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إجراءات السالمة من خطر «كورونا» ختيم على «اجللسة االستثنائية» ..والنواب ينتظرون قائمة بأمساء الوزراء

اليوم ..الربملان يمنح الثقة للمكلف بـ «الكاممات» و «القفازات»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

س�تخيم عىل جلس�ة الربمل�ان للتصويت عىل
حكوم�ة رئي�س ال�وزراء املكل�ف مصطف�ى
الكاظم�ي -مس�اء اليوم األربع�اء -تعليمات
الس�امة من انتش�ار ف�روس كورون�ا الذي
ي�رب معظ�م دول العال�م وبينه�ا العراق،
فيما ما ي�زال النواب ينتظرون تس�لم قائمة
باملرشحني يف حكومة املكلف.
وعىل الرغم من اقرتاب عقد الجلسة االستثنائية
للربمل�ان العراق�ي بع�د إفطار رمض�ان اليوم
األربعاء ،إال أن الربملان لم يتس�لم حتى مساء
الثاثاء قائمة بأسماء الوزراء والحقائب التي
سيش�غلونها يف حكومة الكاظمي وس�رهم
الذاتية بعد تزكيتها من هيئتي النزاهة العامة
واملساءلة والعدالة الجتثاث البعث.
وأعل�ن مجل�س الن�واب ع�ن عق�د الجلس�ة
الخاصة بالنظر يف منح الثقة لحكومة رئيس
الوزراء املكلف مساء اليوم األربعاء.
وقالت الدائرة االعامية الربملانية يف بيان تلقت
«املستقبل العراقي» أن «رئاسة مجلس النواب
ق�ررت عقد جلس�ة التصويت ع�ىل الربنامج
الوزاري والتشكيلة الحكومية يوم غد االربعاء
الس�اعة التاسعة مس�اء» قبل ثاثة ايام من
انتهاء املهلة الدس�تورية املمنوحة للكاظمي
ل�دى تكليفه بمهمته الجديدة يف التاس�ع من
الشهر املايض عىل ان ينجزها خال  30يوما.
وكشفت مصادر عراقية عن توزيع الحقائب
الوزارية يف الحكومة الجديدة.

التفاصيل ص2

األمن الربملانية :العراق يتجه لتعزيز قدراته اجلوية بـ «منظومة متطورة»

تـرامـب يـعـلـن تـقـلـيـص عـدد الـقـوات األمـريـكـيـة فـي الـعـراق

ص2

ص2

أعلن تطهري مكيشيفة بالكامل وتدمري مضافات داعشية

احلشد الشعبي يستعد للرشوع بـ «عملية أمنية واسعة»
يف ثالث حمافظات

بغداد  /المستقبل العراقي

اليونيسف )46( :مليون شخص فروا من العنف والرصاع العام املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
قال�ت منظم�ة األم�م املتح�دة للطفول�ة «يونيس�ف» ،أمس
الثاث�اء ،إن ما يقدر بنحو  46مليون ش�خص ،من بينهم 19
مليون طفل ،ف�روا من العنف والرصاع الع�ام املايض ،لكنهم
بق�وا داخل أوطانهم ،كما رُشد مايني بس�بب ك�وارث .وأفاد
تقرير اليونيس�ف بحدوث زيادة حادة يف عدد النازحني داخليا
نتيج�ة الرصاعات والعنف ،إذ ارتفعت أعدادهم من  25مليونا
قبل عقد إىل أكثر من  40مليون ش�خص يف الس�نوات الخمس
املاضية ،وأن أكثر من  40يف املئة من النازحني يف العام املايض
تق�ل أعمارهم عن  18عاما .وقالت املدي�رة التنفيذية ملنظمة

مـديـريـة املـرور
يف البرصة تقرر تأجيل العمل بنظام
الفردي والزوجي
ص3

اليونيس�ف ،هنريتا فور ،يف بيان إن «مايني األطفال النازحني
يف جميع أنح�اء العالم يفتق�رون بالفعل للرعاي�ة والحماية
املناسبة» .وأضافت« :عندما تظهر أزمات جديدة ،مثل فروس
كورونا ،يكون هؤالء األطفال معرضني للخطر بشكل خاص»،
حسبما نقلت «األسوش�يتد برس» .وتم تسجيل ما يقرب من
 33ملي�ون حالة نزوح جديدة يف العام  ،2019من بينهم نحو
 25مليون حالة بس�بب كوارث طبيعية ،و 8.5مايني بس�بب
الن�زاع والعنف ،وفقا للتقرير .وش�مل ذل�ك  12مليون طفل،
م�ن بينهم  3.8مايني نزحوا بس�بب ال�رصاع والعنف ،و8.2
مايني بس�بب الكوارث املرتبطة يف الغال�ب باألحداث املتعلقة
بالطقس ،مثل الفيضانات والعواصف.

استحداث
دار لـلـقـضـاء
يف كربالء
ص3

أعلنت هي�أة الحش�د الش�عبي ،أمس
الثاث�اء ،اس�تعدادها لعملي�ة أمني�ة
واس�عة يف ث�اث محافظ�ات ملطاردة
بقايا عصابات داعش االرهابية .وقال
مدي�ر إع�ام الهيأة مهن�د العقابي ،يف
ترصيح لوكالة األنباء العراقية (واع):
إن» ق�وات الحش�د الش�عبي يف ط�ور
االستعداد للقيام بعملية أمنية واسعة
يف محافظ�ات األنب�ار وص�اح الدي�ن

ونين�وى ملتابع�ة وماحق�ة مضافات
عصاب�ات داعش اإلرهابي�ة» ،الفتا ً إىل
أن»أغلب املضاف�ات تتواجد يف مناطق
وع�رة خالي�ة م�ن الس�كان وداع�ش
تس�تثمر وجود بع�ض مم�ن يتعاون
معها لتس�هيل عملية تحركها» .ونوه
إىل أن»عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة
املتواجدة اآلن أضعف بكثر مما سبق»،
مش�را ً إىل أن»تل�ك العصاب�ات تق�وم
بحمات إعامية هدفها التأثر النفيس
واملعن�وي عىل الق�وات األمنية» .وأفاد

بأن»القوات األمنية من حش�د وجيش
وشطة كبدت هذه العصابات خسائر
ك�ربى ب�األرواح واملع�دات « .إىل ذل�ك،
أعلن الحشد الشعبي ان قواته والقوات
األمني�ة طهرت�ا ناحي�ة مكيش�يفة يف
محافظة ص�اح الدين بالكامل .وذكر
اعام الحش�د يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ان الق�وات
املش�رتكة «دمرتا عددا ً م�ن املضافات
التابع�ة لعصابات داع�ش االرهابية».
وكانت قطعات قي�ادة عمليات صاح

الدين وألوية 45و35و 42و 6بالحش�د
الش�عبي ،شعت صباح اليوم بعملية
عس�كرية ومن أربعة محاور لتفتيش
وللبح�ث ع�ن فل�ول داع�ش املنهزمة
ضم�ن ناحي�ة مكيش�يفة واملناط�ق
املحاذية لغرب نه�ر دجلة يف محافظة
ص�اح الدي�ن .وش�هدت الناحية فجر
الس�بت هجوما غ�ادرا ً لفل�ول داعش
استهدفت قوات الحشد الشعبي أسفر
عن استشهاد  11منها.

التفاصيل ص2

التخطيط توقع عقدين ملدن تنموية يف حمافظتي نينوى وبابل

بغـداد تشـارك فـي مبـادرة العـواصـم العـامليـة

املـرور تـوقـف اصـدار السنـويات الكـارتـونيـة
وزير العدل :لـم يتم تسجيل
أية حالة إصابة بفريوس كورونا يف مجيع
السجون والدوائر اإلصالحية
ص3

الشباب والرياضة
تعلن مبارشة العمل بملعب نينوى
هناية االسبوع احلايل
ص7

ص2

ص3

ص3

مرصف الرشيد خيترص اإلجراءات ملنح السلف والقروض
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعل�ن مرصف الرش�يد ،أمس الثالث�اء ،عن تطوير آلية منح الس�لف
تخترص االجراءات والوقت ،مؤكدا ً اس�تمراره بمنح السلف ملوظفي
الدولة.
وق�ال امل�رصف يف بي�ان تلق�ت ااملس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إن
«مرصف الرشيد مس�تمر يف منح السلف الش�خصية ملوظفي دوائر
الدولة املوطنة رواتبهم لدى املرصف (بدون كفيل) التي تم ترويجها
يف وقت س�ابق» .وأضاف البيان أن «املرصف اص�در تعليمات ادارية
لخفض معدل الفائدة لس�لف نخيل ماس�ر كارد م�ن  %٨اىل  %٥مع
فرة امهال ثالثة اشهر للقسط الشهري باستثناء الفائدة اعتبارا من
 ،»٢٠٢٠/٤/١٥مشريا ً اىل أن املرصف «بارش بتطوير الية منح السلف
واعتماد نظام الكروني متطور يخترص االجراءات والوقت».
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إجراءات السالمة من خطر «كورونا» ختيم على «اجللسة االستثنائية» ..والنواب ينتظرون قائمة بأمساء الوزراء

اليوم ..الربملان يمنح الثقة للمكلف بـ «الكاممات» و «القفازات»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

س�تخيم عىل جلس�ة الربملان للتصويت عىل
حكوم�ة رئيس ال�وزراء املكل�ف مصطفى
الكاظمي -مس�اء اليوم األربعاء -تعليمات
الس�المة من انتش�ار فريوس كورونا الذي
يرضب معظ�م دول العالم وبينه�ا العراق،
فيما ما يزال النواب ينتظرون تس�لم قائمة
باملرشحني يف حكومة املكلف.
وع�ىل الرغ�م م�ن اق�راب عق�د الجلس�ة
االس�تثنائية للربمل�ان العراق�ي بع�د إفطار
رمض�ان الي�وم األربع�اء ،إال أن الربمل�ان لم
يتس�لم حتى مس�اء الثالثاء قائمة بأسماء
ال�وزراء والحقائ�ب الت�ي سيش�غلونها يف
حكوم�ة الكاظم�ي وس�ريهم الذاتي�ة بعد
تزكيتها من هيئتي النزاهة العامة واملساءلة
والعدالة الجتثاث البعث.
وأعل�ن مجل�س النواب ع�ن عقد الجلس�ة
الخاص�ة بالنظ�ر يف من�ح الثق�ة لحكومة
رئيس الوزراء املكلف مساء اليوم األربعاء.
وقال�ت الدائ�رة االعالمية الربملاني�ة يف بيان
تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» أن «رئاس�ة
مجلس النواب قررت عقد جلس�ة التصويت
عىل الربنامج الوزاري والتشكيلة الحكومية
يوم غد االربعاء الس�اعة التاس�عة مس�اء»
قبل ثالثة ايام من انتهاء املهلة الدس�تورية
املمنوح�ة للكاظم�ي لدى تكليف�ه بمهمته
الجدي�دة يف التاس�ع م�ن الش�هر امل�ايض ع�ىل ان
ينجزه�ا خالل  3٠يوما .وكش�فت مصادر عراقية
عن توزيع الحقائ�ب الوزارية يف الحكومة الجديدة
قائل�ة إنه «من املق�رر منح  ١٢وزارة للش�يعة و6
للس�نة و 3للكرد وواحدة للمكونات األخرى ،وهي
نفس معادلة حكومة عادل عبد املهدي» .ويشرط
لحصول الحكومة عىل ثقة الربملان تصويت األغلبية

املطلقة ( ٥٠باملئ�ة  )١ +لعدد األعضاء الحارضين
وليس العدد الكيل لألعضاء ال� 3٢9ملنح الثقة.
وتخي�م إجراءات الوقاية من ف�ريوس كورونا الذي
يتف�ى يف معظ�م دول العال�م وبينه�ا العراق عىل
جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي.
فق�د ح�دد مجل�س الن�واب يف «إرش�ادات» اىل
الن�واب الذي�ن سيش�اركون يف الجلس�ة ،وحصلت
«املس�تقبل العراق�ي» عىل نس�خة منه�ا ،طريقة

جل�وس الربملاني�ني .وأوضح�ت دائ�رة العالق�ات
العام�ة والترشيف�ات يف مجل�س الن�واب ان�ه من
اج�ل توف�ري الحماية للن�واب ،فإن «م�كان انعقاد
الجلس�ة س�يكون يف القاعة الكربى (تتسع لحواىل
 6٠٠ش�خص) داخ�ل بناي�ة املجلس وس�رياعى يف
تنظيم جلوس الس�يدات والسادة النواب بأن يكون
جلوس�هم بني صف وآخ�ر بالتعاقب أي برك صف
مقاعد فارغ وإشغال الصف الذي يليه».

وأش�ارت إىل أن «جل�وس النواب س�رياعى
برك مس�افة آمن�ة بني ش�خص واخر أي
ي�رك ع�دد م�ن املقاع�د فارغا ب�ني نائب
وآخر ،وأن موظفي قس�م املراس�م يف دائرة
العالقات س�يتولون تنظي�م عملية جلوس
النواب داخل القاعة الكربى».
وأكدت عىل النواب برضورة «ترك املسافات
اآلمن�ة ب�ني األش�خاص ولب�س الكمامات
الواقية وارتداء الكف�وف املطاطية وتجنب
مالمسة األسطح واستخدام املعقمات وبما
يوفر الحماية والسالمة الجميع» بعد أن تم
تعقيم مبن�ى الربملان بالكام�ل من الداخل
والخارج بما فيه الكرايس والطاوالت.
وأرفق�ت الدائرة بهذه االرش�ادات خارطة
توض�ح طريق�ة جل�وس النواب يف جلس�ة
الثقة التي يتوقع ان يش�ارك فيها أكثر من
مئتي نائب من مجم�وع عدد النواب البالغ
 3٢9نائبا.
ومن املنتظر ان يحرض الجلسة سفراء دول
عربية وغربية وممثل بعثة األمم املتحدة يف
العراق وقضاة ومسؤولون سابقون.
يش�ار إىل ّ
أن الرئيس العراق�ي برهم صالح
كان قد كلف يف التاس�ع من الش�هر املايض
رئيس جهاز املخابرات مصطفى الكاظمي
بتش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة وه�و ثال�ث
ش�خصية يتم تكليفها من الرئيس العراقي
لتشكيل الحكومة بعد إخفاق سلفيه عدنان
الزريف ومحمد توفيق عالوي يف نيل ثقة الربملان ،ويف
ح�ال حصول التش�كيلة الجديدة ع�ىل الثقة فإنها
س�تخلف حكومة رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي
ال�ذي اس�تقال نهاي�ة نوفم�رب  ٢٠١9تحت ضغط
احتجاج�ات ش�عبية تطال�ب برحي�ل ومحاس�بة
الطبقة السياسية الحاكمة املتهمة بالفساد وهدر
أموال الدولة ورهن إرادتها بإيران.

أعلن تطهري مكيشيفة بالكامل وتدمري مضافات داعشية

احلشد الشعبي يستعد للرشوع بـ «عملية أمنية واسعة» يف ثالث حمافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هي�أة الحش�د الش�عبي ،أم�س
الثالث�اء ،اس�تعدادها لعملي�ة أمني�ة
واس�عة يف ثالث محافظات ملطاردة بقايا
عصابات داع�ش االرهابية .وق�ال مدير
إعالم الهي�أة مهند العقاب�ي ،يف ترصيح
لوكالة األنب�اء العراقية (واع) :إن» قوات

ترامب يعلن تقليص
عدد القوات األمريكية
يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد الرئي�س األمريك�ي دونالد ترامب،
أم�س الثالث�اء ،تقلي�ص عدي�د قوات
ب�الده يف الع�راق .واعت�رب ترام�ب يف
حدي�ث لصحيفة «نيويورك بو س�ت»
األمريكية م�ن البيت األبيض أن إطالق
الرئي�س األس�بق ،جورج ب�وش االبن،
حمل�ة غ�زو الع�راق ع�ام  ٢٠٠3كان
«أسوأ قرار تم اتخاذه يف تاريخ الواليات
املتحدة» .ووجه ترامب ،انتقادات حادة
إىل السياس�ة الخارجي�ة لب�وش االبن،
لبدئ�ه الح�رب يف العراق بع�د هجمات
 ١١س�بتمرب أيل�ول  .٢٠٠١ووفق�ا
للترصيح�ات التي نرشته�ا الصحيفة
اليوم الثالثاء ،ق�ال ترامب« :انظروا إىل
األمور الخاصة بقواتنا اآلن ،نحن حاليا
يف وض�ع مغاير تمام�ا ،قلصنا عددها
يف أفغانس�تان إىل  ٨٠٠٠ويف الع�راق
إىل  ٤آالف ويف س�وريا حت�ى الصف�ر».
وتاب�ع« :هذا ال يعني ع�ىل اإلطالق أننا
ل�ن نح�ارب إذا كان�ت هن�اك رضورة
لذلك ،لكننا أنفقنا  ٨مليارات دوالر عىل
أس�وأ قرار تم اتخاذه يف أي وقت مىض
بالذهاب إىل الرشق األوس�ط ،هذا ربما
أس�وأ قرار يف تاريخ بالدن�ا ،حيث قتل
ماليني األش�خاص م�ن كال الطرفني».
وأردف« :حاربن�ا كق�وات رشطة ،كنا
ع�ىل غرار عنارص يف رشط�ة املرور ،لم
نحارب كما يجب القي�ام بذلك يف أثناء
الحرب لالنتش�ار فيها ،أقيم هذا القرار
بأنه األسوأ يف تاريخ بالدنا».

الحشد الشعبي يف طور االستعداد للقيام
بعملية أمنية واسعة يف محافظات األنبار
وص�الح الدين ونين�وى ملتابعة ومالحقة
مضافات عصاب�ات داع�ش اإلرهابية»،
ً
الفت�ا إىل أن»أغل�ب املضاف�ات تتواجد يف
مناطق وعرة خالية من السكان وداعش
تس�تثمر وجود بعض ممن يتعاون معها
لتس�هيل عملي�ة تحركه�ا» .ون�وه إىل

أن»عصابات داع�ش اإلرهابية املتواجدة
اآلن أضع�ف بكث�ري مما س�بق» ،مش�ريا ً
إىل أن»تل�ك العصاب�ات تق�وم بحم�الت
إعالمية هدفها التأث�ري النفيس واملعنوي
عىل القوات األمنية» .وأف�اد بأن»القوات
األمنية من حش�د وجيش ورشطة كبدت
هذه العصابات خس�ائر ك�ربى باألرواح
واملعدات « .إىل ذلك ،أعلن الحشد الشعبي

ان قوات�ه والقوات األمني�ة طهرتا ناحية
مكيش�يفة يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن
بالكامل .وذكر اعالم الحشد يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نسخة منه ان القوات
املش�ركة «دمرت�ا ع�ددا ً م�ن املضافات
التابع�ة لعصاب�ات داع�ش االرهابي�ة».
وكانت قطعات قيادة عمليات صالح الدين
وألوية ٤٥و3٥و ٤٢و 6بالحشد الشعبي،

رشعت صب�اح الي�وم بعملية عس�كرية
وم�ن أربع�ة مح�اور لتفتي�ش وللبحث
عن فل�ول داعش املنهزم�ة ضمن ناحية
مكيش�يفة واملناط�ق املحاذية لغرب نهر
دجلة يف محافظة صالح الدين .وش�هدت
الناحية فجر السبت هجوما غادرا ً لفلول
داعش اس�تهدفت قوات الحشد الشعبي
أسفر عن استشهاد  ١١منها.

