الثالثاء

العدد ( 12 )2137آيار 2020

السنة السادسة

معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

العراقي

صحة الدنيا أسقام َّ
ولذتها آالم

الكاظمي:
املتورطون بدم العراقيني
لن يناموا ليلهم

اإلمام علي بن أبي طالب
(عليه السالم)

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزيـر الـنـفـط:
العـراق حريـص عـلـى تعـزيـز
ص2
اإليـرادات املاليـة

Issue No ( 2137 ) May Tue 12 2020

علي الدراجي

ص2

تسجيل ( )51إصابة جديدة بـ «كورونا» ..واملؤسسات الصحية تتخوف من «مناطق البؤر» وتدعو املواطنني إىل االلتزام بالتعليمات

الصحة تضع «احلظر الشامل» عىل الطاولة

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ البرصة يوجه بفتح
حتقيق بمالبسات احلادث الذي تعرضت
ص3
له كوادر رشكة نفط البرصة

تكليف العميد
حييى رسول بمنصب الناطق االعالمي
ص2
باسم القائد العام

أعل�ن وزي�ر الصح�ة والبيئة حس�ن محمد
التميم�ي ،أن ال�وزارة ت�درس خي�ار الحظر
الش�امل للتج�وال يف ح�ال اس�تمرار معدل
االصاب�ات بكورونا عىل النح�و الحايل ،جاء
ذلك فيما س�جل العراق ( )51إصابة جديدة
ب�»كورونا».
وق�ال التميم�ي يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه« ،أحيي مالكات وزارة
الصحة والبيئة عىل اختالف تخصصاتهم ،ملا
قدم�ه الجيش األبيض م�ن بطوالت عظيمة
منذ أش�هر وما زالوا مس�تمرين ،يف مواجهة
جائح�ة كورون�ا من خ�الل تقدي�م مختلف
الخدمات ،التشخيصية والعالجية والوقائية،
فضال عن واجباتهم األخرى يف تقديم الرعاية
الصحية بمختلف مستوياتها».
واض�اف« :قب�ل ثالثة أش�هر تقريبا تمكنت
مؤسس�اتنا الصحية من اكتش�اف االصابة
االوىل لوب�اء كورونا املس�تجد يف العراق ،ويف
ي�وم الح�ادي عرش م�ن آذار امل�ايض اعلنت
منظمة الصح�ة العاملية عن جائحة كورونا
كوب�اء عاملي منترش وخط�ر يف اغلب بلدان
العال�م وم�ا خلف�ه م�ن تداعي�ات صحي�ة
خط�رة انهك�ت انظم�ة صحي�ة عريقة و
متقدمة ،والزالت نس�ب االصاب�ة والوفيات
الناتجة عن الوباء يف ت����صاعد ،و بل��غت
ع�دد االصابات املكتش�فة لح�د االن يف دول
العالم املختلف�ة اربعة ماليني اصابة ومئتني
وثمانني الف وفاة».

التفاصيل ص2

القانونية الربملانية حتدد ثالث عوامل إلنجاح االنتخابات املبكرة

بسم الله الرحمن الرحيم
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َم ْر ِ
صدق الله العظيم

انتقلت اىل رمحة اهلل الواسعة احلاجة املغفور هلا
إن شاء اهلل والدة

الشيخ سالم كمبـار السهــر
واالسـتـــاذ علي الـدراجـــي

الكعبي يطالب املالية بإطالق التخصيصات ملوظفي الرتبية املعينني حديثا
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي ،أمس
االثن�ني ،أن�ه ال يمكن نس�يان مس�اعدات ايران
من اجل اس�تقرار العراق ،مش�را إىل أنه يتطلع
لتعزيز العالقات معها يف جميع املجاالت .وذكرت
وكال�ة “ف�ارس” اإليرانية أن “الرئي�س اإليراني
حس�ن روحان�ي اج�رى ،اتص�اال هاتفي�ا م�ع
رئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي هنأه خاللها
النتخابه رئيسا جديدا للوزراء يف العراق” .ونقلت
الوكال�ة عن روحاني قوله“ ،اننا نش�عر بالكثر
من الس�عادة لتويل زمام االمور شخصية مطلعة
ع�ىل تط�ورات الس�احة العراقية خ�الل االعوام
األخرة” ،مؤكدا أن “استقالل العراق واستقراره

الس�يايس وس�يادته الوطني�ة ووح�دة اراضيه
مهمة جدا بالنس�بة إليران” .واك�د روحاني أنه
“كنا عىل الدوام اىل جانب العراق يف سياق مصالح
الش�عبني” ،مشرا إىل انه “علينا كذلك الحذر من
متآمرين يس�تهدفون مصالح العراق وش�عوب
املنطقة” .وأضاف ،انه “مثلما اثبتنا يف مكافحة
داعش باننا نقف اىل جانب الشعب العراقي فاننا
نق�ف االن كذل�ك بكل ق�وة اىل جان�ب الحكومة
العراقي�ة لتحقي�ق اس�تقرار وتق�دم الع�راق”،
مؤكدا عىل “تنفيذ وتفعيل االتفاقيات الس�ابقة
ب�ني البلدي�ن ومنه�ا خط انب�وب النف�ط وربط
سكك الحديد يف ش�لمجة وكري نهر اروند” .من
جانبه وصف الكاظمي “الجمهورية االس�المية
االيراني�ة بانها دولة صديقة وش�قيقة للعراق”،

مؤك�دا أن “ الع�راق س�وف ل�ن تنىس اب�دا دعم
ايران كدولة رئيس�ية يف املنطقة لبالده الرس�اء
االمن واالستقرار فيها خاصة يف مكافحة تنظيم
داع�ش” .واعترب الكاظم�ي ان “املنطقة والعالم
تعيش�ان ظروفا حساس�ة يف الوق�ت الحارض”،
مؤك�دا أن “اي مش�كلة انما تك�ون قابلة للحل
بالحكم�ة واملنط�ق والعقالنية ،معرب�ا عن امله
بالتغلب عىل املش�اكل يف ظل التعاون الوثيق بني
البلدي�ن” .واك�د رئيس ال�وزراء “رضورة تنمية
العالق�ات التجارية واالقتصادية ب�ني البلدين”،
معت�ربا “اع�ادة فت�ح املناف�ذ الحدودي�ة الربية
واس�تئناف تبادل السلع من شانه دعم االزدهار
االقتصادي يف البلدين”.

التفاصيل ص2

احلشد :صورة املهندس مزقتها الريح وجاري العمل الستبداهلا

تغمد الله الفقيدة بواس�ع رحمته واس�كنها فس�يح جناته..
سائلني العل القدير ان يلهم اهلها وذويه�ا الصرب والس�لوان.

التعليم متنح صالحيات «اخلمس درجات» للجامعات وتوسع القبول عىل الدراسات العليا

كادر مؤسسة المستقبل العراقي

ص2

روحاين للكاظمي :علينا احلذر من متآمرين
يستهدفون مصالح العراق

رئيس مـؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنشر
ورئيس حترير جريدة املستقبل العراقي

والسيـد عبـاس ابـوسيـف

ص2

االحتاد األوريب يعلن التزامه بالتعاون مع العراق ملواجهة األزمة االقتصادية والصحية
«سومو» :العراق خرس
( )11مليار دوالر نتيجة انخفاض
أسعار النفط
ص2

عـالء عـبـاس
مطلوب فـي السـعودية
وقـطـر
ص7

ص2

ص2

ص2

التعليم متنح صالحيات «اخلمس درجات» للجامعات وتوسع القبول عىل الدراسات العليا
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اصدرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،أمس االثنني ،قرارات ع ّدة بش�أن الدراس�ات العليا
يف الجامعات.
وبحسب وثيقة حصلت املستقبل العراقي عىل نسخة منها ،فانالتعليم قررت االتي:
 _1تخوي�ل مجال�س الجامعات بإضافة ما ال يزيد عن خمس�ة درجات لطلبة الدراس�ات العليا
للحاالت الحرجة للذين لم يستفيدوا من الخمس درجات السابقة.
_2يحق لطلبة الدراس�ات العليا الذين لم يستفيدوا من العرشة درجات وانهيت دراستهم بسبب
الرس�وب بأكثر من نص�ف املواد الدراس�ية للفصل ال�درايس األول (ممن لم يس�تفيدوا للعودة
للدراس�ة من قرارات سابقة) العودة للمقاعد الدراس�ية للعام الدرايس  2٠2٠2٠21عىل النفقة
الخاصة
 _٣توسعة مقاعد الدراسات العليا بواقع مقعد واحد لقناة القبول العام والخاص وذوي الشهداء
للمتقدمني للدراسة يف .»2٠2٠_2٠19

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الثالثاء

العدد (12 )2137

آيار 2020

معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

السنة السادسة

www.almustakbalpaper.net

تسجيل ( )51إصابة جديدة بـ «كورونا» ..واملؤسسات الصحية تتخوف من «مناطق البؤر» وتدعو املواطنني إىل االلتزام بالتعليمات

الصحة تضع «احلظر الشامل» عىل الطاولة

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أعل�ن وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة حس�ن
محم�د التميم�ي ،أن ال�وزارة ت�درس
خيار الحظر الش�امل للتجوال يف حال
اس�تمرار مع�دل االصاب�ات بكورون�ا
ع�ىل النح�و الح�ايل ،ج�اء ذل�ك فيما
س�جل الع�راق ( )51إصاب�ة جدي�دة
ب�»كورونا».
وقال التميمي يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه« ،أحيي مالكات
وزارة الصح�ة والبيئ�ة ع�ىل اخت�الف
تخصصاتهم ،ملا قدمه الجيش األبيض
م�ن بط�والت عظيمة منذ أش�هر وما
زالوا مس�تمرين ،يف مواجه�ة جائحة
كورون�ا م�ن خ�الل تقدي�م مختل�ف
الخدم�ات ،التش�خيصية والعالجي�ة
والوقائية ،فضال عن واجباتهم األخرى
يف تقدي�م الرعاي�ة الصحي�ة بمختلف
مستوياتها».
واض�اف« :قب�ل ثالث�ة أش�هر تقريبا
تمكن�ت مؤسس�اتنا الصحي�ة م�ن
اكتش�اف االصاب�ة االوىل لوباء كورونا
املس�تجد يف الع�راق ،ويف ي�وم الحادي
عرش م�ن آذار املايض اعلن�ت منظمة
الصح�ة العاملي�ة عن جائح�ة كورونا
كوباء عامل�ي منترش وخط�ر يف اغلب
بلدان العالم وما خلفه من تداعيات صحية خطرة
انهك�ت انظمة صحية عريق�ة و متقدمة ،والزالت
نس�ب االصاب�ة والوفي�ات الناتج�ة ع�ن الوباء يف
تصاعد ،و بلغت عدد االصابات املكتش�فة لحد االن
يف دول العال�م املختلفة اربعة ماليني اصابة ومئتني
وثمان�ني ال�ف وف�اة» .وتاب�ع« :لقد س�عت وزارة
الصحة والبيئة خالل الفرتة املاضية وبش�كل مبكر
واستباقي ادراكا منها لخطورة تفيش الوباء يف بلدنا
العزي�ز بالتعاون مع الوزارات والجهات الرس�مية
واملنظم�ات الدولي�ة واالقليمية وال�دول الصديقة
التخاذ اجراءات احرتازية وحازمة ومؤملة لدفع تلك

املخاطر الكبرة عن بلدنا وش�عبنا ،يرافقها جهود
متواصل�ة وس�عي حثيث م�ن قبل م�الكات وزارة
الصحة والبيئة اليقاف سلسلة انتقال الوباء».
وزاد التميم�ي« ،حرصا م�ن وزارة الصحة والبيئة
عىل اس�تمرار نهج الش�فافية الكامل�ة والتواصل
املب�ارش م�ع ال�رأي الع�ام يف الع�راق كم�ا عهدتم
عن�ا طيلة الف�رتة املاضية ،لذا ن�ؤرش بدقة ونحذر
م�ن خط�ورة بقاء الوض�ع الحايل لنس�ب االصابة
يف ع�دة مناطق يف الع�راق والتي باتت تش�كل بؤر
وبائي�ة قابلة لالمتداد واالنتش�ار اىل مناطق اخرى
ناتج�ة عن ع�دم التزام اغلب س�كان تل�ك املناطق
بتعليم�ات الحظر الجزئي والت�ي تمنع التجمعات

كافة ،والتهاون يف توف�ر متطلبات التعقيم ولبس
الكمامات يف اماكن العمل ،وتجنب مراجعة املراكز
واملستش�فيات عن�د ظه�ور اعراض وب�اء كورونا
املستجد ألسباب اجتماعية ونفسية».
وب�ني ان «اس�تمرار االصاب�ات باملع�دالت الحالية
يدفعنا اىل دراس�ة عدة خي�ارات منها اعادة تطبيق
الحظر الشامل أو الحظر الصحي املناطقي لحماية
املواطنني م�ن مخاطر تفيش الوب�اء وتقليل االثار
الكارثية عىل صحة حياة اهلنا يف العراق».
واكد ان «خطورة املرحلة الحالية واستمرار تصاعد
مع�دالت االصاب�ة يف دول الج�وار يتطل�ب الت�زام
املواطنني كافة بتعليم�ات الحظر الصحي الجزئي

وخاص�ة لبس الكمامات بش�كل دائم
يف الش�ارع واماكن العم�ل ،واالمتناع
بش�كل كامل عن حض�ور التجمعات
االجتماعية والدينية والثقافية ،وعدم
الخ�روج م�ن املن�زل اال لالحتياج�ات
الرضوري�ة ألهميتها يف كرس سلس�لة
انتقال الوباء بني االفراد وتقليل نسب
االصاب�ة يف الع�راق وم�ا يرافقها من
تقليل الوفيات الناتجة عن الوباء».
واشار اىل ان «وزارتنا تؤكد عىل اهمية
اس�تمرار التعاون والتكامل والتنسيق
املس�تمر بينه�ا وب�ني بقية ال�وزارات
ومؤسس�ات الدولة والقط�اع الخاص
واالتح�ادات والنقاب�ات واملنظم�ات
واملجامي�ع التطوعي�ة للعم�ل ب�روح
الفري�ق الواحد للوصول اىل الس�يطرة
الش�املة ع�ىل انتش�ار وب�اء كورونا
املس�تجد وحماي�ة حي�اة املواطن�ني
وتقديم أفض�ل الخدم�ات الصحية يف
املؤسسات كافة».
إىل ذلك ،أعلنت وزارة الصحة عن املوقف
الوبا ٔي�ي اليوم�ي لالٔصابات املس�جلة
بف�روس كورونا املس�تجد يف العراق.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه« ،ت�م فح�ص
( )25٤٨نم�وذج يف كاف�ة املخت�رات
املختص�ة يف العراق له�ذا اليوم ،وبذلك
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية
تس�جيل املرض يف الع�راق ( .»)129٧٠1واضافت،
«س�جلت مخترات ال�وزارة ( )51ا ٕصابة يف العراق
موزع�ة كالت�ايل( :بغداد/الرصاف�ة ،٣٤ :بغ�داد/
الكرخ ،٨ :مدينة الط�ب ،٨:البرصة .»1 :واوضحت
أن «حاالت الشفاء بلغت  5٦حالة( :بغداد  /الكرخ:
 ،٨مدينة الطب ،٣ :البرصة  ،٣9:كركوك ،٣ :واسط:
 ،1اربيل ،»2 :مشرة اىل «تسجيل حالة وفاة واحدة
يف بغداد /الكرخ» .وتابعت ،أن «مجموع االٕصابات
 ،2٨1٨ومجم�وع الوفي�ات  ،11٠ومجموع حاالت
الشفاء  ،1٧9٠والراقدون الكيل .»91٨

روحاين للكاظمي :علينا احلذر من متآمرين يستهدفون مصالح العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي،
أمس االثنني ،أنه ال يمكن نسيان مساعدات
ايران من اجل اس�تقرار العراق ،مش�را إىل
أن�ه يتطلع لتعزيز العالقات معها يف جميع
املجاالت.
وذك�رت وكال�ة “ف�ارس” اإليراني�ة أن
“الرئي�س اإليراني حس�ن روحاني اجرى،
اتصاال هاتفيا مع رئيس الوزراء مصطفى

«سومو» :العراق خرس
( )11مليار دوالر نتيجة
انخفاض أسعار النفط
بغداد  /المستقبل العراقي
خرس العراق ما يق�ارب من  11مليار
دوالر نتيج�ة انخفاض أس�عار النفط
خ�الل األربعة األش�هر االوىل من العام
الحايل مقارنة بالعام املايض ،بحس�ب
إحصائي�ة لرشك�ة تس�ويق النف�ط.
وأظه�رت اإلحص�اءات الت�ي نرشتها
رشك�ة تس�ويق النف�ط (س�ومو) أن
العراق باع خالل األربعة األشهر األوىل
من العام الح�ايل  2٠2٠ما يقارب من
 ٤٠9ملي�ون و 9٦ال�ف  9٧2برمي�ال
م�ن النف�ط الخام وبمعدل س�عر بلغ
ما يق�ارب م�ن  ٣٨دوالراً ،فيما بلغت
اإلي�رادات االجمالي�ة  15مليارا ً و٣91
مليون�ا ً و 2٠1ال�ف دوالر .وبين�ت
اإلحصاءات ان العراق باع خالل األربعة
أش�هر األوىل م�ن العام امل�ايض 2٠19
كمي�ات من النفط بلغ�ت  ٤2٣مليونا ً
و 2٨٤ال�ف و ٤٨9برمي�ال وبمع�دل
س�عر بلغ  ٦2دوالراً ،وبإيرادات بلغت
 2٦ملي�ار و 2٧5ملي�ون و 2٨٣ال�ف
دوالر .وانخفضت أسعار النفط بشكل
كبر بعد تفيش فروس كورونا نتيجة
توقف ش�به تام للحياة االقتصادية يف
دول العالم ،مما قلل الطلب عىل النفط
وانهارت األسعار بشكل عام خاصة يف
شهر نيسان من العام الحايل.

