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حمافظ البرصة :الوضع الصحي
يف املحافظة مطمئن ..ويؤكد :نرفض إقامة املراسم
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ملختلف الفعاليات االجتامعية

العتبة احلسينية
تنفذ رابع مركز للشفاء يف مستشفى
ص3
ابن اخلطيب ببغداد

دخ�ل رئيس الوزراء املكل�ف مصطفى الكاظمي
ّ
يتبق أمامه إال أيام معدودة
أسبوع الحسم ،إذ لم
لتقدي�م حكومت�ه إىل الربمل�ان ،وليص�وت عليها
األخري باملوافقة أو الرفض.
وق� ّدم الكاظمي برنامج�ه الحكومي إىل الربملان،
ودرس�ت لجنة مكلفة الربنامج واقرتحت إجراء
تعديالت بالتوافق مع الكاظمي من أجل تمرير.
وبالرغ�م م�ن ترسي�ب قائم�ة ب�وزراء حكومة
الكاظمي ،إال أن املكل�ف التزم الصمت ّ
حتى اآلن
بش�أنها .وحظيت القائمة بانتقادات واسعة من
قبل قوى سياسية.
أكدت مصادر ل�»املستقبل العراقي» أن الكاظمي
يجري سلس�لة لقاءات نهائية مع عدد من قادة
الكتل السياسية بشأن بعض األسماء املطروحة
لبع�ض الحقائ�ب التي ل�م يتم االتف�اق النهائي
بشأنها ،محاوالً حسم امللف وتقديم طلب تحديد
جلس�ة برملانية لعرض حكومته ع�ى التصويت
هذا األس�بوع .وعى الرغم من التوافق عى أغلب
تفاصي�ل حكومته مع تلك الكت�ل ،إال أن احتمال
تغري املواقف ما زال وارداً.
وق�ال مصدر مطلع عى املحادث�ات إن «حكومة
الكاظم�ي ش�به مكتمل�ة ،وه�و يحاول حس�م
الخالف بش�أن عدد من الوزارات املتبقية ،والتي
لم يتم التوافق بش�أن مرش�حيها بشكل نهائي،
وهي الدفاع والداخلية والعدل والخارجية» ،الفتا ً
إىل أن «اتصاالت الكاظمي مستمرة ،وأنه سيعقد
اجتماعا ً مع القوى التي رش�حته لحس�م امللف،
والطلب من الربملان عقد جلسة للتصويت».

التفاصيل ص2

رئيس اجلمهورية :التحديات التي تواجه بلدنا تتطلب املزيد من التكاتف

املالية الربملانية تستبعد ختفيض رواتب املوظفني وتدعو احلكومة إىل «سد العجز»

ص2

ص2

نائب كردي :نفط االقليم هيرب باالشرتاك
مع مسؤولني يف بغداد

بغداد  /المستقبل العراقي
اتهم عض�و مجلس الن�واب عن كتلة
املس�تقبل رسك�وت ش�مس الدي�ن
مس�ؤولني يف الحكوم�ة املركزي�ة
باش�رتاكهم م�ع نظرائه�م يف اقلي�م
كردس�تان بملف تهريب النفط .وقال
ش�مس الدين يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نس�خة من�ه ان قطع رواتب
موظفي االقليم بسبب الخالف النفطي
بني حكومت�ي املركز واالقليم امر غري
دس�توري وقانوني كونه يهدد وحدة
الع�راق .وأكد النائب املس�تقل «اننا يف

بإصابات تتخطى املليون والنصف ..أوربا األكثر ترضر ًا من «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي

ارتف�ع ع�دد اإلصابات بف�ريوس كورون�ا املس�تجد التي تم
تش�خيصها رسميا يف أوروبا إىل مليون ونصف ،أي أقل بقليل
من نصف عدد اإلصابات يف العالم حس�ب تعداد أجرته وكالة
فرانس برس ،أمس السبت .وبعدد اإلصابات الذي يبلغ مليون
و 506آالف و ،853والوفي�ات  140ألف�ا و ،260باتت أوروبا
الق�ارة األكثر ترضرا بوباء كوفي�د .19-وبلغ تعداد املصابني
بف�ريوس كورونا حول العالم ثالث�ة ماليني و 350ألفا و224
إصاب�ة ،يف حني تج�اوزت الوفيات  238ألف�ا و .334وكانت
منظمة الصحة العاملية ،قد قالت الجمعة ،إن جائحة كوفيد-

حمافظة بغداد تعلن
تنفيذ محلة العتقال اصحاب املولدات
املخالفني للتعليامت
ص3

الوقت نفسه نشجع عى اتخاذ قرارات
واج�راءات قانوني�ة م�ن الحكوم�ة
املركزي�ة ضد رئيس االقلي�م والوزراء
املتهمني بملف تهريب نفط كردستان
اىل الخارج» ،مس�تدركا ً «اال ان هنالك
جمل�ة ام�ور تمنع ذلك منها اش�رتاك
مسؤولني يف الحكومة الفيدرالية بهذا
امللف مما جعلهم يغضون الطرف عن
هذه املسالة الحساسة واملهمة» .وعد
شمس الدين تحالف احزاب السلطة يف
بغداد م�ع االحزاب الحاكمة يف االقليم
ض�د ابن�اء الش�عب وقط�ع ارزاقهم
من اخط�ر ان�واع الفس�اد ،والذي قد

يؤدي اىل ما ال تحمد عقباه .والس�بت
امل�ايض ،أعلن�ت الحكوم�ة االتحادية
إيق�اف دف�ع روات�ب موظف�ي إقليم
كردستان بش�مال البالد ،لعدم التزام
أربي�ل بتس�ليم واردات بي�ع النف�ط
إليها .وأظهرت وثيقة ملجلس الوزراء،
توجيها إىل وزارة املالية ،بوقف رصف
املبال�غ املالية املق�ررة كرواتب إلقليم
كردس�تان منذ كانون الثاني املايض،
واس�رتجاع نظريته�ا املرصوفة حتى
اآلن .وأرجعت الوثيقة س�بب التوقيف
إىل «عدم التزام اإلقليم بتسديد إيرادات
كمي�ات النفط الخام املتف�ق عليها».

ونهاية  ،2019ق�ال وزير النفط ثامر
الغضب�ان ،إن اتفاقا ت�م مع حكومة
أربيل ،يقيض بتسليم اإلقليم نفطه إىل
رشكة (سومو) الحكومية اعتبارا من
مطل�ع  ،2020بواقع  250ألف برميل
يومي�ا م�ن أص�ل  450ألف�ا منتج�ة
حاليا ،مقابل تفاهمات تسمح بوضع
حص�ة لإلقلي�م يف موازنة الب�الد .ويف
آذار امل�ايض ،أكد الغضب�ان أن اإلقليم
لم يس�لم نفطه وفقا لالتف�اق ،فيما
أوض�ح وزي�ر البلدي�ات يف الحكوم�ة
االتحادية بنكني ريكاني.

التفاصيل ص2

الصحة تسجل ( )66اصابة جديدة و( )59حالة شفاء من «كورونا»

 19ال تزال تمثل بش�كل واضح حالة ط�وارئ صحية عاملية،
وتثري القلق عى نحو خاص ،مع انتشارها عى نطاق أوسع يف
دول ذات نظم صحية ضعيفة .وبعد  3أشهر من تقديم لجنة
الطوارئ يف منظمة الصح�ة العاملية النصح ألول مرة للمدير
العام للمنظمة ،تيدروس أدهانوم غيربيسوس ،بإعالن حالة
ط�وارئ صحية عامة بس�بب فريوس كورونا املس�تجد ،قال
غيربيس�وس« :ال ت�زال الجائحة حالة ط�وارئ صحية عامة
تث�ري قلق�ا دوليا» .وأكد تي�دروس أن لديه «مخاوف ش�ديدة
تج�اه األثر املحتمل» ملرض كوفي�د 19-الناجم عن الفريوس
«يف الوق�ت ال�ذي يب�دأ في�ه (امل�رض) يف (االنتش�ار) بوترية
متسارعة يف دول ذات نظم صحية ضعيفة».

إيران تعد بالتعاون مع احلكومة املنبعثة من القرار السيايس العراقي

وزير النقل يصادق عىل توزيع أرباح منتسبي البحرية

 10مليون دوالر
إلجازة استثامر منتجع غابات
الرشش شامل البرصة
ص3

النفط تعلن جمموع
صادراهتا لشهر نيسان وانخفاض ًا
صادم ًا بالواردات
ص3

وزير الشباب والرياضة:
الوباء لـم يمنـع مالكاتنــا
اهلندسية من العمل
ص7
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ص3

الكرتونيا ..التعليم :اليوم استئناف الدراسة للفصل الدرايس الثاين يف مجيع اجلامعات
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،أمس السبت ،استئناف الدراسة للفصل الدرايس الثاني
يف جميع الجامعات الكرتونيا ً اليوم االحد.
وذكر بيان للوزارة انه «تم اس�تئناف الدراسة الس�تكمال الفصل الدرايس الثاني {الكورس الثاني}
للعام الدرايس  2020-2019يف جميع الجامعات التي اعتمدت التقويم الجامعي البديل وعن طريق
التعليم االلكرتوني ايضا وذلك بعد انتهاء الكورس األول حسب التوقيتات التي اعلنت عنها الوزاوة
س�ابقا» .واكد البيان ان «الوزارة ستس�عى إلعطاء الطلبة جميع املعلومات املهمة يف املنهاج دون
أي تأثري بسبب كورونا وتعطيل الدوام االجباري وعن طريق نظام التعليم اإللكرتوني الذي سيكون
جزءا ً من الدراس�ات األولية يف الجامعات» .وتابع البيان ان�ه «يف ما يخص االمتحانات فان الوزارة
منحت مرونة وصالحية للجامعات بتحديد موعد مناس�ب بعد عودة الدوام بش�كل رسمي وتهيب
بجميع الطلبة باملتابعة واس�تمرار التواصل مع اس�اتذتهم وجامعاتهم الكرتونيا تحقيقا ملصلحة
سري العملية التعليمية لهم».
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المستقبل العراقي  /عادل الالمي

دخ�ل رئيس ال�وزراء املكل�ف مصطف�ى الكاظمي
ّ
يتبق أمام�ه إال أيام معدودة
أس�بوع الحس�م ،إذ لم
لتقديم حكومت�ه إىل الربملان ،وليصوت عليها األخري
باملوافقة أو الرفض.
وق� ّدم الكاظم�ي برنامج�ه الحكوم�ي إىل الربملان،
ودرس�ت لجن�ة مكلف�ة الربنامج واقرتح�ت إجراء
تعديالت بالتوافق مع الكاظمي من أجل تمرير.
وبالرغ�م م�ن ترسي�ب قائم�ة ب�وزراء حكوم�ة
الكاظم�ي ،إال أن املكل�ف الت�زم الصم�ت ّ
حتى اآلن
بشأنها .وحظيت القائمة بانتقادات واسعة من قبل
قوى سياسية.
أكدت مصادر ل�»املس�تقبل العراق�ي» أن الكاظمي
يج�ري سلس�لة لق�اءات نهائية مع ع�دد من قادة
الكتل السياس�ية بش�أن بعض األس�ماء املطروحة
لبع�ض الحقائ�ب الت�ي ل�م يت�م االتف�اق النهائي
بش�أنها ،محاوالً حس�م امللف وتقدي�م طلب تحديد
جلس�ة برملانية لعرض حكومته عىل التصويت هذا
األسبوع .وعىل الرغم من التوافق عىل أغلب تفاصيل
حكومته مع تل�ك الكتل ،إال أن احتمال تغري املواقف
ما زال وارداً.
وق�ال مصدر مطل�ع ع�ىل املحادث�ات إن «حكومة
الكاظمي ش�به مكتملة ،وهو يحاول حسم الخالف
بش�أن عدد م�ن ال�وزارات املتبقي�ة ،والت�ي لم يتم
التوافق بشأن مرشحيها بشكل نهائي ،وهي الدفاع
والداخلية والعدل والخارجية» ،الفتا ً إىل أن «اتصاالت
الكاظمي مس�تمرة ،وأنه س�يعقد اجتماع�ا ً مع القوى
التي رش�حته لحس�م املل�ف ،والطلب م�ن الربملان عقد
جلسة للتصويت».
وأكد أن «الكاظمي يح�اول أن ينهي حواراته مع الكتل،
ُ
لتعقد جلس�ة الربملان خالل هذا األسبوع ،تحسبا ً لتغيري
مواقف الكتل السياسية» ،مشريا ً إىل أن «اجتماع سيكون
حاس�ماً ،ففي حال تم االتفاق مع الكتل بشأن مرشحي

ال�وزارات املتبقية أو االتفاق عىل إبقائها ش�اغرة إىل ما
بعد جلسة التصويت ،فإن الكاظمي سيطلب من الربملان
عقد الجلسة».
وتنتهي املهلة الدس�تورية املمنوحة للكاظمي يف التاسع
من الشهر الجاري ،ويكون التكليف باطالً يف حال تجاوز
املهلة الدستورية.
ووفقا ً لتوزيع الحقائ�ب الوزارية ،فإن  11وزارة ذهبت
للكتل الش�يعية ،و 6وزارات للكتل الس�نية ،و 3لألكراد،

فيما تبقت وزارتان لألقليات.
ورسّبت وكاالت أنباء عراقية محلية قوائم متضاربة عن
مرش�حي الوزارات يف حكومة الكاظمي ،وضمّت حارث
محم�د أو عبد الكريم هاش�م ل�وزارة الخارجية ،وعزام
قن�رب آغا للصحة ،وجواد عبد الرضا للنقل ،وأركان قادر
للع�دل ،وعدنان درجال للش�باب ،وإحس�ان عبد الجبار
للنفط ،وطالب الكعبي للزراعة ،وهاش�م داود للثقافة،
وعثم�ان الغانم�ي أو عدنان ال�زريف للداخلي�ة ،وجمعة

عن�اد للدفاع ،وأركان ش�هاب لالتص�االت ،وكاظم
الس�هالني للعمل ،وجاسم األس�دي للموارد املائية،
وماه�ر جوهان للتج�ارة ،ومنهل عزي�ز للصناعة،
ونبي�ل عبد الصاحب للتعليم العايل والبحث العلمي،
وفالح القي�ي للرتبية ،ون�زار قحط�ان للكهرباء،
وخال�د بت�ال للتخطي�ط ،وإيف�ان فائ�ق للهجرة،
ونازي�ن محمد لإلعم�ار ،فيما لم تتضمن مرش�حا ً
لوزارة املالية.
إىل ذلك ،أك�د «تحالف الفتح» وجود اتفاق عىل منح
الثقة لحكومة الكاظمي .وقال النائب عن التحالف،
فاضل الفتالوي ،إن «الحوارات مع الكاظمي وصلت
إىل مراحله�ا النهائي�ة ،وهناك أجواء طيبة لحس�م
امللف بش�كل رسيع» ،مبيناً ،يف ترصيح صحايف ،أن
«القوى السياس�ية ليس أمامه�ا إال التصويت عىل
الحكوم�ة الجدي�دة ،وأن جميع الكت�ل متفقة عىل
من�ح الثقة له�ا ،إال أن هناك بع�ض وجهات النظر
التي سيتم حلّها قبل عقد الجلسة».
وع�ىل الرغ�م م�ن التوافق ب�ن الكاظم�ي والقوى
الرئيس�ة الت�ي رش�حته للمنص�ب ،إال أن جه�ات
سياس�ية أكدت عدم وجود ضمانات نهائية لتمرير
الكابينة ،وأن التوافقات قابلة للتغيري.
وقال النائب عن «تحالف س�ائرون» ب�در الزيادي،
إن «الكت�ل السياس�ية ش�به متفقة بش�كل نهائي
عىل الحقائ�ب الوزارية ،مع الكاظمي ،وتم حس�م
املرش�حن ،وإن الكاظمي من�ح الكتل حصصها يف
الكابين�ة ،أي أنها س�تكون حكوم�ة محاصصة»،
مبين�ا ً أن «هن�اك أرب�ع وزارات متبقية لم تحس�م
حتى اآلن بش�كل نهائي ،وهي الدفاع والداخلية واملالية
والنف�ط ،إذ م�ا زال هن�اك خ�الف ب�ن الكت�ل بش�أن
املرشحن لها» .واعرتض األقليات ،مثل القوى املسيحية
والرتكمانية ،عىل تشكيلة الكاظمي للمناصب الوزارية،
واعتربتها بداية غري موافقة للحكومة الجديدة.
ول�وّح القوى املس�يحية برفض التصوي�ت للكاظمي يف
الربملان ،فيما لم يتضح موقف القوى الرتكمانية.

نائب كردي :نفط االقليم هيرب باالشرتاك مع مسؤولني يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
اته�م عض�و مجل�س النواب ع�ن كتلة
املستقبل رسكوت شمس الدين مسؤولن
يف الحكوم�ة املركزي�ة باش�رتاكهم مع
نظرائه�م يف اقلي�م كردس�تان بمل�ف
تهري�ب النفط .وق�ال ش�مس الدين يف
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه
ان قطع رواتب موظفي االقليم بس�بب
الخ�الف النفط�ي بن حكومت�ي املركز
واالقلي�م ام�ر غ�ري دس�توري وقانوني

احلكيم يدعو
إىل ابعاد امللف االمني عن
التجاذبات السياسية
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم،
أم�س الس�بت ،اىل ابعاد املل�ف االمني
عن اية تجاذبات سياس�ية من شأنها
ان تع�رض البلد اىل انتكاس�ة ال يحمد
عقباها.
وقال الحكيم يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه« ،فجعنا بنبأ
استشهاد واصابة العرشات من ابطال
الحشد الش�عبي والرشطة االتحادية
بع�د تصديه�م لسلس�لة تعرض�ات
ارهابي�ة غ�ادرة يف مناط�ق متع�ددة
م�ن ص�الح الدي�ن واط�راف مدين�ة
سامراء».
واضاف« ،عىل الرغم من تلقينا بشائر
دحر ه�ذه العصابات الغ�ادرة اال ان
الحزن يتملك مش�اعرنا لفقدان هذه
الثلة الطيبة من الشهداء الذين ضحوا
بارواحه�م يف ه�ذا الش�هر الفضيل»،
مش�ريا اىل ان «ه�ذا الخ�رق االمن�ي
بحاج�ة لوقفة جادة وقراءة لحيثيات
امللف االمني».
وتاب�ع« ،يتطالب اس�رتاتيجية امنية
تضم�ن القضاء عىل جي�وب االرهاب
الداع�ي ورضورة اتخ�اذ تداب�ري
الحيط�ة والح�ذر وع�دم الته�اون
والرتاخ�ي الس�يما يف املناطق الرخوة
امني�ا ،كم�ا ونطال�ب بابع�اد املل�ف
االمني عن اي تجاذبات سياس�ية من
ش�أنها تعريضه اىل انتكاسة ال يحمد
عقباها».