ستوفر أكثر من ( )4600فرصة عمل

التخطيط توقع عقدين ملدن تنموية يف حمافظتي نينوى وبابل
بغداد  /المستقبل العراقي
وقع وزي�ر التخطيط ن�وري صباح الدليمي ،أم�س الثالثاء،
عقدي عمل ملحافظتي نين�وى وبابل ضمن املرشوع الوطني
لتشغيل الش�باب بهدف توفري أكثر من  ٤6٠٠فرصة عمل يف
املحافظتني خالل العام الجاري.
ج�اء ذلك بحض�ور النائبني ميثاق الحامدي وحس�ن ش�اكر
عودة ،ورئيس هيأة استثمار بابل محمد زگم.
وق�ال الدليمي خالل مراس�م التوقيع ان�ه» بخطوات رسيعة
وبإجراءات سهلة وميرسة بعيدا عن الروتني تمكنا من إطالق
املرشوع الوطني لتش�غيل الش�باب يف ثم�ان محافظات لحد

االن ،بدأت بذي ق�ار ،والديوانية ،واألنبار ،والبرصة ،وكربالء،
والنج�ف ،والي�وم وقعنا عق�دي العم�ل يف محافظتي نينوى
وبابل» ،مش�ددا ً عىل إن» جميع الحكوم�ات املحلية وهيئات
االستثمار املتبقية تسابق الزمن الستكمال متطلبات اإلطالق
خالل األيام القريبة املقبلة؛ ليكتمل املرشوع يف عموم العراق».
ولفت إىل ان» العقدين تضمنا إنشاء مدن تنموية ستنفذ فيها
مشاريع متخصصة (زراعية ،وصناعية ،وتجارية) ،سيتم من
خاللها توفري  ٢٠٠٠فرصة عمل يف محافظة نينوى ،و٢6٠٠
فرص�ة عمل يف محافظة بابل خ�الل العام الجاري» ،الفتا ً إىل
إن» منح القروض امليرسة للمس�تفيدين سيكون ضمن إطار
مب�ادرة البنك املرك�زي العراقي املتضمن�ة تخصيص ترليون

دينار من خالل مجموعة من املصارف الخاصة».
واك�د الدليم�ي» رب�ط هذه املش�اريع م�ع بعضه�ا تكامليا ً
يف عم�وم املحافظ�ات لتحقي�ق أه�داف التنمية املس�تدامة،
واس�تثمار املي�زات املكاني�ة للمحافظ�ات األخ�رى ،به�دف
تحقيق أمن غذائي مستدام واستقرار اجتماعي محفز للنمو
االقتصادي» .وبني ان» املرشوع سيوفر  ١٠٠الف فرصة عمل
يف جمي�ع املحافظات خالل العام الح�ايل ،وبالتايل فان حصة
كل محافظ�ة ال تق�ل ع�ن  ٨آالف فرص�ة عم�ل ،مضيفا ً ان
البداية ستكون بواقع  3٠٠٠-٢٠٠٠فرصة عمل يف املحافظة
الواحدة ،ثم تبدأ بالتزايد حتى تصل إىل الرقم املستهدف خالل
الشهور املقبلة».

الصحة تسجل ( )85اصابة وشفاء ( )27مصاب ًا من «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الصح�ة والبيئة ،أمس الثالثاء،
ع�ن تس�جيل  ٨٥اصاب�ة بف�ريوس كورونا
وشفاء  ٢7مصابا ً من الوباء يف العراق.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة منه ،ان�ه «يف الوق�ت الذي
تش�يد في�ه وزارة الصح�ة والبيئ�ة بجه�ود
مالكاته�ا املختلفة تدعو كافة أبناء الش�عب
العراق�ي أن يكونوا داعمني له�ا وأن يلتزموا
بأوامر التباع�د االجتماعي وقواع�د الوقاية
الش�خصية واملجتمعية حماي�ة للجميع من
خطر التف�ي الوبائي وملنع انتش�ار املرض
بشكل أكرب».
وأضافت أنه «تم فح�ص ( )٥٨9٨نموذج يف
كافة املخت�ربات املختصة يف الع�راق ،وبذلك
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ

بداية تسجيل املرض يف العراق (.»)١١3٤٨٤
وأش�ارت ال�وزارة ،إىل أن «مخت�ربات الوزارة
س�جّ لت له�ذا الي�وم ( )٨٥إصاب�ة يف العراق
موزعة كالتايل:
بغداد /الرصافة٥ :
بغداد /الكرخ١3 :
مدينة الطب١6 :
النجف األرشف٢ :

كربالء١3 :
كركوك١٢ :
البرصة١9 :
ميسان١ :
املثنى3 :
اربيل١ :
وأوضح�ت أن «الوفي�ات بلغ�ت أربع حاالت
موزعة كالتايل:

حالتان يف مدينة الطب
حالة واحدة يف بغداد/الرصافة
حالة واحدة يف البرصة
وأكدت الوزارة ،أن «حاالت الش�فاء بلغت ٢7
حالة ،وكما ييل:
بغداد  /الرصافة٥ :
مدينة الطب١ :
النجف األرشف٢ :
السليمانية7 :
اربيل٤ :
البرصة 3 :
كربالء١ :
بابل٤ :
ولفت�ت إىل أن «مجم�وع اإلصاب�ات بلغ�ت
 ،٢٤3١ومجموع الوفيات  ،١٠٢أما مجموع
حاالت الش�فاء فقد بلغت  ،»١٥7١مبينة أن
«عدد الراقدين الكيل بلغ .»7٥٨
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األمن الربملانية :العراق يتجه لتعزيز
قدراته اجلوية بـ «منظومة متطورة»
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت لجنة األمن والدفاع النيابية،
أم�س الثالث�اء ،أن الع�راق يتجه
لتعزيز قدراته الجوية بمنظومة
روسية متطورة لحماية أجوائه.
وق�ال رئيس اللجن�ة محمد رضا
آل حي�در ،يف ترصيح صحفي ،إن
«العراق يتج�ه اىل رشاء منظومة
أس  3٠٠و أس ٤٠٠م�ن روس�يا
لكي يؤم�ن أجوائه من أي اعتداء
خارج�ي» ،الفتا ً إىل أن�ه «يف حال
عدم إس�ناد الجان�ب األمريكي يف
بناء منظومة الدفاع الجوي فإن
الع�راق س�يتجه اىل رشاء ه�ذه
املنظومة الروسية».
وأضاف رض�ا أن «العراق يحتاج
اىل بن�اء الدف�اع الج�وي لحماية
س�مائه وس�يادته وملن�ع أي

خروقات لألجواء العراقية» ،مبينا ً
أن «هناك منظومة دفاع أمريكية
غري فعال�ة وكذلك منظومة دفاع
روس�ية يصل مداه�ا اىل عرشين
كيل�و م�را ً فق�ط وه�ي غ�ري
فعال�ة ايض�ا» .وتاب�ع أن «لجنة
األمن والدفاع تلع�ب دورا ً رقابيا ً
وترشيعيا ً لرفع معنويات القوات
األمني�ة ومتابعة احتياجاتها مع
الس�لطة التنفيذي�ة وكذلك إقرار
األموال الالزمة يف املوازنة وتقديم
االستش�ارة خاص�ة يف املج�ال
االستخباري من خالل استضافة
الق�ادة األمني�ني ومتابعة الواقع
امليدان�ي معه�م» .وكان�ت لجنة
الدفاع واألم�ن النيابية قد أعلنت
يف وقت سابق ،أن العراق استأنف
مفاوضاته مع موس�كو بش�أن
رشاء أنظمة «أس.»3٠٠-

مستشار حكومي يعلن
االستمرار بـ «االتفاقية الصينية» ويؤكد:
سرتتبط بمجلس اإلعامر
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د املستش�ار امل�ايل لرئيس ال�وزراء مظه�ر محمد صال�ح ،أمس
الثالث�اء ،اس�تمرار االتفاقية مع الص�ني ،فيما اش�ار اىل ارتباطها
بمجلس االعمار.
وقال صالح ،يف ترصيح صحفي ،إن «االتفاقية الصينية تمتد اىل ٢٠
عاما» ،معتربا ً أن «عائ�دات ال� ١٠٠الف برميل املخصص للصندوق
املشرك ال تسمح باستثمارات كبرية».
واض�اف أن «االتفاقية مع الصني قائمة ومس�تمرة يف مجال البنى
التحتية وسرتبط يف انش�اء مجلس االعمار املقبل الذي سيكون له
موارد مستقلة عن املوازنة» ،مؤكدا ً أن تحسن اسعار النفط سيعيد
العمل باالتفاقية الصينية بش�كل صحيح واشراك الجانب الصيني
بشكل صحيح مع امكانية تحويلها اىل عقود رشكات».
ووقع العراق والصني يف ايلول  ،٢٠١9عىل ثمانية اتفاقات ومذكرات
تفاهم يف ختام مباحثات اجراها عبد املهدي يف زيارته اىل بكني.

حمافظ صالح الدين يقرتح
حلوالً للقضاء عىل «داعش» بينها تشكيل غرفة
عمليات مشرتكة
بغداد  /المستقبل العراقي
اقرح محافظ صالح الدين عمار
ج�رب ،حلوالً للقض�اء عىل بقايا
عصابات داعش اإلرهابية ،فيما
أش�ار إىل تقديم طلب لتش�كيل
غرفة عمليات مشركة.
وقال ج�رب ،يف ترصيح صحفي،
إن «توحي�د القي�ادات وال�رؤى
أحد الحلول للقض�اء عىل بقايا
داعش» ،مبين�ا ً أن»تعدد القرار
األمني ألقى بظالله عىل املشهد
األمني يف املحافظة» .وأكد تقديم
طل�ب إىل العملي�ات املش�ركة
بتشكيل غرفة عمليات مشركة
داخ�ل املحافظة مهمته�ا إدارة

امللف األمني ،باإلضافة إىل وجود
قوة ملتابعة بقايا داعش « ،مبينا ً
أن «هن�اك خاليا نائمة يف أماكن
محددة كالج�زرات املوجودة يف
نهر دجل�ة وتع ّد ه�ذه األماكن
مح�ددة م�ن قب�ل القي�ادات
وبحاجة اىل جه�د هنديس كبري
لتجريف الجزرات « .ويف س�ياق
آخ�ر أش�ار جرب اىل ع�دم وجود
مش�كلة يف ع�ودة العائ�الت
املهجرة اىل املحافظة بعد تدقيق
ملفه�م األمن�ي» ،مش�ريا ً إىل
«.أن»العملية تتم ضمن تخطيط
أمني واسراتيجي حقيقي ملنع
تواجد عائ�الت داعش بالدخول
اىل املحافظة».

الوطني الكردستاين:
( )90باملئة من الشارع الكردي مع احلكم
الذايت للسليامنية وحلبجة
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد عضو االتحاد الوطني الكردس�تاني كاروان أنور ،أمس الثالثاء،
أن الغالبية العظمى من الش�ارع الكردي مع الحكم االداري والذاتي
ملحافظات اإلقليم.
وق�ال أنور ،يف ترصي�ح صحفي ،إن «هناك قان�ون متفق عليه بني
حكوم�ة االقليم وبني االح�زاب الكردية يؤكد ع�ىل احقية ان تكون
للمحافظات اس�تقاللية ادارية ذاتية” ،مش�ريا اىل أن�ه “بعد أجراء
اس�تفتاء م�ن قبل املنظم�ات املختص�ة توصلنا اىل ان نس�بة %9٠
من الش�ارع الكردي ه�م مع االنفص�ال االداري والذات�ي وتحديدا
السليمانية وحلبجة”.
وأض�اف ،أن “الحزب الديمقراطي الكردس�تاني ليس لديه اعراض
عىل هذه املطالبات ألن اربيل س�تبقى عاصم�ة القرار الكردي لكن
نح�ن وبكل رصاحة نري�د ان ندير أنفس�نا اداريا وذاتي�ا بعيدا عن
مزاجية باقي األحزاب”.
وعاد الخ�الف الكردي بني الحزبني الديمقراط�ي واالتحاد الوطني،
مج�دداً ،ليثري الحديث ح�ول مرشوع اإلدارتني يف إقليم كردس�تان،
تنفصالن عىل أساس سيايس وإداري.
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بارك لرجال املرور والدفاع املدني عيدهم العاملي

حمافظ البرصة يشيد بجهود أبطال اجليش واحلشد يف التصدي لعصابات داعش اإلرهابية
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
أش�اد محاف�ظ الب�رصة أس�عد عبداالم�ر
العيداني ،بما يقدمه أبطال الجيش والحشد
الش�عبي م�ن مالح�م بطولي�ة يف مكافحة
عصابات داعش اإلرهابية».
وقال العيداني للمركز اإلعالمي يف بيان ورد
ل�»املستقبل العراقي» ،إن «العراقين ،يوما
بعد آخر ،يقدمون الغ�ايل والنفيس ،للدفاع
ع�ن بلده�م وط�رد كل معت� ٍد آث�م يحاول
أن يدن�س ترابه�م الطاهر.وثم�ن العيداني
املالحم البطولية التي يقدمها أبطال جيشنا
وحشدنا املقدس وأجهزتنا األمنية الوطنية
يف التصدي لكل مح�اوالت عصابات داعش
االرهابية يف بعض املناطق املحررة،
ولف�ت إىل أن البرصي�ن كان�وا ومازال�وا يف
طليع�ة املضحن للعراق ،وقدموا قوافل من
الش�هداء ،وش�اركوا إخوانه�م يف الذود عن

الوطن وأهله.منوه�ا إىل أن دماء العراقين
جميع�ا ،امتزجت يف كل بق�اع الوطن الغايل

كي يرسموا مستقبل أفضل لبالدهم،وطالب
محافظ الب�رصة ،الجه�ات ذات العالقة إىل

رضورة تفعيل الجهد االس�تخباراتي العايل
للتصدي ألي محاولة بائسة من العصابات
اإلرهابي�ة تحاول النيل من صمود الش�عب
العراق�ي البطل».م�ن جان�ب آخ�ر تق�دم
محافظ الب�رصة  ،بالتهاني والتربيكات إىل
أبطال جهاز املرور والدفاع املدني يف العراق
يف الذكرى الس�نوية ليومه�م العاملي.وقال
العيدان�ي للمركز اإلعالم�ي« :يحتفل رجال
املرور والدفاع املدن�ي ،يف العراق والعالم ،يف
الرابع من آيار بعيدهم العاملي ،منوها إىل أن
ابط�ال هذين الجهازين قدم�وا التضحيات
وتحمل�وا مس�ؤوليات كث�رة ،ولعب�وا
دوراًأساسيا ً بتنظيم حياتنا ومساعدتنا عىل
تحدي املخاطر.وأش�ار إىل أن املرور والدفاع
املدني كان لهم نصيبا ً كبرا ً يف اآلونة األخرة،
خصوصا مشاركتهم الفعالة مع إخوتهم يف
خط الص�د األول ملكافحة فايروس كورونا،
والحد من انتشاره.

مديرية املرور يف البرصة تقرر تأجيل
العمل بنظام الفردي والزوجي
البصرة  /المستقبل العراقي
اعلن�ت مديري�ة م�رور الب�رصة عن
تريثه�ا بتطبي�ق نظ�ام الزوج�ي
والفردي لحرك�ة املركبات لحن رفع
حظر التجوال الكامل املقرر من خلية
االزمة يف املحافظة.
وق�ال مدي�ر املديري�ة ع�ادل فياض
الس�وداني يف ترصي�ح صوت�ي ،بأن
املديري�ة وبعد ق�رار املديري�ة العامة
بتطبيق النظام الزوجي والفردي بدءا ً
من ي�وم الثالث�اء  ،وتس�جيل غرامة
مالي�ة تقدر  ١٠٠الف دينار للمخالف
 ،ق�ررت الرتي�ث بتطبيق�ه لح�ن
رف�ع الحظر الكام�ل من قبل خلي�ة االزمة.يذكر أن
املديري�ة العامة للمرور كانت قد قررت العمل بنظام

قبل أيام من افتتاحه

ممثل املرجعية يتفقد مركز الشفاء الذي تنفذه العتبة احلسينية لدعم جهود مواجهة «كورونا»

كربالء  /المستقبل العراقي

تفق�د ممثل املرجعي�ة الدينية العلي�ا ،واملتويل الرشعي
للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي،
مرشوع مركز الشفاء ،املجاور ملستشفى الحكيم العام
يف محافظ�ة النج�ف األرشف ،وذلك لإلط�الع عىل آخر
التطورات يف املرشوع الذي تنفذه العتبة املطهرة لدعم
جه�ود وزارة الصحة ودائرة صح�ة النجف يف مواجهة
جائحة (كورونا) ،ونسب اإلنجاز فيه.
وقال رئيس قسم املشاريع الهندسية والفنية يف العتبة

الحس�ينية املقدس�ة املهندس حس�ن رض�ا مهدي يف
حدي�ث للموقع الرس�مي ،إن «ممث�ل املرجعية الدينية
العلي�ا ،واملت�ويل الرشع�ي للعتبة الحس�ينية املقدس�ة
الش�يخ عبد امله�دي الكربالئ�ي ،وخالل زيارت�ه ملركز
الش�فاء الواقع قرب مستش�فى الحكي�م العام والذي
تنفذه العتب�ة لدعم جهود دائرة صحة النجف األرشف
يف مواجه�ة جائحة (كورونا) ،وجه باضافة مبنى آخر
للمرشوع يضم طوارئ للمركز و غرف للفحص وصالة
لإلنتظ�ار» ،مبينا أن «الزي�ارة جاءت بهدف حث ودعم
الكوادر العامل�ة النجاز املرشوع يف وقته املحدد ليكون

بخدمة اهايل النجف األرشف يف أرسع وقت».
وأضاف أن «ممثل املرجعية الدينية العليا أكد عىل تنفيذ
العمل وفق مواصفات رصينة ،وجودة عالية» ،مش�را
إىل إن «موع�د إفتت�اح املركز س�يكون خالل األس�بوع
الحايل».
وتبلغ مساحة املرشوع أكثر من١٢٠٠مرت مربع بواقع
 ٣٠سويت منعزل وبواصفات عاملية ،وأن نسبة اإلنجاز
فيه تجاوزت (٪٨٥).
يذكر أن العتبة الحس�ينية املقدسة ،كانت قد أفتتحت
مركز الش�فاء للعناي�ة والط�وارئ يف محافظة كربالء

بعد اسبوعني من بدأ التسويق يف حمافظات الوسط واجلنوب

حبوب التجارة :كميات احلنطة املسوقة جتاوزت
« »311الف طن

بغداد /المستقبل العراقي

اعلنت الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب يف
وزارة التجارة أن كميات الحنطة املس�تلمة
يف صوامعه�ا و مخازنه�ا تج�اوزت ٣١١
الف ط�ن وبانواعها بعد أس�بوعان من بدأ
املوسمي التسويقي .٢٠٢٠
وق�ال مدي�ر الرشك�ة عبدالرحم�ن عج�ي
طوفان يف بيان ورد ل�»املستقبل العراقي»،
أن «حمل�ة التس�ويق تحظ�ى باهتم�ام
حكوم�ي وبرملاني كبر من خالل املتابعات
امليداني�ة للمراك�ز التس�ويقية لف�روع
املحافظات .
موضح�ا ان حمل�ة التس�ويق تس�ر وفق
الخطة املرس�ومة لها و وبوترة متصاعدة
يف محافظات الجنوب و الوسط .
مش�را إىل أن الكمي�ات املس�وقة توزع�ت
بنسب تبرش بأن املوسم التسويق سيحقق
طموحات املرشفن والقائمن  ،مع اإلشارة
إىل أن محافظة واسط تصدرت الخط البياني

التس�ويقي للمحافظات وبلغ اجمايل ماتم
تس�ويقه لغاية االحد (  )66,6٣4.94٠الف
طن حنطة بأنواعها علما ان واس�ط كانت
قد افتتحت مركز تسويق جديد واملنشأ من
قب�ل الجهد الهنديس ملكت�ب رئيس الوزراء
الس�تيعاب كمي�ات الحنط�ة املزروع�ة يف
منطقة الدجييل الغنيه بزراعة الحنطة .
الفت�ا ان محافظ�ة ذي ق�ار بموقعه�ا يف
النارصي�ة و الرفاع�ي س�وقت أكث�ر م�ن
خمس وخمس�ون ال�ف طن  ،اما ميس�ان
فقد بلغ ماتم تسويقه ( )4١,67٨.١٨٠
وبلغ�ت الكمي�ة املس�وقة لس�ايلو
الس�ماوة (  ) ٢9,4٥4.7٠٠ال�ف ط�ن  ،و
الديواني�ة اس�تقبلت مراكزها التس�ويقة
( ) ٢7,94٣.٠٠٠الف طن .
واختت�م مدي�ر ع�ام الرشكة إىل أن س�ايلو
الرصاف�ة يف بغ�داد يواصل االس�تالم وبلغ
مات�م اس�تالمة لغاية الي�وم (4,4١١.٥4٠
) ارب�ع آالف ط�ن  ،وس�ايلو ال�دورة بارش
باستالم اول الكميات االثنن وتجاوزت 9٢

النقل تبحث مع الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية نقل
 500طن من االسمدة بشكل يومي وبأسلوب النقل املتكامل
بغداد  /المستقبل العراقي
بحثت وزارة النقل العراقية  /الرشكة العامة لس�كك حديد العراق  ،مع الرشكة
العامة للتجهيزات الزراعية نقل  ٥٠٠طن من االس�مدة بشكل يومي وبأسلوب
النق�ل املتكامل .ج�اء ذلك خالل اجتماع موس�ع ُعقد بن الطرف�ن لبحث نقل
كميات من االس�مدة عرب ش�احنات الس�كك .واوضح مدير عام الرشكة طالب
الحس�يني يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،انه «تم االتفاق عىل
عدة نقاط ابرزها نقل االس�مدة الزراعية وحس�ب املحاور بغداد/حلة/ديوانية
/س�ماوة/نارصية/برصة باالضافة اىل محطة بيجي وحس�ب الطاقة املتاحة
للسكك وتشكيل لجنة مشرتكة بن الطرفن لالتفاق عىل عملية النقل والكشف
عن الش�احنات وخطوط الس�كك باالضافة اىل حضور ممثلن من كال الطرفن
لالرشاف عىل عمليتي التحميل والتفريغ كما تم االتفاق عىل تحديد اسعار النقل
بعد التفاوض مع النقل الربي عىل اساس طن /كم.ويف ختام االجتماع تم توقيع
محر مشرتك وسيتم توقيع عقد آخر يسهم مساهمة فاعلة يف تعظيم موارد
السكك وتنوع مصادر ايراداتها وتوسيع دائرة الجذب االقتصادي املمكن.

