة باس�تهداف الرواتب
بذريعة ضغط النفقات وتقليل
العجز .

ملكافحة انتشار هذا الفايروس».
وأك�د املجل�س على «من�ع التجمعات
بأش�كالها كافة ،ملا لها من دور رئييس
يف نرش العدوى وزي�ادة املخاطر ،وذلك
حفاظا عىل صحة املواطنني وأرواحهم
وسالمة مدنهم».
وأش�ار إىل «رضورة التعاون الجاد مع
الجهات الصحي�ة والحكومية االخرى
التي تصدر تعليماتها بش�أن الحد من
انتشار الفايروس» ،مؤكدا ً عىل «توخي
الح�ذر يف تناقل املعلوم�ات غري املوثقة

واالعتم�اد على املعلومات املوثق�ة التي
تصدرها الجهات الرسمية والدولية».
ولف�ت املجل�س ،إىل «رضورة االهتم�ام
الكام�ل باإلج�راءات الوقائي�ة املعتمدة
علمي�ا ،وفقا مل�ا تنشره وزارة الصحة
ومنظم�ة الصحة العاملية من تعليمات»،
مش�ددا ً عىل أهمي�ة « تجنب الس�فر اىل
خارج الع�راق والتنقل بني املحافظات يف
الوق�ت الح�ارض إال يف ح�االت الرضورة
للحد من انتقال العدوى وتعزيز اجراءات
السيطرة عىل انتشار الفايروس».

األمن الوطني خيصص رقمني لإلبالغ عن اجلرائم االلكرتونية
بغداد  /المستقبل العراقي
خصص جهاز األمن الوطني ،أمس الثالثاء،
رقمني لالتصال واالبالغ عن جرائم الكرتونية.
وأكد االم�ن الوطني يف إعلان ،أطلعت عليه

املس�تقبل العراق�ي ،انه «يف ح�ال التعرض
للتهديد عرب حس�اب مجه�ول او ابتزاز من
خالل صور او كالم معني سواء كان حساب
املبتز رجل او امراة او كان الحساب حقيقي
او وهمي يمك�ن االتصال بالرقمني (– 533

.»)131وأشار اىل ان «فريق عمل متخصص
ومت�درب دولي�ا ً وم�زود بأح�دث الربام�ج
واالجهزة وس�يتم اتخاذ االج�راءات الالزمة
بطريق الكرتونية دقيقة جدا ً لتحديد والقاء
القبض عىل الهدف بالرسعة املمكنة.

بغداد  /المستقبل العراقي
عق�دت وزارة التخطيط ،أمس الثالث�اء ،اجتماعا ً مشتركا ً لغرفة العمليات
واإلدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان  .2020وذكرت الوزارة يف بيان تلقت
املستقبل العراقي نسخة منه ،ان «وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ترأس
اجتماعا ً مشتركا ً لغرفة العمليات واالدارة التنفيذية للتعداد العام للس�كان
واملس�اكن الذي من املزم�ع تنفيذه يف الثلث االخري من الع�ام الجاري».وأكد
الدليم�ي ،خالل االجتماع ،عىل «أهمية اس�تكمال مراحل العم�ل كافة وفقا ً
للرؤي�ة والتوقيتات املحددة لها وجميع مايتعلق بالصور الفضائية للوحدات
يف عم�وم الع�راق» ،مثمنا ً «جميع الجهود التي اس�همت يف انجاز اس�تمارة
الرتقيم والحرص واستمارة عد السكان ،واالدلة االدارية التخصصية واملهنية
وتقس�يم خرائط العمل ضمن البلوكات االحصائية».وأش�ارت الوزارة إىل أن
«االجتماع ش�هد مناقش�ة مراحل العم�ل والتقدم املحرز يف كل منها وس�بل
تعزيز الدعم مع الجهات ذات العالقة يف القطاعني العام والخاص ومنظمات
املجتم�ع املدني واملجتمع ال�دويل لتوفري البيئة اإللكرتوني�ة والعملية الالزمة
لتنفيذ التعداد وفقا ً للمحددات التي وضعتها وزارة التخطيط».

نائب عن الفتح :نرفض تعطيل جلسات الربملان
بسبب «كورونا»

بالتفاصيل ..عملية استعادة جثامين جنديني أمريكيني قتال يف نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
كان عن�ارص م�ن ق�وات
العملي�ات الخاص�ة األمريكية
تراف�ق عن�ارص م�ن جه�از
مكافحة اإلره�اب العراقية يف
مهمة صعبة يف منطقة جبلية
مليئة بالكه�وف للقضاء عىل
معسكر تابع لتنظيم «داعش»
اإلرهابي ش�مال الع�راق حني
قتل جنديان أمريكيان االثنني،
يف ح�رب وحش�ية مع عنارص
التنظيم.
ويعد مقتل الجنديني من قوات
العمليات الخاص�ة األمريكية،
ه�و األول م�ن نوع�ه يف العام
الجاري وهما أول قتىل للجيش
األمريكي أيضا منذ مقتل زعيم
تنظيم داعش السابق أبو بكر
البغ�دادي يف غ�ارة أمريكية يف
سوريا نهاية أكتوبر املايض.

ول�م يقت�ل أو يص�ب أي م�ن
عن�ارص ق�وات مكافح�ة
اإلره�اب العراقي�ة يف العملية،
طبقا ملسؤولني.
وأثار مقتل الجنديني تساؤالت
حول العملي�ة ،ما دعا الجيش
األمريكي إىل بدء مراجعة املهام
القتالية التي ينفذها عنارصه
مع القوات املحلية العراقية.،
وكان�ت العملي�ة العس�كرية
تس�تهدف مخاب�ئ وكهوف�ا
يختبئ فيها عن�ارص للتنظيم
ويتدرب يف منطق�ة جبال قرة
جوغ جن�وب قض�اء مخمور
عىل بع�د  40ميال جنوب غرب
أربيل.
األرض املحيط�ة بمخمور هي
أرض صخري�ة وتلال جافة،
فضلا ع�ن كه�وف طبيعي�ة
يس�تغلها التنظي�م كمخاب�ئ
ولتخزين األسلحة.

وبعد تحديد املنطقة ونش�اط
تنظي�م داع�ش فيه�ا ،م�ن
خلال مص�ادر املخاب�رات
األمريكي�ة والعراقي�ة ،كان�ت
بداي�ة العملية عبارة عن إنزال
جوي يف املنطق�ة ،لتطهريها،
فاش�تبكت عن�ارص التنظي�م
بضراوة للدفاع ع�ن معقلهم
ال�ذي يس�تخدمونه بعيدا عن
أعني الس�لطات العراقية حيث
أنها منطق�ة متنازع عليها ما
بين الحكوم�ة العراقية وبني
األكراد.
واضط�رت الق�وات األمريكية
إىل نرش قوات إضافية من أجل
اس�تعادة جثمان�ي الجنديين
“يف جهد اس�تغرق نحو س�ت
س�اعات” ،بحس�ب بي�ان
ملتحدث باس�م التحالف الدويل
الذي تقوده الواليات املتحدة يف
العراق الجنرال مايلز كاغينز.

املوفد األمريكي ل�دى التحالف
ال�دويل ض�د تنظي�م “داعش”
بريت مكغورك ،قال“ :جنديان
أمريكيان قتلا يف العراق أثناء
قت�ال م�ع تنظي�م داع�ش،
التقارير تشير إىل أن الوصول
إليهما أخذ س�ت س�اعات من
الوقت .يشء ما غري صحيح”.
وأض�اف “يب�دو أنن�ا فقدن�ا
الرتكي�ز خلال ه�ذه املهمة،
بينم�ا تتزاي�د املخاط�ر على
شعبنا ،واس�تنزفت مواردهم
دون سبب وجيه”.
ووفقا ملسؤول عسكري ،كان
يتعني سحب األمريكيني اللذين
قتال برافعة بعد س�قوطهم يف
فجوة داخل كهف.
ول�م يتم الكش�ف ع�ن هوية
الجنديني املقتولني ،وهو إجراء
تتبع�ه الق�وات األمريكي�ة إىل
حني إبالغ عائالت القتىل.

بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن تحالف الفتح ،أم�س الثالثاء،
عن رفضه ألي مقرتح يقدم لتأجيل
أو تعطي�ل انعقاد جلس�ات مجلس
الن�واب بس�بب انتش�ار فاي�روس
كورونا ،فيما بني أن انتشار فايروس
كورونا وانهيار أسعار النفط توجب
انعقاد جلس�ة الربملان بأرسع وقت.
وق�ال النائب ع�ن التحال�ف فاضل
جابر يف ترصيح صحفي إن “مجلس
النواب ملزم بعقد جلس�اته ملناقشة
آلي�ة الح�د م�ن انتش�ار فاي�روس
كورونا وملف انهيار أسعار النفط”،
الفت�ا إىل إن “اإلج�راءات الطبي�ة
والوقائية داخل مجلس النواب جيدة
وال وجود ملخاوف انتشار الفايروس

داخ�ل أروق�ة املجلس”.وأض�اف أن
“تحال�ف الفت�ح يرف�ض تعطي�ل
انعقاد جلس�ات الربملان كون البالد
تمر بظروف صحي�ة ومالية خطرة
يتوجب مناقش�تها وإيج�اد الحلول
املناس�بة لها” ،مبين�ا أن “مكافحة
فاي�روس كورون�ا وانهي�ار أس�عار
النفط تحت�اج اىل قرارات تخرج من
قب�ة مجل�س النواب”.واس�تبعدت
اللجن�ة االقتصادي�ة النيابية ذهاب
الحكوم�ة االتحادي�ة نحو تخفيض
روات�ب املوظفني بعد انهيار أس�عار
النف�ط عاملي�ا وانخفاضه�ا إىل 30
دوالر للربمي�ل الواح�د ،فيما طالبت
الحكومة باللجوء لالقرتاض الداخيل
لس�د العج�ز املتوق�ع يف املوازن�ة
االتحادية لعام .2020
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بعيداً عن مركز احملافظة

حمافظ البرصة يعلن ختصيص موقع للحجر
الصحي يف الرميلة الشاملية

www.almustakbalpaper.net

احملافظة كشفت مراحل اجناز مشروع «النجمة» السكين

حمافظ بغداد يبحث مع السفري الرويس االستفادة من اخلربات
الفنية والتجارية
المستقبل العراقي /طالب ضاحي

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
أعلن رئيس خلية األزمة العليا يف البرصة املحافظ
اس�عد عبد االمير العيداني ع�ن تخصيص مكان
للحجر الصحي يف موقع الرميلة الش�مالية لعزل
اي حالة مش�تبه به�ا او اصابة بم�رض كورونا
ال س�امح الله بعيدا عن مركز محافظة البرصة.
وقال العيداني يف بي�ان صدر عن مكتبه االعالمي
الخاص وتلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
ان املوق�ع ال�ذي خصص يف الرميلة الش�مالية تم
اعداده بالتنسيق مع رشكة نفط البرصة ،مشريا
اىل ان املكان يحتوي ( )١٨٠غرفة حيث ستضم كل
واحدة منها رسيري�ن وتحتوي عىل موقع خاص
بالكوادر الصحية والتي ال سامح الله ستتابع اي
حالة مش�تبه بها او اصابة بمرض كورونا ،مبينا ان املوقع
مجهز باملولدات ويتضمن محطة للتحلية ومعزول عن مركز
محافظ�ة البرصة.وأضاف محافظ البرصة أن�ه تم االتفاق
عىل ه�ذا املوقع بالتنس�يق م�ع مدير رشكة نف�ط البرصة
ومدي�ر دائرة الصحة والجه�ات االمنية ،مؤك�دا ان مديرية
الصحة ستس�تلم املوقع لغرض املب�ارشة بتهيئة املكان منذ

اليوم.من جهته ،أوضح مدير صحة البرصة الدكتور عباس
التميمي ان املكان الذي خصص للحجر الصحي الي مشتبه
او مصاب بمرض كورونا ال س�امح الله س�تتوفر فيه كافة
وس�ائل الراحة بوجود مفارز طبية من دائرة الصحة ،مبينا
اىل انه يف حال حصول أي حالة إصابة بمرض كورونا س�يتم
نق�ل املري�ض اىل املكان املخص�ص للحجر وس�يلقى رعاية
صحية تامة ،عىل حد قوله.

بح�ث محافظ بغ�داد محمد جاب�ر العطا،
مع س�فري جمهورية روس�يا االتحادية يف
العراق ماكس�يم ماكسيموف الية التعاون
املشترك بين البلدين.وذك�ر بي�ان ملكتبه
االعالم�ي ورد لـ»املس�تقبل العراقي» ،ان
«العطا اس�تقبل يف ديوان املحافظة ،سفري
جمهوري�ة روس�يا االتحادي�ة يف الع�راق
ماكس�يم ماكس�يموف ملناقش�ة عدد من
القضاي�ا املهمة ابرزها التعاون بني ادارتي
مدينتي بغداد وموسكو.
واك�د العط�ا ،انه «ت�م بحث آلي�ة التعاون
املشتركة وكيفية التعش�يق بني الرشكات
العراقي�ة والشركات الروس�ية ،وكذل�ك
االس�تفادة من الخربات الفنية والتجارية لدى روسيا»،
مضيف�ا« ،اللق�اء كان مثم�را ،ونتمنى ان تتس�ع اطر
التعاون بني بغداد وموسكو».ومن جانبه ،شكر محافظ
بغداد عىل النقاشات املعمقة للعالقات العراقية الروسية
وتحدي�دا تعزي�ز التعاون بني املدن» ،مؤك�دا «اتمنى ان

يحضر ممثل�و محافظة بغ�داد املؤتم�رات واملعارض
الروس�ية كما حدث بالنس�بة ملحافظات عراقية اخرى
حرضت مؤتمر املدن القديمة يف مدينة ريزان الروس�ية
العام املايض ،وان ش�اء الله س�يحرض ممثلو املحافظة
اجتماع�ات لجن�ة العالق�ات الروس�ية العراقي�ة لكي
نناقش تطوي�ر العالقات بني البلدين».من جانبها وعىل

احلملة شددت على استعدادها لتوفري اخلدمة فور منحها الرخصة من اجلهات املعنية

زين العراق تطلق محلة إعالنية بشأن جاهزيتها إلطالق «اجليل الرابع»
بغداد  /المستقبل العراقي
أطلق�ت زي�ن الع�راق ،إح�دى رشكات
مجموع�ة زين الرائدة يف خدمات االتصاالت
ّ
املتنقلة يف منطقة الرشق األوسط
والبيانات
وإفريقي�ا ،حملتها اإلعالني�ة الجديدة «اني
زي�ن ..انت زي�ن؟» التي أكدت م�ن خاللها
عىل جاهزيتها إلطالق خدمات الجيل الرابع
 4Gيف كافة انحاء العراق وهي االن بانتظار
منحها الرخصة من قبل الجهات املعنية.
الحملة الجديدة أتت بمشاركة النجم سيف
نبيل والتي تضمنت عدة رس�ائل ملشرتكيها
وخصوص�ا رشيحة الش�باب حي�ث ابرزت

الراب�ع س�يمكننا م�ن تقدي�م املنتج�ات
والخدم�ات األكث�ر ابت�كارا ً للمواط�ن يف
مختلف القطاعات .وستدعم تقنيات الجيل
الراب�ع جهود زين العراق يف رحلتها للتحوّل
الرقم�ي ،وس�تواصل زي�ن الع�راق يف ب�ذل
جهودها الداعمة لجيل الش�باب والرياديني
يف كاف�ة املج�االت لبن�ا ٍء مس�تقب ٍل أفض�ل
للعراق».
يذك�ر ان�ه رشك�ة زي�ن ه�ي إح�دى أكثر
الرشكات تقدما ً من الناحية التكنولوجية يف
العراق واملنطقة .وتعم�ل الرشكة للوصول
إىل كاف�ة رشائح املجتم�ع ولتأمني الخدمة
األفضل واألرسع لجميع املشرتكني.

