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تسجيل ارتفاعا جديدا بإصابات «كورونا» و( )٩٠حالة يف بغداد لوحدها ..والصحة :أخذنا احتياطات لتوسيع أماكن العزل

الرشوع بـ «احلظر املناطقي» :حرص ( )٦مناطق وزيادة الرصد الوبائي
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

البرصة تعلن إعادة العمل
باملشاريع الصحية وإنشاء املستشفيات
ص3
التي توقف العمل هبا

الـكـاظـمـي
ونظريه الفلسطيني يبحثان هاتفي ًا
ص2
العالقات الثنائية

ق�رر وزي�ر الصح�ة ف�رض الحظ�ر عىل س�ت
مناط�ق يف العاصم�ة بغ�داد وذل�ك بع�د ارتفاع
نسبة االصابات بفريوس كورونا املستجد ،فيما
كش�فت الوزارة عن أخ�ذ احتياطاتها لتوس�يع
أماك�ن العزل.وقال وزير الصحة والبيئة حس�ن
التميمي يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
منه ،ان�ه «تقرر الب�دء بالحظ�ر املناطقي التام
اعتب�ارا ً من يوم االربع�اء املوافق  20ايار ،2020
ومل�دة اس�بوعني ،ولبعض القطاع�ات واملحالت
للمناط�ق االتية ،وامل�ؤرشة ل�دى دائرتي صحة
الرصاف�ة والكرخ وهي :مدين�ة الصدر ،ومدينة
الحبيبي�ة ،ومدين�ة الكمالية ،ومدين�ة الحرية،
ومدينة الشعلة ،ومدينة العامرية» .واضاف انه
«س�يتزامن مع تنفيذ الق�رار أكرب عملية للرصد
الوبائ�ي الفع�ال يف القطاع�ات واملح�الت م�ع،
وعمليات التعفري والتوعي�ة الصحية وبالتعاون
م�ع قي�ادة عملي�ات بغ�داد ومديري�ة الدف�اع
املدن�ي وأمانة بغداد ووس�ائل االع�الم والدوائر
واملؤسس�ات املعني�ة وب�اإلرشاف املب�ارش م�ن
الوزي�ر» .ون�وه التميمي اىل أنه «س�تتخذ نفس
االج�راءات يف باقي مناطق بغداد واملحافظات يف
حال تأش�ري زيادة يف أعداد االصابات فيها وبنا ًء
ع�ىل املواق�ف الوبائية اليومي�ة .بدورها ،أعلنت
وزارة الصح�ة والبيئة عن تس�جيل  150اصابة
جدي�دة بفاي�روس كورون�ا يف الع�راق .وذكرت
الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ،انه «ت�م فحص (  )٣520نم�وذج يف كافة
املختربات املختصة يف العراق.

التفاصيل ص2
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خلية األزمـة االقتصاديـة :البوصلـة تتجـه إىل االدخار اإلجباري والقروض الداخلية

العمليـات املشتـركـة :عـالقتنـا بالتـحـالـف لـم تعـد كسابـق عـهـدهـا
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عمليات «اسود اجلزيرة» تطيح بانتحاريني لـ «داعش»
وتضبط أوكار ًا وعبوات ناسفة

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن الناطق باس�م القائد العام للقوات
املسلحة العميد يحيى رسول ،عن نتائج
عمليات “اسود الجزيرة” التي انطلقت،
مؤك�دا قت�ل ثالث�ة عن�ارص بتنظي�م
“داعش” اإلرهابي بينهم انتحاري.
وقال رسول ،يف تسجيل صوتي ،إنه “بعد
زيارة رئيس الوزراء القائد العام للقوات
املس�لحة مصطفى الكاظم�ي لعدد من
مفاص�ل وتش�كيالت األجه�زة األمنية،
والت�ي أك�د خالله�ا عىل مالحق�ة فلول
عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة ،وتجفيف

الصني تعلن براءهتا من «كورونا» وتقدم للعالـم ملياري دوالر
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا الرئيس الصين�ي ،أمس االثنني ،إىل مراجعة مس�تقلة
لالستجابة العاملية لجائحة فريوس «كورونا» تحت إرشاف
منظمة الصحة العاملية عندما تتم السيطرة عىل الفريوس،
كما دافع عن تعامل بالده مع تفيش الوباء .وتعهد الرئيس
يش جني بينغ ،يف رسالة عرب الفيديو الجتماع عىل اإلنرتنت
لجمعي�ة الصحة العاملية ،وهي هيئة صنع القرار بمنظمة
الصح�ة ،بمبلغ ملياري دوالر عىل عامني لدعم االس�تجابة
ل�»كوفيد  .»19ومن املتوقع خالل االجتماعات التي تستمر
يومني ،أن يدعو وزراء الصحة من مختلف أرجاء العالم إىل

مستشفى الشيخ امحد الوائيل..
رصح طبي تنفذه العتبة احلسينية
بمواصفات عاملية
ص3

مناب�ع اإلره�اب ،انطلقت عملية أس�ود
الجزي�رة ي�وم األح�د  17أي�ار الج�اري
لتفتيش صحراء جزيرة شمال محافظة
االنب�ار ،وجنوب محافظة نينوى ،وغرب
محافظ�ة ص�الح الدي�ن” ،مبين�ا ً ان
“ه�ذه العملية ته�دف إىل تعزي�ز األمن
واالس�تقرار يف هذه املناط�ق ،ومالحقة
العن�ارص اإلرهابية وإلق�اء القبض عىل
املطلوبني”.
وأش�ار إىل أنه “يف ص�الح الدين ،تمكنت
الق�وات االمنية من قت�ل  ٣من عصابات
داع�ش االرهاب�ي ،أحدهم�ا كان يرتدي
حزاما ً ناسفا ً فجر نفسه بعد محارصته،

كما ت�م العثور ع�ىل  7أوكار و 12عبوة
ناس�فة ،كما عثرت ع�ىل نفقني وتدمري
عجل�ة مفخخ�ة ن�وع بيك آب م�ن قبل
طريان الجيش ،يف حني جرح  4منتسبني
ف�وج س�وات وإصابتهم بني متوس�طة
وخفيفة”.
وتاب�ع“ ،يف محافظة دياىل ،عثرت قواتنا
من خالل تفتيش عرش قرى عىل وكرين
داخلهم�ا عبوات ناس�فة والقاء القبض
ع�ىل  4مطلوب�ني يف املقدادي�ة ،وأيض�ا
نف�ذت رشط�ة دياىل بإس�ناد من طريان
الجي�ش عملي�ة عس�كرية يف بس�اتني
الخيس�ة بناحية أبو صي�دة ،وتم العثور