سوق العراق يغلق عىل ارتفاع
يف ظل انكامش االقتصاد
بغداد /المستقبل العراقي

أغلق�ت البورص�ة العراقي�ة ،امس
الثالثاء ،عىل ارتفاع بنس�بة ٪٢.4٣
بع�د ان اغلق امل�ؤرش عن�د النقطة
 4١٥.74بالرغ�م ان االقتص�اد
العراق�ي يواج�ه انكماش�ا ً بس�بب
االزم�ة املالي�ة الت�ي يعانيه�ا بع�د
انخف�اض أس�عار النف�ط واغ�الق

الجزئي لالقتص�اد خوفا من تفيش
فروس كورونا.
وبلغت األس�هم املتداولة  ١.٢مليار
س�هم ،بينما القيمة املتداولة بلغت
 6٥٥.١مليون دينار.
وابرم�ت الي�وم  44٨صفق�ة ع�ىل
اس�هم  ٢٨رشكة ،منه�ا  ١٥رشكة
ارتفعت اس�همها ،بينما  ٨رشكات
انخفضت اسهمها.

الف ط�ن وبنوعي الدرج�ة االوىل والثانية .
ويف جانب الزي�ارات امليداني�ة للجنة العليا
املرشفة عىل التسويق زار مدير عام رشكة
املع�ارض العراقية رسمد طه ف�رع االنبار
ملتابع�ة اج�راءات رشك�ة تج�ارة الحبوب
الفنية واالدارية والوقائية الستقبال كميات
الحنطة التي ستس�وق يف محافظة االنبار
للعام  ، ٢٠٢٠والتي استكملت وفق الخطة
التسويقة التي وضعتها الرشكة هناك .
مؤك�دا ان الكمي�ات املتوق�ع انتاجه�ا من
الحنط�ة له�ذا الع�ام تق�ارب اىل  4٠٠الف
طن وس�يتم اس�تالمها عرب املراكز ( مركز
تس�ويق س�ايلو الرمادي بف�رع الرشكة ،
مركز تس�ويق املجمع املخزني يف الخمسة
كيلو  ،مركز تس�ويق عنة  ،مركز تس�ويق
الخرات يف الكرمة ).
مبين�ا ان�ه ت�م وض�ع خط�ة ملتابع�ة الية
استالم محصول الحنطة مع مراعاة تنفيذ
مس�تلزمات السالمة والوقاية الصحية من
مخاطر جائحة كورونا.

رشطة نينوى تكشف
تفاصيل جريمة قتل الطفل
شاهني وتعلن اعتقال اجلناة

نينوى  /المستقبل العراقي
كش�فت رشطة نينوى ،تفاصيل جريم�ة قتل الطفل
ش�اهن.وذكرت الرشط�ة ،يف بيان تلقته «املس�تقبل
العراقي»  ،إنه «ب�ارشاف مبارش من قبل قائد رشطة
نين�وى وبعد تش�كيل فري�ق عمل مك�ون من ضباط
تحقيق اكفاء م�ن ( مديرية رشطة النرص ومكافحة
االج�رام وام الربيع�ن وزم�ار ) وبالتع�اون من قبل
ق�ايض التحقي�ق املخت�ص ومدير الطب الع�ديل وبعد
جم�ع املعلومات واالدلة وخالل  7٢س�اعة تم كش�ف
جريمة قتل بحق الطفل ( ش .و ) الذي يبلغ من العمر
(  ٨س�نوات )».وأضافت ،أن «الطفل تعرض لجريمة
اغتص�اب وقت�ل بش�عة بواس�طة ال�رب بالحجر
و»بل�وك» البناء عىل ال�راس ادى اىل وفات�ه بالحال يف
منطق�ة ( دومي�ز عن زالة )».وأش�ارت إىل« ،القبض
عىل املجرمن الفاعلن وهما كل من ( ا ن م ج ) و ( ع
ش ع ج ) يف منطقة ( دوميز عن زالة ) التابعة لناحية
زمار ش�مال غربي مدينة املوص�ل ،واتخاذ االجراءات
القانونية بحقهما وتدوين اقوالهما باالعرتاف ابتدائيا
وقضائيا وتوقيفهما وفق املادة  / 4٠6أ .

املقدس�ة ،وأن هن�اك مركزي�ن يف محافظ�ة بغ�داد
قي�د اإلنجاز لدع�م القط�اع الصحي ملواجه�ة جائحة
(كورونا) ،كما وضعت مدن الزائرين العرصية التابعة
لها وهي كال من مدينة س�يد االوصياء ،ومدينة اإلمام
الحس�ن ،ومدينة اإلمام الحسن (عليهم السالم) تحت
ت�رصف وزارة الصح�ة لجعلها مكان�ا للحجر الصحي
للمالمس�ن والوافدي�ن ،فضال عن قيام ع�دد كبر من
أقس�امها ومراكزه�ا واملؤسس�ات التابعة له�ا بدعم
الس�الل الغذائي�ة وتعفر
العوائ�ل املتعفف�ة وتوف�ر ِ
املناطق.

وزير العدل :لـم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفريوس
كورونا يف مجيع السجون والدوائر اإلصالحية
بغداد  /المستقبل العراقي
ُ
ُ
ْ
تس�جيل أي ِة
وزارة العد ِل أن ُه لم يت ْم
أك�دت
جميع
يف
كورون�ا
بفروس
ة
إصاب�
ة
حال�
ٍ
ِ
ِ
والدوائ�ر اإلصالحي� ِة التابع� ِة
الس�جون
ِ
ِ
ْ
وكش�فت ع�ن تداب َ
ر اس�تباقي ٍة
لل�وزار ِة
اتخذتها للوقاي ِة من الفروس.
وق�ال وزير الع�دل فاروق أمن الش�واني
يف ترصي�ح صحف�ي “الوزارة لم تس�جل
أي حال�ة اش�تباه أو إصاب�ة ب�ن النزالء
املودعن يف الس�جون والدوائر اإلصالحية
التابعة للوزارة يف عموم محافظات البالد؛
وحت�ى يف التس�فرات و مراك�ز التوقيف
حتى اآلن ،وذلك بفضل التدابر االستباقية
املتخذة واس�تمرار حالة اليقظة القصوى
إزاء ه�ذا الوباء وعم�ال بتعليم�ات وزارة
الصحة وخلي�ة األزمة وتوجيهات منظمة

الصحة العاملية».
وأضاف وزير العدل أنه «تم اتخاذ مجموعة
من التدابر الوقائية ملنع انتقال الفروس
إىل الس�جون والدوائر اإلصالحية وذلك عن
طريق منع أي احتماالت قد تتسبب يف نقل
الوباء إىل النزالء».
وأش�ار إىل أن «م�ن ب�ن التداب�ر التي تم
اتخاذه�ا تعليق الزيارة وعزل املحبوس�ن
الجدد مل�دة  ١4يوما يف قاعات معزولة عن
باق�ي املحبوس�ن واخضاعه�م للمتابعة
والفح�ص الطب�ي وزي�ادة عدد س�اعات
التش�ميس اليوم�ي للن�زالء وعملي�ات
التعفر والتعقيم املستمرة ،ومنع االتصال
واالخت�الط بن النزالء» مؤك�دا أنه «يطلع
وبش�كل يوم�ي ع�ىل التقاري�ر الصحي�ة
للنزالء والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية
والسالمة لجميع النزالء.

الكامرك تؤكد استمرار انسيابية العمل وبصورة سلسة
يف ميناء ام قرص بالبرصة

الزوجي والف�ردي ،اعتبارا من يوم غ�د ،فيما قررت
الحقا ً اس�تثناء االجه�زة االمنية و امل�الكات الطبية
والصحفين من تطبيق النظام.

بغداد تشارك يف مبادرة
العواصم العاملية
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد ،عن مشاركتها يف مبادرة العواصم العاملية.
وذكرت األمانة ،يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إنها تلقت «دعوة سابقة من قبل الجهة املتبنية للمبادرة املتمثلة
ببلدي�ة انق�رة وبمش�اركة عدد من عواص�م العال�م « ،مبينة أن
«املب�ادرة ته�دف اىل تبادل املعلوم�ات والخ�ربات وكيفية تعامل
العواص�م العاملي�ة مع جائح�ة كورونا ومن خ�الل التواصل عن
بعد».وأكدت« ،مش�اركة الجانب العراقي برئاس�تها وممثل عن
وزارة الصح�ة والبيئة وبيان جمي�ع اجراءاتها يف هذا الصدد من
حم�الت للتعفر والتعقي�م والتوعية ،وكذل�ك تصنيع منظومات
ومداف�ع التعف�ر باالضاف�ة اىل قيامها بانش�اء معم�ل لتصنيع
الكمام�ات لتجهيز مالكاته�ا امليدانية باس�اليب الوقاية وغرها
من االجراءات االخرى املختلفة.

املرور توقف اصدار السنويات
الكارتونية
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية املرور العام�ة ،امس الثالثاء ،ع�ن ايقاف اصدار
الس�نويات الكارتونية.وقال�ت املديرية يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه  ،ان�ه «تق�رر ايق�اف العم�ل بوثائ�ق
التسجيل (الس�نويات الكارتونية) يف دوائر تسجيل املرور ببغداد
واملحافظات».واضاف�ت انه�ا «تعترب وثائق غر رس�مية ما عدا
وثائق التسجيل الكارتونية النافذة فقط.

استحداث دار للقضاء يف كربالء

بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للكمارك ع�ن « اس�تمرار انس�يابية العمل و بصورة سلس�ة يف
مراكزه�ا الكمركية يف ميناء ام قرص من خالل تس�هيل دخول امل�واد الغذائية و األدوية
الطبية و تش�كيل اللجان ملتابعة فت�ح الحاويات املرتوكة يف املين�اء» .وافاد بيان للهيئة
ورد ل�»املس�تقبل العراقي» ،انه « تم فتح ( ) 7حاويات يف مركز كمرك ام قرص الش�مايل
و بالتع�اون م�ع الجه�ات الس�اندة العاملة يف املنف�ذ عىل األرصفة رق�م ( ) ٢٠ / ١١
فكانت حاوية تحتوي س�كائر مس�توردة وردت بدون اجازة استراد و ال تحمل عالمة
تحذيري�ة او تاريخ انت�اج و انتهاء صالحية ،و (  4حاويات ) تحت�وي عىل مواد غذائية
منتهي�ة الصالحي�ة و حاوية تحتوي عىل مس�تلزمات طبية منتهي�ة الصالحية وكانت
االخرة تحتوي عىل مادة ذات اس�تخدام مزدوج ( غاز الهايدروجن ) منتهي الصالحية.
فيم�ا أضافت الهيئة عن قيام مركز ام قرص الجنوبي بإعادة إصدار (  ) 4حاويات مواد
زراعية ( س�ماد زراعي ) ومواد احتياطية مخالفة لرشوط االستراد حيث وردت بدون
موافقات رس�مية.وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفة حس�ب قانون الكمارك
رق�م  ٢٣لس�نة  ١9٨4النافذ.يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بش�كل مس�تمر عن
ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كش�فها يف مراكزه�ا الكمركية تمنع من خاللها
دخ�ول املواد املخالفة لرشوط وضوابط األس�تراد وخاصة كل ما يمس بحياة وس�المة
املواطنن.

حمافظ النجف يتفقد معمل العتبة العلوية إلنتاج املعقامت
ويشيد باجلهود الكبرية للعتبة يف مواجهة خطر كورونا
النجف  /المستقبل العراقي
تفق�د محاف�ظ النج�ف األرشف ل�ؤي
اليارسي معمل معقم�ات التابع للعتبة
العلوي�ة املقدس�ة يف املدين�ة القديم�ة
حيث اطلع ع�ىل املنتوجات ( الفاركون
والق�ارص والج�ل والكح�ول املعقم�ة)
واملس�تخدمة يف تعف�ر الش�وارع
واملناطق.
واس�تمع الي�ارسي رشح مفص�ل عن
عمل املعمل وآلية التصنيع واملواصفات

الفني�ة مؤك�دا دع�م الحكوم�ة املحلية
للمعمل مشيدا بالجهود بالجهود الكبرة
الت�ي تبذله�ا العتب�ة العلوية املقدس�ة
خ�الل مرحلة مواجهة خط�ر فايروس
وكان�ت رشي�ك ق�وي وفع�ال لحماي�ة
املجتم�ع وهذا املعم�ل ما ه�و اال نتاج
هذه الشعور باملسؤولية تجاه املجتمع
وسد حاجة املواطنن اىل املعقمات خالل
ه�ذه املرحل�ة مما س�اهمت يف التأمن
والحف�اظ ع�ىل االس�عار دون الصعود
كما حدث يف اغلب دول العالم.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن مجلس القضاء االعىل ،عن اس�تحداثه دار جديد للقضاء يف
ناحية الخرات يف محافظة كربالء.
وذك�ر بي�ان ملجلس القض�اء االعىل تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،أنه «اس�تنادا اىل احكام امل�ادة  ٣٥، ٣١، ٢٢،٢6من
قان�ون التنظيم القضائي رقم  ١6٠لس�نة  ١979تم اس�تحداث
الدار».
واض�اف ان «ال�دار ترتب�ط باس�تئناف كرب�الء االتحادية وتضم
محاكم البداءة والجنح واالحوال الشخصية وجنح وتحقيق.

تعطيل الدوام الرسمي
يوم اخلميس يف واسط
المستقبل العراقي /الغانم

أعلنت خلية األزمة يف واس�ط استمرار تعطيل الدوام الرسمي يوم
الخميس يف كافة املؤسسات الحكومية يف املحافظة ،مبينة ان حظر
التج�وال يكون بش�كل جزئي يف ذلك اليوم.وقال الناطق الرس�مي
باس�م الخلية س�عدون االمر يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه  ،انها «قررت تعطيل الدوام الرسمي يف املحافظة يوم
الخمي�س املقبل ،مش�رة اىل ان «الدوام يف املؤسس�ات الحكومية
كافة سيكون بالحد األدنى من العاملن وللرورة حرصا ،عىل أن
ال يتجاوز ذلك نس�بة  ٪٢٥وان نسبة الدوام يف املؤسسات الصحية
 ٪٥٠وحس�ب تقدير مدير املؤسسة».وأش�ار اىل «استئناف املسح
امليدان�ي الصحي يف مناطق قضاء الح�ي ومنطقة برينج يف قضاء
العزيزية ومنطقة حي الحكيم وكذلك املحالت التجارية يف األسواق
الكبرة عن طريق فحص عينة الدم بواسطة الفحص الرسيع.
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محور زيادة :املزاج السوداين هو مزاج شعري
حاورته :فاتنة الغرة

«س�أحيا ألن ثمة أناس�ا ً قليلني أحب
أن أبق�ى معه�م أطول وق�ت ممكن،
ّ
ع�ي واجب�ات يج�ب أن أؤديها،
وألن
وال يعنين�ي إن كان للحي�اة معنى ،أو
ل�م يمك�ن ،وإذا كنت ال أس�تطيع أن
أغفر سأحاول أن أنىس» .هذه إحدى
مق�والت الروائي ،الطيب صالح ،الذي
كان لوج�وده الفض�ل يف فتح األعني
ع�ى أدب منطق�ة مليئ�ة بالس�حر
والثقاف�ة الش�عبية واألس�اطري التي
ال يع�رف كث�ريون يف العال�م العرب�ي
عنها ش�يئاً ،وهي الس�ودان .وبحكم
ً
أصواتا
أن الواق�ع املع�ارص أفرز لن�ا
جدي� ًدا منحتنا هذا املنظار الس�حري
الذي مكننا من قراءة أدب الس�ودان،
فموعدن�ا الي�وم م�ع أح�د الروائيني
السودانيني الذي ظهر اسمهم ،وبقوة،
يف املشهد العربي ،وهو الكاتب ،حمور
زيادة ،الذي أص�در عد ًدا من الروايات
كان أبرزه�ا «ش�وق الدروي�ش» عن
دار الع�ني  ،2014وحص�ل عنه�ا عى
جائزة نجي�ب محفوظ يف عام ،2014
ووصل�ت إىل القائمة القصرية لجائزة
البوكر يف عام .2015
حمور زيادة :كاتب وصحايف سوداني
ول�د يف الخرطوم ع�ام  .1977عمل يف
العمل الطوعي ومؤسس�ات املجتمع
املدني .عمل يف صحف سودانية ،منها
«املس�تقلة» ،و»أج�راس الحري�ة»،
و»الجري�دة» .ت�رأس القس�م الثقايف
لصحيفة «األخبار» الس�ودانية .صدر
ل�ه« :س�رية أم درماني�ة» (مجموعة
قصصي�ة ،)2008 ،و»الكون�ج»
(رواي�ة )2010 ،و»الن�وم عند قدمي
الجبل» (مجموعة قصصية،)2014 ،
التي تحولت إىل فيلم سينمائي بعنوان
«س�أموت يف العرشي�ن» ،و»الغ�رق:
حكايات القهر والونس.
 تبدو السودان يف األدب العربي بعيدةع�ن مركزي�ة املش�هد األدب�ي ،حتى
م�واز يمكننا الدخول إليه
كأنها عالم
ٍ
عرب باب س�حري ،مثل ألي�س يف بالد
العجائ�ب .هل يعرف الق�ارئ العربي
األدب الس�وداني مثلم�ا يع�رف آدا ًبا

عربية أخرى؟
 +يف ظن�ي أن الق�ارئ العربي بعيد إىل
حد ما عن األدب السوداني ،وال يعرف
عنه إال القليل الذي يترسب إليه .وهذا
أمر مؤس�ف .فهنالك أس�ماء وأعمال
عديدة ربما فات القارئ العربي التمتع
بها ،بسبب هذا البعد عن املركزية.
 عندما نتحدث نحن غري السودانينيع�ن ه�ذا الش�عب ،دائم�ا ً م�ا يعقب
كالمنا صفة أنه شعب مثقف جداً .يف
رأيك ،ملاذا لم يقدم الس�ودان ،وشعبه
املثقف ،أسماء مهمة وفاعلة يف الحقل
الثقايف العربي ،باستثناء أسماء مهمة
وأيقونية ،مثل الطيب صالح؟
ً
كب�ريا م�ن
 +أف�رز الس�ودان ع�د ًدا
املثقف�ني والفاعل�ني .الطي�ب صالح
هو أحد هذه األسماء ،وليس الوحيد.
لدينا عي املك ،وصالح أحمد إبراهيم،
وب�رشى الفاض�ل ،وأمري ت�اج الرس،
وعبدالعزي�ز بركة س�اكن ،ومنصور

الصوي�م ،وأس�ماء مهم�ة أخ�رى يف
األدب العربي .ربما البعد عن املركزية،
ال�ذي ذكر س�ابقاً ،يوح�ي بفكرة أن
الثقافة الس�ودانية لم تفرز كثريا ً من
الفاعلني األدبيني .هذه فكرة خاطئة
يف تقديري .لعلها فكرة انطباعية أكثر
منها حقيقة.
 ه�ل تعتق�د أن مركزي�ة البل�د،وتاريخها الثقايف واملؤسساتي ،يخدم،
أو يظلم ،مبدعيه ،من ناحية االنتشار
واملقروئية يف العالم العربي؟
 +بالتأكيد ،فلقوة املؤسسات الثقافية
املحلية دور مهم يف انتشار ومقروئية
الكتاب .نحن يف السودان ،مع األسف،
نتح�رك من دون هذه املظلة .ال توجد
لدين�ا صناع�ة ن�رش ،وال مؤسس�ات
ثقافي�ة قوي�ة تس�اعد املبدع�ني
السودانيني عى تقديم أنفسهم .لذلك
ف�إن مجهودات املبدع الس�وداني هي
مجهودات شخصية بحتة ،ومن دون