زي�ن التزامها تجاههم باالس�تمرار بتوفري
املنتج�ات والخدمات األكثر ابتكاراُ يف قطاع
االتص�االت واالنرتن�ت والخدم�ات الرقمية
باس�تخدام أحدث تكنولوجي�ا االتصاالت يف
العالم باإلضافة اىل اس�تثماراتها املتواصلة
يف تطوي�ر البن�ى التحتي�ة وال�ذي عزز من
موقعها كأكرب مشغل اتصاالت بالعراق.
وقال الرئي�س التنفيذي لرشكة زين العراق
عيل الزاه�د ان»زين تنتظر منحها الرخصة
إلطلاق خدم�ات الجي�ل الراب�ع يف العراق،
ولق�د أتمت كاف�ة االس�تعدادات من خالل
بنيته�ا التحتي�ة املتط�ورة وش�بكتها التي
تغط�ي جمي�ع املحافظ�ات .إطلاق الجيل

قرار باستنفار كافة اجلهود حلماية املواطنني من «كورونا» خالل الزيارة الرجبية

وزير التجارة يرتأس اجتامع جلنة االمر الديواين «»472
املعنية بالزيارات املليونية
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التج�ارة ،ع�ن ت�رأس وزيرها
اجتم�اع لجن�ة االم�ر الديوان�ي  472املعنية
بالزيارات املليونية.
وذكرت الوزارة ،يف بيان نقله املكتب االعالمي
ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،إن «لجنة االمر
الديوان�ي  472املعني�ة بالزي�ارات املليوني�ة
عقدت اليوم ،اجتماعا رفيع املس�توى برأسة
وزي�ر التجارة الدكتور محمد هاش�م العاني
وحضور مستش�ار يف رئاس�ة الوزارة هادي
طال�ب واعضاء اللجن�ة من الس�ادة الوكالء
يف ال�وزارات املعني�ة و ممثلين ع�ن العتب�ة
الكاظمية املقدسة».
وأك�د الوزي�ر العان�ي ،خلال االجتم�اع عىل
«رضورة تهيئ�ة كاف�ة املس�تلزمات حفاظا
على ارواح موطنينا يف ظ�ل الظروف الحالية

الت�ي يش�هدها العالم بش�كل ع�ام والعراق
بش�كل خاص وذلك انس�جاما م�ع توصيات
خلي�ة االزم�ة العلي�ا لالم�ر الديوان�ي ()55
لعام .»2020وأش�ار إىل« ،بذل الجهد اإلضايف
من خلال تعزيز اس�طول نقل ال�وزارة وان
يكون عىل اهبة االس�تعداد لنقل الزائرين مع
اتخاذ االجراءات الوقائية من خالل اس�تمرار
عملي�ات التعفير والتعقي�م اىل جانب توفري
املس�تلزمات الوقائي�ة الش�خصية (كمامات
–مطهرات -محارير حرارية)».
وش�دد الوزي�ر العاني ،على «رضورة تعفري
العجلات واالليات املختلفة بش�كل مس�تمر
والتي تس�تخدم يف نقل الزائري�ن و بالتعاون
م�ع وزارة الصح�ة و وزارة الداخلية (الدفاع
املدني ) يف تأمني سلامة املواطنني فضال عن
التنس�يق بين كاف�ة الجهات م�ن اجل نرش
الوع�ي الصح�ي والوقائ�ي كذل�ك التنس�يق

مدير صحة الكرخ :مقرتحات خلية األزمة
أسهمت بانحسار «كورونا» بالعراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت دائ�رة صحة الك�رخ ،أن مقرتحات خلي�ة األزم�ة وقراراتها األخرية
أس�همت بشكل كبري بانحسار فريوس كورونا .وقال مدير عام دائرة صحة
بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي ،إن «مقرتحات خلية األزمة وقراراتها
األخرية والوعي لدى بعض املواطنني والدور اإليجابي لبعض وس�ائل اإلعالم
س�اهم بانحس�ار املرض خصوصا ً بجان�ب الكرخ».وأض�اف أن «مجموع
اإلصابات املس�جلة بفريوس كورونا بعم�وم العراق بلغت  56حالة ،منها 7
حاالت يف دائرة صحة بغداد الكرخ وتحديدا ً يف مستشفى الفرات العام.

التعليم العايل تصدر توضيح ًا بشأن
الغاء العام الدرايس او تأجيله
بغداد /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة التعلي�م الع�ايل ،أن�ه لم
يص�در حتى االن ق�رار بتأجيل العام
ال�درايس او إلغائه.وق�ال املتح�دث
باس�م الوزارة عدنان العربي يف بيان
تلقت «املستقبل العراقي»نسخة منه،
انه»لم يص�در حتى االن قرار بتأجيل

العام الدرايس او إلغائه».واضاف ،ان
«الوزارة تتخ�ذ اجراءاتها بخصوص
اكم�ال املناه�ج للع�ام ال�درايس
الح�ايل من خالل التعلي�م االلكرتوني
وك�وكل كالس روم ومواقع التواصل
االجتماعي عىل ض�وء مقررات خلية
االزمة ملواجهة فريوس كورونا ومنها
إيقاف الدوام الرسمي يف الجامعات .

العايل م�ع االجهزة االمنية كاف�ة بما يضمن
الحد من انتش�ار مرض كورونا».من جانبه،
قال املستش�ار هادي طالب ،إن «من األهمية
االلتزام بق�رارات لجنة االم�ر الديواني ()55
للوقاية من فريوس كورونا».
وبين أن «حضان�ة الفيروس تك�ون مدتها
( )14يوما ً والتوجد امكانية الكتشاف املرض
يف فترة الحضانة وان عملي�ة تفتيش الزوار
باالعداد املليونية داخل وخارج العتبة ستكون
بيئ�ة مناس�بة النتق�ال وانتش�ار الفيروس
وهناك مسؤولية كبرية تقع عىل عاتق الدفاع
املدن�ي وحماية املش�آة وال�وزارات املعنية يف
تامين سلامة الزائرين».ويذك�ر ب�ان لجنة
االم�ر الديواني ( )55قد اتخذت مجموعة من
االجراءات والتدابري الوقائية لحماية املواطنني
من فيروس كورونا املس�تجد من خالل عدة
قرارات اتخذتها مؤخرا.

املنافذ ترد عىل اهتامها بعدم
فحص وتفتيش وافدين من ايران
بغداد  /المستقبل العراقي
ردت هي�أة املنافذ الحدودية ،على اتهامها بعدم فحص
وتفتي�ش الوافدي�ن من اي�ران م�ن فاي�روس كورونا.
وذك�ر بيان لها تلقته «املس�تقبل العراقي» ،انه»تناقلت
وس�ائل التواص�ل االجتماعي مقطع فيدي�و يظهر فيه
مس�افرين قادمني من إيران يف منفذ زرباطية الحدودي
يف محافظة واس�ط يتبادلون الحديث يف املقطع متهمني
املنف�ذ الحدودي بعدم ضبط عملية دخولهم وكذلك عدم
خضوعهم للفحص الطبي وفحص الحقائب».وأشار اىل
«معلوم�ات مهمة يف ما نرش يف مقطع الفيديو أن جهاز
فحص الحقائب املبني يف املقطع هو مخصص للمغادرين
خارج البلد وليس للوافدين وحقيقة االمر هو خارج عن
الخدم�ة (مرتوك) عاطل عن العم�ل وكمية الغبار تؤكد
ذلك ألن االستعمال اليومي يفند ذلك وأن الفرق الصحية
وإدارة املنفذ تعمل عىل مدار الس�اعة بفحص الوافدين
العراقيين وإن الحركة التجاري�ة متوقفة مما يقلل من
ً
فضلا عن قلة
حرك�ة األش�خاص والعجلات يف املنفذ
ع�دد الوافدين».وتابع «منذ بدأ األزمة واملنافذ الحدودية
حريص�ة عىل صحة املواطن العراقي وهي االهم واالغىل
وان الهيأة سترفع دعوى قضائية بحق مروجي مقطع
الفيدي�و الن�ه يه�دف إىل الطع�ن باالج�راءات الصارمة
م�ن قب�ل املنافذ الحدودي�ة واملفارز الطبي�ة التي تعمل
بكل همة للكش�ف عن فاي�روس كورونا لحماية صحة
املواطن».ودعت املنافذ «راجين توخي الدقة والحصول
على املعلومة م�ن مصادره�ا األصلي�ة لتف�ادي إرباك
املواطن بالشائعات املغرضة.

العتبة العباسية ترشع بتصنيع الكاممات
الطبية وتوزيعها جمان ًا
المستقبل العراقي  /علياء حمود الكناني

أعلنت العتبة العبّاسية املق ّدسة ،عن املبارشة
بإنتاج الكمّامات الطبّية من أجل املس�اهمة
يف ّ
س�د النق�ص الحاصل يف األس�واق املحلّية
واملذاخ�ر والصيدليّ�ات ،نتيجة كث�رة الطلب
عليه�ا يف اآلونة األخرية لغرض اس�تخدامها
للوقاية من فايروس كورونا ،وكانت حصيلة
املرحل�ة األوىل من اإلنتاج أكثر من ( 10آالف)
كمّامة س�تو ّزع مجّ انا ً عىل الزائرين َ
وخ َدمَ ة
املرقد الطاه�ر وفئات أخرى.وقال مس�ؤول
شعبة الخياطة التابعة لقسم الهدايا والنذور
يف العتبة عبد الزهرة داود سلمان إنه “إيمانا ً
من العتبة العبّاسية املق ّدسة بتوحيد املواقف
ملواجهة املخاطر والشعور العايل باملسؤوليّة
ٌ
إجراءات
تج�اه أبن�اء الوطن ،فق�د ُّات ِخ�ذت
احرتازيّة عدي�دة للوقاية والح ّد من انتش�ار

فاي�روس كورون�ا ،ألج�ل حماي�ة الزائري�ن
واملنتس�بني على ح ٍّد س�واء ،وم�ن جملة ما
ُكلّفن�ا به يف ه�ذا الخصوص ه�و العمل عىل
إنت�اج الكمّام�ات الطبيّ�ة التي ب�دأت ُتفقد
وتفتقر إليها الس�وق ،نتيجة الطلب املستم ّر
عليه�ا ،وه�ذا ما ح�دا بن�ا أن نخط�و هذه
الخطوة”.وأضاف سلمان ،أن “املرحلة األوىل
م�ن إنتاج هذه الكمّام�ات بلغ أكثر من (10
آالف) كمّامة ،س�يت ّم توزي ُعها عىل منتس�بي
العتب�ة العبّاس�ية املق ّدس�ة ومستش�فى
ّ
التخصيص وزائري مرقد أبي الفضل
الكفيل
العبّاس(عليه السلام) ،أمّ �ا املراحل األخرى
ّ
أخرى”.وأكد،
م�ن اإلنتاج فستش�مل فئ�اتٍ
أن “القم�اش املس�تخدم قد ت� ّم فحصه من
ّ
متخصصة من دائرة صحّ ة
ِقبل لجن ٍة طبّي�ة
كربلاءُ ،
وف ّ
صلت وخيطت الكمّامات بش�ك ٍل
مالئم ومطابق للكمّامات املستخدمة طبيّاً.

بالتعاون مع رشكات عاملية ..ادوية سامراء تعتزم انتاج
ادوية لعالج االمراض الوبائية والفريوسات
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت رشكة أدوية س�امراء ،عن عزمه�ا انتاج ادوية لعلاج االمراض الوبائية والفريوس�ات
ع�ن طري�ق اتفاقيات طويل�ة االمد م�ع رشكات عاملية رائدة.وق�ال مدير العملي�ات يف الرشكة
عبد الحميد عبد الرحمن يف بيان ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،إن «الرشكة تخطط إلنتاج ادوية
األم�راض الوبائي�ة ،حيث س�يتم التباحث م�ع رشكات عاملية رائ�دة يف مجال انت�اج العالجات
للفايروس�ات واألمراض الجديدة عن طريق اتفاقيات طويلة األمد س�يتم فيها نقل التكنولوجيا
ملختربات الرشكة وتطوير املالكات العاملة من اجل طرح مستحرضات فعالة تغطي ما تحتاجه
وزارة الصح�ة واألس�واق».واضاف عبد الرحمن ،ان «الرشكة بدأت تنفيذ الخطة املرس�ومة من
خالل طرح مس�تحرضات جديدة وتس�ويقها وتغليفها بش�كل متطور ،حيث ت�م طرح الدفعة
االوىل اىل الس�وق وذلك من خالل التعاقد مع رشكتني متخصصتني بالتسويق للمنتجات الجديدة
والنمطية ليشهد هذا الشهر زيادة يف املبيعات بمبلغ يتجاوز الـ  5مليارات دينار وهي اعىل نسبة
مبيع�ات منذ اكثر من  10أعوام».واوضح ان «الخطة التي اعدتها الرشكة تركز عىل زيادة انتاج
املس�تحرضات النمطية والجديدة ،حيث تم طرح  11مس�تحرضا جديدا وبصدد انتاج اكثر من
 40مستحرضا لغاية الشهر السابع من هذا العام وعند نهاية العام سيتم طرح  70مستحرضا
جديدا ،وبالتايل سيكون لدى الرشكة اكثر من  250مستحرضا مطروحا يف السوق.

احلبس الشديد ملدة ملدان قام بقتل ابنه من جراء التعذيب
كربالء  /المستقبل العراقي

اص�درت محكم�ة جنايات كربلاء الهيئة
االوىل حكم�ا بالحب�س الش�ديد مل�دة 3
س�نواتملدان قام بتعذي�ب ابنه البالغ من
العم�ر  5اع�وام حتى املوت.وق�ال املركز
االعالم�ي ملجل�س القضاء االعلى يف بيان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،ان

«املدان قام باالعتداء عىلابنه املجنى عليه
بالضرب والك�ي بالن�ار يف جمي�ع اجزاء
جس�مه مما تس�بب بوفات�هاملجني عليه
م�ن ش�دة االصاب�ات والحروق».واضاف
ان «املحكمة وج�دت االدلة كافية لتجريم
املدان والحكم عليه بالحبس الشديدملدة 3
سنوات وفقا ألحكام املادة  410من قانون
العقوبات».

صعيد آخ�ر قدمت محافظة بغداد ،مراحل
إنجاز مرشوع نجمة بغداد السكني بواقع
 ٩٤٣وحدة سكنية يف ابي غريب.
وذكر اعالم املحافظة يف بيان  ،إن «محافظ
بغداد وهيئة االستثمار ،ارشفت عىل تقدم
مراح�ل االنج�از يف مشروع نجم�ة بغداد
الس�كني االس�تثماري ضم�ن مجموع�ة
مش�اريع س�كنية ناهض�ة يف العاصم�ة
إليج�اد حل�ول مناس�بة م�ن اج�ل توفري
السكن املناسب واآلمن».
واضاف املس�تثمر يارس جاس�م الساعدي
بحس�ب البي�ان ،ان «املجمع ال�ذي يقع يف
الطري�ق القدي�م ألبي غريب مج�اور كلية
الزراع�ة يتكون م�ن  943وحدة س�كنية،
وتبلغ مس�احة الوحدة السكنية  250مرتا
مربعا».واوضح الس�اعدي ،ان «البنى التحتية ستكون
متكاملة م�ن ماء ومجاري وش�وارع وارصفة مبلطة،
باالضاف�ة اىل وجود مس�جد وثالثة مجمع�ات تجارية
ومس�توصف طب�ي وابني�ة تعليمي�ة مع نظ�ام امني
متكامل يرشف ويتحكم بثالث بوابات .

رئيس جملس الوزراء يرأس
اجتامع ًا خللية األزمة
بغداد  /المستقبل العراقي

ّ
املشكلة بموجب األمر الديواني رقم  55لسنة
عقدت خلية األزمة
 2020اجتماعا برئاس�ة رئيس مجلس الوزراء عادل عبداملهدي ،
وجرى بحث شامل لإلجراءات الوقائية واالحرتازية والجهود التي
تبذل ملواجهة فايروس كورونا ومنع تفشيه وآخر التطورات عن
االصابات وحاالت اإلستشفاء  ،وتنفيذ القرارات السابقة الصادرة
عنه�ا  ،والتعاون الجاري مع بقية دول العالم لتفادي هذا الخطر
واالستفادة من التجارب الدولية ومواكبتها .
واك�د رئي�س مجلس ال�وزراء بحس�ب بي�ان ورد لـ»املس�تقبل
العراقي» ،عىل «رضورة االلتزام بمقررات خلية األزمة وتنفيذها
لتجني�ب املواطنني يف عموم البالد خط�ر االصابة بهذا الفايروس
واملضي بإتخاذ اإلج�راءات التي تراها الخلي�ة رضورية وتكثيف
حمالت الوعي الصحي ،وتوجيه الجهات كافة بتوفري كل اسباب
الدعم واملس�اندة لهذه الجه�ود وتمكني ملاكات وزارة الصحة
والبيئ�ة والف�رق الصحية والجهات الس�اندة م�ن أداء واجباتها
وتسهيل مهمتها وفقا للقانون واملصلحة العامة.

حمافظ كربالء يوجه بحجز سائق حاول
ادخال اربعة زوار ايرانيني اىل املحافظة
المستقبل العراقي  /علي ابراهيم
وجه محافظ كربالء نصيف جاسم الخطابي ،بحجز سائق حاول ادخال
اربع�ة ايرانيني اىل املحافظة وحجرهم صح ًي�ا .وذكر املكتب االعالمي
للخطاب�ي إن «بأمر من محافظ كربالء نصيف جاس�م الخطابي يتم
حجز س�ائق وس�تتم احالته اىل القضاء ملخالفته قرارات خلية االزمة
املركزية بنقله اربعة زائري�ن ايرانيني من مطار النجف الدويل محاوال
ادخاله�م اىل كربالء».واوض�ح  ،أنه ت�م «حجرهم (الزائرين) بش�كل
مبارش عن�د وصولهم اىل احدى الس�يطرات الخارجية».واكد محافظ
كربالء « المجامالت عىل حساب سالمة مواطنينا يف كربالء .

حمافظ النجف يعلن غلق املحافظة اعتبار ًا
من اليوم األربعاء ملدة أسبوع
النجف  /المستقبل العراقي

اعلن محافظ النج�ف لؤي اليارسي ،اغالق املحافظة ملدة االس�بوع،
كاج�راء احترازي الحت�واء فيروس كورونا.وقال الي�ارسي يف بيان
مقتضب انه «سيتم اغالق املحافظة بدءا ً من اليوم االربعاء» ،مبينا ً ان
«القرار جاء للحفاظ عىل أرواح املواطنني».وكان اليارسي قد وجه يف
وقت س�ابق بدخول عجلتني فقط مع الجن�ازة الداخلة اىل املحافظة.
وذك�رت املحافظة ان «محاف�ظ النجف األرشف ل�ؤي اليارسي وجه
السيطرات الخارجية بالسماح بدخول عجلتني فقط للجنازة ،مشددا
عىل ان «ال تزيد العجلة املرافقة للجنازة عىل خمسة ركاب.

