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تـعـزيـة

علي الدراجي

يتق�دم مدير قس�م العالق�ات واالع�الم ملديرية رشط�ة نجدة
بغداد العميد غس�ان عب�د الرحمن وجميع ضباط ومنتس�بي
القس�م بالتعازي الحارة اىل الزميل االستاذ عيل الدراجي رئيس
مؤسسة املستقبل العراقية لوفاة والدته سائلني املوىل عز وجل
أن يتغمدها بواس�ع رحمته وان يس�كنها فسيح جناته ويلهم
أهلها الصر والسلوان.
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تقليص اهلياكل اإلدارية للدولة وتوسيع قاعدة املشمولني باحلامية االجتامعية
رئيـس الـوزراء
يتـوىل اخلـارجية ويـوزع الـوزارات
ص3
الشاغرة عىل أعضاء الكابينة

حمافظ البرصة:
تأخر رصف رواتب «األجور يوميـة»
ص3
نتيجـة عدم إقرار املوازنة

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

عقد مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية الثانية،
أم�س الثالثاء ،برئاس�ة رئيس مجل�س الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي .وافتت�ح رئي�س مجلس
الوزراء الجلسة بكلمة أكد فيها أن هذه الحكومة
هي حكومة التحديات الصعبة ،وأهمها التحدي
االقتص�ادي ومحارب�ة الفق�ر والبطال�ة ل�دى
الش�باب والتوزيع العادل للثروات ،داعيا الوزراء
واملس�ؤولني يف الحكومة لالبتعاد عن املجامالت
واملحسوبيات والتدخالت السياسية والعمل عىل
تطوير مؤسسات الدولة وليس العمل السيايس.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده عىل حماية
ح�ق التظاهر وع�دم التس�امح م�ع أي اعتداء
يتعرض�ون ل�ه ،الفت�ا ً إىل أن الحكوم�ة هدفه�ا
تحقيق تطلعاتهم املرشوعة.
وأضاف الكاظكي «لن نجامل عىل حساب كرامة
املواط�ن ومصلح�ة الوط�ن ،ونعم�ل إلنق�اذ ما
يمكن إنقاذه ومواجه�ة األزمات وتنويع موارد
الدول�ة» .وبش�أن عم�ل القوات املس�لحة ،أكد
الكاظم�ي أن «الجيش والق�وات األمنية البطلة
تحمّلت الكثري ،ويجب إعادة الهيبة للمؤسستني
العس�كرية واألمنية» .وأص�در مجلس الوزراء
عددا من القرارات ومن بينها« ،تقليص وترشيد
الهي�اكل اإلداري�ة للدول�ة ع�ن طري�ق قيام كل
جه�ة حكومي�ة بتقديم رؤيتها يف ه�ذا املجال»،
فيما ش�دد عىل أخذ اإلج�راءات املالئمة بترشيع
القوانني الت�ي تتطلبها عملي�ة إنجاح الحكومة
اإللكرتونية وقيام الوزارات والجهات الحكومية
باإلرساع يف اجراءاتها ألتمتة أعمالها.

التفاصيل ص5

مـوقـع كـردي :هتريـب ( )6مليـار يـورو من كردستـان اىل اخلـارج

املالية الربملانية عن حكومة الكاظمي :أمامها حتد صعب يف معاجلة ملف املوازنة

ص2

ص2

وزير الصحة :سنرشع بـ «احلجر املناطقي»
بالتنسيق مع القوات األمنية

بغداد  /المستقبل العراقي
انتقد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي
مخالف�ة بع�ض املواطن�ني للتعليم�ات
الوقائية م�ن فريوس كورون�ا ،مؤكدا ً أن
الجه�ات املعني�ة ب�ارشت بالتنس�يق مع
الق�وات األمني�ة للب�دء بخط�وات الحجر
املناطق�ي يف املواق�ع الت�ي أرشت فيه�ا
اإلصاب�ات ،فيم�ا س�جل الع�راق ارتفاعا ً
جدي�دا ً بأع�داد املصاب�ني ب�»كورون�ا».
وق�ال التميم�ي ،يف ترصي�ح صحفي ،إن
«بعض املناطق تش�كل بؤرا وبائية قابلة
لالمت�داد نتيجة ع�دم االلت�زام بتعليمات

«رويرتز»« :أوبك »+ال تعتزم االلتزام بتقليص إنتاجها بعد حزيران
بغداد  /المستقبل العراقي
ذكرت وكالة «رويرتز» عن مصادر مطلعة ،أمس الثالثاء،
أن مجموع�ة «أوب�ك »+تريد الحفاظ ع�ىل معدل خفض
إنت�اج النفط عند  9,7مليون برمي�ل يوميا بعد حزيران،
خالف�ا مل�ا اتف�ق علي�ه أعض�اء املجموعة ح�ول خفض
إضايف.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعالن كل من السعودية والكويت
واإلم�ارات ع�ن خفض طوعي إض�ايف يف حج�م إنتاجها
النفطي فوق التزاماتها يف إطار اتفاق «أوبك ،»+مما دفع
أسعار النفط لالرتفاع عىل الفور.

حمافظ بغداد
يعلن رفـع أسمـاء متقـاعـدي
الرتبية إىل املالية
ص3

الحظ�ر الوقائي» .وأض�اف التميمي أن
«الوزارة ستقوم بعملية الحجر املناطقي
يف املناط�ق التي أرشت فيها اإلصابات بعد
تشكيل فرق طبية متكاملة».
يذك�ر أن وزي�ر الصحة حس�ن التميمي،
قال يف بيان س�ابق ،إن «اس�تمرار ارتفاع
اإلصاب�ات يف مناط�ق ع�دة نتيج�ة عدم
االلت�زام بتعليم�ات الحظ�ر الجزئ�ي،
والته�اون يف توف�ري متطلب�ات التعقي�م
ولبس الكمامات يف أماكن العمل ،وتجنب
مراجعة املراكز واملستشفيات عند ظهور
أعراض وب�اء كورون�ا املس�تجد ،يدفعنا
لدراس�ة خيارات عدة منه�ا إعادة الحظر

الشامل أو الحظر املناطقي بهدف حماية
املواطن�ني» .ودع�ا «املواطن�ني كافة اىل
االلت�زام بالتعليم�ات الص�ادرة من خلية
األزم�ة ألهميتها يف كرس سلس�لة انتقال
الوباء ب�ني األفراد وتقليل نس�ب اإلصابة
وم�ا يرافقها من تقلي�ل الوفيات الناتجة
عن الوباء».
إىل ذل�ك ،أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة
املوقف الوبائي اليومي لإلصابات املسجلة
بفريوس كورونا املستجد يف العراق.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه أن�ه «ت�م فحص
( )275٦نموذج�ا يف كاف�ة املخت�رات

املختصة يف العراق ،وبذلك يكون املجموع
ال�كيل للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ بداي�ة
تسجيل املرض يف العراق (.»)1٣2٤57
وأضاف «س�جلت مخترات وزارة الصحة
والبيئ�ة ( )95إصاب�ة يف الع�راق موزعة
كالتايل:
بغداد /الرصافة٣2 :
بغداد /الكرخ2٦ :
مدينة الطب1٣ :
البرصة18 :
كربالء1 :
دياىل5 :

التفاصيل ص5

اردوغان يباغت العراق بتشغيل سد «أليسو» األسبوع املقبل

وتزامنا مع ذلك ،أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن وزيري
الطاقة الرويس ألكسندر نوفاك ،واألمريكي دان برويليت،
بحثا هاتفيا «الوضع الحايل وآفاق س�وق النفط العاملية،
واإلجراءات الجماعية املتخذة لتحقيق استقرار السوق».
ويف  12نيس�ان امل�ايض توصلت دول «أوب�ك »+إىل اتفاق
تاريخي لخفض اإلنتاج بواقع  9.7مليون برميل يوميا يف
شهري أيار وحزيران .2020
عىل أن يتم خفض إنت�اج املجموعة يف النصف الثاني من
العام الجاري بواقع  7.7مليون برميل يوميا ،ومن كانون
األول  2021وحت�ى نهاية نيس�ان  ،2022خفض اإلنتاج
بواقع  5.8مليون برميل يف اليوم.

التخطيط :توزيع منحة الطـوارئ أصبـح من مسؤوليـة البنك املركزي
الدفاع تدعو املعينني اجلدد لاللتحاق بالوحدات املنقولني اليها

حمافظ نينوى
يقرر تقليص حظر التجوال
« »5ساعات يومي ًا
ص3

النفط تعلن وصول
مستلزمات طبية متطورة للكشف
عن اصابات «كورونا»
ص3

يونس حممود :رابطة الالعبني
الدوليني ال يمكن ان تعمل دون دعم
احتاد الكرة
ص7

ص2

ص2

ص3

الرتبية تقرر شمول طلبة االمتحانات «اخلارجية» بحذف وتقليص املواد الدراسية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلنت وزارة الرتبية ،أمس الثالثاء ،عن شيمول املتقدمين لالمتحانات التمهيدية
“الخارجيية” للعام اليدرايس  2020 -2019بحيذف وتقليص املناهج الدراسيية،
اسوة بأقرانهم من الطلبة املنتظمن يف الدوام ،واملزمع انطالقها يف االول من شهر
حزييران املقبل ،نتيجة الظروف االسيتثنائية التي عطلت اليدوام واخرها فريوس
كورونا.
وذكيرت اللجنة الدائمة لالمتحانات يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسيخة منه،
إن قرار تقليص املواد يأتي حرصا من الوزارة عىل إنهاء العام الدرايس بنجاح» ،اذ
تمثل بدمج املواد وتعليق اخرى ،فضال عن حذف عدد من الفصول الدراسيية ،إثر
اجتماعات مستفيضة مع اللجان املختصة.
ودعت الوزارة التالميذ والطلبة اىل بذل مزيد من الجهد والتمسيك بالجدية حفاظا
عىل مستقبلهم الدرايس ولتجاوز الظروف االستثنائية التي مروا بها.
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تقليص اهلياكل اإلدارية للدولة وتوسيع قاعدة املشمولني باحلامية االجتامعية
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

عقيد مجلس الوزراء جلسيته االعتياديية الثانية ،أمس
الثالثياء ،برئاسية رئييس مجليس اليوزراء مصطفى
الكاظمي.
وافتتح رئيس مجلس الوزراء الجلسية بكلمة أكد فيها
أن هيذه الحكومية هيي حكومية التحدييات الصعبة،
وأهمها التحيدي االقتصادي ومحاربية الفقر والبطالة
لدى الشيباب والتوزييع العادل للثيروات ،داعيا الوزراء
واملسيؤولن يف الحكومية لالبتعياد عين املجاميالت
واملحسوبيات والتدخالت السياسية والعمل عىل تطوير
مؤسسات الدولة وليس العمل السيايس.
وجيدد رئيس مجليس الوزراء تأكيده عيىل حماية حق
التظاهير وعيدم التسيامح ميع أي اعتيداء يتعرضون
ليه ،الفتيا ً إىل أن الحكومية هدفهيا تحقييق تطلعاتهم
املرشوعة.
وأضياف الكاظكيي «لين نجاميل عيىل حسياب كرامة
املواطين ومصلحية الوطين ،ونعميل إلنقاذ ميا يمكن
إنقاذه ومواجهة األزمات وتنويع موارد الدولة».
وبشأن عمل القوات املسلحة ،أكد الكاظمي أن «الجيش
والقيوات األمنية البطلية تحمّلت الكثيري ،ويجب إعادة
الهيبة للمؤسستن العسكرية واألمنية».
وأصيدر مجلس الوزراء عددا من القيرارات ومن بينها،
«تقليص وترشييد الهيياكل اإلدارية للدولية عن طريق
قيام كل جهة حكومية بتقدييم رؤيتها يف هذا املجال»،
فيما شيدد عىل أخذ اإلجراءات املالئمة بترشيع القوانن
التي تتطلبها عملية إنجاح الحكومة اإللكرتونية وقيام
اليوزارات والجهات الحكوميية بياإلرساع يف اجراءاتها
ألتمتة أعمالهيا ،وخاصة يف مجال الكميارك والرضيبة
وتقديم تقارير شيهرية عن نسيب تق ّدمهيا اىل األمانة
العامة ملجلس الوزراء.
وقرر مجلس الوزراء «إعادة دراسية مشياريع القوانن
املتعلقية بمكافحية الفسياد ،وبما يف ّعل مين اجراءات
مكافحتيه ويقيوي نجاعتها ،والتأكيد عيىل تعزيز دور
املؤسسيات املعنيية بذليك مين هيئية النزاهية وديوان

الرقابية املالية االتحادي بالتنسييق ميع األمانة العامة
ملجلس الوزراء».
وأكيد مجلس الوزراء عىل حرية تبيادل املعلومات وحق
الحصيول عليها من خيالل اإلرساع بترشيع قانون حق
الحصول عىل املعلومة.
وكليف املجلس وزارة التخطيط بالتنسييق مع الجهات
املعنية ملراجعية تعليمات تنفيذ العقيود الحكومية بما
يضمين تحديث املعاييري املعتمدة يف احالية املناقصات،
وأيضيا لتحدييث املعايري املعتميدة يف اختيار املشياريع

االستثمارية.
وقيرر مجلس اليوزراء «رفد مجلس الخدمية االتحادي
باملالكات الوظيفية املالئمة من أجل أخذ دوره وممارسة
مهاميه» ،فيما أعلن «املوافقة عىل قيام صندوق إعادة
إعمار املناطيق املترضرة من العمليات االرهابية بتنفيذ
مستشيفيات متنقلية لحجير وعالج ميرىض فايروس
كورونيا يف املناطيق التي يتيم االتفاق عليهيا مع وزارة
الصحية واملحافظيات مين خيالل املنحية املق ّدمة من
اليوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية األملانية

عرب بنك التنمية األملاني والبالغ مقدارها ()15000000
خمسة عرش مليون يورو».
وأكيد مجليس اليوزراء عيىل «اإلرساع بترشييع قانون
املوازنية العامية بميا ينسيجم ميع متطلبيات الوضع
املايل وانخفاض مسيتوى سيعر النفط وتنويع مصادر
املوازنة».
وحث املجلس وزارة النفط عىل اإلرساع يف انجاز مرشوع
قانون النفط والغاز.
وبحسيب بيان مجلس اليوزراء الذي تلقت «املسيتقبل
العراقيي» نسيخة منيه ،حث شيدد املجلس عيىل قيام
وزارة العميل والشيؤون االجتماعيية بالتنسييق ميع
وزارة التخطيط ووزارة املالية بدراسية توسييع قاعدة
املشيمولن بقانيون الحمايية االجتماعيية مين خالل
تحسن آلية الشمول بواسيطة االستهداف الديموغرايف
باعتمياد بيانيات الفقير والبحيث االجتماعيي ُ
وتق ّدم
الدراسة خالل مدة شهر واحد.
وقيرر املجلس تشيكيل خليية الطوارئ لإلصيالح املايل،
وتشيكيل خلية إلدارة الوضع املايل يف ضوء األزمة املالية
الراهنة ووضيع الحلول الالزمة لتحقييق اإلصالح املايل
وتحسين أداء املؤسسيات املالية ،عىل أن تكون الخلية
برئاسة رئيس مجلس الوزراء وله أن يخوّل وزير املالية
إلدارة الجلسيات يف حيال غيابه وعضويية كل من وزير
املالية ،وزيير الخارجية ،وزير التخطيط ،محافظ البنك
املركيزي ،مستشياري رئيس اليوزراء الذين يسيميهم،
األمن العام ملجلس اليوزراء ،وممثل عن األمانة العامة
ملجلس الوزراء،
وبحسب البيان ،فإن هذه الخلية ستتوىل «ضمان توفري
السييولة املالية» ،و»إتخاذ القرارات الخاصة باإلصالح
املايل من خالل ترشييد اإلنفاق وتعظيم املوارد وإصالح
املؤسسات املالية ،بما يف ذلك إعادة هيكلتها».
وسيكون من مهام خلية الطوارئ «وضع خطط تمويل
ملشاريع اإلعمار والتنمية واالستثمار ،بما يف ذلك موارد
وآلييات التمويل مين خارج اإلنفياق الحكومي» ،فضالً
عن «تحسين االجراءات وأتمتة األنظمة يف املؤسسيات
املالية».

تسجيل ( )95اصابة وشفاء (ً )113
مصابا من «كورونا»

وزير الصحة :سنرشع بـ «احلجر املناطقي» بالتنسيق مع القوات األمنية
بغداد  /المستقبل العراقي
انتقيد وزير الصحة والبيئة حسين التميمي
مخالفة بعض املواطنن للتعليمات الوقائية
من فريوس كورونا ،مؤكدا ً أن الجهات املعنية
بارشت بالتنسييق مع القوات األمنية للبدء
بخطيوات الحجير املناطقيي يف املواقع التي
أرشت فيهيا اإلصابيات ،فيما سيجل العراق
ارتفاعا ً جديدا ً بأعداد املصابن بي»كورونا».
وقيال التميميي ،يف ترصييح صحفيي ،إن
«بعيض املناطق تشيكل بؤرا وبائيية قابلة
لالمتيداد نتيجية عيدم االلتيزام بتعليميات
الحظير الوقائيي» .وأضياف التميميي أن

الفتح يعلن رفـض القــوى
السياسية ملرشحي الكرد
لوزاريت اخلارجية والعدل
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلين تحاليف الفتح ،أميس الثالثاء،
عين رفيض العدييد مين الكتيل
السياسيية مرشيحي الكرد لوزارتي
العيدل والخارجية ميا يعني صعوبة
تمريرهميا بالربمليان وعيىل الكيرد
استبدالهما.
وقال النائب عن الفتح حنن القدو يف
ترصييح صحفي ان “الكتيل الكردية
قدميت ملصطفيى الكاظمي بشيكل
رسمي خالد شواني مرشحهم لوزارة
العدل وفؤاد حسن مرشحهم لوزارة
الخارجية”.
واضياف ان “املرشيحن االثنين
يواجهان رفضا واسعا من قبل الكتل
السياسيية وعدم امكانية تمريرهما
بالربملان” ،الفتا اىل ان “خالد شيواني
رفض لرفعه مسيبقا السيالح بوجه
القيوات االمنيية فيميا رفيض فيؤاد
حسين لسيوء ادارته يف وزارة املالية
بحكومة عبد املهدي”.
واوضيح انيه “ال خييار اميام الكرد
سوى تغيري مرشحيهم باخرين اكثر
مقبولية إلمكانية تمريرهم”.