عون مؤسيس.
 من املالحظ أن األدب السوداني أفرزروائي�ني مهمني ،عى قلة أس�مائهم،
يف املش�هد العربي ،لكن حظ الشعراء
كان مح�دودا ً يف ه�ذا االنتش�ار .ه�ل
تعتقد بوجود أس�باب جوهرية لتقدم
الرواية السودانية عى الشعر؟
 +يف تقديري أن العكس أقرب للصحة.
فاملزاج السوداني هو مزاج شعري يف
املقام األول .والسودانيون مطبوعون
عى محبة الش�عر وقرضه .والشاعر
محمد مفتاح الفيتوري نموذج للقوة
الش�عرية الس�ودانية وحضوره�ا يف
الثقافة العربية.
 ه�ل تعتق�د أن إقامت�ك يف م�ر،وفوزك بجائ�زة نجيب محفوظ ،كان
له األثر األكرب يف انتش�ار رواياتك لدى
القارئ العربي؟
 +نع�م ،أعتقد أن وجودي يف الوس�ط
الثقايف املري ،وفوزي بجائزة نجيب

محف�وظ ل�أدب ،وبعده�ا وص�ول
روايت�ي ش�وق الدروي�ش إىل القائمة
القص�رية للجائ�زة العاملي�ة للرواي�ة
العربي�ة (بوك�ر) كان له�م أكرب األثر
يف انتش�ار أعم�ايل وتقديم�ي للقارئ
العربي.
 من يقرأ أعمالك ،أو حتى ًعمال واحداً،
ي�درك أن�ه أمام ش�خص موس�وعي
الثقافة واملعرفة .وه�ذا ظهر جل ًيا يف
ش�وق الدرويش ،الت�ي اعتمدت فيها
ع�ى تاريخ الس�ودان ال�ذي ال نعرف
منه إال شذرات؛ وعى الثراء اإلنساني
الع�ايل يف ش�خصيات رواياتك ،إضافة
إىل نهلك من الرتاث واألس�اطري .كيف
بني�ت كل هذه املرجعي�ات ،وما الذي
يسحرك أوالً منها؟
ً
 +أن�ا أحب التاريخ ج�دا .التاريخ هو
حكايات تنتظر من يصيغها أدب ًيا .أما
ما قدمته يف شوق الدرويش فهو جزء
ً
عمال
م�ن تاريخ وثقافة أمت�ي .ليس

سيوران ..صانع العزلة
شاكر نوري
لع�ل أب�رز ه�ؤالء ّ
الكت�اب والفالس�فة الذين
ل�م يعيش�وا العزلة فحس�ب ،بل نظ�روا لها،
الفيلس�وف الرومان�ي األص�ل ،الفرن�يس
الجنسية ،إيميل س�يوران .ولو جرّبنا أن نقرأ
ه�ذا الفيلس�وف بعناية ،نجد أن ج�ل أعماله
ت�دور حول عزلة اإلنس�ان .جان بول س�ارتر
قال بعبارة ش�عبية« :اآلخرون هم الجحيم».
ولك�ن حال�ة س�يوران تختلف ،فه�و يعطي
العزل�ة تقديس�ا ً من نوع آخر ،ب�ل إنه تحدث
كثريا ً عن كون اإلنسان يف نهاية املطاف كائنا ً
منع�زالً .والعزلة التي يقصدها س�يوران هي
ُ
صنع العزلة من خالل اإلبداع الخالّق.
اكتش�ف س�يوران الف�راغ يف الحي�اة اليومية
وغرف الفنادق يف باريس منذ عام  ،1937مما
دفع الفيلس�وف يف صيف عام  1946إىل اتخاذ
ق�رار حاس�م ،وهو :ع�دم الكتاب�ة إال باللغة
الفرنس�ية ،والتخي ع�ن أعماله الت�ي كتبها
بلغت�ه األصلية الروماني�ة .إال أن مكتبة جاك
دوسيه األدبية يف باريس قررت االحتفاظ بها،
لتكون أرش�يفا ً توثيقياً ،يف ع�ام  .1949وقام
نيك�والس كافيلي�س ،محرر أعمال س�يوران
الكامل�ة يف سلس�لة «غاليم�ار» الش�هرية
«البلي�اد» ،برتجمتها ونرشها يف عملني ،هما:
«نافذة عى الع�دم» و«املتناقضات» ،يف أواخر
ُ
حيث
 .2019وهما يمثالن س�يوران الش�اب،
نرى فيهم�ا احتفا ًء بما نطل�ق عليه التجربة
والخطأ .ولم يكتمل البحث الفلس�في العميق
عن�د س�يوران يف هذي�ن الكتاب�ني .وق�د ّ
أكد
فيهم�ا ع�ى حقيقة أن «كل واح�د منا يمكن
أن يغرق يف هاجس�ه الذاتي م�ن الفجر حتى
منتص�ف الليل ،حتى يتجاوز نفس�ه ووعيه،
وهو يف مواجهة السعي لحّ ل األلغاز واألرسار
التي تكتنف الش�مس واألرض والسماء ،إنها
تأخذن�ا إىل عزل�ة النج�وم أو عزل�ة الخ�رف
أو اضط�راب الذاك�رة .ومهم�ا يك�ن االتجاه
الفكري أو الفلس�في الذي يتبن�اه املرء ،فإن
جميع الطرق تؤدي إىل ذواتنا ،كما لو أن هذه
ال�ذاته�يروم�ايفالتاري�خ».
وم�ن خ�الل األمث�ال واالس�تطرادات الت�ي
يوردها الفيلسوف سيوران يف كتابيه ،نتعرف
ع�ى الفيلس�وف الذي يجن�ح نح�و الغنائية
املتخيل�ة ،معت�ربا ً أن االلتزام بال�ذات الفردية
شكل من أشكال مركز الجاذبية ،التي تفيض
إىل الذاتي�ة املوضوعية يف نهاية املطاف .ويربر
س�يوران كتابته ه�ذه بأنه�ا عفوية صادقة
بعي�دة عن النمطي�ة الجاهزة؛ إنه�ا نوع من
أن�واع القناع واله�روب ،وزعزعة االس�تقرار
ع�ى تفكري أحادي .ويقول س�يوران يف كتابه
«املتناقض�ات»« :عندم�ا أنظ�ر إىل العي�ون
والس�ماء واألزه�ار ،فإنني أرى أن انس�جام

الك�ون مث�ل س�وناته ش�عرية ال يمك�ن فك
ألغازه�ا وأرساره�ا وش�يفرتها» .ويضيف يف
لحظة تس�اؤل« :إن العالم املتقدم لم يتعرض
لالنهي�ار حتى اآلن ،ونحن فقدنا حساس�يتنا
إزاء الس�خرية» .وم�ن خ�الل كتاب�ه الثان�ي
«ناف�ذة ع�ى الع�دم» ،يظهر س�يوران املحب
العاشق« :لقد عرفت النساء اللواتي ال يملكن
الفخامة بال�رورة» .وعند قراءة س�يوران
الش�اب ،يظه�ر التج�ي الح�اد لل�ذات الت�ي
تكش�فها رس�ائله .ويف الحقيق�ة ،إن القارئ
ليش�عر يف أثناء قراءة هذين الكتابني بأنه أقل
عزلة مع سيوران.
وتتجى عزل�ة الكتابة عند س�يوران بطريقة
فري�دة م�ن نوعها ،وهي تنفت�ح عى عنارص
الش�عور ،واإلحس�اس ،واله�وس ،والصورة،
والرم�ز ،والفك�رة ،واملفه�وم ...إنها نوع من
االس�تبصار عرب الوجود والوع�ي .العزلة مع
الذات ،واإلحساس بها إزاء اآلخرين واألشياء.
وتتجى ق�وة االس�تقاللية بأس�مى صورها،
س�اعية إىل معالج�ة املح�ن الت�ي يواجهه�ا
اإلنس�ان املعارص .وهذا الش�عور بالعزلة غري
قاب�ل للذوبان أو الزوال ،ب�ل ينفتح عى ذروة
داخلي�ة مأس�اوية ذات أبع�اد كوني�ة ،وهي
فلس�فة االنفص�ال ع�ن اآلخري�ن ،والصفاء
مع الذات .ويتفق س�يوران م�ع بيكيت يف أن
مارس�يل بروس�ت هو أول كاتب جعل «الفن
يق� ّدس العزل�ة» .ولع�ل ه�ذه العزل�ة تجعل
س�يوران يبح�ث يف تص�وره ع�ن الصداق�ة
واآلخري�ن ،ومواجه�ة العزلة بأف�كار أخرى،
مثل اس�تجواب كل من كريكغارد وشوبنهاور
ونيتشه وسارتر وهايدغر ،وإلقاء الضوء عى
أفكارهم يف العزلة.
كيف نفهم عزلة الكاتب وأفعاله؟ وهل يتجاوز
الكاتب هذه العزلة ليبحر يف عزلة أكثر حدة؟
ال تزال جملة س�يوران الشاب حارضة« :عى

اإلنس�ان أن يتعوّد عى أن يكون بمفرده أكثر
مما يتعوّد عى االختالط باآلخرين» ،وهذا هو
جوهر فكرة سيوران عن العزلة .إنها باألحرى
التأمالت التي تثريه�ا العزلة ،وتلقي بظاللها
ع�ى فض�اءات فلس�فية ،وأدبية ،وش�عرية،
ولغوية ،ونفس�ية ،وتاريخي�ةُ .
وتجربنا هذه
العزلة عى إدراك حدودنا ،وماهية املوت الذي
ينتظرن�ا ،ألن امل�وت يحوّل الحياة إىل س�ؤال،
وقلق ،ومعنى .والروح تختنق يف الجس�د ألنه
صغ�ري ج�داً ،وال يقدر ع�ى اس�تيعابها ،كما
يؤكد سيوران .ومن هنا يفرض القيد الزماني
واملكاني رشوطه عى جوهر دراما اإلنسان.
يكتب س�يوران أن اإلنس�ان ال يمكن أن يوجد
إال يف األن�ا ،من خالل تأمل الفراغ الذي يقوده
إىل أن يعي�ش كربياء العزلة حتى النهاية ،إذ ال
يوجد أمام اإلنسان سوى التفكري فيما يتعلق
بذات�ه ،فالحياة تجربة مؤمل�ة ،لكنها الوحيدة
التي تض�ع الكائن اإلنس�اني يف مواجه اإلله.
الهواجس هي ش�ياطني عالم ب�ال إيمان ،وال
يمك�ن إخفاء معان�اة اإلنس�ان إال من خالل
الس�خرية فقط .عندما تكون بمفردك ،فإنك
غ�ري مح�دود ،بل مُ طل�ق .وبمج�رد أن يدخل
إنس�ان آخر يف حيات�ك ،فأنت تواج�ه حدوداً،
ورسع�ان ما يح�ل العدم .ل�ذا يج�ب االتكاء
عى ال�ذات ،وليس عى اآلخري�ن .عندما أفكر
بالعزلة ،كما يقول س�يوران ،ترتس�م صورة
ً
تلقائي�ا ،فقد ظل القديس
الصحراء يف ذهني
أنطوني�وس منفصالً عن العالم طيلة عرشين
عاما ً لكي يتأمل ويكتب .هل يمكن أن نتحمل
هذه العزلة من دون مساعدة اإليمان؟ سؤال
يطرحه س�يوران :ليس أمام اإلنس�ان سوى
الش�ك أو الصحراء ،وال يمكن له أن يعيشهما
مع�ا ً ويف آن واحد .ما معن�ى املنفى يف نظره؟
إنها لحظ�ات العزلة القصوى .وس�يوران لم
يب�دع أعماله الفلس�فية املتميّ�زة إال يف صلب

العزلة ،حتى تحوّل إىل ناس�ك باريس .واملكان
املناسب لتجربة العزلة يف نظره هو «الجزيرة»
و«الصح�راء» .فالع�ودة إىل ال�ذات ،تجع�ل
ُ
يخلق عزلة الذاتية لنفس�ه .وهو ال
اإلنس�ان
ً
يعني أن يبقى محبوس�ا ،ألنه يحب الش�ارع
والحوار مع يوجني يونيس�كو وهنري ميشو
وصموئيل بيكيت ،وال يغفل حضور املؤتمرات
والحفالت املوس�يقية واملس�ارح ،وهو يقول
به�ذا الص�دد« :إن�ا مؤنس  -ض�د نفيس ،عن
طري�ق العقاب الذاتي» ،والليل يثري يف نفس�ه
«روح التناقض» ،حساسيته شبيهة بروحية
الرومانس�يني ،روح قلقة تنج�ذب إىل «العزلة
املطلقة» .يقول س�يوران أيضا ً إنه «رومانيس
متخلّ�ف أنقذته الس�خرية» .وهو مع بودلري،
يع ُد نفس�ه «الغريب» بني البرش ،وهو يعيش
ه�وس الوقت« :الزم�ن يحفظن�ي» ،ويقول:
«الشيخوخة هي اندحاري الوحيد» .ويفرتض
سيوران أن ثمن املعاناة هي وجود اآلخر ،لكن
فع�ل الكتابة يخفف من هذه الوطأة .لذا ثمة
عالق�ة بني العزل�ة الفردية والعزل�ة الكونية،
وهما يؤدي�ان إىل العزلة اإلبداعي�ة ،والتجربة
الجمالية ،وعظمة الروح.
اختفى س�يوران يف يونيو (حزي�ران) ،1995
وت�وّج القول املأث�ور ،حيث ولد فق�ريا ً وتويف
فق�رياً ،وكان ي�زدري املج�د والش�هرة .ع�ى
أي ح�ال ،اش�تهر س�يوران بمدي�ح العزل�ة،
وتأثر بنيتش�ه واملوس�يقى .ونصوصه يف عام
 1931كان�ت أكث�ر تش�اؤمية ،وامت�دت إىل
أعمال�ه الالحقة .وكان س�يوران يف العرشين
م�ن عم�ره ،عندما نرش مقاالت�ه يف الصحف
الروماني�ة ،وكان مغرم�ا ً كب�ريا ً بالفالس�فة
األملان ،وهو القائ�ل« :ال يمكنني الحديث عن
الرأس�مالية دون ذكر املوت» .وجمل سيوران
وعبارات�ه مؤث�رة ،تش�به إىل ح�د م�ا قصائد
الهايك�و ،يف تكثيفه�ا واختزاله�ا للمش�اعر
واألحاس�يس .وقد قال يف عام « :1934إننا ال
يمكن أن نحقق السعادة لو استأثرنا بأنفسنا،
فالتعاسة خطيئة ضد الحياة ،لكنها ّ
تعرب عن
أعماقن�ا ،إذ ال مص�ري إال يف إدراك مصيبتنا».
وقد ث�ار س�يوران ض�د الذي�ن قام�وا بطرد
زميله ومواطنه الفيلس�وف مريسيا إلياد من
الجامعة ع�ام  ،1937لكنه ال يحمل الكراهية
يف أعماق�ه ،وظ�ل يحتفل باملناظ�ر البافارية
وموس�يقى م�وزارت وأحادي�ث ع�ن غريت�ا
غارب�و .ونصوص�ه يف العزل�ة ثمين�ة للغاية
ّ
تجس�د وجوه س�يوران املتنوعة؛ ذوقه
ألنها
للمفارق�ة ،ورومانس�يته الكئيب�ة ،وكراهته
لآليديولوجيات واألف�كار الجاهزة وطائفته،
ويقف بكل سخرية فولتريية وجها ً لوجه ضد
األبدية ،ويتساءل :كيف يمكن أن يعيش بعض
الناس غري مبالني يف هذا العالم؟ وكيف يمكن
أن توجد قلوب ال تحرتق باأللم واملعاناة؟

ً
خارق�ا أن أعرف تاريخ قومي ،بل هو
أبجدية الثقافة أن تلم برتاثك املحي.
� س�اهم تكريس اس�م حم�ور زيادة
يف األدب العرب�ي بتس�ليط الضوء عى
األدب الس�وداني ،وس�هولة استقبال
أن�واع مختلف�ة م�ن األدب م�ن هذه
املنطقة األشبه باألسطورة .هل تعتقد
أنك قد تفت�ح أبوا ًبا للعديد من األقالم
املهمة يف املش�هد األدبي يف الس�ودان،
وربما يف الدول املجاورة ،مثل اريترييا،
التي نكاد ال نراها؟
 +ال أدري .تبدو هذه مسؤولية كبرية
ال أح�ب تحملها .أنا أكت�ب ألني أحب
أن أحك�ي حكايات .أما أن أكون فاتح
أبواب ألقالم من دول الهامش العربي،
فه�ذا أمر ال يش�غلني .أحب أن أحكي
حكاية ممتعة .هذا هو املهم.
 براحة ،هل يشعر األديب السودانيبالغب�ن م�ن تكريس أس�ماء من دول
بعينه�ا لتتص�در املش�هد العربي عى

حساب دول أخرى؟
 ال يمكنن�ي الحدي�ث باس�م األدب�اءالس�ودانيني ،لكن عن نفيس ال أش�عر
به�ذا الغب�ن .وال أظ�ن أن لوج�وده
معنى .إنها ليس�ت منافس�ات قومية
ليغض�ب كات�ب أن هن�اك دوالً له�ا
أدباء يتصدرون املش�هد الثقايف .نحن
نكدح يف س�احة الجمال لتقديم فن ،ال
نتنافس قوم ًيا.
 ت�م تحويل قصتك «النوم عند قدميالجب�ل» إىل فيلم روائ�ي طويل بعنوان
«س�نموت يف العرشي�ن» ،الذي حصد
العدي�د م�ن الجوائ�ز ،واالتهام�ات،
من قب�ل املجتمع الس�وداني الرافض
ملحت�وى الفيل�م .كيف أث�ر نجاح هذا
الفيلم ع�ى مرشوع�ك الروائي؟ وهل
تعتق�د أن الس�ينما قد تق�دم إجابات
ربما ال تقدمها رواياتك ،أو قصصك؟
 +الف�ن عموم�ا ً يطرح أس�ئلة /لكنه
ال يق�دم إجابات .فاألف�الم والروايات
ال تس�تطيع تقدي�م إجاب�ات ،ولي�س
هذا دورها .الس�ينما فن مواز لأدب،
ولذل�ك ال أعتقد أن فيلم «س�تموت يف
العرشين» هو خصم من أعمايل األدبية،
أو إضاف�ة إليه�ا .ه�و م�رشوع فني
مس�تقل ملخرجه أمجد أب�و العال ،وأنا
س�عيد لنجاحاته .ال أظ�ن أن املجتمع
الس�وداني رفض محتوى الفيلم ،إنما
هناك من لم يعجبهم الفيلم ،أو أخذوا
من�ه موقفا ً ح�اداً ،لكن هذه مس�ألة
ال تش�غلني .التط�رف يف تلقي الفنون
ليس أمرا ً يستحق التعليق عليه.
 كروائ�ي ،لدي�ك مرشوع�ك الخاصواضح املعالم ،بد ًءا من املواضيع التي
تختارها من قلب الثقافة الس�ودانية،
م�رورًا باللغ�ة التي لفت�ت انتباه كل
ً
وص�وال إىل الرس�الة التي
م�ن قرأ لك،
تحمله�ا .كي�ف تبن�ي ه�ذه العوال�م
الروائية ،وهل تخرج بعض شخصيات
رواية ما لديك إىل أخرى بصفة ،أو اسم
مختلف؟
 +يق�ال إن لكل روائ�ي حكاية واحدة
يعيد حكايتها كل مرة بشكل مختلف.
ربما كانت لدي هذه الشخصيات التي
تخرج كل مرة بصفة مختلفة ،واس�م
مختلف .ال أدري.