العراق يشارك يف اجتامعات املنظمة العربية
للطريان املدين
بغداد  /المستقبل العراقي

ش�ارك العراق باجتماعات املتخصصين يف احصائيات النقل الجوي
املنعق�د بالرب�اط (اململك�ة املغربية) للفترة م�ن  5-4آذار يف مقر
املنظمة العربية للطريان املدني.وبني مدير عام سلطة الطريان املدني
العراقي الطيار دريد يحيى جاس�م أن الغرض من مشاركة السلطة
يف ذلك االجتماع هو لوض�ع قاعدة بيانات للحركة الجوية بني الدول
األعضاء يف املنظمة.وأكد انه أثمر عن أعداد نموذج خاص إلحصائيات
الحركة الجوية وتعميمها عىل الدول األعضاء ،حيث تم تشكيل فريق
من قبلها ملتابعة تنفيذ قاعدة البيانات وبعضوية العراق.
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اهلولوكوست بوصفه جزء ًا من احلداثة
بغداد  /المستقبل العراقي

ترج�ع  -إىل حد كبري  -إىل تحرر الدولة السياس�ية
من الرقابة االجتماعية واحتكارها أس�باب العنف
وطموحاته�ا الهندس�ية الجامح�ة ،بع�د التفكيك
التدرج�ي لجمي�ع م�وارد الق�وة غير السياس�ية
ومؤسسات اإلدارة الذاتية االجتماعية .وهو يبحث
يف هذا الفصل إبادة كونها غري عادية ،وخصوصية
اإلبادة الحديثة ،وآثار التقسيم الرتاتبي والوظيفي
للعمل ،ونزع إنسانية األهداف البريوقراطية ،ودور
البريوقراطي�ة الحديث�ة يف الهولوكوس�ت النازية،
وإفالس الضمانات الحديثة.
يتص�دى باوم�ان ،يف الفص�ل الخام�س« ،تع�اون
الجماع�ات اليهودية م�ع النازيني» ،ملهمة ش�اقة
ّ
تتمث�ل يف تحليل أح�د املوضوع�ات التي
وقاس�ية
«نفض�ل أال نتحدث عنه�ا» ،ويعني بذل�ك اآلليات
الحديث�ة التي تس�مح بتع�اون الضحاي�ا يف حفر
قبوره�م بأنفس�هم ،وكذلك اآلليات التي تس�تلزم
بالرضورة س�لطة قاهرة تجرد اإلنس�ان دوما ً من
إنس�انيته عىل نح�و يتناقض مع مبادئ سيرورة
التهذي�ب الحض�اري الت�ي يتش�دق به�ا املجتمع
الغرب�ي الحديث ،متن�اوالً ع�زل الضحايا وصمت
النخ�ب األملاني�ة ،ولعبة إنق�اذ ما يمك�ن إنقاذه،
والعقالني�ة الفردي�ة يف خدمة التدمير الجماعي،
وعقالنية حماية الذات من الهالك.

ص�در ع�ن سلس�لة «ترجم�ان» يف املرك�ز العربي
لألبح�اث ودراس�ة السياس�ات كت�اب «الحداث�ة
والهولوكوس�ت» ،وه�و ترجم�ة حج�اج أب�و جرب
ودينا رمضان لكتاب زيغمونت باومان باإلنكليزية
.Modernity and the Holocaust
يعترب هذا الكتاب دراسة سوسيولوجية دقيقة عن
جوهر الحداثة الغربية من خالل نقد الهولوكوست،
ومحاول�ة جادة لتفكي�ك القوالب الس�ائدة يف فهم
الحداثة ،مستعينا ً بماكس فيرب وماكس هوركهايمر
وتيودور أدورنو وحنة أرندت ،وغريهم من رواد نقد
الحداثة الغربية .كم�ا يعترب تفكيكا ً ملحاولة الغرب
الحض�اري تحدي�د معن�ى اإلب�ادة النازي�ة لليهود
باختزالها وفرض منطقه الضيق عليها بنزعها من
سياقها السيايس.
يتأل�ف الكت�اب ( 420صفح�ة بالقط�ع الوس�ط،
موثقا ً ومفهرساً) من مقدمة كتبها عزمي بشارة،
وثمانية فصول.

الحداثة وآليات تحييد األخالق

يف مقدمة الرتجم�ة العربية ،وهي بعنوان «الحداثة
وآلي�ات تحييد األخلاق» ،يقول بش�ارة إن باومان
انطل�ق يف كتاب�ه هذا م�ن «اكتش�افه وهم�ا ً وقع
ضحيت�ه ،وه�و أن كارث�ة إب�ادة يه�ود أوروب�ا
(الهولوكوس�ت) هي استثناء أو انقطاع يف سريورة
الحداث�ة ،وربما التاريخ بش�كل ع�ام ،أو هي نوبة
جن�ون أو ش�ذوذ أصابت فئات م�ن املجتمع الحديث.
والكتاب بمجمله محاولة لتأسيس مقاربة سوسيولوجية
للهولوكوس�ت بوصفها جزءا ً م�ن الحداثة ،أو وجها ً من
وجوهها ،وليس�ت حال�ة من الش�ذوذ أو الجنون ناجمة
عن انحراف عن الحداثة وطبيعتها».بحس�ب بشارة ،لو
كانت الهولوكوس�ت مجرد استثناء أو شذوذ عن طبيعة
الحداث�ة أو مرض عابر أل� ّم بها «ملا كان ثم�ة حاجة إىل
استيعابها يف نظرية سوس�يولوجية؛ فالنظرية تفرتض
بنية ما قائم�ة متكررة تحتاج إىل أنموذج نظري لفهمها
وتفسريها».
يف الفص�ل األول« ،مقدم�ة :عل�م االجتم�اع بع�د
الهولوكوس�ت» ،يقدم املؤلف مس�حا ً عاما ً لالستجابات
السوسيولوجية ،أو باألحرى الندرة الفاضحة للدراسات
السوس�يولوجية ،بش�أن بع�ض القضاي�ا الت�ي أثارتها
دراس�ات الهولوكوس�ت .ويتناول املؤلف الهولوكوس�ت
بوصفه�ا اختب�ارا ً للحداث�ة الغربي�ة ،ومعنى سيرورة
التمدن أو سيرورة التهذيب الحضاري الغربي ،واإلنتاج
االجتماع�ي لالمب�االة األخالقي�ة ،واإلنت�اج االجتماع�ي
للعمى األخالقي ،والعواقب األخالقية لسيرورة التهذيب
الحضاري.
الحداثة والعنرصية واإلبادة
يف الفص�ل الثان�ي« ،الحداث�ة والعنرصية واإلب�ادة (أ)»،
يبح�ث باوم�ان يف بع�ض خصوصي�ات مع�اداة اليهود،
وشذوذ اليهود من العالم املسيحي إىل الحداثة ،والجماعة

نحو نظرية سوسيولوجية لألخالق

اليهودي�ة بوصفها منش�ورات زجاجية ،وأبع�اد حديثة
للش�ذوذ اليه�ودي ،والجماع�ات غير القومي�ة يف عالم
القوميات ،وحداثة العنرصية.
ويف الفصل الثالث« ،الحداث�ة والعنرصية واإلبادة (ب)»،
يبحث يف االنتقال من الخوف املرَيض من اآلخر املختلف إىل
العنرصية ،ويف العنرصية بوصفها أحد أش�كال الهندسة
االجتماعية ،واالنتقال من العزل إىل اإلبادة.
بذل�ك ،ي�درس باومان يف هذي�ن الفصلني ح�االت التوتر
واالضط�راب الناجمة عن نزعات تميل إىل رس�م الحدود
وتحدي�د الهويات؛ يف ظ�ل األوضاع الجدي�دة التي جلبها
التحدي�ث ،وانهي�ار النظ�ام التقلي�دي ،وتمكين الدول
القومية الحديثة ،والعالقات بني بعض س�مات الحضارة
الغربي�ة الحديث�ة (أهمه�ا دور الديباج�ات العلمي�ة يف
إضف�اء الرشعية عىل طموحات الهندس�ة االجتماعية)،
والعالق�ة بني العنرصية ومرشوع�ات اإلبادة .هنا يذهب
إىل أن الهولوكوست كانت ظاهرة حديثة تماماً ،ال يمكن
فهمها بمعزل عن س�ياق النزع�ات الثقافية واإلنجازات
التكنيكية للحداثة الغربية.

الهولوكوست وتعاون اليهود مع النازيين

يف الفصل الرابع« ،الهولوكوس�ت بني األيقنة واألنسنة»،
يحاول باومان مواجهة مش�كلة امل�زج الديالكتيكي بني
طبيعي�ة الهولوكوس�ت وتفرده�ا بين ظواه�ر حديثة
أخ�رى .ويقول ،يف خاتمة هذا الفصل ،إن الهولوكوس�ت
كانت محصل�ة لقاء فريد غري متوقع بين عوامل كانت
يف ذاته�ا عادية ومألوفة تمام�اً ،وإن إمكانية هذا اللقاء

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

يف الفصل الس�ادس« ،أخالقي�ات الطاعة (قراءة يف
تجارب ميلغ�رام)» ،يتناول املؤل�ف إحدى الصالت
الحديث�ة للهولوكوس�ت ،أي عالقتها الوطي�دة بأنموذج
الس�لطة ال�ذي وص�ل إىل ح�د الكم�ال يف البريوقراطي�ة
الحديث�ة .ويف ه�ذا الفص�ل ،تحلي�ل مط�وّل للتج�ارب
النفس�ية االجتماعية املهمة التي أجراها كل من ميلغرام
وزيمباردو ،وبحث يف الالإنسانية بوصفها أحد آثار ال ُبعد
االجتماع�ي ،والت�ورط يف الجريم�ة وصعوب�ة الرتاجع،
وصب�غ التكنولوجي�ا بصبغ�ة أخالقي�ة ،واملس�ؤولية
العائمة ،وتعددية الس�لطة وس�لطة الضمري ،والطبيعة
االجتماعي�ة للرش .يمث�ل الفصل الس�ابع« ،نحو نظرية
سوس�يولوجية لألخالق» ،خاتم�ة ونتيجة نظرية للرؤى
املتناقض�ة ،وفيه يتتب�ع باومان الوض�ع الحايل لألخالق
يف الصياغات املهيمن�ة للنظرية االجتماعية ،ويدافع عن
مراجعة جذرية لهذا الوضع ،وهي مراجعة من شأنها أن
تركز عىل مقدرة االس�تغالل االجتماع�ي املتبدية للتباعد
االجتماع�ي ،الجس�دي والروحي عىل الس�واء ،من خالل
بحثه يف اآلتي :املجتمع بوصفه مصنعا ً لألخالق ،وتحدي
الهولوكوس�ت ملغالط�ات الحداث�ة الغ�رب ،ومصادر ما
قبل مجتمعية لألخالق ،والقرب االجتماعي واملس�ؤولية
األخالقي�ة ،والقمع االجتماع�ي للمس�ؤولية األخالقية،
واإلنتاج االجتماعي للتباعد وتاليش الرؤية األخالقية.
أما الفص�ل الثامن واألخري« ،ملح�ق :العقالنية والخزي
األخالق�ي» ،فيضمن�ه املؤل�ف محارضة جائ�زة أمالفي
األوروبي�ة ( )1990بعن�وان «االس�تغالل االجتماع�ي
لألخالق» ،وكلمة ختامية لطبعة عام  2000من الكتاب،
عنوانها « واجب التذكر ،لكن ماذا نتذكر؟».

وزارة النفط
الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة

م  /تنويه

والتي تخص بيع املواد الفائضة
تقرر اج�راء املزايدة العلنية يوم
االثنني املوافق  2020/4/13بدال
من املوعد الس�ابق يوم االربعاء
املواف�ق  2020/3/11ويف حالة
موفقة يوم املزايدة عطلة رسمية
يعد اليوم الذي يلي�ه يوم اجراء
املزايدة
لذا اقتىض التنويه

العدد 21 :
التاريخ 2020/3/10

اعالن

املزايدة العلنية رقم ( )1لسنة 2019

بالنظ�ر لحص�ول كرس ق�رار تعلن لجنة البيع وااليج�ار الخاصة بامالك بلدية الحيدري�ة ملحافظة النجف االرشف
اليجار العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21
لس�نة  2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل ( )7س�بعة ايام من اليوم
الت�ايل لنشر االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية
البالغة ( )%200من القيمة املقدرة و %50من القيمة املقدرة ملس�تاجري العقار س�ابقا بموجب صك مصدق وفقا
للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة من
صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل
الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية
رئيس اللجنة

الرشوط:
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
 2ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل ( )30يوم
من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
 3ـ يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة
اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك
 6ـ عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل
قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )12078يف
2012/11/21
 7ـ يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف ـ كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة K-spane
بطول 4م
 8ـ جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم
 6782يف 2018/5/20
 9ـ تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم الجديد

المساحةم2

مدة التأجير

كشك حديد ـ الجانب االيمن ـ شارع نجف كربالء ـ مقابل عمود ()577

1177

 3×2,5م2

سنة واحدة

املدير العام

فقدان
فقدت الوثيقة املرقم�ة (  ) 51212العدد 401
بتاري�خ  2019 / 8 / 6ص�ادرة م�ن مديري�ة
تربي�ة النج�ف االرشف  /معنون�ة اىل الل�واء
الخاص الس�ادس والخمس�ون بأس�م  /جواد
كاظ�م مالك  -فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد  / 258 :ش 2020 /
التاريخ 2020 / 3 / 10 :
اىل  /املدعى عليه ( حسني عيل محمد مزعل )
م  /تبليغ موعد مرافعة
بن�اء عىل الدعوى املرقم�ة  / 258ش 2020 /
واملقامة ام�ام هذه املحكمة من قبل املدعية (
فاطمه سعود نجم ) والتي تطلب فيها التفريق
القضائي للرضر وملجهولية محل اقامتك تقرر
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور
اىل هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة املصادف 1
 2020 / 4 /ويف حالة عدم حضورك او ارسال
من ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا ووفق القانون .
القايض
صالح موفق رشيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد  / 1265 :ش 2020 /
التاريخ 2020 / 3 / 9 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /بدر ويل حسن
اقامت املدعية ( انتظار نارص حسين ) ضدك
الدع�وى الرشعية املرقمة بالع�دد اعاله والتي
تطلب فيها الحكم بتاييد الحضانة وقد لوحظ
م�ن خالل ورق�ة التبلي�غ والرشح ال�وارد من
املجل�س البل�دي ملنطق�ة الربيهة ان�ك مرتحل
اىل جه�ة مجهولة وغري معلوم�ة – عليه تقرر
تبليغك بموع�د املرافعة بصحيفتين محليتني
يوميتين امام هذه املحكم�ة صباح يوم / 16
 2020 / 3ام�ام محكم�ة االحوال الش�خصية
يف البصرة وعند ع�دم حض�ورك او من يمثلك
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق القانون .
القايض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن  /اىل الرشيك ( عيل كاظم عبد زيد )
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي/
ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك
باملوافق�ة عىل قيام رشيكك ( نوال ش�اكر نور
عطية ) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة
املرقم�ة  29/112النجف  /قضاء الكوفة رقم
املقاطعة  31اسم املقاطعة /ابو شورة لغرض
تس�ليفه قرض اإلس�كان .خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج
العراق من تاريخ نرش اإلعالن وبعكس�ه سوف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
م/تبليغ
اىل /املدعى عليه (محمود جبار جواد)
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعي�ة املرقمة
/46ش 2020/واملقام�ة م�ن قب�ل املدعي�ة
(أس�ماء نافع عيل) عىل املدعى عليه (محمود
جبار جواد) واملتضمنة نفقة ماضية للمدعية
ونفقة مس�تمرة لها والبنتها (اريج) وبالنظر
ملجهولية محل اقامتك ل�ذا تقرر اجراء تبليغك
بصحيفتين يوميتين بق�رار الحك�م املرق�م
/46ش 2020/وال�ذي يقيض بالنفقة املاضية
للمدعية واملس�تمرة لها والبنتها (اريج) ...مع
التقدير
القايض
يعرب عيل جاسم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الشباب
املرقمة ( )650بأس�م ( وحيد بدر مطلق ) عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
م/تبليغ
اىل /املدعى عليه (محمود جبار جواد)
ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة /47
ش 2020/واملقام�ة من قبل املدعية (أس�ماء
نافع علي) عىل املدع�ى عليه (محم�ود جبار
جواد) واملتضمنة تأييد حضانة املدعية للطفلة
(اريج محمود جب�ار) وبالنظر ملجهولية محل
اقامت�ك لذا تق�رر اج�راء تبليغ�ك بصحيفتني
يوميتني بق�رار الحكم املرق�م /47ش2020/
والذي يقضي تأيي�د حضانة املدعي�ة للطفلة
(اريج محمود جبار)  ...مع التقدير
القايض
يعرب عيل جاسم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد2020/3571 :
التاريخ 2020/3/10:
نرش اعالن
قدم�ت املس�تدعية (مديح�ة حس�ن س�بتي)
طل�ب اىل هذه املحكمة تطلب فيه اصدار حجر
وقيموم�ة لزوجه�ا املفق�ود (خضير عباس
سبتي) والذي فقد بتاريخ  2015/2/22عليه
واس�تنادا لقان�ون رعاي�ة القارصي�ن ق�ررت
املحكمة نشره بصحيفتين محليتني لغرض
التثبت من حياة املفقود
مـــــــــــ�ع
التــقــــــــديـــــــر...
القايض
كاظم متعب داود
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إجراءات تأييد احلضانة بدعوى أم بحجة رشعية ملن يستحقها يف حماكم األحوال الشخصية
القاضي ليث جبر حمزة
ل�م يع�رف قان�ون األح�وال الش�خصية
العراق�ي رقم ( )188لس�نة  1958النافذ
(الحضان�ة) وإنم�ا ورده اصطالح�ه يف
مقدمة التعدي�ل الثاني لهذا القانون بأنه
((تربية الطفل وتدبري شؤونه من قبل مَ ْن
ل�ه حق يف ذلك قانوناً،واملحافظة عىل من
ال يستطيع تدبري أموره بنفسه ،وتربيته
بما يصلحه يقيه مما يرضه)).
ويرى الفقهاء املس�لمون أن يف الحضانة
حقوقا ثالثة هـي ،حق الصغري ،حق األم،
ح�ق األب ،وانالتوفيق بني هذه الحقوق
واجب إذا أمكن ،أما إذا تعذر ذلك ،فيذهب
البع�ض منه�م ،إىل القول ب�أن الحضانة
حق للصغري عىل أمه وليس حقا ً لألم فيه،