الكاظم�ي هن�أه خاللها النتخابه رئيس�ا
جديدا للوزراء يف العراق”.
ونقل�ت الوكالة ع�ن روحاني قول�ه“ ،اننا
نش�عر بالكث�ر من الس�عادة لت�ويل زمام
االم�ور ش�خصية مطلع�ة عىل تط�ورات
الس�احة العراقية خالل االع�وام األخرة”،
مؤك�دا أن “اس�تقالل العراق واس�تقراره
السيايس وسيادته الوطنية ووحدة اراضيه
مهمة جدا بالنسبة إليران”.
واكد روحاني أنه “كنا عىل الدوام اىل جانب

العراق يف سياق مصالح الشعبني” ،مشرا
إىل ان�ه “علينا كذل�ك الحذر م�ن متآمرين
يس�تهدفون مصال�ح الع�راق وش�عوب
املنطقة”.
وأض�اف ،ان�ه “مثلم�ا اثبتن�ا يف مكافحة
داعش باننا نقف اىل جانب الشعب العراقي
فانن�ا نق�ف االن كذلك بكل ق�وة اىل جانب
الحكوم�ة العراقي�ة لتحقي�ق اس�تقرار
وتقدم العراق” ،مؤكدا عىل “تنفيذ وتفعيل
االتفاقي�ات الس�ابقة ب�ني البلدي�ن ومنها

خط انب�وب النفط وربط س�كك الحديد يف
شلمجة وكري نهر اروند”.
م�ن جانبه وصف الكاظم�ي “الجمهورية
االس�المية االيراني�ة بانه�ا دول�ة صديقة
وشقيقة للعراق” ،مؤكدا أن “ العراق سوف
ل�ن تنىس ابدا دعم ايران كدولة رئيس�ية يف
املنطقة لبالده الرس�اء االمن واالس�تقرار
فيها خاصة يف مكافحة تنظيم داعش”.
واعت�ر الكاظم�ي ان “املنطق�ة والعال�م
تعيش�ان ظروف�ا حساس�ة يف الوق�ت

الحارض” ،مؤكدا أن “اي مشكلة انما تكون
قابلة للحل بالحكم�ة واملنطق والعقالنية،
معربا عن امله بالتغلب عىل املشاكل يف ظل
التعاون الوثيق بني البلدين”.
واك�د رئي�س ال�وزراء “رضورة تنمي�ة
العالق�ات التجاري�ة واالقتصادي�ة ب�ني
البلدي�ن” ،معت�را “اع�ادة فت�ح املناف�ذ
الحدودية الرية واس�تئناف تبادل الس�لع
من ش�انه دع�م االزده�ار االقتص�ادي يف
البلدين”.

مكتبه أعلن اعتقال مطلقي النار على املتظاهرين يف البصرة

الكاظمي :املتورطون بدم العراقيني لن يناموا ليلهم
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،أمس االثنني،
بمالحق�ة املتورط�ني بمهاجم�ة املتظاهري�ن يف محافظ�ة
الب�رصة .وقال الكاظم�ي ،يف تغريدة عىل «توي�رت»« ،وجّ ُ
هت
بمالحقة املتورطني بمهاجمة املتظاهرين يف البرصة ،ونفذت
القوات االمنية عملية اعتقالهم بعد صدور مذكرات قضائية،

ش�كرا للقضاء الع�ادل واالجهزة االمنية البطل�ة» .واضاف»
وعدن�ا بأن املتورطني ب�دم العراقيني لن ينام�وا ليلهم ،نحن
نفي بالوعد» .وخلص قائالً «سلمية االحتجاج واجب يشرتك
به الجميع» .وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا ً بش�أن اطالق
النار تجاه متظاهري محافظة البرصة .وقال املكتب يف بيان
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،إنه «بمتابع ٍة مبارشة من
رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة مصطفى

الكاظمي ،وبنا ًء عىل تحقيقات فورية ،نفذت القوات األمنية
فجر الي�وم عملية مداهمة لبناية يف محافظة البرصة تم من
داخله�ا اط�الق الرصاص الح�ي عىل املتظاهرين م�ا أدى اىل
استشهاد احدهم يف مكان الحادث ،واصابة آخرين».وأضاف
البي�ان أن «الق�وة األمنية اعتقل�ت جمي�ع املوجودين داخل
البناي�ة وصادرت األس�لحة والذخائر التي كان�ت بحوزتهم،
وتمت إحالة املتهمني إىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

وزير النفط :العراق حريص عىل تعزيز اإليرادات املالية
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وزير املالية وزي�ر النفط وكالة عيل عبد
األمر عالوي ،أمس االثنني ،حرص الحكومة
ً
ومعالجة
عىل العمل لتعزي�ز اإليرادات املالية
االزم�ة االقتصادي�ة الخانقة التي يش�هدها
الع�راق بس�بب انخف�اض أس�عار النف�ط
باألسواق العاملية.

وذك�ر بي�ان ل�وزارة النفط تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان «ع�الوي ت�رأس
االجتماع الشهري لتسعرة النفط العراقي يف
مقر رشكة تسويق النفط العراقية (سومو)
بحض�ور وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون التصفية
حامد يونس ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع
كريم حطاب».
ونقل البيان ع�ن عالوي قوله ،إن «الحكومة

تعمل عىل ايجاد حلول عملية وواقعية لالزمة
املالي�ة التي يش�هدها الع�راق  ،وهذا يتطلب
جهودا ً كبرة وتعاون من قبل الجميع».
واس�تمع الوزي�ر اىل «اس�تعراض وتحلي�ل
لواقع السوق النف����طية العاملية ،الذي أعد
من قبل مركز أبحاث الس�وق يف (س�ومو)»،
مؤك�دا ً عىل «أهمي�ة تظافر جمي�ع الجهود
من اج�ل معالجة االزم�ة املالي�ة والنهوض

باالقتصاد الوطني».
من جانب آخر ،ترأس وزير املالية وزير النفط
بالوكال�ة اجتماعا ً مل�دراء الدوائر والرشكات
النفطية الوطنية يف بغداد  ،واستمع اىل ايجاز
عن نش�اط الوزارة ورشكاتها النفطية قدمه
وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس،
فيما تم بحث أهم خطط ومش�اريع الوزارة
الستثمار الغاز.

احلشد :صورة املهندس مزقتها الريح وجاري العمل الستبداهلا
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف الحشد الش�عبي ،أمس االثنني ،عن سبب إزالة صورة
نائب رئيس هيأة الحش�د السابق الشهيد أبو مهدي املهندس
بالقرب من مطار بغداد.

وذكر بيان إلعالم الحش�د الش�عبي تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه« ،تداولت مواقع التواص�ل االجتماعي انباء غر
دقيقة بش�أن إزالة صورة القائد الشهيد أبو مهدي املهندس
بالقرب من مطار بغداد الدويل».
وأض�اف االبيان «نود التوضيح بأن الصورة املتداولة تعود اىل

تاريخ ( )2٠2٠ / 5 / ٦حيث تمزقت بسبب الرياح والعاصفة
التي رضبت بغداد يف ذلك اليوم».
وأشار البيان اىل انه «يجري حاليا العمل عىل استبدال الصورة
الت�ي تمزقت بص�ورة أخرى ،علم�ا ان هذه الص�ورة كانت
بمبادرة من متطوعني ومحبني».
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القانونية الربملانية حتدد ثالث عوامل إلنجاح
االنتخابات املبكرة
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابية،
الي�وم االثنني ،وج�ود ثالثة جوانب
يت�م من خاللها حس�م خيار اجراء
االنتخابات املبكرة من عدمه .وقال
عض�و اللجن�ة حس�ني العقابي يف
ترصي�ح صحف�ي ،ان «االج�راءات
القانوني�ة لح�ل الرمل�ان تتح�رك
وفق مس�ارين بحس�ب الدس�تور،
اولهم�ا الجه�ة التي تق�دم الطلب
س�واء من خ�الل رئي�س ال�وزراء
او رئي�س الجمهوري�ة ،او م�ن
خ�الل طلب مقدم م�ن ثلث اعضاء
مجلس النواب» ،مبين�ا أنه «بغض
النظ�ر ع�ن مس�ار تقدي�م الطلب
ف�ان هناك نقط�ة جوهري�ة وهي
ان كال الطلب�ني اليمكن حس�مهما
اال م�ن خ�الل تصوي�ت االغلبي�ة
املطلقة لع�دد اعض�اء املجلس ،ما
يعني تصوي�ت  1٦٦نائبا من العدد
ال�كيل لالعضاء باملوافق�ة عىل حل
الرمل�ان قب�ل ش�هرين م�ن املوعد
املحدد بشكل نهائي وقطعي الجراء
االنتخابات» .واض�اف العقابي ،ان
«هناك اج�راءات فنية اخرى تعتمد

عليها خط�وات اج�راء االنتخابات
وبعضه�ا ذات جانب فن�ي وترتبط
بأمكانية وقدرة املفوضية املستقلة
لالنتخاب�ات والحكوم�ة عىل اجراء
االنتخابات يف الوقت املحدد سواء من
الناحية املالي�ة او الفنية» ،الفتا اىل
ان «الجانب الثالث سيايس ويرتبط
باالرادة السياس�ية للكت�ل الكبرة
يف حل مجل�س الن�واب ،الن جميع
الخطوات السابقة سواء توفرت او
لم تتوفر فانه بالنهاية يبقى لرغبة
الكت�ل الكبرة بح�ل مجلس النواب
للميض باج�راء انتخابات مبكرة».
وبح�ث مجل�س ال�وزراء الجدي�د
برئاس�ة مصطفى الكاظمي يف اول
اجتماع له ،الس�بت امل�ايض ،إجراء
انتخاب�ات مبكرة ،وتعدي�ل قانون
األح�زاب ،مؤك�دة يف بي�ان لها ،أن
«من أولوياتها تأم�ني ظروف آمنة
وس�ليمة إلج�راء انتخاب�ات نزيهة
وعادلة» .كم�ا أوضح بيان حكومة
الكاظمي أنها س�تطلب من الرملان
«اس�تكمال التصوي�ت ع�ىل قانون
االنتخاب�ات الجدي�د وإرس�اله إىل
الرئاس�ة ،ليدخل حي�ز التنفيذ بعد
نرشه يف الجريدة الرسمية».

الكعبي يطالب املالية بإطالق التخصيصات
ملوظفي الرتبية املعينني حديث ًا

بغداد  /المستقبل العراقي
طال�ب النائ�ب االول لرئيس مجل�س النواب حس�ن كري�م الكعبي ،أمس
االثنني ،وزارة املالية باط�الق التخصيصات املالية ملوظفي الرتبية املُعينني
وفقآ ملوازنة العام املايض.
وقال الكعبي ،يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه إن عىل “وزارة
املالي�ة اإلرساع يف اط�الق التخصيص�ات املالية للموظف�ني يف عموم البالد
س�يما يف بغداد وبابل وكرب�الء و املُعينني ع�ىل وزارة الرتبية نتيجة حركة
املالك لألعوام  2٠15/2٠1٦وفقا لقانون املوازنة لعام . ”2٠19
واك�د عىل ان “املوظف�ني قدموا خدمات جليلة لوزارة ومؤسس�ات الرتبية
ولألرسة التعليمية ولكافة ابناءنا الطلبة وخالل اوقات عصيبة” ،مشرا اىل
ان “الوفاء لهذه الطبقة ولخدماتها الجلية تكون عر إطالق تخصيصاتهم
املالية دون تأخر».

االحتاد األوريب يعلن
التزامه بالتعاون مع العراق ملواجهة األزمة
االقتصادية والصحية
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د االتح�اد األوروب�ي ،أم�س
اإلثن�ني ،دعم�ه لس�يادة الع�راق
والتزامه بالتع�اون ملواجهة االزمة
االقتصادية والصحية.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س
ال�وزراء يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراقي نسخة منه ،أن «الكاظمي
استقبل بمكتبه يف القرص الحكومي
سفراء دول اإلتحاد األوربي» ،الفتا ً
إىل ان «الكاظمي ،أعرب عن اعتزاز
ً
العراق ش�عبا ً
وحكوم�ة بالعالقات
التاريخ����ي�ة م�ع دول اإلتح�اد
األوربي».
وأكد الكاظمي ،أن «االتحاد صديق
ورشي�ك ونأم�ل أن تواص�ل دول
االتح�اد دعمه�ا للع�راق يف حرب�ه
ضد داعش وللظ�روف االقتصادية
الت�ي يواجهها إث�ر جائحة كورونا
وانخفاض أسعار النفط العاملية»،
معربا ً عن «تطلعه ملس�اعدة الدول
األوربية للعراق يف بناء اقتصاده».

ودعا ال�رشكات األوربية إىل «العمل
واالستثمار يف العراق ،ووعد بتذليل
العقب�ات التي قد تواج�ه عملها»،
مضيفاً« :إنن�ا ملتزمون بما وعدنا
به شعبنا يف احرتام حقوق اإلنسان
وح�ق التظاه�ر الس�لمي وحماية
املتظاهري�ن ومحاس�بة املتورطني
باإلعت�داء عليهم ،والقي�ام بعملية
اإلص�الح وإج�راء انتخاب�ات حرة
نزيهة».
وق� ّدم رئيس وأعض�اء وفد االتحاد
األورب�ي ،التهان�ي ب�»تش�كيل
الحكوم�ة العراقي�ة ونيله�ا ثق�ة
الرمل�ان» ،مؤكدين «دعم الس�يادة
العراقي�ة واالهتم�ام األورب�ي
باس�تقرار العراق وااللت�زام بدعم
جه�وده ض�د داع�ش والتع�اون
ملواج���ه�ة األزم�ة االقتصادي�ة
والصحية».
وأعربوا ع�ن «ارتياحهم ملا تضمّنه
الرنامج الحكوم�ي من إصالحات
والتزام�ات وح�وار وتواص�ل م�ع
املجتمع الدويل».

تكليف العميد حييى رسول بمنصب
الناطق االعالمي باسم القائد العام
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس ال�وزراء ،أمس االثنني ،عن إعفاء
املتح�دث باس�م رئيس ال�وزراء اللواء عب�د الكريم خل�ف ،وتكليف العميد
يحيى رسول بدالً عنه.
وأش�ارت الوثيقة ،التي اطلعت املس�تقبل العراقي عىل نسخة منها ،إىل أنه
استنادا ً إىل الصالحيات املمنوحة لنا بموجب أحكام املادة ( )٧٨من دستور
جمهورية العراق ،قررنا ما ييل.
وتظه�ر الوثيقة إعفاء اللواء عبدالكريم خلف من منصب الناطق االعالمي
باسم القائد العام وتكليف العميد يحيى رسول بدالً عنه.
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الرافدين يعلن إنجاز رصف رواتب
املتقاعدين لشهر أيار

دعا إىل ضرورة عدم التعرض للعاملني يف احلقول النفطية

العيداين يوجه بفتح حتقيق بمالبسات احلادث الذي تعرضت له كوادر رشكة نفط البرصة
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
كشف ديوان محافظة البرصة ،أمس االثنن،
إن املحاف�ظ أس�عد العيدان�ي وج�ه الجهات
ذات العالق�ة ،بفت�ح تحقيق ملعرف�ة الجناة
بمالبس�ات الحادث الذي تع�رض له عدد من
العامل�ن يف رشكة نفط الب�رصة ومتعاقدين
معها من إطالق نار من مجهولن وتقديمهم
للعدالة.
وق�ال بي�ان للمرك�ز اإلعالم�ي يف محافظ�ة
الب�رصة تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة
من�ه ،إن املحافظ�ة تبدي رفضه�ا ملا تعرض
له ع�دد من العاملن يف رشك�ة نفط البرصة
ومتعاقدين معها ،مبينا أن التعرض بالنران
لكوادر عمل ال�رشكات النفطية أو موظفيها
يف البرصة ،فعل سلبي ترفضه املحافظة ،ألنه
يؤثر عىل حياة كل العراقين.
ودعا البيان إىل رضورة عدم التعرض للعاملن

يف الحقول النفطية سواء من املوظفن
أو املتعاقدي�ن مع رشكة نفط البرصة،
لضم�ان تدف�ق النف�ط إىل األس�واق
العاملية ،وتوفر السيولة املالية للبالد.
وذك�ر البيان إن محاف�ظ البرصة وجه
الجه�ات ذات العالق�ة ،لفت�ح تحقيق
باملوض�وع ملعرف�ة الجن�اة وتقديمهم
للعدالة« ،ألنه�م بعملهم هذا يحاولون
اإلساءة للبرصة أوالً ،وللشعب العراقي
ثانياً».
وأش�ار البي�ان إىل رضورة حف�ظ
االستقرار األمني يف املحافظة ،وضمان
استمرار ضخ النفط للموانئ العراقية،
م�ن أجل ضمان تحقيق س�يولة مالية
ضم�ان توزيع رواتب املوظف�ن واملتقاعدين
عىل حد سواء ،وتسهم باستمرار عمل الدوائر
الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنن يف ظل
األزم�ة املالي�ة التي ت�رضب العال�م بأرسه،

بسبب انتشار فايروس كورونا.
وكانت رشك�ة نفط البرصة قد كش�فت عن
تعرض كادر تابع لها وكوادر لرشكة متعاقدة
إىل إطالق نار يف حقل الفيحاء الحدودي أسفر
عن إصابة إحدى العجالت.

وقال�ت الرشكة يف بيان أرس�لته للمربد
تع�رض كادر الرشك�ة إن ك�وادر
الرشك�ة تعرضت هذا ي�وم أمس األحد
 2020/5/10لتهدي�د مب�ارش تمث�ل
بح�ادث إط�الق ن�ار يف حق�ل الفيحاء
الحدودي (رقعة )9/وأسفر عن إصابة
العجلة التي يستقلها املوظفون ،إصابة
مبارشة برصاص من س�الح ناري نوع
كالش�نكوف اخ�رق مقدم�ة العجل�ة،
دون تسجيل إصابات برشية.
وتابع�ت الرشك�ة «إن الح�ادث تك�رر
الحق�ا باس�تهداف مركبة نق�ل ثقيلة
تابعة ألحد املقاول�ن مما يعكس حالة
الضع�ف يف إجراءات مس�ك األرض من
قبل قوات الحدود األمر الذي اس�تدعى إعالم
قي�ادة عمليات الب�رصة للمعالج�ة وضمان
عدم تكرار الحادث من خالل مراجعة الخطة
األمنية».

بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن م�رصف الرافدي�ن عن انج�ازه توزيع
روات�ب املتقاعدي�ن املدن�ي
والعسكري لشهر أيار .
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي
للمرصف يف بيان ان «املرصف
اس�تنفر امكانيات�ه لرصف
رواتب املتقاعدين بعد وصول
التموي�ل واس�تالم الصكوك
وقوائ�م الروات�ب الخاص�ة
واس�تخدم
باملتقاعدي�ن
تقنياته االلكرونية الحديثة
لرف�ع الرواتب ع�ىل البطاقة
االلكرونية».
ودع�ا امل�رصف «املتقاعدين

هيئة االستثامر تعد خطة متكاملة عن متطلبات مطار االنبار الدويل
بغداد  /المستقبل العراقي
ُ
تعت�زمُ
االنب�ار اعدا َد خط� ٍة متكامل ٍة
اس�تثمار
هيئة
ِ
ِ
َ
ْ
االيام القليل ِة
خالل
الدويل
االنبار
مطار
متطلب�ات
عن
ِ
ِ
ِ
ِ
املقبلة.
وق�ال رئيس الهيئة مهدي صالح النومان ،ان «املطار
الذي سينش�أ يف منطقة الكيلو  35عىل مساحة تقدر
ب�� 3االف دون�م س�يكون ه�و االول م�ن نوعه عىل
مس�توى الشحن الجوي ونقل االشخاص» ،مؤكدا ً ان
«هذا املطار لن يخدم محافظة االنبار فحس�ب وانما
املحافظات الجنوبية ايضا».
وب�ن النوم�ان ان «موق�ع املطار الس�راتيجي نظرا ً
لقرب�ه م�ن دول الج�وار ،يمكن ان يزيد م�ن ايرادات

املحافظ�ة خ�الل الس�نوات املقبل�ة» ،مش�را ً اىل أن
«الهيئة ستعد خطة متكاملة عن املتطلبات االساسية
لهذا املطار لتقدمها للرشكة املستثمرة والتي ستتبنى
انشاءه».
وامل�ح النوم�ان اىل أن «االنب�ار عازمة ع�ىل ان تكون
الرشكة املس�تثمرة رصينة ولها باع طويل يف انش�اء
املطارات العاملية ليكون رصحا ً معماريا ً يف املحافظة،
ويمكن�ه ان يس�تقطب الكثر من االي�دي العاملة يف
االنبار واملحافظات االخرى».
واوض�ح أن «املحافظة تعهدت بأن يكون  2020عاما ً
للقضاء عىل البطالة اذ وفرت أرايض تقدر مس�احتها
باكثر من خمس�ن الف دونم ملرشوع تشغيل الشباب
من خالل العقد الذي وقع بن وزارة التخطيط واحدى

الرشكات الرصين�ة املتطورة ذات املواصفات العالية،
اذ ستكون الخطوة االوىل تشغيل وتوفر  2800فرصة
عم�ل يف االنب�ار خالل ه�ذا الع�ام مع تهيئ�ة جميع
الظروف والس�بل الداعمة النج�اح املرشوع الوطني
الذي عمم من قبل الحكومة املركزية».
وتاب�ع ان «املرحل�ة الثاني�ة س�تتضمن وضع خطة
لضمان االكتف�اء الذاتي واالم�ن الغذائي حيث اعدت
الهيئ�ة بالتنس�يق م�ع املحافظة والدوائ�ر املختصة
فرصا استثمارية تقدر بمليون دونم لتشغيل الشباب
يف املحافظ�ة» ،مش�را ً اىل أن «الفئ�ات والقطاع�ات
املش�مولة بهذا املرشوع ه�م املهندس�ون الزراعيون
واالطب�اء البيطري�ون وكلي�ات االدارة واالقتص�اد
بجميع تخصصاتها اضافة اىل الهندس�ة امليكانيكية

ضمن اجراءات الصيف

أمانة بغداد تعلن ضخ كميات اضافية
من املاء الصايف للدولعي
بغداد /المستقبل العراقي
اعلن�ت امان�ة بغداد ،أمس االثن�ن ،عن ضخ
كمي�ات اضافي�ة م�ن امل�اء الص�ايف ملنطقة
الدولعي ،ضمن اجراءات فصل الصيف.
وقالت االمانة يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه ان «مالكاته�ا يف دائرة ماء بغداد
تمكن�ت م�ن انجاز ربط�ة ماء ع�ىل االنبوب
املغ�ذي الرئي�ي ضم�ن املحل�ة  436لض�خ
وتجهيز كميات اضافية من املاء الصايف لعدد
من املحالت الس�كنية ضمن منطقة الدولعي
شمال بغداد».واضافت ان «ذلك جاء لسد اي
حاجة وزيادة محتمل�ة يف الطلب خالل ذروة
فصل الصيف».

املوصل :افتتاح « »٣جوامع
واملبارشة بإعامر « »٥أخرى
المستقبل العراقي  /زهراء علي
ب��اش���رت م�دي�ري�ة اوق����اف م�ح�اف�ظ�ة نينوى اع���ادة اع�م�ار
خمس�ة جوام�ع ت�ع�رض��ت ل�ل�ت�دم�ي�ر خ���الل االح���داث ال��ت��ي
راف��ق��ت ت�ح�ري�ر امل��وص��ل م�ن عصابات داعش االرهابية.وقال مدير
اوق�اف نينوى ابو بك�ر كنعان ،يف ترصيح صحفي إن «املالكات الهندس�ية يف
مديريتي اوق��اف ن�ي�ن�وى وال�ب�ل�دي��ات افتتحت ث��الث��ة ج��وام��ع
ف���ي ق��ض���اء ت�ل�ع�ف��ر والبعاج غ�رب املوصل».واض��اف كنعان ان
«ال�ف�رق الهندسية ش���رع���ت ب��ع��د االف���ت���ت���اح ب��اع��م��ار
خ��م��س���ة ج��وام��ع اخ����رى ف��ي ن���واح م�ت�ف�رق�ة م�ن�ه�ا
ال�ع�ي�اض�ي��ة وزم����ار وربيعة بعد ان تعرضت ال��ى اعمال ت�ف�ج�ي�ر
ع�ل��ى ي��د ع�ص�اب��ات داع��ش االرهابية» .وك�ش��ف ع��ن ان «م��دة
ان��ج��از اع�م�ال ال�ت�أه�ي�ل ح���ددت ب�ن�ح�و  14ش��ه�را ،وي��ت��م
ت�م�وي�ل�ه�ا م��ن م��ب��ال��غ اع��م��ار املناطق املترضرة».

الزراعة :احلرائق لـم تؤثر
عىل خطة العام احلايل
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة الزراعة ،الي�وم االثنن،
أن الحرائ�ق يف املناطق الزراعية التي
ش�هدتها بع�ض املحافظ�ات خالل
األي�ام املاضي�ة لم تؤثر ع�ىل الخطة
الزراعية للع�ام الحايل.وقال املتحدث
الرسمي باس�م وزارة الزراعة حميد
النايف يف ترصيح صحفي إن «الوزارة
ش�كلت ،بالتعاون مع الدفاع املدني،
غ�رف عملي�ات مش�ركة يف جمي�ع
املحافظات ملتابعة موضوع الحرائق
التي تس�تهدف املحاصيل الزراعية».
وأضاف أن «اسباب الحرائق متعددة

تراوح بن تماس كهربائي أو إهمال
بوضع مواد تتعرض للحرق يف موقع
الحقول أو نتيج�ة العواصف ،مثلما
حص�ل يف مزراع محافظ�ة دياىل قبل
أيام ،إذ بسبب رسعة الهواء مع توفر
رشارات الكهربائي�ة يتس�بب ذلك يف
اح�راق املزارع».وأش�ار الناي�ف اىل
أن «املس�احات الزراعي�ة املحرقة يف
بعض املحافظ�ات باأليام املاضية لم
تتس�بب بخس�ائر كبرة كما يش�اع
« ،مبين�ا أنه�ا «لم تؤثر ع�ىل االنتاج
والخط�ة الزراعي�ة ،س�يما وأنه�ا ال
تتج�اوز ال�� 4باملئ�ة من املس�احة
املزروعة الكلية».

احلشد الشعبي يواصل عمليات
التعفري وتوزيع السالت
الغذائية يف الديوانية

واملدنية واالعم�ال الحرفية» .واك�د النومان «وصول
م�ول الرم�ادي الكبر الذي يع�د االك�ر يف العراق اىل
نس�ب انجاز متقدمة ولدينا مشاريع صناعية نوعية
كمرشوع البنتو نايت الذي يدخل الصناعات النفطية
والصناع�ات الغذائية وصناع�ة الكوزمتك ومرشوع
الهايب�و كلورات الصودي�وم وهو االول م�ن نوعه يف
الع�راق ويغطي حاجة البلد ومرشوع الجبس�ن بورد
مع الرشكات الفرنسية وااللواح الجبسية،ومرشوع
االس�مدة الزراعي�ة التخصصية فضالً عن املش�اريع
االس�تثمارية يف مجال الس�ياحة» ،منوه�ا ً بأن «من
اولوياتنا مش�اريع الس�كن والقضاء عىل االزمة من
خ�الل منح اج�ازات اس�تثمارية للمش�اريع الكبرة
لتغطية الحاجة الفعلية للمواطن».

النزاهة تعيد عقارين للدولة
وتوقف قرض ًا خمالف ًا للضوابط ببابل
بغداد  /المستقبل العراقي
َّ
نف�ذت هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة عمليت�ي
ضب�ط يف محافظة بابل أس�فرتا ع�ن إعادة
عقاري�ن مللكية الدولة ،وإيقاف رصف قرض
مخالف للضوابط والتعليمات.وأشارت دائرة
التحقيقات يف الهيئة ،ويف معرض حديثها عن
العملية األوىل ،إىل أن م�الكات مكتب تحقيق
باب�ل التاب�ع للهيئ�ة ،تمكنت بع�د االنتقال
إىل مديري�ة التس�جيل العق�اري يف املحافظة
م�ن ضبط حاالت تالع�ب وتزوير يف عقارين
وتسجيلهما بأسماء أشخاص دون وجه ٍّ
حق،
موضحة أنه ت َّم ضبط أصل إضبارة العقارين
وإعادتهما إىل ملكية الدولة.وأضافت الدائرة
إن العقاري�ن مُ س�جَّ الن باس�م وزارة املالية
وح�ق الترصُّ ف فيهما لبلدي�ة الحلة بموجب
قيو ٍد مُ سجَّ ل ٍة يف عام  ،1977علما أن قيمتهما

التقديرية تصل إىل ملي�اري دينار.ويف عملي ٍة
ثاني ٍةَّ ،
تمكن فريق عم�ل املكتب ،الذي انتقل
إىل امل�رصف الزراع�ي – ف�رع املحاويل وبعد
جمع املعلومات والتحري ،من ضبط إضبارة
رصف قرض بقرابة مليار دينار ،مش�رة إىل
أن الق�رض ت َّم منح�ه بعد تقدي�م ضمانات
تش�وبها ش�بهات تزوير ،فضالً عن كونها ال
ُت ِّ
غط�ي مبل�غ القرض.وأوضح�ت الدائرة أن
قيم�ة القرض الكلي�ة بلغ�ت ( )996مليون
دين�ار ،الفتة إىل أن إجراءات املكتب َّ
تمخضت
ع�ن إيقاف هدر املبل�غ املتبقي البالغ ()333
ملي�ون دين�ار ،ال�ذي كان جاه�زا ً للرصف.
وبيَّ�ن�ت أنه ت َّم تنظي�م محرض ضبط أصويلٍّ
باملضبوطات يف العملية ،وعرضه عىل الس�يد
قايض محكم�ة التحقيق املختص�ة بقضايا
النزاهة يف محافظة باب�ل؛ التخاذ اإلجراءات
القانونية املناسبة.

روسيا تستعد لـ «استثامر ضخم»
يف حقل املنصورية الغازي
بغداد /المستقبل العراقي
كشف السفر الرويس يف بغداد ماكسيم ماكسيموف ،االثنن ،عن عرض رويس الستثمار ضخم
يف حق�ل غاز املنصورية يف دياىل ،مبينا ان العالقات االقتصادية والعس�كرية مع العراق يف غاية
االهمية والقوة.وقال ماكس�يموف يف حوار متلفز تابعته /املعلومة /ان “الرشكات الروس�ية
تس�عى اىل اس�تثمار ضخ�م وقد قدمت مناقصة الس�تثمار يف ح�ق غاز املنصوري�ة يف دياىل”.
واضاف ان “ثالث رشكات روسية يف العراق تنتج نحو  600الف برميل من النفط يوميا بضمنه
رشط�ة كاز ب�روم نفط حيث تش�تغل يف محافظة واس�ط يف حقل بدرة نح�و  100الف برميل
نفط يوميا ويف حقل القرنة  400الف برميل”.وتابع ان “موسكو تهتم اهتماما خاصا باللجنة
الروس�ية العراقية وقد كلفت نائب رئيس الوزراء برئاسة الجانب الرويس الهميتها البالغة وقد
تاجيل انعقادها بسبب كورونا” ،مبينا ان “موسكو تحتضن  3االف طالب عراقي مجال علمية
عالية وطبية وقد زادت عدد الطالب ضمن املنحة اىل  120طالبا عراقيا سنويا”.

بغداد  /المستقبل العراقي
تواص�ل حملة وعي للحش�د الش�عبي ،أم�س االثنن،
عملي�ات التعف�ر والتوعي�ة للحد من تف�ي جائحة
كورون�ا يف محافظ�ة الديواني�ة ،فيم�ا وزع�ت مئات
السالت الغذائية بن العوائل الفقرة.
وذك�ر بيان العالم الحش�د تلق�ت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ،إنه “ضم�ن حمل�ة وعي عف�رت فرق
املتطوع�ن والحش�د الش�عبي محكم�ة اس�تئناف
القادس�ية يف الديوانية للوقاية من فايروس كورونا”،
الفت�ا اىل ان “الحمل�ة وزعت أيضا  400س�لة غذائية
بن العوائل الفق�رة واملتعففة التي ترضرت اعمالها
بسبب الجائحة يف املحافظة”.
وأض�اف البي�ان أن “الحمل�ة وزعت أيض�ا الحلويات
و العصائ�ر و االلب�ان ابتهاجا بمناس�بة ذكرى والدة
االم�ام الحس�ن املجتب�ى عليه الس�الم” ،الفت�ا اىل ان
«هذه الحملة انطلقت بمشاركة قافلة الحاج حسن
كام�ل الجليح�اوي و حملة وفاء الش�هداء الخرية و
قافلة لبيك يا رسول الله وحملة وفاء الشهداء وقافلة
السيدة رقية”.

الرتبية :لـم نحدد مصري امتحانات املراحل
غري املنتهية
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الربي�ة ،أم�س االثنن ،انها
تدرس عدة مقرحات بشأن مصر املراحل
غر املنتهية للعام الدرايس .2020- 2019
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة ،حي�در
فاروق« ،حت�ى اآلن لم نتوصل اىل اي قرار
بخص�وص الصفوف غ�ر املنتهية وخالل
األي�ام القادمة س�تكون هن�اك معالجات
لهذا املوضوع».
وأض�اف «هن�اك مقرحات ع�ىل الطاولة
يتم دراس�تها اآلن واألنس�ب منها س�يتم
اتخ�اذه من قبل ال�وزارة نظ�را ً للظروف
واملعطيات».
وكان�ت وزارة الربي�ة أعلن�ت يف  30آذار

امل�ايض ع�ددا م�ن الق�رارات بضمنه�ا
الدخول الش�امل لطلبة الصفوف املنتهية
م�ن املنتظم�ن بال�دوام للع�ام ال�درايس
 2020 /2019وذل�ك بعد عرض املوضوع
عىل رئاس�ة الوزراء واس�تحصال املوافقة
بش�أنه.كما اعلن�ت ال�وزارة ع�ددا ً م�ن
الق�رارات كان ابرزه�ا كذل�ك تعليق مادة
الربية اإلس�المية للصف السادس األدبي،
والعلمي لهذا الع�ام ،ودمج مادتي الربية
اإلس�المية ،واللغة العربي�ة للصف الثالث
املتوس�ط ،فضال عن دمج مادتي الفيزياء
و الكيمي�اء للصف الثالث املتوس�ط ،عىل
ان يت�م االيعاز للمديري�ة العامة للمناهج
الربوي�ة بتحديد امل�واد واملوضوعات التي
سيتم امتحان الطلبة فيها.

الذي�ن ل�م يتس�لموا رواتبه�م اىل التوجه عند
اقرب ف�رع للم�رصف لرصف مس�تحقاتهم
املالية».

الكامرك تضبط مواد غذائية ممنوعة
من االسترياد يف كمرك املنطقة الشاملية

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الهيئة العامة للكمارك ،أمس األثنن ،عن تمكن الس�لطة
الكمركي�ة يف مديري�ة كمرك املنطق�ة الش�مالية وبالتعاون مع
رشط�ة الكم�ارك من ضبط ( )3ارس�اليات تحمل م�واد غذائية
متنوع�ة ( دج�اج اجنبي  +صوصج  +اجنح�ة دجاج ) ممنوعة
االس�تراد كونها مش�مولة بقرار مجلس الوزراء لحماية املنتوج
الوطني رقم  327لسنة  2019يف مديرية كمرك املنطقة الشمالية
بمحافظة نينوى.
واض�اف« :حيث تم اتخ�اذ االج�راءات القانونية بح�ق املخالفة
ً
وفق�ا لقانون الكمارك الناف�ذ رقم ()23
بمحرض ضب�ط اصويل
لسنة  1984املعدل كون املواد ممنوعة من االستراد».

النجف االرشف خالية من «كورونا»
لليوم الرابع عىل التوايل
النجف  /المستقبل العراقي
زفت محافظة النجف االرشف االنباء السارة ،اليوم االثنن ،بعدم
تسجيل اي اصابة بفروس كورونا لليوم الرابع عىل التوايل.
وق�ال محافظ النجف رئيس خلية االزم�ة لؤي اليارسي ،يف بيان
ل�ه ،إن «املحافظ�ة لم تس�جل اي اصابة بفاي�روس كورونا هذا
اليوم االثنن يف املحافظة ،لليوم الرابع عىل التوايل».