«الوزارة سيتقوم بعملية الحجير املناطقي
يف املناطيق التي أرشت فيهيا اإلصابات بعد
تشكيل فرق طبية متكاملة».
يذكر أن وزير الصحة حسن التميمي ،قال يف
بيان سابق ،إن «اسيتمرار ارتفاع اإلصابات
يف مناطق عدة نتيجة عدم االلتزام بتعليمات
الحظر الجزئي ،والتهاون يف توفري متطلبات
التعقييم ولبس الكماميات يف أماكن العمل،
وتجنب مراجعة املراكز واملستشيفيات عند
ظهور أعراض وباء كورونا املستجد ،يدفعنا
لدراسية خييارات عيدة منها إعيادة الحظر
الشيامل أو الحظر املناطقيي بهدف حماية
املواطنين» .ودعيا «املواطنين كافية اىل

االلتزام بالتعليمات الصادرة من خلية األزمة
ألهميتها يف كرس سلسيلة انتقال الوباء بن
األفراد وتقليل نسيب اإلصابية وما يرافقها
من تقليل الوفيات الناتجة عن الوباء».
إىل ذلك ،أعلنت وزارة الصحة والبيئة املوقف
الوبائي اليومي لإلصابات املسجلة بفريوس
كورونا املستجد يف العراق.
وذكر بيان للوزارة تلقت «املستقبل العراقي»
نسخة منه أنه «تم فحص ( )2٧5٦نموذجا
يف كافة املختربات املختصة يف العراق ،وبذلك
يكيون املجموع اليكيل للنمياذج املفحوصة
منيذ بدايية تسيجيل امليرض يف العيراق
(.»)1٣2٤5٧

وأضياف «سيجلت مختيربات وزارة الصحة
والبيئية ( )95إصابية يف العيراق موزعية
كالتايل:
بغداد /الرصافة٣2 :
بغداد /الكرخ2٦ :
مدينة الطب1٣ :
البرصة1٨ :
كربالء1 :
دياىل5 :
 الشفاء11٣ :حالة ،وكما ييل:بغداد /الرصافة٣٣ :
بغداد  /الكرخ1 :
مدينة الطب1٧ :

النجف2 :
البرصة٤٣ :
كركوك9 :
واسط1 :
اربيل1 :
ذي قار٤ :
صالح الدين2 :
 الوفييات :حالتان  :حالة واحدة يف بغداد/الرصافة ،وحالة يف مدينة الطب
مجموع اإلصابات291٣ :
مجموع الوفيات112 :
مجموع حاالت الشفاء190٣ :
الراقدين الكيل٨9٨ :

استقبل رئيسها واعضاءها ..وشدد على ضرورة حيادية واستقاللية عملها

الكعبي :جيب أن تستقي املنظامت الدولية معلوماهتا من مفوضية حقوق اإلنسان
بغداد  /المستقبل العراقي
اثنى حسن كريم الكعبي النائب االول لرئيس مجلس النواب،
أمس الثالثاء ،عىل املجهود الكبري الذي تبذله مفوضية حقوق
االنسيان يف العراق طيلة الفرتة املاضية سييما خالل مرحلة
احيداث التظاهرات وفيرتة جائحة فاييروس كورونا ،ورغم
توقف نشياط العديد من املفاصل لكن الجمع الحظ استمرار
عميل املفوضية جنبا اىل جنب مع القطاعن الصحي واالمني
وبقية القطاعات السياندة ،مشيددا عىل حيادية واستقاللية
عميل املفوضية .جياء ذلك خالل اسيتقباله بمكتبه وفدا من

مفوضية حقوق االنسان يف العراق برئاسة عقيل املوسوي.
و قال الكعبي «اننا حرصنا وبشيكل دائيم عىل اهمية وجود
جهية ترعيى حقيوق االنسيان بكافية التفاصييل يف العراق
ورضورة تعاونهيا ميع كافة املنظميات الدوليية التي تعمل
بهيذا االتجاه ،وبنفس الوقت رفضنا خروج تقارير ملنظمات
دولية تحيوي معلومات مضللة وغيري حقيقية ،واعتمدت يف
جمعها عىل وسائل اعالم مغرضة وجهات لديها اهداف ترمي
اليها ،وكان يجب ان تخرج هيذه التقارير قريبة من تقارير
املفوضيية العراقية التي هي االقرب للشيارع العراقي والتي
تحرص بشيكل دائم عىل اسيتنباط معلوماتها وارقامها من

مصادرها الرسيمية لتثبت انها املؤسسية التي تمثل وتدافع
عن حقوق االنسان العراقي.
وجرى خالل اللقاء بحث عدد من املواضيع املتعلقة باستمرار
خطر جائحة كورونا ،حيث اشيار اىل ان الفرتة القليلة املقبلة
هيي اخطر من الفيرتة املاضيية ،حيث ملس الجمييع اهمال
كامل يف مواضيع السيالمة العامة والوقاية ،ورغم ان العراق
عمل بجهد كبري لكن هذا اليييييرتاخي قد يهدر جميع هذه
الجهود وتعود نسب االصابات اعىل بكثري من الفرتة السابقة،
وهنا يجب عىل الجهات املعنية الحذر واللجوء لوسائل وقائية
اكثر فاعلية.

املالية الربملانية عن حكومة الكاظمي :أمامها حت ٍد صعب
يف معاجلة ملف املوازنة
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت اللجنة املالية النيابية ،أمس الثالثاء،
أن «تحدييا صعبا جيداً» يواجيه الحكومة
الحاليية يف معالجة املشياكل التيي تحيط
بترشييع املوازنة االتحاديية للعام الحايل يف
ظل التحدييات الحالية وانخفاض اسيعار
النفط ،مشيريا اىل ان الحكومة السابقة لم
تسيتمع للنداءات والتحذييرات حتى وصل

العجز املايل لنحو  ٧0مليار دوالر.
وقيال عضيو اللجنية احمد حمه رشييد يف
ترصيح صحفي إن «احد اهم املشاكل التي
نعانيي منهيا منذ فيرتة طويلية واىل اليوم
يف املجال امليايل ،هو االيراد احيادي الجانب
واليذي يبقى رهينة بتذبذب اسيعار النفط
عامليا» ،مبينيا ان «االقتصاد العراقي طاملا
كان اقتصيادا هشيا فهيو يتأثير بجمييع
التغيريات التي تحصل يف اسعار النفط».

واضياف رشييد ،ان «قانيون االدارة املالية
يف مادتيه السيابعة ينيص عيىل ان اليكون
العجيز باملوازنية اكثير من نسيبة  %٣من
الناتيج القوميي بمعنيى انيه بحيال كان
الناتيج القوميي  250ملييار دوالر فينبغي
ان ال يتجياوز العجيز  10ملييار دوالر او
 12تريلييون دينيار كحد اقيى» ،الفتا اىل
ان «الحكومة السيابقة لم تسمع للنداءات
والتحذيرات حتى وصل العجز اىل  50مليار

دوالر ،حينهيا عندميا كان سيعر النفيط
 5٣دوالر للربمييل ،اميا الييوم فيان العجز
الرتاكميي ييزداد فجوة حيث يصيل اىل ٧0
تريليون دينار واكثر».
وأكيد رشييد ،أنه «ال يمكن اعيداد مرشوع
قانون املوازنة بشكل يخالف قانون االدارة
املالية ،او يخالف الواقع الحايل الذي نعيشه،
بالتايل فان الحكومة الجديدة امامها تحدي
صعب جدا يف معالجة هذه املشاكل».

رئيس الوزراء يتوىل اخلارجية ويوزع
الوزارات الشاغرة عىل أعضاء الكابينة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مجلس الوزراء ،أمس الثالثاء
عن تويل رئيس اليوزراء مصطفى
الكاظمي حقيبة الخارجية وكالة
وتكليفيه وزراء بحكومتيه بادارة
اليوزارات الشياغرة مين وزرائها
حاليا .وأظهرت وثائق صادرة عن
مكتيب الكاظميي اطلعيت عليها
املستقبل العراقي قرارات بتكليف
عدد من الوزراء للحقائب الشاغرة
بالوكالة لحن تسيمية مرشيحن
لها .وقيرر الكاظمي تيويل حقيبة
الخارجيية وكالية وتكليف الوكيل
األقدم للوزارة عبد الكريم هاشيم
مصطفيى بمهيام وصالحييات

الوزيير .وسييتوىل وزيير الرياضة
عدنان درجال ،مهام وزارة الثقافة
وكالة ،ووزير النقل نارص حسين
مهام وزارة الهجرة وكالة ،ووزير
التعلييم العيايل نبيل كاظيم مهام
وزارة العيدل وكالية؛ اضافية إىل
تويل وزير املالية عيل حيدر عالوي
وزارة النفيط وكالة ووزير الرتبية
عيل حمييد مخليف وزارة التجارة
وكالة.
وكان الربمليان العراقيي قد منح يف
السابع من الشهر الحايل الكاظمي
الثقية و 15وزييرا مين اصيل 20
ضمتهم قائمة قدمهيا إىل الربملان
فيميا تيم تأجيل ترشييح وزيرين
للخارجية واملالية.

موقع كردي :هتريب ( )6مليار يورو
من كردستان اىل اخلارج
بغداد  /المستقبل العراقي
كشيفت مجموعة مين وثائق مرسبة ،أميس الثالثياء ،ان مليارات
اليوروهات قد تم تهريبها من اقليم كردستان اىل الخارج.
وذكير موقع «اي كورد ديييل ،الناطق باالنجليزيية« ،طبقا للوثائق
املؤرخية يف عام  201٨فقد تم تحويل مبلغ  ٦مليار يورو من رشكة
خاصة يقع مقرها يف اربيل تسمى (آبور الند) من مجموعة (Abor
 )Groupاىل خارج االقليم تحت مسمى االستثمار املرصيف».
وطبقا للوثائق فان «املسؤول عن املجموعة شخص يدعى شريوان
كاميل عزيز وهو رئيس الرشكة واملخول بالتوقيع يحمل رقم جواز
السيفر  A٤5٦٦9٧٧لرتتيب رشاء اجهزة مرصفيية بقيمة  ٦مليار
يورو» ،بحسب الوثيقة .
واضاف املوقع «الواضح أنه ال يمكن ألي رشكة يف كردستان العراق
أن يكيون لها رأس مال ضخيم باسيتثناء األرسة الحاكمة يف إقليم
كردستان».
واشار املوقع املعارض للسياسات اللكرجية «لسنوات عديدة اتهمت
منظمات الشيفافية واملرشعون واملراقبون واملنظمات الدولية كبار
املسيؤولن يف حكومية إقليم كردسيتان العراق بالفسياد وغسييل
األموال ،خاصة فيما يتعلق بمصادرة عائدات النفط يف اإلقليم».

اردوغان يباغت العراق بتشغيل
سد «أليسو» األسبوع املقبل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلين الرئيس الرتكيي رجب طيب
أردوغان ،أمس الثالثاء ،بدأ تشغيل
أول توربن ىف سيد أليسيو بجنوب
رشق تركيا األسبوع املقبل.
وأكيد أردوغيان بدء تشيغيل واحد
من ستة توربينات لسد ليسو ،أحد
أكيرب مرشوعات اليري والطاقة يف
 19أيار املقبل ،فيما لم يعلق العراق
حتى اآلن عىل هذه الخطوة.
وتسيبب السيد ،الذي وافقت عليه
الحكومة الرتكية يف عام  199٧من
أجيل توليد الكهربياء للمنطقة ،يف
ترشييد نحو  ٨0ألف شيخص من
 199قرية وأثار قلق السيلطات يف
العراق الذي يخىش من تأثريه عىل
إمدادات املياه لنهر دجلة.
وبعد سنوات من التوقف والتأخري،
بيدأت تركيا يف ميلء خزان السيد
يف تميوز امليايض ،ودعيا نشيطاء
يقيودون حملية ضيد امليرشوع
إىل إفيراغ الخيزان ملخياوف بيئيية
وثقافية .وجاء تشغيل السد ،الذي
سيؤثر عىل حصة العراق من مياه
نهير دجلية وسييؤدي إىل أرضار
بالغة بسبب الجفاف ،وسط رفض
محيل ودويل بسبب األرضار البيئية
الناجمة عنه وخفض معدل تدفق
امليياه إىل العيراق املجياور اليذي
يعانى مين نقص يف امليياه .وقال
عيل أرجول ،أحد أعضاء مجموعة
«حسن كيف» ،ومقرها إسطنبول،
«امليياه ترتفع بشيكل مسيتمر يف
السد منذ  22تموز املايض ..نتفهم

أن جمييع البوابيات مغلقية اآلن
من أجل ملء املياه بشيكل دائم»،
فيميا تقول السيلطات الرتكية إنه
يتم ملء السيد باملياه عىل سيبيل
االختبار.
وفيور اسيتكمال ملء خزان سيد
إليسيو ،الذي تبلغ مسياحته ٣00
كيلوميرت مربع ،سيتغرق بالكامل
بلدة حسن كيف األثرية التي كانت
تسمى قديما «حصن كيفا» تماما
وسط مخاوف من سكان املنطقة
من أن تغيرق قراهم بيأرسع مما
هيو متوقع يف الوقيت الذي ينتظر
فيه كثيريون أن تنقلهم الحكومة
إىل مراكيز سيكينة جدييدة كميا
وعدتهم من قبل.
ويعنى املرشوع إعادة توطن أكثر
من  15ألف سياكن .وتقول تركيا
إن السيد اليذي يبلغ طوليه 1٨20
وارتفاعه  1٣5مرتا سيكون مصدرا ً
مهما للطاقة الكهرومائية.
ومنيذ العيام امليايض ،أدى نقيص
املياه يف العيراق إىل اتخاذ إجراءات
مثيل حظير زراعية األرز ،ودفيع
مزارعن لهجر أراضيهم .وشهدت
مدينية البيرصة احتجاجيات
استمرت شهورا ً بسبب عدم وجود
مياه صالحة للرشب.
ويأتيي قيرار بدء تشيغيل السيد،
بعدميا تصيدرت تركييا قائمية
اليدول األوربيية من حييث ارتفاع
أسيعار الكهرباء والغياز الطبيعى
ىف عيام  ،2020 - 2019وذليك
حسب اإلحصاء الذي أجرته وكالة
اإلحصاء األوروبية.
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أكد توفر السيولة  ..وأعلن احلاجة إىل قرار من املالية للصرف

حمافظ البرصة :تأخر رصف رواتب
«األجور يومية» نتيجة عدم إقرار املوازنة
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

أكد محافظ البرة أس�عد عبد االمر العيداني ،أمس الثالثاء،
أن أس�باب تأخ�ر رصف رواتب املس�تحقن م�ن املحارضين
والعامل�ن يف الدوائ�ر الخدمي�ة
بصفة أجور يومية ،هو ناتج عن
عدم إقرار املوازن�ة العامة للعام
الحايل.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
إن «الس�يولة املالي�ة متوف�رة،
لكن هناك حاجة ماس�ة إىل قرار
رس�مي من وزارة املالي�ة يتعلق
بالرف لعدم اقرار املوازنة».
وأوضح العيدان�ي أنه «ليس من
صالحي�ات املحاف�ظ ال�رف
خ�ارج ضواب�ط وتعليم�ات
املوازن�ة» ،مبين�ا ً أن «موض�وع
ال�رف لألم�وال يعتم�د ع�ىل
الحكوم�ة االتحادي�ة بع�د رف�ع
املوازنة للتصويت عليها من قبل

الربمل�ان العراق�ي ،والقضية ال تتعلق بالبرة وحس�ب وانما
يف العراق بش�كل عام».يش�ار إىل أن املحارضي�ن والعاملن يف
الدوائ�ر الخدمي�ة يف محافظة الب�رة بصفة أج�ور يومية،
نظموا وقفة احتجاجا ً عىل عدم رصف مستحقاتهم املالية
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اراض للمالكات الصحية
العطا ناقش مع زير الصحة مكافحة «كورونا» وتوفري قطع ٍ

حمافظ بغداد يعلن رفع أسامء متقاعدي الرتبية إىل املالية
المستقبل العراقي /طالب ضاحي
أعلن�ت محافظة بغ�داد عن رف�ع جميع
اسماء املتقاعدين يف الدوائر التابعة لها اىل
وزارة املالية لغرض اطالق رواتب املعينن
الج�دد يف مديريات الرتبية الس�ت والبالغ
عددهم  13الفا.
وق�ال محافظ بغداد محمد جابر العطا يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه
إن “املحافظة كانت قد عينت العام املايض،
 13الفا من املتقدمن للتعيينات عىل مالك
مديري�ات الرتبي�ة الس�ت واص�درت لهم
االوام�ر اإلدارية” ،مش�را اىل ان “املعينن
الجدد مقسمون اىل ثالث فئات”.
وأضاف العطا ،أن “الفئة االوىل تشمل من تم تعيينهم
ضم�ن حركة املالك لع�ام  ،2018والثانية هي لحملة
الش�هادات العلي�ا ممن اولته�م اهمي�ة بالغة ضمن
الجه�ود لالس�تفادة من الكف�اءات يف رفع مس�توى
الخدم�ات بالب�الد ،بينم�ا تتضم�ن الفئ�ة الثالث�ة
املحارضي�ن املجانين ممن قدموا الكث�ر اىل العملية
الرتبوية يف اشد االوقات ولم ينقطعوا عن العمل”.
ون�وه العط�ا ب�أن “املحافظة كانت ق�د رفعت خالل
االربعة االش�هر املاضية ،كتبا ً عدة اىل وزارة املالية من
اجل اطالق رواتبهم كونهم لم يتسلموا اي مبالغ رغم
املطالبات الكثرة الرس�مية من قبل املحافظة ،فضال

عن ان الدرجات هي من الحذف واالستحداث” ،مشرا
اىل ان “املحافظ�ة وبن�اء عىل كت�اب وردها من وزارة
املالي�ة كخطوة اوىل الط�الق الرواتب ،رفعت اس�ماء
املحالن ع�ىل املتقاعدين يف دوائره�ا للعام املايض اىل
وزارة املالية لغرض اط�الق رواتب املعينن الجدد من
الفئات الثالث”.
وافصح عن “اعداد املحافظة الئحة باسمائهم حسب
قانون التقاعد الجديد مع جميع التفاصيل باإلضافة
اىل ج�داول باس�ماء املتقاعدين للعام الحايل ألش�هر:
كانون الثاني وشباط واذار ونيسان وضمن مديريات
تربية الكرخ :االوىل والثانية والثالثة ،وتربية الرصافة:
االوىل والثانية والثالثة ،معربا عن امله بأن يتم حس�م

النفط تعلن وصول مستلزمات طبية متطورة للكشف عن اصابات «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة النفط ،أمس الثالثاء ،وصول مس�تلزمات
طبية متطورة للكشف عن فايروس كورونا مقدمة من
رشكة هيونداي الكورية ،يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة
ورشكاته�ا النفطي�ة للمس�اهمة يف دعم جه�ود وزارة
الصحة يف مكافحة فايروس كورونا.
وق�ال مدي�ر ع�ام رشك�ة املش�اريع النفطي�ة محمود
عب�اس يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه

ان “ش�حنة املس�تلزمات الطبي�ة التي تتضم�ن (عينة
فحص) و(نموذج فحص) تصل العراق عىل متن طائرة
خاص�ة يوم غ�د” ،مش�را اىل ان “ذلك يأتي بالتنس�يق
م�ع رشكة هيونداي الذي تقوم بتنفيذ مرشوع مصفى
كرب�الء النفطي ،وس�يتم تس�ليم هذه املس�تلزمات اىل
وزارة الصحة لغرض اس�تخدامها يف إجراء الفحوصات
والكشف عن فايروس كوفيد – .”19
وم�ن جانب�ه ق�ال املتح�دث الرس�مي بأس�م ال�وزارة
عاص�م جه�اد ان “االجه�زة تتأل�ف من ( آر ت�ي – بي

النزاهة توقف رصف قرض بقيمة « »8مليارات دينار
ملخالفته التعليامت
بغداد /المستقبل العراقي
كش�فت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة،
م�س الثالث�اء ،عن قيامه�ا بإيقاف رصف
قرض بمبل�غ( )8,000,000,000مليارات
دين�ار عراقي ،لوجود مخالف�ات بطريقة
منحه.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراقي نسخة منه ،إن “مالكاتها يف مكتب
تحقيق النجف األرشف التي انتقلت إىل أحد
َّ
توصلت،
املصارف الحكومي�ة يف املحافظة
بع�د قيامها بعملي�ات التح�ري ،إىل وجود
مخالفات للتعليمات يف عملية رصف قرض
خارج الضوابط إلح�دى رشكات املقاوالت

العام�ة ،موضح�ة أن قيمة الق�رض تبلغ
( )8,000,000,000ملي�ارات دين�ار ع�ىل
ِّ
ل�كل دفع� ٍة ()4,000,000,000
دفعت�ن،
ملي�ارات دين�ار وبفائدة  ،%4بم�دة إمهال
سنة واحدة”.
وأضاف البيان أن “القرض ُيرَا ُد منحه حسب
تقدير املش�يدات الذي بلغ ( )400,000ألف
دينار للمرت املربع ،وبواقع خمسة وعرشين
أل�ف م�رت ،وإن البن�اء عب�ارة ع�ن م�ادة
“الكسبان والبلوك والش�يلمان والزجاج”،
وه�ي قيمة ضمان تس�ديد الق�رض؛ كون
أرض املرشوع عائدة لبلدية النجف”.
وأوضح ،أن “محرض الكش�ف لم ُي َّ
وقعْ من
قب�ل مدي�ري امل�رف الس�ابقن والخبر

االنبار تعلن االكتفاء الذايت
من املحاصيل الزراعية
االنبار  /المستقبل العراقي
أعل�ن قائممق�ام قض�اء القائ�م بمحافظة االنب�ار احمد املح�الوي ،أمس
الثالثاء ،ان املناطق الغربية س�جلت وللمرة االوىل منذ تحريرها من ارهابي
داعش اكتفاءها من مختلفة املحاصيل الزراعية املتنوعة.
وق�ال املحالوي يف تري�ح صحفي ان “قض�اء القائم غربي االنبار ش�هد
وللم�رة االوىل من�ذ تحريره م�ن ارهابي داعش اس�تغالل معظ�م االرايض
الزراعية املترضرة جراء العمليات االرهابية االمر الذي س�اهم بزراعة نحو
 66ال�ف دون�م من الحنط�ة و  15الف دونم من الش�عر و  9االف دونم من
الذرة الصفراء و  1600دونم من البطاطا و  450دونم من الطماطم و 600
دون�م بصل و  100دونم خيار و  150دونم بامية و  140دونم فلفل و 200
دونم باذنجان و  40دونم بطيخ و  25دونم رقي “.
وأضاف ،أن “قضاء القائم وصوال اىل مناطق الرشيط الحدودي مع س�وريا
شهد استصالح معظم االرايض الزراعية املترضرة جراء العمليات االرهابية
واعادة زراعتها بمختلف املحاصيل الزراعية مما يس�اهم يف اكتفاء القضاء
من مختلفة املحاصيل الزراعية واالس�تغناء عن املستوردة للمرة االوىل منذ
تحريرها من ارهابي داعش”.