كونه يه�دد وحدة الع�راق .وأكد النائب
املس�تقل «اننا يف الوقت نفس�ه نش�جع
ع�ىل اتخاذ ق�رارات واج�راءات قانونية
من الحكومة املركزية ضد رئيس االقليم
وال�وزراء املتهم�ن بمل�ف تهريب نفط
كردس�تان اىل الخارج» ،مس�تدركا ً «اال
ان هنال�ك جمل�ة امور تمن�ع ذلك منها
اشرتاك مسؤولن يف الحكومة الفيدرالية
بهذا امللف مم�ا جعلهم يغضون الطرف
عن هذه املسالة الحساسة واملهمة».
وعد شمس الدين تحالف احزاب السلطة

يف بغ�داد مع االحزاب الحاكمة يف االقليم
ض�د ابناء الش�عب وقط�ع ارزاقهم من
اخطر انواع الفس�اد ،والذي قد يؤدي اىل
ما ال تحمد عقباه.
والس�بت امل�ايض ،أعلن�ت الحكوم�ة
االتحادي�ة إيقاف دف�ع رواتب موظفي
إقلي�م كردس�تان بش�مال الب�الد ،لعدم
التزام أربيل بتس�ليم واردات بيع النفط
إليه�ا .وأظهرت وثيقة ملجل�س الوزراء،
توجيه�ا إىل وزارة املالي�ة ،بوقف رصف
املبال�غ املالي�ة املق�ررة كروات�ب إلقليم

كردس�تان منذ كان�ون الثان�ي املايض،
واس�رتجاع نظريته�ا املرصوف�ة حت�ى
اآلن .وأرجع�ت الوثيقة س�بب التوقيف
إىل «عدم التزام اإلقليم بتس�ديد إيرادات
كميات النفط الخام املتفق عليها».
ونهاي�ة  ،2019ق�ال وزي�ر النفط ثامر
الغضب�ان ،إن اتفاق�ا ت�م م�ع حكومة
أربي�ل ،يقيض بتس�ليم اإلقليم نفطه إىل
رشكة (س�ومو) الحكومي�ة اعتبارا من
مطل�ع  ،2020بواق�ع  250أل�ف برميل
يوميا من أص�ل  450ألفا منتجة حاليا،

مقاب�ل تفاهمات تس�مح بوضع حصة
لإلقليم يف موازنة البالد .ويف آذار املايض،
أكد الغضبان أن اإلقليم لم يس�لم نفطه
وفقا لالتفاق ،فيما أوضح وزير البلديات
يف الحكوم�ة االتحادية بنك�ن ريكاني،
الس�بت ،يف حديث متلفز ،صعوبة توفري
روات�ب املوظفن للش�هر املقبل بس�بب
تراجع أسعار بيع النفط عامليا.
وتدفع بغ�داد ش�هريا  453مليار دينار
عراقي (نحو  380مليون دوالر) كرواتب
ملوظفي إقليم كردستان.

رئيس اجلمهورية :التحديات التي تواجه بلدنا تتطلب املزيد من التكاتف
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت رئاس�ة الجمهورية ،أم�س الس�بت ،يف أول تعليق
لها ع�ىل حاثة تعرض القوات األمنية والحش�د الش�عبي
إىل هج�وم من عنارص «داعش» يف مناطق عدة من صالح
الدي�ن بينها مكيش�يفة مس�اء الجمعة ،أن الع�راق أمام
واج�ب مالحقة فل�ول التنظي�م والحفاظ ع�ىل املنجزات
املتحققة.
وقالت الرئاس�ة يف بيان تلقت املس�تقبل االعراقي نسخة

منه« ،قامت عصابات داعش اإلرهابية بمحاولة اجرامية
يف التع�رض عىل قواتنا األمنية وأبطال الحش�د الش�عبي
يف محافظ�ة صالح الدين ،ويف الوقت الذي نش�يد بصالبة
قواتن�ا األمني�ة وأبطال الحش�د وش�جاعتهم يف التصدي
لتل�ك العصاب�ات اإلجرامي�ة ،فإننا أمام واج�ب مالحقة
هذه الفلول وتطهري األرايض العراقية من بقايا اإلرهاب،
والحفاظ عىل املنجزات املتحققة ضد تنظيم داعش».
وأضاف�ت ،أن «التحدي�ات التي تواجه بلدن�ا تتطلبّ ،
منا
اليوم أكثر من أي وقت م�ى ،املزيد من التكاتف والتآزر

والتع�اون وتوحي�د الصف�وف ب�ن كل الق�وى الوطنية،
ملواجهة تلك الظروف الحرجة ،واإلرساع بتشكيل حكومة
قادرة عىل النهوض بمسؤولياتها يف حماية أمن واستقرار
وس�يادة العراق ،وتحقيق آمال العراقي�ن وتطلعاتهم يف
حياة حرة كريمة».
وتعرضت قطعات الحش�د الش�عبي مساء امس الجمعة،
اىل هج�وم م�ن عنارص تنظي�م «داع�ش» يف مناطق عدة
ب صالح الدين بينها مكيش�يفة ،أدت إىل خس�ائر برشية
بالطرفن بينهم مقتل عرشة من الحشد الشعبي.

حكومة كردستان سترصف «أموال متاحة» للموظفني وسرتسل وفدها جمدد ًا اىل بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
اجتم�ع رئي�س حكومة إقليم كردس�تان
م�رسور بارزاني ،أم�س الس�بت ،بالوفد
الحكومي املفاوض الذي زار بغداد األسبوع
امل�ايض .وذك�ر بي�ان ملكت�ب البارزان�ي
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان
«الوفد الذي ترأس�ه نائب رئي�س الوزراء
قوب�اد طالباني ،قدم عرض�ا ً مفصالً عن

نتائ�ج الزي�ارة إىل بغداد ،كما ش�دد الوفد
ع�ىل اس�تمرار املباحث�ات م�ع الحكومة
االتحادية لضم�ان وتأمن حق�وق إقليم
كردس�تان ومس�تحقاته الدس�تورية».
واض�اف البيان ان�ه «من املق�رر أن يزور
وف�د حكومة إقليم كردس�تان ،بغداد مرة
أخ�رى ه�ذا األس�بوع إلكم�ال م�ا جرى
التباح�ث بش�أنه ب�ن الجانب�ن» .وتابع
البي�ان ،انه «ت�م خالل االجتماع تس�ليط

الضوء عىل الوضع املايل الراهن يف اإلقليم،
إذ قررت رئاس�ة الحكوم�ة البدء برصف
رواتب املوظفن حسب اإلمكانات املتاحة
حالياً ،وج�رى يف االجتم�اع كذلك الرتكيز
ع�ىل أهمية االس�تمرار يف تطبي�ق قانون
اإلصالح ،وتقرر البدء باسرتداد األموال من
الرشكات املديونة للحكومة هذا األسبوع،
وذلك بعد انقضاء املهل�ة الزمنية املحددة
لإلخط�ار ال�ذي اُرس�ل لتلك ال�رشكات».

واش�ار اىل ،ان»االجتماع ناق�ش الدعوات
الحالية لتطبيق نظام الالمركزية اإلدارية
يف اإلقلي�م ،إذ ش�ددت الق�وى املؤتلفة يف
الحكوم�ة عىل أن هذه املس�ألة هي جزء
م�ن برنام�ج عم�ل التش�كيلة الوزاري�ة
التاس�عة ويجب أن ترشف الحكومة عىل
ذل�ك ،وج�رى التأكي�د ع�ىل وح�دة كيان
إقلي�م كردس�تان ورفض جميع أش�كال
التجزئة».

الصحة تسجل ( )66اصابة جديدة و( )59حالة شفاء من «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الصح�ة ،أم�س الس�بت ،عن
تسجيل  66اصابة جديدة بفايروس كورونا،
مؤكدة شفاء  59مصابا ً يف البالد.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة من�ه ،إن «مخت�ربات وزارة الصح�ة
والبيئة س�جلت له�ذا الي�وم ( )66إصابة يف
العراق موزعة كالتايل ،بغداد /الرصافة،16 :
بغداد /الكرخ ،11 :مدين�ة الطب ،8 :كربالء

املقدسة ،3 :البرصة ،1٧ :واسط ،1 :كركوك:
 ،1املثنى ،1 :اربيل ،6 :صالح الدين .»2 :
وأضاف البيان أنه «تم تس�جيل حالة واحدة
يف بغداد/الرصاف�ة» ،مش�ريا اىل أن «ح�االت
الش�فاء كانت  59حالة  ،وكم�ا ييل ،بغداد/

الرصافة ،32 :النج�ف األرشف ،٧ :البرصة :
 ،13واسط ،1 :املثنى ،4 :ذي قار.»2 :
وتاب�ع البي�ان أن «مجموع اإلصاب�ات بلغ :
 ،2219ومجم�وع الوفي�ات ،95 :مجم�وع
حاالت الشفاء.»14٧3 :
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الكاظمي :العمليـة االرهابية ضد احلشد
حماولة يائسة الستثامر التناحر السيايس
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئيس الوزراء املكلف مصطفى
الكاظمي ،أمس السبت ،أن العملية
االرهابية ضد الحشد الشعبي تمثل
محاول�ة يائس�ة الس�تثمار حال�ة
التناحر السيايس.
وق�ال الكاظم�ي يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه،

إن “العملية االرهابية ضد الحش�د
الش�عبي تمث�ل محاول�ة يائس�ة
الستثمار حالة التناحر السيايس”.
وأض�اف أن «املطلوب هو املزيد من
املس�ؤولية يف التعاط�ي م�ع ملف
تش�كيل الحكومة بعي�دا ً عن روح
االستئثار والتحاصص” ،مؤكدا أنه
“س�نالحق زمر االرهاب أينما فروا
وستكون نهايتهم قريبة”.

املالية الربملانية تستبعد ختفيض رواتب
املوظفني وتدعو احلكومة إىل «سد العجز»
بغداد  /المستقبل العراقي
استبعدتِ اللجنة املالية يف مجلس النواب تقليل او التالعب برواتب املوظفن
ومخصصاتهم ،فيما دعت الحكومة اىل ايجاد بدائل اخرى لسد العجز.
وق�ال عضو اللجنة املالية حنن قدو ،يف ترصيح صحفي ان «تعديل رواتب
املوظف�ن يحتاج اىل قانون وكذلك املخصصات هي االخرى حددت بقوانن
خاص�ة» ،مش�ريا اىل ان «تقلي�ل الرواتب م�ن دون تعدي�ل يف القانون يعد
مخالفة قانونية».
واض�اف قدون انه « عىل الحكومة ايجاد بدائل اخرى» ،مس�تغربا «صمت
الحكوم�ة من ضخ  435مليار دينار عراقي اىل االقليم من دون ان تس�تلم
دينارا عراقيا».
واوض�ح ،ان الحديث ع�ن موازنة  2020ال يمكن التكه�ن به اآلن ،كون ال
توجد حكومة بعد» ،مش�ريا اىل انه «يف حال تش�كيل حكومة س�يكون من
اولوياتها اج�راء تعديالت عىل املوازنة لضم�ان الرواتب ومحاربة فريوس
كورونا».

إيران تعد بالتعاون مع احلكومة املنبعثة
من القرار السيايس العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د املتح�دث باس�م الخارجي�ة
االيرانية عباس موس�وي ،أن بالده
ستتعاون مع الحكومة املنبعثة من
القرار السيايس العراقي.
وقال موسوي يف إش�ارة إىل اختیار
مصطفى الكاظم كمكلف لتشكيل
الحكوم�ة م�ن ِقب�ل وال�ذي ج�اء
وتوافق بن الزعماء
نتيجة إلجماع
ٍ
الشيعة والقوی السياسية الكردية
والس�نية ،إن «جمهوري�ة إي�ران
اإلس�المية تدعم أي قرار یستند إيل

إجم�اع القوی السياس�ية يف البالد
حی�ث نعت�رب ه�ذا املوضوع ش�أنا ً
داخلیا ً بالضبط».
واض�اف «قد أعلن�ا م�رارًا وتكرارا ً
أن ه�ذه مس�ألة تخ�ص الش�عب
والحکوم�ة العراقی�ة والربمل�ان
والقوی السياس�ية حیث سياس�ة
إي�ران يف ه�ذه القضية ه�ي دعم
نتيجة قرار تستند إىل رأي الحكومة
والشعب العراقي وبالتأکید ان ایران
سوف تعمل وتتعاون مع الحكومة
املنبعثة م�ن هذا الق�رار واالجماع
السيايس يف العراق».

بالسخارت حتث
عىل تشكيل احلكومة بشكل عاجل :العراق ليس
لديه املزيد من الوقت
بغداد  /المستقبل العراقي

ش�ددت ممثلة االمم املتحدة يف العراق جنن بالسخارت ،أمس السبت ،عىل
رضورة تش�كيل حكومة عاجلة بدعم واس�ع ،فيما اش�ارت اىل ان العراق
ليس لديه املزيد من الوقت.
وقال�ت بالس�خارت ،يف تغري�دة له�ا عىل موق�ع «تويرت» واطلع�ت عليها
«املس�تقبل العراقي» ان «األزمات الحادة املتعددة تستمر يف دفع العراق إىل
املجهول» ،مبينة «من الرضوري تشكيل حكومة عاجلة بدعم واسع».
واضافت ان «التسوية السياسية هي عالمة عىل النضج السيايس ومصدر
املرونة».
وتابعت «تذكري ودي للسياسين :العراق ليس لديه املزيد من الوقت».

الكعبي حيذر من الرتاخي بتطبيق االحرتازات
االمنية واالوامر العسكرية
بغداد  /المستقبل العراقي
حمل النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ،أمس السبت،
القي�ادات االمنية مس�ؤولية تنام�ي هجمات عصابات داع�ش األخرية يف
مكيش�يفة بمحافظة صالح الدين ،محذرا من الرتاخي بتطبيق االحرتازات
االمنية واالوامر العسكرية.
وق�ال الكعبي ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن “عصابات
داعش استغلت الظروف االخرية ملجابهة جائحة كورونا ,وانشغال االجهزة
االمني�ة به�ذا االمر فضال ع�ن املش�اكل االقتصادية والسياس�ية املتعلقة
بتشكيل الحكومة ,لتقوم باستهداف عدد من املناطق “.
واض�اف ان�ه “س�بق وان ح�ذر م�ن خط�ورة الرتاخ�ي االمن�ي يف بعض
املحافظات” ،مشددا عىل ان “القيادات االمنية مسؤولة بشكل مبارش عن
تك�رار الهجم�ات االرهابية وعدم فرض الح�االت الطارئة يف هذه املناطق
املس�تهدفة وعدم التنس�يق فيما بينها ،وعليها كان واجب اتخاذ خطوات
اس�تباقية واعتم�اد املعلوم�ة االس�تخبارية ملنع هكذا هجم�ات وتفويت
الفرصة امام االرهاب واحباط اي مخططات تقف خلفها جهات خارجية
“ .وكانت مناطق عدة يف صالح الدين ابرزها ميكشيفة تعرضت اىل سلسلة
هجمات ارهابية من قبل داعش يف س�اعة متاخرة من مساء يوم امس ما
اسفر عن استشهاد  10من افراد الحشد الشعبي واصابة اخرين.
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ً
مواطنا سيتم نقلهم اىل اماكن خاصة بالوافدين
خلية االزمة أعلنت وصول طائرتني على متنها «»247

حمافظ البرصة :الوضع الصحي يف املحافظة مطمئن ..ويؤكد :نرفض إقامة املراسم ملختلف الفعاليات االجتامعية
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
أب�دى محاف�ظ الب�رصة أس�عد عبداالم�ري
العيدان�ي ،اطمئنان�ه ،ع�ىل الوضع الصحي
يف املحافظ�ة ،مش�ددا ع�ىل رضورة التباعد
االجتماعي والغاء التجمعات االجتماعية.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان ورد ل�»املس�تقبل
العراقي» ،أُحب أن أُطمنئ أهايل البرصة عىل
الوضع الصح�ي يف املحافظة ،اذ بدأت اعداد
االصابات ترتاجع،
ولفت إىل أن اليوم األول من شهر أيار تضمن
تس�جيل ( )١7إصابة ،سبعة منها ملالمسني
إلصابات س�ابقة يف منطقة الخورة بقضاء
الهارثة ،وتس�ع إصاب�ات يف منطقة القبلة،
ومصاب�ا ً واح�دا ً ج�اء للفح�ص وظه�رت

م�ع أي فعالي�ة اجتماعية تتطل�ب حضور
تجمعات برشية كبرية.
بدوره ،اعلن عضو خلية االزمة يف محافظة
البرصة حكي�م املياحي عن وصول طائرتني
االوىل كان�ت قادم�ة من الس�ويد تضم عىل
متنه�ا ( )97مواطن عراقي ،مش�ريا اىل انه
تم اخذ كافة الفحوصات لهم من قبل دائرة
صح�ة الب�رصة يف املط�ار ،مبين�ا اىل انه تم
نقله�م اىل الكم املوجود يف الرميلة الش�مايل
ال�ذي ت�م اع�داده خصيص�ا للوافدي�ن من
خارج العراق.
وق�ال املياح�ي يف بي�ان صحف�ي ورد
ل�»املس�تقبل العراقي» ،ان�ه «وصلت ايضا
قب�ل قلي�ل يف مطار الب�رصة ال�دويل طائرة
ثاني�ة قادمة من مطار موس�كو تحمل عىل

إصابته.
وعن العالج ،أك�د إىل أن البرصة تقدم أفضل
عناية صحية عىل مس�توى العراق ،ويمكن
سؤال املتعافني الذين خرجوا من العزل،
مبين�ا إن�ه يتابع الوض�ع يف رده�ات العزل
بش�كل يوم�ي ،وأحيان�ا تك�ون املتابع�ة
متواصل�ة وألكث�ر م�ن م�رة م�ع مديري�ة
الصحة.
وج�دد محاف�ظ الب�رصة ،دعوت�ه للعوائ�ل
البرصية بعدم إقامة الفعاليات االجتماعية
مهم�ا كان الس�بب ،مؤك�دا ع�ىل رضورة
التباع�د االجتماع�ي خ�الل الف�رتة الحالية
من أجل الوصول إىل منع تس�جيل أي إصابة
بفايروس كورونا،
ون�وه إىل أنه وجه األجهزة األمنية بالتش�دد

اختذت مجلة من االجراءات القانونية

التجارة :نتعرض حلملة غري منصفة وأربع جهات حملية وعاملية فاحصة اكدت سالمة الرز الفيتنامي
بغداد  /المستقبل العراقي

ردت وزارة التجارة ،عىل اتهامات مضللة ساقتها جهات
إعالمي�ة بش�أن ع�دم صالحية حمول�ة ال�رز الفيتنامي
املجهز من الرشكة العراقية الفيتنامية ،مؤكدة صالحيته
لالستهالك البرشي.
وقال�ت الوزارة يف بي�ان لها ورد ل�»املس�تقبل العراقي»،
انه «نأس�ف ملا يرد من معلومات مغلوطة ومضللة وغري
حقيق�ة تقف خلفه�ا جهات معروفة ح�ول حمولة الرز
الفيتنام�ي الت�ي تعاقدت ال�وزارة لرشائها م�ن الرشكة
العراقية -الفيتنامية التي تمتلك الوزارة نس�بة  %55من
رأس مالها».
وتابعت ال�وزارة« :لقد طلبنا بفحص ال��  DNAللوقوف
ع�ىل نوع الرز املجهز ولدينا مخاطبات مع مكتب الس�يد
رئي�س ال�وزراء واملجلس ال�وزاري لالقتص�اد الذي احال
املوض�وع ل�وزارة التخطي�ط للنظ�ر في�ه وف�ق االليات
التعاقدي�ة التي تحصل اثن�اء االنحراف يف العقود وهنالك
توافق وراي مشرتك ايضا مع لجنة االقتصاد واالستثمار
يف مجل�س النواب للعمل بااللي�ات التعاقدية كون جميع
الفحوص�ات أظهرت صالحي�ة الكميات املتعاق�د عليها
لالستهالك البرشي ولكن هنالك من يحاول التأثري وخلط
االوراق واملس�اس بقوت املواطن يف ه�ذه الفرتة الصعبة
التي يمر بها العراق والعالم».