عىل وكر لداعش وتفجريين عبوتني أثناء
البحث والتفتيش”.
ولفت إىل أنه “يف محور عمليات الجزيرة،
تمك�ن أبطالن�ا من تفتي�ش  17منطقة
واس�تطاعوا تدم�ري  14عب�وة ناس�فة
وخمس أوكار وخمس انفاق لالرهابيني،
كم�ا تم العثور عىل مقر س�ابق لعنارص
داعش االرهابية.
إىل ذل�ك ،أعلن�ت قي�ادة عملي�ات غ�رب
نينوى قطع طرق تنقل عصابات داعش
اإلرهابي�ة يف الصح�راء ضم�ن «أس�ود
الجزيرة».

التفاصيل ص2

اخلارجية تعلن الرشوع بأوىل جوالت املفـاوضـات مـع واشنـطـن

تقييم مس�تقل ألداء منظمة الصحة الذي قوبل بانتقادات
قاده�ا الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب .وق�ال يش الذي
وصف الجائحة بأنها «أخطر حالة طوارئ صحية يشهدها
العال�م منذ نهاية الحرب العاملية الثانية» ،إن بكني تعاملت
عىل طول الخط «بانفتاح وش�فافية ومسؤولية» ،مضيفا
أنها نجحت يف التغلب عىل الفريوس .ومن املتوقع أن تبحث
جمعي�ة الصحة العاملية ق�رارا يعرضه االتح�اد األوروبي،
يدع�و إىل إجراء تقييم مس�تقل ألداء املنظمة تحت إرشاف
مديرها الع�ام تي�دروس أدهانوم غيربيس�وس .وأظهرت
مس�ودة للقرار اطلع�ت عليها «روي�رتز» ،تأييد  116دولة
من 194دولة عضوا باملنظمة للقرار.

نائب عن «سائرون» يستبعد مترير الوزارات املتبقية قبل العيد
الكعبي يتسلم طلب ًا موقع ًا من ( )145نائب ًا الستئناف جلسات الربملان

وزيرا الصناعة والنقل يبحثان
سبل تعزيز التعاون والعمل املشرتك
بني الوزارتني للمرحلة املقبلة
ص3

التعليم تعلن توفر ( )٦00زمالة
دراسية جمان ًا للطلبة العراقييـن
للدراسة يف اسرتاليا
ص2

درجال يوجه بتشييد
مقر الحتاد بناء االجسـام
ضمن املدينة الشبابية
ص7

ص2

ص2

ص2

التعليم تعلن توفر ( )600زمالة دراسية جمان ًا للطلبة العراقيني للدراسة يف اسرتاليا
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل ،أم�س االثنني ،عن
توف�ر  ٦٠٠زمال�ة دراس�ية لدراس�ة الدكتوراه
واملاجستري البحثية يف كافة التخصصات مقدمة
مجانا من جامع�ة University of Melbourne
االسرتالية.
واضاف�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «املنحة تشمل االجور
الدراس�ية والتام�ني الصحي وتكاليف املعيش�ة
 $312٠٠تدف�ع للط�����ال�ب س�ن����ويا مع
تذك�رة طائ�رة  ،»$ 3٠٠٠مبين�ة أن «اخر موعد
للتقديم .2٠2٠-1٠-31
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تسجيل ارتفاعًا جديداً بإصابات «كورونا» و( )٩٠حالة يف بغداد لوحدها ..والصحة :أخذنا احتياطات لتوسيع أماكن العزل

الرشوع بـ «احلظر املناطقي» :حرص ( )6مناطق وزيادة الرصد الوبائي
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

قرر وزير الصحة فرض الحظر عىل
ست مناطق يف العاصمة بغداد وذلك
بعد ارتفاع نسبة االصابات بفريوس
كورون�ا املس�تجد ،فيم�ا كش�فت
الوزارة عن أخذ احتياطاتها لتوسيع
أماكن العزل.
وقال وزي�ر الصحة والبيئة حس�ن
التميم�ي يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه ،ان�ه «تقرر
البدء بالحظر املناطقي التام اعتبارا ً
م�ن ي�وم االربع�اء املواف�ق  2٠ايار
 ،2٠2٠ومل�دة اس�بوعني ،ولبع�ض
القطاع�ات واملح�ات للمناط�ق
االتية ،واملؤرشة ل�دى دائرتي صحة
الرصاف�ة والك�رخ وه�ي :مدين�ة
الص�در ،ومدينة الحبيبي�ة ،ومدينة
الكمالي�ة ،ومدين�ة الحرية ،ومدينة
الش�علة ،ومدين�ة العامري�ة».
واض�اف انه «س�يتزامن م�ع تنفيذ
القرار أك�ر عملية للرص�د الوبائي
الفعال يف القطاع�ات واملحات مع،
وعمليات التعفري والتوعية الصحية
وبالتع�اون مع قيادة عمليات بغداد
ومديري�ة الدف�اع املدن�ي وأمان�ة
بغ�داد ووس�ائل االع�ام والدوائ�ر
واملؤسس�ات املعني�ة وب�اإلرشاف
املبارش م�ن الوزير» .ونوه التميمي
اىل أنه «س�تتخذ نف�س االجراءات يف
باقي مناطق بغ�داد واملحافظات يف
حال تأشري زيادة يف أعداد االصابات
فيها وبن�ا ًء ع�ىل املواق�ف الوبائية
اليومي�ة .بدوره�ا ،أعلن�ت وزارة
الصح�ة والبيئ�ة عن تس�جيل 15٠
اصاب�ة جدي�دة بفاي�روس كورونا
يف الع�راق .وذكرت ال�وزارة يف بيان

تلقت املستقبل العراقي نسخة منه،
ان�ه «تم فح�ص (  )352٠نموذج يف
كافة املخت�رات املختصة يف العراق،
وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض
يف العراق (.»)153221
وأضافت أن «مخترات وزارة الصحة
والبيئة س�جلت لهذا الي�وم ()15٠
إصابة يف العراق موزعة كالتايل:
بغداد /الرصافة٤5 :
بغداد /الكرخ٤5 :