جنايات ميسان تصدر حك ًام باحلــبس الشـــديـد
« »٥أعوام عىل مدان بجريمة املتاجرة باملخدرات
ميسان  /المستقبل العراقي
أصدرت محكمة جنايات ميس�ان/
الهيئ�ة األوىل الحك�م ع�ىل م�دان
بجريم�ة املتاج�رة باملخ�درات
بالحبس الشديد ملدة خمس سنوات
م�ع غرام�ة مالي�ة قدره�ا عرشة
مالي�ن دين�ار ويف حال ع�دم الدفع
ُيحبس ملدة سنة واحدة.
وأفاد مراسل املركز االعالمي ملجلس

القض�اء األع�ىل أن «امل�دان اعرتف
بقيام�ه باملتاجرة بالحبوب املخدرة
من�ذ س�نوات طويلة» ،فيم�ا أكدت
أقوال الشهود إدخال املدان للحبوب
املخدرة اىل املحكومن بالسجن.
واض�اف املراس�ل اىل أن «املحكم�ة
أص�درت الحك�م أعاله اس�تنادا ً اىل
أحكام املادة  /28سادسا ً من قانون
املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50
لسنة .»2017

مخالف�ة واضح ٍة
املعتمد ل�دى املرف ،يف
ٍ
ورصيح�ة للتعليمات املرفي�ة ،كما ُت َع ُّد
ٍ
ضعف�ا ً يف الضمان�ات الواج�ب توفره�ا؛
ً
حماي�ة للمال الع�ام من اله�در والضياع،
وع�ىل إثر ذل�ك ت� َّم إيق�اف رصف القرض
معلومات عن مخالفات وش�بهات
لوج�ود
ٍ
فساد وهدر للمال العام فيه.
وأش�ارت الهيئة إىل أنه “ت َّم تنظيم محرض
ضب�ط أص�ويل باملضبوط�ات يف العملي�ة
ضبط قضائي ٍة،
التي تمَّ ت بن�ا ًء عىل مذكرة
ٍ
وعرضه�ا ع�ىل ق�ايض محكم�ة التحقيق
املختصة بقضاي�ا النزاه�ة يف النجف الذي
ق�رَّر تدوي�ن أق�وال املديري�ن الس�ابقن
للمرف”.

الرافدين يعلن قبول كفالة منتسبي
الداخلية والدفاع ملنح قروض السيارات
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن مرف الرافدين ،أمس الثالثاء ،عن قبول كفالة
منتس�بي وزارت�ي الداخلي�ة والدفاع مم�ن يحملون
بطاقات املاس�رت كارد الصادرة من مرفنا حرا يف
منح قروض السيارات.وقال املكتب اإلعالمي للمرف
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،انه “ومن
اجل تس�هيل إج�راءات منح قروض الس�يارات تقرر
قبول كفالة منتس�بي الدفاع والداخلية ممن يحملون
البطاق�ة االلكرتوني�ة ( املاس�رت كارد ) الصادرة من
مرفنا”.وأضاف البيان ،أنه “يمكن قبول تعهد دائرة
الكفيل ملن لم يصدر له بطاقة املاس�رت كارد رشط ان
يكون املقرتض والكفيل ضمن املحافظة الواحدة”.

الداخلية تنفي إلغاء بدل الطعام وإحالة
خرجيي الدورات اخلاصة للتقاعد
بغداد  /المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الداخلية ،أمس الثالثاء ،م�ا تداولته بعض
مواقع التواصل التواصل ووس�ائل االعالم بشأن إحالة
الضباط من خريجي ال�دورات الخاصة للتقاعد وإلغاء
ب�دل الطعام للرشط�ة املحلية ،ودع�ت اىل توخي الدقة
والحذر يف تناول االخبار املتعلقة بعملها .وقالت الوزارة
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنها تنفي
م�ا تم تداوله من قبل بعض مواقع التواصل االجتماعي
ووس�ائل االعالم بخصوص االخب�ار املتداولة عن احالة
الضباط خريجي الدورات الخاصة اىل التقاعد».وأضاف
البي�ان «كم�ا تنف�ي ال�وزارة االخب�ار حول الغ�اء بدل
الطعام للرشطة املحلية» ،مؤكدة انها «اخبار عارية عن
الصحة تماماً».ودعت الوزارة الجميع اىل «توخي الدقة
والحذر يف تناقل االخبار املتعلقة بعمل الداخلية واعتماد
مصادر االخبار الحقيقية واملعروفة لدى الجميع».

يس آر) (تفاع�ل البوليم�راز املتسلس�ل اللحظي) و (يف
ت�ي أم) (متوس�ط انتقال الف�روس) بكمي�ات تكفي
ألج�راء االختب�ار لعرشة آالف ش�خص  ،علما ً بأن هذه
املس�تلزمات تعد من احدث الوس�ائل الطبية املتطورة
والحديث�ة للكش�ف املبكر ع�ن فاي�روس كورونا ومن
مناشئ عاملية رصينة”.
ونوهت وزارة النفط انها س�اهمت بدعم جهود القطاع
الصح�ي للوقاية من فاي�روس بأكثر م�ن ( )14مليار
دينار عراقي.

الدفاع تدعو املعينني اجلدد لاللتحاق بالوحدات
املنقولني اليها
بغداد  /المستقبل العراقي
دعت وزارة الدفاع ،أمس الثالثاء ،املوظفن
املعين�ن الج�دد لاللتح�اق يف الوح�دات
املنقولن اليها.
وذك�ر بيان له�ا تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه ان «املديرية العام�ة لألفراد،
تدع�و املوظف�ن املعينن الج�دد بموجب
كت�ب مكت�ب رئي�س ال�وزراء واملرفق�ة
أسمائهم يف القوائم املدرجة ادناه يف امللحق
(أ) ،اىل االلتحاق للوح�دات املنقولن اليها

واملؤرشة إزاء اس�م كل منهم خالل  7أيام
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وبخالفه سيتم
اصدار ام�ر اداري باعتبار غ�ر امللتحقن
مستقيلن بس�بب الغياب استنادا ألحكام
املادة ( )37الفقرة ( )1من قانون الخدمة
املدنية رقم  24لسنة  1960املعدل».
وأض�اف «أم�ا بالنس�بة لل�ذوات املدرجة
أس�مائهم بامللح�ق (ب) املرف�ق ادن�اه،
عليهم مراجعة معاوني�ة اإلدارة واملديرية
العام لألف�راد لغرض اس�تكمال إجراءات
فك القيد السابق»

املنافذ احلدودية :ايراد ميناء أم قرص الشاميل
بلغ اكثر من « »٣مليار دينار
بغداد /المستقبل العراقي

أكدت هيأة املنافذ الحدودية ،تسجيل ارتفاع يف واردات منفذ ميناء أم قر الشمايل ليوم
 11نيس�ان  ،2020حيث وصل�ت االيرادات الگمركية والرضيبي�ة اىل ( )3,33,758,000
ثالثة مليار وثالثة وثالثون مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون الف دينار عراقي ،جاء
ذلك نتيجة ملمارسه الهيأة دورها الرقابي يف السيطرة واالرشاف والرقابه عىل عمل كافه
الدوائر باملنافذ الحدوديه يف ظل فرض إجراءات مش�ددة أتخذتها هيأة املنافذ الحدودية
نت�ج عنها احب�اط العديد من محاوالت التهري�ب والتالعب يف الرس�وم الكمركيه بكافة
أشكالها للحد من املساس باألمن االقتصادي للبالد من خالل أداء الواجب الوظيفي بكل
مهنية وأتخاذ أجراءات صارمة ضد الفساد االداري واملايل يف عموم املنافذ الحدودية.

كربالء :انطالق محلة ملكافحة بساتني النخيل
ضد حرشة «الدوباس»
كربالء  /المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة زراع�ة كرب�الء ع�ن
انطالق حملة ملكافحة حرشة الدوباس
التي تصيب اشجار النخيل.
وقال مدير اع�الم الدائرة باهر غايل يف
تري�ح صحف�ي ان “حملة واس�عة
انطلق�ت يف جميع
بس�اتن كرب�الء
ملكافح�ة ح�رشة
الدوب�اس الت�ي
تصي�ب أش�جار
النخي�ل به�دف
تقلي�ل أرضاره�ا
الس�لبية حي�ث
يف
اس�تخدمت
الحملة الهولدرات
وعملية الحقن”.
وأض�اف غ�ايل أن
“الحملة س�بقتها
حم�الت تح�ري

وبحث ع�ن الحرشة من قب�ل الكوادر
املتخصصة يف مديري�ة الزراعة ،حيث
م�ن امل ٔومل مكافح�ة  40الف دونم يف
عموم املحافظة”.
واش�ار اىل “ان الحم�الت الجوي�ة
للمكافحة بانتظ�ار اكتمال املوافقات
االصولي�ة لتنطل�ق يف عم�وم مناطق
كربالء”.

ه�ذا امللف بالرسعة املمكنة النصاف هذه
الفئة”.
إىل ذل�ك ،بحث�ت وزير الصح�ة ومحافظ
بغ�داد االجراءات املتخذة ملكافحة فروس
كورونا.
وذك�رت وزارة الصح�ة والبيئ�ة يف بي�ان
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان
الوزير حس�ن محم�د التميم�ي التقى يف
مكتب�ه اليوم االثنن محافظ بغداد محمد
جاب�ر العط�ا ،وت�م خ�الل اللق�اء تعزيز
التعاون وتوحيد الجهود بن وزارة الصحة
واملحافظ�ة وخاص�ة يف مجال الس�يطرة
عىل ف�روس كورون�ا واتخ�اذ االجراءات
املطلوبة بهذا الصدد».
وزف التميم�ي البرشى لكافة م�الكات وزارة الصحة
والبيئ�ة من خالل توف�ر قطع ارايض له�م باالتفاق
م�ع محافظ بغ�داد ،حيث ت�م خالل اللقاء التنس�يق
واالتفاق عىل تشكيل لجان مشرتكة من اجل االرساع
بف�رز قط�ع االرايض وتوزيعها عىل م�الكات الوزارة
املجاهدة.
ب�دوره ،أك�د محاف�ظ بغ�داد اعت�زازه وافتخ�اره
بامل�الكات الصحية وما تقدمه م�ن جهود عظيمة يف
محارب�ة وباء كورونا ،واكد ان ابطال الجيش األبيض
يستحقون منا كل الدعم واالس�ناد تقديرا لجهودهم
البطولية.

حمافظ نينوى يقرر تقليص حظر
التجوال « »5ساعات يومي ًا

المستقبل العراقي  /زهراء علي
قرر محاف�ظ النجف نجم الجبوري ،أمس الثالثاء ،تقليص حظر
التجوال يف املحافظة إىل 7ساعات يوميا.
وقالت املحافظة يف بيان تلقت “املس�تقبل العراقي” نسخة منه،
إن “اس�تنادا للصالحيات املخولة وبناء عىل املصلحة العامة قرر
رئي�س خلية االزمة محافظ نين�وى نجم الجبوري تقليص حظر
التجوال ليكون من الساعة التاس�عة مساء ولغاية الرابعة فجرا
لتسهل حركة املواطنن مع قرب حلول عيد الفطر“.

امانة بغداد :نرفع « »1600طن
من النفايات يومي ًا من مدينة الصدر
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغ�داد ،أمس الثالثاء ،عن قي�ام مالكاتها يف بلديتي
الص�در االوىل والثاني�ة برفع  1600طن م�ن النفايات عن مدينة
الصدر كمتوسط معدل يومي.
وقال�ت األمانة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إن
“مدين�ة الصدر م�ن اكثر مدن الع�راق من حيث عدد النس�مات
كم�ا وتتج�اوز ع�دد النس�مات فيه�ا ع�دد النس�مات يف بعض
املحافظات وكنتيجة طبيعية تكون فيها كمية االفراز عالية جدا ً
تص�ل لهذا املعدل وتتجاوزه يف الظروف االس�تثنائية مثل االعياد
واملناسبات”.
وأكدت االمانة “عمل مالكاتها بش�كل مستمر وبنوبات مختلفة
من اجل الس�يطرة عىل الكميات املفرزة ونقلها اىل مواقع الطمر
النهائ�ي رغ�م املعوقات والصعوب�ات التي تواجهها والس�يما يف
الظروف االستثنائية الحالية التي يمر بها بلدنا العزيز”.

التخطيط :توزيع منحة الطوارئ
أصبح من مسؤولية البنك املركزي
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التخطيط ،أم�س الثالثاء ،أن إطالق منحة الطوارئ
أصبح من مس�ؤولية البنك املركزي العراق وخرج من مس�ؤولية
الوزارة.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة عبد الزه�رة الهنداوي يف
تري�ح صحفي ان “الوزارة أنهت كاف�ة اإلجراءات فيما يتعلق
تدقي�ق البيان�ات الخاصة باملتقدم�ن عىل منحة الط�وارئ منذ
االسبوع املايض “.
وأضاف ،أن “البنك املركزي هو الجهة املعنية بعملية توزيع املنحة
ع�ىل اعتبار أن الحس�اب مفتوح ل�دى البنك” ،مؤك�دا أن “وزارة
العمل والش�ؤون االجتماعية سلمت البنك املركزي البيانات كافة
املتعلقة باملنحة”.
ولف�ت إىل أن “البن�ك املرك�زي س�يتوىل عملية ارس�ال الرس�ائل
للمستفيدين عىل شكل وجبات”.
وكان�ت اللجن�ة العليا للصح�ة والس�المة أعلنت ،قبل أس�ابيع،
تعوي�ض املترضرين من إجراءات حظ�ر التجوال بمقدار  30ألفا
لكل فرد.
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فرانسوا جوليان :هل نعيش احلياة احلقة؟
د .فتحي المسكيني

«الحياة الحق�ة François Jullien، -
 »De la Vraie Vieعن�وان الكت�اب
الص�ادر يف باري�س (منش�ورات
لوبرسفات�وار ،يناي�ر )2020
للفيلسوف الفرنيس فرانسوا جوليان،
(م�ن موالي�د  ،)1951وه�و أس�تاذ
فرن�يس يدرس يف جامع�ة باريس -7
دنيس دي�درو ،ويرأس معه�د الفكر
املعارص .أمّ ا مؤلفاته ،فهي مرتجمة
إىل عرشين لغة .اشتهر بدراساته عن
الثقاف�ة الصينية ،حي�ث درَس اللغة
والحضارة الصينية يف جامعة بيجني
وش�انغهاي .والفرضي�ة األساس�ية
لفلس�فته هي رضورة تطوير تفكري
يف معن�ى «الحي�اة» (ع�ى طريق�ة
الرشقيني) بدالً من االنحباس يف تقاليد
السؤال عن معقولية «الوجود» (التي
تف�رض هيمنتها عى الفك�ر الغربي
م�ن اليون�ان إىل الق�رن العرشي�ن).
ّ
ب�أن «اآلخ�ر» ال يمكن
وه�و يؤم�ن
ّ
اللق�اء معه إال يف منطق «وس�طي»،
حيث يصبح خلق «املش�رتك» ممكناً،
وال يك�ون اآلخ�ر محص�ورا ً يف خانة
«التش�ابه» .ولذلك ّ
فإن عناوين كتبه
ه�ي م�ن قبي�ل« :فلس�فة الحي�اة»
(« ،)2011م�ن الوج�ود إىل الحي�اة.
معج�م أوروبي -صيني عن التفكري»
(« ،)2014الحياة عن طريق الوجود.

أخ�اق جدي�دة» (« ،)2016حي�اة
جديدة» (.)2017
ويف خض�م ه�ذا التقلي�د الفك�ري

الطريف ،يأت�ي الكتاب الذي اخرتناه
ّ
الحقة» الذي
هنا ،أي كتاب «الحي�اة
ص�در راهن�اً .يب�دأ الكت�اب بفص�ل

عنوانه «الحي�اة الغائبة» .وهو يفهم
الغياب بوصفه نوعا ً من «االكتظاظ»
يش�عر ب�ه كل ف�رد يف األرض ،وه�و

يتزاي�د تح�ت ضغط «ثق�ل ال مرئي»
يمنع عنه عددا ً هائاً من «املمكنات»
التي انس�حبتّ .
لكن هذا الش�عور ال

يصب�ح حاس�ما ً إالّ عندم�ا ينجح يف
ّ
ش�ك م�ا
التح�وّل إىل «هاج�س» ،إىل
يف ّ
«أن الحي�اة يمك�ن أن تك�ون عى
نح�و آخر غري الحي�اة التي نحياها».
وه�و هاجس قدي�م يف نفوس البرش،
يدعوهم إىل التساؤل فجأة :هل الحياة
التي نحياها «هي حقا ً الحياة»؟ ماذا
لو لم تكن كذلك ّ
وأن شيئا ً «حميمياً»
يف الحياة قد فاتني .ومن ثم االستنتاج
املزعج« :ربما أنا لم أبدأ بعد يف الحياة
بش�كل حقيق�ي» .يش�عر كث�ري من
الن�اس ّ
أن حياته�م مج�رد «مظهر»
من حياة لم يعيش�وها أو هي «شبه
حي�اة»ّ ،
أنه�م يم�رّون «بجان�ب»
حياته�م« ،بجان�ب الحي�اة الحق�ة،
بجانب الحي�اة التي تحيا» ّ
حقاً ،دون
أن يدركوهاّ ،
أنه�م يفوّتونها .وهكذا
تب�دو الحياة «الغربية» يف نظر املؤلف
ّ
وكأنه�ا تيّار من «الحي�وات الزائفة»
الت�ي فق�دت قدرتها ع�ى الدخول يف
عاق�ة «حميم�ة» م�ع نفس�ها .ويف
تقدير املؤلف ّ
إن لس�ان حال الغربيني
ه�و تقوّله�م اليوم�ي« :ماذا ل�و أنّ
حيواتن�ا ربم�ا ل�م تكن غري أش�باه
حي�اة» .طبع�اً ،يحاول الن�اس عادة
نس�يان ذلك مثل نسيان كابوسّ .
ألن
ذلك صار شيئا ً مألوفاً .ويف رأي املؤلف
ّ
أن الوسيلة التي يستعملها الغربيون
لنس�يان ذلك الهاجس وه�و ما يه ّدد
إمكاني�ة التفك�ري في�ه ،ليس ش�يئا ً

آخر سوى «س�وق السعادة والتنمية
نْ
واللت�ني
الت�ي نس�مّيها «ش�خصية»
بأنن�ا ّ
توحيان ّ
نفكر» .هذه البضاعة
الثقافي�ة الت�ي جعلت م�ن «التنمية
الشخصية» موضوعا ً خاصا ً بها ،هي
تنت�ج «فلس�فة مش�بوهة» يف كامل
أوروبا ،ت ّدعي ّ
ّ
«تحسن» إحساس
أنها
ّ
الن�اس بأنفس�هم .ه�ي ترك�ز ع�ى
«الحي�وي وحده» ّ
لكنه�ا بذلك تق ّدم
م�ا ه�و «روحان�ي» ولكن «ب�ا مثل
أع�ى ،دون ّ
أي جه�د أو طلب» .وهو
تدجيل أخاقي تحوّل إىل «إيديولوجيا
مهيمنة» .وحسب تقدير املؤلفّ ،
فإن
هذا النوع من «البادة» ته ّدد الفلسفة
بنفس الطريقة التي تكون بها حياتنا
مه ّددة بالحي�اة الزائف�ة .والحال ّ
أن
األمر يتعلق بنوع من «الفكر الكسول
واالنط�واء ،انطواء التفك�ري وانطواء
الحي�اة» ،عى نحو يمن�ع الحياة كما
يمنع التفكري يف الحياة الحقة .ولذلك
ال توجد من طريقة أخرى لنقد أشباه
التنمي�ة الش�خصية دون أي محتوى
روح�ي س�وى أن نع�ود للتفك�ري يف
«الحي�اة الحقة» من خال الس�ؤال:
كيف يمكن للحي�اة الحقة أن تتحوّل
إىل «مفه�وم يفضح يف نف�س الوقت
م�ا يضعفنا يف الحي�اة الزائفة كما يف
التفك�ري الزائف»؟ كيف يت ّم نس�يان
الحياة داخل الحياة نفس�ها؟ وأخريا ً
كيف نعيد الحياة إىل نفسها؟