واكدت الوزارة يف بيانها ان رشكة تجارة الحبوب «اوقفت
خطاب الضم�ان الخاص بالعقد واملقدم من قبل الرشكة
العراقي�ة الفيتنامي�ة املجهزة للكميات كذلك تم تش�كيل
لجن�ة تحقيقية وزارية للنظر يف املوضوع وبيان اس�باب
اس�تالم الكميات رغم ان رشكة املوان�ئ العراقية طالبت
الوزارة مرات كثرية باس�تالم الكميات وتفريغ الحموالت
وع�دم ابقائه�ا يف عرض البح�ر»  ،موضحة ان�ه «لم يتم
توزي�ع اي م�ن كمي�ات العقد بانتظ�ار تطبي�ق االليات
الت�ي وضعته�ا وزارة التخطيط والت�ي تؤكد عىل وجوب
اس�تالم كميات ال�رز كونها صالحة لالس�تهالك البرشي
ولكن بنسبة خصم يتم االبالغ عنها للرشكة املجهزة التي
اوقفت الوزارة التعامل معها لحني اكمال التحقيق».

ومض�ت اىل الق�ول ان «هيئ�ة ال�راي يف الوزارة ناقش�ت
موضوع العقد م�ع الرشكة العراقية الفيتنامية بش�كل
مس�تفيض واطلعت ع�ىل كافة االج�راءات التي اتخذتها
الرشكة املعنية وقررت احال�ت املوضوع اىل مجلس ادارة
الرشكة العامة لتجارة الحبوب حسب االختصاص للعمل
وفق الضوابط املنصوص عليها بالقوانني وتطبيق االليات
التي ارس�لتها وزارة التخطيط بهذا الخصوص مع وضع
اليد عىل خطاب الضمان الذي قدمته الرشكة املجهزة عىل
ان يتم العمل بموجب نسبة الخصم التي قررتها الرشكة
يف وقت سابق».
واكدت الوزارة انها « من اكتشفت الخلل يف اليات التجهيز
واالنحراف يف العقد وان لديها اجراءات قانونية حاس�مة
بح�ق الرشك�ة املجه�زة»  ،رافض�ة زجه�ا يف رصاع�ات
سياس�ية او اس�تغالل ملف االمن الغذائ�ي العراقي الذي
يمثل اولوية يف نشاطاتها بضغوط تمارس مع مفاوضات
تشكيل الحكومة.
وبين�ت بالق�ول ،إن «الس�يد وزير التجارة ه�و من تبنى
ط�رح كاف�ة تفاصي�ل املوض�وع ع�ىل مجلس ال�وزراء
واملجلس الوزاري لالقتصاد ووجه الرشكة العامة لتجارة
الحب�وب باتخاذ كافة االج�راءات القانونية املطلوبة ضد
الرشكة املجهزة».
كم�ا اش�ارت اىل ان�ه أن�ه «تم اج�راء كاف�ة الفحوصات
املختربي�ة م�ن اربع جه�ات محلية وعاملي�ة معتربة وقد

نسبة االجناز بلغت « »٦٠باملئة خالل فرتة قياسية

العتبة احلسينية تنفذ رابع مركز للشفاء يف مستشفى ابن اخلطيب ببغداد
كربالء  /المستقبل العراقي
أعلنت العتبة الحس�ينية املقدسة ،عن نسبة
اإلنج�از يف راب�ع مرك�ز خاص بدع�م جهود
وزارة الصح�ة ملواجه�ة جائح�ة (كورونا)،
مبينة أن النسبة يف مركز الشفاء بمستشفى
أب�ن الخطي�ب التاب�ع لدائ�رة صح�ة بغ�داد
الرصافة بلغ أكثر من (.)%٦٠
وقال مدير ش�عبة الصيانة الهندسية يف قسم
التنس�يق والتأهي�ل الرتب�وي التاب�ع للعتبة
الحسينية املقدسة املهندس محمود مجيد يف

حديث للموقع الرس�مي ،إن «مركز الشفاء،
وه�و الراب�ع الذي تنف�ذه العتبة الحس�ينية
املقدسة لدعم جهود وزارة الصحة يف مواجهة
جائحة (كورونا) ،مبينا ان نسبة اإلنجاز فيه
بلغت أكثر من ( ،»)%٦٠مش�ريا اىل ان «املركز
تم تنفيذه بالجهود الذاتية للعتبة الحس�ينية
يف مستشفى أبن الخطيب التابع لدائرة صحة
بغداد الرصافة».
وأض�اف أن «املركز بس�عة ( )٤٤رسيرا ،كما
يحتوي عىل غرف منفصلة للسونار واألشعة
واملخت�رب ،باإلضافة اىل غ�رف اإلدارة والكادر

امانة بغداد تنهي صيانة وتأهيل
« »6جمرسات يف العاصمة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت أمانة بغ�داد ،عن انهاء صيانة وتأهيل  ٦مج�رات يف العاصمة بغداد.وذكر
بي�ان لالمانة ان «مالكاتها يف دائرة املش�اريع وخالل الف�رتة املاضية قامت بصيانة
وتأهيل ستة مجرات يف مواقع مختلفة من العاصمة وهي {مجر بريوت  ،مجر
الزه�ور  ،مجر قحط�ان  ،مجر ملعب الش�عب (املرحل�ة االوىل)  ،مجر العدل
 ،مجر الش�ارقة} باالضافة اىل انجاز تأهيل س�بعة مجرات مخصصة للمش�اة
س�اهمت يف تقليل الحوادث والزحامات املرورية من خالل تس�هيل عبور املشاة عرب
الطرق الريعة».وأضاف البيان ان «امانة بغداد تس�تعد الطالق املرحلة الثانية من
صيانة مجر كراج االمانة خالل اليومني املقبلني مع اعداد خطة عمل لصيانة ثالثة
مج�رات هي {مج�ر الربيعي ،مجر ملعب الش�عب (املرحل�ة الثانية) ،مجر
املس�تنرصية} حال توفر التخصيصات املالية» ،مشرية اىل ان «العمل سيكون خالل
اوقات حظر التجوال حرصا ً وبالتنسيق مع مديرية املرور العامة.

اتالف اكثر من « »3أطنان من املواد الغذائية الفاسدة
يف كربالء وتشديد االجراءات الرقابية خالل شهر رمضان
كربالء  /المستقبل العراقي
كش�ف مدير ش�عبة الرقابة الصحية يف
قسم الصحة العامة لدائرة صحة كربالء
املُ َ
قدسة ،كرار جواد العبايس ،عن الفرق
الرقابي�ة الصحية بقط�اع املركز ،ومن
خ�الل جوالته�ا الرقابية  ،التي ش�ملت
معظم أحياء املدين�ة من ضبط وإتالف
كميات من املواد الغذائية غري الصالحة
لإلس�تهالك البرشي.وأشار العبايس إنه
«ت�م تش�ديد اإلج�راءات يف الس�يطرات
الخارجية ،ومنع دخول امل�واد الغذائية
الفاس�دة ،أو املخالف�ة للمواصف�ات

القياس�ية العراقية».وأض�اف يف بي�ان
تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي»  ،إن «
الكمي�ات املُص�ادرة واملُتلف�ة  ،بلغت (
 ) 3أطن�ان و  ) 9٠٠كغ�م م�ن امل�واد
الغذائي�ة الصلب�ة  ،و( ) 78٠ل�رت م�ن
املواد الس�ائلة غري صالحة لالس�تهالك
الب�رشي  ،عازيا ً س�بب إتالفه�ا النتهاء
مدة صالحيتها وس�وء خزنها».وأش�ار
العب�ايس إىل إن «عملية اإلتالف ،تمت يف
سيارت كابس�ات البلدية تمهيدا ً لنقلها
ملواقع الطمر الصحي باملحافظة  ،وفق
مح�ارض رس�مية وبحض�ور أصح�اب
املحال التجارية».

الطبي ،فضال عن ممرات مسقفة وحديقة»،
الفتا إىل إن «مساحة املركز تبلغ ( )١٤٠٠مرت
مربع» .يذكر أن العتبة الحس�ينية املقدس�ة
وضعت م�دن الزائرين العرصي�ة التابعة لها
وه�ي كل من مدينة س�يد االوصي�اء ومدينة
االمام الحسني ومدينة االمام الحسن (عليهم
الس�الم) تحت ت�رصف وزارة الصح�ة ،كما
افتتح�ت مرك�ز الش�فاء للعناي�ة والطوارئ
من أجل دعم ومس�اندة الك�وادر الصحية يف
كربالء ،كما تقوم بإنشاء مركزين احدهما يف
النجف األرشف واالخر يف بغداد.

مزرعة الفردوس تساهم
يف سد حاجة السوق املحلية
من املحاصيل الزراعية
كربالء  /المستقبل العراقي
يس�اه ُم مرشوع الفردوس يف ّ
س�د حاجة السوق املحلّية
من محصول البطاطا واالستغناء عن املستورد ،ال سيّما
خ�الل الظرف الراه�ن الذي يم ّر ب�ه البلد.املهندس عادل
مال�ك مدي ُر رشكة اللواء العامليّة الت�ي يتبع لها املرشوع
املذكور ّ
أك�دّ :
«أن نوع البطاطا الذي ت� ّم حصا ُده ُيعرف
ُ
وستسهم هذه الخطوة
واالس�تهالكي،
بالنوع الصناعي
ّ
يف س ّد حاجة السوق املحليّة من هذا املحصول واالستغناء
عن املس�تورد ،ال س�يّ ما خالل الظرف الراه�ن الذي يم ّر
ب�ه البلد مع ّ
تف�� وباء كورونا وغل�ق املنافذ الحدوديّة
يوجبُ توفري املصادر الغذائيّة للمواطن
بش�ك ٍل تام ،ممّا ِ
الكريم».مبيّن�اً« :يمت�از هذا املحص�ول بجودته ووفرته
نتيجة ّاتخاذ الخطوات املدروس�ة الت�ي ُتفيض اىل نتائج
مضمونة ،فضالً عن االعتماد عىل الكفاءات املحليّة التي
ً
إضافة اىل استخدام املبيدات
أثبتت وجودها بشك ٍل الفت،
اإلحيائي�ة الت�ي تنتجها رشكة خري الج�ود والخالية من
املواد الكيميائيّ�ة التي تؤ ّدي اىل تقلي�ل جودة املحصول،
وأيضا ً تنعكس سلبا ً عىل صحّ ة اإلنسان»ُ .يذكر ّ
أن رشكة
اللّ�واء العامليّ�ة التابع�ة للعتبة العبّاس�ية املق ّدس�ة ،قد
أعلنت عن إتمام حصد الوجبة الثانية من ثمار محصول
البطاطا ،بعد نجاح التجربة األوىل التي ُتعرف ب�(تقاوي
البطاطا) ُ
وتس�تخدم كب�ذور لزراعة البطاط�ا الغذائية
ُ
ٌ
العتبة
مبادرة انطلقت بها
وإعطائها نتائج جيّدة ،وهي
ّ
متمث ً
ل�ة بالرشك�ة املذك�ورة ،م�ن أجل وضع
املق ّدس�ة
اس�رتاتيج ّياتٍ بعيدة املدى تنعك�س نتائجها عىل الواقع
االقتص�ادي بش�ك ٍل عامُ .يش�ار إىل ّ
ّ
أن العتبة العبّاس�ية
املق ّدس�ة قد أطلقت مشاريع زراعيّة عديدة بهدف تنمية
ّ
ّ
الحيوي ،الذي ُيع ّد عص�ب الحياة الرتباطه
القط�اع
هذا
ّ
بقوت اإلنسان ،فجاءت مشاريعها يف إطار ترميم القطاع
االقتص�ادي ومحاولة النهوض به ،بعد أن ش�هد تراجعا ً
ّ
واضحا ً يف اآلونة األخرية.

اكدت س�المة املادة وصالحيتها لالستهالك البرشي حيث
اجريت الفحوصات يف املختربات التالية:
 مختربات الرشكة العامة لتجارة الحبوب. مخترب جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارةالتخطيط
 رشك�ة  TUVالفاحص�ة العاملي�ة وهي م�ن الرشكاتاملتعاقدة معها وزارة التخطيط
 فحص رشكة فريتاس الفرنسيةوقالت إن «جميع نتائج الفحوصات اثبتت سالمة نوعية
الرز وصالحيته لالس�تهالك البرشي ،لك�ن هناك تغري يف
النوع وحس�ب املادة العارشة من العق�ود الحكومية (اذا
اتضح وجود انحراف يف العقد يتم التعامل معه بخصم)»
ولفتت إىل ،أنه «ت�م عرض املوضوع عىل املجلس الوزاري
لالقتص�اد لألطالع والقرار بش�أنها وتم أحال�ة العقد اىل
وزارة التخطي�ط لبي�ان ال�رإي حوله وقد اي�دت الوزارة
صالحي�ة امل�ادة لالس�تهالك الب�رشي برشط اس�تالمها
بخصم ملخالفتها رشوط التعاقد».
وخلص�ت ال�وزارة اىل التأكيد عىل أنها «تعمل باس�تمرار
ع�ىل التعاقد مع الرشكات العاملي�ة الرصينة لتوريد املواد
لصالح البطاقة التموينية ،ونأسف من محاوالت البعض
يف تحجيم دور الوزارة يف إطار حرب سياسية ال نفع منها
يف ه�ذا الظ�رف الحرج ال�ذي يتطلب التكات�ف والتعاون
وعدم الخوض يف الرصاعات السياسية.

وزير الداخلية يأمر قادة الوزارة باالهتامم بشكاوى
املنتسبني وتقديم موقف دوري باملعاجلات
بغداد  /المستقبل العراقي

ت�رأس وزير الداخلية ياس�ني طاهر اليارسي اجتماعا ً موس�عا ً بحض�ور وكالء الوزارة
وقادة التش�كيالت كافة للتباحث حول مختلف املواضيع التي تتعلق بطلبات وش�كاوى
املنتس�بني ووضع الحلول املناس�بة لها.وافاد بي�ان للوزارة تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،ان «اليارسي
أمر قادة تش�كيالت الوزارة
بإي�الء ح�االت ش�كاوى
ومناشدات املنتسبني أهمية
قصوى ،مؤك�دا ً عىل أهمية
تحقيق االس�تجابة بأرسع
وق�ت وتقديم موقف دوري
له باملعالجات املناسبة لكل
حالة.وركز الوزير ،بحسب
البيان ،ع�ىل وجوب احرتام
املنتس�ب أو املواط�ن ع�ىل
حد سواء واستقبال كل من
لديه مش�كلة معينة واالصغاء إىل طلباتهم الصغرية منها والكب�رية ،موعزا ً بتفعيل دور
أقسام الشكاوى واملتابعة يف كافة الدوائر التابعة للوزارة.
وشدد اليارسي عىل رضورة األخذ بنظر االعتبار التضحيات الجسيمة التي قدمتها قوى
األم�ن الداخ�يل والدماء الزاكية التي س�الت من أجل أن ينعم املواطنني باألمن والس�الم،
موجها ً بالتعامل مع كل الطلبات والشكاوى واملناشدات بمهنية عالية.

متنه�ا ( )١5٠مواط�ن عراق�ي ،الفت�ا ان�ه
س�يتم نقلهم ايضا بحاف�الت اىل مكان الكم
يف الرميل�ة الش�مايل بع�د ان يتم اخ�ذ كافة
الفحوصات الصحية لهم.
وب�ني املياح�ي ان كافة الخدم�ات الصحية
والفندقية واالنرتنت وغريها تتوفر يف اماكن
استضافة الوافدين من خارج العراق ،مؤكدا
انه يف حال تم التأك�د بعد الفحوصات بعدم
اصاباتهم ب�اي اعراض من م�رض كورونا
س�يتم نقله�م اىل املحافظ�ات العراقية بعد
ان وف�رت خلي�ة االزمة يف الب�رصة حافالت
لنقله�م ،مبين�ا ان رئي�س خلي�ة االزم�ة يف
الب�رصة املحاف�ظ اس�عد العيدان�ي يتاب�ع
بنفس�ه شخصيا موضوع نقل الوافدين من
الخارج .

حمافظة بغداد تعلن تنفيذ محلة العتقال
اصحاب املولدات املخالفني للتعليامت

المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
أعلن�ت محافظة بغداد ،تنفيذ وحداته�ا االدارية حمالت العتقال
اصحاب املولدات املخالفني لتعليمات التشغيل بالتعاون مع القوات
االمنية.وذكر بيان للمحافظة تلقت «املس�تقبل العراقي»نس�خة
من�ه ،إن «ه�ذه الحمالت نفذت يف عدد من املناطق تركز القس�م
األكرب منه�ا يف ناحية املنصور واملناطق التابعة لها».وأضافت ان
«الحملة مستمرة بحق اصحاب املولدات الذين يرفضون االمتثال
لتعليمات التشغيل خاصة وان البلد يعيش حالة استثنائية يف ظل
مواجهة جائحة كورونا».وأكدت املحافظة أن «التش�غيل لش�هر
أيار الحايل للمولدات األهلية والحكومية من الساعة الثانية عرش
ظه�رًا وحت�ى الخامس�ة فجرًا وبس�عر اليزيد ع�ن  ٦آالف دينار
لالمب�ري الواح�د يف حني ال يزيد س�عر األمبري للخ�ط (الذهبي 2٤
ساعة تشغيل يوميا) عن ( )9آالف دينار .