ويرتتب عىل ذلك أن األم تجرب عىل حضانته
وألخيار لها يف التنازلأو االمتناع عن ذلك،
بينم�ا ذهب فري�ق آخ�ر ،إىل أن الحضانة
ح�ق لألم ويرتت�ب عىل ه�ذا ،إنها ال تجرب
علىحضانة الصغري وله�ا أن تمتنع عن
ذل�ك بالتن�ازل عن حقه�ا ،وي�رى فريق
ثال�ث منه�م ،إىل أنها حق للأموالصغري،
فأن وج�د من يقوم به ال تجبر األم ،وان
تعني عليهـا فلي�س لها االمتناع ،الن حق
الصغري فيه�اأقوى ،يف حني ذهب املرشع
العراقي يف قانون األحوال الشخصية انف
الذكر بالفق�رة األوىل من املادة الس�ابعة
والخمسني منه علــــــى إن (االم أحق
بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية
وبعد الفرقة م�ا لم يترضر املحضونمن
ذلك ).

م�ن خالل تتبع العم�ل يف محاكم األحوال
الش�خصية وتحدي�دا موض�وع تأيي�د
الحضان�ة فق�د تبين لن�ا إن قس�ما من
محاكم األحوال الش�خصية يف البلد تعتمد
كأس�اس إلثبات تأيي�د الحضانة أن تقام
بش�أنها دع�وى س�واء كان هن�اكن�زاع
قائم بين الطرفني أم ال ويصدر بش�أنها
حكم فاص�ل يف دعوى وعىل وفق األحكام
القانوني�ة الت�ي تنظ�م إص�دارالحكم يف
قانون املرافعات املدنية العراقي يف الفصل
األول م�ن الباب األول م�ن الكتاب الثاني
امل�واد (– 154 )160مرافعات ،يف حني أن
القسم اآلخر من تلك املحاكم ذهبت إىل أن
طلب تأييد الحضانة باإلمكاناستصداره
بحجة رشعيه ،بدال عن إقامة دعوى وما
يرتت�ب عليه�ا من إج�راءات وم�ن وقت

وجه�د كبريين ،ويفخضم ه�ذا األمر البد
أن يكون ملحكمة التمييز االتحادية الرأي
الفص�ل به�ذه التوجه�ات فهل يشترط
طلب تأيي�دالحضانة أن تق�ام به دعوى
ويشترط إن يك�ون هن�اك ن�زاع قائم أم
انه باإلمكان أن يخرج عن نطاق الدعوى
ويكون من األوامر عىل العرائض أو يكون
م�ن الحجج الرشعية الت�ي أجيز ملحكمة
األحوال الشخصية إصدارها حيث وجدنا
تطبيق�ات قضائي�ة متناقض�ة بش�ان
املوض�وع منها عىل س�بيل املثال ،ما جاء
يف ق�رار ملحكمةالتميي�ز االتحادية العدد
/240هيئ�ة األح�وال الش�خصية واملواد
املدني�ة 2012/يف  2012/2/13ال�ذي
نقض�تبموجبه ق�رار محكم�ة األحوال
الش�خصية يف الديواني�ة الع�دد /4378

ش 2011/يف  2011/11/22وال�ذي
كان ق�دقضى بتأيي�د حضان�ة املدعي�ة
ً
أصلا يف حضانتها
ألطفاله�ا الذين ه�م
وج�اء يف حيثيات قرار النق�ض كان عىل
املحكمة التحقق من غاية الطلب يف تأييد
الحضان�ة ألنها اس�تنكرت على املحكمة
إصدار حكم يف دعوى دونأن تكون هناك
خصومة ونزاع قائم ،وهذا االتجاه س�ائد
يف بع�ض محاك�م األحوال الش�خصية أو
املواد الشخصيةالتي تعنى بغري املسلمني
بمعن�ى يج�ب ان تكون هن�اك خصومة
ونزاع الس�تصدار ق�رار بتأيي�د الحضانة
وم�نتطبيق�ات ذلك أيضا ق�رار ملحكمة
امل�واد الش�خصية يف الك�رادة العدد /26
م�واد 2014/يف  2014/6/9قضى في�ه
ب�رد طلب الدعوى بتأيي�د الحضانة لعدم

وجود ن�زاع قائم بني الطرفني ،بينما نجد
عدد من املحاكم أصدرتأحكاما ً بدعاوى
طل�ب تأيي�د الحضان�ة وق�د صدقت من
محكمة التميي�ز االتحادية دون إن تكون
هن�اك خصومةحقيقي�ة يف هذا األمر ،إال
إن الرأي الراجح واملستقر عليه حاليا هو
-:
 - 1إذا حص�ل ن�زاع أو خصوم�ة بني من
كان�ت الحضان�ة لدي�ة إلثب�ات أو تأيي�د
حضانت�ه ألوالده الذي�ن ه�م يفحضانته
ً
أصلا (( األم )) الب�د م�ن أقام�ة دعوى
أم�ام املحكمة املختص�ة (محكمة أحوال
ش�خصية أو محكم�ة م�وادش�خصية)
الستحصال حكم بتأييد الحضانة.
 - 2أم�ا أذا لم يكن طل�ب تأييد الحضانة
ً
محلا للنزاع بين الطرفني وإنما تس�عى

املدعي�ة ( األم ) إىل إص�دارحك�م بتأيي�د
حضانتها ألطفالها مع إن ذلك األمر ثابت
بحكم القانون عىل وفق حكم الفقرة ()1
م�ن املادة ()57أحوال ش�خصية وحرض
الطرف�ان أم�ام الق�ايض فلا مان�ع من
إصدار حجة رشعية بتأييد الحضانة دون
اللج�ؤ إىلإقامة دعوى بذلك ،من املحكمة
املختص�ة( محكم�ة أحوال ش�خصية أو
محكمة مواد ش�خصيه ) الن طلب تأييد
الحضان�ة هو تثبيت واق�ع حال قائم ويف
ذل�ك تقلي�ل للنفق�ات واختص�ار للوقت
والجهد وتخفيف عن معاناةاملتخاصمني،
والن طل�ب تأيي�د الحضان�ة يتعل�ق
بالحضان�ة التي هي ملصلح�ة املحضون
ولي�س الحاضنة عىل وفق حك�م الفقرة
( )2املادة ( )57أحوال شخصية.

النهوض ..إرادة وإدارة
محمد حسن الساعدي
م�رت دول�ة الربازي�ل يف الثمانين�ات بأزمة اقتصادي�ة طاحنة،
فذهب�ت إىل صن�دوق النقد ال�دويل معتق�دة انه الح�ل ألزماتها
االقتصادي�ة ،وحينم�ا قام�ت بتنفي�ذ تعليمات البن�ك املركزي
ورشوطه املجحفة ،مم�ا أدى إىل ترسيح ماليني العمال وخفض
أج�ور باقي العاملني وإلغاء الدعم! ما تس�بب بانهيار االقتصاد
الربازييل ووصل األمر إىل تدخل دول أخرى يف السياسات الداخلية
للربازيل ،وفرض البنك الدويل عىل الدولة أن تضيف إىل دستورها
مجموع�ة م�ن امل�واد تس�ببت يف اش�تعال األوضاع السياس�ية
الداخلي�ة .وعلى الرغم م�ن اس�تجابة الربازيل ل�كل الرشوط،
تفاقم�ت األزمة أكثر فأكث�ر ،وأصبح  %1فقط م�ن الربازيليني
يحصل�ون عىل نص�ف الدخل القومي ،ووص�ل ماليني املواطنني
تح�ت خط الفق�ر ،األمر الذي دف�ع قادة الربازي�ل إىل االقرتاض
من الصن�دوق مرة أخرى بواقع  5ملي�ارات دوالر معتقدين انه
الطري�ق للخروج من األزمة ،فتدهورت األم�ور أكثر ،وأصبحت
الربازيل الدولة األكثر فسادا ً وطردا ً للمهاجرين ،واألكرب يف معدل
الجريمة وتعاطي املخدرات والدي�ون يف العالم ،وانهارت العملة
ووصل الدوالر إىل «ألف كروزيرو» حتى جاء عام  2003وانتخب
الربازيليني رئيسهم «لوال داسلينا» املولود من عائلة فقرية ذاقت
ويالت الجوع والظلم واالعتقال ،حيث كان يعمل ماسح أحذية،
وعندم�ا وصل إىل الحكم خاف ال�كل منه ،واعتقد رجال األعمال
بانه س�وف يأخذ أموالهم ،واعتقد الش�عب الربازييل أن ال فائدة
تذك�ر ،ولكنه ل�م يفعل ذلك بل قال مقولته الش�هرية «لم ينجح
أب�دا ً صن�دوق النقد ال�دويل إال يف تدمري البل�دان» ووضع ثقله يف
أربع�ة أمور (الصناع�ة ،التعدين ،الزراع�ة ،التعليم) وعمل عىل
رفع املستوى املعايش للمواطن الربازييل من خالل الرضائب عىل
الجميع ،ولكن بتسهيالت مالية كبرية ،األمر الذي جعل الربازيل
تستعيد عافيتها يف غضون  8سنوات ،وبعد انتهاء حكم دسيلنا
عام  2011طالب الش�عب بان يس�تمر ويعدل الدس�تور ولكنه
رفض بش�دة وق�ال كلمته الش�هرية «الربازيل س�تنجب مليون
ديس�لنا ...ولكنه�ا تملك دس�تورا ً واحداً» واآلن الربازيل تدش�ن

رزاق عداي
يب�دو أن الع�راق بص�دد تقدي�م نس�خة خاصة
واس�تثنائية للتجرب�ة الديمقراطي�ة ،بمعالج�ة
جديدة ،وبإطاللة مس�تحدثة تختل�ف وتتقاطع
م�ع كل تج�ارب العال�م على صعي�د التطبي�ق
الديمقراط�ي .فما دونه الحاك�م املدني األمريكي
َ
العراق س�نة ،2003
للعراق ،بع�د احتالل أمريكا
يف كتاب�ه (ع�ام قضيت�ه يف الع�راق) ،وم�ا كتبه
املؤرخون يف تاريخ العراق القريب جدا.
ّ
إن ه�ذا الحاك�م كان ين�وي -متطابق�ا مع بنود
النظام العاملي الجديد الذي س�نته بالده منفردة
قبل ثالثة عقود من يومنا هذا -أن يؤسس ما يطلق
عليه يف خط�اب الديمقراطيات ،بـ(الديمقراطية
التوافقي�ة) عىل غرار تج�ارب ناجحة ومثالية يف
بلدان يف أوروبا ،كس�ويرسا ،والنمس�ا ،وهولندا،

أول غواص�ة نووي�ة  /حي�ث تع�د يف املرتبة السادس�ة يف إنتاج
الغواصات.
إن النهوض بالتخلف ليس باألمر املستحيل ،بل هي إرادة وإدارة
والالف�ت أن هذا االنقلاب االيجابي يحدث خالل  8س�نوات من
حكم حاك�م عرف ماذا يريد وماذا يفعل ،وه�ذا ما عملته الهند
يف التس�عينات ،وتركيا والربازيل يف ع�ام  ،2003وهذا ما تعمله
اآلن أثيوبيا وراوندا ،وهذا ما تس�عى ل�ه كل دولة تريد النهوض
ببلدها وشعبها نحو الخري والرفاهية ،وهذا ما نشهده يف الكثري
من البلدان العربية التي شهدت طفرة نوعية كبرية يف اقتصادها
ألنه�ا تمتل�ك اإلرادة يف تحقي�ق ه�ذا االنج�از إىل جان�ب اإلدارة
الناجحة يف عملية التغيري واإلصالح املنش�ودة ،حيث سعت هذه
ال�دول إىل أن يك�ون م�ن أوىل أولوياتها هو تحسين دخل الفرد
وبم�ا يحقق االكتفاء الذات�ي له .العراق بلد الخيرات والثروات
البرشي�ة الهائلة ،وال�ذي يمتلك خامس احتياط�ي يف العالم من
اإلنتاج النفطي ،وهو يعيش بني ثنايا نهرين عظيمني هما دجلة
والفرات ،إىل جانب تاريخه الذي يتصف بأرض السواد ،وحضارته
املمتدة يف بطون التاريخ أمىس بلدا ً ال يمتلك أي مقومات العيش
الكري�م ،وبات مص�درا ً للخطر يه�دد جريانه ،ومرت�ع لإلرهاب
والجريمة والفس�اد ورسقة املال الع�ام ،وأصبح املنصب يباع يف
األزقة والش�وارع ،ومن أراد منصبا ً يف الدول�ة العراقية فليذهب
إىل مكت�ب الس�يد الفالن�ي ليحصل عىل م�ا يريد لق�اء اتفاقات
وقومس�يونات ومصالح مشرتكة بينها ،األمر الذي جعل الدولة
تنه�ار تماما ً أمام هذه العصاب�ات وتجار الكرايس الذين خربوا
البالد وأفسدوا العباد ،حتى أمىس الشعب العراقي يصنع األصنام
ليعبدها دون عبادة الوطن واألرض ،وأصبحت السياسة أكذوبة
والعوبة لدى مراهقي السياس�ة وأطف�ال األزقة ،دون النظر إىل
بناء دولة اقتصادية قوي�ة تمتلك كل هذه املؤهالت يف أن تكون
العب أس�ايس يف املعادلة اإلقليمية أو الدولية ،وهي رأس الحربة
يف أي موقف عربي أو إسالمي إىل جانب امتالكها للقدرة البرشية
الهائلة فالش�عب العراقي شعبا ً شبابي يمتلك القدرة عىل العمل
وتطوي�ر بلده ،الن عملية النهوض بالبالد يحتاج إىل إرادة وعزم
وإدارة ناجحة يف النهوض بالبالد.