اضغاث احالم
حيدر حسين سويري
ُ
رأي�ت أن عش�با ً نبت يف
يا أبت�ي ،إني
ً
رسيع�ا حتى غطى األرصفة
األرض ،ثم انترش
والش�وارع ،ثم بدأ يكب ويكب ،كنت أنا الوحيد
خارج البيوت فالناس التزمت حظراً ،ثم وكأني

رج�ال داخل العش�ب ،ال أفهم
اس�مع أصوات
ٍ
لغتهم
وماذا فعلت؟
هرعت ألخ�ب املس�ؤولني ،وقلت لهم
بما رأي�ت وطلبت مقابل�ة الرئي�س ،فقالوا يل
انتظ�ر ،فقلت لهم ال وقت لدينا ،س�وف يغطي

العش�ب املدين�ة ،ويصع�د ع�ى بي�وت الناس
فيخنقه�م ،عليكم الط�ريان االن وقذف ُه بالنار،
كم�ا يف عفري�ت الطب�خ او كما يفع�ل التنني،
لكنه�م ذهبوا وتركون�ي أنتظر ،فاس�تيقظت
تعبان أسفا ً
ُ
لعلها أضغاث أحام
-

اللغة العربية بالقرن األفريقي :تقاطعات الدين واهلوية واإلثنية
بغداد  /المستقبل العراقي
صدر عن املركز العربي لألبحاث ودراس�ة السياس�ات كتاب
النور حمد وعبد الوهاب الطيب بش�ري «أوضاع اللغة العربية
يف الق�رن األفريق�ي :تقاطع�ات الدي�ن والهوي�ة واإلثنية»،
ميدان�ي ألوض�اع اللغ�ة العربي�ة،
ويتضم�ن نتائ�ج بح�ثٍ
ٍّ
ش�مل أربعا ً م�ن دول القرن األفريقي ،ه�ي أثيوبيا وإريرتيا
والصومال وجيبوتي .ويناق�ش الكتاب جهود الدول العربية
واملنظمات اإلس�امية يف نرش اللغة العربية والدين اإلسامي
يف ه�ذه الدول ،موضحا ً إيجابيات هذه الجهود وس�لبياتها.
كم�ا يعرض تقاطعات الدي�ن واإلثنية والهوية التي تش�كل
ً
ً
مستمرة من الشد والجذب بني املكونات االجتماعية يف
حالة
هذه الدول وتأثرياتها يف انتش�ار اللغة العربية ،واالتجاهات
واملواقف املختلفة من هذا االنتش�ار والخلفيات التي تتحكم
فيها.

تعريف عام وأدبيات سابقة

يتأل�ف الكت�اب ( 592صفح�ة بالقط�ع الوس�ط ،موثق�ا ً
ومفهرس�اً) من أحد ع�رش فصاً .يقدم املؤلف�ان يف الفصل
األول« ،تعري�ف عام لنط�اق البحث» ،تعريف�ا ً عامّ ا ً للنطاق
ال�ذي جرى فيه البحث ،ويخلص�ان إىل القول إن هذا النطاق
الجيوثق�ايف ،ال�ذي يضم امل�رشق العربي والق�رن األفريقي،
ٌ
مرتابط من الناحية التاريخية والثقافية أكثر مما هو متصوَّر
ل�دى النخب السياس�ية والثقافية العربية ،ول�دى الجمهور
العربي .ويف تقديرهما ،أهم مراجعة يمكن إجراؤها للصورة
الخاطئ�ة القائمة يف األذهان اليوم ع�ن القرن األفريقي هي
املراجع�ة التي تس�تهدف تغيري النظرة إىل الق�رن األفريقي،
بوصف�ه فضا ًء مجاورا ً مغايراً ،لكن تربط العرب به مصالح
جيوسرتاتيجية وجيوسياسية مهمة.
ويف الفص�ل الثان�ي« ،األدبي�ات الس�ابقة» ،يق�وم املؤلفان
مسح إحصائية لكل األدبيات والدراسات التي تناولت
بعملية
ٍ
اللغ�ة العربي�ة يف أفريقيا تقريباً ،ويخلصان إىل أن الس�ودان
ه�و أكثر األقط�ار العربية اهتماما ً بأح�وال اللغة العربية يف
الق�رن األفريق�ي .وياحظان أن مؤسس�ات اللغ�ة العربية
يف دول الق�رن األفريقي كلّها ،س�واء يف م�دارس الجماعات
املس�لمة ومعاهدها أو يف املدارس الخاصة ،تعاني إش�كاالت
هيكلي�ة ،تتعلق بضع�ف املناهج ،وقل�ة ارتباطها باألوضاع
املحلي�ة وبثقاف�ة الطفل .يض�اف إىل ذل�ك أن ضعف تدريب
املعلم�ني ،وقلة إملامهم بتدريس اللغ�ة العربية بوصفها لغة
ثانيةّ ،
يمثان عاماً من عوامل ضعف اللغة العربية يف أقطار
القرن األفريقي.

أثيوبيا وأصولها

يف الفصل الثالث« ،أثيوبيا» ،يقدم املؤلفان مخترصا ً مس�هبا ً
ع�ن أثيوبيا ،ويق�والن يف النهاية إن املن�اخ الجديد الذي أخذ
يس�ود هذا البل�د أصبح مهيَّأ ً لنقلة جدي�دة يف التبادل الثقايف
ب�ني الفضاء الثقايف العربي وفضاء القرن األفريقي« :ونعني
نقل�ة نوعية به�ا يجري تفعي�ل الجذور الثقافية املش�رتكة
املنس�ية ،أو املهمَلة ،وإعادة إحياء االرتباطات الوجدانية بني
الق�رن األفريقي والوطن العربي .وهي ارتباطات بقيت رِّ
تعب
عن نفس�ها عى املستوى الشعبي بجاء كبري ،يف حني ال تجد
التفاتا ً من النخب ،س�واء النخب السياس�ية ،أو األكاديمية،
أو العاملة يف
ويف الفصل الرابع« ،أصول اإلثيوبيني العرقية» ،يقول املؤلفان
إن هنالك اختافات حول األصول العرقية يف أثيوبياّ ،
لكن هناك
تقس�يما ً عليه اتفاق كبري مفاده أن اإلثيوبيني ينقسمون إىل
ثاث مجموعات رئيسة ،هي :املجموعات ذات األصول الكوشية

(األوروم�و
والصومالي�ون والعف�ر)،
واملجموع�ات ذات األص�ول الس�امية (األمه�را والتيغ�راي
والغوراجي والس�لتي ،وغريه�م) ،واملجموعات ذات األصول
الزنجية (األن�واك والنوير والقمز والبتا وغريهم) .وتتس�م
الرتكيب�ة العرقية يف أثيوبيا بكونه�ا خليطا ً من األجناس ،بل
إن اس�م األحباش نفس�ه يحمل معنى األجن�اس املختلطة؛
فالش�عب الس�امي الذي هاجر من جنوب الجزي�رة العربية
اختلط بالعن�ارص البرشية الحامية الكوش�ية التي هاجرت
من وادي النيل وس�بقته إىل الهضبة الحبشية ،ثم اختلط هذا
املزيج بالقبائل الزنجية التي كانت تسكن جنوب الهضبة.

لغات أثيوبيا وأديانها

يمثل الفصل الخامس« ،اللغ�ات يف أثيوبيا» ،محاولة لتقديم
ص�ورة تقريبية للكيفي�ة التي انترشت به�ا اللغة العربية يف
الهضب�ة الحبش�ية يف مختلف األزمن�ة .وكان الدي�ن عاماً
رئيس�ا ً يف ذل�ك االنتش�ار .وكان للمراك�ز الدينية واملس�اجد
والبق�ع الصوفي�ة دور كبري يف نرش اللغة العربية ،وترس�يخ
َ
بعامل
مكانتها يف الهضبة الحبشية .وربما ارتبط انتشارها
الدين والتجارة يف املقام األول .ومع ذلك ،هناك عوامل جديدة
دف�ع به�ا حراك العومل�ة إىل مش�هد اللغة العربي�ة يف أثيوبيا
الحديثة ،خصوصا ً يف العقود األخرية.
ويف الفص�ل الس�ادس« ،األدي�ان يف أثيوبيا» ،يق�ول املؤلفان
إن وج�ود اللغ�ة العربي�ة يف أثيوبي�ا ارتبط بوجود اإلس�ام؛
فعى الرغ�م من ارتب�اط اإلثيوبيني بالس�بئيني الذين قدموا
إىل الهضبة الحبش�ية يف العصور القديمة ،ف� «إن اللغة التي
سادت يف شمال الهضبة الحبشية ،حيث استوطن السبئيون،
كانت هي اللغة الجعزية .ويشري كثري من الدالئل إىل أن اللغة
العربي�ة كانت متكلَّم�ة ،بقدر ما ،يف الهضبة الحبش�ية قبل
وص�ول املهاجرين األوائ�ل .وبما أن القدر ال�ذي انترشت به
اللغة العربية يف الهضبة الحبش�ية ارتب�ط ،إىل حد كبري جداً،
بانتشار الدين اإلسامي ،فقد تأثر هذا االنتشار ،م ّدا ً وجزراً،
بمجريات الرصاع املسيحي  -اإلسامي فيها».

أوروميا وإريتريا

يف الفص�ل الس�ابع« ،حالة اللغ�ة العربية يف إقلي�م أوروميا
األثيوب�ي» ،يخلص املؤلف�ان مما أجرياه م�ن بحث ميداني

بش�أن أحوال اللغة العربي�ة يف إقليم أورومي�ا ،أكب األقاليم
األثيوبي�ة ،إىل أن هذه األحوال تتف�اوت بني منطقة وأخرى،
وبني مدينة وأخ�رى« ،لكن يمكننا القول إن العاصمة أديس
أبابا تش�هد ح�راكا ً قويّ�ا ً يف اتجاه اكتس�اب اللغ�ة العربية
لألس�باب العديدة الت�ي ذكرناها؛ فاالهتم�ام باللغة العربية
يت�وزع عى خط�وط االهتم�ام بالدين اإلس�امي ،وخطوط
االقتص�اد يف ظل الطف�رة االقتصادية اإلثيوبي�ة التي جلبت
كثريا ً من املستثمرين العرب ،وفتحت فرص العمل يف مكاتب
الرشكات ،ويف مجاالت الضيافة والسياحة».
أم�ا يف الفص�ل الثام�ن« ،حال�ة اللغ�ة العربي�ة يف إريرتيا»،
فياح�ظ املؤلفان أن حضور اللغة العربية يف اإلعام اإلثيوبي
الحكوم�ي أك�ب كث�ريا ً م�ن حضوره�ا يف اإلع�ام اإلريرتي
الحكومي ،وأن السلطات اإلريرتية الحاكمة ال تؤمن بأحقية
اللغ�ة العربي�ة يف احتال موق�ع اللغة الثاني�ة ،وأن ما ظلت
تنث�ره من حديث ع�ن إيمانها برضورة اللغ�ة العربية ليس
سوى تكتيك مرحل ،يفيض يف النهاية إىل سيادة مطلقة للغة
التيغرينية .ويش�ريان أيضا ً إىل دور األيديولوجيا والتخوفات
األيديولوجية وما يحيط بها من رصاع حول الهوية الوطنية
يف قضية ال�رصاع حول اللغة الرس�مية يف إريرتيا؛ فمخاوف
العلماني�ني اإلريرتي�ني الذين يمثل�ون قوام تنظي�م الجبهة
الش�عبية الحاكم�ة يف إريرتيا ،وه�م من قدامى اليس�اريني
والشيوعيني ،لها ما يبرها ،يف مقابل امتطاء الفكر اإلسامي
املتطرف حصان اللغة العربية يف أقطار القرن األفريقي.

جيبوتي والصومال

يف الفص�ل التاس�ع« ،جيبوتي» ،يقول املؤلف�ان إن النخب يف
جيبوتي ،وهي يف أغلبها نخب فرنكوفونية ،لم تس�تطع بع ُد
َ
تفكيك الرتكة االس�تعمارية الفرنس�ية .وربم�ا تكون هذه
النخ�ب متنازعة بني البقاء يف قبض�ة اللغات الغربية ،بحكم
َّ
منص ًة اس�رتاتيجية متقدمة لعديد
وضع جيبوت�ي بصفتها
ال�دول التي أقامت بها قواعد عس�كرية ،وبحك�م اعتمادها
عى موانئه�ا البحرية ،وتجارة «الرتانزي�ت» من جهة ،وبني
االمتثال ملقتضي�ات بيئتها اإلقليمي�ة وارتباطاتها بالفضاء
العرب�ي وبجامع�ة ال�دول العربية م�ن جهة أخ�رى .فحني
يزداد اإلقبال عى اللغة العربية والثقافة العربية يف األوس�اط
الش�عبية ،يكتن�ف االرتب�اك رؤي�ة النخب وسياس�اتها .وال
غراب�ة يف ارتب�اك نخب الق�رن األفريقي تج�اه جهود الدفع
باللغ�ة العربية ُقدماً؛ فجه�ود تقديمها تجري يف قالب تغلب
عليه األيديولوجيا السياس�ية والطاب�ع الديني املذهبي .ولو
ج�رى الدفع باللغ�ة العربية من منطل�ق الثقافة والحضارة
العربيت�ني والتحدي�ث والتنمي�ة والتكام�ل االقتص�ادي،
النس�جمت توجهات النخب يف القرن األفريقي مع توجهات
الشعوب .أما يف الفصل العارش« ،الصومال» ،فريسم املؤلفان
خريط�ة للغات يف الصومال الذي اكتس�ب لغ�ات وافدة ،إما
بس�بب الدين والص�ات التاريخية بالجزي�رة العربية كما يف
حال�ة اللغة العربية ،وإما بس�بب االس�تعمار كم�ا يف حالة
اللغت�ني اإلنكليزية واإليطالية .ويج�دان أن التعددية اللغوية
الت�ي تميز به�ا الصومال جعل�ت خريطته اللغوي�ة متأثرة
بوج�ود أربع لغات ،هي اللغ�ة الصومالية ،وهي لغة أصيلة،
واللغات اإلنكليزية والعربي�ة واإليطالية ،وكلها لغات وافدة،
أخ�ذت أوضاع�ا ً مختلفة م�ن حيث االس�تخدام والتفاعل يف
الحي�اة الصومالية يف كل أش�كالها السياس�ية واالقتصادية
َ
مقارنة – بحس�ب
واالجتماعي�ة والثقافي�ة .وم�ع ذل�ك ،ال
املؤلفني  -بني وجود اللغة العربية يف الصومال ووجود اللغات
األوروبية فيها؛ فاللغة العربية قديمة ج ّدا ً يف الصومال.
ويف الفص�ل الح����ادي ع�رش« ،خاص�ات أخ�رية» ،يقدم
املؤلف�ان خاصات عامة متعلقة بكل املس�ائل التي تناوالها
بني َ
دفتي الكتاب.

حي جديد،
أبي،
بالرغم من انتقالنا إىل ٍ
ً
لك�ن أحامي دائم�ا ما تكون يف حين�ا القديم.
ملاذا؟
ألن ذكرياتك فيها أكثر ،وما يحصل يف
االح�ام إنما هو تفريغ لتلك الذكريات ،يختلط
أحداث حقيقة أو
به ما تش�اهده يف يومك من
ٍ

عب الشاشة من أفام
بع�د ايام ت�م فرض حظر التج�وال تدريجياً،
ٍ
وعم جميع دول وسكان العالم ،بسبب انتشار
مرض فايروس كورونا ،فقال األب:
قد يكون هذا تفسري حلمك يا ولدي!؟
وقد يكون غري ذلك
-

شواطئ تشييل
راؤول زوريتا
ترجمة عن اإلسبانية :غدير أبو سنينة
شواطئ تشيل 1
لم تكن املصائ ُر التشيلية َم نْن َبكى وهي تبتعد
ُّ
كل الشواطئ كانت َت ِه ُّم بالرحيل
بأعني متقرّحة
ٍ
يواج ُه
الس�ماء
نور
بل
ش�واطئ،
وجدوه
لم يكن ما
ِ
عيونه�م ،أبيض ،كما ل�و لم يكن لهم يف رِّ
كل تش�يل
شواطئ تعكس القروح املفتوحة التي غسلوها
 -1مغمورة بالدمع ،رمت مابسها للمياه
 -2كانوا قد ش�اهدوها عارية ،منكمشة عى نفسها
�راح تمأل
مث�ل غزل�ة ص�وف ،مرتعش�ة ،وبراع ُم ِج ٍ
يديها
 -3مث�ل روح ،كان من املمكن أن تش�اهدوها كأنما
ّ
مزرقةُّ ،
تعانق َ
تنئ ولون الس�ماء يف عينيها
نفس�ها،
يضمحل
ألنه لم يكن ما وجدوه ش�واطئ ،بل التفاف القروح
عى بعضها ،بيضاء ،موجعة ،تس�قط فوق بعضها،
كأنما هي َبر ٌ
َكات حلّت يف الحدقات
 -4ألن�ه حت�ى ال�ذي ل�م يكنَ ،ب�زغ م�ن جديد عى
الشاطئ
 -5كان ذلك ومضة قروحها املفتوحة عى الساحل
 -6كان ذل�ك إبه�ا َر رِّ
كل الش�واطئ الت�ي للت�و حيَّت
َ
عيونهم املغسولة
ألن�ه لم يك�ن ما وج�دوه ش�واطئ ،ب�ل تقرّحاتهم
املمت ّدة حتى صارت ش�اطئا ً ألقت عليه تش�يل كلّها
ثيابها ،رقراقة ،بهيَّة ،تغس�ل أم�ام اآلخرين ،األقدار
اللئيمة الباكية.
شواطئ تشيل 2
انظروا إىل شواطئ تشيل
حتى الغبار ُييضء
يف هذه األمكنة املبتهجة
 -1شواطئ تشيل تلمع يف عيونكم
 -2وله�ذا ،فحت�ى الغب�ار ال�ذي يغطيه�ا ييضء يف
نظراتك�م املبارك�ة ح�ني تغس�ل ش�واطئ تش�يل
أكفانكم
ّ
تتوهج وه�و تنفض عنها
 -3وله�ذا ،كان�ت الب�اد
الغبار مثل شعاع يف ش�واطئ عيونكم املش ّعة ،حتى
ّ
يتمكن املوتى أنفس�هم من رؤية الساحل الذي كانوا
ّ
يحتفلون فيه وهم يغنون بسعادة.
شواطئ تشيل 3
انظروا إليها وهي تتأرجح تحت الريح:
كل تشيل تنبعث مثل
خيط عشب يف األفق
 -1مث�ل خيط عش�ب ،تنبع�ث تش�يل بأكملها من
األفق
 -2وله�ذا ،مال�ت الش�واطئ مثل الس�نابل قبالتها،
بعيدة ،متناثرة يف الهواء