االنبار تزرع نصف مليون
دونم من احلنطة

بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن قائممق�ام قض�اء الرم�ادي بمحافظ�ة االنب�ار ابراهي�م
الجنابي ،أمس االثنن ،أن االرايض املزروعة بمحصول الحنطة يف
عموم مدن االنبار تجاوزت ال�  500الف دونم وهو أعىل رقم منذ
نحو ستة اعوام.
وق�ال الجنابي يف ترصيح صحفي إن «عملية اس�تصالح االرايض
الزراعي�ة وزراعتها بمحصويل الحنطة والش�عر ،س�جل وللمرة
االوىل من�ذ تحري�ر م�دن االنبار م�ن عصابات داع�ش االجرامية
زراعة مس�احات واس�عة من االرايض الزراعية تجاوزت ال� 500
ال�ف دونم ويع�د هذا الرقم ه�و االول يف عملي�ة زراعة محصويل
الحنطة منذ عودة االمن واالستقرار اىل مدن املحافظة”.
واضاف ان “املوس�م الحايل سوف يشهد اكتفاء كافة مدن االنبار
م�ن محص�ول الحنطة وتصدي�ر الفائض اىل محافظ�ات العراق
االخرى مما يس�اهم يف االستغناء عن استراد الحنطة من خارج
العراق”.
وأوض�ح الجناب�ي ،أن “زراع�ة مس�احات كبرة م�ن محصول
الحنط�ة يع�ود اىل قيام الفالح�ن باس�تصالح االرايض الزراعية
املترضرة جراء العمليات االرهابية مما يس�هم يف انتعاش الواقع
الزراعي يف املحافظة نتيجة استقرار االوضاع االمنية”.
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حاورته :دارين حوماني
ال يمكن الحديث عن إسكندر حبش من دون
اس�تدعاء بعض أه�م األدب�اء العامليني ،فقد
قرّر أن يكون مرتجمًا يف العرشين من عمره
عن�د قراءت�ه األوىل لبيري ريف�ردي وفرناندو
بيس�وا وأوكتافيو باث وآخري�ن ،من غري أن
ينزاح عن الش�عر الذي كان يكتبه بفرادة يف
األسلوب ال يشبه فيه أح ًدا إال نفسه.
وال يمك�ن الحدي�ث ع�ن حبش م�ن دون أن
نس�تدعي جريدة «الس�فري» التي ّ
شكلت له
أرضيّ�ة عم�ر كامل م�ن الح�ب والصداقات
واألح�رف الت�ي كانت تتس�اقط عىل رأس�ه
من ب�ني رفوف الكت�ب وهو يم�ارس كتابة
الصحاف�ة األدبي�ة م�ن مكتب�ه الصغ�ري يف
مبن�ى الجري�دة لثالث�ة وثالث�ني عامً �ا كان
ً
مس�ؤوال عن القس�م الثقايف لفرتة من
فيها
ّ
فش�كل إغالقها هج�رة أخرى له من
الزمن،
ه�ذا العالم ،كما يقول« .الذين غادروا» رآهم
باك�رًا إس�كندر حب�ش يرحل�ون يف س�احة
حرب تتناس�ل بأش�كال مختلف�ة يف بريوت
ّ
فش�كل الغي�اب ثيم�ة أعمال�ه الش�عرية،
التي كتبها كمش�اهد خلفي�ة ملرسح األرض
املنهزم والحزين .بدأ ش�بابه شاعرًا مشاغ ًبا
ثائرًا ع�ىل واقع ثقايف تفوح من�ه املجامالت
والصع�ود عرب العالقات الش�خصية فأصدر
نرشة ش�عرية م�ع أح�د أصدقائ�ه املقرّبني
أطلقا عليها اسم «ميكروب» وهدفها التمرّد
ع�ىل الواقع الثق�ايف ،وبعد عمر م�ن الكتابة
والصحاف�ة والنق�د والرتجم�ة ّ
ظ�ل يحم�ل
ش�عره االحتج�اج نفس�ه بأبع�اد مختلفة
حيث يتس�اءل يف أح�د حواراته« :م�اذا نريد
م�ن الثقافة يف ظ�ل هذه الظ�روف ،والعالم
العرب�ي لم يعد يعاني فقط م�ن أزمة ثقافة
بل من أزمة وجود؟» .س�تة دواوين ش�عرية
وع�رشات الكت�ب املرتجم�ة وم�ا ال ُيحىص
من الق�راءات النقدي�ة واملق�االت األدبية لم
ترتك ّ
مت ً
س�عا لن�ا فيها ألرض أخ�رى نطأها
ونحبها بعي ًدا عنه ،هي أشياء إسكندر حبش
ّ
س�تتدفق فيك بقوة فتتورّط معها ولن
التي
تغ�ادرك كما لن يغادرك وه�و يقول« :أعدك
َ
أتممت جسدي سأعود« ،»..فال يشء
إن أنت
هنا س�وى األرض التي تهبنا الخوف قبل أن
تغادر»..
هن�ا حوار مع الش�اعر الصامت ال�ذي يكلّم
األرض م�ن مكان ال يريد ألح�د فيه أن يراه،
ه�و «الجم�ع بصيغ�ة املف�رد» كم�ا يق�ول

أدونيس ،وهو الشخوص املتع ّددة يف شخص
واح�د عىل طريق�ة فرناندو بيس�وا بأوجهه
العابثة يف هذا العالم ،فهو الش�اعر واملرتجم
ّ
والرس�ام الذي
والصح�ايف والناق�د وامل ّعل�م
يرسم لنفسه فقط.
 إسكندر حبش املولود من أوطان متعددة:فلس�طني ،أرميني�ا ،س�ورية ،لبن�ان؛ ه�ذا
منتم إىل أي
االنتم�اء املتع ّدد الذي أحالك إىل ال
ٍ
ّ
وط�ن مح� ّدد وإىل أي حيّز جغ�رايف ،هل هو
إيجابي أم س�لبي ،وهل يجعلك تش�عر بعدم
الطمأنينة أو بن�وع من الفقدان الروحي ،أم
أن�ه ّ
يغذي الب�ذور الش�عرية يف داخلك كونها
ّ
التشتت واملنايف؟
بال ًدا عاشت
ُ
ول�دت يف مدين�ة ب�ريوت ،لكن م�ن أصول
+
عائلي�ة مختلف�ة ،تنتم�ي إىل فلس�طني من
حي�ث عائل�ة أب�ي .أنا م�ن آل حب�ش الذين
ُهجّ روا م�ن اللد ،أنتم�ي إىل عائلة «الحكيم»
(ابن ع ّم وال�دي) .أما الناحي�ة األرمنية – ال
األرميني�ة – فعائدة إىل جدتي لوالدتي .وحني
أق�ول أرمنية فأنا أقصد ذلك املكان التاريخي
ال�ذي اعتقله األت�راك (العثماني�ون) وقاموا
بقتل ش�عبه وتهج�ريه .ألن أرمينيا الحديثة
(الرشقي�ة ،أي الجمهورية الحالية) ،ليس�ت
س�وى كيان س�يايس بمعن�ى م�ن املعاني،
وحني زرته قبل س�نني ،لم أشعر بأي ارتباط
يل مع�ه ،ع�ىل العكس ممّا حص�ل حني زرت
«دورتيول» (تبعد  26كم عن اإلسكندرونة)،
مدين�ة جدتي لوالدتي؛ إذ قررت قبل عقد من
الزمن ،ويف لحظة من تلك اللحظات اإلرشاقية
التي تصيب املرء ،أن أعود وأس�ري (ليس عىل
األق�دام بالطبع) ع�ىل طري�ق هجرتها ،من
ً
وص�وال إىل مدينة حلب الس�ورية،
مدينته�ا
ومن ثم إىل مدين�ة «عنجر» اللبنانية ،قبل أن
تسكن عائلتها بريوت.
اتخذت الطري�ق الذي كان�ت كلّمتني عنه يف
أحاديث�ي معها .وأتمن�ى ذات ي�وم أن أقوم
باألمر عينه فيما يخص طريق هجرة والدي.
يمكنني القول إنني ول�دت من هجرتني .أما
س�ورية ،ونظرًا له�ذه الظ�روف التاريخية
عائلت�ي ،فقد عش�ت فيها
الت�ي م�رت به�ا
ّ
لف�رتات طويلة متقطعة ،ب�د ًءا من طفولتي
األوىل ولغاية اليوم .أنتمي إىل ّ
كل تلك البلدان،
وبخاص�ة إىل لبن�ان ال�ذي ش�كلّني وأتاح يل
ُ
والصعد .أنتمي
الكثري عىل كافة املس�تويات
ً
مكانا يف نهاية
إلي�ه ،ألن عىل املرء أن يخت�ار
األمر .إذ ال نس�تطيع أن نبق�ى يف هذا الحيّز
املبه�م .نح�اول أن نقنع أنفس�نا يف النهاية،
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إسكندر حبش :الثقافة يصنعها أفراد

ّ
ش�كلت لنا
بأنن�ا ننتم�ي إىل الكتاب�ة ،الت�ي
نفصله عىل مقاس�اتنا؛ ً
ً
وطن�ا ّ
وطنا ال تلعب
في�ه األفكار القومية الصافية دور الجالد .ال
م�كان يف الثقافة له�ذه «القومية الصافية»
البلهاء .إننا نتاج ّ
كل ما عشناه.
 ل�م تنت�م ًأيض�ا إىل أي ح�زب أو منظم�ة
ِ
سياس�ية رغم أن�ك كنت يف مرحلة الش�باب
خالل الح�رب األهلي�ة اللبناني�ة والتي كان
للجمي�ع مش�اركة إىل ح�د م�ا فيه�ا ول�و
بمس�تويات مختلفة وكانت بريوت تش�تعل
لي�س بأص�وات القناب�ل فقط ب�ل بأصوات
َ
اخ�رتت أن تك�ون
األدب�اء واملثقف�ني ،مل�اذا
ً
بعي ًدا؟ وهل عىل الش�عر أن يكون سياسيا يف
م�كان ما بمعنى أن يكون يف قلب الرصاعات
االجتماعية؟
 +يمك�ن للش�عر أن يك�ون م�ا يري�ده ،أن
يخت�ار الطريق ال�ذي يرغب في�ه ،رشط أن
ً
ً
يق� ّدم لنا ً
ومتماس�كا ،أن يق ّدم
جميال
نص�ا
ً
فنا حقيق ًيا .لذا لس�ت مع تصنيفات تسمح
ً
ُ
لنوع كتابي أن يكون حارضا ،وأخرى تحرّم
م�ا يجب كتابته .يف أي ح�ال ،أن نكتب يعني
أن نمارس س�لطة ،وفق تعب�ري روالن بارت.
به�ذا املعنى كل كتابة هي سياس�ة بطريقة
أو بأخرىً .
أصال ال أشعر بانتمائي لطائفتي،
فكيف أنتمي إىل حزب أو ميليش�يا؟ صحيح

أنتم بش�كل مب�ارش إىل أي مجموعة ،أي
ل�م ِ
رفضت حمل الس�الح مثلما فعل بعض أبناء
جي�ي (وال أحاكم أح ًدا هنا) ،لظروف كثرية:
تاريخية واجتماعي�ة وثقافية ،الخ .ولكن ال
يعني ذلك ،أنني كائن فضائي ،أتى من مكان
ً
أحيانا
بعيد من هذا الكوكب .االنخراط يكون
بكلمة ،بموق�ف ،بتعبري ،وحت�ى البقاء عىل
الحياد ،هو موقف ً
أيضا.
 تقول يف قصيدة «ذاك�رة»« :ال يبقى للذينتكاث�روا /ب�دون موس�يقى /ذاكرة تتس�ع
لصداق�ة» ،ماذا يحم�ل إس�كندر حبش من
بريوت التي جمعت أصدقاء األدب من العالم
العرب�ي منذ منتص�ف القرن امل�ايض ،والتي
يراه�ا اآلن م�ن وراء البحر عن بع�د أربعني
كيلوم�رتا عنه�ا ،ماذا ّ
ً
تبق�ى يف ذاكرتك منها
ومن أصدقائها؟ ماذا أعطاك االبتعاد مكانياً
عنها وعنهم؟
 +بريوت مدينة ال تشبه إال نفسها (بسلبياتها
وإيجابياته�ا) ،وق�د عرف�ت كي�ف تص�وغ
ً
أحيان�ا أفكر بأننا
أس�طورتها الخاصة بها.
أضفنا أس�اطري كثرية عىل ما قامت بنسجه
ح�ول نفس�ها ،لتب�دو وكأنها آخ�ر األماكن
ع�ىل ه�ذه األرض ،كأنه�ا منفان�ا األخ�ري،
كأنه�ا التجري�د األخ�ري للرشط اإلنس�اني.
مغ�ادرة ب�ريوت والعي�ش بعي ًدا عنه�ا ،كان

بداية لظ�روف اقتصادية ،لكن هذه املغادرة
تحوّل�ت إىل حالة م�ن الطمأنين�ة الداخلية،
أتاحت يل العمل والكتابة والرتجمة – واألهم
القراءة – بشكل أكرب .برصاحة لست نادمً ا،
بل عىل العكس من ذلك ،أعيش سكينتي التي
أتاحت يل أن أنظر وأرى بشكل أفضل.
ثمة صداقات باقية وستبقى ألنها حقيقية.
لكن ً
أيضا ،أجم�ل ما يف الصداقات أنها قابلة
للس�قوط .س�قط كث�ريون .وه�ذا أفض�ل،
تخلّصت من رهط كان ّ
أذني .وألح ّدد
يطن يف ّ
أكثر ،ثمة معارف نش�أت ألنني كنت أعمل يف
صحيفة وقد استلمت رئاسة قسمها الثقايف
لف�رتة .حني انتهت «مس�ؤوليتي» اس�تقال
ّ
يش�كل
ه�ؤالء م�ن معرفت�ي .أرى أن األمر
إيجابية كبرية .وبرغم كل هذا ،ال يمكن للمرء
أن يس�تقيل من بريوت بهذه السهولة .قلت
إنها نس�جت أس�اطريها .واإلنس�ان بعامة،
يحب األساطري ويتعلق بها.
 يقول وديع س�عادة« :يقعد اسكندر حبشخارج األضواء وييضء عىل اآلخرين» ويقول
ً
أيضا «إس�كندر حب�ش ال يكتب موته وحده
ب�ل يكتب م�وت العال�م كله» ...ه�ل يحتاج
الشاعر يف أيامنا هذه إىل الوقوف عىل املرسح
لينتب�ه له اآلخ�رون لكثرة األص�وات حوله،
وه�ل انتبه اآلخ�رون إىل موتهم ال�ذي يكتبه

اسكندر حبش «من تحت الرتاب»؟
 +أعت� ّز بجمل�ة الكب�ري وديع س�عادة هذه،
وهي أتت يف سياق حديثه – كتقديم – ّ
لنص
«ال يشء أكث�ر من هذا الثلج» الذي صدر عام
( 2014وه�و آخ�ر م�ا نرشته م�ن نصوص
شعرية) .هو نص عن املوت ،ومساءلة حول
الكائ�ن يف عبوره األثريي ع�ىل هذه األرض.
أما م�ن ناحية ثاني�ة ،ولكث�رة الضجة التي
يحدثه�ا البعض ،لم نعد ننتبه إىل األس�ايس:
الكتابة ،تأخذنا االس�تعراضات كث ً
ريا .لس�ت
هن�ا ألحاك�م أح� ًدا ،ال يعنين�ي ذل�ك .كل ما
أهتم به هو النص الحقيقي الذي يملك قدرة
ع�ىل أرسن�ا .وكم�ا أن الكتابة خي�ار ،هناك
أيض�ا خيار آخر :أن يبق�ى الكاتب بعي ًدا عن
هذا الحفل الصاخ�ب وأن ينتبه إىل ما يفعله
أكثر.
 ه�ل للمكان عالق�ة بالكتاب�ة ،وهل كانلتجرب�ة تغيري األمكنة الت�ي مررت بها تأثري
عىل شعرك وعىل إنتاجاتك كلها؟
 +امل�كان لي�س بقع�ة جغرافي�ة فق�ط ،بل
ب�كل ما يحمله من تفاصيل أخرى إنس�انية
واجتماعي�ة وثقافي�ة ...ع�ىل األق�ل أش�عر
بأنني لست عالم جغرافيا وال أرسم خرائط،
تعنين�ي أكثر خرائطي�ة اإلنس�ان الداخلية.
مهم�ا حاولن�ا ،أن نهرب من أنفس�نا ،نحن
أوالد بيئتنا .نأتي من س�ياق معني :تاريخي
وثق�ايف واجتماع�ي ...وكل هذه الس�ياقات
ه�ي التي تح� ّدد امل�كان يف النهاي�ة وبالتايل
تح ّدد الكائن الذي نحن عليه.
 فرناندو بيس�وا ،أوكتافيو ب�اث ،أنطونيوتابوك�ي ،عتي�ق رحيم�ي ،وأس�ماء عدي�دة
أحببته�ا فنقلتها إىل اللغ�ة العربية بإخالص
ت�ام ،اش�تغالك ع�ىل ترجم�ة األدب العامل�ي
كي�ف بدأ ،هل كان لها دو ٌر يف تكوين فضائك
الشعري الخاص بك ،ودو ٌر ً
أيضا يف االنقطاع
عن كتابة الشعر حيث نلحظ صدور عدد من
ترجمات�ك س�نو ًيا بينما نج�دك ً
مقال يف نرش
َ
قل�ت يومً ا «أنا مرتجم فاش�ل»
الش�عر ،كما
وربط�ت ذلك بأن�ك ال ترتجم إال ما تحب ،هل
الرتجمة هي إىل هذا الحد حياة أخرى تعيشها
وتمارسها يف عزلتك كما هو الشعر؟
 +يمك�ن لن�ا أن نتثاقف يف اإلجاب�ة عىل هذا
السؤال وأن نس�تدعي الكثري من الطروحات
التي تح ّدث�ت عن الرتجمة وفلس�فتها ،لكن
أفض�ل أن أبق�ى يف حدود تجربت�ي الخاصة.
بدأت الرتجمة معي ح�ني بدأت القراءة بلغة
أجنبي�ة ،أقصد ح�ني كنت أقع ع�ىل كلمة ال

أفه�م معناها كن�ت أبحث عنه�ا يف قاموس
يرشح الكلم�ة األجنبية بالعربي�ة .أضف إىل
ذل�ك ،أننا حني نق�رأ أدي ًبا بلغت�ه ،ربما ومن
دون وع�ي ،نق�رأه بلغتنا نح�ن ،أي نحاول
أن نضع�ه يف س�ياقنا اللغ�وي والفكري .كل
ذلك ،قبل أن تتحوّل الرتجمة إىل اشتغال أدبي
آخر.
فالرتجمة بالنس�بة إيلّ هي ج�زء مكمّل ملرشوع
الكتاب�ة ،ألن ترجمة أي كات�ب ،معناه أن نقرأه
جي� ًدا .تتي�ح لن�ا الرتجم�ة أن نقرأه ً
فع�ال ،أن
نق�رأه مثلما ال نفعل ذلك يف ح�االت أخرى ،ألنه
علين�ا التوقف عند كل كلم�ة ،وحتى أن ندخل يف
احتماالتها املتع�ددة ،وهذا م�ا ال يفعله القارئ
الع�ادي ،يف أغل�ب األحي�ان ،وربم�ا ً
أص�ال ليس
علي�ه القيام به�ذا األمر .يف أي ح�ال ،أول الذين
ترجمتهم إىل العربية كان الش�اعر الفرنيس بيري
ريف�ردي ،وكن�ت يف العرشي�ن م�ن عمري حني
عمل�ت عىل بع�ض قصائده ،ول�م أنرشها إال يف
مرحل�ة الحقة ،ولم أصدر مختارات من ش�عره
إال قبل خمس س�نوات (ع�ام  .)2015أول كتاب
ترجمت�ه كانت رواي�ة أنطونيو تابوك�ي «األيام
الثالث�ة األخ�رية لفرنان�دو بيس�وا – هذي�ان»
وبعده�ا ،اخرتت كوكبة من الذي�ن كنت أقرأهم
وأحبه�م ألنقلهم إىل اللغة العربية .كنت ال أختار
إال من أشعر أن عاملهم الكتابي يعني يل ،من هنا
قويل «أنا مرتجم فاش�ل» .ربما فقط يف السنوات
الث�الث األخ�رية ،قبل�ت ترجمة م�ا اقرتحه ّ
عي
بع�ض النارشين ألس�باب اقتصادي�ة .علمتني
الرتجم�ة الكثري ،ولعل أه�م يشء فيها ،التفكري
يف كل كلم�ة .وربما مثلما تقول�ني رسقتني من
الكتابة ،كتابتي الخاصة ،لكن ال يعني ذلك أنني
توقف�ت ع�ن الكتاب�ة ،إذ س�تصدر يل مجموعة
شعرية قري ًبا.وما دمتِ قد ذكرت بيسوا يف بداية
س�ؤالك ،دعين�ي أقوم بلعبة صغ�رية ،كنوع من
إجابة عىل س�ؤالك :من املعروف أن بيس�وا كتب
«بأس�ماء مس�تعارة» كثرية .لكن كل اس�م من
هذه األس�ماء كان يكمن داخل�ه كاتب مختلف
عن اآلخر .أقصد أن ش�عر «برناردو س�واريش»
يختل�ف عن ش�عر «ريي�ش» ،وكتاب�ات «ألربتو
كايرو» هي غريها كتاب�ات «بارون تيف» .ربما
ما فعلته أنا اخرتاع وج�وه متع ّددة عىل طريقة
بيس�وا ،لكن مع اإلبقاء عىل اسم واحد ال يتغري:
هن�اك وج�ه الكتاب�ة الصحافي�ة ،هن�اك وجه
الكتابة الشعرية ،ووجه الرتجمة ،ووجه البحث
والنق�د ...ه�ي وج�وه مختلف�ة ألنه�ا تتطلب
تقني�ات مختلفة ع�ن بعضها البع�ض ،حاولت
ذلك لكن بقيت كلها تحت اسم واحد :اسمي أنا.