مدينة الطب3٠ :
البرصة٧ :
النجف3 :
واسط3 :
كرباء2 :
املثنى3 :
دياىل2 :
نينوى1 :
السليمانية٩ :
وأوضح�ت ال�وزارة أن «مجم�وع
حاالت الشفاء بلغت  ٩2حالة ،وكما

ييل:
بغداد /الرصافة٤٨ :
بغداد  /الكرخ1٩ :
مدينة الطب٤ :
البرصة2٠ :
صاح الدين1 :
وأكدت أنه «تم تس�جيل أربع وفيات
موزعة كالتايل:
حالة يف بغداد /الرصافة
حالة يف بغداد /الكرخ
حالتني يف مدينة الطب

وأش�ارت ال�وزارة إىل أن «مجم�وع
اإلصاب�ات بل�غ  ،355٤ومجم�وع
ح�االت الش�فاء ،231٠ :فيم�ا بلغ
مجم�وع الراقدي�ن ال�كيل ،111٧
ومجموع الوفيات.»12٧ :
وكشفت الوزارة الصحة عن األماكن
الرديف�ة الس�تقبال املصابني الجدد
بفريوس كورونا املستجد بعد امتاء
املستشفيات خصوصا مستشفيات
بغداد.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزراء
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سيف البدر إن “وزارة الصحة قامت
بتأج�ري ثاث�ة فن�ادق يف العاصم�ة
بغ�داد وخصصته�ا مراك�ز للحجر
بع�د امتاء مستش�فى الفرات وابن
الخطي�ب” ،الفت�ا إىل إن “اإلصابات
املرتفع�ة ترتكز يف جان�ب الرصافة
من العاصمة بغداد”.
وأضاف أن “امتاء املستشفيات يعود
لارتف�اع اإلصابات خال األس�بوع
امل�ايض وع�ىل وج�ه الخص�وص يف
العاصم�ة بغ�داد” ،مبين�ا أن “أمر
امتاء املستشفيات لن يمثل قصور
يف عم�ل وزارة الصح�ة إنم�ا جميع
دول العالم توجه الجائحة وقدراتها
الصحية محدودة” .يف الغضون ،أكد
عضو خلية االزمة النيابية س�لمان
الغريب�اوي أن قرار الحظر الش�امل
س�يدخل حي�ز التنفي�ذ ابت�داء من
ي�وم الجمع�ة  22ايار وحت�ى األول
م�ن حزيران .وق�ال الغريب�اوي إن
«خلي�ة االزم�ة الحكومية س�تعلن
بش�كل رس�مي ع�ن دخ�ول الباد
حظ�ر التج�وال الش�امل ب�دءا من
ي�وم الجمع�ة  22ايار وحت�ى االول
م�ن حزي�ران املقب�ل” .وأض�اف أن
“ارتف�اع نس�بة مع�دل اإلصاب�ات
بف�ريوس كورون�ا يش�كل خطورة
كب�رية ع�ىل مجتمعن�ا العراق�ي”،
مؤك�دا أن “الوضع الحايل اليس�مح
لخلية االزمة الحكومية اعان فرض
حظر التجوال الشامل لفرتة طويلة
بس�بب االوضاع املعيشية ألصحاب
الدخ�ل املحدود” .ولف�ت الغريباوي
إىل أن “هن�اك وعي كب�ري لدى عامة
الشعب بإدارة خلية االزمة باإلعان
الحظر الشامل للسيطرة عىل تفيش
وباء كورونا يف الباد”.

قطعات غرب نينوى تقطع الطرق على التنظيم يف الصحراء

عمليات «اسود اجلزيرة» تطيح بانتحاريني لـ «داعش» وتضبط أوكار ًا وعبوات ناسفة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة العميد
يحيى رسول ،عن نتائج عمليات “اسود الجزيرة” التي
انطلقت ،مؤك�دا قتل ثاثة عن�ارص بتنظيم “داعش”
اإلرهابي بينهم انتحاري.
وق�ال رس�ول ،يف تس�جيل صوت�ي ،إن�ه “بع�د زيارة
رئيس الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة مصطفى
الكاظمي لعدد من مفاصل وتشكيات األجهزة األمنية،
والت�ي أكد خالها عىل ماحق�ة فلول عصابات داعش
االرهابية ،وتجفي�ف منابع اإلره�اب ،انطلقت عملية
أس�ود الجزيرة ي�وم األحد  1٧أي�ار الج�اري لتفتيش

اخلارجية تعلن
الرشوع بأوىل جوالت
املفـاوضـات
مــع واشنـطـن
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الخارجي�ة ،أم�س
االثن�ني ،بحث أوىل ج�والت الحوار
الس�رتاتيجي العراقي – االمريكي،
وذلك خ�ال لق�اء الوكي�ل األقدم
لوزارة الخارجية الس�فري هاش�م
مصطف�ى الس�فري االمريك�ي يف
العراق ماثيو تولر.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نسخة منه ،إن
«الوكي�ل األقدم ل�وزارة الخارجيّة
الس�فري عبدالكري�م هاش�م
مصطف�ى بح�ث م�ع الس�فري
األمريك�ي لدى الع�راق ماثيو تولر
ّ
ع�ددا ً م�ن القضاي�ا الت�ي تحظى
باهتم�ام البلدي�ن ،ويف مُ ق ّدمته�ا
الس�رتاتيجي
أوىل ج�والت الحوار
ّ
األمريكي الذي دعت إليهالعراقي
ّ
ّ
واش�نطن» .وتابع« ،وبحثا رؤية
الجانبني إلشادة عاقة اسرتاتيجية
مُ توازنة تقوم عىل قاعدة املصالح
املُشرتكة ،واالحرتام املُتبادل».

صح�راء جزي�رة ش�مال محافظ�ة االنب�ار ،وجن�وب
محافظة نينوى ،وغرب محافظة صاح الدين” ،مبينا ً
ان “ه�ذه العملي�ة تهدف إىل تعزيز األمن واالس�تقرار
يف ه�ذه املناطق ،وماحقة العن�ارص اإلرهابية وإلقاء
القبض عىل املطلوبني”.
وأش�ار إىل أنه “يف صاح الدين ،تمكنت القوات االمنية
م�ن قتل  3من عصابات داعش االرهابي ،أحدهما كان
يرتدي حزاما ً ناس�فا ً فجر نفس�ه بعد محارصته ،كما
ت�م العثور عىل  ٧أوكار و 12عبوة ناس�فة ،كما عثرت
عىل نفقني وتدمري عجلة مفخخة نوع بيك آب من قبل
طريان الجيش ،يف حني جرح  ٤منتس�بني فوج س�وات
وإصابتهم بني متوسطة وخفيفة”.