هذه البلدان الت�ي تتميز بتنوع مكوناتي  -إثني،
ال يفيده س�وى ه�ذا النوع من مناه�ج الحكم،
الذي يتجس�د بإنصاف األكثري�ات واألقليات عىل
حد س�واء ،حتى ّ
أن بريمر لم يعمد إىل استنس�اخ
تجرب�ة بالده أميركا ذات الحزبين املتناوبني يف
الحك�م واملعارض�ة يف ديمقراطية نقي�ة ونزيهة
فاخ�ذ عىل عاتق�ه زراع�ة ش�جرة الديمقراطية
الوارفة يف تربة أرض الرافدين التليدة ،بعد إسقاط
نظام دكتاتوري شديد العتو.
ولكن رسعان ما انحرف إيقاع هذه الديمقراطية
ع�ن مس�اره ،لتتح�ول البوصل�ة إىل توافق�ات
متحاصصة ومتغانمة بني قوى وأحزاب العملية
السياسية ،فأنتجت مخرجات غري حميدة ،أبرزها
الفساد بشتى صنوفه ،السيايس واملايل واإلداري،
ثم تبعه مسلس�ل مستمر وال متناهي من أزمات
تالحقت وتفاقمت حتى يومنا هذا ،ابتدأت بحرب

أزمة الديمقراطية والتمثيل املجتمعي
أهلي�ة محدودة لم تلبث أن همدت ،لتتحول البالد
إىل مرسح إلرهاب أسود ،بارشته منظمة القاعدة،
لينتهي باحتالل عصابات داعش املتوحش�ة َ
ثلث
مساحة البالد ،نارشة املوت والخراب.
فه�ل ه�و ق�در الش�عب العراق�ي إزاء خي�ار
الديمقراطي�ة؟ أم ّ
أن لديمقراطية العراق مذاقها
املر وثمارها الفاس�دة ،قطفها الش�عب العراقي
طيل�ة زم�ن أس�ود وإش�كايل دام طويلا ،تمثل
يف تقهق�ر وتراجع مأس�اوي لبلد ه�و األغنى يف
اإلقليم ،بموارده الغزيرة ،وأرضه املعطاء ،ونفطه
الوفري ال�ذي لم يربح منه س�وى البطالة والعوز
ونس�ب الفقر املفزعة ،وأخريا االحتجاجات التي
لم يشهدها تاريخ البالد من قبل.
ترى أهي أزم�ة الديمقراطية عموما أم هي أزمة
ديمقراطيتنا؟
الذي�ن يكتب�ون يف مج�ال السياس�ة والتاري�خ

اجلراد وهتديد األمن الغذائي برشق أفريقيا

راين لينورا براون

ماليين م�ن الج�راد األخضر الزاه�ي تحط عىل
املزارع أو تحوم فوق املدن يف بقع س�ميكة وداكنة
اللون بعضها باتس�اع عدة أمي�ال .ومنذ منتصف
ع�ام  ،2019دم�رت أرساب الجراد غري املس�بوقة
املزارع يف ش�به الجزي�رة العربي�ة ورشق أفريقيا
بينما هناك أكثر من  20مليون ش�خص معرضني
حاليا ً للج�وع نتيجة هذه األرساب .ويرى البعض
يف أرساب الي�وم نبوءة توراتية ،لكن أرساب الجراد
الحالي�ة تتعل�ق بأس�باب دنيوية تتمث�ل يف مزيج
خطري من سوء املناخ والرصاع البرشي الذي خلق
ظروف�ا ً نادرة تمك�ن الجراد من التس�بب يف دمار
واسع النطاق.
ويف الظ�روف العادية ،تصبح حياة جراد الصحراء
قصيرة ومنعزلة .فهي تعي�ش وتتكاثر وتموت يف
فرق منعزلة عرب قطاع قاحل من األرض يمتد من
الصحراء الكربى يف أفريقيا وشبه الجزيرة العربية
وشمال غرب الهند ،وال يراها أحد غالبا ً يف املنطقة،
بل إن هذه األرساب بعيدة عن أفكار معظم سكان
العال�م .لكن يف بع�ض األحيان يتس�اقط املطر يف
الصح�راء ،وحني يحدث ه�ذا ،تتزايد أع�داد جراد
الصحراء ويهاجر .وه�ذا ما بدأ يحدث عام 2018
بع�د أن رضب إعص�اران ش�به الجزي�رة العربية
يف تتاب�ع رسي�ع مم�ا ترك بركا ً آس�نة م�ن املياه
ش�كلت مرتعا ً مثاليا ً للجراد .ويف غضون ش�هور،
تضخم ع�دد الحرشات مرات عدي�دة عن حجمها

املعتاد وبدأت تس�افر بحث�ا ً عن الطع�ام يحملها
الري�ح التي تبلغ رسعتها أحيان�ا ً  60ميالً يف اليوم
نح�و اليمن ث�م إىل الصوم�ال.ويف البلدين ،حظيت
الحرشات بدعم من التوترات والرصاعات ألن كثري
م�ن مراتعها كانت بعيدة ع�ن متناول الحكومات
ومنظمات املس�اعدات اإلنس�انية التي تس�عى إىل
قتل الحرشات قبل تكاثرها وانتش�ارها .وواصلت
األرساب نموه�ا وانتشرت منذئ�د عبر قطاعات
م�ن كينيا وإثيوبيا وأوغن�دا وتنزانيا التي منحتها
األمطار الغزيرة بش�كل اس�تثنائي مراتع خصبة
جديدة .وتعرب الحرشات اآلن إىل جنوب الس�ودان،
وع�دم االس�تقرار والحرب األهلية هناك س�يجعل
وقف انتشارها صعباً.
ويرى «بالدوين تورتو» العالِم املتخصص يف الجراد
يف املرك�ز ال�دويل لفس�يولوجي الحشرات والبيئة
يف نريوب�ي بكيني�ا أن «األزم�ة طبيعية ومن صنع
اإلنس�ان مع�اً .هن�اك دورة طبيعي�ة لألعاصري يف
هذه املنطقة لكن هناك الكثري جدا ً من عدم األمن
يف بعض أنحاء املنطقة وانهارت نتيجة لهذا أنظمة
املراقب�ة للجراد واآلف�ات األخرى» .وأش�ار خرباء
آخ�رون إىل أن تغري املناخ س�اهم أيضا ً يف الظروف
املتطرفة التي ينتعش فيه�ا الجراد .والحرشات ال
تفعل شيئا ً تقريبا ً إال األكل .فجرادة الصحراء تأكل
يومي�ا ً من النبات ما يع�ادل وزنها البالغ جرامني.
وه�ذا يعني أن رسبا ً يمتد لكيلو مرت مربع وبه 40
ملي�ون جرادة يمكن�ه التهام الكمية نفس�ها من
الغذاء التي يلتهمها  35ألف شخص يف اليوم ،وفقا ً

ملنظم�ة األغذي�ة والزراع�ة التابعة لألم�م املتحدة
(فاو).وعلى امتداد رشق أفريقي�ا ،خربت أرساب
الجراد الحق�ول واملراعي .وهذا ت�رك أكثر من 20
مليون شخص عرضة للجوع ،بحسب تحذير فاو،
يف منطقة هي األكث�ر تعرضا لعدم األمن الغذائي.
والج�راد حني ال يأكل فإنه يتناس�ل .وحذر خرباء
من أن األرساب الحالية وضعت البيض عىل امتداد
املنطق�ة وإذا لم يتم تدمري هذا البيض ،فقد تتزايد
أعداد الجراد  500ضعفا ً بحلول يونيو املقبل .وأكثر
الوس�ائل فعالية يف القضاء عىل الجراد هو رش�ها
باملبيدات الحرشية م�ن الطائرات وخاصة قبل أن
تبلغ الحشرات النضج .لكن تحقيق هذا صعب يف
األزمة الحالية لعدة أس�باب.وأحد هذه األس�باب،
بحسب قول تورتو -املتخصص يف الجراد يف املركز
الدويل لفس�يولوجي الحرشات والبيئة يف نريوبي-
أن «األرساب تص�ل إىل دول ل�م تش�هد مث�ل هذه
األرساب إال ن�ادراً» ،وبالتايل تفتقر غالبا ً إىل املوارد
أو الخربة الفنية يف مكافحة الجراد .ومن األسباب
األخ�رى أن الج�راد م�ازال يتكاث�ر يف مناطق من
الصعب الوصول إليها .ويضاف إىل هذه األسباب،
االفتق�ار إىل التمويل الالزم ملكافح�ة الجراد .فقد
أعلن�ت «فاو» أنها تلقت  33مليون دوالر فقط من
 138مليون دوالر تحتاجها للتصدي لألرساب قبل
بدء موسم الحصاد يف أبريل ومايو .وأعلن برنامج
الغذاء العاملي أن تكلفة إطعام الذين دمرت أرساب
الج�راد مصادر غذائه�م أكثر  15م�رة من تكلفة
التصدي ألرساب الجراد اآلن.

يشريون إىل أن كلمة الديمقراطية الدستورية ،هي
التي تتفوق يف مجال الجذب للش�عوب قياسا مع
تس�ميات أخرى ،فهي ،أي الديمقراطية ،تحاول
كل ال�دول التمظه�ر وااللتصاق بها ،واالنتس�اب
إليه�ا ،فهي تق�ع يف الخان�ة املضادة لالس�تبداد
والشمولية ،فبعد انهيار الدول ذات األنظمة الكلية
 التوتاليتاري�ة -يف العق�ود األخيرة م�ن القرنالعرشي�ن ،تصاعد رصي�د الديمقراطي�ة مقرتنا
مع رخاء أصاب هذه الش�عوب بتبنيها األساليب
الليربالية ،الرديف االقتصادي للديمقراطية.
إن م�ا يضيف�ه تحليلن�ا هن�ا ،ه�و ّ
ّ
أن املواطن�ة
التي تفترض وجود دولة هدفه�ا الرئيس تعزيز
الق�وة املجتمعية ،فالس�ؤال يربز هك�ذا :إذا كان
تمثي�ل املصال�ح املجتمعية واحدا م�ن مقومات
الديمقراطية ،فهل حصل مثل هذا يف ديمقراطية
الع�راق؟ اإلجاب�ة ه�ي م�ا ل�م تخض�ع الق�وى

دانييل بي ويتمور

السياس�ية ملتطلبات القوى املجتمعي�ة الفاعلة،
تفق�د صفتها التمثيلية ،فتقضي عىل أول رشط
من رشوط الديمقراطية ،فإذا لم يحصل مثل هذا
األمر عندئذ تنقطع الروابط بني املجتمع السيايس
الذي تربطه باملجتمع املدني وبالدولة معا.
م�ا يمي�ز أغل�ب األح�زاب السياس�ية الفاعلة يف
الس�احة العراقي�ة كونه�ا ال ّ
تتك�ئ على قاعدة
مجتمعية عريضة فهي محض تجمعات انتخابية
بغطاء طائفي.
فالقي�اس ال�ذي اعتم�ده بريم�ر نظري�ا كخيار
للديمقراطي�ة يف الع�راق ،ل�م يحق�ق أيّة نس�بة
إيجابية ،بل ارتد بش�كل معك�وس فأنتج أعرافا
وس�ياقات ،أول آثارها ضع�ف الدولة ،وتجمعات
بتس�ميات طائفي�ة وعرقي�ة ال يحدوها س�وى
التغانم والفساد.
الخل�ل يف التمثي�ل النياب�ي الربملاني ال�ذي اعتمد

املحاصصة هو ال�ذي ّ
أرض كثريا يف تجربة العراق
الديمقراطي�ة ،وه�و ال�ذي أنج�ب كل النواقص
والرشور القديمة والجديدة والتي انعكس�ت عىل
حي�اة املجتم�ع العراقي بقوة ،وم�ن تمظهراتها
األخرية واملضادة للعملية السياس�ية ،هي حركة
االحتجاج�ات األخرية بكل ما حقق�ت من نتائج
وتحدي�ات لق�وى وأح�زاب العملية السياس�ية،
الت�ي ظهرت متخبطة ويف أقصى حاالت الخوف
والفزع ،وهذا ما انفضح يف قضية ترشيح محمد
توفي�ق علاوي ،أخريا ،لرئاس�ة الوزراء ،وفش�ل
مروره يف الربملان ،فقد تهاوت ّ
كل ادعاءات ممثيل
العملية السياس�ية ،وظهرت عارية ومكش�وفة
تماما أمام الرأي العام واملتظاهرين.
املش�كلة أو األزم�ة السياس�ية يف الع�راق اليوم
هيكلية ومتفاقمة ،وعليه ينبغي أن يكون التغيري
هو اآلخر هيكليا مماثال.

«كورونا» ..ال للذعر والعنرصية

حال�ة من القل�ق املتزايد ت�زداد ح�دة يف الواليات
املتح�دة مع تفشي فريوس كورون�ا ،الذي ُيحدث
دم�ارا ً اقتصادي�ا ً يف جمي�ع أنح�اء العال�م ،م�ع
مخاوف من احتمال أن يصبح املرض وبا ًء .ونظرا ً
ألن ان�دالع الفيروس بدا يف ووه�ان ،الصني ،فإن
بع�ض املعلوم�ات التي تبرز يف وس�ائل التواصل
االجتماع�ي تغ�ذي املش�اعر العنرصي�ة تج�اه
الش�عوب اآلس�يوية .وقد الحظ أصحاب املطاعم
يف األحي�اء الصيني�ة (تش�اينا ت�اون) يف جمي�ع
أنح�اء العال�م انخفاض�ا ً ملحوظ�ا ً يف العمل منذ
تزاي�د انتش�ار تقارير ع�ن فيروس كورونا .وتم
تخصي�ص موق�ع على اإلنرتن�ت يق�دم األصول
العنرصية للمرض.وأدت الفكرة الشائعة املتمثلة
يف دخول األم�راض إىل الواليات املتحدة من أماكن
أخ�رى ،غالب�ا ً عن طري�ق الهج�رة ،إىل دعم الحد
بشكل كبري من الهجرة يف مطلع القرن العرشين.
ولم ي�ؤد ه�ذا النهج فق�ط إىل تعزي�ز التوجهات
العنرصي�ة – بل ق�وّض أيضا ً االس�تجابة الطبية
لألمراضّ ،
ّ
ووسع
وأخر العالج ملن هم بحاجة إليه
انتش�ار األوبئة .وعىل الرغم م�ن التقدم املحرز يف
مجال الصحة العامة عىل مدار العقدين املاضيني،
م�ا زال األمريكي�ون يتذرعون بالقل�ق من املرض
لتربي�ر ممارس�ات كراهية األجان�ب ،مما يؤجج
يف نهاية املط�اف العنرصية يف كل عمليات البحث
عن حلول طبية.يف عام  ،1832تفش�ت الكولريا يف

مدين�ة نيويورك .يف هذه املرحل�ة ،لم يكن الناس
يعلمون بعد كيفية انتق�ال املرض أو من أي أتى.
وم�ع ذل�ك ،رسعان ما ب�دأت تظه�ر قصص عن
«الكولريا اآلسيوية» ،وتربط املرض بشكل واضح
بمجموعة من األش�خاص الذي�ن كانوا يواجهون
بالفع�ل تميي�زا يف الوالي�ات املتح�دة .وكان أول
األش�خاص الذين أصيب�وا بالكوليرا يف نيويورك
هم أولئك الذي�ن يعملون يف املوان�ئ – والكثريون
منهم جزء من الطبق�ة العاملة املهاجرة.ونتيجة
لذل�ك ،توس�ع وتوطد الخ�وف غير املنطقي من
املهاجرين اآلس�يويني وال�ذي بدأ يف أوائ�ل القرن
التاس�ع عرش .وبحلول عام  ،1833ترسبت هذه
األفكار إىل وسائل اإلعالم الرئيسية .ونرشت مجلة
«باك» للفكاه�ة صورة لرجل نحيف جدا ً كان من
املفترض أن يكون تجس�يدا ً للكولريا يف زي تركي
وطرب�وش عىل متن مركب يقترب من نيويورك.
وكان التعلي�ق املصاحب للص�ورة «هذا النوع من
املهاجري�ن ال يمكننا قبوله».توض�ح الصورة أن
غير البي�ض ،وغالبا م�ا يكونون آس�يويني ،يتم
تصويره�م على أنه�م نذر للم�رض .وم�ع ذلك،
اتض�ح يف النهاية أن الكوليرا تنترش عرب املجاري
املائي�ة امللوثة بالعدوى ،وأن�ه يمكن تطهري املياه
ويمك�ن معالجة الناس من الكولريا .لم يكن األمر
يتعلق بالن�اس أو بأعراقهم ،ولكن بالتخلص من
النفايات .ومع ذلك ،فإن الخوف من املرض ،من بني
عوام�ل أخرى ،جعل الكونجرس يقر ويمد الحظر
الفي�درايل للهج�رة الصينية ،والذي اس�تمر حتى

الحرب العاملية الثانية.وانطبقت نفس ديناميكية
األف�كار العنرصية الت�ي تثري املعلوم�ات الطبية
الخاطئة عىل مرض الس�ل ،الذي كان يطلق عليه
«املرض اليهودي» ،بسبب انتشاره يف مناطق مثل
الجان�ب الرشقي األدنى يف مطلع القرن العرشين.
وكان مرض الس�ل مس�توطنا ً يف املنطقة بس�بب
ظروف السكن وليس السكان ،حيث كانت املباني
السكنية املزدحمة الكثيفة سائدة يف املنطقة .هذا
يعني أن العديد من املس�احات املشتركة ش�ملت
مهيج�ات للجه�از التنفسي مثل مواق�د الفحم،
التي من ش�أنها أن تس�بب الس�عال لدى الناس،
مم�ا أدى يف النهاية إىل تفاقم انتش�ار املرض .ويف
ذلك الوق�ت ،ألق�ى املصلحون من الطبق�ة العليا
باللوم على الظروف املعيش�ية املكتظ�ة والناس
التي تعيش�ها يف انتش�ار املرض ،مما س�اعد عىل
تعزي�ز مخ�اوف الطبق�ة الوس�طى من انتش�ار
مرض الس�ل ومن مجتمعات املهاجرين يف وسط
املدين�ة يف نفس الوقت.إن امل�رض مخيف ،والقلق
م�ن اإلصابة بامل�رض أمر طبيعي .لك�ن علينا أن
نفه�م أن كراهي�ة األجان�ب ال يمك�ن أن تحم�ي
أي ش�خص م�ن امل�رض .ويف الواق�ع ،يف ح�االت
عديدة ،تاريخي�اً ،كان هذا يزيد األمر صعوبة عىل
املجتمع�ات أن ت�درس وتعالج األم�راض .حالياً،
تشري مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها
إىل أن خطر اإلصابة بفيروس كورونا يف الواليات
املتحدة منخفض .ومع ذلك يبدو الخوف وكراهية
األجانب يف ازدياد.
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

عودة سفينة اختفت يف مثلث برمودا

طبق اليوم

ت�م العثور على حطام س�فينة الفحم
التي اختف�ت يف مثلث برمودا قبل نحو
 100ع�ام بينم�ا كان�ت يف طريقها إىل
كوب�ا ،حيث ظل�ت مختبئة م�ن مرأى
الجمي�ع .وبحس�ب موق�ع «ميرور»
اندرج�ت الباخرة التجاري�ة األمريكية
«كوتوباكيس» تحت العديد من نظريات
املؤام�رة والخ�داع بع�د اختفائه�ا مع
الـ 32ش�خصا ً الذين كان�وا عىل متنها
دون أي أث�ر خلال رحل�ة روتينية من
تشارلستون ،ساوث كارولينا ،يف  29من
نوفمرب  ،1925متجهة إىل هافانا.
وقد س�اعد االختف�اء يف دعم أس�طورة
مثلث برمودا ،وهو قس�م يقع يف ش�مال

فالفل كرشي

هل تعلم

املقادير
 x 4عدد فص ثوم مهروس
 x 3معلقة كبرية بهارات (الفالفل)
 x 2عود شبت
 x 1عدد بصلة مفرومة
 x 1عدد قرن فلفل حامى
 x 1رشة ملح (أو حسب الرغبة)
 x 1كوب عدس (مسلوق)
 x 1معلقة كبرية كربونات الصوديوم
½  xكيلو حمص (منقوع باملاء من قبلها بليلة)
½  xحزمة كزبرة خرضاء
½  xحزمة بقدونس طازج
الخطوات
يطحن الحمص مع كل الخضار املذكورة عىل فرامة اللحمة الناعمة.
يضاف العدس املسلوق وبهارات الفالفل وامللح ويخلط باليد جيدا.
قبل أن نبدأ بقيل الفالفل نضيف الكربونات ونخلط جيدا.
يحمى الزيت يف مقاله عميقة وتقىل الفالفل بالطريقة التقليدية.