وزير النقل يصادق عىل توزيع
أرباح منتسبي البحرية
بغداد  /المستقبل العراقي

ص�ادق وزير النقل ،عبدالل�ه لعيبي ،عىل توزيع أرباح منتس�بي
الرشك�ة العامة للنقل البحري بنس�بة  %35من حصة ارباح عام
. 2٠١9وذك�رت بيان ملكتبه ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،انه» بعد ما حققته مالكات الرشكة العامة للنقل البحريني
من نجاحات يف وص�ول البواخر اىل مختلف أصقاع العالم وألول
م�رة خ�الل األش�هر املاضية».واض�اف ان «هذا ما يؤك�د التزام
الرشكة وطواقمها البحري بمتطلب�ات ومعايري ورشوط األتحاد
األوربي فيم�ا يخص الس�المة البحرية وحماية البيئ�ة البحرية
الدولية من التلوث وهي خطوات حقيقية أسهمت بشكل مبارش
عىل زيادة االيرادات واالرتقاء بعمل الرشكة نحو األفضل.

 10مليون دوالر إلجازة استثامر منتجع غابات
الرشش شامل البرصة

النفط تعلن جمموع صادراهتا لشهر نيسان
وانخفاضا صادما بالواردات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة النف�ط ع�ن مجم�وع
الصادرات وااليرادات املتحققة لش�هر
نيس�ان امل�ايض ،بحس�ب االحصائية
االولي�ة الص�ادرة عن رشكة تس�ويق
النفط العراقية (سومو)».
وذكر بي�ان للوزارة تلقت «املس�تقبل
العراق�ي « نس�خة من�ه ،ان «كمي�ة
الص�ادرات م�ن النف�ط الخ�ام بلغت
 ١٠3ماليني و ١٤٤ألفا ً و 9١١برميالً،
بإي�رادات بلغت أكثر م�ن مليار واحد
و ٤23مليونا و ٤99الف دوالر».
وأش�ار اىل ان «مجم�وع الكميات املصدرة
من النفط الخام لشهر نيسان املايض من
الحقول النفطية يف وس�ط وجنوب العراق
بلغ�ت  ١٠٠مليون�ا و 53١الف�ا ً و ٤27
ً
برمي�ال ،أما من حق�ول كركوك عرب ميناء
جيهان بلغ�ت الكميات املص�درة مليونني
ً
برمي�ال ،أم�ا الكميات
و 287الف�ا ً و١٦5
ً
املص�درة اىل األردن فبلغت  325الفا و3١9
برميالً».
وأش�ارت ال�وزارة اىل ان «املع�دل اليوم�ي

البصرة  /المستقبل العراقي

الكيل للص�ادرات بلغ  3ماليني و ٤38الف
برميل ،حي�ث كان املعدل اليومي للتصدير
م�ن موانئ الب�رصة  3مالي�ني و 35١الف
برميل ،وم�ن جيهان كان املع�دل اليومي
 7٦ال�ف برمي�ل ،واملعدل اليوم�ي املصدر
اىل االردن بل�غ  ١١الف برميل» الفتة اىل ان
«معدل سعر الربميل الواحد بلغ {}١3.8٠١
دوالراً».
وأك�دت وزارة النف�ط انه�ا «وم�ن خالل
إيمانه�ا باط�الع الش�عب ع�ىل عملي�ات
التصدير واالي�رادات املتحققة منه اتخذت
هذا االجراء الشهري.

كش�ف رئيس هيئة اس�تثمار البرصة عن منح إجازة استثمارية
ملس�تثمر محيل يقيض بأنش�اء منتجع غابات ترفيهي يف منطقة
ال�رشش التابعة لقضاء القرنة ش�مال محافظ�ة البرصة بكلفة
تتج�اوز  ١٠ملي�ون دوالر.وق�ال املهن�دس ع�الء عبد الحس�ني
س�لمان ان املرشوع يقام عىل مس�احة  ١٠٠٠دونم سيتم إنجاز
كاف�ة مراحلة خالل مدة  ٦س�نوات ،الفت�ا اىل ان فكرة املرشوع
الت�ي تجمع بني الطابع الرتفيه�ي و الزراعي هو ما يميزه حيث
س�يحتوي الجانب الرتفيه�ي عىل فعاليات ترفيهي�ة و قاعات و
ش�اليهات اع�راس و مطاع�م و مدينة العاب إضاف�ة اىل حديقة
حيوان�ات مضيف�ا اىل ان الجان�ب الزراعي يتكون م�ن فعاليات
زراعي�ة مختلفة مع حقل دواجن و مكب�س تمور و معمل البان
إضاف�ة اىل بي�وت زجاجي�ة و مناح�ل و بح�ريات لرتبي�ة الثروة
السمكية .واختتم عبد الحسني إن «قضاء القرنة يفتقر إىل ابسط
أماك�ن الرتفيه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة يف الصيف  ,لذا
فان هيئة االس�تثمار حرصت عىل توفري الدعم للمستثمر إلقامة
املرشوع ليكون متنفس�ا للعائالت و مالذا لها وألطفالها ووسيلة
المتصاص الضغط وملء الفراغ و الرتفيه ” .
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م /اعالن مناقصة عامة رقم B /2020/28

تعل�ن اللجن�ة اعاله عن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه والعائدة يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ

ملكيته�ا اىل مديري�ة بلدية برطلة وفقا الحكام القانون ( )21لس�نة ()2013
وبطريقة املزايدة العلنية  .فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية برطلة
وخالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني
معهم التامينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وستجري املزايدة
يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن
واملصاري�ف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى
واب�رام العقد خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه
يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله
فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته
وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا وس�تكون املزاي�دة يف مقر مديرية
بلدية برطلة علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط.
مالحظ�ة  /علم�ا ان االع�الن اع�اله تم ن�رشه بالجري�دة الرس�مية وهو يوم
 2020/4/14موع�د للمزاي�دة اال ان ح�ر التج�وال حال دون ذل�ك لذا تكون
املزايدة يوم ( ) 2020/5/10لذا اقتىض التنويه

مد جمرى اخلط الناقل من كراج الشامل اىل النهر
( ضم�ن تخصيص�ات الخط�ة االس�تثمارية االضافية لع�ام 2019
ملحافظ�ة نين�وى) وبكلف�ة تخميني�ة ( 7,865,421,812دين�ار )
سبعة مليارات وثمانمائة وخمسة وستون مليون واربعمائة وواحد
وعرشون الف وثمانمائة واثنا عرش دينار عراقي وبمدة تنفيذ ()400
يوم .
ع�ىل مقدمي العط�اءات م�ن ال�رشكات الراغبني بدخ�ول املناقصة
مراجعة قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي
وابت�داءا من تاريخ نرش االع�الن ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم
 )2020/5/7للحصول عىل نس�خة من الوثائ�ق لقاء مبلغ مقطوع
قدره 500,الف فقط ( خمسمائة الف دينار ) غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومخت�وم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العط�اء وعنوانه
وي�ودع يف صندوق العط�اءات املوجود يف قس�م العق�ود مرفقا معه
الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغلق يوم املوافق  2020/5/10الس�اعة الثانية عرش ظهرا وس�وف
ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يك�ون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس�اعة العارشة من صباح يوم االحد
املوافق  2020/5/3لالجابة عىل االستفس�ارات يف العنوان املذكور يف
وثيقة العطاء
مع التقدير
نجم عبد اهلل عبد

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

ت
1

نوع العقار ورقمه
دكان 1 /و12و13و19و20و21
دكان 41 /و42و43و48و58ومرافق
صحية
موقع مولدة

 6 /704م  75برطلة الغربية

4

ساحة بيع الخضروات بمساحة 705م2

 163 /190م  139برطلة الشرقية

5

ساحة بيع الغاز بمساحة 1000م2

 5/2م  75برطلة الغربية

2
3

المشيدة على القطعة المرقمة
 78/468م  75برطلة الغربية
 94/254م  138برطلة الوسطى

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

اعالن ثاين ( )45والصادر يف 2020/3/1

تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية
بلدي�ة برطل�ة وفقا الحكام القانون ( )21لس�نة ( )2013وبطريقة املزاي�دة العلنية  .فعىل
الراغب�ني بااليج�ار مراجعة مديرية بلدية برطلة وخالل م�دة ( )15يوم تبدأ من اليوم التايل
لن�رش االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة ( )%50من القيمة
املق�درة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخ�ري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
كافة املصاريف املتعلقة بنرش االعالن واية مصاريف اخرى عىل ان يقوم املستاجر بتسديد بدل
االيجار بالكامل والرس�وم االخرى وابرام العقدو خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق
قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل
وتحمل�ه فرق البدلني وكاف�ة املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضاف�ة اىل مصادرة اماناته
وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية برطلة .
مالحظة  /علما ان االعالن اعاله تم نرشه بالجريدة الرس�مية وهو يوم  2020/4/14موعد
للمزايدة اال ان حر التجوال حال دون ذلك لذا تكون املزايدة يوم ( ) 2020/5/10لذا اقتىض
التنويه
مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط.
نوع العقار ورقمه
ت
 1الدكاكين 202و203و204و207و208ومنتزه
الدكان من  2الى  9و  11و14و15و23
2
الدكاكين 19و21و22و24
3
الدكاكين من  99الى 102و105
4
الدكان  37و40و52
5
الدكاكين 82و83و85
6
ثالثة محالت حدادة
7
8

بناية تصلح مخزن او قاعة متعددة االغراض

9
10
11
12

مخبز تنور
فرن صمون حجري
فرن صمون حجري مع مخبز
فرن صمون مع مخبز تنور

المشيدة على القطعة المرقمة
 70/468م 75برطلة الغربية
 78/468م 75برطلة الغربية
 568برطلة القديمة
 357برطلة القديمة
 94/254م  138برطلة الوسطى
 2/435م  75برطلة الغربية
 8/468و25و 30م 75برطلة الغربية
جزء من  190/163م  139برطلة
الشرقية
 395/17م  138برطلة الوسطى
 95/254م  138برطلة الوسطى
 425برطلة الغربية
 1/607م  138برطلة الوسطى

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

حمافظ نينوى

اعالن ثاين كرس قرار ( )51والصادر يف 2020/4/29
تعلن اللجن�ة اعاله عن تأجري الدكان املرقمة ( )69املش�يدة
عىل القطعة املرقمة ( )357برطلة القديمة والعائدة ملكيتها
اىل مديري�ة بلدية برطلة وفقا الحكام القانون ( )21لس�نة
( )2013وبطريق�ة املزايدة العلنية  .فع�ىل الراغبني بااليجار
مراجعة مديرية بلدية برطلة وخالل مدة ( )7سبعة ايام تبدأ
من اليوم التايل من تاريخ نرش االعالن بالصحف مستصحبني
معه�م التامينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة
وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من م�دة االعالن ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف املتعلقة بنرش االعالن
واي�ة مصاري�ف اخرى عىل ان يقوم املس�تاجر بتس�ديد بدل
االيجار بالكامل والرس�وم االخرى بالكام�ل وابرام العقد و
خالل مدة (ثالثون ي�وم) من تاريخ املصادقة لقرار االحالة
وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري العقار
وعىل حس�اب الناكل وتحمله فرق البدل�ني وكافة املصاريف
املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له
بالدخول باملزايدة مجددا عىل هذا العقار وستكون املزايدة يف
مقر مديرية بلدية برطلة.
مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط.
احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى
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ثقافة
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مادونا عسكر
ُ
فالعقل
إذا تحرّر العقل استقام اإلنسان.
املحرَّر يح ّدد مقياس الفهم والقدرة عىل
اس�تيعاب األمور ونقدها ّ
بدق�ة املتأمّ ل.
وأعن�ي بالعق�ل املتح�رّر ،العق�ل القادر
ع�ىل قبول ّ
كل ص�ورة أو فكرة أو نظريّة
دون أن تس�تأثر به ر ّدات فعل عش�وائيّة
أو أح�كام مس�بقة فتمنع�ه م�ن ّ
تب��
املعنى .والقبول ال يعن�ي االقتناعّ ،
وإنما
القبول يس�مح للعقل أن ينقد الفكرة أو
يطوّرها أو يرفضها ضمن أصول معيّنة.
ّ
تدريب وتثقيف
ولعل هذا األمر يحتاج إىل
ٍ
ّ
وتحري�ر داخ�ي م�ن ش�وائب امل�وروث
ّ
العق�ي ّ
والنفيسّ  ،ومن منط�ق «العيب»
ّ
ب�دل منطق الج�دل أي الحرك�ة الذهنيّة
والنش�اط ّ
ّ
الذهني الّذي يخرج اإلنس�ان
م�ن دائ�رة الجه�ل إىل دائ�رة الفهم ،من
ّ
دائ�رة الحماقة إىل دائ�رة ّ
العقي.
االتزان
ّ
إن الرّصان�ة العقليّة تح�ر ّ
الصورة أو
الفكرة يف العقل ليشتغل املخزون املعريفّ
ّ
والثقايفّ عىل فهمها وإدراك معناها .كما
ً
ّ
ّ
أن الرّصانة العقليّة تش�كل رادعا لر ّدات
ّ
الفع�ل واألس�لوب غ�ر ّ
فيتلقى
اللئ�ق،
العقل ّ
الصورة أو الفكرة ببساطة بمعزل
الضغ�ط ّ
ع�ن ّ
الثق�ايفّ امل�وروث املرادف
ّ
ّ
للتحري�م والتحلي�ل ،ويجادله�ا بأصول
ّ
الفهم وآداب التعبر عن الرّأي.
ّ
ولع�ل أكث�ر م�ن يواجه�ون مش�كلة يف
ّ
ّ
ّ
التعامل مع العقول هم الكتاب والشعراء
ّ
واملثقفون بشكل عام .فالكتابة تفرتض
بال ّدرجة األوىل عقلً أفرغ ذاته من شوائب
ً
مخزون�ا ثقافيّا ً ث ّم كوّن
كثرة ثم مألها
رأيا ً
ّ
خاصا ً انطلقا ً م�ن الخربة الحياتيّة
واملعرفيّ�ة ثم نقل هذا الرّأي ّ
وعرب عنه يف
ّ
الحقيقي هو الّذي
أدبي .والكات�ب
ن�ص
ّ
ّ

ثناء عطوي

ال يم�ي عليه أحد ما يكتب وما ال يكتب،
وهو الّذي ّ
يعرب عن ذاته بصدق وشفافيّة،
ّ
والس�لوكيّات
ويراق�ب ويلتق�ط األفكار
ّ
ليع�رب عن اآلخ�ر بذات
ودقائ�ق األم�ور
ّ
ّ
والش�فافيّة .ق�د ال يحلو للبعض
الصدق
م�ا يكت�ب ه�ذا الكات�ب أو ذاك أو هذه
الكاتبة أو تلك ،وقد يتعرّضون لش�خصه
أو ش�خصها بما ال يليق ،وه�ذا يعود إىل
مشكلة القارئ مع نفسهّ ،
ألنه غر قادر
عىل ّ
التعامل فكريّا ً م�ع ّ
أدبي .فإمّ ا
نص
ّ
يرفعه إىل مستوى القداسة إذا ما أعجبه
ّ
الن ّ
ص ،وإمّ ا ينحدر به إىل مستوى ال ّدنس
راض عنه .فيكون الحكم
غر
كان
ما
إذا
ٍ
عىل ّ
الن ّص بمفهومه ّ
الشكل ّ
الضيّق ،وال
يك�ون الحك�م انطلقا ً من مب�دأ الفهم.
ّ
ألن الفه�م يقود إىل نق�د املعنى ال إىل نقد
ّ
الش�خص (ش�خص الكات�ب/ة) ،وأمّ �ا
الحك�م عىل املعنى ّ
ّ
�كي فم�ا هو ّإال
الش

داللة عىل عدم الفهم.
الفلس�طيني ف�راس حج
ن�ر األدي�ب
ّ
محمّد يف ديوانه األخر «ما يشبه الرّثاء»
ّ
«صف من ّ
النسوان» الّتي
قصيدة بعنوان
أثارت حفيظة بعض الق�رّاء ّ
وعربوا عن
ص بحك�م ّ
ع�دم رىض عىل ّ
أنه ّ
الن ّ
نص ال
أخلقي ومفس�د للقارئ .م�ا دفعني إىل
ّ
التأمّ �ل بكيفيّ�ة ّ
تلق�ي الق�ارئ ّ
ّ
الذهنيّة
ّ
ّ
وتب�� أس�س اعتم�اده عىل
للنص�وص
رف�ض هذا ّ
الن ّ
�ص أو ذاك .فالهجوم عىل
ّ
ن�ص ال
ش�خص األدي�ب بحجّ �ة كتابة
أخلقي ّ
يدل بال ّدرجة األوىل عىل مس�توى
ّ
ّ
عق�ي فاضح عن�د بعض الّذي�ن ي ّدعون
ّ
نص�ا ً أدبيّا ً
الثقاف�ةّ .
ألن�ه عندم�ا نق�رأ ّ
وخاص�ة ّ
ّ
نص�ا ً ش�عريّا ً علينا كق�رّاء أن
نتب�� املعنى املس�ترت ال املعنى ّ
ّ
ّ
�كي
الش
وحسب.
الق�ارئ هو ّ
الناق�د األوّل ّ
ألي ّ
نص ،وهو
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النص ومشكلة القارئ املسكني

مال�ك ّ
الن ّ
�ص حينم�ا يت� ّم ن�ره ،وهو
ّ
العن�ر ال�ذي يبح�ث عن�ه الكات�ب أو
ّ
الش�اعر .فالكتاب�ة مرتبط�ة أوّالً وآخرا ً
ّ
وبالت�ايل فللقارئ أه ّميّة كربى
بالقارئ،
عين�ي الكات�ب لذلك عندم�ا يقدم عىل
يف
ّ
نص يف�رتض ّ
كتاب�ة ّ
أن ق�رّاءه أذكياء.
وأظ�ن ّ
ّ
أن ما يك�ر الكاتب قارئ جاهل
ي ّدعي الفهم .وكثرة هي ّ
النصوص الّتي
يعرتض عليها بع�ض القرّاء انطلقا ً من
مبدأ املحرّمات ،املبدأ الّذي أصبح ّ
مملً ما
يدعو إىل عدم الخوض فيه.
ّإال ّ
أن�ه م�ن املمك�ن ّ
تب�� أن�واع القرّاء
ّ
ومس�توياتهم الفكريّة وربّما النفس�يّة،
النوعيّة من ّ
انطلقا ً من ه�ذه ّ
النصوص
الّت�ي ُت ّ
صن�ف ضم�ن خان�ة املحرّمات.
ويبدو يل ّ
أن القرّاء مستويان:

األوّل ،القارئ الحرّ :وهو الّذي يقرأ بعقله
ّ
الح ّر ّ
أي ّ
ليتب� املعنى
نص ويسرب أغواره
بأن هذا ّ
أو ليقرتب منه .فإمّ ا يشعر ّ
الن ّ
ص
ّ
يع�رب عنه فيعيد قراءته ويحتفظ
أو ذاك
به يف قلبه ويخ ّزنه يف عقله ،وإمّ ا يعرض
رأي�ا ً مخالف�اً ،أو ال يقتن�ع ّ
بالن ّ
ص وهذا
ّ
ّ
حق .ثمّة ق�رّاء ال يدركون املعنى الذي يف
قلب ّ
ّ
يحسون به يف
الش�اعر عقليّا ً لكنهم
قلوبهم وهذا منته�ى الفهمّ ،
ألن القارئ
هنا يتعامل مع روح ّ
الن ّ
ص.
ّ
الثان�ي ،الق�ارئ املس�ك� :وق�د يك�ون
ّ
ّ
ّ
هذا النوع من املثقف�� أو الذين ي ّدعون
ّ
الثقافة .هذا املستوى من القرّاء هو الّذي
ً
ً
ّ
يقرأ ّ
نص�ا انطلقا م�ن مفهومه الضيّق
للحي�اة ،وانطلق�ا ً من محرّم�ات دينيّة
ّ
فينص�ب نفس�ه وصيّ�ا ً عىل
وثقافيّ�ة،

الكات�ب فينعت�ه بأقبح ّ
النع�وت ،ويه�
كرامته .وإذا ما توجّ ه القارئ يف ّ
اتهاماته
أنه مس�ك�ّ ،
نح�و الكاتب فاعلم ّ
ألنه ال
أن علي�ه ّ
يس�تطيع أن ّ
يتب� ّ
التعامل مع
النص ولي�س مع الكاتب ،واعل�م ّ
ّ
أنه لم
ُي ِجد قراءة ّ
الن ّ
ص .فل يوجد كاتب فاسق
وكاتب محرتم ،أو كاتبة فاس�قة وأخرى
محرتمة .الكتابة هي الكتابةّ ،
وكل فكرة
فيها مباحة رشط أن تق ّدم فكرا ً للقارئ،
والكاتب/ة ح ّر يف ما يكتب شاء من شاء
وأبى من أبى .وح ّريّة الكاتب غر االبتذال
واالنحطاط ّ
الثق�ايفّ واملعريفّّ .
إنها حرّيته
الفكريّ�ة ّ
والنفس�يّة الّتي تس�مح له أن
يبلور أفكاره ويضعها ب� يدي القارئ.
ّ
لعل قصيدة األس�تاذ ف�راس حج محمد
أثارت مس�كنة ه�ذا ّ
الن�وع م�ن القرّاء
لعلهن اعتربن ّ
وخاصة ّ
ّ
ّ
أنه
النساء منهم.
ّ
يحط م�ن قدرهاّ ،
فعربن
يه� امل�رأة أو
ّ
رأيهن بش�كل غ�ر الئ�ق ليظهرن
ع�ن
ّ
ّ
قدرته�ن عىل
أفقهن وع�دم
ع�ن ضي�ق
ول�وج معن�ى ّ
الن ّ
�ص الّذي يمك�ن تبيّنه
ّ
م�ن العن�وان أوّالً
«صف من ّ
النس�وان».
اس�تخدم ّ
الش�اعر تعاب�ر ش�عبيّة ّ
تدل
القارئ عىل املعنى الّ�ذي يتضمّنه ّ
النص
ّ
فالشاعر ضيّق دائرة املعنى
أو القصيدة.
وح ّددها بتعبر ّ
(النسوان) ولم يستخدم
(النساء) .كما ّ
تعبر ّ
أنه استخدم دالالت
الصنف من ّ
لفظيّة مرتبطة بهذا ّ
النسوان
تحدي�داًّ ،
لكنه يص�ف مش�هدا ً ّ
يعرب من
خلل�ه ع�ن منتهى القب�ح الّ�ذي جعله
أمامه كمناقض للجمال .ويف ّ
الن ّ
ص ذاته
يش�ر إىل ّ
ّ
إليهن قائلً« :يضحك إذ
الناظر
يشر بكلتا يديه ّ
كأنه متقلّب ذات اليم�
وذات الش�مال بكه�ف الق�ر ْ
َدة» ،أي إىل
اآلخر /الرّجل الّذي يصفه بذات القبح.
َ
�ب ٌق أنا ل�و ّ
أن ّ
هن مع�ي يف ليلة أخرى
-ش ِ

لينزعن عن جس�دي بقايا اللّيل ّ
والنومة
ْ
املستعمرة
 ّلكن َ
ه�ن كما ت�رى ،من عه�د األحافر
ّ
املهشم كلّ
ثياب
يف
الحظوة
ارتداد
تنعى
ها
ِ
َّ
الس َحر َْة
 ال ب�أس .ننع� ُم ليل�ة أخ�رى بجن�باملدفأة.
يضحك إذ يش�ر بكلتا يديه ّ
كأنه متقلّب
ذات اليم� وذات الشمال بكهف القر ْ
َدة.
وإذا أث�ارت ه�ذه القصي�دة أو ّ
أي ّ
نص
آخر لألس�تاذ فراس حج محمد أو سواه
حفيظة بعض القرّاء والقارئات ونعتوه
بنع�وت ال أخلقيّ�ة فذلك لس�بب مه ّم يف
ه�ذه ّ
النوعي�ة من الق�رّاء الّت�ي أطلقت
عليه�م وعليهن صفة املس�اك� .عندما
النوع نصا ً
يق�رأ هذا ّ
ّ
ويمس أعمق نقطة
يف نفس�ه ينتفض ويعترب ّ
أنه أمر متعلّق
بش�خصه .ولنئ كان عقله غ�ر متحرّر
ّ
يجيّش ّ
ليحطم
كل ر ّدات فعل�ه أو فعلها
الكاتب أو ّ
ويظن بذلك ّ
ّ
أنه أبدى
الش�اعر.
رأياً .لذلك يت ّم وصف الكاتب بالفاسق أو
امللحد أو املُفس�د وما ش�ابه من األلفاظ
غ�ر ّ
ّ
م�س األس�تاذ فراس
اللئق�ة .لقد
أعمق م�كان يف نف�س هؤالء الق�رّاء ما
حرّك ّ
كل وس�ائلهم ال ّدفاعيّ�ة من خلل
ر ّدات فع�ل فوضويّة تبع�د عنهم املعنى

مس ّ
مسهم أو ّ
الّذي ّ
هن .ولو لم يكن األمر
كذلك مل ّر ّ
الن ّ
ص مرور الكرام بس�بب عدم
فهمه ببساطة .يقول ّ
الشاعر املكسيكي
أوكتافي�و ب�اث« :أواف�ق طوعا ً ع�ىل ّ
أن
الق�راءة تعن�ي الفه�م .لك�ن م�اذا عن
التأمّ ل؟ ّ
ّ
التأمّ ل هو الش�كل األرقى للفهم
النظ�ر والفهم»ّ .
ألن�ه يجمع ب� ّ
ّ
والن ّ
ص
ّ
ن�ص ّ
ّ
ّ
للتأمّ ل أكثر من�ه للفهم
�عري
الش
ألنه قد يخرج من الوعي ّ
ّ
العقيّ ،
الشاعر.
ويخ�رج كم�ا ه�و بنظام�ه ،بتلقائيّته،
بتعب�ره ع�ن ذات�ه العميق�ة .الق�ارئ
ّ
املسك� ّ
والشكل
يركز عىل شكل الكلمة
في�ه ما فيه من ف�راغ ،وأمّ ا القارئ الح ّر
فه�و الّذي يم� ّزق قرة الكلمة ليس�رب
ّ
ويحس�ها بقوّة .هذا هو القارئ
أغوارها
الّ�ذي يبحث عنه الكات�ب/ة ،الكنز الّذي
يرافق�ه يف ّ
التعبر ع�ن ذاته وعن القارئ
الّذي يبدي ملحظاته برفعة وأدب .يقول
العقاد« :اقرأ كتابا ً جيدا ً ثلث مرّات أنفع
لك م�ن أن تق�رأ ث�لث كتب جي�دة مرّة
واحدة» .والقارئ ّ
الصديق والرّفيق مدع ّو
لق�راءة ّ
النصوص جيّ�دا ً واالرتب�اط بها
والولوج فيه�ا ،فهذا أنفع م�ن ّ
التطاول
ّ
فالش�عوب تزدهر
عىل ش�خص الكاتب.
بمقدار ما تحمل من فكر ح ّر يعي كيفيّة
ّ
التعامل مع األدب.

ديوجانس

مجانة حداد :أنا مأهولة بالكثري من األصوات والكائنات

ُعرف�ت بنربته�ا الجريئ�ة،
وأس�لوبها املختل�ف ،ونتاجه�ا
ال�ذي يث�ر األس�ئلة .جمان�ة
حداد ،كاتبة وشاعرة ومرتجمة
لبنانية ،وأستاذة جامعية أيضاً،
صاحبة تجربة مهمّة يف اإلعلم
الثق�ايف ،ويف إدارة الصفح�ات
الثقافية لجريدة النهار اللبنانية
العريقة.
فم�اذا تعن�ي له�ا أن تعي�ش
ً
عزل�ة إجباري�ة وحرّي�ة ّ
أق�ل؟
وه�ل العزلة هي قي�د أ ّم حرّية
بالنسبة للكاتب؟
تجيب جومانا ح�داد :رصاحة،
مس�ألة العزل�ة ل�م تزعجن�ي ّ
البت�ة .فأنا من
الجماعة املأهولة دواخلها بالكثر من األصوات
ُ
عش�قت الركون إىل نفيس
والكائن�ات ،ولطاملا

وعزلت�ي لك�ي أتواص�ل معه�ا وأصغ�ي إليها.
ّ
س�يظن
َمن يراني ويس�معني وس�ط حش�د،
ُ
ولدت
أن�ي إنس�انة اجتماعي�ة للغاي�ة ،وأن�ي
لك�ي أتخالط مع اآلخرين وأعي�ش بينهم .ولن

يكون ذلك االنطباع خاطئاً.
لكني أيضاً ،وبالقدر نفسه
إن ل�م يك�ن أكثر ،إنس�انة
منطوي�ة ع�ىل ذات�ي ،أو
باألح�رى ذوات�ي ،وأحت�اج
إىل مس�احات واس�عة م�ن
االخت�لء والصم�ت ،لي�س
فق�ط ألش�حن طاقت�ي أو
ألرتاح ،وإنما أيضا ً ألجدني
وأخاطبن�يَ .
الحجْ �ر ،إذاً،
ّ
يش�كل أزم�ة نفس�ية
ل�م
ّ
ل�دي ع�ىل
أو وجودي�ة
ّ
ه�ذا املس�توى .م�ا ش�كل
ً
فع�ل ه�و الناحي�ة
أزم�ة
«اإللزامي�ة» من�ه .ه�ذا ما
حوّله من واحة إىل س�جن.
ً
ُ
كن�ت إذ أخت�ي بنف�يس ،أخت�ار هذه
فقب�ل،
الوحدة وأعيش�ها بإرادتي .أي أنها كانت وجها ً
من وجوه ممارس�تي لحرّيتي الشخصية .أما

عندما تحوّلت الوحدة إىل فرض ،فقد س�لبتني
حرّيت�ي .حرّيت�ي يف الخروج واالخت�لط ،كما
حرّيتي يف االبتعاد واالنزواء.
* هل ّ
غر الوباء املس�تج ّد الكثر بالنسبة إليك
بتناغم
املرحل�ة
ه�ذه
م�ع
تتعايش��
أ ّم أن�ك
ٍ
وهدوء؟
يتغر ّ
 من خ�ارجّ ،أي للرائي ظاهراً ،لم ّ
أي يشء
تقريب�اً ،ال يف حياتي وال يفّ ،س�وى بع�ض ارتفاع
يف نس�بة قلقي عىل الذين أح ّبه�م وأخاف عليهم.
تغر الكثرُ .
ولكن من داخلّ ،
لست ساذجة ولطاملا
ُ
تواجهت مع عبثية الحياة ،يف أحسن أحوايل كما يف
أسوأها .ولكن التفاصيل اليومية ،وحمّى املشاغل
الت�ي كنت أرميها عىل نفيس ،كانت تلهيني إىل ح ّد
ما عن الغوص يف هذه الحقيقة املُطلقة.
* كيف انعكس�ت هذه العزلة ع�ىل نتاج ِك الثقايف
عموماً؟
 ما ُزلت أقرأ ،ربما أكثر من ذي قبل ،بسبب الوقت
ً
ً
الذي بات متاحا (متاحا بش�كل زائد عىل اللزوم).
أحاول الكتابة ،فقط أحاول.

بيرت فايس ..الكتابة بحث ًا عن موقع يف العالـم
بغداد  /المستقبل العراقي
اضطر الكاتب األملاني بيرت فايس (1916
  )1982أثناء حكم هتلر إىل الفرار مععائلته إىل السويد ،وصار واجبا ً عليه أن
ينخ�رط يف حياة غريب�ة وجديدة عليه،
حياة يعيش�ها كما يق�ول (من الخارج
فق�ط) بعد أن فقد األصدقاء والعلقات
القديمة ،بعد أن فقد كل يشء ،واستقر
يف السويد مراقبا ً العالم من الخارج ،من
دون إحس�اس عميق باالنتماء إىل وطن
ما ،لكن بانتماء شامل للعالم واإلنسان،
ف�كل ما يحدث يف العال�م يخصه ويؤثر
فيه.
يؤك�د فاي�س أن�ه م�ن ال�روري أن
نح�اول م�ن خ�لل امل�رح تغي�ر
املجتمع ،فالكتاب�ة عن الهموم الفردية
والش�خصية غ�ر كافية ع�ىل اإلطلق،
وع�ىل الكات�ب أال يكت�ب إال م�ن خلل
ذل�ك املنط�ق« :تغير املجتم�ع والتأثر
فيه» ويف هذا يلتقي فايس مع أس�تاذه
بريخ�ت ،يف أمل تحقي�ق مجتمع مثايل،
وكما قال بريخت :فإن «الحياة س�يئة،
وس�تظل س�يئة ،طامل�ا كان هن�اك
م�ن يم�ارس الضغ�ط ع�ىل اآلخرين»،
ذل�ك الضغ�ط ال�ذي يتمث�ل يف علقات
اجتماعي�ة مختلف�ة وموجهة ملصلحة
أف�راد قلئل ،ه�م أصح�اب املصلحة يف
تثبي�ت أطر هذه العلقات عىل ش�كلها
القائم ،أي داخل إطار مجتمع رأسمايل،
يوجهه االحتكاريون ملصالحهم الذاتية،
ويمارس�ون فيه الضغط بكل وس�ائله
املمكن�ة وغ�ر املمكنة ،والت�ي تصل يف
األغلب إىل ح�د امتهان كرامة اإلنس�ان
وكربيائه ،عىل شتى املستويات النفسية

والجسدية.
يلتق�ي فايس م�ع بريخ�ت يف أكثر من
وجه�ة نظ�ر ،يدفع�ه األم�ل يف تحقيق
مجتم�ع أكث�ر إنس�انية ،يتي�ح للف�رد
ممارسة حريته داخل إطار رحب ،فكان
ي�ر عىل رضورة االلت�زام يف الفن من
أج�ل محاولة تغي�ر الواقع إىل األفضل،
فالفن�ان يعي جيدا ً ما يحدث حوله ،وال
يكفي أن يقف ويقول« :هذا ال يجب أن
يح�دث»؛ بل يج�ب عليه اتخ�اذ موقف
واض�ح ومحدد من األش�ياء ،وأن يدفع
الق�ارئ أو املتفرج ألن يقول« :يجب أن
نغ�ر ذلك ،هذا ال يمكن أن يس�تمر ،لن
نفعل ذلك من اليوم».
وهكذا يعود فاي�س ليلتقي مع بريخت
م�رة أخ�رى ،ويطال�ب بتفج�ر كل
الطاق�ات الواعي�ة يف املتف�رج من أجل
اتخ�اذ موقف م�ن األش�ياء واألحداث،
التي تعرض أمامه عىل خش�بة املرح،
فوعي الفنان بفوىض العالم الذي يعيش
في�ه ،وباخت�لل العلق�ات االجتماعية
حوله ،وبخيبة األمل يف أحلمنا املثالية،
وتأكده من أن العالم قد تس�يطر عليه
الصدفة والجنون يف أي لحظة ،ال يعفيه
مطلق�ا ً م�ن كونه يع�د جزءا ً م�ن هذا
العالم.
يق�ول فايس« :إنني ال أثق يف األش�كال
االجتماعي�ة السياس�ية القائم�ة ،كما
أنني ال أجرؤ عىل اقرتاح شكل آخر ،هذا
منتهى الضعف ال شك ،كما أنه ال ينبغي
ً
ح�ل واضح�اً،
أن نطل�ب م�ن الكات�ب
فالعالم نفس�ه ليس بواضح ،إنني أعرب
ع�ن املوقف الذي ال يعجبني قط ،وربما
بممارس�تي الكتاب�ة س�وف أكتش�ف
موضعي ،إنني أكتب لكي أكتش�ف أين

الشاعر محمد مهند ضبعان
دعني يا ديوجانس أرحل ...
مثلك مرهق أنا ...
من عتم هذا الليل ...
إىل الضوء ...
من ضجيج الشوارع ...
و زحمة املدن ...
إىل السماء ...
ال يشء مني ...
يريد البقاء ...
فدعني انتثر بريقا ...
يتوزع يف املدى ...
عناق نسيم الربيع ...
و الفراشات ...
ال يشء يا ديوجانس ...
عندما تغيب الشمس ...
يستحق العناء ....
يف ظلمة الطرقات ..
حيث الجوع ...
و رقص املجوس حول النار ...
ال رغيف خبز ...
كفر ال تتسع له الذاكرة ...
قراصنة يحكمون العالم ...
وجوه غريبة ...
عبيد عىل سفن عابرة ...
يا ديوجانس ...
ملاذا كل العيون الجميلة حائرة ؟!
هل تراني ؟
نصفي هنا ..
و النصف اآلخر هناك ...
تتشابه الطرقات ...
عيني تائه ...
يف
ّ
إذاما فقد الحياة ....
و يصبح الرحيل أغنية ساحرة ...
تنساب فيها الروح ...
نغمة ناي ...
عىل باب خمارة ...
أربع فتيات وقفن ...
ينتظرن خروجي ...
عندما كنت يف املعبد ...
أفتش عن النهد ...
و أمارس عادات الهنود الحمر ...
يف تقديم القراب� ....
يا ديوجانس ...
كأسك أضاعت الذاكرة ...
و طريقي طويلة ...