وتاب�ع“ ،يف محافظ�ة دي�اىل ،عثرت قواتن�ا من خال
تفتيش عرش قرى عىل وكرين داخلهما عبوات ناسفة
والق�اء القب�ض عىل  ٤مطلوب�ني يف املقدادي�ة ،وأيضا
نفذت رشطة دياىل بإس�ناد من ط�ريان الجيش عملية
عس�كرية يف بس�اتني الخيس�ة بناحية أبو صيدة ،وتم
العثور عىل وكر لداعش وتفجريين عبوتني أثناء البحث
والتفتيش”.
ولفت إىل أنه “يف محور عمليات الجزيرة ،تمكن أبطالنا
م�ن تفتيش  1٧منطقة واس�تطاعوا تدم�ري  1٤عبوة
ناس�فة وخمس أوكار وخمس انفاق لارهابيني ،كما
تم العثور عىل مقر سابق لعنارص داعش االرهابية.
إىل ذلك ،أعلنت قي�ادة عمليات غرب نينوى قطع طرق

تنق�ل عصاب�ات داع�ش اإلرهابية يف الصح�راء ضمن
«أسود الجزيرة».
ونقلت وكالة االنباء العراقي�ة (واع) عن قائد عمليات
غ�رب نين�وى الل�واء الرك�ن جب�ار الطائي قول�ه ،إن
«عملي�ات أس�ود الجزي�رة الت�ي انطلقت بمش�اركة
ث�اث قيادات ضمن�ت تفتيش املناطق غري املمس�وكة
بالقطعات كاف�ة وقطعت طرق تنقل عصابات داعش
اإلرهابية ومطاردتهم يف عمق الصحراء».
وأض�اف ،أن «العملية حقق�ت نتائج جيدة والقطعات
املش�اركة التق�ت يف خطوط محددة مس�بقة» ،مؤكدا
«اس�تمرار العمل التعريض ملاحقة اإلرهابيني يف عمق
الصحراء ومهاجمة أوكارهم».

رئيس اجلمهورية يعد نظريه اإليراين بزيارة طهران
بغداد  /المستقبل العراقي
وعد رئي�س الجمهورية برهم صالح ،أمس الثنني ،بتلبية
دع�وة تق�دم بها نظريه االيراني حس�ن روحان�ي لزيارة
طه�ران «يف وقت مناس�ب» .وقالت رئاس�ة الجمهورية
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إن «صالح

تلقى ،الي�وم اإلثنني اتص�االً هاتفيا ً من نظ�ريه اإليراني
حس�ن روحان�ي» ،مش�رية اىل أن «روحان�ي هن�أ رئيس
الجمهورية بمناسبتي تش�كيل الحكومة العراقية وقرب
حل�ول عي�د الفط�ر» .وق�دم روحان�ي «دع�وة إىل رئيس
الجمهورية لزيارة إيران ،ووعد رئيس الجمهورية بتلبيتها
يف وقت مناسب» .ولفت بيان الرئاسة اىل أنه «جرى ،خال

املكاملة ،بحث سبل توطيد العاقات الثنائية ،وتطوير آفاق
التعاون املشرتك بما يخدم مصلحة الشعبني الجارين ،وتم
التأكيد عىل أن تعزيز أمن وس�يادة العراق يحظى بأهمية
بالغة إقليميا ً ودوليا ً كونه يعزز استقرار وسامة شعوب
ودول املنطقة ،فضاً عن أهمية التنسيق ملواجهة جائحة
كورونا والعمل املشرتك للحد من انتشارها».

يوجه الداخلية بالتعامل مع ملفي اخلطف واالحتجاجات
رئيس الوزراء ّ
بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه رئي�س ال�وزراء القائ�د الع�ام
للق�وات املس�لحة مصطف�ى الكاظمي،
أمس االثن�ني ،بمتابعة قضاي�ا الخطف
وحس�مها ،والتعاطي م�ع االحتجاجات

بروح مختلفة.
وقال الناطق باس�م القائ�د العام العميد
يحيى رس�ول يف بي�ان ،تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه ،ان «القائ�د العام
للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي وجه
خال زيارت�ه اىل وزارة الداخلية بمتابعة

قضايا الخطف وحسمها ،والتعاطي مع
االحتجاجات بروح مختلفة عىل أس�اس
اح�رتام القوانني وقيم حقوق االنس�ان،
فض�ا ع�ن حماي�ة كرام�ة املواط�ن
العراق�ي» .وأك�د رس�ول ان ،الكاظمي
وج�ه ايض�ا ً ب�� «التعام�ل بح�زم م�ع

عصابات الجريمة وعدم الخشية من اي
جهة عىل حساب تنفيذ القانون ،واتخاذ
االج�راءات الازم�ة للح�د م�ن انتش�ار
املخ�درات ومحارب�ة الفس�اد والرته�ل
والتدخات السياس�ية ،وتكريم الضابط
الكفوءين ومحاسبة املقرصين».

نائب عن «سائرون» يستبعد مترير الوزارات املتبقية قبل العيد
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تبعد النائب عن تحالف س�ائرون عباس
عيلوي ،أمس االثنني ،تمرير الوزارات السبع
املتبقي�ة لحكوم�ة رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظمي قبل عيد الفطر املبارك ،عازيا األمر
إىل الخافات السياس�ية وع�دم االتفاق عىل

األسماء املطروحة.
وقال عليوي يف ترصي�ح صحفي ،إن “الكتل
السياس�ية لم تتوص�ل إىل إي اتف�اق نهائي
بشأن الوزارات السبع املتبقية والزال الخاف
مس�تمر ع�ىل بعض األس�ماء” ،الفت�ا إىل إن
“مجلس النواب لن يعقد جلس�ة له قبل عيد
الفطر املبارك لتمرير الوزارات املتبقية”.