معرض فرانكفورت يعود بصيغة نصف افرتاضية
بغداد  /المستقبل العراقي
مع�ارض الكت�ب يف العال�م والعال�م العرب�ي ،تش�هد اليوم
م�ع انتش�ار وباء كورون�ا ،أزمات صعبة ب�ل معقدة ،وعىل
مستويات ع ّدة .ويسعى املسؤولون عنها إىل البحث عن حلول
ممكن�ة يف غمرة تزاي�د الصعوبات التي تعي�ق حركة النرش
عموم�ا ً وحركة املعارض يف ش�كل خ�اص .ويعقد نارشون

ومس�ؤولون عرب وعامليون يف قطاع الكتاب ،لقاءات دائمة
عرب الس�كايب ،ليتبادلوا األفكار ويقرتحوا املخارج املناسبة
ملثل هذه األزمة ،فمعارض الكتب هي السوق األهم لرتويج
الكت�ب وبيعها.يف مقابل�ة أجرتها مجل�ة «بابلرشز ويكي»
مع مدير مع�رض فرانكفورت جوجن ب�ووس وبثتها قناة
 Publishers without Bordersعىل «فيسبوك» ،أشار إىل أن
املعرض هذا العام س ُيقام ولكن بتجربة جديدة .وقال« :عاملنا

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب  :الرشط�ي احم�د عب�د القادر دف�ار فياض
الروضان .
املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة .
العن�وان  :محافظ�ة الب�رصة – قض�اء اب�ي الخصي�ب – قرب
السوق .
بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة  32من ق ع د رقم  14لس�نة 2008
املع�دل الختالس�ك املس�دس الحكوم�ي ال�ذي بذمت�ك واملرق�م
 x09696zن�وع برت�ا ع�ام  2008ولم تق�وم باع�ادة مابذمتك
لح�د االن وملجهولية اقامتك اقت�ى تبليغك بهذا االعالن عىل ان
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخي االوىل املنطقة الخامسة
البرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف
محل اقامتك ومقر عملك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام
امل�واد  65و  68و  69م�ن قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائية
لقوى االمن الداخي رقم  17لسنة . 2008
العميد الدكتور الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

محكمة قوى االمن الداخي/الثالثة/املنطقة الثالثة
اىل املتهم /املفوض /بشتيوان بهمن احمد كاكة/
محل العمل  /قيادة حرس حدود املنطقة الثالثة
العنوان/محافظة دياىل /خانقني
بم�ا أن�ك متهم وفق أح�كام امل�ادة ( )32من قان�ون عقوبات
قوى األمن الداخي رقم  14لس�نة 2008املعدل وملجهولية محل
اقامت�ك اقتى تبليغك بواس�طةهذا االعالن عىل ان تحرضامام
محكم�ة قوى االم�ن الداخي  /الثالث�ة  /املنطقة الثالثة خالل
مدة اقصاها ثالث�ون يوما اعتبارامن تاريخ تعليق هذا االعالن
يف مح�ل اقامتك وتجيب ع�ىل التهمه املوجه ض�دك وعندعدم
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا الحكام
امل�واد( )66/65من قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى
االمن الداخي رقم  17لسنة 2008
اللواء الدكتور
عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخي
الثالثة /املنطقة الثالثة

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع و االجيار

تغ�ري وال يمكن الرجوع إىل ما كان عليه الوضع يف الس�ابق.
ّ
إنن�ا نخط�ط لجم�ع العالم الواقع�ي مع العال�م االفرتايض
لنخرج بمعرض قيّم ومفيد للجميع ،حتى للذين لم يأتوا إىل
فرانكفورت س�ابقاً .وسنصدر بيانا ً رسميا ً بالتغيريات التي
س�تحصل خالل يونيو (حزيران) املقبل.ال أعتقد أن كثريين
ّ
سيتمكنون
من الذين كانوا يشاركون يف معرض فرانكفورت
من املجيء هذا العام بس�بب قيود السفر والخوف من تج ّدد
محكمة قوى االمن الداخي االوىل
للمنطقة الثالثة /بغداد
رقم القضية/342/ج2020/
مقتبس حكم غيابي
-1أسم املحكمة/محكمة قوى االمن الداخي االوىل/بغداد
-2اسم املتهم ورتبته ووحدته/املفوض بهاء حكمت عبد
جاسم السلطاني/مديرية رشطة الكهرباء
-3اسم االم للمتهم/بتول خليف جاسم
-4رقم الدعوى وتاريخها/432/ج2020/
-5تاريخ ارتكاب الجريمة2019/1/16/
-6تاريخ الحكم2020/3/16/
-7املادة القانونية )5(/ق  .ع.د رقم  14لسنة  2008املعدل
خالصة الحكم
حكمت محكمة قوى االمن الداخي االوىل للمنطقة الثالثة /
بغداد عىل املدان الهارب املفوض ( بهاء حكمت عبد جاسم
السلطاني )باسم الشعب مايي
-1بالحبس الش�ديد ملدة( خمس س�نوات) اس�تنادا الحكام
املادة( )5ق .ع .د رقم  14لسنة  2008املعدل وبداللة املادتني
(/61اوالو /69اوال) ق .أ .د رقم  17لسنة  2008لغيابه من
تاريخ  2019/11/16ولعدم التحاقه لحد االن
 -2طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخي استنادا الحكام
املادة (/38ثانيا) ق.ع.د رقم  14لسنة  2008املعدل

العدد32 :
التاريخ2020/5/5:

اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافه�ا يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العزيزية وفق
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  .2013فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية العزيزية خالل
فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ()%30من القيمة
التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية اعاله يف تمام الساعة
(الع�ارشة صباحا) ويتحمل من ترس�و علي�ة املزايدة اجور النرش واالع�الن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال
املدنية مصورة و اصلية و يتم االلتزام بكافة التعليمات و الضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد .
املهندس
حيدر جسام محود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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درج
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حانوت
حانوت
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حانوت
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حانوت
كشك
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مشتل
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12م2
27م2
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مدة االيجار
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
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سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
 2سنة
سنة واحدة

الموقع
قرب النادي الرياضي
السوق العصري
السوق العصري
السوق العصري
السوق العصري
السوق العصري
السوق العصري
السوق العصري
السوق العصري
السوق العصري
السوق العصري
التمويل الذاتي
السعدونية
السعدونية
م18عتبة
التميل الذاتي
التمويل الذاتي
م السعدونية
الكورنيش مجاور الجامع

النادي الرياضي
النادي الرياضي
امام الكهرباء
امام البلدية
طرق بغداد كوت

وب�اء كورونا يف فصل الخريفّ .
إننا نفكر يف اس�تعمال أكرب
ع�دد ممكن من أرض املعرض وترك مس�افات بني األجنحة
يف القاع�اتّ .
إن الع�رص الذي كان فيه العارضون يش�غلون
مس�احات كبرية قد انتهى ،كذلك األمر بالنس�بة إىل الوكالء
األدبينيُ ،
س�يصار إىل إبعاد طاوالتهم بمسافات كبرية .وقد
ُيق�ام لهم مركز خارج املع�رض وداخل مدينة فرانكفورت،
ويكون لكل واحد ملعبه .أما بالنسبة إىل كندا ضيف الرشف،

-3اعط�اء املوظفيني العموميني صالحية القاء القبض عليه
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه استنادا الحكام املادة
( /69ثانيا) ق.أ.د رقم  17لسنة 2008
 -4الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفاء املدان اس�تنادا
الحكام املادة (/69ثالثا) ق.أ.د رقم  17لسنة 2008
-5حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة
(/69ثالثا) ق.أ.د رقم  17لسنة 2008
 -6تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب ( عي وثيق
عاكول) مبلغ قدره ( خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي)
ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية -
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة
( /65اوال /ثاني�ا) ( ق.ا.ع) رقم(  )17لس�نة  2008قابال
لالعرتاض يف 2020/3/16
العميد الحقوقي
عزيز فلحي كزار
عضو
العميد الحقوقي
عالء محمود حسني
عضو
اللواء الدكتور
عي حمود عباس
رئيس املحكمة

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع و االجيار

فستكون املش�اركة افرتاضية وسنس�تعني بوسائل اإلعالم
املرئ�ي واملس�موع للتعريف ب�� 200عنوان ّ
لكت�اب كنديني
ُترجم�ت أعماله�م إىل األملانية».وأض�اف« :أما بالنس�بة إىل
برنامج الزمالة الذي نس�تضيف فيه ّ
كتابا ً شبابا ً من العالم،
فس�نعمل ع�ىل إبقائ�ه» .ول�دى س�ؤاله َعمَّن س�بق له من
النارشين تسديد إيجار جناحه ،فهل يسرت ّد ما دفعه ،أجاب:
«إننا حريصون جدا ً عىل املحافظة عىل حقوق هؤالء».

محكمة قوى االمن الداخي االوىل
للمنطقة الثالثة /بغداد
رقم القضية/340/ج2020/
مقتبس حكم غيابي
-1أسم املحكمة/محكمة قوى االمن الداخي االوىل/بغداد
-2اسم املتهم ورتبته ووحدته/العريف عي فوزي عباس
حسني بني سعد/مديرية رشطة الكهرباء
-3اسم االم للمتهم/زهرة عبد حسني
-4رقم الدعوى وتاريخها/430/ج2020/
-5تاريخ ارتكاب الجريمة2019/11/7/
-6تاريخ الحكم2020/3/16/
-7املادة القانونية )5(/ق  .ع.د رقم  14لسنة  2008املعدل
خالصة الحكم
حكمت محكمة قوى االمن الداخي االوىل للمنطقة الثالثة /
بغداد عىل املدان الهارب العريف ( عي فوزي عباس حسني
بني سعد )باسم الشعب مايي
-1بالحبس الش�ديد ملدة( خمس س�نوات) اس�تنادا الحكام
املادة( )5ق .ع .د رقم  14لسنة  2008املعدل وبداللة املادتني
(/61اوالو /69اوال) ق .أ .د رقم  17لسنة  2008لغيابه من
تاريخ  2019/11/7ولعدم التحاقه لحد االن
 -2طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخي استنادا الحكام
املادة (/38ثانيا) ق.ع.د رقم  14لسنة  2008املعدل

-3اعط�اء املوظفيني العموميني صالحية القاء القبض عليه
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه استنادا الحكام املادة
( /69ثانيا) ق.أ.د رقم  17لسنة 2008
 -4الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفاء املدان اس�تنادا
الحكام املادة (/69ثالثا) ق.أ.د رقم  17لسنة 2008
-5حجز امواله املنقولة وغري املنقولةاس�تنادا الحكام املادة
(/69ثالثا) ق.أ.د رقم  17لسنة 2008
 -6تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي�ة املنتدبة ( برشى عبد
الحس�ن دحام) مبلغ قدره ( خمس�ة وع�رشون الف دينار
عراقي) ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية -
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة
( /65اوال /ثاني�ا) ( ق.ا.ع) رقم(  )17لس�نة  2008قابال
لالعرتاض يف 2020/3/16
العميد الحقوقي
عزيز فلحي كزار
عضو
العميد الحقوقي
عالء محمود حسني
عضو
اللواء الدكتور
عي حمود عباس
رئيس املحكمة

العدد36 :
التاريخ2020/5/6:

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن وتأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العزيزية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة
 .2013فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية العزيزية خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات
القانوني�ة البالغ�ة ()%30م�ن القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية اعاله يف تمام الس�اعة (العارشة
صباحا) ويتحمل من ترسو علية املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة و اصلية و يتم االلتزام بكافة التعليمات و الضوابط
الصادرة من البلدية بهذا الصدد .
املهندس
املهندس /حيدر جسام حمود  /مدير بلديات واسط/رئيس لجنة البيع وااليجار
حيدر جسام محود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

نوع الملك
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
كشك
كشك
علوه الحبوب
حانوت
كشك
حانوت
كشك
ملعب الحي العسكري
غرفتين
محل تجاري
محل تجاري
محل تجاري
قطعة ارض
قطعة ارض
قطعة ارض
كشك
حانوت
غرفتين
غرفة واحدة
قطعة ارض
قطعة ارض
قطعة ارض
قطعة ارض

رقم الملك
88
89
90
91
92
95
96
97
98
99
101
102
103
104
106
119
134
137
146
147
161
164
167
194
311
312
313
351
352
353
338
48
149
158
168
169
192
357

مساحته
24م2
24م2
24م2
21م2
27م2
20م2
20م2
20م2
20م2
20م2
20م2
20م2
20م2
20م2
20م2
25,6م2م2
6م2
80م2
14م2
11م2
14م2
11م2
1500م2
155م2
36م2
36م2
36م2
300م2
250م2
400م2
18م2
12م2
2220م2
12م2
175م2
300م2
200م2
855م2

مدة االيجار
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة

الموقع
مجاور البلدية القديمة
مجاور البلدية القديمة
مجاور البلدية القديمة
مجاور البلدية القديمة
مجاور البلدية القديمة
مقابل دائرة المجاري
مقابل دائرة المجاري
مقابل دائرة المجاري
مقابل دائرة المجاري
مقابل دائرة المجاري
امام دائرة المجاري
امام دائرة المجاري
امام دائرة المجاري
امام دائرة المجاري
امام دائرة المجاري
السوق العصري
امام مستشفى العام
امام الكراج الموحد
امام مستشفى العام
حي العسكري
خلف فندق البلدية
طريق بغداد كوت
طريق بغداد كوت
طريق بغداد كوت
طريق بغداد كوت
طريق بغداد كوت
طريق بغداد كوت
طريق بغداد كوت
طريق بغداد كوت
طريق بغداد كوت
مقابل دائرة الكهرباء
السوق العصري
حي 150
خلف فندق البلدية
طريق بغداد كوت
طريق بغداد كوت
طريق بغداد كوت
77م اللطالطة و الرشيدية
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مديرية حماية منشات وزارات الثانية
الدائرة القانونية
رئيس املجلس التحقيقي
م  /مذكرة امر قبض
االس�م الرباع�ي واللق�ب  /الرطي ( س�يف نجاح يوس�ف بطرس
زيتونة)
العنوان الكامل  /بغداد م 743/ز 14/د9/
املادة القانونية  :املادة ( )5من قانون عقوبات قوى االمن الداخيل رقم
 14لسنة  2008وبداللة املادة ( )65من قانون اصول محاكمات قوى
االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
الجهة التي اصدرت امر القبض  /رئيس املجلس التحقيقي
مالحظ�ة  /اىل كاف�ة رجال االم�ن الداخيل ورجال الضب�ط القضائي
ال�ذي تقع يف ايديهم هذه املذك�رة وتنفيذها بحق املذك�ور اعاله بعد
اس�تحصال موافق�ة الس�يد ق�ايض التحقي�ق وحس�ب االختصاص
املكاني
رئيس املجلس التحقيقي
املقدم
عيل جرب شاتي

الرشكة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوين

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب
العدد  / 276 :ب 2019 /
التاريخ 2020 / 3 / 10 :
م  /اعالن
تبيع محكمة بداءة ش�ط العرب باملزايدة العلني�ة العقار املرقم / 55
 320مقاطع�ة  13ك�ردالن العائ�د للعراقيني رائد عب�د الجبار جمعه
باعتبار  26س�هما وع�الء عباس عيل باعتبار  2س�هما والذي يقع يف
قضاء ش�ط العرب التنومة وهو عرصة فارغة تقع عىل شارع فرعي
خلف مرصف الرش�يد يف شط العرب والعقار مساحته  165مرت مربع
فمن لديه الرغبة بالراء مراجعة ديوان هذه املحكمة يف اليوم الثالثني
الت�ايل لنر االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 10
 %من القيم�ة العمومية للعقار اعاله البالغة اربعة وس�بعون مليون
ومئتان وخمسون الف دينار ويتحمل املشرتي اجور املناداة .
القايض
اياد احمد سعيد

اعالن متديد مزايدة

تعلن الركة العامة لتجارة الحبوب  /فرع ميس�ان عن تمديد بيع املواد املدرجة ادناه
يف املزايدة العلنية للمرة الثالثة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة 2013
يف الس�اعة العارشة من صباح يوم (الخامس عر) التايل لنر االعالن  ،فعىل الراغبني
بال�راء الحضور باملكان والزمان املعينني مس�تصحبني معهم التأمين�ات املبينة ادناه
بصك مصدق المر الركة وباس�م املشرتي حرصا ً والبطاقة التموينية او بطاقة السكن
وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خزن بنسبة ()%2/1
نص�ف من املئة من بدل البيع عن كل يوم تاخ�ري وملدة ( )30ثالثون يوم واية مصاريف
اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة .
علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة ( )5خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.
ت

المادة

الكمية

موقع
المزايدة

-1

سحالـــــة

 73.180طن
ثالثة وسبعون طن
و مائة وثمانون
كغم

فرع
ميسان

حمافظة نينوى
مديرية بلديات نينوى
وحدة العقود

التأمينات

مدة الدفع

4.100.000
()15
خمسة اربعة ماليين ومائة الف
دينار الغيرها
عشر يوم

العدد 5803 /
التاريخ 2020/5/11

اعالن مناقصة عامة رقم 2020/1

بن�اءا عىل موافقة الس�يد املحاف�ظ املحرتم بموجب هامش�ه املؤرخ يف
 2020/5/10عىل اصل كتابنا املرقم  5750يف  2020/5/10تعلن مديرية
بلدي�ات محافظ�ة نينوى عن مناقص�ة عامة لتنفيذ م�روع (تجهيز
س�يارة حمل ( 1,5طن) ) عدد ( )4الية ضمن تخصيصات مبالغ الوفر
واالحتياط املتحقق من مش�اريع تنمية االقاليم االساس�ية لعام 2019
وبكلف�ة تخميني�ة مقداره�ا ( )138,000,000مائ�ة وثمانية وثالثون
ملي�ون دينار عراقي وبمدة تنفيذ ( )60س�تون يوما وحس�ب الروط
واملواصفات الواردة يف الكشف التخميني املعد من قبل مديريتنا .
عىل مقدمي العط�اءات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة مقر مديرية
بلديات نينوى خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداءا من تاريخ نر االعالن
ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم  2020/5/31للحصول عىل نس�خة
م�ن الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره  150000فقط مائة وخمس�ون
الف دينار غري قابلة للرد وتسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من
يخوله رس�ميا بظرف مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م
الركة والعنوان وي�ودع يف صندوق العطاءات املوجود يف مقر مديريتنا
مرفقا معه الوثائق واملستمس�كات املطلوبة علم�ا ان تاريخ الغلق يوم
االثنني  2020/6/1الساعة الثانية عر ظهرا وسوف ترفض العطاءات
بعد هذا املوعد علما ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل
من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن.
وبأم�كان ال�ركات الراغبة يف التقدي�م عىل املناقصة مراجعة ش�عبة
االليات يف مديريتنا لالجابة عن اي استفس�ارات فيما يخص املعلومات
الواردة بالوثائق القياسية للمروع واملستمسكات املطلوبة ..
مع التقدير

عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات نينوى
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

ملصقات واتساب لتعزيز التباعد االجتامعي

إن تلقي رسائل حول التباعد االجتماعي
والنظاف�ة الجي�دة والتداب�ري الوقائي�ة
األخرى أمر بال�غ األهمية يف وقت يجتاح
في�ه ف�ريوس كورون�ا الك�رة األرضي�ة،
ً
وانطاق�ا م�ن ذلك ب�دأ تطبيق واتس�اب

طبق اليوم

صوص الشيكوالتة

بمنح املس�تخدمني إمكاني�ة الوصول إىل
حزم�ة ملصق�ات جديدة ،تع�زز التباعد
االجتماع�ي والبقاء يف املنزل ،أثناء تفيش
ف�ريوس كورونا املستجد.تس�اعد حزمة
ملصقات واتس�اب (م ًع�ا يف املنزل) عىل
التواص�ل بطريقة ممتعة ،وت�ربز الحاجة
إىل البقاء يف املن�زل واملحافظة عىل التباعد
االجتماع�ي ب�ني األش�خاص أثن�اء تفيش
الفريوس ،تم تصمي�م امللصقات بالتعاون

هل تعلم

املقادير:
« تكفي  10أش�خاص «  4/3 -كوب كبري س�كر أبيض  2/1 1 -ملعقة كبرية
( ملعق�ة الطعام ) دقي�ق أبيض  2/1 -كوب كبري بودرة كاكاو  4/1 1 -كوب
كب�ري لب�ن  2 -ملعقة كبرية ( ملعق�ة الطعام ) زب�دة  2/1 -ملعقة صغرية (
ملعقة الشاي ) خاصة فانيليا  -رشة ملح
خطوات التحضري:
يف بولة كبرية الحجم يخلط كا من السكر و الدقيق و الكاكاو جيدا.
يف إناء عىل نار متوس�طة يسخن اللبن و الزبدة و الفانيليا و يقلب املزيج حتى
تذوب الزبدة.
يقلب مزيج اللبن و الزبدة كل  1دقيقة ثم تخفض درجة الحرارة و يرتك اللبن
عىل نار هادئة حتى يصبح القوام سميك.
يرفع اإلناء من عىل النار ثم توضع رشة امللح و يقلب املزيج مرة أخرى.
يوضع صوص الش�يكوالتة يف برطمان محكم الغلق و يوضع يف الثاجة لحني
اإلستخدام.
وصفة مشابهة :
طريقة عمل صوص الباربكيو الحار

المتاهات

مع منظمة الصحة العاملية ( ،)WHOوهي
متوف�رة بع�رش لغ�ات مختلفة.تتضم�ن
امللصقات ،املوضحة أدناه ،عبارات شائعة
مثل (س�نفعل ذلك م ًع�ا) ،ولكنها تتضمن
ً
أيضا بعض الرسائل املشجعة ،مثل :سؤال

؟؟

 هدف أوجوس�تو م�ن منتخب الربتغالعىل منتخ�ب املجر يف بطول�ة  1966بعد
 30ثانية من بداية املباراة .
 هدف الكومب من منتخب فرنس�ا عىلمنتخب ايطالي�ا يف بطولة  1978بعد 31
ثانية من بداية املباراة
أكثر مباراه تأجلت يف تاريخ كرة القدممب�اراة يف اس�كتلندا  1978م بني فريقي
انف�رس وفالك�راك وق�د حقق�ت الرقم
القي�ايس يف ع�دد م�رات التأجي�ل حيث
تأجل�ت  29م�رة بس�بب س�وء األحوال
الجوية.
 كان زي الربازيل هو اللون األبيض عام 1950م وعندم�ا ه�زم يف نهائ�ي كأس
العالم أم�ام االوروجواي الت�ي أقيمت يف
الربازي�ل تش�ائم الربازيلي�ني م�ن اللون
األبيض فتحول ا ٍىل اللون األصفر (وبعدها
بدأو بأحراز األلقاب).
 أن منتخ�ب املاني�ا أكث�ر املنتخب�اتخس�ارة للمبارة النهائية يف كأس العالم
حي�ث خرس أرب�ع مرات أع�وام 82/ 66
 ، 2002/ 86/وأن االتح�اد الس�وفيتي
أكث�ر منتخب خ�رس املب�اراه النهائية يف
كأس أوروبا حيث خرس ثاث مرات
 أن أول حك�م عرب�ي أدار مب�اراه يفنهائي�ات كأس العالم ع�ل قنديل وكان
ذلك عام 1966م.

ش�خص هل هو عىل ما ي�رام ،وقول :إن
ً
شخصا ما ( َب َط يِل) ،واالحتفال بالعاملني
الطبي�ني ً
أيض�ا ،كم�ا تح�وي ملصقات
واتساب الجديدة عىل ملصق غسل اليدين،
وإج�راء مكاملة فيديو جماعية ،وبعضها
يتعل�ق بالعمل م�ن املنزل.تم اس�تخدام
تطبيق واتس�اب عىل نطاق واس�ع للحد
من نرش املعلوم�ات غري الصحيحة حول
تف�يش ف�ريوس كورون�ا ،حي�ث وض�ع
التطبيق قيو ًدا عىل كيفية استخدام إعادة
التوجيه وتنفيذ تدابري أخرى ملنع انتش�ار
املعلوم�ات غ�ري الصحيح�ة ،كما تس�تعد
الخدم�ة ً
أيضا لتوس�يع االتصال الجماعي
للحفاظ عىل اتصال املستخدمني.

نصائح الكتشاف مشاكل الصوت يف «سكايب»

يعت�رب تطبي�ق (س�كايب)  Skypeمن
أش�هر تطبيقات مكاملات الفيديو منذ
فرتة طويل�ة ،ولكن يف بع�ض األحيان
تظه�ر به بع�ض املش�كات فجأة عند
االس�تخدام ،مثل :عدم وضوح الصوت
أو توقفه عند إجراء املكاملات.
 -1نصائ�ح أساس�ية الستكش�اف
املشكلة:
• تحق�ق م�ن إع�دادات  :Skypeحيث
يق�وم  Skypeبش�كل تلقائ�ي بكت�م
صوت األش�خاص الذي�ن ينضمون إىل
مؤتمر مجدول ،ولتتمكن من إلغاء كتم

الصوت ،اضغط عىل أيقونة امليكروفون
يف نافذة املكاملة.
• تحق�ق م�ن امليكروف�ون :إذا كن�ت
تس�تخدم امليكروف�ون املضم�ن يف
الحاس�وب فتأكد من عدم كتم صوته.
أما إذا كنت تستخدم سماعات السلكية
فتأكد من شحنها.
• بالنس�بة لحواس�يب وين�دوز قارن
إع�دادات الصوت مع إع�دادات Skype
.Audio
• تحقق من أنك تس�تخدم امليكروفون
املح�دد يف إع�دادات الص�وت الخاص�ة

طرق حلامية األطفال
من خماطر اإلنرتنت

أوص�ت هيئ�ة حقوق اإلنس�ان
يف رس�الة توعوية أولياء األمور
باتب�اع ع�دد م�ن اإلرش�ادات،
لحماي�ة األطف�ال م�ن مخاطر
شبكة اإلنرتنت.
ونصحت الهيئة برضورة تفعيل
أدوات الرقابة األبوية عىل جميع
املتصفح�ات الرئيس�ية ،م�ع
اط�اع ويل األم�ر ع�ىل خدم�ات
اإلنرتنت والهواتف املحمولة التي
يس�تخدمها األطفال ،باإلضافة
لقضاء بع�ض الوقت مع األبناء
عىل شبكة اإلنرتنت.
وشملت اإلرشادات كذلك ،إجراء

بتطبي�ق  Skypeإذا كان�ت لدي�ك عدة
ميكروفونات مدرجة.
• تحق�ق م�ن عم�ل (برام�ج تش�غيل
الصوت)  Audio Driversيف حاسوبك.
• تحق�ق من جودة اتصال اإلنرتنت ألن
ه�ذا قد يمنع�ك من تلقي ص�وت جيد
أثناء إجراء مكاملة صوتية أو مرئية.
 -2حدد جهاز الصوت الصحيح:
للتأك�د م�ن تحدي�د جه�از الص�وت
الصحيح ،اتبع الخطوات التالية:
• افتح تطبيق .Skype
• انق�ر عىل النقاط الثاث بجوار اس�م

الحساب الخاص بك.
• م�ن القائم�ة املنس�دلة اضغ�ط عىل
خيار (اإلعدادات) .Settings
• انق�ر عىل خيار (الص�وت والفيديو)
.Audio and Video
• ضمن خيار (الص�وت)  ،Audioانقر
عىل السهم ألسفل وحدد جهاز الصوت
الذي تستخدمه مع التطبيق.
 -3تحقق من إعدادات الصوت:
للقي�ام بذل�ك ،انقر عىل رم�ز الصوت
يف رشيط امله�ام يف الحاس�وب ،بجوار
التاريخ والوقت.

الكلمة المفقودة

مناقش�ات وح�وارات رصيح�ة
مع األطفال ،ودعمهم ليش�عروا
باالرتي�اح عند طلب املس�اعدة،
م�ع التحق�ق م�ن اس�تخدام
التطبيقات املناسبة ألعمارهم.
وأشارت الهيئة إىل أهمية التعرف
ع�ىل أدوات الحظ�ر وطريق�ة
اإلب�اغ ع�ن املش�كات وطل�ب
املس�اعدة ،الفت�ة إىل أن إدارة
الوقت ال�ذي يقضيه األبناء أمام
الشاش�ة ووض�ع ح�دود وقيود
لألنش�طة عىل ش�بكة اإلنرتنت،
هي من املهام الرئيس�ية ألولياء
األمور.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
سوف تتعرض للكثري من األسئلة اليوم ،وسوف
ُيطلب منك النصح ويتطلب ذلك أن تحافظ عىل
الس�ام يف موضوع�ات حساس�ة .لك�ن ال تدع
الغ�رور يصيب�ك نتيجة لهذه الثق�ة املوضوعة
في�ك ،وإال فإنك س�وف تيسء اس�تخدام هذه
الرصاحة التي تراها فيمن حولك

امليزان
طريق�ك ي�زداد صعوب�ة أكثر مم�ا تصورت يف
بادئ األمر ،وربما هناك ش�خص يحاول إثنائك
ع�ن خطتك أو حتى إحباط�ك .ال تيأس – انظر
إىل األمر كأن�ه عقبة واخترب إرادت�ك .دافع عن
خطط�ك وام�ض إىل األم�ام ،أو ح�اول تكييف
أفكارك بحيث تتماىش مع الظروف الحالية.

الثور
بم�ا أن�ك اآلن تنض�ح بهالة خاصة م�ن القوة
واالستقرار ،فإن الناس سوف يلجئون إليك من
أجل املس�اعدة والدعم .حاول استخدام طاقتك
يف مس�اعدة اآلخرين ،حيث أنهم سوف يردون
الجمي�ل بالتأكيد يف املرة القادم�ة التي تحتاج
فيها إىل مساعدة.

العقرب
أنت سبب االحتكاك يف العمل وأنت من يجب أن
يوجه له اللوم ،ويرجع فشلك إىل نوبات الغضب
الت�ي تنتابك وش�عورك أن الجمي�ع يعرتضون
طريق�ك .اكتش�ف أهداف�ك الحقيقي�ة وابل�غ
أحبائك مدى حبك لهم يف أحيان أكثر .ال يتعامل
جسمك جي ًدا مع اإلجهاد الزائد

اجلوزاء
هن�اك ما يعوقك عن التق�دم يف اتجاه أهدافك،
فا تي�أس أو تتوقع تلقي الكثري من املواس�اة
من أي ش�خص .احشد قوتك واس�تمر يف تتبع
أحامك – حتى وإن كان البد من تغيريها بعض
اليشء .ال تترصف بترسع وحافظ عىل طاقتك.
انظر إىل هذه املشكلة كمهمة أخرى

القوس
يبدو وكأنك تقف أمام مشكات ال يمكن التغلب
عليه�ا ،فا تيأس! فقط علي�ك تغيري منظورك
لألش�ياء وعندئذ س�وف تبدو الحلول واضحة.
ال تخ�ف من طل�ب النصيحة! حيات�ك الخاصة
متقلبة بشدة يف الوقت الحايل .يجب أن تتعامل
مع التقلبات غري املتوقعة بهدوء.

السرطان
س�تلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم،
فاح�رص عىل أن تقابل ذلك ال�ود بنفس القدر
وس�وف تكس�ب أصدقاء العمر! وق�د يحالفك
الحظ وتلتقي برشيك حياتك.

اجلدي
أنت اليوم تشعر بإحساس رائع وصحتك جيدة
وتش�عر بالثق�ة ،فأن�ت يف املقدم�ة يف العم�ل،
ويمكن�ك أخ ً
ريا الب�دء يف تطبيق أف�كار جديدة.
حياتك الخاصة مس�تمرة يف االزدهار .اس�تغل
الوقت ملحاولة اكتش�اف فرص جدي�دة .ثقتك
بذاتك اآلن معززة

االسد
يلع�ب القدر لعبته معك وس�تجد نفس�ك أمام
موق�ف ل�م تك�ن تتوقع�ه تمامً ا ،لك�ن ال تبايل
بذل�ك .إن كان باس�تطاعتنا توق�ع كل يشء،
س�تغيب عنا ملذات الحياة .إذن ،ال تنعي حظك
وال تشعر باألسف ملصريك :بل عىل العكس ،كن
ً
يقظا ،فالحياة تخبئ دائمًا مفاجئات سعيدة.

الدلو
ال يمكن التغلب عىل العقبات التي تراها أمامك
يف الوق�ت الح�ايل إذا حاول�ت حله�ا بالط�رق
رِّ
تغ�ري مدخل�ك
القديم�ة املعروف�ة .يج�ب أن
والتوصل إىل اس�رتاتيجية جديدة وأن ال تسمح
لآلخري�ن بتغيري رأيك أو خطط�ك كث ً
ريا .يكمن
الحل بداخلك

العذراء
تس�تعجب حال ًي�ا م�ن م�دى س�هولة األمور؛
استخدم هذه الفرصة املحببة ملواجهة أو إنهاء
الكثري من األمور وعندها سوف تصبح مستع ًدا
ملواجهة أوقات أكثر توترًا عندما تصعب األمور.
يمكنك االعتماد عىل تأييد من هم حولك ،ولكن
يجب أن تبدأ يف رد الجميل فورًا.

احلوت
يف الغال�ب لن تصادفك أية عقبات من اآلخرين،
وس�وف تتع�رف عىل أش�خاص ج�دد برسعة
وبأق�ل مجهود .إذا اس�تخدمت ه�ذه املعرفة،
فس�وف تتحق�ق الصداقات املجدي�ة عىل املدى
البعي�د .اليوم يب�دو أنه ليس هناك مش�كلة ال
تستطيع حلها.
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عـالء عـبـاس مـطـلـوب
فـي الـسـعـوديـة وقـطـر

االوملبية :نتطلع لبناء عالقات متوازنة
مع وزارة الشباب والرياضة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
اكد املدي�ر التنفيذي للجن�ة االوملبية ،جزائر الس�هالني ،بأن
اللجنة تتطلع لبناء عالقات متوازنة خالية من اإلصابات مع
وزارة الشباب والرياضة.
وقال الس�هالني ان «االوملبية تتطلع إىل بناء عالقات متوازنة
مع وزارة الش�باب والرياضة خالية م�ن أي وصاية او والية
وانم�ا مبنية عىل أس�س من الرشاك�ة والتع�اون املتبادالن،
واحرتام االس�تقاللية للجنة واتحاداتها وتخصصاتها خدمة
للصال�ح العام».وأض�اف الس�هالني ان «اللجن�ة االوملبي�ة
واتحاداته�ا مؤسس�ات دس�تورية تأسس�ت وف�ق القوانني
العراقي�ة ويتوج�ب التعام�ل معه�ا وف�ق ه�ذه الحقوق»،
مؤك�دا ع�ىل «ق�درة اللجن�ة عىل حماي�ة حقوقه�ا وحقوق
اتحاداته�ا وإيج�اد الطرق الكفيل�ة لحل مش�اكلها  ،وابعاد
جمي�ع التحاوزات عنها يف ظل حكومة جدي�دة متفهمة».ووصف
الس�هالني ،املرحلة الس�ابقة بأنه�ا «كانت عاصفة ع�ىل الحركة
االوملبية العراقية» ،داعيا إىل رضورة «مغادرتها من جميع األطراف

 4أندية فقط ترغب
باملشاركات اخلارجية

تلقى مهاج�م املنتخب العراقي
ع�الء عب�اس ،عرض�ني
احرتافي�ني أحدهم�ا م�ن
قطر والثان�ي من اململكة
العربية السعودية.
وق�ال مص�در مق�رب
من الالع�ب ل «عباس
يفاضل بني عرضني،
األول من أحد أندية
دوري مح�رتيف
قط�ر واآلخ�ر
قب�ل أي�ام م�ن
ال�دوري الس�عودي».وأردف
«عب�اس أنه�ى ارتباط�ه م�ع
الكويت الكويتي بش�كل رسمي،

والن�أي عن اس�تخدام س�لطة الحكوم�ة وأم�وال الدولة
كطوق عىل رقبة الرياضة العراقية والتدخل يف ش�ؤونها
خارج ُ
األطر القانوني�ة ،ورضورة التعاطي مع املرحلة
الجديدة طبقا ملعطياتها واملتغريات التي أفرزتها».