أقف؛ ل�ذا يجب عىل أن أطرح ش�كوكي
حتى أستطيع االختيار».
كتب بيرت فايس مذكراته الش�خصية يف
كتاب�� هم�ا «وداع األبوي�ن» و«نقطة
الف�رار» ورواي�ة «حدي�ث الس�ائرين
الثلثة» و«ظل جسد العربجي» ،إضافة
إىل مرحيات�ه «يف اللي�ل م�ع الضيوف
 التحقي�ق  -اضطه�اد واغتيال مار»،وإىل جانب هذه األعمال مارس الرس�م
وإخراج األفلم الس�ينمائية ،وب� هذه
األعمال أث�ارت مرحيته «مارا» ضجة
كب�رة يف برل�� واس�توكهولم ولن�دن
وباريس ونيويورك ،عىل الرغم من أنها

مرحية خالية م�ن األحداث ،بمعناها
التقلي�دي ،ف�كل األفع�ال تع�رف من�ذ
البداي�ة ،وتعرض فرتة من فرتات تاريخ
الثورة الفرنسية؛ حيث يعيد بيرت فايس
تفسر إحدى ش�خصيات الثورة املهمة
«م�ارا»؛ بحي�ث تب�دو دوافع�ه ممكنة
التص�ور ،بدالً من تلك الصورة الدموية،
التي وصف�ه بها املؤرخ�ون ،وتتضمن
املرحية عرضا ً لتلك القيم التي تحملها
هذه الشخصية ،وللمعوقات التي تقف
يف وجه تحقيق تلك القيم ،ويظل «مارا»
مع ذلك يناضل ،ال يدفعه يشء إىل اليأس
بعد أن صمم عىل التغير.

اعلن

اقتىض حضورك أىل صندوق االس�كان
العراق�ي ف�رع النج�ف االرشف وذلك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة ع�ىل قيام
رشي�كك (ع�ي كاظ�م محم�د خلف)
بالبناء عىل حصته املشاعه يف القطعة
املرقم�ة  ٥٤2٣8/ ٣ح�ي الن�داء رقم
املقاطع�ة ( )٤جزي�رة النجف لغرض
تس�ليفه ق�رص االس�كان خ�لل مدة
أقصاه�ا خمس�ة ع�ر يوم�ا داخ�ل
العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ
نر االعلن وبعكس�ه س�وف يسقط
حقك يف االعرتاض مستقبلً

سأرحل يا ديوجانس ...
فل تخرب أمي ...
بأن أمرة البحار ...
اختطفتني ....
أومأت يل ...
أن أمشط شعرها ...
للحرير قصص ...
ال يعرفها أتباع املوت ...
سأدخل املخدع ...
و أقفل الباب ....
يا ديوجانس ...
إن الضحك عبادة ...
الحب عبادة ...
الضياء عبادة ...
و القبلة عبادة ...
فدعني أرحل ...
حورية الفرح ...
يف انتظاري ...
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جنني «يقفز» من بطن أمه خالل حادث

طبق اليوم

طريقة عمل امللبن

اضط�رت س�يدة أمريكي�ة يف والي�ة
جورجيا أن تس�ارع إىل قيادة سيارتها
فج�را ،لتصطحب ابنته�ا التي ظهرت
عليه�ا آالم املخاض بش�دة ،وب�دا أنها
باتت عى وشك وضع جنينها.
وراحت املرأة تقود س�يارتها برسعة يف
ليلبورن ،وه�ي بلدة تقع عى بعد نحو
 20ميال ش�مال رشقي مدين�ة أتالنتا،
بينما كان�ت ابنتها كريس�تان غراهام
تجل�س يف املقع�د الخلف�ي تعان�ي من
اآلالم.وبسبب ارتباك األم السائقة انزلقت
سيارتها بينما كانت تقودها عى طريق
رسيع رطب بندى الصب�اح ،مما جعلها
تنحرف ع�ن الطريق إىل منح�در ترابي،

هل تعلم
املقادير:
 4كوب ماء ( 2/1لرت)
 2/1كيلو سكر أبيض ( 500جرام)
 3/2كوب عسل جلوكوز (150جرام )
 2/1كوب نشا ( 75جرام) مذابة يف كوب إال ربع ماء ( 100جم)
 1ملعقة صغرية (ملعقة شاي) ملح ليمون
 1ملعقة كبرية (ملعقة طعام) فانيليا أو روح الورد أو ماء زهر (  5جرام)
حالوة املولد  ..طريقة عمل الفولية
خطوات التحضري:
نح�ر وعاء كب�ري نضع فيه املاء ثم نضيف له الس�كر ونضع الوعاء عى نار
متوسطة حتى يذوب السكر يف املاء ،وننتظر حتى يغيل الخليط
نضيف عس�ل الجلوكوز لخليط الس�كر واملاء مع التقلي�ب حتى يظهر عرق
أبيض .
نضيف النشا املذابة يف املاء للخليط عى النار ونستمر يف التقليب .
نضيف ملح الليمون وماء الورد ونستمر يف التقليب .
نحر صينية وندهنها بزيت خفيف وس�كر ب�ودرة ونصب فيها خليط امللبن
ونرتكها يف الثالجة حتي يربد امللبن ويتماسك .
نرش عى امللبن السكر البودرة ونقطعه ملكعبات ثم نقدمه.

المتاهات

قبل أن تصطدم بقوة ببوابة أحد املباني.
وخالل رسعة انحدار سيارة ،حدث ما ال
يصدق ،إذ ولدت غراهام طفلها دون أي
تدخل ،وكأنه قفز بقوة من رحمها دون
أن تع�رف أن ذهب.وعن�د حضور دورية

؟؟

*أق�دم ن�ادي يف العال�م لكرة
الق�دم ه�و ن�ادي ش�يفيلد
االٍنجلي�زي تأس�س ع�ام
1857م.
*بدأت لعبة الهوكي يف ا ٍنجلرتا
عام  1870م
* أول ه�دف يف تاري�خ
كأس العال�م س�جله الالع�ب
لوي�س لوران�ت يف املب�اراة
االفتتاحية بني منتخبه فرنسا
واملكسيك؟
* أول العب يطرد يف مباريات
كأس العالم دي الس كاسياس
كابتن فريق بريو بسبب عنفه
الشديد مع العبي رومانيا
* أكرت الدول العربية مشاركة
يف نهائيات كأس العالم املغرب
1998-1994-1986-1970م
* ال�دورة األوليمبي�ة األوىل
أقيم�ت يف أثين�ا ع�ام 1896م
ل�م يش�ارك يف ألعابها س�وى
الرجال

الرشطة كان السيدتان منهارتان وهما
يرخان «أي�ن الطفل ..أين الطفل؟»،
بينما الس�يارة املهش�مة عند واجهتها
األمامية كانت غارقة يف الطني.
وعى الفور بادر رجال الرشطة للبحث
عن الطفل يف محيط السيارة ظنا منهم
أن ربما يكون قد طار ووقع يف أحد برك
الطني القريبة ،لكن دون جدوى.
وبعد فرتة قصرية استطاع أحد ضباط
الدوري�ة أن يعث�ر عى الرضيع اس�فل
معق�د الس�يارة األمام�ي بع�د أن رأت
االم بقاي�ا حبلها ال�رسي ،ليتم مبارشة
إس�عاف الطفل ونقل الجمي�ع إىل أقرب
مستشفى.

«العني الوردية» ..أحد أعراض االصابة بـ «كورونا

كش�فت دراس�ة حديث�ة ع�ن ظه�ور
أع�راض جدي�دة عند بع�ض املصابني
بف�ريوس كورون�ا ،بخ�الف األعراض
الت�ي كان�ت معروفة س�ابقا ،مثل
الس�عال أو الحم�ى أو اإلره�اق أو
ضيق التنفس أو آالم العضالت.
وذك�ر موق�ع «بل�ود س�كاي» أن
الته�اب «ملتحم�ة الع�ني» ،أو م�ا
يع�رف باس�م «الع�ني الوردي�ة»،
يعترب أحد األعراض الجديد لإلصابة
بف�ريوس كورون�ا ،إضاف�ة إىل
األعراض املعروفة س�ابقا .فما هي

العني الوردية أو التهاب امللتحمة؟
يصيب التهاب امللتحمة النسيج الرقيق
الشفاف الذي يغطي الجزء األبيض من

إصدار بطاقات تعريف ألصحاب
املناعة ضد كورونا

أعلن�ت وزارة الصح�ة يف إح�دى دول
أمريكا الالتينية ،بأن س�لطات البالد،
ستبدأ اعتبارا من اليوم إصدار بطاقات
تعريف خاصة باملواطنني الذي أصيبوا
بفريوس كورونا املستجد ،كأول إجراء
من نوعه يف العالم.موسكو  -سبوتنيك.
أوردت إذاعة «بيوبيوتشييل» ،نقالً عن
بي�ان صادر عن وزارة صحة تش�ييل،
أنه سيتم إصدار هذه الشهادة ألولئك
الذي�ن تعاف�وا تمام�ا ً م�ن الفريوس
التاجي.كما أش�ارت وزارة الصحة إىل
أن م�رىض «كوفيد  »19الذي يس�ببه
الفريوس ،ينتجون مناعة ضد املرض،
وبالت�ايل ال يمك�ن أن يكون�وا حاملني

مقلة العني ويبطن داخل الجفن .وأبرز
أعراض هذا االلتهاب االحمرار والحكة
وتمزق العني.ويمكن أن يحدث التهاب
امللتحمة بسبب الحساسية أو عدوى
بكتريية أو فريوس�ية ،قد تنتقل من
شخص مصاب إىل شخص سليم عن
طري�ق االتصال من خ�الل إفرازات
العني.وه�ذا يعن�ي أن الف�ريوس
يمكن أن ينترش إذا قام ش�خص ما
ً
شخصا
بفرك العني املصابة ثم ملس
آخ�ر ،حيث ينتق�ل الف�ريوس عرب
األغشية املخاطية للعني إىل شخص

آخ�ر ،ع�ن طري�ق الدموع.وأظه�رت
ً
مريضا
دراس�ة حديثة أن  12م�ن 38
بفريوس كورونا ،كانت لديهم أعراض
تتعل�ق بالعني ،منه�ا احتقان امللتحمة
أو ت�ورم امللتحم�ة أو الرتطيب املفرط
للعني.وأش�ارت الدراس�ة إىل أن ه�ذا
األعراض ظه�رت عى وجه الخصوص
لدى املرىض الذين يعانون بش�كل حاد
م�ن ج�راء اإلصابة بف�ريوس كورونا.
وكشفت نتائج الدراسة أن ثلث املرىض
الذين عانوا من فريوس كورونا ظهرت
لديهم تشوهات يف العني.

الكلمة المفقودة

ل�ه ملدة ع�ام واح�د ع�ى األقل.وجاء
يف البي�ان عى لس�ان الوزي�ر ،حاييم
مانياليت�ش ،قول�ه« :ينت�ج ه�ؤالء
األشخاص أجس�اما ً مضادة» .وأشار
إىل أن املرىض يطورون ذاكرة مناعية،
وأن احتم�ال اس�تعادة العدوى صفر
تقريب�ا.يف املقابل ،وبحس�ب اإلذاعة،
فإن منظم�ة الصحة العاملي�ة ،تعترب
أن ه�ذا اإلج�راء م�ن قبل الس�لطات،
مث�ري للجدل .وأك�دت منظمة الصحة
العاملية أن وجود األجس�ام املضادة ل�
«كوفي�د  »19ل�دى اإلنس�ان ال يعطي
ضمانا بنس�بة  %100لتطوير املناعة
ضد املرض.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهنياًّ :
نظ�م امورك ورتب اوضاع�ك بهدوء ،كن
واعيا ً ملواجهة اصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة،
َّ
تتخط الحدود وال تتكلم
وظف كل مواهبك لكن ال
ً
يف موضوعات ال تخص�ك .عاطفيا :احتمال زواج
سعيد إذا قررت حسم األمر مع رشيك كريم يملك
مكانة اجتماعية مهمة

امليزان
مهني�اً :انفراج�ات مالي�ة مفاجئ�ة تدفعك إىل
التبذير غري امل ّ
ربر ،فحاول االنتباه إىل مصاريفك
قبل فوات األوان
عاطفي�اً :تضيي�ق اله�وة بين�ك وب�ني الرشيك
تلقى ارتياحا ً عند الجميع وأصداء إيجابية عى
العالقة بينكما

الثور
مهنياً :تدافع عن مش�اريعك ب�ذكاء وتنجح يف
اقن�اع اآلخرين بآرائ�ك ،توح�ي بالثقة لبعض
القادري�ن واملس�ؤولني وتنت�ر يف النهاي�ة،
وتتف�وق ع�ى املصاعب .عاطفي�اً :ترى الناس
واألمور بمنظار جديد ،وطبعك املرح وبشاشتك
يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية

العقرب
مهني�اً :تبحث عن مص�ادر ماليه جديدة تمول
بها استثماراتك ،وتوظف طاقتك الخالقة بغية
نجاح مشاريعك
عاطفي�اً :أج�واء س�عيدة للغاي�ة تحي�ط ب�ك
وبالرشيك من كل الجوانب ،وهذا يفتح الطريق
بينكما نحومستقبل أفضل

اجلوزاء
مهني�اً :قد تطلع عى معلوم�ات خطرية وتثور
لبع�ض األوض�اع التعس�فية أو الضاغط�ة أو
الدكتاتورية ،وربما تأسف ملا يحصل يف الطرف
اآلخر أو يف وضع مايل يزعجك
عاطفي�اً :تكون ع�ى موعد مع الح�ب والغرام
هذا اليوم عى نحو لم تتوقعه إطالقا ً

القوس
مهنياً :تكون تحركاتك ناجحة وموفقة ،أوراق
ضائع�ة تس�تعيدها .عاطفياً :علي�ك ان تتخذ
ق�رارا ً حاس�ما ً بش�أن عالقتك بم�ن تحب قبل
تفاقم األمور نحو األس�وأ .صحياً :حان الوقت
التخاذ القرار املناس�ب للتخلص من اإلحساس
بالضعف واالنهيار

السرطان
مهنياً :قد تحزن عى أحد أفراد املهنة ،وتأس�ف
لوض�ع درام�ي يم ّر ب�ه ،إال ّ
أن ه�ذا الظرف قد
يجمع الجميع حول هدف واحد
عاطفياً :اس�تقرار يف العالقة بالرشيك الجديد،
لكن االس�تقرار النهائي بينكما يحتاج إىل وقت
أكرب

اجلدي
ً
تفس�ريا،
مهني�اً :تم�ر بتناقض�ات ال تجد لها
وتتأرج�ح ب�ني املش�اعر الس�ارّة واملخ�اوف
املقلقة
عاطفي�اً :تعرف لحظات حل�وة وتكثر املواعيد
ّ
تتمتع برحابة صدر
والعواطف الجيّاش�ة ،أنت
تساعدك عى تقوية الروابط

االسد
مهني�اً :تأث�ريات إيجابي�ة وجيّدة ع�ى صعيد
العمل ،وهذا يرتاف�ق مع مطالبك املالية املحقة
وقد تبلغ الهدف قريبا ً
ّ
تتحس�ن األوض�اع م�ع الرشيك عى
عاطفي�اً:
الصعد كافة ،ذلك بعد س�وء التفاهم الذي ساد
بينكما أخريا ً

الدلو
مهني�اً :االنفت�اح ع�ى اآلخري�ن يس�اعدك عى
ّ
ح�ل املش�كالت معهم مهم�ا بلغ�ت صعوبتها،
ً
ً
فتسجيل نقاطا يف مصلحتك .عاطفيا :انتقاداتك
املتواصل�ة للرشي�ك س�تعطي نتائج عكس�ية،
ويف ف�رتة لن تك�ون طويلة .صحي�اً :تجنب قدر
اإلمكان الرشاهة التي تتسبب بالسمنة

العذراء
مهنياً :كن متفائالً باألفضل واس َع لتعزيز العالقات،
تقوم باتص�االت ومفاوضات دقيق�ة ومعقدة عى
األرج�ح ،إال أنك تتوص�ل معها إىل نتائج مش�جعة
ج�داً .اطفي�اً :العالقة الجديدة يف خط�ر ألنها تحت
ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إالّ إذا كان الحبيب
يف وضع جيّد وسليم فينجح يف تدارك الوضع

احلوت
مهني�اً :تنجز اليوم الكثري من األمور التي كانت
مؤجلة وتواجه مشكلة كبرية يف العمل وتحاول
أن تجد لها حلوالً منطقية
عاطفي�اً :ك�ن جدي�ا ً يف عالقت�ك بالحبيب فهو
ينزع�ج من تس�لطك الزائد عليه وغري أس�لوبك
معه
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وزير الشباب والرياضة :الوباء لـم يمنع مالكاتنا اهلندسية من العمل وثالثة مالعب كربى جاهزة مييس يساعد مصايب كورونا
بأسلوب جديد
لالفتتاح قريب ًا ومخسة اخرى يف تقدم مستمر وست قاعات متعددة االغراض ستكتمل العام احلايل
المستقبل العراقي /متابعة
اكد وزير الش�باب والرياض�ة الدكتور احمد
ري�اض ان ال�وزارة تعي�ش يف ذروة طاقتها
إلنجاز االعم�ال العمرانية املوكل�ة اليها من
مالع�ب رياضي�ة ك�رى وقاع�ات متع�ددة
االغ�راض ومش�اريع س�اندة اخ�رى ع�ر
امل�الكات الهندس�ية لل�وزارة وال�ركات
املتعاقدي�ن معها .وبني يف ترصيح ل� قس�م
االعالم واالتص�ال الحكومي ان جائحة وباء
كورون�ا الت�ي اخل�ت بالنظ�ام العامل�ي من
جميع جوانب�ه واثرت عىل مفاصل العمل لم
تمنع مالكات الوزارة الهندس�ية من متابعة
اعماله�ا وان كان�ت بحدود معقولة نس�بيا
،لك�ن األه�م انها ل�م تتوقف رغ�م الصعاب
 ،مضيف�ا ان ثالث�ة مالع�ب ك�رى يف بغداد
والب�رصة تجاوزت نس�بة انجازها  %90من

القيم�ة الكلية للعمل ومن املمكن القول انها
جاهزة لالفتتاح قريبا وهي ملعب الش�هداء
بسعة  32الف متفرج وملعب الزوراء بسعة
 16ال�ف متف�رج يف بغ�داد وملع�ب املين�اء
يف الب�رصة بس�عة  30ال�ف متف�رج  ،وتابع

ميالن يصدم ريال مدريد بعرض
حمبط لضم يوفيتش

بالقول ان ش�هر نيس�ان الح�ايل كان موعدا
ملعبي الش�هداء وال�زوراء يف بغداد
الفتت�اح
ّ
لو ان الظروف س�ارت بصورة طبيعية ،لكن
حظر التجوال والظ�روف الصحية اثرا كثريا
عىل مجريات العمل ووصول املعدات وااليدي

العاملة الفنية اىل مواقع العمل .وفيما يتعلق
باملالع�ب االخ�رى املتوقف�ة عن العم�ل نَب نَ َّ
ني
رياض ان نجاح مسعى الوزارة يف استحصال
األموال الالزمة إلنجاز بقية املالعب اثمر عن
استئناف العمل بمالعب كركوك ودياىل وصالح
الدي�ن وذي قار واالنبار واملوصل والس�ماوة
والديوانية وملعب التاجيات يف بغداد بس�عة
 65الف متف�رج  ،منوها ان املش�كلة االكر
التي كانت تواجهنا هي مش�كلة العقود مع
الركات واالج�راءات االداري�ة والقانونية،
والحمد الله انتهت اغلبه�ا وقد بورش العمل
فعال ببعض املالعب فيما سيستانف بالبقية
االخرى خالل م�دة قريبة وماضون بمتابعة
جمي�ع التفاصي�ل
به�ا
املتعلق�ة
.واض�اف رياض
ان االمر نفس�ه

ينطب�ق ع�ىل القاع�ات الرياضي�ة املغلق�ة
متع�ددة االغ�راض ومنه�ا القاع�ة الكبرية
يف املدين�ة الش�بابية داخ�ل ال�وزارة بس�عة
 7000متف�رج الت�ي تنصب الجه�ود حاليا
نح�و اكماله�ا بع�د ان حصلنا ع�ىل التعزيز
املايل الذي س�هل الكثري م�ن مفاصل االنجاز
بمعون�ة االخ�وة يف مجل�س الن�واب وه�ذه
املبالغ االضافية س�اعدت عىل ترسيع وترية
العم�ل يف قاع�ات كركوك والنج�ف والكوت
ونين�وى من موازنة ع�ام  ، 2019منوها ان
اإلنف�اق الكب�ري إلنج�از املالع�ب والقاعات
اليمك�ن ان يتع�ارض م�ع مش�اريع اخرى
نحن بص�دد التعامل معه�ا ميدانيا ونواصل
تحضرياتنا لها ومنه�ا الدورة العربية 2021
وكاس الخلي�ج ،ومروع بغ�داد عاصمة
الشباب العربي ومش�اريع اخرى تتعلق
بالثقافة والفنون والرعاية العلمية.