وأض�اف أن “تمرير ال�وزارات املتبقية يف ظل
الخاف�ات املوج�ود أم�ر مس�تبعد وق�د يتم
البحث به بعد عي�د الفطر املبارك” ،مبينا أن
“بعض الكتل السياس�ية مرصة عىل أس�ماء
سياس�ية س�ابقة ه�ي م�ن عرقل�ت تمرير
الوزارات املتبقية”.
وحم�ل النائب ع�ن تحالف س�ائرون صادق

الس�ليطي ،االس�بوع املايض  ،رئيس مجلس
النواب محم�د الحلبويس مس�ؤولية التهرب
م�ن انعقاد جلس�ات الرمل�ان يف ظل الظرف
الراهن ،فيما طالب بانعقاد جلسات الرملان
بش�كل رسي�ع ملناقش�ة م�رشوع املوازن�ة
االتحادي�ة والدوائ�ر االنتخابي�ة وتمري�ر
الوزارات املتبقية.
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خلية األزمـة االقتصاديـة :البوصلـة تتجـه
إىل االدخار اإلجباري والقروض الداخلية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت لجنة االقتصاد واالس�تثمار
النيابية االتفاق عىل تش�كيل خلية
أزم�ة اقتصادية للنه�وض بالواقع
االقتص�ادي للب�اد ،مش�رية إىل أن
االدخ�ار االجب�اري أح�د الحل�ول
املطروحة.
وق�ال عض�و اللجن�ة ع�يل الامي
للوكالة الرسمية ،إن «العراق يعاني
من أزمة اقتصادية كبرية ،الس�يما
بع�د انهيار أس�عار النف�ط نتيجة
وب�اء كورون�ا ،مؤك�دا ً الحاجة إىل
إح�داث ثورة اقتصادي�ة وصناعية
وزراعي�ة يف الب�اد ودع�م القطاع
الخاص».
وأضاف أن «هذه اإلجراءات بحاجة
إىل ق�رارات قوية م�ن قبل مجلس

الوزراء» ،مبينا أن «لجنة االقتصاد
واالس�تثمار ،طلبت بتشكيل خلية
أزم�ة اقتصادي�ة م�ن أج�ل إعادة
دراس�ة االقتص�اد العراقي بش�كل
كامل».
ولف�ت إىل أن «االجتم�اع مع رئيس
الوزراء الهدف منه مناقشة تشكيل
هذه الخلية ،معلنا التوصل إىل قرار
بتش�كيل خلي�ة أزم�ة اقتصادي�ة
للنه�وض بالواق�ع االقتص�ادي يف
الب�اد ،الس�يما أن الوض�ع امل�ايل
والسيولة النقدية صعبة جداً».
واش�ار اىل أن «االدخ�ار االجب�اري
لنس�بة معينة من رواتب املوظفني
ه�و من ضم�ن الحل�ول املطروحة
التي ناقش�تها الهي�أة االقتصادية
لرئاس�ة الوزراء اضاف�ة إىل اللجوء
إىل االقرتاض الداخيل».

الكاظمي ونظريه الفلسطيني يبحثان هاتفي ًا
العالقات الثنائية
بغداد  /المستقبل العراقي
تلق�ى رئيس مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي ،أم�س االثنني،
اتص�اال هاتفي�ا م�ن رئيس ال�وزراء الفلس�طيني بمناس�بة توليه
املنصب.
وقال املكتب االعامي لرئيس مجلس الوزراء يف بيان ،تلقت املستقبل
العراقي نسخة منه ،ان «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي
تلقى اتصاال هاتفيا من رئيس الوزراء الفلس�طيني ،محمد اش�تية
 ،ق� ّدم خاله التهاني اىل الس�يد الكاظمي بمناس�بة توليه رئاس�ة
الحكومة» ،مؤكدا «عمق العاقات بني العراق وفلسطني».
ودع�ا اش�تيه اىل «تعزيز العاقات واس�تمرارها ملا يخدم الش�عبني
الش�قيقني ،متمني�ا للس�يد الكاظمي نج�اح حكومت�ه يف مهامها
ومسؤولياتها».
من جهته «ش�كر الكاظم�ي رئيس ال�وزراء الفلس�طيني ،متمنيا
لفلسطني وشعبها األمن واإلستقرار».

العمليات املشرتكة :عالقتنا بالتحالف
لـم تعد كسابق عهدها
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت قي�ادة العملي�ات
املش�رتكة ،أم�س االثن�ني ،عن
انخفاض مس�توى التعاون مع
التحالف ال�دويل بقيادة الواليات
املتحدة ،مشرية إىل ان العاقة لم
تعد مثل سابق عهدها.
وق�ال املتح�دث باس�م القيادة
اللواء الطيار تحسني الخفاجي
يف ترصيح صحف�ي ،إن «عاقة
الق�وات العراقي�ة بالتحال�ف
الدويل لم تعد لسابق عهدها منذ
عدة أشهر».

واضاف الخفاج�ي ،ان “تحديد
مام�ح العاق�ة املقبل�ة ب�ني
العملي�ات املش�رتكة والتحالف
ال�دويل مره�ون باملفاوض�ات
الجارية ب�ني الحكومة الجديدة
والجانب االمريكي لرسم مامح
جدي�دة ب�ني التحال�ف والقوات
العراقية”.
وأش�ار إىل أن “التعاون مستمر
لك�ن بنس�بة قليل�ة وه�و يف
مج�ال مقت�رص ع�ىل التب�ادل
االستخباري والتدريب و وتقديم
املشورة والدعم الجوي يف بعض
االحيان”.

االستخبارات :اعتقال متهم يتاجر بالقطع
األثرية يف نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وكالة االس�تخبارات ،أمس االثن�ني ،عن اعتقال متهم يتاجر
بالقطع األثرية يف نينوى.
وقالت االستخبارات يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،إن
«مفارز استخبارات الجريمة املنظمة يف نينوى العاملة ضمن وكالة
االس�تخبارات يف وزارة الداخلية ،الق�ت القبض عىل أحد املتهمني يف
مدينة املوصل يتاجر ببيع القطع األثرية».
وأض�اف البيان أن�ه «القي القبض عليه بالجرم املش�هود وبحوزته
قطع�ة أثري�ة تعود للحض�ارات القديم�ة حيث تم ضب�ط القطعة
األثرية بمحرض ضبط اصويل وإحالة املتهم اىل الجهات املختصة».