كورونا يمنع دورمتوند
من املجازفة يف املريكاتو

كورتوا يكشف كواليس أول تدريب للريال بعد احلجر
المستقبل العراقي /متابعة
كشف البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال
مدريد ،عن كواليس املران األول الذي خاضه الفريق
الي�وم اإلثنني ،بعد ف�رتة من الحجر املنزيل بس�بب
تفيش وب�اء كورونا.وقال كورتوا ،خالل ترصيحاته
للتلفزيون اإلس�باني الرس�مي« :التدريب األول؟ لقد
كان غري ًب�ا بع�ض ال�يشء ،ومختلفا ب�كل املقاييس،
لكن الش�عور بالتواج�د عىل العش�ب والتدريب أفضل
من ال يشء».وأض�اف« :لقد وصلنا جمي ًع�ا بالقفازات

المستقبل العراقي /متابعة
عل�م أن  4أندية فقط ترغ�ب يف تمثيل العراق يف البطوالت
اآلسيوية والعربية ،املوسم املقبل.
وكش�ف مص�در ل أن أغل�ب األندية تعاني أزم�ات مالية،
واملشاركة الخارجية تحتاج إىل إنفاق كبري.
وب�ني أن األندي�ة األربع�ة ،ه�ي ال�زوراء والق�وة الجوية
والرشطة وامليناء ،مع أن األخري ظرفه املايل صعب جدا.
وأش�ار إىل أن إلغ�اء ال�دوري حل مثايل يف الظ�رف الراهن،
وتحديد موعد مبكر للموس�م املقبل ليكون منتظما ،الفتا
أن العق�دة الوحي�دة يف اإللغاء هي الصيغ�ة املالية لعقود
الالعبني واملدربني.
يشار إىل أن الدوري العراق متوقف منذ  15من شهر آذار /
مارس بسبب فريوس كورونا.

المستقبل العراقي /متابعة

أكد الجزائ�ري رياض مح�رز ،نجم نادي
مانشسرت سيتي ،رغبته يف التتويج بلقب
دوري أبطال أوروبا ،مؤك�دا أن ليفربول،
يس�تحق لقب الدوري اإلنجلي�زي املمتاز
هذا املوس�م.كان مانشس�رت س�يتي فاز
عىل مضيفه ريال مدريد ( ،)1-2يف ذهاب
دور ال�� 16من دوري أبط�ال أوروبا ،قبل
أن يت�م تأجي�ل مباراة اإلي�اب عىل خلفية
قرار االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)
بتأجيل مسابقاته لتفيش فريوس كورونا
املس�تجد.وقال محرز يف لقاء مبارش عرب
حسابه الرسمي عىل منصة تبادل الصور
«إنس�تجرام» مساء األحد« :هديف اآلن هو

أوضح ماي�كل زورك املدير الريايض لبوروس�يا دورتموند،
موقفه يف س�وق االنتق�االت ،يف ظل األزمة الراهنة بس�بب
جائحة فريوس كورونا .وخالل مقابلة مع ش�بكة «Ruhr
ُ ،»Nachrichtenسئل زورك عن خطته للتعامل مع الوضع
الراه�ن عند فتح املريكاتو الصيف�ي ،فأجاب «لقد تواجدت
بمكتب�ي كل يوم تقري ًبا طوال الف�رتة املاضية رغم األزمة،
للتحض�ري ملرشوع�ات طويل�ة األم�د واالس�تعداد لع�ودة
البوندس�ليجا».وأضاف «لي�س لدي توقعات كاملة لس�وق
االنتقاالت ،لكني لس�ت بحاجة لخيال واسع من أجل التنبؤ
بأن عام  2020لن يشهد ازدهارًا يف املريكاتو ،بالطبع سيؤثر
ذلك عىل تحركاتنا يف الس�وق».وأكد أن هذه األزمة ستمنع
ً
مضيفا
دورتمون�د من إب�رام صفقات كبرية ه�ذا الصيف،
«جميعنا مطالب بالتعامل بأفضل طريقة مع الوضع ،لسنا
يف الوقت املناسب للقيام بمجازفات اقتصادية» .وأردف «يف
األس�ابيع القليلة املاضية ،ركزنا بشكل مكثف عىل املواهب
التي نمتلكها ،لذا قمنا بتجديد عقد مدافعنا الش�اب نامدي
كولينز ،ألن�ه كان محط أنظار عدد من كبار أوروبا خاصة
تش�يليس» .كما أف�ادت تقاري�ر صحفية ،بتجدي�د النادي
األملان�ي ،عقد األمريكي الش�اب جيوفاني رين�ا ،البالغ من
العمر  17عامً ا ،دون اإلعالن عن ذلك.

املنزل يف عزل ذاتي باس�تثناء الذهاب للتدريب واملباريات
م�ع خضوعه�م لالختبار مرت�ني قبل  48س�اعة من كل
مباراة.وتس�عى البط�والت املحلي�ة حول أوروب�ا للعودة
للنش�اط عقب التوقف بس�بب جائحة فريوس كورونا إذ
س�ينطلق الدوري األملاني يوم  16ماي�و /أيار الحايل لكن
يبقى السؤال بش�أن كيفية التعامل مع أي حالة إيجابية
داخ�ل أي فري�ق م�ا ي�ؤدي إىل مش�كلة صعبة.ووضعت

بيكيه متشائم بشأن كأس ديفيز..
ويعارض خطة الليجا
المستقبل العراقي /متابعة

ق�ال ج�ريارد بيكي�ه ،مال�ك مجموع�ة
كوزموس لالس�تثمارات ،إن�ه ليس واثقا
من إقامة منافس�ات كأس ديفيز للتنس
 ،2020بسبب القيود يف إسبانيا التي تمنع
حض�ور الجماهري يف املناس�بات ،بس�بب
وباء كورونا.
ودفعت مجموعة كوزموس لالستثمارات
التي يملكها مدافع برش�لونة 3 ،مليارات
يورو يف  2018للحصول عىل حقوق أشهر
بطولة للفرق يف التنس ،وتحويلها ملسابقة
ملدة أسبوع أشبه بكأس العالم.
وكان�ت كأس ديفي�ز  2019يف مدري�د،
التي فازت بها إس�بانيا ،أول نسخة تقام
يف مدين�ة واح�دة بع�د أن اس�تضافتها
العاصم�ة اإلس�بانية يف نوفمرب /ترشين
الثاني املايض.
وق�ال بيكي�ه لش�بكة (موفيس�تار)

المستقبل العراقي /متابعة

التلفزيونية أمس األحد «أنا متشائم قليال،
م�ن الصع�ب إقام�ة كأس ديفي�ز بدون
جماهري وهناك الكثري من الشكوك».
وأض�اف «نس�تمع إىل م�ا تقول�ه وزارة
الرياض�ة والحكوم�ة بش�أن وج�ود
الجماه�ري يف املالعب ،هن�اك اختالفات يف
اآلراء وال أحد متأكد من ذلك».
وأش�ار إىل أن إج�راءات الع�زل املش�ددة
يف إس�بانيا س�تصعب م�ن االس�تعدادات
للبطولة.وواص�ل «أعتق�د أن الرؤي�ة
ستتضح بش�كل أكرب يف األسابيع املقبلة،
لك�ن يف الوق�ت الح�ايل يج�ب أن نس�تعد
لالحتماالت».ولم يتمك�ن بيكيه من لعب
كرة القدم منذ مارس /آذار بسبب الوباء،
لكنه عاد للتدريبات الفردية مع برشلونة
األس�بوع املايض.وق�ال رئي�س رابط�ة
الدوري اإلسباني خافيري تيباس ،إنه يأمل
يف عودة املباريات ب�دون جماهري يوم 12
يونيو /حزيران.

الفوز بدوري أبطال أوروبا ،بالنسبة للكرة
الذهبي�ة ال بد من تقديم موس�م جنوني،
وتس�جيل  30هدف�ا ،أعرف أنه بوس�عي
فعل ذلك ،لكن األمر سيكون مثريا».
مقعد صالح
م�ن جهة أخ�رى ،أكد مح�رز أن ليفربول
يستحق التتويج بلقب الدوري اإلنجليزي
للموس�م الجاري الذي توقفت منافساته
بسبب تفيش فريوس كورونا.
وأضاف« :أعتقد أن ليفربول يستحق لقب
ال�دوري ،مهما حدث ،نجحن�ا يف الحفاظ
عىل نس�ق املوس�م املايض ،لكنن�ا ارتكبنا
الكثري من األخطاء».
كما كش�ف محرز عن اهتم�ام ليفربول،
بضمه قبل انتقاله إىل مانشس�رت س�يتي،

الس�لطات املحلية تش�كيلة دينامو دريس�دن املنافس يف
الدرج�ة الثاني�ة يف أملانيا بأكملها يف الحج�ر الصحي يوم
الس�بت املايض وملدة أس�بوعني بع�د اكتش�اف إصابتني
بفريوس كورونا.وينص القانون األملاني عىل أن أي تعامل
مع الحاالت أمر يخص السلطات الصحية املحلية.وتعثرت
محاوالت اس�تئناف الدوري يف النمس�ا بس�بب املتطلبات
الحكومي�ة التي تضع كافة التش�كيلة يف الحجر الصحي

معرتف�ا أن تعاقد الفريق الحقا مع النجم
املرصي محمد صالح ،أنهى كل يشء.
وذكر قائ�د املنتخب الجزائ�ري ،أنه عرف
بني�ة اإلس�باني بيب جواردي�وال ،للتعاقد
مع�ه ،بعدم�ا ع�رب األخ�ري ع�ن إعجاب�ه
بإمكانياته خالل حديثه معه عقب مباراة
جمعت بني فريقه الس�ابق ليس�رت سيتي
وناديه الحايل.وانضم محرز ،إىل مانشسرت
س�يتي يف صيف  2018مقاب�ل  68مليون
يورو.
ّ
ّ
مشغل الفيديو من تحميل
يتمكن
عذرا ،لم
امللف(.رمز الخطأ)101102 :
حلم مارسيليا
وكش�ف مح�رز ،أنه كان يرغب بش�دة يف
اللعب لفريق مارس�يليا ال�ذي كان يعترب

خطوة المبارد متهد لصفقة جمانية

يرغ�ب فرانك المب�ارد املدير الفني لتش�يليس ،يف التعاقد مع
نجم نابويل ،خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.وبحس�ب
صحيف�ة «ذا صن» ،فإن المب�ارد بدأ يتاب�ع درايس مريتينز

الربتغال ختالف املانيا قبل استئناف الدوري

لن تضع الربتغال ،التي تستعد الستئناف دوري املحرتفني
لكرة القدم يف  30مايو /أيار الحايل ،كافة التشكيلة تلقائيا
يف الحج�ر الصحي يف حال إصابة الع�ب أو أكثر بفريوس
كورونا.وقالت اإلرشادات الطبية الحكومية ،التي نرشها
االتحاد الربتغايل لكرة القدم ،إن الالعبني يجب أن يظلوا يف

واألقنع�ة ،ونتحرك عىل ُبعد مرتي�ن عن بعضنا البعض،
ونت�درب فرد ًيا ،وكل يشء مُ طه�ر ،واليشء الوحيد الذي
لم يتغري هو أننا يمكنن�ا تغيري املالبس يف الغرفة».وعن
ترصيح�ه الذي أث�ار الجدل حول عدم أحقية برش�لونة
بالتتوي�ج بالليجا ح�ال اإللغاء ،أوضح« :ل�م أقل يف أي
وقت م�ن األوقات أن ريال مدريد س�يكون البطل إذا تم
إلغ�اء ال�دوري ،ونحن أفض�ل حاال من برش�لونة ،رغم
الخس�ارة ضد ريال بيتيس».وتابع الحارس البلجيكي:
«إذا لعبنا ال� 11مباراة املتبقية ،فأنني واثق بأن فريقي
قادر عىل حصد لقب الليجا».

حمرز :صالح قطع طريقي إىل ليفربول ..واستطيع حصد الكرة الذهبية
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

وب�ات العبا حرا».وختم «الالع�ب مرتيث لحني اتضاح
الرؤية يف الدوريات العربية بعد توقفها بسبب فريوس
كورونا».يش�ار إىل أن ع�الء عباس تألق م�ع املنتخب
العراقي يف بطولة الخليج وتصفيات كأس العالم.

نجم نابويل ،عىل موقع إنستجرام ،يف خطوة تعزز من اهتمام
تش�يليس بضم الالع�ب البلجيكي.وأضافت أن المبارد
يري�د تعزيز فريق�ه بضم مريتينز ،خاص�ة وأنه لم
يتوص�ل بعد التفاق مع نابويل ح�ول تجديد عقده
الذي ينته�ي هذا الصيف.ولفت�ت الصحيفة إىل أن

يف حال وجود حال�ة واحدة إيجابية.وبدأت أندية
ال�دوري الربتغ�ايل املمتاز التدريبات األس�بوع
امل�ايض قبل البدء يف خطة اس�تئناف املوس�م.
وق�ال ن�ادي فيتوريا جيماراي�ش أمس األحد
إن ثالثة من العبي�ه أصيبوا بفريوس كورونا
ووضعوا يف العزل الصحي بينما تواصل باقي
التشكيلة التدريبات الفردية.

مالديني يفتح النار عىل رانجنيك
المستقبل العراقي /متابعة
هاج�م باول�و مالدين�ي ،املدي�ر التقني
مليالن ،رالف رانجنيك املدير الفني السابق
لاليبزي�ج األملان�ي ،وطالب�ه بمراجع�ة
«املفاهي�م العام�ة لالح�رتام».وكان

رانجني�ك طل�ب تأثريا وس�لطات معينة
م�ن أجل قب�ول ع�رض تدري�ب ميالن،
وادع�ى أن�ه يف بع�ض الح�االت يحت�اج
للق�وة لتحري�ك األمور.وق�ال مالدين�ي
يف ترصيح�ات لوكال�ة األنب�اء اإليطالية
«بم�ا أنني لم أتح�دث أب� ًدا إىل رانجنيك،

فأن�ا ال أفه�م ع�ىل أي أس�اس ُيديل
بترصيحات�ه ،ألن مالك النادي ً
أيضا
ل�م يخربن�ي ب�أي يشء م�ن قبل».
وأض�اف «املدي�ر األملان�ي يف الواقع
يتحدث عن دور له س�لطات كاملة
يف كل الجوان�ب الفني�ة والرياضية.

طلب وحيد إلنرت يفصل الوتارو عن برشلونة
المستقبل العراقي /متابعة
ً
منفتحا للتفاوض عىل بيع العبه
بات إنرت ميالن
األرجنتين�ي الوت�ارو مارتينيز ،إىل برش�لونة،
ً
املقبلة.ووفقا
خالل فرتة االنتقاالت الصيفي�ة
لصحيفة «س�بورت» ،فإن إنرت ميالن مس�تعد
لبي�ع الوت�ارو إىل برش�لونة ،إذا ق�ام الفري�ق
الكتالون�ي بتضم�ني الصفقة بالع�ب يلعب يف
مركز الظه�ري األيمن.وأضافت أن النرياتزوري

يرحب بضم نيلسون سيميدو ظهري برشلونة،
أو الربازييل إيمرسون املعار حال ًيا لريال بيتيس.
وتابع�ت أن إن�رت رغم تمس�كه بقيمة الرشط
الجزائي يف عقد مارتينيز ( 111مليون يورو)،
إال أن األم�ر ق�د ينتهي حال تضم�ني الصفقة
بالعب يحتاجه النرياتزوري .ولفتت إىل أن إنرت
يفضل س�يميدو لكن املشكلة تكمن يف العرض
الضخ�م الذي يقدمه مانشس�رت س�يتي لضم
الالع�ب ،مش�رية إىل أن إيمرس�ون يع�د خيارًا

أكث�ر قابلي�ة للتنفيذ.وختم�ت بأنه من
أجل أن تؤتي الصفق�ة بثمارها ،يجب
عىل برشلونة استعادة إيمرسون من
بيتيس بع�د دفع  6ماليني يورو ،من
أجل نقله إلنرت ميالن.وكان برش�لونة
ق�د تعاقد مع إيمرس�ون م�ن أتلتيكو
مين�ريو يف ش�تاء  2019مقاب�ل 12.7
ملي�ون يورو ،وتضم�ن االتفاق إعارته
إىل بيتيس حتى عام .2021

فريقه املفضل.
وق�ال محرز« :ذهبت إىل مارس�يليا ،كنت
أت�درب تحت قي�ادة مدرب اله�واة فرانك
ب�ايس ،ث�م ن�زل جوزي�ه انيج�و املدي�ر
الريايض ملشاهدة التدريبات ثم طلب مني
مرافقته إىل مكتبه».
وأض�اف :برصاحة أرغب يف التوقيع معك،
يف ذهن�ي كنت أعيش فيلم�ا ،كان عمري
 18عاما ،قبل  8أش�هر كنت يف سارس�ال
(مسقط رأسه يف باريس)».
وتابع رياض« :قال يل انيجو ،كيف قدمت
(إىل مارس�يليا) ،يف القطار؟ أجبته بنعم،
قال لس�كرتريته احجز ل�ه يف الطائرة هذا
املساء ،منحني قمصان خاصة بمارسيليا،
كنت أظن أنني وقعت مع الفريق».