سانيول يفتح النار
عىل بايرن ميونخ

المستقبل العراقي /متابعة
اتفق�ت األندي�ة ع�ىل إلغاء ال�دوري العراق�ي املمتاز
ملوس�م  ،2020-2019م�ع التأكي�د ع�ىل تحديد
موعد مبكر النطالق املوسم الجديد.
وق�ال مص�در يف ترصيح�ات ،إن األندي�ة
ً
اجتماعا ع�ن بعد ،وجاء
العراقي�ة عقدت
قرار إلغاء الدوري املحيل باإلجماع.
وتعثر الدوري العراقي هذا املوس�م،
يف مناس�بتني ،األوىل بس�بب
االحتجاجات الش�عبية ،والثانية
بسبب جائحة فريوس كورونا.
وأوضح املصدر أن قرار اإللغاء
يعد فرصة لتحديد موعد مبكر
النطالق املوسم املقبل ،والتخلص
من الفوىض الدائمة للبطولة.

عر وييل س�انيول ،العب بايرن ميونخ األسبق ،عن حزنه
الش�ديد وانزعاجه من الطريقة الت�ي رحل بها عن النادي
الباف�اري بعدم�ا عمل لف�رتة قص�رية مس�اع ًدا للمدرب
اإليطايل كارلو أنشيلوتي.
وتوىل أنش�يلوتي تدريب الفريق البافاري يف صيف ،2016
لكن�ه أقيل م�ن منصبه بع�د أقل من عام ونصف بس�بب
سوء النتائج .وخالل مقابلة مع قناة «سبورت ،»1تحدث
سانيول بضيق عن تلك الفرتة ،بقوله «كان بداخيل أمل بأن
تطول فرتة بقائي داخل بايرن بعد العمل كمساعد لكارلو،
لكن ذلك لم يحدث» .وكش�ف س�انيول ع�ن رفضه عرض
الن�ادي له بتوليه ملنصب آخر بع�د اإلطاحة به من الجهاز
الفني ،عقب إس�ناد املهمة له بش�كل مؤق�ت حتى تعيني
ي�وب هاينكس مدر ًبا للفريق .وب�رر ذلك بقوله «الطريقة
الت�ي أديرت بها األمور ال تخص بايرن الذي أعرفه ،فهناك
أسلوب متبع داخل بايرن عند االنفصال ،لكن لسوء الحظ
لم يحدث هذا معي» .رغم ذلك ،أكد س�انيول استمراره يف
ً
مضيفا «النادي سيظل
تش�جيع بايرن ميونخ حتى اآلن،
دائمًا يف قلبي».يذكر أن سانيول كان أحد الالعبني البارزين
يف بايرن ميونخ ،إذ لعب له بني عامي  2000و 2009حتى
اعتزاله كرة القدم.

تحدث فيكتور مونتالياني نائ�ب رئيس االتحاد الدويل لكرة
الق�دم (الفيف�ا) عن إمكاني�ة بحث تغيري موعد املوس�م يف
أوروب�ا ليتواف�ق م�ع التقويم الس�نوي ،يف أعق�اب جائحة
ف�ريوس كورونا ،وهو ما أوقف نش�اط اللعب�ة حول العالم
تقريبا.

ريفالدو :رحيل نجم برشلونة
هيدد عودة نيامر
المستقبل العراقي /متابعة

يرى الرازييل ريفالدو نجم برشلونة
الس�ابق ،أن رحيل الع�ب البلوجرانا
خ�الل مريكاتو الصيف ،قد يؤثر عىل
إمكانية عودة نيمار ،مهاجم باريس
سان جريمان الحايل.
وق�ال ريفال�دو ،خ�الل ترصيح�ات
نقلتها صحيفة «ماركا» اإلس�بانية:
«توج�د الكث�ري م�ن الش�ائعات عن
الصفق�ات املحتمل�ة لرش�لونة يف
الصي�ف ،وبع�ض الصح�ف ذك�رت
مؤخ�رًا أن آرث�ر ميل�و يمك�ن أن
يرحل».
وأضاف« :أؤمن أن ذلك مجرد حديث،
وأتوق�ع أن يس�تمر آرث�ر يف الن�ادي
لع�دة س�نوات ،فهو ل�م ُيكمل حتى
اآلن موسمني هنا».
وتاب�ع« :لق�د أتى لرش�لونة ليكون

المستقبل العراقي /متابعة
تحدث تقرير صحفي ،عن تطور جديد
بش�أن تع�ايف البلجيكي إيدي�ن هازارد
نجم ريال مدريد ،من اإلصابة.
وحس�ب صحيفة «موندو ديبورتيفو»،
ف�إن ه�ازارد تعاىف م�ن إصاب�ة الكاحل
بنسبة  ،%70ويخوض اآلن تدريبات بالكرة.

خليفة تش�ايف هرينانديز ،ألنه يملك
نفس أس�لوب اللعب ،لذلك س�يكون
م�ن اله�راء بيعه وه�و الزال يف عمر
ال�� 23عام�ا واملس�تقبل م�ا زال
أمامه».
وأردف« :ع�الوة عىل ذل�ك ،آرثر لديه
عالقة جيدة مع نيمار ،وبيع النجوم
الش�باب يمك�ن أن ي�ر بف�رص
برشلونة يف إعادة نيمار».
واختت�م« :بالطبع لن ت�ؤدي خطوة
آرثر املحتملة إىل إلغ�اء عودة نيمار،
ألن�ه لدي�ه ع�دة أصدق�اء آخرين يف
برش�لونة ،لكن أعتقد أن�ه من املهم
الحف�اظ عىل قاعدة صلب�ة للفريق،
ووجود آرثر يمكن أن يساعد يف إقناع
نيمار بالعودة».
وارتبط اسم آرثر بالعديد من األندية
اإليطالي�ة يف األس�ابيع األخ�رية،
وأبرزها إنرت ميالن ويوفنتوس.

وأشارت إىل أن األطباء يعتقدون أن هازارد
يحت�اج ش�هرًا فقط ،ك�ي يكون مس�تع ًدا
للمشاركة يف املباريات مرة أخرى.
وأوضحت الصحيفة أن الفرنيس زين الدين
زيدان مدرب ريال مدريد ،ال يريد املخاطرة
بهازارد عند استئناف املباريات يف إسبانيا.
وقالت إن هازارد لديه رغبة مجنونة صوب
املش�اركة إلثبات أن�ه ليس صفقة س�يئة

للري�ال ،مم�ا جع�ل زي�دان يس�تعد لكبح
جماح�ه ،حتى ال يع�ود للمالع�ب يف وقت
مبكر ويتعرض النتكاسة.
وأضافت أن خطة زي�دان هي منح هازارد
بعض دقائق املشاركة يف الليجا ،حتى يصل
ألفضل حالة ممكنة ،قبل خوض إياب ثمن
نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشس�رت
سيتي يف أغسطس/آب املقبل.

رئيس وزراء إسبانيا يعلن عودة تدريبات األندية

المستقبل العراقي /متابعة

أعلن بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا ،اليوم السبت،
عودة الرياضي�ني املحرتفني إىل التدريب�ات ،بعد فرتة من
الحظر؛ بسبب تفيش وباء كورونا.

نائب رئيس فيفا يؤيد فكرة رومينيجه

المستقبل العراقي /متابعة

وأشار إىل أن األندية سرتسل ممثلني عنها للهيئة التي تدير شئون
اتحاد الكرة ،اإلثنني املقبل ،إلبالغها بقرار إلغاء املوسم يف العراق.
يش�ار إىل أن الدوري العراقي املمتاز وصل للجولة الخامسة ،قبل
توقفه بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد.

زيدان يكبح مجاح هازارد

المستقبل العراقي /متابعة

ويف مقابل�ة محطة رادي�و س�بورتيفا اإلذاعي�ة اإليطالية،
ق�ال مونتالياني الذي يعتر حليفا مقربا من رئيس�ا الفيفا
جياني إنفانتينو إن هذا التحرك يتناسب مع موعد نهائيات
كأس العال�م  2022التي س�تقام يف قطر ،يف نوفمر ترين
الثاني /وديس�مر كانون األول.وكان إنفانتينو نفس�ه قال
إن كرة القدم س�تصبح مختلفة تماما عندما تعود عجلتها
لل�دوران وإن التوقف الحايل للعبة ربما يكون بمثابة فرصة

تضام�ن األرجنتين�ي ليوني�ل مييس ،نجم
برش�لونة ،مع مبادرة خريي�ة يف كتالونيا،
ً
املس�تجد.ووفقا
ملكافح�ة فريوس كورونا
لصحيف�ة «س�بورت» اإلس�بانية ،ف�إن
املبادرة تهدف ملحاربة
العزل�ة والحف�اظ
التواص�ل
ع�ىل
األش�خاص
م�ع
املصاب�ني بالفريوس
وعائالتهم.
وظه�ر مي�يس يحمل
ً
ملصق�ا عليه ش�عار
املب�ادرة ،التي تهدف
لتوصي�ل أكث�ر م�ن
 200جه�از لوح�ي

األندية تتفق عىل إلغاء الدوري العراقي

المستقبل العراقي /متابعة
كش�فت تقارير صحفية إيطالية ،عن العرض الذي يعده
نادي مي�الن ،من أجل التعاقد مع ل�وكا يوفيتش ،مهاجم
ريال مدريد ،خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وبحس�ب ش�بكة «س�بورت ميدياس�ت» ،فإن ميالن يعد
ً
عرضا بقيمة  35مليون ي�ورو ،باإلضافة إىل املكافآت من
أجل ضم يوفيتش يف املريكاتو الصيفي املقبل.
وأضاف�ت أن الروس�ونريي يس�عى لتش�كيل رشاك�ة بني
يوفيت�ش وأنتي ريبيتش ،موضح�ة أن النادي يرغب يف لم
شمل الثنائي يف سان سريو.
ولفتت إىل أن ميالن سيحاول ً
أيضا ضم ريبيتش يف صفقة
انتق�ال دائم�ة ،الس�يما وأنه مع�ار حال ًيا م�ن آينرتاخت
فرانكفورت ملدة عامني.
وتش�ري تقارير صحفي�ة إىل أن ريال مدري�د يرغب يف بيع
يوفيتش مقابل  60مليون يورو ،وهو املبلغ الذي اش�رتى
به الالعب من فرانكفورت قبل عام تقري ًبا.
ول�م ينجح املهاجم الرصبي يف إيجاد نفس�ه داخل جدران
الن�ادي امللكي ،بعدما ش�ارك يف  24مباراة س�جل خاللها
هدفني وساهم بتقديم تمريرتني حاسمتني.

المستقبل العراقي /متابعة

إىل املستش�فيات العام�ة والخاص�ة ودور
املسنني واألش�خاص أصحاب االحتياجات
الخاصة.وأش�ارت إىل أن الحمل�ة تعم�ل
عىل جم�ع األجه�زة اللوحية املس�تعملة،
باإلضاف�ة إىل األموال؛ للمس�اهمة يف رشاء
أجهزة جديدة.

طيبة إلعادة النظر يف برنامجها املزدحم باملباريات واألحداث
واملق�رر أن يس�تمر حت�ى .2024وأك�د مونتاليان�ي وه�و
أيضا رئيس اتحاد أمريكا الش�مالية والوس�طى والكاريبي
(الكون�كاكاف) «أمامن�ا فرصة لتحقيق ذل�ك يف ظل إقامة
كأس العال�م يف قط�ر  2022يف نوفم�ر وديس�مر وه�ذه
ممك�ن أن تكون فكرة جيدة».وأض�اف مونتالياني «هنا يف
األمريكتني يقام املوسم بالفعل وفقا للتقويم السنوي وربما

وق�ال سانش�يز ،خالل مؤتم�ر صحفي نقلت�ه صحيفة
«ماركا»« :آمل أن يعود النش�اط قري ًبا ،والقرار س�يكون
بيد االتحادات والروابط املسؤولة عن املسابقات».
وأض�اف« :لقد بدأنا بالس�ماح بالتدريبات الفردية لفرق
الرياض�ات الجماعية ،عىل أمل أن يعود النش�اط يف أقرب

يمك�ن تطبيق هذا الحل ع�ىل البطوالت يف أوروب�ا وأفريقيا
ويمكن مناقشة األمر عىل املستويني الوطني والقاري ،هذه
ليست فكرة س�يئة بل يمكنها أن تشكل حال خالل العامني
املقبلني ويف ظل إقامة كأس العالم يف الش�تاء».وال تزال دول
أوروبي�ة مثل إيطاليا وأملانيا وإنجلرتا تأمل يف اس�تكمال ما
تبقى م�ن مباريات بط�والت الدوري هذا املوس�م لكن ذلك
ربما يعني تأخري انطالق موسم .2021-2020

رين يغلق باب كامافينجا يف وجه ريال مدريد
المستقبل العراقي /متابعة
أك�د نيك�والس هولفي�ك رئي�س ن�ادي ري�ن
الفرن�يس ،رضورة الحف�اظ ع�ىل الفريق بعد
قرار إلغاء املوس�م ،وتأكيد حصوله عىل املركز
الثال�ث ،املؤهل ل�دوري أبطال أوروبا املوس�م

املقبل.
وكان ريال مدريد يسعى للظفر بخدمات العب
وس�ط الفريق الفرن�يس ،إدواردو كامافينجا
( 17عام�ا) ،بصفق�ة ت�رتاوح ب�ني  50و60
مليون يورو.
وق�ال هولفي�ك ،يف ترصيح�ات لصحيف�ة

«ليكي�ب» الفرنس�ية« :األولوية بالنس�بة لنا
ه�ي الحفاظ عىل الفريق ،والذي أظهر قدراته
خالل هذا املوس�م الرائع».وأضاف« :يجب أن
نك�ون أذكياء يف س�وق االنتقاالت ،وتحس�ني
الفري�ق بأفض�ل ما يمك�ن ،من أج�ل اجتياز
الجولة التأهيلية يف دوري األبطال».

برشلونة خيرس للتخلص من أومتيتي
المستقبل العراقي /متابعة
 2كشف تقرير صحفي عن تطور جديد بشأن
رغبة برشلونة يف التخلص من املدافع الفرنيس
صامويل أومتيتي خالل الصيف املقبل.
ً
ووفق�ا لصحيفة «مون�دو ديبورتيف�و» ،فإن
هن�اك  3العب�ني فقط يف برش�لونة غري قابلني
للبي�ع ،وه�م ليوني�ل مي�يس وت�ري ش�تيجن
وفرينكي دي يونج.

أم�ا أومتيت�ي فإنه م�ن أكثر العبي برش�لونة
تلق ًي�ا لالستفس�ارات ع�ن وضع�ه ،كم�ا أن
البارسا يحاول إقحامه ضمن أكثر من صفقة
تبادلية.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن مانشس�رت يونايتد
وآرس�نال وتش�يليس وإن�رت وناب�ويل وباريس
سان جريمان استفرسوا عن وضعية أومتيتي،
إال أن البارس�ا ُيرص عىل عدم وصول أي عرض
رسمي حتى اآلن.

وأوضحت أن برشلونة يف حاجة
لبيع صامويل أومتيتي لكسب
بعض األموال ،لذلك بات يقيم
الالع�ب بمبلغ يرتاوح بني 25
إىل  35مليون يورو فقط.
يذك�ر أن برش�لونة كان يقي�م
أومتيت�ي يف املوس�م امل�ايض ب��  60ملي�ون
ي�ورو ،وس�بق أن رف�ض أكثر م�ن عرض
لرحيل الالعب.