المتاهات

غرب�ي املحي�ط األطليس ،حي�ث اختفى
العدي�د من الس�فن والطائرات عىل نحو
غريب.
وقال عالم األحياء البحرية واملستكشف
تحت املاء «ماي�كل بارنيت» ،متحدثا ً إىل

؟؟

هل تعلم أن الكأس السميك معرض
للكرس أكثر من الكأس الرقيق فيما
إذا وضع به مرشوب ساخن
هل تعلم أن الكس�وف ال يس�تمر
أكث�ر من  7دقائ�ق و 8ثانية وذلك
بس�بب الرسع�ة الت�ي ت�دور بها
األرض حول الشمس
ه�ل تعل�م أن زجاج�ة الحلي�ب
تفقد ما يع�ادل ثلثي محتواها من
فيتامين «ب» إذا ما وضعت حوايل
ساعتني يف ضوء النهار
ه�ل تعلم أن املاء الب�ارد هو أخف
من املاء الساخن
هل تعلم أن الغاز يف طبيعته غاز ال
رائح�ة له  ،ولكن تضاف إليه هذه
الرائح�ة ل�دى تصفيت�ه وتخزينه
م�ن أجل عام�ل األم�ان والحماية
لالنتباه إليه
ه�ل تعلم أن س�ور الصني العظيم
هو واحد من األش�ياء القليلة التي
صنعه�ا اإلنس�ان والت�ي يمك�ن
رؤيتها من عىل سطح القمر
هل تعلم أن ضوء الشمس ال يتخلل
مياه البحر أكثر من  400م

نيوزويك« :نعلم أن هناك شيئا ً ما حدث
يف تل�ك الرحل�ة؛ ألنها س�لمت رس�الة
استغاثة يف  1من ديسمرب  1925تقول
فيها إنها يف محنة ،تم التقاط اإلشارات
يف جاكونس�فيل بوالي�ة فلوري�دا؛ م�ا
يعني أن الس�فينة قد أرسلتها بالقرب
من الباخرة « »Bear Wreckالش�هرية
قبالة س�احل س�انت أوجسطني ،وهو
ميناء مزدهر يف زمن االستعمار -الذي
تناثرت به حطام السفن -ثم كان األمر
كذل�ك؛ لم يتم العثور على أي حطام ،أو
أي قوارب نجاة أو جثث أو أي يشء؛ لقد
اختفت الس�فينة بعد ه�ذه النقطة ،لذا
نحاول تحديد ما حدث».

دراس�ة جديدة تمنح األم�ل للمدخنني
الرشهين الذي�ن أقلعوا ع�ن التدخني،
وتدل عىل أنه لم يفت األوان عىل التوقف
أو اإلقالع عن هذه العادة السيئة حتى
بع�د  30أو  40عام�ا م�ن ممارس�تها
بصورة مكثفة.
وكش�فت دراسة أن األش�خاص الذين
يدخنون «برشاهة» ط�وال حياتهم ما
زال بإمكانه�م الح�د بش�كل كبري من
خطر اإلصاب�ة بمرض رسط�ان الرئة
عن طريق اإلقالع عن التدخني.
وقال علماء يدعون أن هذا االكتش�اف

خرب سار ملن امتنع عن التدخني

األخير ،ال�ذي توصل�وا إليه يف دراس�ة
أجراها معهد ويلكوم س�انغر وجامعة
كولي�دج لن�دن ،يوفر األم�ل للمدخنني
على امل�دى الطويل.ووجدت الدراس�ة
أن�ه مقارنة باملدخنني الحاليني ،يتمتع
األش�خاص الذين أقلعوا ع�ن التدخني
بخالي�ا رئة س�ليمة أكثر م�ن الناحية
الوراثية ،مع نمو خاليا جديدة س�ليمة
وصحي�ة ،بحي�ث يت�م تجدي�د بطانة
الش�عب الهوائية.وتصب�ح الخالي�ا
بدوره�ا أق�ل ميلا لتطوي�ر اإلصاب�ة
بالرسطان يف املستقبل ،وفقا ملا ذكرته

ما عالقة رشب الشاي بمرض ألزهايمر؟

خلص�ت دراس�ة جدي�دة إىل أن كب�ار
الس�ن الذي�ن يتبع�ون أنظم�ة غذائي�ة
غني�ة بمض�ادات األكس�دة املتوف�رة يف
الخضراوات والفاكه�ة والش�اي ق�د
يكون�ون أقل عرض�ة لإلصاب�ة بمرض
ألزهايمر.وتتبعت الدراس�ة حاالت 921
ش�خصا عىل مدى ست سنوات بدءا من
س�ن  81عاما يف املتوس�ط .وخالل فرتة
الدراسة تم تشخيص إصابة  220منهم
بمرض ألزهايمر.
مضادات األكسدة
وقال الباحثون إن األشخاص الذين اتبعوا
أنظم�ة غذائي�ة غني�ة بالفالفون�والت،
وه�ي مض�ادات أكس�دة متوف�رة يف
الخضراوات والفاكهة والش�اي ،كانوا
أقل عرض�ة لإلصابة بم�رض ألزهايمر
مقارنة بغريهم وبمق�دار النصف.وقال

صحيف�ة «اإلندبندن�ت» الربيطاني�ة.
ونقل�ت الصحيفة الربيطانية عن كبري
الباحثني يف الدراس�ة والباحث يف معهد
ويلكوم س�انغر ،بيتر كامبل ،قوله إن
«األش�خاص الذين يدخن�ون برشاهة
وكثاف�ة مل�دة  30أو  40س�نة أو أكث�ر
يقولون يل إن الوقت قد فات لإلقالع عن
التدخني ،وأن الرضر حدث بالفعل».
وأضاف« :األمر املثري يف دراستنا هو أنه
لم يفت األوان بعد لإلقالع عن التدخني،
فق�د ق�ام بع�ض األش�خاص الذي�ن
ش�ملتهم الدراس�ة بتدخين أكث�ر من

 15000علبة س�جائر ط�وال حياتهم،
ولكن بعد بضع سنوات من اإلقالع عن
التدخني ،اس�تعادت العدي�د من خاليا
الش�عب الهوائية يف الرئتين بطانتها،
ولم يظهر أي دليل عىل أرضار التبغ».
الجدير بالذكر أنه من بني  47ألف حالة
إصاب�ة برسطان الرئة يتم اإلبالغ عنها
يف بريطانيا كل عام ،يعتقد أن حوايل 72
يف املئة منها ناجم ع�ن التدخني ،وهي
نس�بة تش�كل  21يف املئة م�ن إجمايل
الوفيات الناجمة ع�ن الرسطان ،وفقا
ملركز أبحاث الرسطان يف بريطانيا.

الكلمة المفقودة

توماس هوالند كبري الباحثني يف الدراسة
وهو من جامعة راش يف مدينة شيكاغو
األمريكية «تناولوا الفاكهة والخرضاوات
خاص�ة الخضراوات الورقي�ة وارشبوا
الشاي من حني آلخر».
صحة املخ
وأض�اف يف رس�الة بالربي�د اإللكرتوني
«إن اتب�اع نظ�ام غذائ�ي يحت�وي على
فواك�ه وخضراوات متنوع�ة مه�م
ل�دوام الصح�ة خاص�ة صح�ة امل�خ».
واس�تخدم فريق الدراس�ة التي نرشتها
دوري�ة (نيورولوج�ي) معلوم�ات ع�ن
األنظم�ة الغذائية إلحصاء متوس�ط ما
يحص�ل علي�ه كل ش�خص م�ن أربع�ة
أنواع م�ن الفالفونوالت توجد يف الكرنب
والفاصوليا والشاي والسبانخ والربوكيل
والطماطم والتفاح والربتقال.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
لديك الي�وم إهتمام كبري بالعمل وتس�عي
إلنجاز امله�ام والتعليمات املكلف بها وعيل
الجان�ب الصح�ي ،يرج�ي من�ك اإلهتمام
بحالتك الصحية.

امليزان
تتلقي إتصال خالل اليوم يس�عدك ويفرح
قلب�ك ولدي�ك فرص�ة عاطفي�ة وإهتمام
عائيل لوجود القمر يف بيت االخوة.

الثور
لدي�ك إنفراج�ة يف كاف�ة األصع�دة املهنية
والصحي�ة والعاطفية خالل الي�وم ولديك
إنتقال إيجابي عيل مستوي وفرصة للحب
اليوم.

العقرب
لدي�ك الي�وم إنفراجة كبرية عيل مس�توي
الصعيد املايل وتبدأ يف اإلس�تعداد للسفر مع
أفراد عائلتك.

اجلوزاء
لدي�ك اليوم فرصة للدخول يف رشاكة مالية
واإلهتم�ام بعائلتك وأرستك والعمل توطيد
العالقات األرسية.

القوس
فرتة حص�اد الجهد خالل الفرتة الس�ابقة
والقمر يف بيت العم�ل وتتلقي ترقية خالل
الفرتة املقبلة وزيادة الدخل املايل لك.

السرطان
لدي�ك اليوم حالة من اإلرتياح واإلس�تقرار
عيل الصعي�د املهني وتبدأ يف تنفيذ مرشوع
تحلم به منذ فرتة.

اجلدي
لدي�ك اليوم حالة من اإلس�تقرار واإلرتياح
علي الصعي�د املهن�ي وتواص�ل مب�ارشة
أعمالك بكل طاقة ونشاط خالل اليوم.

االسد
يتوقع خبراء الفلك ملوالي�د اليوم من برج
األس�د ،اس�تمرار عملي�ات اإلنف�اق م�ن
املصروف عيل مرشوع مهم لكن وتس�عي
لتحقيق حلمك.

الدلو
الوق�ت مناس�ب الي�وم لإلهتم�ام برشيك
حياتك وحبيبك ولديك اليوم فرصة ملراجعة
قرارات�ك الس�ابقة وفرصة للح�ب وتبادل
الكالم الرومانيس اليوم.

العذراء
يوم رائع ملواليد برج العذراء ،وتعيش أفضل
األوق�ات علي الصعي�د املهن�ي والعاطفي
والصحي خالل تلك الفرتة.

احلوت
لدي�ك اليوم إهتمام كبير بالعمل والبدء يف
توقي�ع عقود رشاكة خالل الي�وم والبحث
عن فرص عمل جديدة للمش�اعدة يف زيادة
دخلك.
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عيل عدنان ضمن التشكيل املثايل
للدوري االمريكي

باسم قاسم :تأجيل الدوري قرار خيايل
المستقبل العراقي /متابعة
قال مدرب الزوراء باسم قاسم إن قرار تأجيل
منافس�ات الدوري املمتاز ال�ذي دعا له وزير
الش�باب والرياضة بـ»الفانتازي» مؤكدا أنه
غري واقعي.
وتابع قاس�م يف ترصيحات صحفي�ة« :قرار
التأجي�ل أو اإللغاء هو ال يم�ت ألرض الواقع
بأي يشء ال من الناحية الوقائية وال العالجية
وال حتى يناسب تعليمات الصحة العاملية».
وزاد« :كورونا غري قاتل والوفيات تصل إىل %2
تقريبا وال يحدث املوت بس�بب املرض نفسه
وإنم�ا لس�وء الحال�ة الصحية قب�ل اإلصابة
بالفريوس».
وأوض�ح« :الدوري بدون جمهور وبالتايل فما
املشكلة يف ذهاب فريق مكون من  30شخصا
مللعب».
وتاب�ع« :دخ�ول  30ش�خصا م�ن محافظة
ألخ�رى ال يش�كل أي خط�ر ،وه�ل بمق�دور
الحكوم�ة أو كل الجه�ات الرس�مية األخرى
الوص�ول إىل الحال�ة املثالية يف عم�وم العراق

المستقبل العراقي /متابعة

من حيث تجمعات املس�افرين أو املناس�بات
الديني�ة أو التجمعات التس�ويقية أو حضور
مراسم العزاء واألفراح وبعض االستحقاقات
العسكرية وكذلك حتى التجمعات يف األسواق
الشعبية؟».

تأجيل الدوري العراقي
ألسبوعني

تواج�د نج�م املنتخ�ب الوطن�ي ون�ادي
فانكوفر وايتكاب�س الكندي ،عيل
عدن�ان ،ضمن التش�كيل املثايل
للجول�ة الثاني�ة م�ن ال�دوري
االمريكي .MLS
عدنان تواجد ضمن التشكيلة
االفضل بسبب اداءه يف مباراة
فريق�ه امام ل�وس انجلوس
كالكيس والت�ي انتهت بفوز
وايتكابس .0-1
عدن�ان لع�ب  7+90دقيقة
كامل�ة وحص�ل على ثاني
اعلى تقييم يف املباراة بمعدل  7.9من
 10بعدما صنع هدف اللقاء الوحيد
يف الدقيقة .75
وكانت ارقام عدنان كما ييل:

يش�ار إىل أن االتح�اد
قرر تأجيل منافسات
ال�دوري اعتب�ارا من
ي�وم غ�د الخميس
وإلشعار آخر.

سيتني خيطط لثورة
يف برشلونة

سيميوين حيشد كل أسلحته ملواجهة ليفربول
المستقبل العراقي /متابعة
اس�تدعى األرجنتين�ي دييج�و
س�يموني ،م�درب أتلتيك�و مدري�د،
العبيه الـ 23بالفريق األول إىل جانب حارس مرمى
الرديف ،أليكس دوس س�انتوس ،ملب�اراة إياب دور
الـ 16بدوري أبطال أوروب�ا األربعاء أمام ليفربول
على ملع�ب أنفيلد.وم�ن بين الالعبين الذين تم
اس�تدعاؤهم يربز ألفارو مورات�ا الذي يعاني من
كدم�ة يف الفخذ ورينان لودي العائد أمس اإلثنني

المستقبل العراقي /متابعة
قرر اتحاد الكرة باجتماعه اليوم مع األندية تأجيل بطولة
الدوري ملدة أس�بوعني فق�ط عىل أن تعود منافس�اتها يف
الثالث والعرشين من الشهر الجاري.
وق�ال مصدر مطلع ل ،إن االجتماع الذي عقد صباح اليوم
يف ن�ادي أمانة بغداد بحضور ممثلي  10أندية مع املكلف
بإدارة ش�ؤون اتحاد الك�رة أحمد عباس تق�رر خالله أن
يطب�ق ق�رار تأجيل املباري�ات الذي دعا له وزير الش�باب
والرياضة أحمد العبيدي عىل أن يستأنف النشاط يف الثالث
والعرشين من هذا الشهر.
وبني أن األندية طالبت بموعد محدد لالس�تئناف ورفضت
أن يكون التأجيل ألجل غري مس�مى م�ن أجل التعامل مع
الالعبني واألجهزة الفنية.
يشار إىل أن منافسات الدوري ستؤجل اعتبارا من يوم غد
الخميس.