حياة العقل عند نعوم
تشومسكي

بغداد  /المستقبل العراقي
ال ش�ك أن للمفك�ر األمريك�ي نع�وم
تشومس�كي تأثري كبري ع�ى عدة حقول
معرفي�ة م�ن اللغوي�ات وعل�م النف�س
والفلس�فة وكذل�ك العل�وم السياس�ية
وص�والً إىل النقد األدبي ،وه�و ما يحاول
الباحث�ان نيل س�ميث ونيك�والس آلوت
إب�رازه يف كتابهم�ا «نعوم تشومس�كي:
األف�كار واملثل» ع�رب تحليل مس�اهمات
املفكر األمريكي الرئيس�ية يف الدراس�ات
اللغوي�ة والفكرية.الكت�اب ال�ذي تصدر
ترجمت�ه إىل العربي�ة قريب�ا ً ع�ن دار
«الرافدي�ن» وأنجزه�ا املرتج�م العراق�ي
ً
عرضا تفصيل ًيا
اله�ادر املعموري ،يق�دم
للتنظ�ري اللغوي لتشومس�كي ،ويناقش
اآلثار النفسية والفلس�فية لعمله ،حيث
يج�ادل املؤلف�ان بأن صاح�ب «قراصنة
وأباط�رة» ّ
غ�ري جذر ًيا طريق�ة تفكرينا
يف أنفس�نا ،معتربين أن تأث�ريه يف تاريخ
األفكار يساوي تأثري داروين أو ديكارت.
إىل جانب�ة م�ا قدم�ه تشومس�كي يف
اللغوي�ات ،يتناول الكت�اب عمله الكثيف
ح�ول أح�داث  11س�بتمرب  ،2001الت�ي
وضع حوله�ا عدة مؤلف�ات وكتب عنها
مقاالت وتحليالت مختلفة.
يتضمن الكت�اب أيضا ً قضاي�ا من قبيل:

كيف نعرف اللغة؟ كيف يكتسب األطفال
هذه املعرفة؟ كيف تطورت اللغة؟ ويختتم
برسد نشاطه السيايس ونقده للتطورات
األخرية مثل الربي�ع العربي ،ويكيليكس،
وحركة احتالل وول س�رتيت .هناك أيضا ً
قس�م يغطي وجهات نظ�ره حول التغري
املناخي ونزع السالح النووي.
العمل بمثابة س�رية ألفكار تشومسكي،
وق�د ص�در بلغته األم يف ع�دة طبعات ،إذ
أرص املؤلفان عى أن تجري إضافة فصول
جدي�دة تتعلق بكتب املفك�ر التي صدرت
بعد أن نرشت الطبعة األوىل ،بحيث يصبح
العمل تتبعا ً مس�تمرا ً لحي�اة األفكار عند
أستاذ اللسانيات بمعهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ( )MITلستة عقود ،واملؤلف
ألكثر من  100كتاب تختص باللسانيات
والفلسفة والسياسة.
يذك�ر أن نع�وم تشومس�كي ()1928
كان ش�خصية مث�رية للج�دل يف العدي�د
م�ن الكتب التحليلية الت�ي تناولت فكره
وحياته م�ن أبرزها محاولة كريس نايت
يف كتاب�ه «تفكي�ك تشومس�كي» ،كم�ا
أعدت حوله وعن كتبه وأفكاره عدة أفالم
وثائقية كان من بينها «تشومسكي :ثائر
دون تردد» للمخرج ويل باس�كو ،و»قيم
مش�وهة :حرب أم�ريكا ض�د اإلرهاب؟»
للمخرج جون جانكرمان.
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زهير كاظم عبود

بقايا «داعش» يف الساحة العراقية

ال نختل�ف يف تحدي�د الجهات الدولية التي س�اهمت بصنع
التنظيمات اإلرهابية التي تتخذ من الدين اإلس�امي ستارا
وبرقعا يف عملها  ،وال نختلف أيضا يف أن تعاونا دوليا محددا
يقوم بتس�هيل تنق�ات عنارص تلك التنظيم�ات عرب حدود
ال�دول  ،وداخ�ل مناط�ق محروس�ة ومحمي�ة  ،كما يقوم
بتس�هيل انتقال األموال والس�اح  ،وتوفري الغ�ذاء والعتاد
والتجهي�زات  ،وعن�ارص تنظيم داعش تش�كيل عس�كري
وسيايس من عنارص مختلفة الجنسية يجمعها هدف واحد
 ،تجس�د هذا الهدف يف اس�تهداف العراق تحدي�دا  ،وانقلب
الوضع عىل سوريا أيضا .
وألسباب ال حاجة العادة كتابتها عن سبب اختيار الساحة
العراقي�ة وتحقي�ق انتص�ارات يف بع�ض املناطق  ،بس�بب
التناف�ر الوطني  ،والتفكك الس�يايس  ،والتب�ارز الطائفي ،
ليكون اإلنسان العراقي هو الضحية حاكما أو محكوما .
عان�ت املناط�ق التي عاث�ت به�ا تنظيمات داعش فس�ادا
وفج�ورا وانته�اكا طيل�ة الفرتة الت�ي تس�لطت فيها عىل
رق�اب أهله�ا  ،ويف الوقت نفس�ه تش�جع كل بهائم العرب
ومرىض التطرف الدين�ي لالتحاق بتنظيم داعش يف العراق
 ،وقام�ت دول نعرفه�ا جميعا أن تكون محط�ات للتجمع
 ،وس�احات للتدري�ب  ،وتس�هيل للعب�ور نحو ح�دود مدن
العراق  ،وش�كل تنظيم داعش يف حين�ه أكرب تجمع إرهابي
دويل يرعب املنطقة والعالم  ،وبجهود الس�واعد العراقية يف
قواتنا املس�لحة وعنارص الحشد الشعبي التي تشكلت بناء
عىل نداء املرجعية الدينية  ،وبهمة عش�ائر عراقية لم تخذل

د .محمد القريشي

األزم�ة السياس�ية والصحي�ة واالقتصادية وع�دم انتباه
الح�كام والعنارص املس�ؤولة ع�ن خطورة ه�ذه العنارص
 ،وضم�ن تجمي�ع لعنارص داع�ش يف مناطق ص�اح الدين
وكرك�وك ودياىل وقعت جريمة مكيش�يفة ي�وم  5 / 2التي
راح ضحيتها يف ش�هر رمض�ان ورود عراقية لم تزل يافعة
،وعلين�ا اليوم ان نعي�د قراءة ما يقع ع�ىل األرض العراقية
 ،والهدف األس�اس الذي قامت علي�ه التنظيمات اإلرهابية
فوق تراب األرض العراقية تحديدا  ،وأن نحمي بش�كل جاد
وحاس�م حياة الناس وأمنهم وأراضيهم يف كل املناطق التي
يمكن التسلل اليها  ،وأن نعيد تنظيف كل تراب جبل حمرين
وقض�اء مخم�ور ومناط�ق وادي العظيم ،وأط�راف صاح
الدين ،وان يكون جهدنا األس�تخباري بحجم الخطورة التي
يمثله�ا التنظيم اإلرهابي الذي كتب علي�ه أن يكون خنجرا
يف خ�ارصة العراق من دون س�واه  ،وأن جميع أهل العراق
يستهدفهم التنظيم  ،ويعمل عىل تخريب أمنهم واقتصادهم
وقتل أوالدهم من دون ان يتقيد بمنطقة معينة أو بس�احة
مح�ددة  .يبقى الدم العراقي مس�تباحا م�ن عنارص باعت
نفس�ها لتك�ون بهائ�م بري�ة تقت�ل كل يشء يف العراق ،
ويقين�ا أن انتصار العراقيني بتكاتفهم ووقفتهم دفاعا عن
اإلنس�ان ومس�تقبله عىل تلك العنارص التي تتحني الفرص
للغ�در بأهلنا  .علينا ان نجعل م�ن تمت محاكمته وإدانته
عربة لغريه من اإلرهابيني  ،وبقاء مثل هذه العنارص طليقة
ومتمكنة خطرا ليس عىل العراق فحس�ب بل عىل كل البر
 ،فهل نحن سنفتح عقولنا وعيوننا ملا يستوجب عليه األمر
منا يف ماحقة بقايا التنظيم وتطهري األرض وصون العرض
وحماية حياة الناس بعد ما توضحت لنا الصورة ؟

الـعـراق فـي اقـتـصـاد املـعـرفـة

لف�رتات طويل�ة  ،ش�كل كل م�ن رأس امل�ال،
والعم�ل ،واألرض  ،العن�ارص االساس�ية يف
العملي�ة اإلنتاجي�ة لاقتص�اد ،ولك�ن دخول
عنارص جديدة ،كاإلبداع ،واملعلومات ،والذكاء،
واملعرف�ة التقنية ،عىل العملية اإلنتاجية  ،ادى
اىل ظه�ور نمط آخر من االقتصاد  ،يس�مى «
اقتصاد املعرفة « ،وهو اقتصاد يعتمد اساس�ا
عىل ،املعرفة كرأس مال ،ويعرف بش�كل أدق،
عىل انه ذلك االقتصاد ،الذي يس�تند اىل التقنية
املعلوماتية الرقمية ،ويوظف البيانات يف إدارته
ويجعلها من امل�وارد الجديدة للثروة ومصدرا ً
لابتكار واإلب�داع والتطور .قوة املعرفة يف هذا
املج�ال ،تكم�ن يف ع�دم خضوعه�ا لاحتكار
اوالنضوب او الت�ايش ،وارتباطها بالعوملة ،و
تكيفها بمرونة عالية مع حاجات السوق .
تعتم�د فاعلي�ة املعرف�ة ،ع�ىل االتص�االت
واملعلوم�ات لدرج�ة تجعل آفاقه�ا مفتوحة ،
ويف إطار اقتصاد
وعابرة للحدود والثقاف�ات .يِ
املعرف�ة ،ينتع�ش نصي�ب الف�رد م�ن الناتج
اإلجم�ايلّ
الوطن�ي ،وتتش�كل بيئ�ة محف�زة
ّ
للمواه�ب واإلبداع .وقد تنامى اقتصاد املعرفة
خال السنوات االخرية ،وأصبح مسيطرا ،عىل
 % 7م�ن الناتج اإلجمايلّ
ّ
املح�ي يف العالم ،بعد
تس�جيله  ،نموّا ً سنويّا ً مميزا ،يرتاوح بني 10
 % 50 - %تقريب�ا ً م�ن الناتج اإلجم�ايلّ للدول
األوروبي؛ بس�بب اهتمام
األعض�اء باالتح�اد
ّ
هذه الدول باس�تخدام االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات.

وزارة الدفاع
الدائرة القانونية
املحكمة العسكرية االوىل

الوطن  ،وبمس�اعدة من قوات التحالف الدويل تمت املنازلة
يف كل الساحات التي دنستها عنارص داعش  ،وبدأت مرحلة
الكن�س والتنظي�ف والتعقيم من رجس عن�ارص التنظيم ،
وتمت استعادة حرية الناس ومدنهم بعد ان خربها اإلرهاب
وت�رك خلف�ه صفح�ة مروعة م�ن صفحات ال�دم والرعب
والتخل�ف واالنتهاك اإلنس�اني املروع يف صور لم يس�جلها
تأريخ الرعب سابقا .
وعوضا عن حس�م األمر والبت يف مصري العنارص اإلرهابية
الت�ي تم القبض عليها بالجرم املش�هود  ،وبدال من اإلرساع
يف أن يك�ون مصري هؤالء الذين اس�تباحوا العرض واألرض
واملال ش�اهدا ملن تبقى منهم  ،تم�ت املماطلة يف بقائهم يف
الس�جون  ،وترحيل قس�م منه�م اىل بلدانه�م  ،ورعاية من
قبض عليها من النس�اء يف مخيم�ات  ،واإلنفاق عليهم من
امل�ال العام  ،والتحفظ عىل العنارص املجرمة التي تم الحكم
عليه�اباإلع�دامم�ندونتنفي�ذ.
االنتق�ال عرب الح�دود يتم تح�ت أنظار األقم�ار الصناعية
وش�بكات املراقب�ة واالس�تخبارات الدولي�ة  ،والتواج�د يف
مناطق غري مأهولة بالسكان يف القفار والصحارى مرصودة
من قب�ل املراقبة الدولية أيضا  ،والتكنولوجيا الحديثة توفر
الرؤي�ة والرص�د واملراقبة ليا ونه�ارا .احتفلن�ا بالقضاء
ع�ىل تنظيم داعش اإلرهابي وتخلي�ص مدننا ووطننا منه ،
وقدم العراق تضحيات جس�يمة بديا عن كل العالم  ،ودرءا
للخطر الذي يشكله التنظيم اإلرهابي  ،وبقيت فلول من تلك
العنارص تعيش مثل البهائم الس�ائبة يف مناطق ال يسكنها
الب�ر  ،املح�زن انه لم تتم معالجة وجوده�ا  ،وبقيت تلك
العن�ارص تتجم�ع وتتواصل لتعي�د تنظيم حالها مس�تغلة

رأي

ولتوضي�ح مفهوم اقتص�اد املعرف�ة ،يمكننا
اإلش�ارة اىل رشكة «أب�ل» التي تأسس�ت عام
 ،1٩7٦واكتس�حت األس�واق العاملي�ة ،خال
األع�وام االخ�رية ،بأجه�زة الهوات�ف الذكي�ة
لتصبح ،أكرب رشكة من حيث القيمة السوقية
يف التاريخ الصناع�ي الحديث ،بلغت مبيعاتها
لع�ام  ،201٩نحو 2٦0 ،مليار دوالر ،متخطية
 ،بذل�ك  ،رشك�ة ف�ورد العريق�ة واملعروف�ة
بإنتاج الس�يارات منذ عام  ،1٩0٣التي بلغت
مبيعاتها عام  ،201٩نحو  1٣٩مليار دوالر .
قوة اقتص�اد املعرفة  ،تتج�ىل يف قيمة األرباح
املتحقق�ة مقارن�ة م�ع االس�تثمارات يف
املوادالخ�ام ،واألرض والك�وادر البرية ،كما
يبني ذل�ك  ،مثال ،أجهزة الهواتف الذكية التي
تباع بآالف الدوالرات ،يف الوقت الذي ال تتجاوز
في�ه  ،قيمة امل�واد الخام املخصص�ة لصناعة
تلك الهواتف ،كالزجاج والباستيك بضعة
دوالرات .واس�تنادا اىل ذل�ك  ،ف�إن القيم�ة
الحقيقية للمنتج  ،تك�ون يف املعرفة والتقنية
التي تشغل الجهاز وليس املواد الخام.
بالنظ�ر لتخل�ف ال�دول العربية  ،ع�ن العالم،
يف مج�ال الصناع�ات التقليدي�ة كالس�يارات
والطائ�رات والتقني�ات االخ�رى ،التي تتطلب
املواد الخام والخ�ربات ورؤوس األموال  ،فان
االقتصاد الحديث ،املرتكز بشكل أسايس ،عىل
املعرف�ة ،يوفر لل�دول النامية  ،فرصا كبرية يف
تحقي�ق مع�دالت نم�و حقيقية ومتس�ارعة،
رشط تخصيص  ،االس�تثمارات املتناس�بة يف
مجال البحث والتطوير.
وبن�اء عىل نس�بة اإلنف�اق ،إىل النات�ج املحي

اإلجم�ايل  ،GDPف�ان اكث�ر ال�دول انفاقا عىل
البح�ث والتطوي�ر يف املنطقة العربي�ة  ،هي،
قطر التي تصل نسبة إنفاقها إىل ( 2.7يف املئة)
م�ن الناتج املحي اإلجمايل ،تليه�ا ،من بعيد ،
كل من الس�عودية وم�ر اللتاين  ،ال تتجاوز
نس�ب انفاقهم�ا ( 0.4يف املئة).وه�ي أرقام ،
هزيلة ،عند مقارنتها مع دول اخرى يف العالم
 ،ككوريا التي احتلت املرتبة األوىل عامليا بأكثر
م�ن  4يف املئ�ة ،و إرسائيل التي ج�اءت بعدها
( ٣.٩٣يف املئ�ة) ،ث�م فنلن�دا ( ٣.55يف املئ�ة)،
و الس�ويد ( ٣.4يف املئ�ة) ،والياب�ان ( ٣.٣٩يف
ويف مجال اقتصاد املعرفة ،فقد أنشأت
املئة) .يِ
 ،ارسائيل عىل س�بيل املثال  ،ثاني اكرب مجمع
يف العال�م ،بعد مجمع س�انت فرانسيس�كو ،
للتقنيات الحديثة ( يس�مى وادي السيليكون)
وه�و  ،يحتض�ن ،رشكات مهم�ة ،كرك�ة
 ECI Telecomلإلتص�االت  Tadiranو Elron
 ، Electronic Industriesكم�ا يحتض�ن ،
مخاب�ر البح�ث والتطوير الخاص�ة بركات
موتوروال وكوكل ومايكروسوفت و إنتل.
عراقي�ا ،وعند الحدي�ث عن االنف�اق يف مجال
اقتص�اد املعرفة  ،فان اول ما يتبادر اىل الذهن
 ،ه�و  ،س�لم املعوقات الذي يب�دا ،بعدم وجود
رؤي�ة للدولة فيما يخ�ص التعليم ووقوع هذا
القطاع كغريه ضحي�ة للمحاصصة ،ويتدرج
ليشمل ،واقع الفساد  ،وضعف االمن وسيطرة
قوى الادولة.
ل�م تب�ذل الحكوم�ات املتتالي�ة ،اي جه�د يف
مجاالت االقتصاد التقليدي ،وأقتصاد املعرفة ،
ولم تجتهد يف  ،دراسة اسباب الفشل وتحليلها

وتوصيفها كما تتطلبه املعايري الدولية ملعرفة
مواطن الخلل ومدياتها .وبس�بب هذا النقص
الف�ادح يف البيان�ات  ،ظه�ر م�ؤرش املعرف�ة
العاملي ،الذي تعده منظمة االمم املتحدة للعام
امل�ايض واألع�وام الس�ابقة  ،خاليا ً من اس�م
العراق .ان االهتمام بمنظومة اقتصاد املعرفة،
ال يت�م  ،اال من خال ايجاد ارضية مناس�بة،
وتفعيلها يف كافة املؤسسات العاملة يف العراق
(القطاع العام والخاص) وانشاء بيئة تسمح،
بتدف�ق املعرف�ة واالس�تثمار يف تكنولوجي�ا
املعلوم�ات واالتص�االت ،وتش�جيع انش�طة
االعمال بما يس�اعد ع�ىل التنمي�ة والتدريب،
وزي�ادة التخصيصات الازم�ة لتطوير برامج
البحث العلمي.

تنويه

كنا قد نرنا يف جريدة املستقبل
العراقي بالعدد(  ) 20٩٩يف / 8
 2020 / ٣اعان مديريه زراعه
صاح الدين وقد ورد س�هوا يف
ت (  ) 1يف حقل املس�احه ( ٣٩
دونم ) خطاء والصحيح( 1٣٩
دون�م ) ويف ت (  ) 2يف حق�ل
املس�احه (  1٩0دونم ) خطاء
والصحي�ح(  1٩5دون�م ) ل�ذا
اقتىض التنويه.