وقت ممكن ،لكننا س�نراه عىل شاشات التلفاز وليس يف
املالعب».
وكان تقري�ر صحفي إس�باني ،قد أفاد ب�أن ريال مدريد
سيعود للتدريبات يف مقره «فالديبيباس» يوم  11مايو/
لعودة النشاط.
آيار الجاري ،استعدادا

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2130االحد  3آيار 2020

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

إياد اإلمارة

املكشوف يف معركة مكيشيفة

اإلساءة للجنوبيني من أكثر من طرف

قلناها ونقولها ونعيدها ونكرر إن داعش قائمة حارضة
موجودة فك�را واعتقادا ومنهج يف مس�احات مجتمعية
واسعة من املناطق الغربية وما حصل من انتصار عظيم
ألبطال العراق حش�دا وجيش�ا ورشط�ة بتحرير املوصل
كان بمثاب�ة اإلعالن ع�ن انتهاء س�لطة التمكني يف دولة
الخراف�ة ،اال ان داع�ش موج�ود يف العراق ع�ر نواب يف
الرمل�ان العراق�ي ينعقون ليل نه�ار باملطالب�ة بإصدار
العف�و العام وكان ما كان ممن ت�م القاء القبض عليهم
يف مكيش�يفة من قبل ابطال الحشد حيث تبني انهم ممن
اطلق رساحه ضمن العفو الخاص.
«داع�ش» موج�ود وباالنتظ�ار لتنفي�ذ مطال�ب بع�ض
السياس�يني ،وه�م موج�ودون يتحرك�ون بحرية حتى
داخل بغداد مس�تفيدين من باج�ات ممثليهم يف الرملان
والحكوم�ة يف االنتق�ال والتمركز يف بع�ض املناطق لبدء
عملياته�م اإلجرامية ،وها ه�ي أوىل عملياتهم يف منطقة
مكيش�يفة يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن والت�ي س�بقتها
معلومات املخابرات العراقية واألمن الوطني تشري اىل نقل
عدد من دواعش س�وريا تحت غط�اء أمريكي وبعجالت
حكومية تابعة ملمث�ي «داعش» يف الرملان العراقي حيث
تمرك�ز بعضه�م يف مناط�ق ح�زام بغ�داد لتنفيذ بعص
العملي�ات اإلجرامي�ة وف�ق س�قف زمني يتناس�ب مع
التطورات والتغريات السياسية يف العراق.
لق�د ازددت يقينا ان إن املطلوب من املأزومني والحاقدين
هو تدم�ري العراق وتمزيقه وعىل س�بيل املثال ال الحرص
نرشة اخبار العربية الح�دث تلتقي املدعو معد الجبوري
املستش�ار الس�ابق يف وزارة الدف�اع العراقية يتحدث عن
معركة مكيش�يفة بلغة العدو الش�امت وب�كل مفردات
التس�قيط والتعصب الطائفي األعمى كما تبعت نرشات
اخب�ار قنوات عربية ومحلية وجدته�ا تتحدث بلغة قتىل
(مليش�يا) الحش�د بل ان قناة الحدث الي�وم فتحت ملف
ما يس�مى الفساد يف ميلشيات الحش�د الشعبي وتلتقي
بساس�ة عراقي�ني للك�ذب واإلفرتاء .ان�ا هنا اق�ول اننا
نع�رف ان معاوية لم يرفع املصاح�ف ايمانا وعدال وانما
وج�د نفس�ه مهزوما ففعل ثم عاد ونك�ث وغدر وهاهم
سياسيوا داعش وابواق داعش واهل داعش يجدون اليوم
فرصته�م للع�ودة والرضب يف خ�ارصة الع�راق الجريح
بعدما عج�ز عبد املهدي ع�ن القيام بواجبه الدس�توري
يف دعم وتطهري القوات االمنية والحش�د الش�عبي اللذان
يمثالن صمام امان الع�راق وقد قدموا باألمس نخبة من
الشهداء األبرار فلم يقف مع الحشد يف مواجهة اصحاب
النعي�ق والزهي�ق ضد ابطال الحش�د الش�عبي الذي لوال
تضحيات�ه ومواقف�ه باألمس مل�ا كان للعراق اس�ما وال
للعراقيني وجو ًدا فيما نرى اش�باه الساسة سكارى وما
هم بسكارى يف معركة تشكيل الحكومة وجائحة كورونا
وتقدي�م التنازالت ألصحاب األجندات املفضوحة من اجل
مناص�ب يف ظل دولة داعش املزعومة يف اذهان املنحرفني
والشاذين فهاهم ابطال مجاهدوا فتوى الجهاد الكفائي
يتص�دون اليوم لداعش يف منطقة مكيش�يفة ويقدمون
الش�هداء والجرح�ى يف اروع صورة يف افضل ش�هر وقد
اس�عدني كث�ريا بقدر م�ا اوجع قلب�ي كثريا ذاك املس�خ
األس�ري الس�عودي يوم وهو يتحدث ألبطال الحش�د عن
س�بب مجيئه للعراق عن طريق الرطبة انه جاء ليحارب
دول�ة الش�يطان وعندما س�ألوه من هو الش�يطان قال
حكوم�ة العراق يرعاها الش�يطان األمريك�ي ونيس ابن
(الرشيف�ة) ان فراش ن�وم محمد بن س�لمان محروس
من العم ترامب .املجد والخلود لش�هدائنا األبرار والشفاء
العاجل للجرحى..
بقي ان نقول للمأزومني واملأسورين خاب ظنكم فشهداء
الحش�د باألمس كانوا خليط من سنة العراق وشيعته يف
الحش�د العش�ائري األبطال فعراقنا واح�د وال يشء قبل
العراق وال يشء بعد العراق.

تابع�ت مقاطع منش�ورة عىل موق�ع اليوتيوب تع�ود لرنامج هزيل
تبث�ه إحدى الفضائيات العراقية يش�رتك فيه مجموعة من املهرجني
عىل ش�كل ضي�وف دائمني أو ش�به دائمني ،وهؤالء الضيوف ش�اعر
ش�عبي ومط�رب ه�و اآلخر ش�عبي وأش�باه فنانني من «مس�طر»
االبتذال العراقي ،كل هؤالء يحاولون إضحاك الناس بطرف «مقرفة»
وبعيدة عن الذوق وفيها من اإلساءة الكثري وقد تعرضوا أكثر من مرة
للجنوبي�ني يف الوقت الذي تعود فيه أصول هؤالء إىل مناطق الجنوب!
ونزحوا إىل بغداد «تبغددوا» عىل غفلة من أنفسهم هم قبل غريهم..
الجنوب�ي يف كث�ري من أعم�ال درامي�ة قديمة ه�و البدائ�ي الذي لم
يح�ظ بتعلي�م أكاديمي ويت�رصف بطريقة غري متح�رضة ،وهذا ما
حاول�ت بعض الدراما الرمضانية لهذا العام طرحه بطريقة تنقصها
املوضوعية واملهنية وينقصها ايضا ً «الرشف»..
الجنوبي «الرشوگي» يف زمن الطاغية البدائي صدام حس�ني واعوانه
إش�ارة النتمائه العقائدي إىل الرشق «الشيعي» وبالتايل فهذه التهمة
س�ابقا ً ه�ي حلقة من سلس�لة املمارس�ات الطائفية لنظ�ام البعث
البدائ�ي اإلرهاب�ي ،والجنوب�ي ال ي�زال «رشوگ�ي» ولك�ن ليس من
الطائفي�ني القدامى بل من قبل الحاكمني الج�دد بكل أزيائهم وقالع
وحص�ون حكمهم ،الذين لم يتمكن�وا من تغيري النظرة البعثية لهذه
املناطق العراقية التي تكتنز من الحضارة والرقي والتقدم أكثر من كل
«رساديب» العراق ..أس�باب هذه النظرة كثرية جدا ً يحتاج تفصيلها
ورشحها وتقديم األمثلة عليها إىل مس�احة واسعة ومناسبة أخرى..
لكني س�أتحدث عن س�بب مهم من داخل هذه املناطق «الجنوبية»
أُم الك�رم الزايد ،والطيبة التي بلغت حدا ً أصبحت فيه طيبة س�لبية،
واح�رتام الضيف الغريب وتوقريه وإن كان غري محرتم «وما ش�ابع
كراث وجبن بواليته» ،هذا السبب ساهم مساهمة كبرية يف تعدي مَ ن
يتع�دى علينا بغري وجه حق ونحن مَ ن نحن ش�جاعة وعلما ً ومعرفة
وتحصيالً ووطنية وعطاء وتضحية ورشفاً..
ويل أن أخاطب هوالء الذين يشعرون ببعض الدونية ألنهم «جنوبيون»
فيتصاغ�رون أمام غريه�م فيزيدوا الطني بلة ويزيدون�ا بالء ،وأقول
لهم أعيدوا النظر مرة أخرى يف أنفسكم وفيما حولكم «ومحد أحسن
م�ن الثاني بيشء» ،أكرم الناس اتقاه�م واعلمهم وأكرمهم وأكثرهم
عط�اء وتضحي�ة وأصدقه�م يف مش�اعره ال يميز بني إنس�ان وآخر
عىل اس�س جغرافية أو نس�بية ،منكم العلماء ومنكم القادة ومنكم
الكرماء ومنكم أشجع الناس الشهداء..
ال أقول ذلك تفاخرا ً أو تعاليا ً أو تعديا ً أو تطاوالً عىل أحد ولكن ليعرف
كل إنس�ان حجمه وال «يروح زايد» نح�ن يف عرص اإلنرتنيت والعوملة
و»الكورونا».

أعراض رئيسية حتذر من نقص فيتامني
(د) يف اجلسم!

ق�د يكون من الصعب اكتش�اف أع�راض نقص فيتام�ني (د) ألنه ال يجعلك
بالرضورة تش�عر بالتوع�ك .ولكن عالم�ات محددة قد يالحظها اإلنس�ان،
خاص�ة خالل فرتة الحجر الصح�ي ،يمكن أن تدل عىل ه�ذا النقص.وقالت
إدارة الصحة الوطنية الريطانية  ،NHSإن فيتامني (د) مهم للغاية للصحة
العام�ة للجس�م ،ألنه يس�اعد عىل الحفاظ ع�ىل صحة العض�الت والعظام
واألسنان .ويمكن أن يؤدي نقص فيتامني (د) إىل مضاعفات خطرية ،بما يف
ذلك تلني العظام أو الكس�اح أو بعض التشوهات .وقد يؤدي أيضا إىل ضعف
العضالت ،وآالم املفاصل ،وحتى ضعف التئام الجروح.ويرى املدير الطبي يف
مركز  Thrivaبالعاصمة لندن ،الدكتورفيشال شاه ،أنه نظرا ألن األشخاص
ال يقض�ون الكثري م�ن الوقت يف اله�واء الطل�ق أثناء اإلغالق العام بس�بب
فريوس كورونا الجديد ،فمن املرجح أن يصاب الجميع بنقص فيتامني (د).
وكشف شاه أن األعراض األكثر شيوعا لنقص فيتامني (د) تشمل :اإلصابة
بامل�رض يف كثري م�ن األحيان ،والش�عور بالتع�ب وآالم العظ�ام واملفاصل،
وضعف العظام وضعف التئام الجروح وضعف العضالت واالكتئاب».

العراقـي

كـاريكـاتـير

دوريات نجدة بغداد تقبض عىل املئات
من املخالفني للحظر

بغداد  /املستقبل العراقي
أعلن�ت رشط�ة نج�دة بغ�داد،
أم�س الس�بت ،القب�ض ع�ىل عدد
م�ن املخالف�ني لتعليم�ات حظ�ر
ً
فض�ال ع�ن متس�ولني
التج�وال،
ومخموري�ن ،وضبط�ت دراج�ات
نارية محالف�ة للضواب�ط .وقالت
قيادة رشطة نج�دة بغداد يف تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منها أن
ألق�ت القبض عىل  15ش�خص من
املخالف�ني لتعليم�ات اوقات حظر

التج�وال .وأوضح�ت رشطة نجدة
بغداد أنها ألق�ت القبض كذلك عىل
 36متس�والً ومخموري�ن ع�دد ،5
مبينة أنها ضبطت  65دراجة نارية
مخالف�ة للتعليم�ات القانوني�ة.
وجرت عملي�ة نجدة بغ�داد ضمن
مناط�ق متفرقة من العاصمة .ويف
تحدي�ث لعملياته�ا ،قال�ت رشطة
نج�دة بغ�داد أنه�ا ألق�ت القب�ض
( )261شخص مخالفني لتعليمات
اوق�ات حظ�ر التج�وال ،وكذل�ك
القبض عىل  7متسولني ومخمور.

الكشف عن طريقة جديدة مفاجئة النتقال عدوى فريوس كورونا
كش�فت دراس�ة نرشته�ا بوابة
 Eurekalertاألوروبي�ة ،أن
فريوس كورونا قادر عىل إصابة
الخالي�ا املعوي�ة والتكاث�ر فيها،
مم�ا يش�ري إىل إمكانية انتش�ار
الع�دوى لي�س فقط ع�ن طريق
القطرات املحمولة جوا.
فقد ق�ام علم�اء هولنديون من
معهد هابريشت ،واملركز الطبي
بجامعة إيراسموس يف روتردام،
وجامع�ة ماس�رتيخت ،بفحص
آثار الفريوس التاجي عىل نماذج
زراعة الخاليا يف األمعاء البرشية
واس�تجابة هذه الخاليا .فعندما
تمت إضاف�ة الف�ريوس التاجي
إىل جينيوم ه�ذه الخاليا ،رسع�ان ما أصيبت
بالع�دوى وزاد ع�دد الخالي�ا املصابة بش�كل
مفاجئ.
ووفقا للخراء ،فإن كثريون من املرىض يعانون
من أعراض أخرى ل�  19-COVIDمثل الغثيان
واإلس�هال ،فضال عن الكشف عن الجسيمات
الفريوس�ية يف ال�راز ،وتش�ري البيان�ات التي
ت�م الحص�ول عليها من هذه الدراس�ة ،إىل أن

الفريوس يمكن أن ينترش من خالل ما يسمى
«انتق�ال فريوس ال�راز عن طري�ق الفم» أي
أن الف�ريوس املوجود يف براز ش�خص مصاب
يمكن أن ينتقل بالعدوى إىل شخص سليم من
هذا الراز.
وأعلنت منظمة الصح�ة العاملية يف  11مارس
امل�ايض ،أن تف�يش ع�دوى ف�ريوس كورون�ا
املس�تجد يش�كل وب�اء عامليا .ووفق�ا ألحدث
بيان�ات منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ،تجاوزت

مرص ..تقدم «جيد جد ًا» بعالج كورونا بـ «البالزما» وحجز كمية من عقار «ريمديسيفري»
املتعافني بالبالزما.
وأضافت خ�الل مداخل�ة هاتفية
ع�ىل قن�اة «إم بي يس م�رص» أن
الح�االت املصاب�ة بكورون�ا أمس
الجمعة وعددها  ،358ظهرت من
بني  7آالف حالة تم أخذ مس�حات
وإجراء فحوص كورونا لهم.
وقال�ت وزي�رة الصح�ة املرصي�ة
إن  %30م�ن الح�االت تت�وىف قبل
وصوله�ا إىل مستش�فيات الع�زل
الصح�ي ،داعي�ة للتوج�ه إىل
مستش�فيات الحمي�ات والص�در
برسع�ة والتواص�ل ع�ىل الخ�ط
الس�اخن  105عند ظهور أعراض
كورونا.

أك�دت وزي�رة الصح�ة املرصي�ة،
هال�ة ،زاي�د أن�ه ت�م حج�ز كمية
من عق�ار «ريمديس�يفري « لعالج
كورونا من�ذ  7أس�ابيع بالتعاون
م�ن منظمة الصحة التي س�تتوىل
دفع نفقات أول دفعة للعقار الذي
تستقبله مرص.
وأش�ارت الوزي�رة إىل أن م�رص
ضمن  100دولة أجرت أبحاثا عىل
عالج م�رىض كورونا باس�تخدام
بالزم�ا املتعاف�ني م�ن امل�رض،
مؤكدة ع�ىل أنه تم الب�دء يف عالج
املصابني بالبالزما ،وهناك حالتان
اس�تجابتا للعالج بشكل جي����د
جدا ،وس�يتم اس�تدعاء الكثري من

النظام الغذائي النبايت قد يدفعك لالنتحـار
أك�دت دراس�ة أمريكي�ة حديث�ة أن النظ�ام
الغذائ�ي النباتي قد يزيد م�ن احتمال إصابة
األشخاص باالكتئاب ،وقد يدفعهم لالنتحار،
ّ
يحس�ن الصحة
يف ح�ني أن تناول اللحوم قد
العقلية بشكل ملحوظ.
وبحس�ب صحيفة «ديي مي�ل» الريطانية،
فقد نظ�ر الباحثون القائمون عىل الدراس�ة

جريـــدة المســـتقبل العراقـــي

تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة
للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

يف البيانات الصادرة عن  18دراس�ة س�ابقة،
ش�ملت م�ا مجموع�ه  160257مش�اركاً،
وفحصت العالقة بني الصحة النفسية وتناول
اللح�وم .وخل�ص الباحثون ،الذي�ن ينتمون
لجامع�ة أالباما األمريكية ،إىل أن األش�خاص
النباتي�ني معرض�ون بش�كل أك�ر لخط�ر
االكتئ�اب والقلق وإيذاء النف�س ،وأنهم أكثر

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

عرضة مرتني لتن�اول العقاقري الطبية لعالج
األم�راض العقلي�ة .باإلضاف�ة إىل ذل�ك ،فإن
احتمالية تفكري هؤالء األشخاص يف االنتحار
أعىل م�ن غريهم بمقدار ثالثة أضعاف ،وفقا ً
للدراس�ة .وأوضح الباحثون أن تجنب تناول
اللحوم قد يكون «عالمة س�لوكية» تشري إىل
سوء صحة الشخص العقلية.

07801969233
07901463050
07709670606

حصيلة املصابني بفريوس كورونا
يف العالم س�قف  3.3مليون حالة،
يف حني تقرتب حصيلة الوفيات من
ربع مليون شخص.
وال تزال الوالي�ات املتحدة يف املركز
األول م�ن حي�ث ع�دد الوفي�ات
وامل�رىض ،وهناك نظام كارثة كبري
قائم.
ويف الئح�ة ال�دول األكث�ر تعرض�ا
لتف�يش الفريوس التاجي تأتي عىل
التوايل :إس�بانيا ،إيطاليا ،فرنس�ا،
أملانيا ،بريطانيا ،بينما تحتل روسيا
املرتبة الس�ابعة يف ع�دد املصابني،
قبل أيران والصني وتركيا.
وأعلن�ت الس�لطات الصحي�ة
الروس�ية ،الي�وم الس�بت ،ع�ن تس�جيل 57
وفاة و 9623إصابة جدي�دة بفريوس كورونا
املس�تجد «كوفيد »19-خالل الس�اعات ال�24
املاضي�ة .وأك�دت غرف�ة العملي�ات الخاص�ة
بمحارب�ة تفيش كورونا يف روس�يا يف تقريرها
اليوم�ي أن مجم�وع اإلصاب�ات بالف�ريوس
التاج�ي يف البالد أصبح بذل�ك  123054حالة،
فيما تويف حتى اآلن  1222شخصا.

مريكل :لقاحات كورنا التي يعمل االحتاد األورويب
عىل تطويرها ستوزع يف مجيع أنحاء العالـم

أعلن�ت املستش�ارة األملانية ،أنغيال م�ريكل ،اليوم الس�بت ،أن اللقاحات
ضد فريوس كورونا املس�تجد التي يعمل االتحاد األوروبي عىل تطويرها
ستكون متاحة يف جميع أنحاء العالم.
وقالت مريكل يف بيان ،اليوم الس�بت ،نرش عىل موقع الحكومة الرسمي،
إن األمر يتعلق «بكيفية تطوير اللقاحات واألدوية وخيارات التش�خيص
الجي�دة لجميع الن�اس حول العالم» ،مش�رية إىل أن أملانيا «تتحمل هذه
املسؤولية».
وأوضح�ت أن ح�وايل ثمانية مليارات ي�ورو ال تزال غ�ري كافية لتطوير
اللقاح ،مش�ددة عىل أن أملانيا «س�تقدم مس�اهمة مالي�ة كبرية» يف هذا
العمل.
ورحبت املستشارة بمشاركة املؤسس�ات الخاصة ،ومصنعي اللقاحات
واألدوية ،والتحالفات األساس�ية مثل ،تحالف ابتكارات التأهب الوبائي،
والتحالف العاملي للقاحات والتحصني ،إىل جانب املش�اركات الحكومية،
يف هذا النشاط.
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