المبارد أجرى العديد من االتصاالت مع الالعب البالغ
م�ن العمر  33عامً �ا ،ملعرفة م�دى اهتمام
مريتين�ز باللع�ب لصال�ح البلوز.ويع�د
تش�يليس وإنرت ميالن م�ن أبرز املهتمني
بالتعاقد مع درايس مريتينز.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2137الثالثاء  12آيار 2020

مساحة للرأي

امـضـاءات

عدنان ابو زيد

رشا عمران

الصحف تتفوق عىل مواقع التواصل

يوميايت مع الفريوس

حسمت وسائل النرش الجديدة والتواصل الفوري ،الكثري من إشكاالت
تبادل املعلومة ،بما فيها األرسار ،ومصادر األخبار ،والتش�اركية مع
املتابع ،ليبدأ عرص جدي�د يف االعالم ،يخلو من عبارات من مثل “غري
ّ
“التحقق من
صال�ح للنرش” أو “رس ينبغي ع�دم التفريط ب�ه” ،أو
املصدر”.
وحت�ى ع�ى مس�توى االجتماعات الخاص�ة ،والرسية ،ف�ان تمرير
االخبار ْ
إن لم يكن ترسيبها ،يف ذات اللحظة ،ما عاد أمرا عسريا ،ذلك
ان ترصيح�ا يف حلق�ة مغلقة ينقلب يف خالل لحظ�ة ،اىل خرب عظيم
يجتاح املواق�ع الرقمية ،ومنتديات الح�وار ،ومنابر التواصل ،فضال
عن مجموعات الرتاسل الفوري.
ويتج�اوز نقل الخ�رب ،النصيّة ،اىل الصوري�ة ،والفيديوية ،مع تطور
الهاتف الذكي ،وآالت التس�جيل الحساس�ة ،مُ نهيا ،واىل االبد ،حقبة
الخصوصية والكتمان.
أكث�ر من ذلك ،لم يع�د هنالك ،جدوى ملصطلح مث�ل “ترسيب خرب”
أو “رسق�ة محتوى” الن الجميع مفضوح أمام مرآة الرتابط املبارش
والنرش الرسيع ،كما تنتهي بشكل واضح عبارة “رسي للغاية” حتى
يف املخاطبات البينية بني مؤسسات دولة ما ،الن التواصل االجتماعي
ل�م يعد يع�رتف بهذه القاع�دة ،وين�رش كل ما يصل الي�ه من دون
ّ
التيقن من صواب الخرب ،او اس�م املص�در ،الن الحقيقة
الحاج�ة اىل
س�تفرض نفس�ها ،وفيما اذا كان الخرب كاذبا والح�دث ملفقا ،بعد
ثوان من الوقت.
يتع�دى االنق�الب املعلوماتي ،الجانب التقن�ي اىل االجتماعي ،ذلك ان
املصداقية س�تكون دي�دن النارش واملتلق�ي ،الن الطرفني يدركان ان
الحقيقة س�تكون ه�ي الراس�خة يف النهاية ،ليقوّض ذل�ك ،التصيد
يف املواق�ف واالخبار ،ويح�رس النفاق االجتماع�ي واإلعالمي ،اىل حد
كبري.
فضال ع�ن كل ذلك ،فنحن أمام صحافة الف�رد ،الذي لم يعد متلقيا،
فحس�ب ب�ل ن�ارشا أيض�ا ،ومص�درا لألخبار ،وق�د دفع ذل�ك األمم
املتقدمة اىل س�ن قوانني املعلوماتية ،التي تتضمنها األنظمة املحلية
واالتفاقيات الدولية عى حد سواء.
يف جان�ب آخ�ر تصب�ح الش�فافية ،غاي�ة املس�ؤولني والحكومات،
واملؤسس�ات ،والرشكات ،الن عملها ل�م يعد بني الجدران املغلقة ،بل
يف مساحات تفصلها ألواح شفافة ،نافذة ،صوتا وصورة.
وفق ذلك ،تصب�ح الحقيقة ناصعة فيما يخ�ص األوضاع يف البلدان،
ولم يعد صعبا ،تقيص املعلومات واالرسار عن الدول ،وإدراك الحقيقة
بعيدا عن االش�اعات والتش�وهات ،بل وحتى اط�ر التجميل والطالء
لهذه الجهة او تلك الش�خصية او ذلك الزعيم ،او تلكم الدولة ،فإنها
تتداعى يف وقت قيايس اذا لم تمت اىل الحقيقة بصلة.
ويف دلي�ل واقعي ،فان مش�اهداتي للمواطنني يف بل�دان مثل اململكة
املتحدة وهولندا ،تشري اىل انها باتت تمتلك صورة اشد وضوحا وأكثر
نقاء للمش�هد يف العراق والرشق األوسط ،وان تشويه صورة العرب،
ل�م يعد ممكنا ،اال عى نطاق ضي�ق ،وان الحقائق باتت عى الطاولة
الجمعية ،بشكل عام وليس النخب وحدها ،وقد أتاح ذلك إزالة اللبس
ّ
املتش�كل تاريخي�ا بحك�م رصاع الحض�ارات ،وتضارب
املعلومات�ي
املصالح ،أو تفاعلها.
تتفاع�ل الصحافة الجديدة م�ع القارئ ،أيضا بمس�تويات لم تصل
اليها صحافتنا ،ذلك ان صحيفة الجارديان تتيح للمتابعني الحصول
ع�ى املال ،او االش�رتاك املجاني يف منتجاتها عى مس�توى الخرب ،او
التحلي�ل ،مقاب�ل رفدها باملعلوم�ة ،وإتاحة الوص�ول اىل املصدر ،يف
مرشوع استثماري ،يؤسس لعالقة مادية أيضا مع املتابعني تتجاوز
حقب�ة اإلعالن التج�اري الرصف ،األحادي الجان�ب ،من ناحية كون
املتلقي ،مستهلكا فقط.
ويب�دو ذلك مس�تغربا بعض ال�ي ،فبينم�ا تضع مواق�ع التواصل
االجتماع�ي ،املح ّددات وال�رشوط عى املحتوى ،ف�ان صحفا رقمية
تفس�ح املجال للنرش يف معادلة تنقل�ب لصالحها ،لذا فان املتوقع ان
الصح�ف الورقي�ة التي تحول�ت اىل رقمية ،والتي ه�ي رقمية أصال،
سوف تتطور اىل نماذج ملواقع تواصل اجتماعي ،تتحاور مع القارئ
آنيا ،وتنرش له ،وتؤسس لشبكيات تواصلية دائمة عى غرار فيسبوك
وتويرت.
ب�ل ان الصحف ،عى ما يبدو ،وهو ما يحدث اليوم يف أوربا والواليات
املتحدة ،تتغلب ع�ى مواقع التواصل االجتماعي بالدفع مقابل املادة
الصحفي�ة ،متجاوزة أنماط التمويل اإلعالني ،فضال عن انها تتفوق
يف جودة املحتوى.

الطريقة األفضل لتعقيم أقنعة التنفس
واستخدامها مرار ًا

م�ا أفض�ل الطرق لجعل األقنعة م�ن ن�وع «إن  )N95( »95قابلة إلعادة
االس�تخدام ع�رشات امل�رات ،دون أن يؤث�ر ذل�ك يف قدرتها ع�ى تصفية
جزيئ�ات الهب�اء الجوي والفريوس�ات؟ باحثون من جامعة س�تانفورد
ومؤسس�ات بحثية أمريكية أخرى يجيبون يف دراسة علمية جديدة .قناع
«إن  »95هو قناع تنفس يمكنه منع ما ال يقل عن  %95من الجس�يمات
العالقة يف الهواء -بما يف ذلك الفريوسات -من الوصول إىل جهاز اإلنساني
التنفيس ،وهو من أفضل أنواع األقنعة التي توفر الحماية ضد الجسيمات
األكثر ش�يوعا .وق�د ازداد الطلب بش�دة عى هذا النوع م�ن األقنعة منذ
تف باحتياجات
ان�دالع جائحة كوفيد ،١9-لكن الكميات املصنعة منه لم ِ
العاملني يف مجال الرعاية الصحية ،فضال عن األشخاص العاديني ،لحماية
أنفس�هم من العدوى .وبسبب النقص ،يضطر الكثريون إىل ارتداء القناع
نفس�ه بشكل متكرر .يف هذه الدراس�ة الجديدة املنشورة يف  5مايو/أيار
الجاري بمجلة «أي يس إس نانو» التابعة للجمعية الكيميائية األمريكية،
اخت�رب باحثون العديد من الطرق لتطهري أقنعة «إن  ،»95مثل التس�خني
الجاف والرطب واس�تخدام مواد مطه�رة تحتوي عى الكلور أو اإليثانول
والتعقيم باستخدام األشعة فوق البنفسجية.

العراقـي

كـاريكـاتـير

نجدة بغداد :القبض عىل أكثر من( )200خمالف للحظر

بغداد  /املستقبل العراقي
أف�ادت مدي����ري�ة نج�دة بغ�داد ،أم�س
االثن�ني ،القاء الق���بض ع�ى اك���ثر من
 200مخالف ومتسول يف العاصمة.

وذك�رت املديري�ة يف بي�ان تلق������ت
املس�تقبل العراقي نسخة منه ،ان «دوريات
النجدة القت القبض (  )٨2ش�خصا مخالفا
لتعليم�ات اوق����ات حظ�ر التجوال خالل
ال� 24الساعة املاضية».

واضافت ،ان�ه «تم القبض ايضا عى ()١2٨
متس�والً ضم����ن مناط�ق متفرق�ة م�ن
العاصمة بغداد».
وأكدت تس�ليم جمي�ع املقب�وض عليهم إىل
الجهات املختصة.

اضطرابات النوم هتدد صحة القلب
يف اكتش�اف مثري ،توصلت دراس�ة
جدي�دة ،إىل أن الذه�اب إىل الن�وم
متأخ�را بع�د دقيقة واح�دة فقط
من الوقت املعتاد ،تتس�بب يف زيادة
خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ووفق�ا لصحيف�ة «ذا ص�ن»
الربيطاني�ة ،ف�إن مجموع�ة م�ن
الخ�رباء توصل�وا إىل أن الروت�ني
املتقط�ع للن�وم عن طري�ق تأخري
الن�وم ب�ني دقيق�ة واح�دة إىل 30
دقيقة يسبب ارتفاع معدل رضبات
القلب بعد النوم.
وأضافت الدراسة إىل أن كلما تأخر األشخاص
يف الخل�ود للن�وم ،كلم�ا ارتفع�ت الزيادة يف
معدل رضبات القلب ،وتظل معدالت رضبات

القلب رسيعة طوال الليل وحتى اليوم التايل،
مش�رية إىل أن رضبات القلب تكون طبيعية
أثناء النوم املبكر.
واس�تخدم باحث�ون أمريكي�ون بيانات من
أجه�زة تتبع اللياقة البدني�ة عى  557طال ًبا

جامع ًي�ا مل�دة أرب�ع س�نوات ،مع
تحدي�د أوق�ات الن�وم وتحدي�د
متوسط ذهاب كل منهم للفراش.
وق�ال الدكت�ور نيتي�ش تش�اوال،
م�ن جامع�ة نوت�ردام «إن مع�دل
رضبات القل�ب يتغري أثن�اء النوم
وحت�ى الي�وم الت�ايل ،إذا ل�م ين�م
الش�خص يف نفس الوقت كل يوم،
وبالنس�بة ألولئك الذين يضطرون
لتغي�ري أوقات نومه�م ،كالعاملني
يف املناوبات والذين يس�افرون ليال
بشكل متكرر ،يمثل النوم يف توقيت ثابت كل
ليلة تحديا بالنسبة لهم» ،مضيفا« :الحفاظ
ع�ى روت�ني ن�وم ثابت ه�و الخط�وة األوىل
للحفاظ عى صحة القلب».

مرشوب صحي للتخلص من السموم أثناء احلجر
خالل هذه الف�رتة العصيبة ،يع ّد
البقاء يف صحة جي�دة أمرا ً مهما ً
من ناحية ّ
اتباع نظام أكل ورشب
صحي�ني ،باإلضاف�ة إىل القي�ام
بأنشطة رياضية.
ويمكنكم الحفاظ عى أجسامكم
خالية من السموم يف فرتة الحجر

املنزيل ،م�ن خ�الل إضافة بعض
األغذية إىل املاء.
اليكم وصفة «ديتوكس» بسيطة
وسهلة التحضري يف املنزل.
املكونات:
فراولة
زنجبيل

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

ليمون
خيار
حبق
طريقة التحضري:
 -١قطع�وا الليم�ون إىل رشائ�ح
دائري�ة كم�ا الخي�ار والفراول�ة
والزنجبي�ل ،ث ّم ضع�وا القطع يف

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

زجاج�ة أو «مرطب�ان» حس�ب
الطريقة التي تفضلوها.
 -2أضيفوا بع�ض أوراق النعناع
أو الحبق.
 -3اسكبوا املاء يف الزجاجة.
 -4ارشبوا من ه�ذه املياه طوال
اليوم.

07801969233
07901463050
07709670606

حينم�ا بدأ فريوس كورونا يف التم ّدد واالنتش�ار يف العالم ،كنت يف
أوروبا يف زيارة تنقلت فيها بني فرنس�ا وأملانيا وسويرسا ،قبل أن
أع�ود إىل القاهرة بع�د أن ق ّدمت موعد رحلتي ،ح�ني بدأت الدول
تغل�ق حدودها وتوقف حرك�ة الطريان .وعى الرغ�م من أن عدد
بخوف ّ
يعطل
اإلصابات وقتها كان يزداد يوميا ،إال أنني لم أش�عر
ٍ
حياتي ،كن�ت أقابل أصدقائي ،نلتقي يف أماك�ن مزدحمة ،وكنت
ّ
أس�تقل املواصالت العامة ،وأمي يف الش�وارع ،أذهب إىل املطاعم
ّ
واملتاجر من دون أن أس�تخدم أي وسيلة حماي ٍة من التي تتحدث
عنه�ا منظمة الصح�ة العاملي�ة ،إذ إن األقنعة الطبي�ة والكحول
الطبي ُفقدت فجأة من صيدليات برلني ومتاجرها املختصة .قيل
وقتها إن الالجئني هم أكثر من اش�رتى تلك األشياء وخ ّزنها لديه،
ليستخدموها الحقا .الالجئون هنا ليسوا فقط السوريني والعرب
بطبيع�ة الحال ،بل كل من قص�د أملانيا هربا من حرب أو مجاعة
أو فقر أو اضطهاد يف بلده ،ولكم أن تق ّدروا س�يكولوجية الالجئ
ه�ذا يف أثناء الكوارث ،وغريزة البقاء الت�ي تجعله حذرا تجاه ٍّ
أي
من بوادر الخوف من فقد األمان .ويف كل حال ،األملان الذين عانوا
طويال من سنوات الحرب العاملية الثانية ،والحصار والدمار ،فيهم
الصفات نفس�ها ،وهو ما جعل موا ّد كثرية ُتفقد من األس�واق يف
بداية انتشار الفريوس.
بي�د أن مظاه�ر الحياة يف برلني ل�م تكن قد تغ�ريت .قبل قرارات
إغالق األماك�ن العامة ،كانت املتاجر ممتلئ�ة ،واملطاعم ممتلئة،
والحدائ�ق واملقاه�ي والب�ارات .كان الجميع يتح�دث عن خطر
الف�ريوس ،والجمي�ع أيضا يم�ارس حياته الطبيعي�ة يف الحركة
والتنقل واللقاءات واالجتماعات واملناس�بات ،وكأن هناك تواطؤا
م�ع الحياة ض�د فريوس ال ُي�رى ،كنت جزءا من ه�ذه الالمباالة
ً
خائفة .يف هذا الوقت ،كانت وسائل
الجمعية ،حذرة لكنني لس�ت
ّ
تتح�دث عن الف�ريوس بوصفه ع�دوا قادما للفتك
اإلع�الم كلها
بالبرشية ،وعى الجميع االس�تنفار ملواجهته يف معرك ٍة قد تكون
ح�رب ما ،وثمّة حالة
أط�ول مما نتخيّ�ل .ثمّة إذا ً ترصيحات عن
ٍ
تعبئ�ة دولية للمواجهة :إغالق كل أش�كال الحياة اليومية ،إغالق
الح�دود ،إيقاف الط�ريان حول العال�م ،منع التج�ول ،باختصار
تعطي�ل كامل للحياة ،وضع البرش جميع�ا يف متاهة الخوف التي
كانوا ،إىل وقت قريب جدا ،يحاولون تجنبها ،بيد أن عدوى الخوف
انت�رشت بني الجميع قبل انتش�ار الفريوس نفس�ه ،وتنقلت من
ً
ً
مغلقة تلف
دائرة
األفراد إىل املجاميع إىل الش�عوب ،صار الخ�وف
العالم و»توحّ ده» عى رأي نيتشه (الخوف يوحّ د العالم).
بع�د عودت�ي إىل القاه�رة ،ثم التزام�ي العزل الصح�ي ،ومتابعة
م�ا يح�دث يف العالم ،ب�دأ الخوف عن�دي يأخذ منح�ى تصاعديا.
عانيت فعال من نوبات هلع لم أعرفها يف حياتي .كنت أش�عر بأن
الف�ريوس موجّ ه يل أن�ا فقط ،وأن أي فع ٍل أقوم به هو اس�تدعاء
ً
جاه�دة التخلص من ه�ذا الهل�ع الغريب عى
للخط�ر .حاول�ت
ش�خصيتي أصال ،لكن األمر كان يزداد س�وءا ،رصت متوجس�ةً
حتى من الحاجيات التي أطلبها عى الهاتف .أتجنب لقاء أي أحد،
ص�ار اآلخرون يل هم «الجحي�م» فعال كما يقول س�ارتر .أصبت
بع�دوى الح�ذر م�ن الب�رش ،وكأن كل أحد عدوٌّ مف�رتض يحمل
الخط�ر يل ،حت�ى أقرب أصدقائي .كنت أعيش يف دائر ٍة من الش�ك
والخوف مرعبة ،لم أستطع معها فعل أي يشء يف حياتي ،وكأنني
أعيش عى هامش األش�ياء والحياةّ ،
أكثف تركيزي يف يشء واحد،
النجاة .الحياة يف القاهرة لم تتوقف يف النهار ،وأنا أقيم يف منطق ٍة
مزدحم�ة وضاجّ ة .هذا بحد ذاته كاد يصيبن�ي بالفصام ،الحياة
أمامي تس�ري عى قدميه�ا برسعة وصخب ،وأن�ا يف بيتي الذي ال
يدخل�ه أحد ،وخائفة إىل ه�ذا الحد .لم يطل األمر كثريا ،ش�فاني
الصخ�ب حول بيتي من الخوف ،غ�ري أن حالتي أخذت بعدا آخر،
عزل�ة الخوف من الفريوس جعلتني أكثر ميال إىل الوحدة ،الوحدة
بمعناه�ا املادي ،ال النفيس فقط ،لم أعد أهتم كثريا بالخروج من
ّ
أتش�وق لذلك ،ال رغب�ة يل برؤية األصدقاء ،ال خوفا
املنزل ،لم أعد
من الع�دوى ،وإنما حبا بالبقاء وحدي يف من�زيل .أمارس الروتني
اليوم�ي الذي فرضه العزل الصحي عى حياتي .أنا التي ال عادات
يومية يل ،صار الروتني طقس�ا أستمتع به وأخىش تغيريه ،أشعر
غريب كلما قرّرت الخروج من املنزل ألي س�بب ،وكثريا ما
بثق� ٍل
ٍ
ً
مكتفية بمراقب�ة الحياة من رشفتي
أتراج�ع عن فكرة الخروج،
الصغرية ،وأنا أفكر بما س�تكون عليه حايل ،بعد أن تنتهي القيود
املفروضة عى حركة البرش ،وتعود الحياة إىل سابق عهدها!

عالقة السمنة والتنحيف
بـ «انستغرام»

أظهرت دراس�ة جديدة أن نرش الصور الشخصية عى موقع “انستغرام”،
من أجل الحصول عى املزيد من اإلعجابات والتعليقات ،قد يزيد من خطر
حدوث اضطراب يف األكل.
وكش�ف باحثون بجامع�ة “فلوريدا” عن وجود راب�ط ثابت ومبارش بني
نرش الصور عى “إنستغرام” وعوامل الخطر الضطرابات األكل.
ووجدت الدراس�ة ،أن نرش الصور س�اهم يف زيادة القل�ق ،وعزز الحوافز
لتقييد تناول الطعام وممارسة الرياضة مقارنة بعدم نرش الصور.
وقال�ت الباحثة “بامي�ال كيل” ،األس�تاذ ىف جامعة “فلوري�دا”“ :مقارنة
بالصور املنشورة ،لم نش�هد أي انخفاض يف عدد اإلعجابات أو التعليقات
للصور غري املنش�ورة عى “إنس�تجرام” ،مع العلم أن هذا يمكن أن يقلل
الضغوط الضارة لتغيري املظهر العام”.
وهدفت الدراس�ة يف ذلك إىل اس�تخدام تصميم م�ن مرحلتني لتحديد مدى
ارتباط ن�رش الصور املح�ررة باضطرابات الطع�ام ،باإلضافة إىل أعراض
القلق واالكتئاب لدى طالب الجامعات من الذكور واإلناث.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
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