اعالن 6
رزمة ()2020/6
 �1حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجة اسمائهم ادناه غيابيا بما يي:
أ � الحبس الشديد ملدة (ستة اشهر) وفق املادة (/٣٣اوال) و (ثاثة اشهر) وفق املادة و (/٦2ثانيا/ثالثا/أ) من ق ع ع رقم  1٩لسنة  2007املعدل
ب � تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة ( )24٣من (ق أ م ج) رقم  2٣لسنة  1٩71وتعدياته
ج � من�ح الح�ق للموظف�ني العموميني بالقاء القبض عليه اينما وجد والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة (/80ثالثا /
رابعا) من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم  22لسنة 201٦
 � 2لذا عليك مراجعة وحدتك العس�كرية او تس�ليم نفس�ك اىل اقرب جهة عس�كرية رس�مية خال  ٩0يوما من تاريخ نر هذا االعان وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة
الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاه واملنصوص عليها باملادة ( )24٣من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم  2٣لسنة  1٩71وتعدياته
العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

www.almustakbalpaper.net
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانيه
رقم الضبارة 2018/٣27٦ :
التاريخ 2020/5/٣ :
ىل  /املنفذ عليه /زاهد نارص ابراهيم
حسب اش�عار مختار (ناحية الزبيديه يف
واسط) عي عبد عي سلمان
لق�د تحقق له�ذة املديرية م�ن جهه ذات
اختصاص
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س لك
موط�ن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن
اج�راء التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للم�ادة
( )27م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك
اعان�ا بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ
النعمانيه خال خمس�ة ع�ر يوما تبدا
من يوم التايل للنر مبارشة و املعلومات
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم
حظورك ستبارش هذه املديرية باجراءات
التنفيذية و الجربية وقف القانون
منفذ العدل
عقيل خليل الخرسان
اوصاف املحرر:
تبلي�غ بالواقع الحجز ع�ىل العقار املرقم
()٦م  14الس�ينانه الغربي�ه ع�ىل حصة
املدين من مورثه نارص ابراهيم

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الزبيديه
رقم االضبارة /٣٣/ت201٩/
التاريخ201٩/10/1٣/
أعان
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الزبيدي�ه العق�ار التسلس�ل
2/2م( )11الطويل االوسط الواقع يف قضاء الزبيديه
العائ�دة اىل املدين(حي�در عب�د الصاح�ب متع�ب)
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن (م�دب فارس ش�نان)
البال�غ ()8000,000ثمانية ملون دينار فعىل الراغب
بال�راء مراجعة هذه املديرية خال مدة (٣0يوما )
تبدأ من اليوم التايل للنر مستصحبا معه التأمينات
القانونية عرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل
املشرتي .
املنفذ العدل
سعود كامل عاشور
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:قض�اء الزبيدي�ه 2/2م 11
الطويل االوسط
-2جنس�ه ونوعه  :حصة ش�ائعه يف االرض الزراعية
املرقمه اعاه
-٣ح�دوده واوصافه  :حس�ب ما م�ؤرش يف خارطة
االفراز
-4مشتماته  -:دور متناثره بعموم العقار
-5مساحتة  )٦( -:دونم عىل وجه الشيوع
-٦درجة العمران :
 –7الشاغل  -:املدين نفسه
8القيمة املق�درة  :القيمة التقديري�ه الكامله حصة
املدي�ن البالغ�ة ( )٣٣دون�م ( )4٩500000و قيم�ة
ال( )٦س�تة دون�م ( )٩000000تس�عة ماين دينار
التي يتم االعان عنها للبيع

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ه املدرس�يه
الص�ادره من مديري�ه تربيه النجف
مدرس�ة البت�ول املس�ائيه العدد 44
التاري�خ  201٩/٩/12املعنون�ه
اىل اللجن�ه املركزي�ه للمفصول�ني
السياسني باس�م (خلود صباح عبد
الحس�ني) من يعثر عليها تس�ليمها
لجهة االصدار
������������������������������
اعان  /اىل الريك ( س�عديه عباس
جاسم )
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان
العراقي /ف�رع النجف االرشف وذلك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة عىل قيام
رشيكك ( واثق ج�واد رايض) بالبناء
عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة
 ٣/70151ح�ي املي�اد يف النج�ف
لغ�رض تس�ليفه ق�رض اإلس�كان.
خال مدة اقصاها خمسة عر يوم
داخل العراق وشهر خارج العراق من
تاريخ نر اإلعان وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبا
العدد 5160 :
التاريخ 2020/4/29 :

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 201٣
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اج�راء مزايدة علنية لتأجري االماك املبينة يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية
بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خال فرتة ( )٣0ثاثون يوم تبدأ
م�ن الي�وم التايل لنر االعان مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة ان ال تقل عن ( )%50من القيم�ة التقديرية وينادى
للمزايدة يف الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاه من تاريخ النر وعىل قاعة مديرية (بلدية العمارة
) واذا ص�ادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النر � وكافة
املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خال فرتة
( )10عرة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخافه يتحمل االجراءات القانونية
املهندس االقدم
نورس عبد الرضا خلف
مدير بلدية العامرة /وكالة
ر .اللجنة
ت

نوع الملك ورقمه

1

حانوت رقم 10

2

حانوت رقم 22

3

حانوت رقم 28

4

حانوت رقم 40

5

خانه رقم 9

6

خانه رقم 14

7

حانوت رقم 28

8

حانوت رقم 29

9

حانوت رقم 30

10

حانوت رقم 35

11

حانوت رقم 36

12

حانوت رقم 39

13

حانوت رقم 40

الموقع
سوق حي الحسين
العصري
سوق حي الحسين
العصري
سوق حي الحسين
العصري
سوق حي الحسين
العصري
سوق حي الحسين
العصري
سوق حي الحسين
العصري
العلوة القديمة  42نهر
الكحالء
العلوة القديمة  42نهر
الكحالء
العلوة القديمة  42نهر
الكحالء
العلوة القديمة  42نهر
الكحالء
العلوة القديمة  42نهر
الكحالء
العلوة القديمة  42نهر
الكحالء
العلوة القديمة  42نهر
الكحالء

المساحة

القيمة التقديرية
 1300000مليون وثالثمائة الف
دينار
 1300000مليون وثالثمائة الف
دينار

16م2

 1000000مليون دينار

16م2

 1000000مليون دينار

4م2

 800000ثمنمائة الف دينار

4م2

 450000اربعمائة وخمسون
الف دينار

مدة التأجير
ثالث
سنوات
ثالث
سنوات
ثالث
سنوات
ثالث
سنوات
ثالث
سنوات
ثالث
سنوات

7,5م2

 300000ثلثمائة الف دينار

سنة واحدة

16م2
16م2

7,5م2
7,5م2
7,5م2
7,5م2

 550000خمسمائة وخمسون
الف دينار
 550000خمسمائة وخمسون
الف دينار
 550000خمسمائة وخمسون
الف دينار
 550000خمسمائة وخمسون
الف دينار

سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة

7,5م2

 300000ثلثمائة الف دينار

سنة واحدة

7,5م2

 300000ثلثمائة الف دينار

سنة واحدة

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخال ف�رتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالب�ة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم
املختصة

العدد 5161 :
التاريخ 2020/4/29 :

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 201٣
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزاي�دة علنية لتأجري االماك املبينة يف ادناه
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية
العمارة خال فرتة ( )٣0ثاثون يوم تبدأ من اليوم التايل لنر االعان مستصحبا معه التامينات القانونية
البالغ�ة ان ال تقل عن ( )%50م�ن القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا
يف الي�وم الت�ايل النته�اء املدة اعاه من تاريخ النر وع�ىل قاعة مديرية (بلدية العم�ارة ) واذا صادف يوم
املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر � وكافة
املصاري�ف املرتتب�ة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويك�ون عليه مراجعة مديرية
بلدي�ة العم�ارة خال فرتة ( )10عرة ايام من تاريخ املصادقة الكم�ال اجراءات التعاقد االصويل وبخافه
يتحمل االجراءات القانونية
املهندس االقدم
نورس عبد الرضا خلف
مدير بلدية العامرة /وكالة
ر .اللجنة

ت

نوع الملك
ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية الحالية

مدة التأجير

1

حانوت رقم 3

شارع بغداد  /عمارة
النصر

14م2

 750000سبعمائة وخمسون
الف دينار

ثالث سنوات

2

حانوت رقم 4

شارع بغداد  /عمارة
النصر

14م2

 800000ثمنمائة الف دينار

ثالث سنوات

3

حانوت رقم 9

شارع بغداد  /عمارة
النصر

14م2

 1300000مليون وثلثمائة الف
دينار

ثالث سنوات

4

حانوت رقم 10

شارع بغداد  /عمارة
النصر

14م2

 750000سبعمائة وخمسون
الف دينار

ثالث سنوات

5

كراج غسل
وتشحيم

الصناعية طريق
عمارة بغداد
187/11

625م2

 3000000ثالثة ماليين الف
دينار

ثالث سنوات

6

كراج غسل
وتشحيم

الجبيسة 2429/1

625م2

 150000مليون وخمسمائة
الف دينار

ثالث سنوات

رشوط التأجري :
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخال فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او
اللجوء اىل املحاكم املختصة

6

استراحة

العدد ( )2133االربعاء  6آيار 2020

سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل

www.almustakbalpaper.net

كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

كيف سيصبح واتساب منافس ًا قوي ًا؟

طبق اليوم

شاي أخرض بالليمون

يعيلش تطبيق امللياري مسلتخدم عىل
موعلد مع تحديلث ثوري سليصدر يف
األيام املقبلة ،وفق ملا ذكرته صحيفة
«إكسربيس» الربيطاني.
ووفقلا للصحيفة ،سليجعل التحديث
القادم التطبيق منافسا ً قويا ً لتطبيقات
«زووم» و»فيلس تايلم» و»هلاوس
بارتي».
كما تسلمح هذه التطبيقات ملجموعة
كبرة من األشخاص بالرتاسل بالصوت
والصورة وبجودة عاليلة ،بينما تقترص
املكامللات الجماعيلة يف واتسلاب علىل
أربعة أفراد فقط.وملن املنتظر أن يرفع
تطبيق «واتساب» بتحديثه الجديد ،الحد

هل تعلم

املقادير:
 2كوب ماء مغيل
 1معلقة صغرة شاي أخرض
رشائح ليمون
عسل نحل للتحلية
خطوات التحضر:
ً
يوضع الشاي يف املاء ،ويقلب جيدا ،ثم يغطى ملدة  5دقائق.
يصفى ،ويصب يف األكواب.
تضاف رشائح الليمون ،ويحىل بالعسل.
يقدم ساخن.

المتاهات

األقىص لعدد األشخاص الذين يشاركون
يف مكامللات الفيديلو الجماعية ،فيما لم
ُيكشف بعد العدد اإلجمايل.
كما من املحتمل أن يكون التحديث متاحا
ملستخدمي «آيفون» فقط ،عىل أن يصل

؟؟

 أرسع رضبة ارسلال تم تسلجيلهايف رياضلة التنلس كانت لبيلل يتلدن
علام 1931م وسلجلت رسعة قدرها
263كم  /ساعة
 بيلورن داهليل هلو صاحلب أكثلرالبطلوالت وامليداليات يف التزحلق عىل
الجليد
 أول دورة أوملبيلة تدخلل فيها لعبةالتايكوندو كانت يف سيدني 2000م
 البنجي هي مسلابقات قفز جمايعمن ارتفاعات شاهقة وتقام يف أملانيا
 املسلتقيمة و الشبوطية و املجمعةهي أنواع ثاثة لرياضة الغطس
 إيمانويلل لسلاكر هلو الفائز بأولبطولة عاملية للشطرنج
دخللت رياضلة الفروسلية األلعاباألوملبية ألول مرة عام 1912م
 القلوة العضليلة واملرونلة واللوزنوالرشلاقة والتحكلم العضليل هلي
اختبارات املسابقات الدولية لرياضة
كمال األجسام؟
 القيلرص هلو لقب الاعلب األملانيالشهر بيكنباور

ملستخدمي «آندرويد» مستقبا.
ً
تطبيقا
ويعد تطبيق واتساب باألساس
للمراسللة النصية ُيستخدم عىل نطاق
واسلع مع أكثر من ملياري مسلتخدم
حول العاللم ،وقدم التطبيلق املكاملات
الصوتيلة والفيديويلة قبلل عاملن،
وحافلظ دائمًلا عىل حد أعلىل يصل إىل
 4مسلتخدمن ،وهلو أقل بكثلر مما
يقدمه بعض املنافسن.
يذكلر أن الرشكلة أضافلت علىل مدار
الشلهرين املاضيلن العديد ملن امليزات
الجديلدة لتطبيق الرتاسلل ،من ضمنها
الوضع الداكن الذي طال انتظاره ودعم
فتح التطبيق عرب بصمة اإلصبع.

قلد تسلاهم بعلض األطعملة التلي
نتناولهلا يف ظهلور النفلس الكريله
خاصة الثوم والبصل ،ال سيما عندما
يتم تناولها نيئة.
فكيف نتخللص من هذه الرائحة
الكريهة؟
يتميلز كل ملن البصلل والثلوم
باحتوائهلا عىل مركبلات كربيتية
تطلق غلازات كريهة لدى تقطيع
الثملرة ،وتمتزج هذه علادة مع
بكتريلا الفلم لتظهلر رائحلة ال
تطاق أحيانلا ً للنفس .وال تتاىش

كيف تتخلص رائحة الثوم والبصل؟
الرائحلة رسيعاً ،بلل عىل العكس من
ذلك ،قد تسلتمر لسلاعات وساعات
بعد تناول الطعام ،ال سيما أن البصل

تأثري الصيام عىل اجلهاز
املناعي
يحلل شلهر رمضلان هلذا العلام
بالتزاملن مع تفلي وبلاء كورونا
املسلتجد اللذي فلرض علىل العديد
من اللدول العزل املنلزيل ،وقد يكون
الصيلام ذا فوائلد صحيلة جملة
ويزيلد ملن قلوة الجهلاز املناعي،
لكن ذلك يعتملد عىل طبيعة الطعام
واملرشوبلات التي يتناولهلا الصائم
خال الفرتة التلي تمتد بن اإلفطار
والسحور.وإذا اتبع الصائم القواعد
الصحية وتنلاول الوجبات املتوازنة،
فإن ساعات الصيام ستؤثر إيجابيا
عىل جسمه ،وتتمثل هذه اإليجابية
يف خسلارة الوزن الزائد ،والتخفيف

والثلوم -وبعلد هضمهلا يف املعلدة-
تنتج ملواد وغازات كريهلة الرائحة
تنتقلل عرب مجلرى اللدم إىل الرئتن
ليخلرج النفلس كريها ً ويسلتمر
كريها ً لساعات.
وملع ذللك وألن فوائلد كل ملن
البصلل والثوم الغذائيلة عظيمة،
عليك اتباع النصائلح التالية التي
ستسلاعدك عىل االستفادة منهما
دون االضطرار للمعاناة من تبعات
النفس الكريه الذي قد تسببه لك.
تناول نباتات وثمار طازجة

إذا كنلت تتنلاول وجبلة تحتوي عىل
كميلة كبلرة ملن الثلوم ،يفضل أن
تقوم بتناول تفاحة بعد االنتهاء من
الوجبة الرئيسلية أو أن تقوم بمضغ
أوراق النعنلاع الطازجة .وقد وجدت
دراسة حديثة أن الرتكيبة الكيميائية
للتفاح (النليء أو املطبوخ) والخس
والنعنلاع تحتوي عىل ملواد عطرية
تحسن من رائحة الفم .كما أن رشب
الشلاي األخرض السلاخن مع عصر
الليملون قد يسلاعد يف هذه الحاالت
كذلك.

الكلمة المفقودة

ملن االلتهابلات املزمنلة املوجلودة
يف الجسلم ،هلذا إىل جانب تحسلن
مقاومة األنسلولن ومعدل السلكر
يف اللدم ،وبالتلايل تحسلن املناعة،
حسلبما قاللت أخصائيلة التغذيلة
الدكتورة يارا رضوان ملوقع «سكاي
نيلوز عربية».ونصحلت رضلوان
بتنلاول الوجبات التلي تحتوي عىل
العديلد ملن الخلرضوات والفواكه
امللونلة ،باإلضافلة إىل النشلويات
غر املكلررة ،والربوتينات الصحية،
ومشتقات األلبان واألجبان مخففة
الدسم ،وكمية كافية من املاء ال تقل
عن لرتين يوميا.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
برج الحمل حظك اليوم االربعاء 2020-5-6
تتعاونلون بشلكل افضلل ملع زملائ العمل
وتنجحلون يف تجلاوز اي خاف طلارئ مع اي
زميل يف سلبيل تحسلن اجواء العملل .البعض
منكم قد يغلر وظيفته لوظيفلة افضل واكثر
مناسبة لشخصيته ولقدراته.

امليزان
تحسلن يطرأ يف مجلال العمل والسلبب يف ذلك
يعود ايل تركيزكم العايل االستثنائي يف هذا النهار
ويثني عىل ادائكم مديريكم .الحظ حليف داعم
لكم اليوم وباستطاعتكم االعتماد علىه برشط
بذل املجهود الازم لتحقيق النجاح

الثور
يزداد اقرتابكم اكثر من املوظفن ااذين يعملون
تحلت ادارتكلم وتشلعرون بأحوالهلم اكثلر
وتتفهملون ملتطلباتهم واالملور التي تزعجهم
 .تلؤدون اكثلر مما هو مطللوب منكم لعرض
مواهبكم وقدراتكم امام مديريكم.

العقرب
الحلظ جزء ملن معادلة النجاح يف هلذا النهار
بالعمل .ينقذكم الحلظ والتوفيق من كثر من
االمور املفاجئلة  .اهتمامكم بأمور اخري مثل
البيلت والحياة الخاصة قلد يأخذكم من العمل
وبالتايل تتعرضون للمشاكل

اجلوزاء
تجلدون عونا كبرا ملن زمائكم وتشلاركون
فريقلا للعمل وهلذا يدعمكم فنيا ونفسليا وال
ننصحكلم بالعملل بشلكل فردي  .تحسلن يف
مجال العمل والتحسلن اكثلر يف حالة قيامكم
بدراسلات مكملة او تحرضون تدريبا عمليا او
ورشة عمل

القوس
احوالكلم بالعملل تسلتقر اكثر وتشلهد فرتة
مميزة ابتداء من الغد اال انها اليوم تشهد ضغط
يف املسلئوليات وننصحكم بعدم تأجيل اي شئ
للغد حتي ال تثقلوا انفسكم بالعمل وقت اضايف
يأخذ من وقتكم املخصص ألرستكم والبيت .

السرطان
بقلدر ما تجتهلدون وتصنعون ألنفسلكم من
مقدمات مبذول فيها جهد وعرق سوف تجنون
نتائلج ايجابية سلواء يف الوقلت الحارض او يف
املستقبل القريب  .تتحسن احوال العمل نسبيا
ولكن ال تضغطون اعملال كثرة يف وقت ضيق
ال يسمح لكم بالرتكيز

اجلدي
فلرتة رائعلة تتميز بقلدرة كبرة علىل االنجاز
وتحقيلق نتائج افضل يف العملل كنتم تتمنون
تحقيقها منذ فرتة والبعض يجد انها فرتة تربز
نتائج املجهود الذي بذله خال الفرتة السلابقة
 .قد تتأثرون ايجابيا حسب قدرتكم عىل ضبط
مصاريفكم ونفقاتكم

االسد
تتعلملون شليئا جديلدا او مهلارة جديلدة او
تشلرتكون يف دورة تدريبية تابعة للعمل تطور
من مستواكم املهني .رشاكتكم بالعمل ايا كان
نوعها تتحسن وتؤتي ثمراتها برشط تركيزكم
عىل االنتظام يف اداء ما علىكم يف وقته

الدلو
احوالكم بالعمل ال تزال تحت الضغط فيشلعر
البعض منكم بعدم رغبة يف العمل او احسلاس
بالضيلق اثنلاء تعاملله العلادي ملع زماءه
ورؤسلائه بالعمل  .ساعات ما بعد الظهر فرتة
تجلدون فيهلا التوفيق والنجلاح ولديكم قدرة
مدهشة عىل القيام بالعمل بكل نشاط

العذراء
احوالكم بالعمل تشلهد فلرتة مميزة تنجحون
فيهلا يف فلرض واثبلات نجاحكلم وتتقدمون
بمبلادرات خاقلة تنلال استحسلان الجميع .
وهلي تتحسلن ملع ملرور اليوم بشلكل كبر
وتحققون انجازا فيملا تقومون به وتحققون
نجاحا وتقدما يف مستوي االداء

احلوت
احوالكم بالعمل ليسلت يف وضعية جيدة حيث
تعانون ملن ضغوط بالوقت وتشلعرون بعدم
قدرتكم عىل الرتكيز .احوالكم بالعمل مستقرة
اال انكلم بحاجلة لضبط نفقلات الرشكة التي
تعمللون بهلا اذا كنتلم ملن العاملن يف قسلم
الحسابات واملوازنة وموكل لكم هذا العمل.
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نفط الوسط :حال الدوري خم ٍز ورضورة إلغائه بال تردد

الشباب والرياضة تعلن مبارشة العمل بملعب
نينوى هناية االسبوع احلايل

المستقبل العراقي /متابعة

دع�ت إدارة نف�ط الوس�ط ،اىل إلغ�اء بطول�ة الدوري املمت�از لكرة
القدم للموس�م الحايل.وش�دد عض�و الهيئة اإلداري�ة للنادي فراس
بح�ر العل�وم يف ترصي�ح صحف�ي ،ع�ى «رضورة إلغ�اء مس�ابقة
ال�دوري دون ت�ردد ،ألن الحال ب�ات مخزيا ،فاملوس�م تعرض لهزات
عنيف�ة أولها مرسحية االتحاد الس�ابق ،الذي تعكز عى االحتجاجات
الش�عبية ،وعطل املس�ابقة أربعة أش�هر وبعدها عاد وخاض املباراة
رغ�م اس�تمرار االحتجاجات».وب�ني «قد تكون بع�ض األندية
دفعت الثمن ألنها استعدت من أجل املنافسة عى اللقب،
لكن يج�ب أن نك�ون منطقيني ،ال يوج�د وقت كاف
الس�تكمال الدوري يف ظل ف�ريوس كورونا وانهيار
الجان�ب البدني لالعبني بعد ه�ذا التوقف ،لذا فإن
إلغاء الدوري وتحديدا موعد مبكر للموسم املقبل،
س�ننهي من خالله س�لبيات املواسم املاضية عى
أن ال يتأجل املوسم املقبل تحت أي ذريعة».وأشار
بح�ر العلوم إىل ،أن «مس�ألة مش�اركة األندية يف
البطوالت الخارجية سواء كانت عربية وآسيوية
قد تحس�م بالرخ�ص اآلس�يوية ،أي أن النادي
الذي يستكمل رشوط الرخصة اآلسيوية يحق
له املشاركة خصوصا وأن عددهم قليل جداً».