المستقبل العراقي /متابعة

ال تزال قصة احتجاز رونالدينيو أس�طورة
ك�رة الق�دم الربازيلي�ة ،داخ�ل باراجواي
مستمرة ،منذ يوم الخميس املايض ،بسبب
دخول الالعب من مط�ار باراجواي بجواز
سفر مُ زيف.ويستمر رونالدينيو وشقيقه
ره�ن االحتج�از يف س�جن املجموع�ة
املتخصص�ة ،يف أسونس�يون ،عاصم�ة
باراجواي.وأمضى رونالديني�و أمس ليلته
األوىل يف الس�جن ،بعد أن أص�درت قاضية
التحقيق�ات ،كالرا روي�ز دي�از ،حكمه�ا
بالس�جن املؤق�ت على األس�طورة والذي

المستقبل العراقي /متابعة

« »le10sportالفرنسي ،ف�إن فلورنتين�و بريي�ز ،رئيس ريال
مدري�د ،يدرس إحضار مناف�س قوي لكري�م بنزيما يف هجوم
املرينجي ،ويرى أن أجويرو هو األنس�ب لذلك.ويرتبط أجويرو
بعق�د مع الس�يتي حتى نهاية املوس�م املقب�ل ،ويعترب رحيله
عن ملعب االتحاد أقرب من أي وقتٍ مىض.وينتظر مانشستر
س�يتي حكم املحكمة الرياضية بش�أن ق�رار االتحاد األوروبي
(يويفا) بحرمانه من املشاركات األوروبية ملدة عامني مقبلني،

احلرية تسيطر عىل فرينر
قبل حسم مستقبله

المستقبل العراقي /متابعة
أكد ال�دويل األملاني تيمو فرينر ،مهاجم
اليبزيج ،أنه ل�م يقرر بعد االنضمام إىل
ليفربول أو مانشسرت سيتي أو يونايتد
أو حتى البقاء مع فريقه.
وارتبط فرين�ر ( 24عامً ا) باالنتقال إىل
العديد م�ن األندية األوروبي�ة الكربى،
بع�د املس�تويات الرائعة الت�ي يقدمها
مع اليبزيج.وق�ال فرينر يف ترصيحات
لشبكة «س�كاي س�بورتس»« :يف هذا
الوق�ت م�ن ك�رة الق�دم االحرتافي�ة
هن�اك نوع�ان مختلف�ان ،األول هو أن
أك�ون ج�ز ًءا م�ن فريق مث�ل ليفربول
أو مانشستر س�يتي ،قائمة رائعة من
الالعبني ،ويمتلك كل منهما مدربا رائعا
كذلك».وأضاف« :لكن السؤال هنا ،هل
يجب ّ
عيل الذه�اب ألحدهما؟ فالوضع

بالنسبة للمشاركة األساسية سيكون
صع ًب�ا بالفعل ،وهذه نقط�ة يجب أن
تنظر إليها».
وتاب�ع« :أما النوع الثان�ي ،فهو الفرق
التي تحتاج إىل بع�ض التغيريات ،ألنها
فازت بع�دد قليل من األلق�اب الكبرية
مؤخ�رًا ،ول�م تعد قادرة على التنافس
على أعلى مس�توى اآلن ،وبالنس�بة
يل ،ف�إن مانشستر يونايت�د أحد هذه
الفرق».
وأتم« :لذا يف هذه املرحلة من مسريتي،
أس�أل نفيس ،ه�ل أريد أن أك�ون جز ًءا
ً
ش�يئا
م�ن فري�ق كبير؟ أم أن أبن�ي
جدي� ًدا؟ أو أبق�ى يف فري�ق وأصب�ح
أس�طورته؟»وخاض فرينر  35مباراة
بقمي�ص اليبزيج يف جميع املس�ابقات
ً
هدفا،
ه�ذا املوس�م ،حي�ث س�جل 27
وصنع .11

يمك�ن تمدي�ده مل�دة س�تة أش�هر.أحد
املدعين العامني يف القضي�ة ،أكد أمس أن
املش�اكل القضائية لرونالدينيو وشقيقه،
يمكن أن تمتد إىل أبع�د من تزوير جوازات
الس�فر ،وقال أوس�مار لي�ل يف ترصيحات
لـ تلفزي�ون جلوبو الربازييل« :هناك دالئل
تشير إىل ارتكاب جرائم أخ�رى يف مراحل
أخرى من التحقي�ق ،رونالدينيو محبوب،
لكنن�ا بحاجة إىل القيام بعملنا كما لو كان
ً
شخصا عاد ًيا».وأضاف« :ال يمكننا الحديث
ع�ن مالبس�ات القضي�ة بالكام�ل ،ولكن
اكتشفنا مع الوقت اشتراك رونالدينيو يف
بعض األعمال غري املرشوعة».

رسمي ًا :مباراة برشلونة ونابويل بدون مجهور
المستقبل العراقي /متابعة

أعلن متحدث باسم برشلونة ،اليوم الثالثاء ،أن مواجهة الفريق وضيفه
نابويل يف إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 18 ،مارس /آذار الجاري،
س�تقام دون مشجعني بسبب مخاوف انتش�ار فريوس كورونا.وهذه
أحدث مباراة أوروبية تتأثر بانتشار كورونا ،حيث سيلعب فالنسيا عىل
أرض�ه مع أتاالنتا اليوم الثالثاء ،دون حضور جماهري ،وهو نفس حال

برييز يصوب أنظاره جتاه أجويرو

كشف تقرير صحفي ،أن األرجنتيني سريجيو أجويرو ،مهاجم
مانشستر سيتي ،قد يعود إىل إس�بانيا يف الصيف املقبل ،ولكن
ه�ذه املرة بقميص ري�ال مدريد.وانتقل أجويرو ( 31عامً ا) إىل
مانشستر س�يتي ،قادمً ا من أتلتيكو مدري�د يف صيف ،2011
ونج�ح يف تحقي�ق العديد م�ن البطوالت معه.وبحس�ب موقع

بعدما تجاوز مش�كلة عضلي�ة ،وتوم�اس ليمار الذي
تعاىف مؤخرا من إصابة عضلية أبعدته عن املالعب خالل
األس�ابيع الثالثة األخرية.وتوجد ش�كوك حول إمكانية
مش�اركة الثالثة يف املباراة املرتقبة مساء األربعاء.وإذا
كان الثالثة يف حالة بدنية جيدة ،س�يكون جميع العبي
«األتلتي» متاحني أمام س�يموني ،دون غياب أي منهم
بس�بب إصابة أو عقوبة.وعىل هذا النحو ،سيس�تطيع
الـ»تشولو» إعداد القائمة النهائية املكونة من  18العبا
وتحديد التش�كيل األس�ايس ألول مرة يف هذا املوس�م يف
حضور جميع الخيارات أمامه.

دالئل جديدة ..روناليدينو ارتكب جرائم اخرى بجانب التزوير
أفادت تقارير صحفية إس�بانية ،بأن كيكي سيتني ،املدير
الفني لربش�لونة ،يعتزم إجراء بعض التغيريات يف الفريق
الكتالوني.
وتوىل س�يتني قي�ادة برش�لونة يف يناي�ر /كان�ون الثاني
املايضً ،
خلفا إلرنس�تو فالفريدي ،والذي رحل عن الفريق
عقب خسارة كأس السوبر اإلسباني.
وبحسب إذاعة «كادينا سري» اإلسبانية ،فإن سيتني يرغب
يف ضخ دماء جديد يف جميع خطوط برش�لونة ،عدا مركز
حراسة املرمى.
وي�رى س�يتني أن خط�وط الدف�اع والوس�ط والهجوم يف
حاج�ة إىل تدعي�م ق�وي بعنارص تصن�ع الف�ارق ،يف ظل
اهت�زاز مس�توى الالعبين الحاليين ،األمر ال�ذي أثر عىل
نتائج الفريق.
أم�ا بالنس�بة ملركز حراس�ة املرم�ى ،فهناك اقتن�اع لدى
س�يتني ب�أن الثنائي تري ش�تيجن ونيتو يقدم مس�تويات
داع لضم حارس ثالث معهما.
مرضية ،وال ٍ
ويتص�در برش�لونة ج�دول ترتيب الليج�ا حال ًي�ا بفارق
نقطتين عن ريال مدريد ،كما تنتظر مب�اراة العودة لدور
الـ 16لدوري أبطال أوروبا أمام نابويل.

المستقبل العراقي /متابعة

االستحواذ.%5.5 :
نسبة التمريرات الناجحة.%78 :
املراوغات الناجحة.2 :
االلتحامات الهوائية الناجحة.2 :
االلتحامات االرضية الناجحة.2 :

بس�بب خرق قواعد اللعب امل�ايل النظيف.وكان�ت صحيفة «ذا
صن» الربيطانية ،قالت إن مانشسرت سيتي سيسمح ألجويرو
بالرحي�ل يف الصي�ف املقبل ،إذا ت�م منع الفريق من املش�اركة
ب�دوري أبطال أوروب�ا بد ًءا م�ن املوس�م الجديد.وأوضحت أن
الس�يتي س�يعامل أجويرو كحالة خاصة ،ال سيما أن سنه 31
عامً ا ،وبالتايل يف حالة تأييد العقوبة األوروبية ،لن يظهر الالعب
مجد ًدا بدوري األبطال إال بعمر  34عامً ا.وأشارت تقارير أخرى

مباراة باريس س�ان جريمان مع بروس�يا دورتمون�د ،غدا األربعاء.
وقال برش�لونة يف بيان «مباراة دوري أبط�ال أوروبا املقرر إقامتها
يوم األربعاء  18مارس /آذار بني برش�لونة ونابويل ،ستقام يف ستاد
كام�ب نو خلف األب�واب املغلقة».وذكرت وزارة الصحة اإلس�بانية
األسبوع املايض أن املباريات املتوقع أن تجذب جماهري من مناطق
مصنف�ة بأنها خطرية بس�بب تفيش فريوس كورونا ،مثل ش�مال
إيطاليا ،ستقام بدون حضور جماهري.

لرغبة ريال مدريد يف ضم لريوي ساني أيضا
من مانشستر س�يتي ،يف الصيف املقبل.
وبحسب صحيفة «كيكر» األملانية ،فإن
باي�رن ميونخ تراجع ع�ن اهتمامه
بالالعب ،خاصة وأنه لم يش�ارك
م�ع الس�يتي من�ذ بداي�ة
املوسم.

تأجيل اجلولة املقبلة من دوري كرة الصاالت
المستقبل العراقي /متابعة
اعل�ن االتحاد العراق�ي لكرة الق�دم ،تأجيل
الجولة املقبلة من دوري كرة الصاالت.
وذك�ر االتحاد يف بيان انه «بن�ا ًء عىل الوضع
العام الذي يمر به البلد ،والذي افرز عن قيام

ع�دد م�ن املحافظ�ات بإج�راءات احرتازية
بمن�ع الدخول اليها ،خوفا من إنتش�ار وباء
فايروس كورونا».
واضاف «انس�جاما مع قرارات خلية االزمة
بتوق�ف كل النش�اطات ،ق�ررت لجن�ة كرة
الص�االت يف االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم

تأجي�ل الجولة السادس�ة من
منافسات الدوري املمتاز اىل اشعار
آخر».
وكان اتح�اد الكرة قد اعل�ن تاجيل مباريات
دوري الكرة املمتاز حتى اش�عار اخر بسبب
اجراءات فايروس كورونا.

بارترا :لـم أغلق باب العودة لربشلونة
المستقبل العراقي /متابعة
أك�د املدافع اإلس�باني م�ارك بارترا ،العب
ريال بيتيس ،أنه لم يغلق الباب أمام العودة
إىل برشلونة.
وساهم املدافع الكتالوني يف عودة برشلونة
لص�دارة الليجا م�ن جديد ،بعدما ش�ارك
يف ف�وز بيتي�س عىل ريال مدري�د ،بهدفني

لهدف ،يف ختام مباريات الجولة .27
وق�ال بارترا يف ترصيحات نقلتها صحيفة
«س�بورت» الكتالونية« :أركز بشكل كامل
م�ع بيتيس ،لكن�ي ل�م أغلق الب�اب أمام
العودة لربشلونة».
وأض�اف« :ل�دي عقد مل�دة  3س�نوات هنا
يف بيتي�س ،م�ع رشط جزائ�ي بقيم�ة
مرتفعة».

ورحل بارترا عن برش�لونة يف صيف
 2016إىل دورتمون�د ،ومن�ه إىل
بيتيس.وتابع« :هناك بعض املباريات
بدت معقدة بالنس�بة لربشلونة ،لكن
يف الوقت الحايل ه�و عىل مايرام ،حيث
يحتل صدارة الليجا».وأتم« :التفاصيل
الصغيرة ه�ي م�ن س�تحدد الفائز
باللقب».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2102االربعاء  11آذار 2020

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

بسمة النسور

دعاء من الفيس بوك

أقوى من املرض

بداي�ة ال ب�د يل أن انص�ح نفسي وأحبت�ي وكل من يس�مع يل ان يكون
التعام�ل مع صفحات التواصل االجتماع�ي «فيس بوك» مؤطرا ً بالحذر
واعتم�اد الدقة يف التعامل ،بل اني ارى مرشوعية اعتماد نظرية املؤامرة
ومبدأ الش�ك للوصول اىل الحقيقة فال تص�دق كل ما تقرأ قبل ان تتيقن
مما قرأت وال تطمنئ لكل ما ترى قبل ان تتحرى عما رأيت ،واال س�وف
تكتشف الحقا انك كنت بطال من ابطال األفالم الهندية من دون ان تدري
حيث ينتهي الفلم بمأس�اة حني يكتش�ف البطل انه تزوج من جدته او
حني تكتشف الفتاة ان من تعشق هو ابيها او ربما يكتشف األب واألبن
انهم�ا اخوة يف الرضاعة او يف الصناع�ة او بقلة املناعة ..هذا فضال عن
األسماء التي تحلّق بك بني اوصاف الحواري ومحاسن الجواري وغزالن
البراري وبدالت الس�فاري! ناهيك ع�ن الصور الش�خصية التي امىس
الغال�ب األعم منها يس�تعري اصحابها بأنواع ال�ورد خصوصا (األحمر)
منه�ا م�ن فصيلة الورد الجوري الذي يس�بّح لله ليل نه�ار ويدعوه ان
ينصف�ه من وج�وه اخذته صورة ش�خصية له�ا وهي تش�به بالتمام
والكمال اشواك العاكول والخرنوب والكوكلّه واوراق الخروّع .كما ّ
احذر
من التبس�مر امام الصفحة والوقوع يف اإلدم�ان اىل حد الهذيان وزيادة
األوزان والتبرأ مم�ا كان والركون لنعمة النس�يان مثلما ّ
حل بصديقي
ال�ذي تبدلت احوال�ه وتقطعت حبال�ه وتناثرت اوصال�ه فهجر زوجته
وعياله وتنازل ع�ن طموحه ّ
وجل آماله وتبدلت الوانه وتناقضت اقواله
وصار جليس الحاسوب بكرشه املقلوب وامره املغلوب فكان كذاك الذي
يراه الناسا فرحا بفوزه باملركز األول رغم انه كان يركض لوحده!
اخيرا اعود واقول رغم نصيحتي التي نصحت وقويل الذي قلت فال بأس
ان نفي�د ونس�تفيد حيثما وجدنا م�ن اإلبداع يشء وم�ن النوايا الطيبة
اش�ياء كثرية ،وعىل س�بيل املثال هذا الدعاء من اجل العراق الذي نرشه
أح�د األصدقاء فتس�ابق األحبة يف تناوله باإلعحاب واملش�اركة يف حالة
م�ن الحم�اس تدعو ألن تطمنئ النفس عىل مس�تقبل الع�راق رغم كل
التداعيات التي حصلت او التي نعيشها مع من يريد وطن ومن يبحث عن
الوطن ومن يهدم يف جدران الوطن ومن ال يفهم معنى الوطن كون الذي
اعجب فيه وشارك به هم اصدقاء يمثلون خارطة الوطن من اقصاه اىل
اقصاه وعذرا للمسميات فقد كانوا سنة وشيعة وعربا واكراد وتركمان
ومسلمني ومسيحيني ومن كل دين ومذهب فكان للفيس بوك هذه املرة
من اإلنجاز فعال كثريا مما عجز عنه السياسيون .اما الدعاء الذي اتمنى
ان يق�ول كل م�ن يقرأه آميني فج�اء فيه :اللهم اني اس�تودعك العراق
وأهله م�ن كورون الق�در وقدر الكورون ..اس�تودعك أمنه�م وأمانهم
وليلهم ونهارهم وأرضهم وس�مائهم ..دجلته�م وفراتهم ..احفظهم يا
رب يا من ال تضيع عنده الودائع ..آمني.