الكعبي يتسلم
طلب ًا موقع ًا من ( )145نائب ًا الستئناف
جلسات الربملان
بغداد  /المستقبل العراقي
تسلم النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ،أمس األحد،
طلبا ً موقعا ً من  1٤5نائبا ً الس�تئناف عقد جلسات الرملان واللجان
النيابية.
تس�لم طلبا ً موقعا ً
ّ
وذكرت وكالة االنباء العراقية «واع» ان «الكعبي
من  1٤5نائبا ً الستئناف عقد جلسات الرملان واللجان النيابية».
وقرر مجلس النواب يف وقت س�ابق ،تأجيل عقد جلساته االعتيادية
بسبب تفيش فريوس كورونا يف الباد.
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البرصة تعلن إعادة العمل باملشاريع الصحية وإنشاء املستشفيات التي توقف العمل هبا
البصرة /صفاء الفريجي
اعلن�ت الحكومة املحلي�ة يف محافظة
الب�رصة ،إع�ادة العم�ل للمش�اريع
الصحي�ة والطبي�ة ويف مقدمته�ا
مش�اريع إنش�اء املستش�فيات الت�ي
توقف العمل بها قبل فرتة وجيزة.
وق�ال مدي�ر التخطي�ط واملتابع�ة يف
دي�وان املحافظ�ة والء عب�د الكري�م
يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل العراقي»،
ان�ه»يف ظل األزم�ة الصحي�ة العاملية،
ب�ات م�ن ال�روري من�ح القط�اع
الطب�ي والصحي ،أكثر خصوصية من
الس�ابق» ،الفت�ا ً إىل أن»املحافظ وجه
بش�كل مبارش باعادة العم�ل إلكمال
مش�اريع القط�اع الصح�ي والطبي،

حني تبلغ نس�ب اإلنج�از بحدود،%50
ويج�ري العم�ل حالي�ا يف اس�تراد
االجه�زة الطبي�ة وباقي املس�تلزمات
املهمة الكمال املرشوع».
واشار اىل ان «مرشوع إنشاء مستشفى
الهارثة املكون من  100رسير ،يواجه
مش�اكل عدي�دة ومزمن�ة ،منه�ا إن
الرشك�ة املنف�ذة متلكئة أساس�ا ،وال
تمتل�ك ك�وادر تابعة لها بالع�راق ،إىل
جانب وجود مش�كلة مالية يف س�لف
املرشوع ومش�كلة أخ�رى يف املنطقة،
بس�بب النزاع�ات العش�ائرية ،والتي
أثرت ع�ىل تنفيذ امل�رشوع ،فيما تبلغ
نس�بة اإلنجاز ح�وايل  %37بينما املدة
التعاقدي�ة للمرشوع انتهت اساس�ا،
وت�م س�حب االعمال وهن�اك خطوات

واالهتمام بها».
واضاف ،ان»مرشوع إنشاء مستشفى
شط العرب ،املكون من ( )100رسير،
كان قد سحب من الرشكة املنفذة ،بعد
ان تلكأت يف أعمالها ،واملرشوع اآلن يف
دور اإلحال�ة لرشكة جديدة» ،موضحا
انه»تمت إعادة العمل ملرشوع إنش�اء
مستش�فى س�فوان ذات ال��()100
رسير ،بعد االتف�اق عىل دخول رشكة
أخرى مع الرشكة املنفذة لعدم قدرتها
عىل مواصلة العمل».
ولف�ت إىل أن «األم�ر مش�ابه ملرشوع
إنش�اء مستش�فى أبي الخصيب ذات
ال�( )200رسير ،فقد تم إضافة رشكة
ثانية لتنفيذ العمل ،مع الرشكة املنفذة
ومن�ح امل�رشوع عام�ني اضافيني ،يف

قانوني�ة وإدارية يف املوضوع ،ومن ثم
س�يتم اعالنه وإحالت�ه لرشكة منفذة
اخرى».
وبني ان «مرشوع انش�اء مستش�فى
الزب�ر املك�ون م�ن ( )200رسي�ر،
يتواص�ل العم�ل في�ه ،وتبل�غ نس�بة
اإلنجاز أكثر من  ،%58وهناك خطوات
يف املرشوع يجري العمل حاليا الكمالها
وخصوص�ا فق�رات اس�تراد االجهزة
الطبي�ة ومنظوم�ة التربي�د واملصاعد
واملول�دات الكهربائية وم�ن ثم تنفيذ
التشطيبات».
وعن املستشفى الجامعي الذي ينفذ يف
مركز املدينة واملكون من ( )400رسير،
مبينا إن»االعمال متواصلة يف املرشوع
الذي سيضم عيادة استشارية ذات (4

النائب االول ملحافظ البرصة يصف رفع «علم املثليني» استفزاز ًا لألعراف االجتامعية والعقائد الدينية
للشعب العراقي
البصرة  /المستقبل العراقي
أدان النائ�ب االول ملحافظ البرصة محمد طاهر التميمي،
رفع علم املثلية الجنسية يف سفارة بعثة االتحاد االوربي،
بالعاصم�ة بغداد ،واصف�ا هذا الترصف ،غ�ر االخالقي
الذي اس�تفز مش�اعر العراقيني بتجاوزه عىل املعتقدات

الدينية واالحكام االسالمية ،والقيم واالعراف االجتماعية
للشعب العراقي».
وق�ال التميمي يف بيان صادر ع�ن مكتبه االعالمي تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،أن «وقاح�ة هذا الفعل الش�نيع،
واالس�تفزاز العم�دي للش�عب العراق�ي يف ش�هر حرمة
رمض�ان املبارك ،يع�د ترصفا غر مس�ؤول ،ومنبوذ من

قبل العراقيني من خالل رفع علم املثليني والشواذ رسميا
يف العاصمة بغداد».
وطالب النائ�ب االول البعثات والهيئ�ات الدولية باحرتام
س�يادة الب�الد ،والقي�م الديني�ة ،واألع�راف االجتماعية
للش�عب العراق�ي ،وإنزال (علم املثليني) م�ن مقر البعثة
الدولي�ة ،وتقدي�م االعتذار الفوري ،والتعه�د بعدم تكرار