 -3ل�م تحلم الش�واطئ حتى بأن تحي�ا من جديد يف
الب�اد كلّها ،تلك التي نحن بالكاد فيها خيط عش�ب
يتماي�ل يف األف�ق ،كالخياالت قبالتك يا تش�يل وعب
ه�ذا الهواء الذي قبَّل الس�احل ال�ذي نامت عليه كل
الريح.
شواطئ تشيل 4
باألزرق ثبّتوا تلك السماوات:
كنت أفقا ً
وأنت بالكاد َ
يف شواطئ جبل الجلجلة
 -1شواطئ تشيل كانت أفقا ً وجبال جلجلة:
عاريا ً أنت ،كنت تخلق س�ماء فوق س�واحل ليس�ت
ألحد.
 -2ولهذاُ ،سمّيت ُّ
الصلبان أيضا ً شواطئ تشيل:
ّ
جذفت الق�وارب واقرتبت منه�ا دون أن ترتك أثرا ً يف
املياه بل س�ما ًء حلمت بها ،زرقاء ،تشغل حيّز هذه
املآيس
 -3وله�ذا ،ل�م ُتظلرِّل األف�كار صلبان ه�ذه الجلجلة
حيث تكون أنت س�ماء فس�يحة منبسطة عى هذه
ٌ
شاس�ع ،تغطي البا َد كلَّهاُ ،تثبّت أزرق األفق
املآيس،
يف عينيه.
شواطئ تشيل 5
لم تجد تشيل امرءا ً صالحا ً يف شواطئها املرجومة
لم يستطع أحد أن ُي ّ
نظف يديه
من هذه الجراح
ألنه�ا ُترج�م بالحجارة ،لم يج�د أح ٌد ام�رءا ً صالحا ً
يف تلك الش�واطئ ،بل جراح�ا ً لوّثها الوط�ن ،كئيبة،
ش�احبة متقرّح�ة ،وكأنم�ا أغلقوا عيون ش�واطئ
تشيل نفسها مع ّ
الظال
 -1متشبّثة بألواح السفينة ،رأوها تقبّل نفسها
توس�ات أش� ّد من ّ
 -2لم يس�مع أحد أبدا ً ّ
توساتها
وهي تضغط شفتيها عى ذراعيها
ً
ً
 -3لم ي�ر أح ٌد أب�دا ً
هاوية أكثر س�حقا من عامات
أس�نانها ع�ى ذراعيها ،مرتعش�ة ،كما ل�و أنها تو ُّد
افرتاس نفسها يف هذه الحياة البائسة
ألنها بالحجارة رُجمت ،لم تجد تشيل صالحا ً واحدا ً
يف ش�واطئها بل ظال الش�واطئ تط�وف يف الهواء،
قادم�ة من امل�وت ،كما لو أن هذا العال�م يخلو ممّن
يستطيع إحياءها أمام عيني تشيل
 -4لك�ن كان يمكن للجراح أن تكون املرء الصالح يف
شواطئ تشيل
 -5سنكون نحن إذا الشاطئ الذي لفظه امرؤ صالح
من جراحها
ّ
لس�كان تشيل أن يكونوا
 -6هناك فقط ،كان يمكن
واح�دا ً فيكون�وا ه�م أنفس�هم امل�رء الصال�ح الذي
رضبوه ،بأجسا ٍد متورّمة ،ينتظرون عند الشواطئ
مرجومة بالحجارة ،رأت تشيل نفسها وهي ُت َ
ستق َبل
كام�رئ صال�ح يف ش�واطئها كي نك�ون نحن هناك
الحج�ارة التي رميناه�ا للهواء ،مريض�ني ،راقدين،
رِّ
ننظف أيدينا من جراح بادي املفتوحة.
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املطلوب من الشعب واملطلوب من رئيس الوزراء
زهير كاظم عبود

الف�رة التي س�بقت التصويت بمنح
الثق�ة لحكوم�ة الس�يد مصطف�ى
الكاظمي كانت فرة حرجة وصعبة،
فقد سبقها إخفاق عدد من األسماء
يف نيل الثقة لقيادة الحكومة ،ولسنا
بص�دد بحث األس�باب  ،فق�د انتهت
الفرة القلقة التي عاش�ها العراق يف
ظل حكومة مستقيلة  ،واجهت أبناء
الش�عب وتصدت للمواطنني املدنيني
بوس�ائل قمعية راح ضحيتها املئات
من الشباب  ،كما تراجعت كل قدرات
البالد االقتصادية واالجتماعية  ،ومن
دون ان تق�دم موقفا ً واحدا ً يدلل عىل
جديتها يف محاربة الفس�اد وتحسني
األوض�اعاالقتصادي�ةللن�اس.
الي�وم أصبحنا أم�ام حكومة قدمت
منهاجه�ا ال�وزاري ،ورصح�ت
بأنه�ا س�تحاول أن تدير دف�ة البالد
بم�ا يصح�ح األوض�اع ،ويواج�ه

اإلش�كاالت السياس�ية واالقتصادية
ويؤم�ن متطلب�ات العراقي�ني يف ظل
أوض�اع اقتصادية عس�رة وغاية يف
الصعوبة.
خ�الل الفرة املاضي�ة طالبت حركة
االحتج�اج الس�لمي ب�أن تتحم�ل
الحكوم�ة مس�ألة إج�راء انتخابات
مبك�رة ،وهذا األم�ر يتطلب أن تقوم
الس�لطة الترشيعية بإصدار القانون
االنتخاب�ي ،حت�ى يمك�ن للحكومة
أن تدع�م مفوضي�ة االنتخابات التي
تستوجب أن ال يكون بينها حزبي او
مرتبط بجهة سياسية معينة ،وان يتم
االلتفات اىل كل اإلش�كاليات السلبية
الت�ي رافق�ت االنتخاب�ات الس�ابقة
لتالفيه�ا ،وان تس�عى الحكومة بكل
وس�ائلها املتاحة لضمان الش�فافية
والنزاهة يف التنافس االنتخابي وفرز
األصوات .
وألن حرك�ة االحتج�اج الس�لمي
قدمت العدي�د من الش�هداء يتوجب

عىل الحكومة املبارشة بش�كل جدي
ومخلص للتحقيق يف الجرائم الجنائية
التي مورس�ت بحق املتظاهرين ،وان
تتم احالة ملف�ات التحقيق اىل هيئة
قضائية تتشكل من عدد من القضاة
النج�از ملف�ات التحقي�ق بالرسعة
املمكن�ة ،وان يش�مل التحقي�ق كل
الشخصيات املتورطة.
ونح�ن الي�وم نعي�ش أزم�ة جائحة
كورون�ا ،وه�ذه املحن�ة تتطلب من
الش�عب الوعي والتقي�د بالتعليمات
وااللت�زام بق�رارات الحكوم�ة  ،وان
تلتفت الحكوم�ة اىل القطاع الصحي
ومعالجة ح�االت النقص يف األجهزة
التي تعاني منها مؤسساتنا الصحية
 ،وان تطل�ب م�ن املجتم�ع ال�دويل
مساعدتها ومساندتها لتجاوز هذه
املحنة .
والش�ك ان حرص الس�الح بيد الدولة
ن�ص دس�توري يل�زم التمس�ك به ،
ويع�ني الحكوم�ة ع�ىل قي�ادة البالد

وتوف�ر األمن  ،وأن تك�ون الفصائل
املس�لحة تح�ت قي�ادة الق�وات
املس�لحة وأجهزة األم�ن  ،ودون ذلك
فاألم�ر يفيض اىل مواجهة الدس�تور
والحكومة والش�عب  ،ما يس�توجب
ع�ىل كل فصي�ل مهم�ا كان اس�مه
أن يع�ي ه�ذه الحقيق�ة الت�ي تعني
العراق أن يأخذ مس�اره يف بناء دولة
القان�ون  ،و القان�ون العراقي يمنع
ذلك وتس�توجب القوان�ني منع هذه
الفصائل ومواجهتها .
وندرك جميعا ً أن مجلس النواب حني
منح الثقة لحكومة الس�يد الكاظمي
 ،فقد حملها مس�ؤولية كبرة وثقالً
كب�را ً م�ن اإلش�كاالت  ،ونج�د أن
الحوار مع حركة االحتجاج الس�لمي
والش�خصيات االقتصادية والس�عي
لتشجيع القطاع الخاص هما الطريق
والس�بيل الوحيد للتخفيف من كاهل
الحمل الثقيل للحكومة .
أبن�اء املناط�ق التي ت�م تدمرها من

داع�ش  ،واخوتنا الذين تم تهجرهم
ووضعهم داخل مخيمات ال تقي من
الربد وال تحمي من الحر وال يمكن أن
تك�ون بديال لبيوتهم بحاجة ماس�ة
لرعاي�ة ومعاونة للع�ودة اىل بيوتهم
وقراهم وأعمالهم ومدارسهم  ،وهذا
األمر منوط بمساعدة وجدانية من كل
من يجد ان يسهم اىل جانب الحكومة
يف إنهاء هذا امللف  ،وأصحاب رؤوس
األموال والش�خصيات املتمكنة ماديا
يف ه�ذا البل�د املعطاء مدع�وون لهذا
املوقف الوطني .
ان اعتماد العراق عىل النفط بش�كل
أس�اس أمر ال يقبله العقل ويرفضه
املنطق  ،لذا ع�ىل الحكومة أن تلتفت
اىل القط�اع الزراع�ي والصناع�ي
والس�ياحي  ،وان تحم�ي اإلنت�اج
الزراع�ي العراقي وتش�جع الصناعة
الوطنية بالوس�ائل التي تتمكن منها
مع انن�ا ندرك جيدا أننا نعيش يف ظل
دول�ة ينخره�ا الفس�اد  ،له�ذا فان

كان الجمي�ع دون اس�تثناء يطال�ب
باجتثاث الفساد ومالحقة الفاسدين
 ،فاننا بحاجة ملحة لقوانني وقرارات
رادعة  ،ومس�تعجلة تالحق الفاس�د
وتطبق بحقه أقىس العقوبات يف ظل
أوضاع عسرة وصعبة يمر بها البلد ،
وان نلم�س جدية القضاء والحكومة
يف انهاء أو محارصة هذا امللف .
كم�ا اننا دولة تريد ان تعيش بس�الم
وبحاجة لألمن الذي غاب عن حياتنا،
ولذلك علينا أن نمنع التدخل الخارجي
يف شؤوننا الداخلية ،وان ننأى عن ان
نك�ون طرفا يف أي رصاع أو إش�كال
دويل ،فلسنا بحاجة ألن نضع أنفسنا
جس�ورا لعبور اآلخري�ن  ،فالعراقي
اليوم تواق للس�الم وبن�اء البالد التي
خربتها الحروب واإلرهاب .
ن�درك جميع�ا رضورة اح�رام
القض�اء والتعلي�م وقط�اع الصحة ،
و نرف�ض أي اعت�داء او موق�ف ضد
كل مؤسس�ات الدولة  ،وان القانون

يج�رم كل اعت�داء مهما صغر او كرب
 ،ل�ذا يتوجب علينا أن نتعاون يدا بيد
ومع الحكومة التي سنحس�ن الظن
بها يف ظروفنا العس�رة  ،وس�نبقى
ننتظ�ر تحقيق الوع�ود التي طرحها
الس�يد رئيس الوزراء  ،مع إننا ندرك
صعوبة املرحلة وحج�م الوعود التي
تراكمت ع�ىل ظهر ه�ذا الرجل الذي
تق�دم لي�ؤدي دور الفدائي  ،ان نجح
ولو ببعض ما جاء يف املنهاج الوزاري
واخف�ق يف الباق�ي فان�ه سيس�جل
اس�مه بني الق�ادة الذي�ن يحرمهم
الش�عب العراقي  ،وأن ن�درك جميعا
ب�أن الرجل ال يملك العصا الس�حرية
يف تذلي�ل الصع�اب واملش�كالت التي
يعاني منه�ا البلد  ،و نتأم�ل جميعا ً
ش�عبا وحكوم�ة ووزراء ب�أن ه�ذا
الع�راق هو نح�ن جميع�ا  ،علينا ان
نتهي�أ ملرحلة قادمة ونتوس�م فيها
ان الش�عب سينترص وسيعود العراق
بهيا ً معاىف.

معركة ابتزاز القضاء
عالء الخطيب

آبي أحمد
يرحب ق�ادة االتحاد اإلفريق�ي بالعروض التي
ترد اآلن من ال�دول املتقدمة بتوفر مجموعات
أدوات االختبار وأجهزة مساعدة التنفس ولوازم
الوقاية الشخصية ،لكن إذا كنا نريد بحق عكس
التي�ار وصد جائح�ة «كوفي�د ،»19-يجب عىل
دول العالم األكثر ثراء أن تس�تمع وتس�تجيب
لنداءات العالم النامي بوضع اسراتيجية شاملة
للتغلب عىل ما نواجهه من أزمة مزدوجة تطول
الصحة العامة واالقتصاد.
ً
ً
حت�ى ه�ذه اللحظة ،نج�د انفصاال كب�را بني
خط�اب زعم�اء ال�دول الغنية -ال�ذي يقول إن
ه�ذه أزمة عاملي�ة وجودية تح�دث مرة واحدة
كل قرن -وما يبدونه من استعداد للنظر يف دعم
دول العالم الفق�رة والنامية ،وهنا أؤكد أن ما
أنفقته دول إفريقيا عىل مدفوعات الديون حتى
األس�بوع املايض أكرب مم�ا أنفقته عىل الرعاية
الصحية.
إن نصيب الفرد من اإلنفاق السنوي عىل الصحة
يف أربع وثالثني من دول جنوب الصحراء الكربى
يف إفريقيا ،البالغ عددها خمس�ا وأربعني دولة،
يق�ل ع�ن  200دوالر ،ب�ل ال يكاد يص�ل إىل 50
دوالرا يف كثر من تلك الدول ،وبالتايل يس�تحيل
يف ظل مس�تويات منخفضة م�ن اإلنفاق كتلك
ألرسّة املستش�فيات وأجه�زة
توف�ر التموي�ل رِ
مس�اعدة التنف�س واألدوي�ة الالزم�ة للرعاية

تعـهـد من أجل إفريقيا
املكثف�ة ومواجهة أمراض مث�ل «كوفيد،»19-
أم�ا دف�ع أج�ور األطب�اء واملمرض�ات وفنيي
الفحص باألشعة السينية وغرهم من العاملني
يف مجال الرعاية الصحية ،إضافة إىل توفر ثمن
ما يس�تخدمونه من أجهزة ومع�دات ،قد يبدو
من قبيل الرفاهية.
لك�ن األس�وأ م�ن ذل�ك أن كث�را م�ن التدابر
املتيرسة لل�دول األغنى يف إطار جهودها لتقليل
انتش�ار املرض -مثل اإلغالقات الكاملة وأوامر
البق�اء يف املن�ازل وحتى غس�ل األي�دي بصفة
متك�ررة -ال يمك�ن تنفيذها بس�هولة يف كثر
من ال�دول النامية ،ذل�ك أن التباعد االجتماعي
يف امل�دن التي يغلب عليها الزحام أمر يس�تحيل
تنفيذه تماما ،كما ال توجد موارد كافية لتوفر
مرافق ال�رصف الصحي املالئم�ة ،بل ال يتيرس
توفر املياه الجارية الالزمة الحتياجات الناس
يف حاالت كثرة.
ما العمل إذا؟ بداية ،تحتاج الحكومات اإلفريقية
تدفق�ا عاجال من األموال لتمكني االس�تثمار يف
الرعاية الصحية وش�بكات األمان االجتماعي،
وهنا تتمثل نقطة البداية الفارقة واألكثر تأثرا
يف تخفي�ف الدي�ون أو اإلعفاء منه�ا ،فاإلعفاء
من الديون الثنائية أو تخفيفها حتى اآلن متاح
حتى ديس�مرب فقط ملئة وثالث وس�بعني دولة
هي الدول األعضاء يف املؤسسة الدولية للتنمية
(ذراع البن�ك الدويل املعنية بمن�ح الدول النامية
األش�د فقرا قروض�ا برشوط مي�رسة للغاية)،

لكن تلبية االحتياجات العاجلة ووضع الخطط
املس�تقبلية تتطلب االتفاق عىل تخفيف الديون
أو اإلعفاء منها ،ليس لهذا العام فقط بل للعام
املقبل أيضا.
بع�د تخفي�ف الدي�ون أو اإلعف�اء منه�ا ،تأتي
رضورة رف�ع أس�قف املن�ح والق�روض الت�ي
يقدمه�ا صن�دوق النق�د ال�دويل والبن�ك الدويل
وبنوك التنمي�ة املتعددة األطراف بدرجة كبرة،
إذ يجب تنفيذ إصدار بأموال دولية ،عرب حقوق
الس�حب الخاصة التي يصدره�ا صندوق النقد
ال�دويل ،لجمع مبلغ  1.5تريليون دوالر يف أرسع
وقت.
إننا يف إفريقيا ال نطلب هذا الدعم ألنفسنا فقط،
رغم أن احتياجاتنا يف هذه األزمة قد تكون أكرب
من أي وقت مىض ،نحن األفارقة ننشد مساعدة
ال�دول املتقدم�ة (بما فيها الص�ني) بما يعيننا
ع�ىل بذل أقىص جهودن�ا لحماية العالم بأرسه
م�ن عودة تل�ك الجائح�ة .لكن الوق�ت قصر،
فربما كانت إفريقيا من آخر األماكن عىل الكرة
األرضية التي رضبها وباء «كوفيد،»19-
إال أن املرض يبقى رشسا ومميتا كما هو شأنه
يف أي م�كان ،وإذا أردن�ا التخلص م�ن التهديد،
ينبغ�ي ل�كل دولة بذل م�ا يف وس�عها لترسيع
وترة البحث عن لقاح للمرض وضمان توافره
يف كل مكان.
إلدراك تل�ك الغاي�ة ،يحت�اج «التحالف من أجل
ابت�كارات التأهب لألوبئة» تمويال كافيا -ثالثة

مليارات دوالر بش�كل عاجل ،إضاف�ة إىل املزيد
يف ع�ام  2021وما بعده -ليس إلنتاج لقاح ملن
يقدرون عىل ثمنه فقط ،بل لكي يكون يف وضع
يس�مح له بتوزيع�ه حول العالم بش�كل عادل
أيض�ا ،كذلك يحتاج التحال�ف العاملي للقاحات
والتحصني (جايف) إىل أموال لضمان تنفيذ هذه
املهمة.
باملث�ل ،فإن جهدا عامليا منس�قا من ش�أنه أن
يس�هم بدرجة كب�رة يف ترسي�ع إنت�اج لوازم
الوقاية الشخصية ،ومجموعات أدوات االختبار
وأجه�زة مس�اعدة التنفس الت�ي تحتاجها كل
دول�ة يف كل قارة ،وضمان توزيع تلك اإلمدادات
املصرية بش�كل عادل ،حتى ال يكنزها األغنياء
أو فئ�ة قليلة .كما يجدر بال�دول التي تقل بها
حاالت اإلصابة بف�روس كورونا وقد تجاوزت
ذروة اإلصاب�ة بامل�رض أن تب�دي اس�تعدادها
ملس�اعدة ال�دول األفقر بإرس�ال أجه�زة إنقاذ
الحياة إليهم ،كما ينبغي لنا النظر إىل املستقبل
وبناء مخزونات من تلك اإلمدادات الستخدامها
عند الطوارئ ،كي نس�تطيع مس�اعدة بعضنا
بعض�ا يف امل�رة القادم�ة حينما تش�تد حاجتنا
للمساعدة.
كل تل�ك القضاي�ا طرح�ت عىل ج�دول أعمال
املؤتمر العاملي للتعهدات بش�أن الصحة ،وعىل
كلالدولالتييتي�حله�اوضعه�اأنتعط�ي.
• رئيس وزراء إثيوبيا ،والحائز جائزة نوبل للسالم
في عام .2019