المستقبل العراقي /متابعة
أكد وزير الشباب والرياضة أحمد رياض،
أن العمل بأغلب املالعب املتوقفة عن العمل
منذ س�نوات سيس�تأنف بالتتابع ،عقب
حلحلة االش�كاالت العالقة مع الرشكات
املنفذة ،فضالً عن عودة الحياة اىل طبيعتها
تدريجيا ً بعد الحظر الصحي نتيجة تفيش
وب�اء كورون�ا املس�تجد.وقال رياض ،يف
ترصيح صحف�ي إن «ملعب نينوى الدويل
س�عة  30أل�ف متفرج بجمي�ع مرفقاته
س�يعاود العمل مج�ددا ً نهاية األس�بوع
الحايل بإتجاه إكم�ال املدينة الرياضية يف
نينوى» ،مبينا ً أن»سري العمل يف املحافظة
س�يعزز م�ن روح اإلرصار والتواص�ل
إلعمار ما دمرت�ه العصابات التكفريية».
وبني ري�اض أن «الجه�د الهنديس لوزارة

الش�باب والرياض�ة كان يف حالة تواصل
دائ�م مع موقع العم�ل باملدينة الرياضية
وملع�ب نينوى الدويل بع�د اكتمال جميع
الجوانب اللوجس�تية ومنه�ا االتفاق مع

فرديناند :هذا ما يقلق
كريستيانو رونالدو

الرشكة املرشفة
التي أكملت ما
عليها».

كورونا يصدم توتنهام
وخيدم نيوكاسل
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المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف املدافع اإلنجليزي السابق ريو فرديناند ،عن القلق
ال�ذي ينت�اب النجم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو بش�أن
طريقة نظر الجماهري له.
وحفر نجم يوفنتوس اس�مه بني أفضل الالعبني يف تاريخ
اللعب�ة ،وت�وج الربتغايل البالغ من العم�ر  35عامً ا بالكرة
الذهبي�ة  5م�رات ضم�ن العديد م�ن األلق�اب الجماعية
والفردية األخرى.وعى الرغم من كل ما حققه رونالدو ،إال
أنه قلق من عدم حصوله عى التقدير الذي يستحقه.وقال
فرديناند بحس�ب ما نقلت صحيفة «ذا صن» الربيطانية:
«كنا نعرف بأن�ه موهوب ،ولكن عقليت�ه كانت مختفلة،
عقلي�ة تنتم�ي للصفوة».وأض�اف« :أتحدث إلي�ه اآلن يف
بعض األحيان ،وصل إىل القمة ولكنه ال يزال يشعر بالقلق
مما تقوله الجماهري عنه ،وعدم حصوله عى التقدير الذي
يس�تحقه ،ولكن هذا ما يجعل منه العبا مختلفا».وس�بق
وأن لعب فريدناند إىل جانب رونالدو يف صفوف مانشس�رت
يونايت�د ملدة  6أعوام ،وتحدث عن تدريبات النجم الربتغايل
ً
قائ�ال« :هو محرتف بصورة جنوني�ة ،ويجتهد يف مختلف
التدريبات».

تح�دث املدافع الفرن�يس باتري�س إيفرا ،عن رغب�ة مدربه
الس�ابق السري أليكس فريجس�ون ،يف إعادة النجم الربتغايل
كريس�تيانو رونال�دو لصفوف مانشس�رت يونايت�د ،يف عام
 ،2013قبل أسبوعني فقط من إعالنه اعتزال التدريب.
وق�ال إيفرا ،حس�بما نقلت صحيفة «م�ريور» الربيطانية:
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أف�اد تقرير إعالم�ي ،بأن نيوكاس�ل يونايت�د اإلنجليزي،
س�يكون مطالبا بدفع مبلغ 5ر 12مليون جنيه إسرتليني
لتوتنهام ،يف حال أراد التعاقد مع مدربه السابق ،األرجنتيني
ماوريسيو بوكيتينو ،خالل أيار/مايو الجاري.
لكن األمر ال ينطبق عى ما بعد ذلك ،حسبما ذكرت شبكة
«إيه إس بي إن» األمريكية.
وذك�رت تقاري�ر أخ�رى أن امل�الك الج�دد ،ق�د يجعل�ون
األرجنتين�ي من أعى املدربني أج�ورا يف العالم ،بمنحه 19
مليون جنيه إسرتليني سنويا.
وكان توتنه�ام أق�ال بوكيتين�و من منصبه ،بعد خمس�ة
أع�وام مع الن�ادي ،ودف�ع له مبل�غ 5ر 12ملي�ون جنيه
إسرتليني كتعويض.
ورغم ذل�ك ،كان من ضم�ن رشوط مغادرة الس�بريز ،أن
يدف�ع أي ن�اد يتعاقد م�ع املدرب خالل س�تة أش�هر من
رحيله ،نفس املبلغ لتوتنهام.
ونقلت «إيه إس بي إن» عن مصدر مطلع ،أن البند سينتهي
يف وق�ت الحق من الش�هر الجاري ،ما يعني أن نيوكاس�ل
س�يكون ح�را يف التعاقد مع بوكيتينو ،يف الوقت املناس�ب
لالس�تئناف املقرتح ملباريات الدوري اإلنجليزي املمتاز ،يف
منتصف حزيران/يونيو املقبل.

«إذا تحدثت عن اللحظة األصعب يف مس�ريتي ،ربما سأختار
اعتزال فريجسون».
وتاب�ع« :قبل أس�بوعني من االعت�زال ،أتذك�ر أن الكثري من
وس�ائل اإلعالم ،تحدثت عن احتمالية اعتزاله العام املقبل..
لكنه أتى وق�ال يل( :باتريس ،لن اعتزل أب ًدا ،س�أتواجد هنا
لع�رشة أع�وام أخرى)».وأضاف ال�دويل الفرنيس الس�ابق:
«بعده�ا قايل يل( :أنا عى ثقة بنس�بة  %99يف أننا س�نتعاقد

يواص�ل األرجنتيني ليوني�ل مييس ،نجم
برش�لونة ،الهيمن�ة ع�ى أغل�ب األرقام
القياس�ية واإلنج�ازات الفردي�ة يف
البطوالت والدوريات األوروبية.
ش�بكة «س�كاي س�بورت أملانيا» ألقت
ً
تس�جيال
الض�وء ع�ى أكث�ر الالعب�ني
لألهداف م�ن الركالت الحرة يف الدوريات
األوروبي�ة ال�� 5الك�ربى من�ذ موس�م
.2007-2006
وج�اء مييس ع�ى رأس القائمة برصيد
ً
هدفا ،إذ جاءت كافة أهدافه يف الليجا
35
بقمي�ص الفري�ق الكتالوني ،مس�تفي ًدا
من ارتفاع معدله التهديفي وتحس�نه يف
تنفيذها يف السنوات ال� 5األخرية.
وتراجع الربتغايل كريس�تيانو رونالدو،
نجم يوفنتوس ،للمرتب�ة الثانية برصيد
ً
هدف�ا ،بعدم�ا انخف�ض معدل�ه
29

التهديفي من الركالت الثابتة يف السنوات
القليلة املاضية.
وس�جل «ال�دون» كاف�ة أهداف�ه م�ن
ال�ركالت الح�رة يف الدوري�ني اإلنجليزي
واإلس�باني ،بقمييص مانشسرت يونايتد
وريال مدريد ،لكنه لم ينجح حتى اآلن يف
هز الشباك بالطريقة ذاتها مع اليويف.
ويتس�اوى  3العب�ني يف املرك�ز الثال�ث،
أوله�م أندري�ا بريل�و ،الع�ب مي�الن
ً
هدفا،
ويوفنتوس األسبق ،الذي أحرز 16
جميعها يف الدوري اإليطايل قبل اعتزاله.
كم�ا أحرز البوس�ني مريالي�م بيانيتش
ً
هدفا يف الدوريني الفرنيس واإليطايل،
16
بقمصان ليون ،روما ويوفنتوس.
أما الفنزوييل خوان أرانجو ،فقد س�جل
ً
هدفا من ال�ركالت الحرة يف
مثلهم�ا 16
الدوري�ني اإلس�باني واألملان�ي ،إذ لع�ب
بقمي�يص ري�ال ماي�وركا وبوروس�يا
مونشنجالدباخ.

ً
مذهال
عن العب لديه ذكاء ال يصدق».وتابع« :قدم جريزمان أدا ًء
يف كأس العالم ،حيث يس�تطيع قراءة املباراة رسي ًعا ،ويس�ريها
كيفم�ا ش�اء ..لم ن�ر كل يشء يمكن�ه تقديمه حت�ى اآلن ،حيث
يحت�اج إىل وقت للتكيف».وأردف« :لكن�ه يقبل التحدي املتمثل يف
مغادرة برشلونة ..هو نا ٍد له فلسفة مختلفة تمامً ا ،وسيستغرق
بعض الوقت (للتأقلم)».وانضم جريزمان إىل صفوف البلوجرانا،
الصيف املايض ،بعد كرس رشطه الجزائي مع أتلتيكو مدريد.

كورتوا :تتويج برشلونة بالليجا ليس عدالً

ش�دد تيب�و كورتوا ح�ارس مرم�ى ريال
مدري�د ،ع�ى رفضه فكرة تتوي�ج الغريم
التقلي�دي برش�لونة بلق�ب الليج�ا ه�ذا
املوس�م ،حال ت�م االس�تقرار ع�ى إلغاء
املوسم بسبب تفيش وباء كورونا.
ويعتيل برش�لونة ص�دارة الليج�ا برصيد
 58نقط�ة ،بفارق نقطت�ني عن الوصيف
ريال مدريد.وقال كورتوا ،خالل حوار مع
التلفزيون الرس�مي لبلجي�كا« :نحن عى
ُبعد نقطتني فقط من برش�لونة ،ويمكننا
أن نت�وج باللقب ،لذا س�يكون من س�وء
الح�ظ إلغاء املوس�م».وأضاف« :إذا تقرر
منح برش�لونة لقب الليجا ،فلن يبدو ذلك
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رحلة يوفنتوس ختذل رونالدو
أمام مييس
المستقبل العراقي /متابعة

كريسبو :جريزمان يتقبل
مغادرة برشلونة

أثن�ى األرجنتيني هرينان كريس�بو ،مهاجم تش�يليس وميالن
الس�ابق ،ومدرب بانفيل�د بوينس آيرس الح�ايل ،عى الفرنيس
أنط�وان جريزم�ان ،مهاجم برش�لونة.وقال كريس�بو ،خالل
ترصيح�ات ملجلة «فرانس فوتبول» الفرنس�ية« :يف برش�لونة
لم نش�اهد أفضل نسخة لجريزمان ،حتى اآلن ..لكننا نتحدث

عدال بالنس�بة يل ،فنحن تعادلنا يف مباراة
مع�ه وفزنا باألخ�رى ،وأثبتن�ا أننا أفضل
منه ،ونحن فق�ط خلفه بنقطتني لكنني
ال أوافق عى هذا اإلجراء».
وتابع« :يف حالة ليفربول بإنجلرتا سيكون
األمر مختلفا ،وأس�تطيع تفهم ذلك نظرًا
لف�ارق النقاط الكبري م�ع صاحب املركز
الثان�ي ،لك�ن يف الليجا هن�اك  11مباراة،
ومن السابق ألوانه تحديد البطل».
وأردف« :أعتقد أنه يجب استكمال املوسم
للنهاية ،ولكن بالتأكيد السالمة تأتي أوال،
ويجب أن نأخذ يف االعتبار تدابري الحماية،
ونكون متأكدين بنسبة  %100قبل العودة
للعب ،ألن من املمكن تواجد العب مُ صاب
بدون أعراض».

أصدر نادي نيس الفرنيسً ،
بيانا رسم ًيا ،حول مستقبل السنغايل
مُ
موىس واجي الظهري األيمن لربشلونة ،الذي لعب عارًا للفريق.
وانضم واجي لصفوف نيس يف يناير /كانون الثاني املايض عى

مع كريس�تيانو رونالدو وجاريث بيل ،أحت�اج لهذا الثنائي
للفوز ب�دوري أبطال أوروبا مرة أخرى ،وعندما تحدثت مع
رونالدو قال يل إنه سينضم لليونايتد)».
ومع ذلك فش�لت هذه الصفقة ،حيث رحل جوزيه مورينيو
عن تدري�ب ريال مدريد ،وق�رر رونالدو البق�اء مع الفريق
امللكي ،وانضم إليه هناك جاريث بيل.
وعن اعتزال فريجس�ون ،قال إيفرا« :بعد أسبوعني ...عندما

وزاد« :يج�ب أن يك�ون هن�اك ح�ذر يف
التواصل مع اآلخرين ،وماذا لو كان هناك

واجي يعود إىل برشلونة
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إيفرا :فريجسون وعد بضم رونالدو وبيل
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وم�ن املقرر ان تعقد الهيئة التطبيعي�ة باالتحاد العراقي لكرة القدم،
يوم غد الثالثاء لقاء تشاوريا مع أندية الدرجة املمتازة ،لحسم مصري
ال�دوري املمتاز  2020- 2019الذي توقف منذ ب�دء تظاهرات العراق
يف ترشين األول املايض وحتى اليوم بس�بب حظ�ر التجوال واجراءات
الوقاية جراء فريوس كورونا.وس�يمثل األندي�ة مجموعة من أعضاء
األندية ملراعاة توجيه�ات خلية األزمة ،ما يمنع حضور ممثيل جميع
األندية ،وتس�عى التطبيعية وإدارات األندية إليجاد حل نهائي وحسم
ملف الدوري بشكل تام بعد أن طاله التأجيل لفرتات طويلة.

سبيل اإلعارة حتى نهاية املوسم ،مع خيار الرشاء بشكل نهائي
مقاب�ل  10مالي�ني يورو ،و 500أل�ف يورو أخ�رى كمتغريات.
وقال النادي خالل بيان رس�مي عى موقعه اإللكرتوني« :بعد 5
مشاركات يف الدوري الفرنيس ،قرر نادي نيس عدم تفعيل خيار
الرشاء يف عقد املدافع الس�نغايل الش�اب موىس واجي».وأضاف

البيان« :يتوجه النادي بالش�كر لالعب عى األشهر التي قضاها
بالل�ون األحم�ر واألس�ود
ويتمن�ى ل�ه األفضل
يف بقي�ة مس�ريته
الكروية».

وصلن�ا إىل كارينجتون وجدت العديد م�ن الكامريات ،وقلت
ربما ارتكب أحد خطأ ً ما ..لكنهم أخربونا برضورة الجلوس
يف غرفة املالبس ،لرغبة املدرب يف إخبارنا بيشء ما».
وتابع« :عند وصوله قال( :أنا آس�ف ً
حقا ،البعض قال إنني
س�اعتزل حتى قب�ل أن أقول ذلك لنفيس ،هذا الس�بب وراء
وجود كل ه�ذه الكامريات ،لكني س�أعتزل لحاجة زوجتي
يل)».

نجم ريال مدريد متحمس خليانة امللكي
المستقبل العراقي /متابعة
كش�فت تقري�ر صحف�ي إس�باني ،عن
نية أتلتيك�و مدريد يف تجدي�د محاوالته
للتعاق�د مع نجم ريال مدريد ،يف الصيف
املقبل.
وبحس�ب صحيفة «موندو ديبورتيفو»
اإلس�بانية ،فإن أتلتيك�و مدريد لم يفقد

األم�ل يف إحضار خامي�س رودريجيز إىل
وان�دا مرتوبوليتان�و ،ويس�تعد لتقدي�م
ع�رض بقيم�ة  25مليون ي�ورو إلتمام
الصفقة يف املريكاتو الصيفي املقبل.
ويعتم�د أتلتيك�و مدري�د يف عرضه عى
انته�اء عقد خاميس م�ع ريال مدريد يف
الصي�ف املقبل ،وبالتايل س�يضطر ريال
مدريد للموافقة ع�ى بيعه هذا الصيف،

ً
مجانا.
حتى يتجنب رحيله
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن خامي�س
متحم�س للع�ب تح�ت قي�ادة دييج�و
سيميوني ،املدير الفني ألتلتيكو مدريد،
وال�ذي أرص عى ضمه الصي�ف املايض،
رغ�م أن ه�ذ س�يعد خيان�ة م�ن وجهة
نظر جماهري الريال ،يف ظل الحساس�ية
الشديدة بني الناديني.

بايرن ميونخ يتوصل التفاق مع ألكانتارا
المستقبل العراقي /متابعة
كش�فت تقارير صحفي�ة يف أملاني�ا ،أن بايرن ميونخ
اتف�ق مع العب وس�طه ،تياجو ألكانت�ارا ،عى تمديد
عقده.
وقالت صحيفتا «بيلد» و»ش�بورت بيلد» ،إن الطرفني
اتفق�ا عى تمدي�د عقد تياجو ( 29عام�ا) ،إىل ما بعد

نهاية حزيران/يونيو .2021
وأضاف�ت الصحيفت�ان أن الن�ادي الباف�اري ،يعتزم
اإلفص�اح ع�ن م�دة العق�د الجدي�د ،خالل األس�بوع
الجاري.ولم يصدر عن النادي تأكيد رسمي ملا أوردته
الصحيفت�ان ،اللت�ان قالت�ا إن ه�ذا التأكي�د متوقع،
بع�د الترصيحات التي أدىل به�ا تياجو ورئيس بايرن،
هربرت هاينر ،واملدير الفني هانز فليك.

الع�ب من فريق آخر مُ ص�اب؟ هذه أمور
يجب مراعاتها ،وأتمنى إنهاء املوسم».