حتقيق نسبة اجناز تتجاوز « »94باملئة من املرحلة االوىل

مستشفى الشيخ امحد الوائيل ..رصح طبي تنفذه العتبة
احلسينية بمواصفات عاملية
كربالء  /علي ابراهيم
تواصل الكوادر الفنية والهندس�ية
التابعة للعتبة الحس�ينية املقدسة
اعمالها النجاز مرشوع مستشفى
الش�يخ احم�د الوائ�ي يف محافظة
كربالء املقدسة
وقال رئيس قسم املشاريع الهندسية
والفني�ة يف العتب�ة الحس�ينية
املقدس�ة املهن�دس حس�ني رض�ا
مهدي يف حديث للموقع الرس�مي،
إن «اله�دف م�ن بن�اء املستش�فى
هو تقديم أفض�ل الخدمات الطبية
والعالجات للمواطنني واملساهمة يف القضاء
عىل فكرة ذهاب املس�افرين اىل خارج البالد
لتلقي العالج».
وأضاف أن «املستشفى أسست وفق املعاير
املعتم�دة من قب�ل وزارة الصح�ة العراقية
واالنظم�ة العاملي�ة يف اختص�اص بن�اء
املستشفيات».
وتاب�ع أن «امل�رشوع مرتب�ط بع�دة مراحل
اليمكن افتتاح�ة كمرحلة اوىل اال بعد انجاز
كاف�ة املراحل املندرجة ضم�ن املرشوع من

 77غرفة ،وتحتوي عىل  200رسير،
إضافة اىل العيادات الطبية».
وتاب�ع أن «امل�رشوع يض�م ايض�ا
قس�ما خاص�ا لس�كن الك�وادر
الطبي�ة ،وجناح�ا تعليميا ،ومراكز
تخصصي�ة ،كم�ا يحت�وي ع�ىل
محط�ة ملعالج�ة املي�اه امللوث�ة،
وبع�ض الخدم�ات امليكانيكي�ة
والكهربائية».
وب�ني أن «امل�رشوع يحت�وي ع�ىل
منظوم�ات التكيي�ف والحرائ�ق
والتنبي�ه واالستش�عار الكهربائي
وامليكانيك�ي وقد تم اس�تراد املواد
االنش�ائية م�ن خ�ارج البالد ومن مناش�ئ
عاملية رصينة».
يذك�ر أن مستش�فى الش�يخ أحم�د الوائي
(رحم�ه الله) ،يع�د من أكرب املستش�فيات
واملراك�ز الطبي�ة الت�ي تنجزه�ا العتب�ة
الحس�ينية املقدس�ة بعد مستش�فى اإلمام
زين العابدين (عليه السالم) ،والسفر ،حيث
تم تشييده عىل مس�احة تبلغ (1150م،)2
ويقع يف حي االسكان وس�ط مدينة كربالء
املقدسة.

العيادات الطبية والخدمات االخرى».
وقال املهندس املرشف عىل املرشوع س�جاد
محمد حس�ن يف حديث للموقع الرسمي ،إن
«امل�رشوع يتكون م�ن ثالث مراح�ل ،حيث
تتضم�ن املرحلة االوىل غ�رف رقود للمرىض
وع�دة أقس�ام طبي�ة عالجي�ة متخصصة،
فضال عن ثم�ان صاالت للعمليات الكربى»،
مبينا أن «املرحلة االوىل وصلت نسبة االنجاز
فيها إىل (.»)%94
وأضاف أن «املرشوع متكون من عدة طوابق
مخصصة منها للطوارئ ،وغرف رقود تضم

الزراعة تقرر فرض حظر
عىل حركة الدواجن
وانتقاهلا بني املحافظات
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الرشكة العام�ة لتصنيع الحب�وب يف وزارة التج�ارة عن نجاح
تج�ارب الطح�ن التجريبي بعدد م�ن فروعها حيث ت�م طحن كميات
مح�دودة من الحب�وب املحلية املس�وقة حديثا الجراء تج�ارب الطحن
والخبازة تمهيدا لتجهيز املطاحن بالخلطات املناسبة.
واضاف مدير عام الرشكة خطاب عي القييس يف بيان تلقته «املستقبل
العراق�ي» ،ان «ع�دد من ف�روع الرشك�ة يف املحافظ�ات التي بارشت
بتس�ويق الحنطة خالل املوس�م الحايل تس�لمت كمي�ات محدودة من
الحنط�ة املحلية املس�وقة حديثا إلج�راء الطحن والخب�ازة التجريبية
بإرشاف لجان مش�رتكة من قس�م الس�يطرة النوعية وفروع رشكات
تج�ارة وتصنيع الحب�وب ودائرة الرقاب�ة التجاري�ة باملحافظات قبل
املبارشة بتجهيز املطاحن العاملة بحصصها املقررة.
ولف�ت اىل نج�اح التج�ارب يف اغل�ب املطاح�ن الت�ي انتخب�ت إلجراء
التجارب مشددا عىل تحديد الخلطات املقرتحة حسب نوعيات الحبوب
املسوقة.
اشار القييس اىل ان التجارب جرت بمحافظات كربالء وميسان والنجف
والديوانية وبابل واملثنى والبرصة وذي قار .

قررت وزارة الزراعة ،فرض حظر عىل حركة الدواجن
وانتقالها بني املحافظات.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة حميد الناي�ف يف بيان
تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،إن�ه «بع�د تش�خيص
إصابة بمرض إنفلونزا الطيور يف أحد حقول الدواجن
بمحافظ�ة نينوى ق�ررت وزارة الزراع�ة فرض حظر
عىل حركة الدواجن وانتقالها بني املحافظات».
وأض�اف أن «حقل الدواجن املصاب يف منطقة منعزلة
وال توج�د أي حق�ول أخ�رى للدواج�ن ضم�ن ه�ذه
املنطقة» ،مشرا إىل أن «إمكانية نقل العدوى ضعيفة
جدا».أوضح «الوضع تحت السيطرة إذ تم إهالك نحو
 30ألف دجاجة وإعدام  30ألفا أخرى وحرقها بشكل
ت�ام ملن�ع تف�ي امل�رض ،باإلضافة إىل من�ع صاحب
الحقل من نقل الدواجن إىل املحافظات األخرى».
وبني النايف أن «هذا املرض هو من األمراض االنتقالية
وال�ذي ينتق�ل بواس�طة الطيور املهاج�رة من خارج
البالد ،وهو مسجل حاليا يف  38دولة من دول العالم.