تتعدد اش�كال االبتزاز بني الخص�وم وبني الحلفاء عند
اختالفه�م لتس�تخدم فيه�ا كل االدوات والط�رق التي
يدن�س فيه�ا املق�دس به�دف إخض�اع الجه�ة املبتزة
لرغبات املبتز والتحك�م يف طريقة تفكرها وتوجيهها
بالطريقة التي يريد .ربما يكون االمر مقبوالً ان تكون
معركة االبتزاز بني فريقني متخاصمني او بني حليفني
اختلف�ا عىل تقاس�م الحص�ص ،أما أن تك�ون املعركة
بني رساق فاس�دين وبني القضاء فهنا البد لنا ان نضع
كثرا ً من عالمات االستفهام ونستخدم مرشط الجراح
يف التحليل.
يتص�ور البعض ان االبتزاز أرخص أنواع املعارك وأقلها
كلف�ة ،وال تكلف س�وى خلط االوراق وقل�ب الحقائق
باستخدام أقالم مأجورة ومواقع مفروشة للنرش ،لكن
املبتزي�ن يتناس�ون أن حبل الكذب قصر ،وستس�قط
ورق�ة الت�وت عنهم بمج�رد ان تهب أول ري�ح ،يوم ال
حصانة وال عش�رة وال ح�زب ينفع إذا ما قال القضاء
كلمت�ه .لق�د وج�ه مجموعة م�ن الفاس�دين أبواقهم
املبحوح�ة ض�د القضاء بع�د ان قام مجل�س القضاء
االعىل بإص�دار قوائم ملتهني بقضايا تتعلق باملال العام
وتح�دث عن إجراء املحاكم بمالحقة هؤالء .هذا البيان
أرعب الفاس�دين وبعثر أوراقهم وحس�اباتهم ،فلجأوا
اىل االبت�زاز واخت�الق االكاذي�ب ،ون�رشوا ع�رب املواقع
الرخيصة بانهم مطلوبون للقضاء بمكيدة سياس�ية.
ه�ذا االدع�اء يذكرني بس�يدة الق�ي القب�ض عليها يف
بيت يأوي ارهابيني ،فقال�ت يف املحكمة انها عاهر وال
عالق�ة لها باإلرهاب .عىل قاعدة أه�ون الرشين أرادت
ان تتخلص ،فهؤالء الفاس�دون عندما أدركوا ان التهم
املوج�ه إليه�م يف التالعب باملال حقيقي�ة ال مفر منها،
اس�تحدثوا املكائد السياسية وتذرعوا بالحصانة ،وهم
يعلم�ون قب�ل غرهم أنه�م دم�ى سياس�ية يحركها
الزعي�م باعتباره�م يمثل�ون مكونا ً اخ�ر مختلفا ً عن
مك�ون الزعي�م وهن�ا تكمن اللعب�ة .هؤالء املس�اكني
ال يفقه�ون ان م�ن دفعه�م اىل ه�ذا العم�ل ووعدهم
بالحماية ،س�يتخىل عنهم وما هم س�وى أوراق يلعب
بها وق�ت الحاجة .فلق�د قالها الزعي�م ذات مرة وهو
يتح�دث باإلعالم ب�أن لديه كثرا من امللف�ات والوثائق
عىل خصومه وحلفائه وس�يخرجها يف الوقت املناسب
أي س�يبتزهم متى أراد .أن لعبة االبتزاز السيايس الذي
يلعبه�ا بع�ض (الزعماء) م�ع بعض الزعان�ف ليقلب
الحقيق�ة قد وىل زمانها ،ولم تع�د نافعة ،واالكاذيب ال
تصنع سياسيني .وال يمكن للفاسد ان يكون وطنيا ً وال
يمك�ن أن يكون قائداً ،ولو ُ
س�خرت له كل االقالم وكل
الفضائيات والصحف ووس�ائل التواص�ل االجتماعي.
فالقيادة ال تخلق من العدم وال تصنع عىل أيدي الزعيم
أو باالكاذي�ب والتضلي�ل والدعاي�ة ،وانم�ا تولد وهي
تحم�ل مقومات ومل�كات ذاتي�ة .فال ابت�زاز القضاء
وال ما يس�طره املس�طرون يف الفيس�بوك او توير وال
حمالت التخويف س�تنقذهم من س�طوة الحق وحكم
القضاء ،مادام هناك إرصار عىل العدالة .لم تكن معركة
القضاء هذه هي األوىل ولن تكن االخرة لكننا واثقون
هناك ضمائر حية جاه�زة للدفاع عن العراق .القضاء
ه�و املعقل االخر فال تهدموه ،وال تبتزوه وال تخذلوه
فتفش�لوا وتذهب ريحكم .فالقيادة ال تخلق من العدم
وال تصن�ع ع�ىل أيدي الزعي�م أو باالكاذي�ب والتضليل
والدعاي�ة ،وانما تول�د وهي تحمل مقوم�ات وملكات
ذاتية .فال ابتزاز القضاء وال ما يس�طره املسطرون يف
الفيسبوك او توير وال حمالت التخويف ستنقذهم من
س�طوة الحق وحكم القضاء ،م�ادام هناك إرصار عىل
الرشف.
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

أروع البحار عىل مستوى العالـم

طبق اليوم

ٌ
حالة
بينما ينتاب العالم ه�ذا التوقيت
م�ن الهلع وحظر التنق�ل من مكان إىل
مكان ،وأن السفر ليس متاحا ً يف الوقت
الح�ايل ،نقدم ل�ك جرعة م�ن الهروب
وإلهام�ا ً لليوم الذي يمكننا فيه جميعا ً
حجز العطالت مرة أخرى.
وبحس�ب موقع «مرور» ،هناك بعض
املواق�ع املش�هورة بمناظره�ا الخالبة
ومدنه�ا امللون�ة؛ حيث س�تجد نقاطا ً
س�اخنة جديدة الستكش�افها ،وهناك
أيض�ا ً بع�ض البح�رات الرائع�ة ح�ول
العالم.
 -1بحرة جاردا ،إيطاليا
املياه الالزوردي�ة يف بحرة جاردا جذابة

مربى التني

هل تعلم

املقادير:
 2كيلو تني  1 -كيلو سكر  2 -عود قرفة  2/1 -ملعقة صغرة (ملعقة شاي)
ملح ليمون  -طريقة عمل مربى الجزر يف  3خطوات فقط
خطوات التحضر:
تمامً
ا باس�تخدام
نحرض التني ونقوم بغس�له بش�كل جيد ثم نصفيه من املاء
مصفاة  ،ونقطعه مكعبات
نضع مكعبات التني مع السكر يف وعاء كبر  ،ونرتكه يف الثالجة ملدة ليلة كاملة
حتى يخرج التني كل ما به من سوائل ويختلط بالسكر
نضع خليط املربى والس�كر مع السوائل يف حلة كبرة الحجم ثم نضيف أعواد
القرنف�ل و مل�ح الليم�ون  ،ون�رتك الخليط عىل نار متوس�طة حت�ى يغيل ثم
نخفض درجة الحرارة لنار هادئة ملدة ثلث ساعة حتى نحصل عىل مربى التني
لها قوام كقوام الجييل
ن�رتك مربي التني حتى تربد ثم نقدمها  ،أو نحفظها يف برطمان زجاجي لحني
االستخدام
وصفة مشابهة :طريقة عمل مربى املشمش

المتاهات

من تلقاء نفسها ،لكن يف الحقيقة ليست
البح�رة وحدها الت�ي تتمي�ز بالروعة؛
فاملدن الخالبة املحيط�ة بالبحرة ُتبقي
املستكش�فني يعودون إىل ه�ذه النقطة
الساخنة الخالبة.

؟؟

 تعرف باس�م لعبة املالي�ني؟ ألن غالبيةم�ن يمارس�ها ذوي الطبق�ة املادي�ة
العالية؟
 أول نادي أسس للعبة الجولف يف هولنداعام 1744م؟
 نادي (سانت أندروس) امللكي هو الذيوض�ع معاير لهذه اللعب�ة ومن ضمنها
 18حفرة؟
 وضعت معاير شكل الكرة وحجمها يفأمريكا عام 1951م؟
 اتج�اه الس�باق يف البحري�ن نظ�امانجلي�زي اي مع اتجاه عقارب الس�اعة
بينما يف الس�عودية عكس اتجاه عقارب
الساعة؟
 إن أقدم تقسيم لسالالت الخيول وضعهالعال�م األملاني فرانك . Frankفقد قس�م
الخيول إىل مجموعتني نسبة ألصلها وبلد
منشأها ،وهي سالالت رشقية ،وسالالت
غربية .أما العالم الرويس سيتيغس�تافو
 .Settegastovoفقد قس�م الخيول نسبة
إىل عصبيتها ومزاجها إىل س�الالت ذوات
دم ح�ار وأخرى ذوات دم بارد ،أما العالم
نانيس�يافو  Nathusiovoفق�د قس�مها
إىل خي�ول بطيئ�ة وأخرى رسيع�ة ،وأما
الفرنيس سانسون Sanson

نح�ن نتحدث ع�ن أكوام م�ن العمارة
الجميل�ة ،واملبان�ي املطلي�ة بدرج�ات
ملونة ،وأكوام من املطاعم املحلية التي
تق�دم بعضا ً م�ن املأك�والت اإليطالية
الشهرة عاملياً.
رحلة القارب يف مياه البحرة ،أمر ال بد
منه للحصول عىل بعض أفضل املناظر
الطبيعية.
 -2بحرة لوخ نيس ،أسكتلندا
تش�تهر ه�ذه النقط�ة الس�اخنة
األس�كتلندية باملخل�وق الذي ُيق�ال إنه
يعيش وس�ط مياهها العميقة املظلمة؛
فعىل مر العقود ،تم اإلبالغ عن مش�اهد
مختلفة من وحش بحرة لوخ نيس.

أسباب جتعلك تشعر بانتفاخ البطن طوال الوقت

يعد انتفاخ البطن أمرا طبيعيا للغاية،
لكن�ه يف بع�ض األحي�ان ،ق�د يصبح
مفرط�ا ،ويف الواق�ع مص�در إزع�اج
كبر.
وع�ىل الرغم م�ن أنه غالب�ا ما يتم
إلق�اء الل�وم ع�ىل بع�ض األطعمة
املسببة للغازات ،إال أن هناك عوامل
أخرى عدي�دة يمكن أن تحفز هذه
املش�كلة ،ويمكن أن يساعد فهمها
يف إنه�اء انتف�اخ البط�ن املس�تمر
املزعج.
 -1مضغ العلكة:

عندم�ا نمض�غ العلك�ة نبتل�ع الكثر
م�ن الهواء معها ،ويم�ر هذا الهواء إىل
معدتنا ما يجعلنا نشعر باالنتفاخ.

العثور عىل دليل ملقتل شخص بسبب نيزك

عث�ر فري�ق بحث�ي مش�رتك ،م�ن
جامعت�ي إيج�ه وتراكي�ا برتكي�ا،
ومعهد س�يتي بكاليفورنيا بأمركا،
ع�ىل أول دلي�ل موث�ق ،ع�ن مقت�ل
ُ
نيزك.وقتل
ش�خص بسبب س�قوط
الش�خص ال�ذي ينتم�ي إىل املنطقة
التي ُتعرف حاليا ً ب�«السليمانية» يف
العراق ،وأُصيب آخر بالشلل ،بسبب
س�قوط نيزك ،كما تكش�ف الوثائق
التي يعود تاريخها إىل  22أغس�طس
(آب)  1888والت�ي ُعث�ر عليه�ا يف
املديري�ة العام�ة ألرش�يف الدول�ة
لرئاس�ة الجمهوري�ة الرتكيةّ .
ووثق
الباحثون هذا االكتش�اف يف دراس�ة
ُن�رشت يف الع�دد األخر م�ن دورية
«األرص�اد وعل�وم الكواكب».وقالوا
يف مقدمته�ا إن «هذا ه�و أقدم دليل

ويح�دث أم�ر مماث�ل عندم�ا بع�ض
السوائل عن طريق الشفاطة.
ويف كل األح�وال ،ال يع�د مضغ العلكة
أو الرشب باستخدام الشفاطة أمرا
جيدا لألسنان.
 -2تناول الطعام برسعة كبرة:
يمكن أن يؤدي إنهاء الطبق برسعة
كب�رة إىل حدوث ه�ذه الحالة غر
املريح�ة ،حي�ث أن األكل عىل عجل
س�يؤدي إىل ابت�الع اله�واء دون
إدراكه ،ما يسبب انتفاخا يف املعدة.
ولذل�ك ،يجب عليك أن ت�أكل ببطء

م�ع مض�غ الطع�ام بش�كل صحيح،
وقض�اء  20دقيق�ة عىل األق�ل إلنهاء
الوجبة.
 -3التدخني:
ب�رف النظ�ر ع�ن إتالف�ه الرئت�ني
واألس�نان ،يمكن للتدخ�ني أن يجعلك
تش�عر باالنتف�اخ ألنه مش�ابه لرشب
الس�وائل بالش�فاطة ،حيث يستنشق
املدخن الكثر من الهواء أثناء التدخني،
ما يجعله يشعر بعدم الراحة الحقا.
وهذا بالتايل ،سبب آخر ليجعلك تتخىل
عن التدخني فورا.

الكلمة المفقودة

معروف عىل الوفاة برضبة نيزكية»،
مش�رين إىل أن�ه «ق�د يك�ون هناك
املزيد م�ن هذه الس�جالت ،مختبئة
يف السجالت األرش�يفية ،ويف انتظار
أن يتم اكتشافها».وتشر التقديرات
إىل أن «ماليني النيازك ترضب الغالف
الج�وي يف الي�وم ،ولكن ع�ددا ً قليالً
منها يكون كبرا ً بما يكفي لالنفجار
يف الغ�الف الج�وي ،ممط�را ً حطام
ني�زك ،لذل�ك ُيعتقد أن ش�خصا ً ما،
يف م�كان ماُ ،قتل بس�بب قطعة من
الحط�ام الفضائي عىل مر الس�نني،
ّ
لك�ن الس�جالت التاريخي�ة كان�ت
محرومة بش�كل غريب من التقارير
املوثوقة عن حدوث ذلك .وعىل الرغم
م�ن عدم وج�ود صخرة م�ن النيزك
للتحقق من حادث عام .1888

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
احذر عىل صحتك فقد تكون هي األكثر ترضرا ً
ذلك اليوم وبخاص�ة معدتك وجهازك التنفيس،
أما بالنس�بة للمفاج�آت والتغي�رات تصل إىل
أوجه�ا خالل فرتة الظهرة ،فنصيحة ال ترتبط
بمواعيد ألنها س�تتغر  ،املس�اء س�وف يكون
جيد لحد ما نسبيا ً وسهرة مع الحبيب

امليزان
ال تتعصب يا صديقي العذراء فالثالثاءاث التي
س�وف تمر به�ا الي�وم يلزمها ه�دوء وتفكر
،لكن�ك ل�ن تفع�ل ذلك وس�وف تعج�ل باتخاذ
القرارات وجراءتك سوف تصل إىل أعىل مستوى
لها خالل فرتة الظهرة،كما أن رغبتك باإلنتقام
سوف تحسها بقوة يف املساء

الثور
منذ فرتة الصباح تتحىل بأجمل مالبس�ط لكي
تق�وم بالكث�ر م�ن املواعي�د واملقاب�الت ،يوم
مهن�ي ناجح بالنس�بة لك و باألخ�ص يف فرتة
الصباح والظهرة ،اما يف املس�اء فإن جاذبيتك
قد تجعلك تهيمن عىل جميع من حولك وتقرب
الجنس اآلخر أكثر منك

العقرب
يج�ب علي�ك اع�ادة ترتي�ب أم�ورك ي�ا مولود
األسد ،والتفكر جيدا ً قبل الخوض باملناقشات
وخاص�ة أن الجمي�ع يق�ف عكس�ك وخاص�ة
يف العم�ل ال�ذي تلقى ب�ه كثرا ً من املش�كالت
واخت�الف يف وجهات النظر يج�ب عليك قضاء
اليوم مع عائلتك

اجلوزاء
يج�ب علي�ك اإلرساع بتنفيذ م�ا ترغب يف عمله
هذا اليوم وخاصة خالل فرتة الصباح والظهرة
التي تعترب األكثر دعما ً بالنس�بة إليك ،انتبه أن
تساورك الشكوك حول عالقتك بمن تحب ألنها
ق�د تؤدي إىل تدمرك وحمل�ك إىل الكآبة يف فرتة
ما بعد الظهر

القوس
ال تري ش�ئ امامك ،ال رغبة ل�ك بالعمل وتريد
فق�ط النع�اس ،تغلب ع�ىل كس�لك وخصوصا ً
أن مه�ام عديدة تب�دو يف انتظ�ارك يف الظهرة
واس�تعد إىل التس�اؤل من قبل مديرك عن خطأ
فعلته من فرتة ،يوم ليس بجيد لكن املس�اء قد
يخفف عنك الكثر

السرطان
هان�ت  ،فاليوم هي نهاي�ة إرهاقك  ،فمن كان
منكم مريضا ً بأزمة صحية فان اليوم ستتحسن
أموره نس�بيا .انتب�ه من معاكس�ة األمور لك
وضغط العمل املرتاكم عليك خالل فرتة الصباح
والظهرة فه�ي أصعب الف�رتات عليك ،األمور
تتحسن يف السهرة وتعود اإلبتسامة

اجلدي
أنت تعيش يف أفضل أيامك لهذا الشهر يا مولود
الج�وزاء يج�ب علي�ك إتخ�اذ الق�رارات اليوم
وإبداء رأيك يف كل يشء وعدم الخوف من رفض
االخرون ألنه لن يكون هنالك معاكسة لك لقوة
ش�خصيتك وحضورك عىل م�ن حولك ،الناحية
املهنية هي أكثر النواحي املستفيدة

االسد
تبدو أكثر حيوية من�ذ الصباح ومتلهف للعمل
 ،فهن�اك العديد من األعم�ال وخصوصا ً املهنية
منها حي�ث تنجز العديد من أعم�ال لكن انتبه
بع�ض التعطي�الت الت�ي ق�د تح�دث يف ف�رتة
الظهرة وما بعدها لكنها لن توقفك عما ترغب
فعله وسوف تنتهي منها برسعة

الدلو
ال ت�زال تعان�ي م�ن األم�ور املادي�ة وخاص�ة
ً
ح�ال ،دع كل يشء
املصاري�ف التي ال تج�د لها
يميش كما هو فرتة ما بعد الظهر سوف تلحظ
تطورات كبرة ،عىل املس�ار العائيل لن يعجبك،
األم�ور العاطفي�ة م�ا زال�ت تس�ر يف جانبك
والحبيب يفهم كل كلمة تقولها

العذراء
ي�وم ممتاز ملوالي�د العذراء والح�ظ يحالفك يف
ف�رتة الظهرة والصباح ع�ىل وجه الخصوص،
الق�رار قد يكون جي�دا ً إلعطائه الي�وم كما أن
بعض الثالث�اءاث الرائعة قد تالزمك خالل فرتة
ما بعد الظهر  .يف املس�اء األمور عادية جدا ً وقد
تفضل البقاء يف البيت للتحدث مع عائلتك .

احلوت
يج�ب علي�ك أن تق�وم برتتيب أم�ورك حتى ال
تصاب باللخبطة لتعدد الثالثاءاث التي س�تمر
عليك اليوم ،الحظ س�يكون حليفك يف الظهرة
فاألمور س�وف تس�ر مع�ك كما ترغ�ب ،لكن
يجب عليك برتك العصبية وأن تكون أكثر صربا ً
يف فرتة ما بعد الظهرة.
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يونس حممود :رابطة الالعبني الدوليني ال يمكن ان تعمل
دون دعم احتاد الكرة
المستقبل العراقي /متابعة
أجتمع�ت الهي�أة التطبيعي�ة لالتح�اد العراق�ي لك�رة
القدم ،مع رابطة الالعبني الدوليني التي يرتأس�ها النجم
ال�دويل الس�ابق يونس محمود وح�ر االجتماع االمني
الع�ام للتطبيعي�ة محم�د فرحان.وق�ال ر ٔيي�س الهيأة
التطبيعي�ة اي�اد بني�ان ان «أجتم�اع الي�وم كان مثمرا ً
وايجابي�اً ،ت�م من خالل�ه مناقش�ة الكثري م�ن األمور
أهمه�ا القضايا التي كانت تش�كل عا ٔيقا ً يف عمل ودور
الرابط�ة يف الف�رتة الس�ابقة  ،و حظي�ت اآلراء وس�ط
تفهم كب�ري وملحوظ العض�اء التطبيعي�ة ،الذين أبدوا
اس�تعدادهم التام للقيام باي خط�وة تصب يف مصلحة
اللعب�ة تحت مظلة القانون».وأض�اف ان «أبواب االتحاد
ستكون مفتوحة للجميع ،الس�يما أن الرابطة تعد جزءا ً
ال يتج�زا ٔ م�ن املنظومة الكروي�ة ،وان الهيأة ستس�متع
وتس�تقبل جميع الطروحات واملقرتحات ،من اجل اغناء
عملنا حاليا ً وعمل االتح�اد يف املرحلة املقبلة» ،منوها ً ا ٕىل

بيل حيسم موقفه
من االنتقال لنيوكاسل

منصب باللجنة األوملبية بمواجهة
قانون العقوبات
المستقبل العراقي /متابعة

تحظى بدعم االتحاد الذي يعد الخيمة لكل
ابناء اللعبة».
واض�اف ان «الرابط�ة ليس له�ا طلبات
شخصية كما يتحدث البعض،
بقدر ما لديها اس�تحقاق
وواجب�ات واف�كار
تس�تهدف املصلحة
العامة».