ينف�ر كثريون ،يف العادة ،من فكرة الوجود ش�خصيا على مدرّجات مالعب كرة
القدم يف بالدنا .ومهما بلغ حبهم للعبة األكثر ش�عبية يف العالم ،فإنهم يكتفون
ً
أساس�ية تمنعهم من
بمش�اهدتها من خلف شاش�ة التلفزي�ون ،ألن اعتباراتٍ
تحقيق رغبتهم يف حضور املباريات ً
حية عىل أرض امللعب ،ذلك أن الفكرة السائدة
أن هذه املالعب تتحوّل ،يف مرحل ٍة ما ،وعند احتدام التنافس ،إىل بيئ ٍة عنيف ٍة غري
ٌ
اش�تباكات بني أنصار كال الفريقني ،تستخدم فيها العيص
آمنة ،وغالبا ما تقع
وزجاج�ات املاء الفارغة ،فينتهي األمر بهم يف املخافر أو يف أقس�ام الطوارئ يف
املستش�فيات .كما ي�رى بعضهم أن بيئة املالع�ب لدينا خادش�ة للحياء ،وغري
مناسبة الصطحاب األطفال ،نظرا ً الستخدام جماهري الكرة ،يف ذروة انفعالهم،
ألفاظ�ا ً غري الئق�ة .لذلك تخلو املدرّجات تماما ً من الحضور النس�ائي ،عىل غري
ما يحدث بش�كل طبيعي يف بالد الله الواس�عة غري ملوثة التفكري ،ذلك أن أجواء
املباري�ات يف بالدنا اقرتنت يف أذهاننا بالس�لوكيات الرشس�ة واأللف�اظ النابية
الفجّ �ة والبلطجة والعدواني�ة واإلقليمي�ة البغيضة ،وانعدام ال�روح الرياضية
باملطل�ق.وال يمك�ن ،يف أي حال ،ل�وم أصحاب هذا االنطباع ال�ذي تكرّس مع ّززا
بالتغطي�ات اإلعالمية التي ترصد أحداث الش�غب ومظاه�ر الفوىض املصاحبة
ملجري�ات املباريات الكربى ،حي�ث يختلط فيها الحابل بالناب�ل ،وال يمكن ألح ٍد
التميي�ز بني املش�جع الحضاري« ،املحب للعب الحلو» والفتوّات من املش�اغبني
الجهلة الحارضين لغايات تبادل أقذع الش�تائم وإحداث الفتنة وإثارة الش�غب
وإفس�اد األجواء الرياضية الت�ي ينبغي أن تحمل قيما إنس�انية جميلة ،أهمها
املحبة والخري والجمال ،بل تعمل بش�ك ٍل مس�يّ س أحيانا عىل بث روح الضغينة
والكراهية ،وتشويه نفوس الصغار املعرّضني بسهولة لهذه التأثريات السلبية.
ولكن مش�هدا بالغ الجمال ،جرت أحداث�ه أخريا يف عمّان ،جعل الفكرة النمطية
عن مشجعي كرة القدم ،يف العموم ،قابلة للتغيري .ففي مبادرة إنسانية جميلة،
تجمهر ش�بّان من رابطة مش�جعي فريق الوحدات تحت رشفة املشجّ ع محمد
عاب�ورة ،وه�و زمي�ل لهم يبلغ س�تة عرش عاما ،تم تش�خيصه أخيرا بمرض
الرسطان .مش�هد إنس�اني حميم ،يبعث عىل القش�عريرة لفرط جماله ،طاقة
هائلة مشحونة بالحب واألمل اكتظت يف شارع الفتى املريض الذي خرج محييا
الرفاق األوفياء ،ش�اكرا له�م وقفتهم التضامنية املدهش�ة ،الجديرة بااللتفات
إعالميا ملا تع ّززه يف نفوس الناشئة من قيم إيجابية .وإذ يؤكد الخطاب الرسمي
عىل أهمية تمكني الشباب ،والرهان عليهم يف خطة النهضة ،إال أنه يفتقر آليات
التواص�ل املؤثر ،فيعمد إىل إقامة املحارضات وورش�ات العم�ل النظرية التي ال
طائ�ل منها.تواف�د الش�باب إىل بيت رفيقه�م ،وانطالق تلك الهتاف�ات العفوية
الصادق�ة من حناجره�م التي قالت له أن�ت أقوى من امل�رض أكثر جدوى من
عرشات املحارضات التي تجري يف قاعات الفنادق الفارهة ،وهي درس عميل يف
الحب والعطاء ،ق ّدمه أولئك الفتية بدون فذلكة أو تنظري .التضامن مع عذابات
اآلخرين ،واإلحس�اس بهم ،فك�رة نبيلة ،ال بد من تعزيزها .وكم كانت س�تبدو
أوس�ع تأثريا ،لو توجّ ه هؤالء إىل مركز الحسين للرسطان ،حيث يحتاج مرىض
متعبون فيه ملس�اتٍ إنسانية كهذه ،تخفف عنهم األلم واليأس والخوف ،وتبث
يف أرواحه�م روح العزيم�ة واإلرصار واألم�ل والرغب�ة يف الحياة .مل�اذا ال تصبح
هتاف�ات التش�جيع هذه تقلي�دا ،وطقس ف�رح يغمر األجس�اد الضعيفة التي
أرهقها الكيماوي ،يرسي يف أوردتها سمّا ال مناص منه .أوجاع كربى لن يخفف
من أثرها س�وى اإلحس�اس بوقفة اآلخرين التضامني�ة الصادقة .عندها فقط
س�وف يحرزون األهداف ،ويهزون ش�باك مرمى الحياة بكل القوة املمكنة عىل
هدير أصوات األحبة من املشجعني املحرّضني عىل الحب والحياة.

كـاريكـاتـير

دوريات رشطة نجدة بغداد تضبط سيارات مطلوبة
وأسلحلة غري مرخصة
بغداد  /المستقبل الراقي
تمكن�ت دوري�ات رشط�ة نج�دة
بغ�داد من ضبط عدد من الس�يارات
املطلوبة (عليها إشارة حجز) ضمن
مناطق متفرق�ة من العاصمة بغداد
عدد  ١٢عجلة ،جاء ذلك خالل إجراء
ممارس�ات أمني�ة ادت إىل ضب�ط
العجلات واألس�لحة .وت�م تس�ليم
املطلوبني إىل مراكز الرشطة.
كم�ا ألق�ت دوري�ات رشط�ة نجدة
بغ�داد القب�ض على  ٣أش�خاص
صادر بحقهم أم�ر قبض وفق املادة
(  )٢٩٢..٤٠٦..٣٤٦ضم�ن مناط�ق
الغزالي�ة ،و ح�ي الوحدة .ج�اء ذلك
خلال إج�راء ممارس�ة أمنية ضمن
املناطق املذكورة أسفرت عن القبض
عليهم.
وتمكن�ت دوري�ات رشط�ة نج�دة

االعظمي�ة من ضبط ش�خص يحمل
سلاح غري مرخص (مسدس) ضمن
منطقة ح�ي القاه�رة .يف الغضون،
تمكن�ت دوري�ات نج�دة بغ�داد من
القبض على  ٢٢٠متس�والً يف عموم

العاصمة بغداد ،فضالً عن حملة عىل
لكل من يخال�ف التعليمات القانونية
ويعرض حياة املواطنني للخطر حيث
تم ضبط عجالت عدد  ١١٨ودراجات
وعددها  ١٩٨مخالفة للقانون.

رشكة دواء تعلن توصلها لعالج حمتمل لفريوس كورونا
أكدت رشكة إنوفيو ( )Inovioاألمـريكية
أنه�ا توصـل�ت لتصـميم لق�اح الحمض
النـ�ووي للمص�ل العالج�ي لفـيروس
كورون�ا املس�تجد ،وال�ذي تمت تس�ميته
ب�ـ (.)4800-INOوق�ال د .جوزيف كيم
رئيس رشكة إنوفيو واملدير التنفيذي لها،
إن تجارب العقار ما قبل الرسيرية تجري
حال ًيا إذ تم إنتاج عينات أولية.
أم�ا التج�ارب الرسيري�ة فس�تبدأ بحلول
أبريل/نيس�ان املقب�ل داخ�ل الوالي�ات
املتحدة ،وبعده�ا الصني وكوريا الجنوبية
حي�ث يصي�ب الفريوس أع�دا ًدا كبرية من
األشخاص ،عىل أن يتم إنتاج مليون جرعة
عالجية بحلول نهاية الع�ام الجاري،وفق
رئيس الرشكة.
وفيما يلي الجدول الزمني للرشكة لتطور
اللقاح املعالج لكورونا:
 31ديس�مرب/كانون األول  :2019عل�م
علم�اء الرشك�ة بظهور فيروس كورونا
املس�تجد ال�ذي تس�بب يف انتش�ار مرض
يصيب الجه�از التنفيس يف مدينة ووهان،
بؤرة تفيش الفريوس بالصني.
 10يناير/كان�ون الثاني  :2020الباحثون

الصيني�ون يش�اركون التسلس�ل الجيني
لفريوس كورونا املس�تجد .وتصمم رشكة
إنوفي�و  inovioلق�اح الحم�ض الن�ووي
 4800-INOيف ثالث س�اعات بعد تلقيهم
للتسلس�ل الجين�ي وباس�تخدام تقنيتها
الخاصة بتكنولوجيا منصة أدوية الحمض
النووي .وصمم لق�اح  4800-INOبحيث
يماثل التسلس�ل الجيني للفريوس بشكل
ت�ام 10-23.يناير/كان�ون الثاني :2020
يس�ابق علم�اء الرشك�ة الزم�ن لتصنيع
لق�اح  4800-INOويب�دؤون التجارب ما

قبل الرسيرية.
 23يناير/كان�ون الثان�ي  :2020تس�تلم
رشك�ة إنوفي�و منح�ة تص�ل إىل  9ماليني
دوالر أمريك�ي م�ن التحال�ف م�ن أج�ل
ابتكارات التأهب للوب�اء ( )CEPIلتمويل
التج�ارب م�ا قب�ل الرسيري�ة الجاري�ة
والتطور الرسيري املبدئي للقاح.
 23يناير/كان�ون الثان�ي إىل  29فرباي�ر/
ش�باط  :2020تس�تمر التج�ارب ما قبل
الرسيري�ة ،م�ع اس�تجابات املناع�ة التي
تج�ري عىل الحيوان�ات ،وتطوير تصاميم

إقليم كندي يستيقظ عىل «كارثة» عمرها  13عام ًا

«هواوي» تطرح حاسبها
«ميت بوك »13

قال مسؤولون يف إقليم أونتاريو الكندي إن
عرشات املاليني م�ن الكمامات التي خزنها
اإلقلي�م يف أعق�اب تفيش فريوس س�ارس
لحماي�ة املواطنين والعاملين بالرعاي�ة
الصحي�ة تحس�با ألي وب�اء جدي�د انتهت
صالحيته�ا األمر الذي يثري تس�اؤالت حول
م�دى اس�تعداد أكبر إقليم كندي س�كانا
للتصدي لتفيش فريوس كورونا.
وكان إقلي�م أونتاري�و ق�د خ�زن قب�ل 13
عام�ا  55مليون كمامة م�ن نوع «إن»95
ومع�دات طبية أخ�رى بع�د أن ترضر من
وباء س�ارس أكثر من أي إقليم آخر يف كندا
يف عامي  2002و.2003
لكن املسؤولني يف اإلقليم أكدوا انتهاء تاريخ
صالحية الكمامات املخزنة.

تعت�زم رشك�ة «هواوي» طرح النس�خة األح�دث من حاس�بها املحمول
«هواوي ميت بوك  »13قريبا ً يف أسواق اململكة.
ويأتي الجهاز بتصميم عرصي ،وشاشة عالية الوضوح ،ووحدة معالجة
رس�وميات منفصلة ،ويتميز بأداء متفوق ،وزر تشغيل ببصمة اإلصبع،
إضافة إىل بطارية بقدرة  41.7واط /ساعة.
وتس�تهدف «ه�واوي» بجهازه�ا قاعدة عملاء عريضة تش�مل الطالب
الجامعيني والخريجني وطالب املدارس الثانوية ،ورجال األعمال.
ويعك�س مظه�ر وملمس «هواوي ميت ب�وك  »13مدى الج�ودة العالية
للجه�از ،حي�ث يتمت�ع بتصمي�م معدن�ي تندم�ج حوافه بسالس�ة مع
تش�طيبات من األملنيوم ناعم�ة والمعة تعكس مظه�ره ،إىل جانب توفر
مكرب صوت مزود بفتحات وأداء صوتي معزز.

العراقـي

وقال مس�ؤولون يف قطاع الصحة العامة إن
الكمام�ات يمكن أن تكون أق�ل فعالية بعد
م�رور تاريخ انته�اء الصالحي�ة املحدد من
جانب جهة اإلنتاج.

ويف الس�ابق أوص�ت املراك�ز األمريكي�ة
ملكافح�ة األم�راض والوقاي�ة منه�ا
باس�تخدام الكمام�ات ،الت�ي يم�ر تاريخ
انته�اء صالحيتها يف ح�االت وجود نقص
فيها لدرجة األزمة.
وعبر األطب�اء يف أونتاريو ع�ن القلق إزاء
وجود حاالت نقص يف إمدادات الوقاية من
األمراض مث�ل الكمامات وذل�ك عىل ضوء
الزي�ادة الكبيرة يف الطلب عليه�ا يف وجود
وباء مث�ل فريوس كورونا املس�تجد ،الذي
ظهر يف الصني ثم انترش يف عدد من مناطق
العالم.
وأعلن�ت كندا عن أكثر م�ن  70حالة إصابة
بفيروس كورون�ا وحال�ة وف�اة واح�دة
باملرض.

إناء خزف بأكثر من  4ماليني يورو
بيع إناء خزف صيني يعود تاريخه إىل النصف الثاني
م�ن القرن الثامن عشر يف مزاد بمبل�غ  4.1مليون
يورو الس�بت يف بورج يف وس�ط فرنسا وفق ما أفاد
مصور وكالة الصحافة الفرنسية.وبإضافة الرسوم،
يرتف�ع املبلغ ليصبح نحو  4.94ملي�ون يورو وفقاً
للمرشف عىل املزاد أوليفييه كلري الذي وصفها بأنها
«عملية بيع جيدة جداً».واشرتى هذه القطعة التي

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تصدر ع��ن مؤسس��ة المس��تقبل العراقي��ة
للصحاف��ة والطباع��ة والنش��ر

كان سعرها مقدرا ً بني مليون ومليوني يورو ،صيني
لم يكش�ف عن اس�مه عرب الهاتف.وقال كلري« :إنه
إناء مزين برس�وم باللون األزرق عىل خلفية بيضاء
تعرف باس�م (بيانهو) وتعود إىل النصف الثاني من
القرن الثامن عرش يف عهد اإلمرباطور تشيان لونغ».
ُ
وعثر عىل اإلناء خالل توزيع تركة يف ش�قة باريسية
تعود إىل عائلة تملك عقارا ً يف منطقة شير (وسط)،

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

وفق كلري.وأوضح« :مر أصحاب املنزل مئات أو آالف
امل�رات أمام هذه القطعة دون أن يكون لديهم أدنى
فك�رة عن قيمتها».وغالباً ما يك�ون الطلب مرتفعاً
على القطع التي تع�ود إىل عهد اإلمرباطور تش�يان
لون�غ .ففي أبريل (نيس�ان)  ،2018بي�ع وعاء من
الخ�زف يف مقابل  30.4مليون دوالر خالل مزاد لدار
سوذبيز يف هونغ كونغ.

07801969233
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التجارب الرسيرية عىل البرش.
مارس/آذار  :2020االستمرار يف التجارب
ما قب�ل الرسيرية ،واالنته�اء من تصميم
التج�ارب الرسيري�ة البرشي�ة ،وتحضري
أكث�ر م�ن  3آالف عينة تجريبي�ة من أجل
التج�ارب الرسيري�ة بالوالي�ات املتح�دة
والصين وكوري�ا الجنوبي�ة ،باإلضاف�ة
لتطوير خطط التصنيع واسع النطاق.
أبريل/نيس�ان  :2020تب�دأ التج�ارب
الرسيرية عىل  30متطوعا سليما بالواليات
املتح�دة ،وبعدها تبدأ التج�ارب الرسيرية
فورا يف الصني وكوريا الجنوبية
خريف  :2020يتم تقدي�م نتائج التجارب
الرسيرية ونرشها.نهاية  :2020يتم إنتاج
ملي�ون جرعة من لق�اح الحمض النووي
 4800-INOلعالج فريوس كورونا كوفيد-
.)19-COVID ( 19ويف مطل�ع الش�هر
الج�اري ،رصح مايك بن�س نائب الرئيس
األمريكي دونالد ترمب بأن بالده سترشع
خلال س�تة أس�ابيع يف إج�راء تج�ارب
مخربية على لقاح لعالج فريوس كورونا،
لكنه اس�تبعد أن يجهز اللق�اح خالل هذا
املوسم وإنما ربما بحلول الصيف.

شكر وتقدير

أتقدم بالش�كر والعرفان والتقدي�ر اىل الدكتور محمد عبد
الل�ه مهدي إختص�اص باطني�ة وقلبية إختص�اص دقيق
بأمراض الجهاز الهضمي والكبد ومساعدته الدكتورة نور
صباح عىل إنس�انيتهما ونبل أخالقهما وقيامهما بالواجب
اإلنس�اني مع التربع بإجراء العملي�ة دون أجور مضاعفة
تقربا اىل الله
املواطن وليد خالد

غيتس ومؤسسات خريية تتعهد بتقديم
املاليني لتطوير عالج لكورونا
تعه�دت مؤسس�ة بيل وميلن�دا غيتس واثنت�ان من املؤسس�ات الخريية
الكبيرة األخرى بتقديم  125مليون دوالر للمس�اعدة يف اإلرساع بتطوير
عالج لفريوس كورونا رسيع االنتش�ار ،والذي قالت عنه منظمة الصحة
العاملية يوم االثنني إنه يقرتب من مس�توى «الجائحة».وسترتكز الجهود
على عقاقري جديدة يمكن اس�تخدامها عىل الفور لعالج املرىض املصابني
بفيروس كورونا املس�تجد والفريوس�ات األخرى املحتملة يف املس�تقبل.
والهدف من املس�اعدات املالية هو ضمان أن يكون العالج متاحا يف الدول
الفقيرة وأن يكون س�عره يف متناول األفراد.ولم يت�م حتى اآلن إقرار أي
دواء مض�اد للفريوس�ات أو أي عالج آخر لتحسين جه�از املناعة يمكن
اس�تخدامه لعالج «كوفيد  »19وهو املرض الذي يس�ببه الفريوس.وقال
مارك س�وزمان املس�ؤول التنفيذي ملؤسس�ة بيل وميلندا غيتس يف بيان
«الفريوس�ات مثل كوفيد  19تنترش برسعة لكن تطوير األمصال والعالج
ملنعها يسري ببطء» ،حسبما نقلت وكالة «رويرتز».
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
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