وأش�ارت الصحيفت�ان إىل إمكاني�ة تمدي�د العقد
حت�ى .2024وكان تياجو قد رصح لصحيفة «ال
بانجوارديا» اإلس�بانية ،أمس االثنني ،قائال عن
الباف�اري« :س�يكون ناديا رائع�ا ألختتم فيه
مس�ريتي».وانتقل تياج�و إىل باي�رن يف عام
 ،2013قادما من برشلونة مقابل  25مليون
يورو.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2133االربعاء  6آيار 2020

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

محمد حسن الساعدي

أنا والعراق وأيب

ليل�ة األمس وبعد صالة الفجر ألقيت جس�دي املنهك عىل ف�رايش ألغفوا وأنام
نوما عميقا لم أنعم بمثله منذ سنني .لقد زارني أبي ويف محياه ابتسامة هزيلة
ولم يقل يل س�وى كلمة واحدة كان دائما م�ا يرددها معي يف حياته حتى وهو
ع�ىل فراش املرض يف أيامه األخرية قبل وفات�ه( .عمت عيني عليك ياعراق ظل
بي�د الحراميه) .كنت أختلف مع�ه يف هذا الرأي واحاول إقناعه إن هناك خري يف
ّ
نس�قط الجميع ونلعن الجميع ونيأس
كل رش ونهار بعد كل ليل وال يجوز ان
من الجميع فالبد ان يكون هناك رشيفا وس�ط الفاسدين وبريئا بني املجرمني
وش�جاعا مختفيا بني الجبناء لكنهم لم يج�دوا فرصتهم بعد .كان أبي رحمة
الله عليه يرتكني اتحدث وارشح و(اتفلس�ف) كما يق�ول هو يل مازحا وأحلل
له ما افهم وارى من الوضع الس�يايس يف العراق .يرتكني حتى اسكت فيبتسم
ويق�ول يل (عمت عيني عليك ي�ا عراق ظل بيد الحرامي�ه) .ليلة األمس زارني
أبي الذي اش�تقت اليه كثريا واتمنى لو التقيته ألعتذر منه كثريا وأمرغ وجهي
ب�ني اقدامه واقبل انامله وارتوي من نس�يم دفئ األبوة وفضاء عقله الواس�ع
بحرقته وعصبيته وموقفه الثابت من حرامية اليوم واخربه أن عقله اكرب من
عق�ي كثريا ورؤياه ابعد واوس�ع مما ارى كثريا وعلمه ارق�ى وانبل مما اعلم
وان�ي كنت ح�ني اخالفه الرأي يف ما يقول عن الع�راق إنما كنت قارصا جاهال
غبي�ا قص�ري النظر ال أفهم ما يفهم أبي وال أدرك ما يدرك وال ارى ما يرى .نعم
أب�ي عذرا والف عذر فقد حصحص الحق يا ابي وس�يدي وت�اج رأيس وتيقنت
بتم�ام اليق�ني انم�ا كنت تقوله يل ه�و الحق وه�و الصحيح فح�ارض العراق
ومس�تقبله وتأريخه أمىس بني ايدي الحرامي�ة وأي حرامية ..وحوش ضواري
وجه�ل وهم�ج رعاع وخيان�ة وعمالة ونذال�ة .نعم الرشفاء موج�ودن لكنهم
قلة ال تس�تطيع ان تفعل ش�يئا لهؤالء (الحراميه) .ها ه�م اليوم ويف ظل هذا
الوباء والفقر والعوز الذي يرضب اغلب ابناء العراق يس�اومون ويتس�اومون
ويفاوض�ون ويتفاوض�ون ألج�ل اقناع س�ارق عميل يف الش�مال كالربه زاني
ومج�رم مدان يف الغربية وهم كث�ري كي (تميش األمور) ويبق�ون يف مواقعهم
يرسقون ويرسقون ويرسقون .تبا لهم أبي وسيدي وقرة عيني .أبي ماذا اقول
ل�ك فقد كنت الباب الكبري الذي ظاهره القس�وة ولك�ن باطنه الرحمة واملودة
والحب والحنان والطمأنينة .احتاجك وانا االن غريبا يف وطني وحيدا يف وطني
مهموما واش�عر برغب�ة جامحة يف االنكفاء لتقبيل يديك وقدميك .اش�تقت إىل
س�ماع صوتك و نغمة رصاخك تطرب أذني .ملاذا لم أوافقك الرأي يا أبي وكيف
عميت عيناي عنه ولكن وبكل تأكيد يا س�يدي انك ترى ما ال ارى فانت الكبري
يف كل يشء وان�ا بحرضتك الصغري يف كل يشء .عذرا ابي ايها العطاء بال مقابل
والحنان بال حدود واإلجابة بال سؤال والنصيحة بال استشارة .نعم أبي فها هو
الع�راق تنهش في�ه انياب املنافقني من (الحرامية) ،وق�د كنت متفضال يا أبي
بزيارتك يل ليلة األمس وحني قلتها يل تذكرت وتيقنت أن بغيابك ّ
عنا يا أبي غاب
العقل الرش�يد والركن الشديد والسند املتني والناصح األمني .يا صاحب النفس
الكريم�ة ان�ت حي يف قلبي وروح�ي ووجداني فلم تموت ول�ن تموت ركنا من
اركان صالتي يف دعائي وركوعي يف سجودي يف صدقتي ويف كل عمل أتقرب به
إىل الله .نعم أبي عمت عيني عىل العراق ظل بيد الحرامية.

العراق بني املقبول واملرغوب!

تالطم�ت أمواج السياس�ة ب�ني مقبول ومرغ�وب ،فم�ا أن أعلن رئيس
الوزراء الس�يد عادل عبد املهدي عن اس�تقالته حتى دخل العراق يف نفق
مظل�م ال نهاية له ،وكلم�ا أردنا االقرتاب من الض�وء نتفاجئ بنفق آخر
يتحتم علينا السري فيه للوصول ،فالجميع متفق أن ال نهاية لهذا النفق
وينبغ�ي للب�الد تبقى ت�دور يف رحى الرصاع�ات ،ويبدو أن هن�اك أيادي
خفية تعمل عىل هذا األمر من خالل محاولة إبقاء امللف السيايس شائكا ً
ع�رب الرصاعات والنزاعات بني القوى السياس�ية ،و لوال ان هذه القوى
السياس�ية ليس م�ن مصلحتها ضياع البالد وس�قوطها م�رة ثانية بيد
معادل�ة ظامل�ة جديدة ،لقلنا أنه�م من يعمل عىل وض�ع العصا يف عجلة
التقدم يف العملية السياس�ية والتي شابها الكثري من عالمات االستفهام
يف كيفي�ة التعاط�ي مع كل ه�ذا الوضع الس�يايس املت�أزم ،فالخالفات
أرضت كثريا ً يف عجلة التقدم يف كافة املجاالت وأضحى العراق حكومة بال
دولة وسياس�يني بال مفهوم للسياس�ة ،ألنهم عمدوا عىل صنع مفاهيم
سياس�ية عىل مقاييس�هم وس�عوا إىل إعادة ضبط القوان�ني وبما يخدم
مصالحهم الفئوية والحزبية والش�خصية ،فس�اهموا يف إشاعة مفهوم
التخن�دق والطائفية والقومي�ة والعنرصية واملناطقي�ة ،وأمىس العراق
ليس موحداً ،فالجنوب يعيش أس�وء حاالته والغرب يراهن عىل القادم،
بينما الشمال مستقل ال ينظر إال أمامه وما تحت يده .
لقد تعاطت الكتل السياس�ية عموما ً بش�كل س�لبي مع املرش�ح عدنان
الزريف ،فلم تمهله حتى اخذ املوافقات من القوى السياسية عموماً ،إذ ما
أن أعلن الرئيس برهم صالح ترش�يح الزريف لرئاسة الوزراء حتى تنادت
هذه الكتل فيما بينها إلعالن موقفها الرافض له ،وعىل الرغم من موقف
بعض الكتل السياس�ية املؤيد لتويل الس�يد الزريف لذلك إال انه لم يستطع
تكمل�ة املش�وار نحو كريس الرئاس�ة ،األم�ر الذي اعتربت�ه بعض الكتل
السياسية خروج عن السياق العام للرتشيح والسري قدما ً نحو التكليف،
ولكن ما حصل مع السيد الكاظمي يبدو الفتا ً جداً ،إذ إن الحضور امللفت
لق�ادة الكتل السياس�ية واجتماعه�م يف لحظة التكليف يعطي ش�عورا
باالنفراج السيايس بعد عملية الشد والجذب التي سادت سابقاً.
اعتق�د وكما يرى الكث�ري من املحلل�ني ان عملية التصوي�ت عىل كابينة
الس�يد الكاظمي تس�ري بهدوء وع�ىل الرغم من العراقيل وتش�بث الكتل
السياس�ية بحصصها من ال�وزارات إال أن القارئ يجد ان هناك تصميما ً
لدى الجميع عىل التصويت عليها يف مجلس النواب ،واالنتهاء من صفحة
تش�كيل الكابينة الحكومية ،والسري قدما ً نحو حل املشاكل التي تعصف
بالب�الد ،خصوص�ا ً م�ع التحرك املش�بوه لعصابات داع�ش اإلرهابية يف
بع�ض مناطق الب�الد ،إىل جانب الوقوف بصورة ج�ادة يف ملف العالقات
م�ع الواليات املتحدة األمريكية وتطبيق االتفاقي�ة األمنية بني الجانبني،
وغريه�ا من ملفات مهمة أثرت عىل الوضع العام يف البالد لذلك س�يكون
لزاما ً عىل الكتل السياس�ية التوافق واإلرساع عىل تش�كيل هذه الكابينة
وبما يحقق التهدئة واالستقرار يف املنطقة.

كـاريكـاتـير

نجدة بغداد تنفذ عدد ًا من الفعاليات األمنية واإلنسانية خالل ( )24ساعة
بغداد  /املستقبل العراقي
بتوجي�ه م�ن قبل مدي�ر نجدة
بغ�داد العميد عي كريم الطائي
تم توجيه دوريات النجدة ورسية
الدراج�ات الج�راء ممارس�ات
أمنية ضم�ن مناط�ق متفرقة
م�ن العاصمة بغ�داد للحد من
املخالف�ات القانونية وبث روح
الطمأنينة للمواطنني.
وتمكن�ت دوريات نج�دة بغداد
م�ن ضبط س�يارات ع�دد ()6
عليه�ا اش�ارة حج�ز ضم�ن
مناطق (رسيع الدورة .الرشطة
الخامس�ة .العبيدي .النهروان.
ش�ارع فلس�طني .الراش�دية)،
وج�اءت عملي�ة الضبط خالل
املمارسات االمنية التي تجريها
الدوريات بهدف تعزير االمن واالستقرار.
وتم القبض عىل متس�ولني ع�دد ( )9٧وأيضآ
ضبط ( )118دراجة نارية مخالفة للتعليمات
من خ�الل حمل�ه اعدتها مديرية نج�دة بغداد
للحد من هذة الظاهرة.

والق�ت الدوريات القبص عىل ( )1٣1ش�خص
مخالفني لتعلميات وأوقات حظر التجوال.
ووجهت نجدة بغ�داد  10دوريات نجدة لتنفيذ
واجبات مش�رتكة مع االجهزة االمنية األخرى،
وتم انقاذ ش�خص ح�اول االنتح�ار من اعىل
جرس رسيع محمد القاس�م م�ن قبل دوريات

للعمل املنزيل أرضار جسيمة...
احذرها!

ي�رتك العمل من املنزل بس�بب كورونا آثار س�لبية عىل الب�دن ،منها آالم
الظهر وتعب العني ،لكن هذا الرضر مؤقت ولن يتواصل .كيف ذلك؟
شاع يف زمن كورونا العمل من املنزل أو  ،Homeofficeلضمان عدم اختالط
املوظفني يف املكاتبّ ،
لكن لهذا اإلجراء الوقتي آثار سلبية عىل البدن ،منها
آالم الظهر بسبب قلة الحركة وتعب العني ،لكن من غري املتوقع أن يتواصل
هذا الرضر .ظاهرة العمل من املنزل  ،باتت شائعة يف زمن كورونا ،وبات
العاملون بهذا األس�لوب يعانون من أعراض تتعلق بقلة الحركة خاصة،
فاملرء يستيقظ صباحاً ،ويغسل وجهه ثم يفطر ليجلس إىل مكتب البيت
ويغرق يف العمل ،الحركة شبه معدومة ،والجلوس متواصل ،والعني تحدق
باس�تمرار يف شاش�ة الكومبيوتر.لكن نائب األمني العام لرابطة جراحي
العظام األمل�ان  DGOUبريند كالدني يقلل من مخ�اوف الناس بقوله «ال
ينبغ�ي أن ينتاب املرء الخ�وف من أن يلحق بعم�وده الفقري رض ٌر دائم
بس�بب اعتماده اس�لوب العمل من املنزل ،فكل هذا يجري بشكل مؤقت
ولن يس�تمر» ،كما نقل عنه خرب نرشته وكالة األنباء األملانية ،التي نقلت
أيضا عن هورست هيلبيغ الخبري يف مجتمع البرصيات األملاني قوله «من
غري املتوقع أيضا ً أن يحدث العمل من املنزل رضرا ً دائما ً للعني».

العراقـي

نجدة الزعفرانية.
كم�ا ت�م القبض ع�ىل ()18
ش�خص (تجاه�ر باالفطار)
و( )4اش�خاص مخموري�ن
يعرتضون سبيل املارة.
وضب�ط الدوريات ش�خصان
يحمالن مواد مخدرة متنوعة
(كرس�تال .حب�وب مخدرة )
ضم�ن مناطق (رسيع محمد
القاسم .حي االعالم).
ومن خالل إجراء ممارس�ات
أمنية تم القبض عىل س�ارق
ضمن منطق�ة النهروان حي
الوح�دة قرب الس�ايلو حيث
قام برسق�ة  4اكياس حنطه
من اح�د الس�يارات املتوقفة
قرب السايلو.
عىل الصعيد اإلنساني تربعت
دوريات رشطة نج�دة بغداد للمرىض الراقدين
داخل احد املستشفيات ب�( )2قنينة دم.
ونق�ل دوري�ات النج�دة الح�االت املرضي�ة
االعتيادي�ة اىل املستش�فيات وابداء املس�اعدة
لهم ،وبلغت الحاالت ( )14حالة مرضية.

خرضوات وفواكه غنية باملاء لرتطيب اجلسم
خالل ساعات اإلفطار وحتى السحور يحتاج
الجسم إىل السوائل الالزمة ملواصلة الوظائف
الحيوي�ة .ويس�اعد اختي�ار الخ�رضوات
والفواك�ه الغني�ة بامل�اء ع�ىل توفري حصة
جيدة من هذه الس�وائل وترطيب الجس�م.
إليك أغنى  10خرضوات وفواكه باملاء:
الخيار .يعترب الخيار أغنى األطعمة الصلبة
بامل�اء ،ألنه يش�كل  96باملائة من�ه .وتعترب
سلطة الخيار واللبن (الزبادي) من األطباق
سهلة التحضري ،والغنية بالفوائد الصحية.
الطماطم 95 .باملائة من محتوى الطماطم
(البندورة) ماء ،وهي عنرص رئييس يف طبق
السلطة ،ويف طبخ الكثري من األطباق.
الخ�س .تبل�غ نس�بة امل�اء يف الخ�س 96
باملائة ،وهو من الخرضوات الورقية الغنية
بالكالسيوم.
الكوس�ا .تصل نس�بة امل�اء يف الكوس�ا 95
باملائ�ة تقريب�اً ،وه�ي من األطعمة س�هلة
الهضم.
الربتق�ال .تبلغ نس�بة امل�اء يف الربتقال 85
باملائ�ة ،وتص�ل إىل  90باملائ�ة يف الجري�ب
ف�روت .ويوف�ر الربتقال حص�ة كبرية من
فيتامني “يس” واملعادن واأللياف.

البطيخ .نس�بة املاء يف البطي�خ  92باملائة،
وعىل الرغم من ذلك يوفر جرعات جيدة من
املعادن والفيتامينات.
العنب .هذه الفاكه�ة من الخيارات الرائعة
لرتطي�ب الجس�م ،ألن  94باملائة من العنب
ماء ،والباقي معادن وألياف.
الت�وت والفراول�ة .يش�كل املاء نس�بة 92
باملائة من التوت والفراولة (الفريز) ،والتي

التقاط «أوضح صورة يف العالـم حلفر القمر»!
التق�ط مصور «أوض�ح ص�ور لفوهات/حفر
القم�ر» يف العال�م من خ�الل الجم�ع بني عدة
لقط�ات لخ�ط القم�ر ،حي�ث يلتق�ي الض�وء
م�ع الظالم.وق�ام املص�وّر الفلك�ي ،املقي�م يف
كاليفورنيا ،أندرو مكارثي بتجميع آالف الصور
مع�ا عرب مراح�ل القمر ،إلظهار س�طح القمر
يف كل مجده.وبس�بب انح�راف الض�وء الناجم
ع�ن «الفاصل القم�ري»  -الخ�ط الفاصل بني
الجانب�ني امليضء واملظلم للقم�ر  -تبدو ميزات
مث�ل الفوه�ات «بش�كل مم�دود» .ويف عملية
مضني�ة ،التق�ط مكارثي لقطات عىل س�طح
القمر ،حيث كان التأثري أكثر وضوحا ،ودمجها
يف مرك�ب واح�د مفص�ل .وتكش�ف النتيج�ة
النهائي�ة املذهلة عن مجموعة رائعة من الحفر
واملزايا لدى القمر .ونرش مكارثي عىل حس�ابه

يف «إنس�تغرام» ،وصفا للقط�ات بعنوان <All
 .>Terminatorوقال« :التقطت قس�م الصورة
الذي يحت�وي عىل أكرب قدر م�ن التباين (حيث
تك�ون الظ�الل أط�ول) ،وقم�ت بمحاذاته�ا
ودمجه�ا إلظهار النس�يج الغني عرب الس�طح

بأكمل�ه .كان هذا مرهقا ع�ىل أقل تقدير ،لذلك
يج�ب تعيني كل ص�ورة إىل كرة ثالثي�ة األبعاد
وتعديله�ا للتأكد من مح�اذاة كل صورة .ويعد
الفاصل القم�ري أو «منطقة الش�فق» ،الخط
الفاصل بني الجانب امليضء واملظلم من القمر.
وتعت�رب الش�مس أق�رب إىل األف�ق يف «منطقة
الشفق» ،ما يخلق ظالل طويلة تعطي السطح
مظه�را ثالث�ي األبع�اد .وه�ذه الظ�الل تجعل
س�طح القمر وميزات مثل الحف�ر والفوهات،
أكثر وضوحا .ووفقا لوكالة ناسا ،تظهر العديد
م�ن الحفر بالقرب من «منطقة الش�فق» ،ألن
ارتفاعها يجعل من السهل تمييزها هناك .وهذا
تماما مثل خط الضوء والظ���الم عىل األرض،
م�ا يجعل الظالل تطول عندما تكون الش�مس
منخفضة يف السماء.

للحفاظ عىل شكل ولون التمر عليك ختزينه هبذه الطريقة
ينص�ح كل االطب�اء واختصاصي�و التغذي�ة
باس�تهالك كمية معتدلة م�ن التمر وخصوصا ً
قب�ل بدء تن�اول اإلفطار خالل ش�هر رمضان.
فهو يحتوي ع�ىل الكثري من املغذي�ات كما أنه
يزود الجس�م بالطاق�ة .واملش�كلة التي يمكن
مواجهتها ه�ي تلف الحبات بعد فت�ح العبوة.
وم�ن أج�ل منع ذل�ك ننصح�ك ب�أن تلجئي إىل

جريـــدة المســـتقبل العراقـــي

تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة
للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

طريقة س�هلة ج�داً .ولهذا ضع�ي حبات التمر
يف وعاء من البالستيك وأغلقيه جيداً .من املفيد
أيض�ا ً أن تغلفي علبة التم�ر بالنايلون الالصق
ألن هذا يمنع وصول اله�واء إىل الثمار .ويمكن
أن تعتم�دي طريقة ثالثة تق�وم عىل حفظه يف
الثالجة .أما يف حال ظهر السكر عليها فيمكنك
أن تضعيه�ا لبض�ع ث�وان يف امليكروويف حتى

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

ي�ذوب .وإذا أردت االحتف�اظ بكمية كبرية من
التمر فضعيها يف أوعية من البالستيك يف الفريزر
وأغلقيها بش�كل جيد .وهكذا يمكنها الحفاظ
ع�ىل لونها وش�كلها مل�دة طويل�ة .ويمكنك أن
تس�تخدمي التمر يف صنع الكثري من الحلويات
ً
بدي�ال صحيا ً لتل�ك الغنية
املنزلية التي تش�كل
بالسكر والتي يتم عادة رشاؤها من املتاجر.

07801969233
07901463050
07709670606

تعترب مصدرا ً رائعا ً ملضادات األكس�دة التي
تحارب التجاعيد ،إىل جانب فيتامني “يس”.
األناناس .من أكثر الفواكه التي تدعم جهاز
املناعة وتحسن الخصوبة ،ويشكل املاء 85
باملائة من مكونات األناناس.
ّ
يش�كل املاء  84باملائ�ة من التفاح،
التفاح.
وال�ذي يعترب من الفواك�ه الصديقة للجهاز
الهضمي والقلب واملناعة.

ما السبب وراء فشل أكرب طائرة
ركاب بالعالـم ؟

تعترب “إيرباص  ”٣80Aهي أكرب طائرة ركاب يف العالم وتوفر مقصوراتها
مس�احات واس�عة جعلتها الطائرة املفضلة لدى الركاب ولكنها قرّرت أن
توق�ف اإلنتاج يف ع�ام  ،2021وذلك بع�د بناء  250طائ�رة فقط يف تولوز
بجنوب فرنس�ا ،فما السبب؟شبكة “ ”CNNرشحت بعض أسباب اخفاق
فخر رشك�ة إيرباص رغم وصفها لها بأن الرحالت بهذه الطائرات تتميز
بكونها مريحة ،وهي ميزة جيدة عند السفر ملا يصل إىل  16ساعة.
قرّرت “بوينغ” و”إيرباص” العمل معا ً عام  199٣لدراس�ة حجم السوق
املحتم�ل للطائرات الكبرية ،ولكنهم�ا يف النهاية توصال إىل نتائج مختلفة،
وأدى ذلك إىل عدم تحقق املرشوع أبداً ،بسبب ارتفاع أعداد الركاب وحصول
اإلزدح�ام يف املطارات الكبرية مثل “ج�ون إف كينيدي” بنيويورك ،ومطار
“هيثرو” يف لندن ،فكان االعتقاد الخاطئ من الرشكة يكمن يف طائرة أكرب
يمكنها إخراج املزيد من الركاب من تلك املطارات دون زيادة عدد الرحالت
الجوية ،لكن رشكات الطريان اختارت مسارا ً مختلفا ً وأفضل من الناحية
املالي�ة ،أي رشاء طائ�رات أصغر واس�تخدامها لربط املط�ارات الثانوية،
والتي لم تكن مزدحمة.
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