أك�د الناطق االعالمي التحاد الس�باحة العراقي،
حمي�د س�لطان ،ان فرقد عبد الجب�ار ،امني عام
مس�اعد للجنة االوملبية يف القانون العراقي يواجه
قانون العقوبات.
وق�ال س�لطان ،ان «منص�ب ام�ني ع�ام
مس�اعد للجن�ة االوملبي�ة يف القان�ون
العراق�ي الذي ينظ�م تش�كيلها داخليا،
يج�ب ان يتم من خالل انتخابات أس�وة
باملناصب االخرى يف املكتب التنفيذي».
واوض�ح ان «تعي�ني فرق�د عبد الجب�ار يعد
مخالف�ة قانوني�ة وكذلك عدم وج�ود اي مادة
يف نظامها االس�ايس ،تشري اىل هذا املنصب ،مما
يع�د وجود وت�رف فرقد عبد الجب�ار بإصدار
كتب تخص انتخابات الس�باحة املزمع إجراءها يف / ١٣
 ٢٠٢٠ / ٥يعد مخالفة يحاس�ب عليها القانون وس�نلجأ
اىل مقاضاته رسميا حسب قانون العقوبات العراقي».

أن «االق�رتاب من الجميع واالس�تماع له�م البد أن يكون
منهجا ً لتصوي�ب االخطاء.٠من جانبه عرب ر ٔييس رابطة
الالعبني الدوليني يونس محمود عن سعادته بما طرح يف
االجتماع للوصول ا ٕىل صيغ مش�رتكة تس�هم بشكل كبري
يف حفظ حق�وق جميع الالعبني.وأكد محمود أن «رابطة
الالعب�ني ال يمكن لها ان تعمل وت ٔودي دورها من دون أن

ألفيس :نيامر ولد ليكون خمتلف ًا ..وما يفعله ليس جريمة

توصية علمية تعزز حظوظ
عودة الكالتشيو

المستقبل العراقي /متابعة
داف�ع دان�ي ألفيس ظهري أيمن س�او باول�و الربازيي
ع�ن زميله الس�ابق يف باريس س�ان جريم�ان ،نيمار
جونيور.
قال ألفي�س يف مقابلة صحفية بالفيدي�و عرب يوتيوب:
«نيمار يتحمل الكثري من املس�ؤوليات مع املنتخب
الربازيي».
وأضاف املدافع املخرم« :ما يفعله نيمار يف حياته
الخاص�ة ليس جريمة ،طامل�ا يحقق نتائج جيدة عىل

المستقبل العراقي /متابعة
كشف تقرير صحفي فرنيس ،عن نية الويلزي جاريث بيل،
نج�م ريال مدريد ،يف إحباط مخطط�ات مدربه زين الدين
زيدان.ويتطل�ع ريال مدريد للتخلص من بيل هذا الصيف،
يف ظ�ل خروجه من حس�ابات امل�درب زين الدي�ن زيدان،
باإلضافة لراتبه الضخم ،والذي يس�عى النادي لتوفريه يف
ظل األزمة االقتصادية التي أحدثها فريوس كورونا.
وارتبط اس�م بي�ل باالنتقال إىل نيوكاس�ل ،ال�ذي اقرتبت
ملكيته من االنتقال إىل صندوق االستثمار السعودي.
واعترب ريال مدريد هذا األمر بمثابة فرصة رائعة ،باعتبار
أن نيوكاس�ل س�يملك القدرة املادية ع�ىل رشاء بيل ودفع
راتبه ،إال أن الالعب سيحبط هذه املخططات.
وبحس�ب موقع « »le١٠sportالفرنيس ،فإن بيل ال ينوي
الرحيل عن ريال مدريد يف املريكاتو الصيفي املقبل.
وأوض�ح أن بيل س�يفعل كل ما يف وس�عه للبقاء مع ريال
مدريد حتى نهاية عقده يف صيف .٢٠٢٢

يرتق�ب عش�اق ك�رة الق�دم األملاني�ة ع�ودة منافس�ات
البوندسليجا ،الس�بت املقبل ،بعد فرتة توقف طويلة بسبب
جائحة فريوس كورونا.
وسيتجدد الراع املشتعل بني روبرت ليفاندوفسكي ،نجم
باي�رن ميونخ ،وتيم�و فرينر ،مهاجم اليبزي�ج ،عىل الظفر

المستقبل العراقي /متابعة

كش�فت تقارير صحفي�ة بريطانية ،عن
رضب�ة قوي�ة ته�دد اس�تئناف مباريات
ال�دوري اإلنجليزي املمت�از.وكان بوريس
جونس�ون ،رئيس الوزراء الربيطاني ،قد
من�ح رابط�ة ال�دوري اإلنجلي�زي الضوء
األخر الستئناف املنافسات خلف أبواب
مغلق�ة اعتب�ارًا م�ن  ١يوني�و /حزيران
املقبل.وبحس�ب صحيف�ة «دي�ي مي�ل»
الربيطاني�ة ،س�يتم إخبار أندي�ة الدوري
اإلنجلي�زي املمت�از اليوم ب�أن العبيهم ال
ينوون العودة ي�وم اإلثنني  ١8مايو /أيار
لخوض التدريبات الفردية.
وأوضحت أن الالعبني عربوا بشكل خاص
ملديريه�م أن لديهم تحفظ�ات كبرية عىل
العودة إىل العمل األسبوع املقبل.
ومن املقرر أن تعقد عد ًدا من أندية الدوري
ً
اجتماع�ا ع�رب الفيديو خالل
اإلنجلي�زي

ك�رر دييج�و س�يميوني ،املدي�ر الفن�ي
ألتلتيك�و مدري�د ،إبداء رغبت�ه يف تدريب
املنتخب األرجنتيني يوما ما.
ويف مقابلة عرب الفيديو ،مع زميله السابق
بصفوف التانجو ،سريجيو جويكوتشيا،
نظمه�ا االتح�اد األرجنتين�ي للعبة اليوم
الثالثاء ،قال سيميوني« :كل يشء يأتي يف
الوقت املناسب ،ويف املكان املناسب».
وأض�اف« :ليس لدي ش�ك يف أنه يف لحظة
معينة ،وإذا كان الوضع مناسبا ،سأحصل
عىل الفرصة (لتدريب املنتخب)»
ولدى س�ؤاله من قبل جويكوتش�يا ،عما
إذا كان يفض�ل ليوني�ل مي�يس أو دييجو

المستقبل العراقي /متابعة
أوص�ت اللجنة العلمية والفنية يف إيطاليا ،بقرار جديد من
شأنه أن يضاعف حظوظ عودة منافسات بطولة الدوري
اإليط�ايل مجد ًدا ،بعد توقفه منذ التاس�ع من مارس /آذار
املايض.
وبحسب شبكة «سبورت ميدياست» ،فإن اللجنة العلمية
والفنية تريد مساعدة االتحاد اإليطايل عىل استئناف اللعب
لكن يف ظروف آمنة.
وأضاف�ت أن اللجنة أوص�ت بأن جميع الف�رق والالعبني
واألجه�زة الفنية س�يكون عليهم البق�اء يف عزلة ملدة ١٥
يومً ا ،من بداي�ة التدريبات الجماعية املقررة يف  ١8مايو/
أيار الجاري.
ولفتت إىل أنه بعد مرور  ١٥يومً ا من عزلة الفرق ،سيكون
من املمكن يف هذه الحالة عودة مباريات الدوري ،موضحة
أنه سيلعب خلف األبواب املغلقة.
وقال وكيل وزارة الصحة اإليطايل« :متى س�يتم استئناف
الدوري؟ التغيريات التي تم إجراؤها عىل بروتوكول االتحاد
اإليط�ايل جاءت م�ن أجل جع�ل الرياضيني وم�ن حولهم
آمنني».وأضاف« :هناك إمكانية الس�تئناف التدريب ومن
ث�م العودة للع�ب ،س�يكون ع�ىل الرياضي�ني الدخول إىل
املعسكر بمجرد أن تكون التحاليل سلبية».

بلقب هداف البوندسليجا هذا املوسم.
ويتق�دم ليفاندوفس�كي ع�ىل املهاجم األملاني يف الس�باق،
إذ يمل�ك يف رصي�ده ً ٢٥
ً
متفوقا بف�ارق  4أهداف عن
هدفا،
مالحقه .لكن رغم رشاسة الدويل البولندي التهديفية ،إال أن
طريقه يبدو أصعب من فرينر ،يف الجوالت ال� 9املتبقية ،التي
ستشهد بعض املواجهات املعقدة نسب ًيا للفريق البافاري.
وس�يتحتم عىل بايرن اللع�ب ضد آينرتاخ�ت فرانكفورت،

رضبة قوية هتدد عودة
الربيمريليج

المستقبل العراقي /متابعة

أرض امللع�ب» .وأك�د« :الن�اس يعتق�دون أن العب الكرة
ال يعان�ي من مش�اكل أو أمور يج�ب التعامل معها ،أو ال
نشعر بأي توتر».
واستدرك داني ألفيس« :لكننا مثل أي إنسان ،ونيمار من
أنقى األش�خاص الذين قابلتهم يف حياتي ،لقد ولد ليكون
ً
مختلفا».
وكش�ف« :أنصح نيمار دائما بالحف�اظ عىل ما بني يديه
ليساهم يف تحقيق فريقه لالنتصارات».
وتزامل داني ألفيس مع نيمار  4مواسم يف نادي برشلونة
اإلسباني وموسمني يف الفريق الفرنيس.

سيميوين :لن أرشك كريستيانو مع مييس ومارادونا
مارادون�ا ،ق�ال س�يميوني إن�ه كان من
املمكن أن يدفع بهما معا.
وأوضح« :هما مختلفان ..أحدهما ماكينة
أه�داف (مي�يس) ،وعانيت بس�ببه كثريا
وبش�كل متكرر خالل س�نوات ...واآلخر
هو تجسيد لكرة القدم األرجنتينية».
وعما إذا كان ليدفع بكريستيانو رونالدو
م�ع مارادون�ا ومي�يس ،إذا كان مدرب�ا
لفريق يضم الثالثة معا ،قال س�يميوني:
«س�تظهر ثغ�رات يف مراك�ز أخ�رى
بالفريق».
وكان رونالدو ،النج�م الحايل ليوفنتوس،
ضمن صفوف ري�ال مدريد ،عندما تغلب
األخ�ري ع�ىل أتلتيك�و ،يف نهائ�ي دوري
األبطال  ٢٠١4و.٢٠١6

اليوم�ني املقبلني به�دف إخب�ار الالعبني
بربوتوكوالت الصحة والسالمة.وس�يعلن
الالعبون من خالل االجتماع عن مخاوفهم
بشأن اللعب قبل العودة إىل التدريبات يوم
اإلثن�ني املقبل.ويعت�زم عدد م�ن الالعبني
استغالل تلك االجتماعات إلبالغ رؤسائهم
أنهم يفضلون عدم العودة ،يف ظل استمرار
خطر ف�ريوس كورونا.وقد أعرب عدد من
الالعبني عن مخاوفهم بش�أن اس�تئناف
املوسم ،من بينهم سريجيو أجويرو وداني
روز ورحي�م س�رتلينج.وقد عرب الالعبون
ً
أيض�ا عن مخاوفهم من خ�الل مجموعة
«واتس�اب» لالعبني يف ال�دوري اإلنجليزي
املمتاز.وهناك ش�عور بني الالعبني بأنهم
يستخدمون كوس�يلة من قبل الحكومة،
ألنه�م يتطلع�ون إىل إعط�اء الب�الد دفعة
مطلوب�ة بش�دة.ومن املق�رر أن يتم نقل
تل�ك املخ�اوف إىل مس�ؤويل األندية خالل
اجتماعات اليومني املقبلني.

وق�ال س�يميوني عن ذلك «امل�رة األوىل ال
تمثل إخفاقا ،ألنه�م (ريال مدريد) كانوا

أفض�ل منا ..لك�ن امل�رة الثانية ش�كلت
إخفاقا».

باريس ينال هدية تتويج ليفربول بدوري األبطال

المستقبل العراقي /متابعة

يس�تعد العبو باريس س�ان جريم�ان الفرنيس للحصول
ع�ىل هدي�ة ثمينة بع�د تتويجه�م بلقب بطول�ة الدوري
للموس�م الج�اري امللغي بس�بب ف�ريوس كورونا.نقلت

طريق ليفاندوفسكي الصعب يؤجج طموح فرينر

المستقبل العراقي /متابعة

واض�اف أن «م�ا ظه�ر يف اآلونة االخ�رية من كت�ب صادرة
م�ن اللجنة االوملبي�ة تثبت تورطها بإج�راءات ادارية خارج
القان�ون وهيمنة اطراف يف املكتب التنفي�ذي عىل مقدراتها
ملصالح شخصية».

بوروس�يا دورتمون�د ،باي�ر ليفرك�وزن ،بوروس�يا
مونشنجالدباخ ،فولفسبورج ،وهي مباريات ال تبدو سهلة
نظر ًيا .أما فرينر ،فسيخوض فريقه مواجهات أخف وطأة،
حت�ى نهاية املوس�م ،حيث لن تك�ون هناك عقب�ات كبرية
أمامه ،باستثناء مباراتي هوفنهايم ودورتموند ،يف الجولتني
ال� ٣١وال� ٣٣عىل الرتتيب.
سجل التحديات الصعبة

صحيفة لو باريزيان أن أحد الرشكات الشهرية خصصت
هاتفا محموال من الذهب (قرياط  )٢4لفريق بي إس جي
مكاف�أة عىل تتويجه باللقب التاس�ع يف تاريخه.ونرشت
الرشكة صورة الهاتف منقوش عىل ظهره شعار الدوري
الفرن�يس ورق�م الالعب واس�مه ،لكنه يتضم�ن  8نجوم

فق�ط بينما حقق الفريق البارييس لقب الدوري  9مرات.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن نفس الرشكة س�بق أيضا أن
خصص�ت نفس الهدي�ة لفريق ليفرب�ول اإلنجليزي بعد
فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا العام املايض عىل حساب
توتنهام هوتسبري.

وبالنظر إىل سجل ليفاندوفسكي أمام الفرق الصعبة ،التي
س�يواجهها بايرن يف الجوالت املتبقية ،فإن فولفس�بورج،
الذي سيلعب ضده يف الجولة األخرية ،هو ضحيته املفضلة.
وع�ىل م�دار  ١9مب�اراة ،خاضه�ا املهاج�م البولن�دي ضد
ً
هدفا ،بينما أحرز ١8
فولفسبورج ،نجح يف تسجيل ٢١
ً
هدفا يف ش�باك دورتموند ،فريقه الس�ابق ،الذي
سيتواجه معه يف الجولة ال�.٢8

فيفا يوافق عىل متديد فرتة عمل االحتادات الفرعية باحتاد الكرة
المستقبل العراقي /متابعة
َ
وافق االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا» ،عىل تمديد
فرتة عمل االتحادات الفرعية لحني ا ٕعداد النظام
الداخي وأجراء االنتخاب�ات املقبلة.وقال الناطق
االٕعالمي للتطبيعية هشام محمد يف بيان لالتحاد،

المستقبل العراقي /متابعة

ا ٕن «االتح�اد الدويل لكرة القدم أش�عر التطبيعية
بموافقت�ه ع�ىل تمدي�د ف�رتة عم�ل االتح�ادات
الفرعي�ة لح�ني ا ٕعداد النظ�ام الداخ�ي والتهي ٔية
الج�راء االنتخابات».وأض�اف محم�د ان «ق�رار
االتح�اد الدويل جاء بعد سلس�ة م�ن املخاطبات
واالتصاالت ب�ني التطبيعية املتمثلة باالمني العام

املهن�دس محمد فرحان و الفيفا».واش�ار
محمد اىل ان «العمل جار عىل قدم وس�اق
الكمال النظام االس�ايس القامة انتخابات
االتح�ادات الفرعي�ة بطريق�ة تضم�ن
املش�اركة لكل م�ن يس�تحقها بعيدا عن
التهميش واالقصاء».

ديمبيل خيضع لفحص «كورونا»
بشكل استثنائي

كشف تقرير صحفي إس�باني ،عن خضوع الفرنيس
عثم�ان ديمب�ي مهاجم برش�لونة ،الختب�ار فريوس
كورونا ،اليوم اإلثنني.
وبحس�ب إذاعة « »RAC١اإلسبانية ،أن ديمبي عكس
زمالئه الذين خضعوا للفحوصات األس�بوع املايض يف

املدينة الرياضي�ة ،خضع الفرنيس الي�وم للفحص يف
املنزل.
وأضافت« :الس�بب وراء عدم ذهاب ديمبي إىل املدينة
الري�ايض للخض�وع للفحص ،هو تجن�ب أي مخاطر
للعدوى ،ال سيما وأن الفريق عاد حال ًيا للتدريبات منذ
الجمعة املاضية».
وأش�ار التقري�ر ،إىل أنه حال ظهرت النتيجة س�لبية،

فس ُيس�مح لديمب�ي بزي�ارة املدين�ة
الرياضي�ة يف األي�ام املقبل�ة ،للخضوع
للتدريبات للتعايف من اإلصابة التي ُيعاني
منهاُ .يذكر أن ديمب�ي لن يتمكن من اللعب
يف الليجا مرة أخرى هذا املوسم ،حتى لو تعاىف
بالكامل ،حيث تم ش�طب اس�مه م�ن القائمة،
إلفساح املجال للوافد الجديد مارتن برايثوايت.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2138االربعاء  13آيار 2020

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

المحامية  /ايمان رعد عبد الله الطائي

محار السلطان وسلطنة احلامر

االتفاقيات الدولية و العنف األرسي

يحكى ان أحد السالطني كان لديه حمار ابيض يعتز به ويوليه اهتماما
خاص�ا ورعاية لم ينلها من�ه أقرب املقربني اليه بما فيهم صديقه وويل
عه�ده وكأنه ارتضاه صديق�ا حميما اىل معاليه يرافق�ه يف كل مكان
وزمان مع�ززا مكرما مدلال معلوفا بأرقى انواع الجت والربس�يم ومن
أرقى املنايشء العاملية واملصادق عليها بشهادات دولية .لقد شاع صيت
تلك العالقة الحميمة بني الحمار وفخامة الس�لطان يف اوس�اط الناس
وأمست حديث الجميع وموضوعا للبحث والدراسة والتحليل حيث ترصد
لها امواال طائلة من خزينة الدولة بغية الوصول اىل رس تلك العالقة بني
فخامة الس�لطان القائد ومعايل الحمار األبيض ولكن من دون جدوى.
كان ويل العه�د أخو الس�لطان متضايقا منزعجا م�ن تلك العالقة التي
فضلت الحمار عليه عند اخيه الس�لطان فأتفق مع حارس�ه الشخيص
عىل اطعامه نوع من انواع السم البطئ حتى يموت .بدأ الجميع يالحظ
ان الحم�ار يبدوا مريضا يف غري عادت�ه فقالوا انه مصابا ب�»الكورونا»
رغم انه حمارا وليس إنساناً ،ولم يمهله الداء طويال فمات الحمار وهو
يرمق صاحبه الس�لطان بعني الحبيب الراحل بال وداع رغم ما احرضه
اليه من فرق طبية رئاس�ية تس�ارعت لنجدته من جميع انحاء العالم.
س�ادت اجواء الحزن قرص السلطان وجميع انحاء السلطنة حيث بدت
معالم الحداد عىل الجميع حتى أن اوان تش�ييع معايل الحمار املدلل اىل
مثواه األخري فهبّ ابناء شعب السلطنة األوفياء عن بكرة ابيهم وامهم
وخالهم وعمهم وجدهم كبريهم وصغريهم شيبا وشبانا صغارا كبارا
نساء ورجاال يتقدمهم كافة التجار والوزراء والقضاة وكبار املسؤولني
للمش�اركة يف مسرية التش�ييع املهيب ملعايل الحمار الفقيد كسبا لرضا
فخامة الس�لطان القائ�د والتقرب اليه ومش�اركته الوجدانية يف حزنه
ومصاب�ه الجل�ل خصوصا وانه لم يكن لديه ولد وال تلد س�وى حماره
ال�ذي كان قد انعم عليه بقرار س�لطاني جعله كب�ري األحمرة والحمار
األول دون من�ازع بدرج�ة وزير .قرر الس�لطان ان يك�ون هناك نصب
ت�ذكاري رئايس كبري للفقي�د الحمار يف قلب املدينة ..بعد مرور ش�هر
واحد بدأت آث�ار الصدمة تأخذ مأخذها عىل فخامة الس�لطان الحزين
ع�ىل صديقه حم�اره املدلل ابو صفن�ة حلوة فانتابت�ه الكآبة وانزوى
بعي�دا عن البالط واملجتمع جالس�ا قبالة تمثال صديقه املأس�وف عىل
صفنت�ه حي�ث ال يمكن س�د ذلك الف�راغ اال بقدرة قادر او ث�ورة ثائر.
حتى فوجئ الجميع بخرب موت الس�لطان اثر اصابته بنوبة قلبية .لقد
كان خرب وفاة الس�لطان مفرحا لويل العه�د حيث رضب كل العصافري
بذات الحجر لكنه تفاجئ عند تش�ييع جنازته ان اعداد املشيعيني قليل
جدا وال تقارن بمليونية التش�ييع ملعايل الحمار .فهم الرسالة جيدا وتم
دفن السلطان وعاد ويل العهد ليضع اكليال رئاسيا من الورد عىل نصب
الحمار ويصدر قرارا بتغيري اسم السلطنة اىل سلطنة الحمار.

تعان�ي املرأة العراقية منذ عق�ود من العنف االرسي من عدة مح�اور اولها اننا
مجتمع ذكوري وعشائري وقبيل والبعض ينظر اىل املرأة فقط كزوجة او خادمة
يف املنزل متناس�ني انها تمثل نصف املجتمع واوص�ت جميع االعراف والديانات
الس�ماوية باحرتام حقوق املرأة ويف ديننا االسالمي الحنيف جعل للمرأة حقوق
كب�رية جدا اما االتفاقي�ات والقوانني الدولية ضمنت للم�رأة حقوق ضد العنف
االرسي ،حي�ث نص�ت اتفاقية القضاء عىل جميع أش�كال التميي�ز ضد املرأة –
سيداو ،التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنضمام
بقراره�ا  180/34امل�ؤرخ يف  18كان�ون األول  /ديس�مرب  ،1979والت�ي بدأت
بتنفيذها يف  3أيلول  /سبتمرب  1981عىل:
 ضم�ان مس�اواة الرجل واملرأة يف حري�ة التمتع بجميع الحق�وق االقتصاديةواالجتماعي�ة والثقافي�ة واملدني�ة والسياس�ية ،لتخدم حقوق امل�رأة .وتحتوي
االتفاقية عىل  30مادة
َ
وعرّفت املادة األوىل مصطلح «التمييز ضد املرأة» بأنه أي تفرقة أو اس�تبعاد أو
تقييد يتم عىل أس�اس الجنس ويكون من أث�اره أو أغراضه التقليل أو االحباط
باالعرتاف بأن للمرأة حقوق انس�انية وحريات اساس�ية يف امليادين السياس�ية
واالقتصادي�ة واالجتماعية والثقافي�ة واملدنية أو يف أي ميدان آخ�ر ،أو التقليل
أو إحب�اط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارس�تها لها ،ب�رصف النظر عن حالتها
الزوجية وعىل أساس املساواة بينها وبني الرجل.
وجاء يف املادة الثانية :تشجب الدول جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،وتتفق عىل
أن تنتهج ،بكل الوس�ائل املناس�بة ودون إبطاء ،سياسة تستهدف القضاء عىل
التمييز ضد املرأة ،وتحقيقا ً لذلك تتعهد بالقيام بما ييل:
(أ) إدم�اج مبدأ املس�اواة بني الرجل واملرأة يف دس�اتريها الوطنية أو ترشيعاتها
املناسبة األخرى ،إذا لم يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن ،وكفالة التحقيق
العميل لهذا املبدأ من خالل الترشيع وغريه من الوسائل املناسبة.
(ب) اتخاذ املناسب من التدابري ،ترشيعية وغري ترشيعية ،بما يف ذلك ما يناسب
من جزاءات ،لحظر كل تمييز ضد املرأة.
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق املرأة عىل قدم املس�اواة مع الرجل ،وضمان
الحماية الفعالة للمرأة ،عن طريق املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة
األخرى يف البلد ،من أي عمل تمييزي.
(د) االمتناع عن مبارشة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد املرأة ،وكفالة
ترصف السلطات واملؤسسات العامة بما يتفق بهذا االلتزام.
(ه�) اتخاذ جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة من جانب أي
شخص أو منظمة أو مؤسسة.
(و) اتخاذ جميع التدابري املناس�بة ،بما يف ذلك الترشيعي منها ،لتغيري أو إبطال
القائ�م من القوان�ني واألنظمة واألعراف واملمارس�ات التي تش�كل تمييزا ً ضد
املرأة.
(ز) إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ً ضد املرأة.
وق�د صادقت عىل االتفاقي�ة معظم الدول العربية ،ومن ضمنها العراق حس�ب
القان�ون رقم ( )66عام  ،1986وبتحفظ عىل بع�ض بنود االتفاقية ،ولكن لحد
تجر املصادقة عىل ملحقاته وبقي غري مطبق وغري فاعل
االن لم ِ
ّ
التحفظ عىل بعض مواده .واملواد التي
وهذه الدول صادقت عىل «س�يداو» مع
ّ
تتحفظ عليها الدول العربية والعراق هي بش�كل عام املواد  16 ،15 ،9 ،2و.29

نجدة بغداد تلقي القبـض عىل ( )190خمالفـ ًا
ومطلوب ًا وتضبط ( )103عجلة ودراجة نارية

بغداد  /املستقبل العراقي
أف�ادت مديرية نجدة بغ�داد ،أمس الثالثاء ،بإلق�اء القبض عىل 190
ش�خصا وضبط  103عجلة ودراجة ناري�ة يف بغداد .وذكرت املديرية،
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،إن دورياتها «ألقت خالل
ال�  24س�اعة املاضية عىل (  )65شخص مخالفني لتعليمات وأوقات
حظر التج�وال ،فضال عن القب�ض عىل ( )125متس�وال» .وأضافت،
أنه «تم ضبط تس�ع س�يارات عليها اش�ارة حجز وضب�ط  94دراجة
ناري�ة مخالفة للتعليمات» .وبين�ت أن «العمليات تمت ضمن مناطق
متفرق�ة من العاصم�ة بغداد تم تس�ليمهم اصولي�ا ً اىل الجهات ذات
االختصاص».

«واتس آب» قد يتيح االتصال بـ ( )50شخص ًا
عرب الفيديو

ذك�رت مواقع متخصصة بش�ؤون التقني�ة واإلنرتن�ت أن القائمني عىل
تطبي�ق “وات�س آب” يحرضون إلطالق نس�خة ويب م�ن التطبيق توفر
إمكانيات اتصال عرب الفيديو ،تنافس إمكانيات  Zoomو”سكايب”.
وتبع�ا ملوق�ع  WABetaInfoف�إن نس�خة الوي�ب  2.2019.6القادم�ة
م�ن “واتس آب” س�توفر للمس�تخدمني إمكاني�ة الوص�ول إىل خدمات
 Messenger Rooms Shortcutsالتي طورتها “فيسبوك” سابقا ،إلنشاء
غ�رف اتص�االت جماعية عرب الفيديو ،تمكن  50ش�خصا من االتصال يف
وقت واحد .وكانت “فيسبوك” قد أعلنت عن خدمات Messenger Rooms
 Shortcutsيف أبري�ل الفائت ،وخصصتها لتطبيق “مس�نجر” التابع لها،
وأش�ار مؤس�س الرشكة ،مارك زوكربريغ ،إىل أن هذه الخدمات ستصل
الحقا إىل تطبيقات “واتس آب” و”إنستغرام”.
وم�ن غري املعروف بعد متى س�تبدأ ه�ذه امليزة بالعم�ل فعليا يف “واتس
آب” ،لك�ن الترسيبات تش�ري إىل أن خرباء التقنية الحظ�وا قوائم التثبيت
الخاصة بها يف إحدى النسخ التجريبية للتطبيق.

العراقـي

كـاريكـاتـير

أشياء قد تتغري لألبد نتيجة وباء «كورونا»
نتيجة لهذا الوباء املروع ،والحصيلة الكربى من
الضحايا بسبب العدوى وتفيش الوباء ،ستفعل
الوالي�ات املتحدة وبقية العالم أش�ياء مختلفة
من أجل االستعداد للحياة بشكل أفضل ،وتقليل
عوام�ل الخطر وم�ا إىل ذل�ك .إذا نظرنا بجدية
يف العواق�ب الوخيم�ة املحتمل�ة لع�دم التطور
والتخطي�ط بحكمة ،س�نكون جميعا ً يف خطر،
حي�ث علين�ا أخذ يف ع�ني االعتبار  6أش�ياء قد
تتغري إىل األبد نتيجة وباء كورونا.
إلي�ك  6أش�ياء ق�د تتغ�ري إىل األبد نتيج�ة وباء
كورونا :املوالت واملتاجر الكربى :ماذا سيحدث
للم�والت واملتاج�ر الكربى يف املس�تقبل؟ كيف
س�تقنع مراكز التس�وق املتس�وقني أنها آمنة
للعودة والتعامل معها؟ يجب أن ينظر أصحاب
املراك�ز التجاري�ة يف ه�ذه األم�ور وغريها من
القضايا املهمة ذات الصلة بطريقة مس�ؤولة،
والتي تعالج عىل حد س�واء املخ�اوف الصحية
الحقيقية وما إىل ذلك ،حيث إذا كان املتسوقون
املحتمل�ون ال يش�عرون باألمان ،فل�ن يعودوا
للتعامل معك .عدد وحجم البنوك :ستكتش�ف
البنوك بنا ًء ع�ىل التجارب خالل هذا الوباء أنها
ال تحت�اج إىل فروع كبرية الحجم ،وال عدد كبري
م�ن الفروع .حيث بس�بب املخ�اوف الصحية،

املكاتب /التجمعات/املوظفون عن بعد :العديد
م�ن ال�رشكات واملؤسس�ات قام�ت بتخفيض
عدد املوظفني ألس�باب صحية واقتصادية عىل
ح�د س�واء ،كي�ف يمكنه�م تغي�ري تجمعاتهم
لتقليل االتص�ال وتقليل املخاطر الصحية؟ منذ
الش�هرين املاضيني ،تحولت تلك الرشكات التي
استطاعت أن تظل مفتوحة إىل اعتماد أكرب عىل
املوظف�ني العاملني عن بعد ،وإذا أمكنهم إتقان
ه�ذا النم�وذج ،كي�ف يمكنهم تنفي�ذه كجزء
من مس�تقبلهم القادم؟ عي�ادات الطب /طب
األس�نان :ما ه�ي التغيريات التي ق�د تقوم بها
العيادات الطبية وعيادات طب األسنان؟ سنرى
تركي ًزا أكرب ع�ىل مالبس الحماية الش�خصية؛
مثل األقنعة وأغطية ال�رأس واملالبس الجاهزة
وما إىل ذلك .ما هي التغيريات والتحسينات التي
ستصبح موجة املستقبل؟ كيف ستتأثر جدولة
مواعي�د امل�رىض وم�ا إىل ذل�ك؟ هل س�يحتاج
األطب�اء وأطب�اء األس�نان إىل تغي�ري الج�داول
الزمني�ة وتغي�ري األوقات بني امل�رىض؟ فيكون
هن�اك ع�دد أقل ينتظ�رون يف غ�رف االنتظار؟
م�ع ه�ذه التغي�ريات وزي�ادة التكالي�ف ،ألن
يتأثر هؤالء املهنيني س�ل ًبا؟ هل سيتم استبدال
االتج�اهبالع�ودةإىلاملكات�باألصغ�ر؟

فقد ت�م الرتكيز ع�ىل الخدم�ات املرصفية عن
بعد ،واس�تخدام أجه�زة ال�رصاف اآليل وما إىل
ذلك .هل س�يؤمنون أنهم ق�د يزيدون أرباحهم
من خ�الل تقليل حجم البنوك والفروع؟ مراكز
التس�وق الصغرية :هل س�تحل مراكز التسوق
الصغ�رية إىل ح�د كب�ري مح�ل مراكز التس�وق
الضخمة بس�بب ه�ذه املخاوف؟ هل س�نرى
العديد من مؤسس�ات البي�ع بالتجزئة الكبرية
إم�ا أن تخ�رج م�ن العم�ل أو تجع�ل املتاج�ر
املستقبلية أصغر حجمًا وأقل ازدحامً ا؟ بالفعل
بعض املؤسس�ات الكربى قد نظ�رت يف متاجر
األحي�اء بدالً م�ن متاجره�ا الضخم�ة .حجم

الفاكهة التي حتمي من مرض السكري والنوبات القلبية
تمتلك هذه الفاكهة فيتامينات
“يس” و”د” و”ب�ي 1والكث�ري
من الفيتامين�ات األخرى ،كما
أنها تس�اعد عىل تقوية الدورة
الدموي�ة ،وتحس�ني مرون�ة
األوعية الدموي�ة ،وتعزيز تأثري
حمض األسكوربيك.
وتناول “الجريب فروت” يؤدي
إىل تحس�ني عملي�ة التمثي�ل
الغذائ�ي ويس�اعد ع�ىل توازن
ضغ�ط ال�دم ،باإلضاف�ة إىل أن
مضادات األكسدة املوجودة فيه
لها تأثري مفيد عىل الجلد الذي يبقيه حيويا.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك ،ف�إن ه�ذه الفاكهة هي
منخفضة السعرات الحرارية  ،وهو أمر مهم

ألولئ�ك الذي�ن يرغب�ون يف إنق�اص أوزانهم،
كما تس�اعد الكبد يف عمله وتخفض مستوى
الكوليس�رتول ،وكل ه�ذا يقل�ل م�ن خط�ر
اإلصابة بالنوبة القلبية ومرض السكري.

وللوقاي�ة م�ن أم�راض القل�ب
واألوعية الدموية ،يويص األطباء
بتناول ح�وايل من  2إىل  3حبات
من الجريب فروت يف األس�بوع،
مش�ريين إىل أن الوق�ت األفضل
للقيام بذلك هو منتصف النهار
بعد الطع�ام ،وفق موقع “vlg-
 .”mediaوال ينص�ح األطب�اء
من يعان�ون من زيادة حموضة
املعدة وأمراض الجهاز الهضمي
بتناول هذه الفاكهة .مش�ريين
إىل أنه�ا تمتل�ك حموض�ا ترض
بمين�ا األس�نان ،وبالتايل يمك�ن أن تؤدي إىل
تسوس�ها ،حيث ينصح األطباء بشطف الفم
بعد تناولها مبارشة.

أساور لتتبع حرارة التالميذ
اختربت أس�اور ملراقبة الح�رارة تنبه من خالل
تطبيق ما إذا كان أح�د التالميذ مصابا بالحمى
يف مدارس بكني ،وهي أحدث ابتكار صيني لتتبع
اإلصاب�ات املحتمل�ة بفريوس كورون�ا .وكانت
الص�ني قد ن�رشت كامريات حراري�ة يف األماكن
العامة ويطلب يف معظم األماكن من األشخاص
إظهار تطبيق يحمل تقييمات خرضاء وصفراء

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

وحم�راء تحدد خطر إصابة الش�خص بناء عىل
سجل سفره .ووزعت األساور يف خمس مناطق
يف بك�ني لتالمي�ذ ع�ادوا إىل املدارس املتوس�طة
للم�رة األوىل م�ن أش�هر .وتوفر هذه األس�اور
بيان�ات درجة الحرارة يف الوقت الحقيقي يمكن
أن تراقبه�ا املدارس وأولي�اء األمور عرب تطبيق
خاص ،وفقا لصحيفة «بكني دييل».

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

07801969233
07901463050
07709670606

ولهذه األسباب:
– املادة  2تطالب ب� “إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تش�كل تمييزا ً
ضد املرأة” ،وهذا يشمل جرائم الرشف التي تعطي الحق للرجل بتخفيف الحكم
الرتكابه�ا � .املادة  9تطالب بمنح املرأة حقا مس�اويا ً لح�ق الرجل فيما يتعلق
ّ
جنسياتهن
بجنس�ية أطفالهما .لكن قوانيننا ال تس�مح للنساء بإعطاء النساء
ألطفالهن.
� امل�ادة  15تطال�ب بمنح املرأة “نف�س الحقوق فيما يتعل�ق بالترشيع املتصل
بحركة األش�خاص وحرية اختيار محل س�كنهم وإقامتهم وس�فرهم” ،وهذا
يعارض القوانني التي تحاول تقيّد حرية حركة املرأة حسب زوجها وويل امرها.
� امل�ادة  16تطالب بإعطاء الرجل واملرأة نفس الحقوق فيما يخص عقد الزواج
وحضان�ة األطفال .ولكن قوانني الرشيعة اإلس�المية تفرّق بني الرجل واملرأة يف
مس�توى الحضانة كما تبيح للرجل املسلم الزواج من “كتابية” دون أن تسمح
للمرأة املسلمة بالزواج من “كتابي””.
� املادة  29تطالب بعرض أي خالف بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف حول
تفسري أو تطبيق هذه االتفاقية عىل التحكيم.
وال ت�زال قوانني العنف األرسي معطلة يف أروقة مجلس النواب العراقي بس�بب
معارضة بعض األحزاب اإلسالمية لها ،يف الوقت الذي تشارك فيه املرأة العراقية
ً
مطالبة بحقوقها وغدا أفضل لعائلتها وارستها
يف التظاهرات العراقية بكثافة
ام�ا احدث ح�االت العنف االرسي التي اث�ارت الرأي العام العراق�ي والدويل هي
للش�ابة (مالك الزبيدي) التي اثارت غضبا ش�عبيا واس�عا بسبب تصاعد خطر
العن�ف االرسي ضد امل�رأة ،ورضورة تجاوز العقول املتخلف�ة يف مجلس النواب
العراق�ي التي مات�زال ترفض ترشيع قانون يحد من ه�ذا العنف حيث ارتفعت
االصوات عاليا ً لترشيع قانون «مناهضة العنف االرسي» للحد من هذه الجرائم
الت�ي لم يردع مرتكبوه�ا اي رادع  ،ومن واجبنا كإعالمي�ني وقانونيني ان نضم
صوتن�ا اىل جانب اصوات النس�اء املطالبات بحفظ حقوقه�ن وحقوق األطفال
ومنع تكرار االعتداءات ونطالب بصوت مرتفع بعدم التس�اهل يف جرائم العنف
االرسي واالرساع يف ترشي�ع قان�ون «مناهض�ة العن�ف ض�د االرسة» وهذا هو
الواجب األول ألعضاء مجلس النواب بعد انتهاء جائحة كورونا.

هل يزيد مرض السكري من خطورة
اإلصابة بفريوس «كورونا»

تتخذ دول عديدة إجراءات احرتازية واسعة النطاق ،ملواجهة تفيش فريوس
كورونا املس�تجد املس�بب ملرض «كوفيد  ،»19وتضع ع�ىل رأس أولوياتها
تلك الفئات املعرضة للخطر بصورة أكرب.
لكن هل يعترب املصابون بمرض الس�كري ،من النوع  1والنوع  ،2من تلك
الفئة؟
أجاب موق�ع «تايمز نيوز ناو» أنه «نعم» وضعت منظمة الصحة العاملية
مرىض الس�كري ،ضمن الفئات األكثر خط�ورة لإلصابة بأعراض كورونا
القاتلة.
ونق�ل املوقع ترصيحات عن رايف جاياكومار ،مستش�ار يف أمراض الغدد
الصم�اء ،ورئيس جمعة الغدة الدرقي�ة الهندية ،قوله« :كوفيد  ،19مرض
جدي�د ،وبالتايل ال نزال نحت�اج الكثري من الوقت لفه�م هذا املرض وكيف
يتط�ور» .وتابع «لكن حتى اآلن ال يوجد دلي�ل علمي واحد عىل أن مرىض
السكري معرضون لخطر اإلصابة بفريوس كورونا ،ومع ذلك من الطبيعي
أن يكونوا هم عرضة للخطر األكرب».
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