العراق ومرص يبحثان االمور التعليمية والرتبوية املشرتكة
بني البلدين

بح�ث وزير الرتبي�ة عي حمي�د مخلف ،مع
الس�فر املرصي يف بغداد عالء موىس االمور
الرتبوي�ة املش�رتكة ب�ني البلدين.وذكر بيان
ل�وزارة الرتبية تلق�ت «املس�تقبل العراقي»

وزيرا الصناعة والنقل يبحثان سبل تعزيز التعاون
والعمل املشرتك بني الوزارتني للمرحلة املقبلة
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن
منهل عزي�ز الخباز مع وزير النقل
نارص حس�ني الشبي يف مقر وزارة
النقل افاق التعاون املش�رتك وسبل
تعزيزه بما يخدم عمل الوزارتني.
وأكد الخب�از خالل اللقاء بحس�ب
بيان تلقت�ه «املس�تقبل العراقي»،
عىل» أهمية تنسيق الجهود وتفعيل
التعاون املشرتك خالل الفرتة املقبلة لتلبية
متطلب�ات املرحل�ة الراهن�ة ملاتحتاج�ه
م�ن جهودكب�رة وعم�ل دؤوب لتج�اوز
الصعوبات والتحديات التي يواجهها البلد
 ،مش�را اىل رغبة وزارة الصناعة واملعادن
الج�ادة بفتح اف�اق جديدة للعم�ل البناء
مع وزارة النق�ل لدعم الربنامج الحكومي
والوص�ول ب�اداء الوزارت�ني إىل افض�ل
املستويات».
م�ن جانب�ه أب�دى وزي�ر النق�ل دعم�ه
الجاد لخط�ط وزارة الصناع�ة وجهودها
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التجارة تعلن نجاح جتارب
الطحن التجريبي واخلبازة
للحنطة املحلية املسوقة حديث ًا

بغداد  /المستقبل العراقي

ه�ذه األفعال املنافي�ة للدين االس�المي الحنيف والعرف
العراقي».
ولف�ت اىل ان» ه�ذا الفع�ل يع�د مخالفة لقوان�ني الدولة
املضيف�ة م�ن جهة ،واالس�تخفاف بقي�م وتقاليد وآداب
الش�عوب التي تتواجد س�فاراتها عىل أراضيها من جهة
اخرى.

نسخة منه ،ان «الوزير حميد مخلف ،التقى
الس�فر املرصي يف بغ�داد عالء موىس لبحث
أوجه التعاون القائ�م بني البلدين الصديقني
وس�بل تعزيزه�ا يف املج�االت التعليمي�ة
والرتبوي�ة» .واض�اف ،ان «مخل�ف ع�رض
خطط الوزارة وبرامجها التطويرية وناقش

مع موىس عدد من االمور الرتبوية املشرتكة
الت�ي يمك�ن العمل به�ا يف العراق» ،مش�يدا ً
«بعمق العالقة القائمة ب�ني البلدين « .ومن
جانبه اشاد السفر بجهود الوزير «يف وضع
الحلول املناس�بة الت�ي من ش�أنها االرتقاء
بالعملية الرتبوية نحو اعىل املستويات.

للنه�وض بالقط�اع الصناع�ي املح�ي ،
مؤكدا يف ذات الوقت استعداده لتقديم كل
أس�اليب اإلسناد واملساعدة لتوفر وتأمني
مس�تلزمات عم�ل ال�رشكات الصناعي�ة
وتنفيذ مشاريعها السيما يف هذه الظروف
الحرجة التي تعيشها البالد.
وناقش الجانبان الس�بل الكفيلة بتطوير
حجم التعاون ب�ني الوزارتني ومدى الدعم
املق�دم من وزارة النقل إلكم�ال متطلبات
انجاز بعض املش�اريع الصناعية القائمة
يف رشكات وزارة الصناع�ة ومنه�ا رشكة
الفرات العامة لدعم قطاع الصناعة.

حمافظ النجف يعلن انجاز مسح اراض جديدة لتوزيعها
عىل املستحقني
النجف  /المستقبل العراقي

أنجزت اللجان الفنية التي شكلتها الحكومة املحلية يف النجف  ،املرحلة األول�ى من مسح
األراض�ي التي من املزمع توزيعها بني مختلف رشائح املجتمع .
وقال محافظ النجف لؤي اليارسي ،إن «عمليات املسح التي نفذتها اللجان الفنية كانت
ل�ألراض�ي القريبة من املجمعات الس�كنية االستثمارية شمال مركز محافظة النجف»،
مشرا اىل ان «عملية املسح تأتي ضمن خطة املحافظة لفرز قطع اراض سكنية جديدة
لتوزيعها بني أرس الش�هداء والجرحى ومنتس�بي الجيش والحش�د الش�عبي والداخلية،
اضافة اىل املالكات الصحية ومختلف رشائح املجتمع املستحقة».
واوض��ح الي�ارسي ان «الحص�ول ع�ىل قطع�ة أرض س�كنية ه�و ح�ق م��ن حقوق
امل�واط�ن  ،وأن الحكومة املحلية ف�ي النجف ع�ازم�ة عىل توفر هذا الحق للقضاء عىل
ازمة الس�كن يف املحافظة» ،مبينا ان «العمل مس�تمر من قبل دائرتي البلدية والتخطيط
العمراني لفرز اراض جديدة لتوزيعها بني الرشائح املشمول.

طوابق) ،وقس�م للط�وارئ مؤلف من
( 4طواب�ق) ،ضمن البناية الرئيس�ية
للمستش�فى التي س�تتكون من (15
طابق) مع مهبط (طائرة هليكوبرت)،
كما س�يضم املستشفى كافة االقسام
العامة ،باعتباره مستش�فى تعليمي
لدراسة وتعليم طلبة كلية الطب».
واك�د ان «هناك مش�اريع أخرى أعيد
العمل اليها يف هذا القطاع ،منها إنشاء
وتجهيز طب�ي وتأثيث مركز صحي يف
منطقة القبلة يف حي املركز ،وإنش�اء
وتجهي�ز طب�ي ملركز طب�ي يف قضاء
املدينة ،إىل جانب انشاء وتجهيز مراكز
صحي�ة جدي�دة يف ناحي�ة س�فوان،
وناحي�ة الثغ�ر ،وأقضية الزب�ر ،أبي
الخصيب والفاو .

رئيس جملس القضاء يبحث مع وزير املوارد املائية
معاجلة التجاوز عىل احلصص من قبل بعض املزارعني
بغداد  /المستقبل العراقي

استقبل رئيس مجلس القضاء االعىل القايض فائق زيدان بمكتبه
وزير املوارد املائية مهدي رشيد الحمداني.
وذكر بيان صادر عن املركز االعالمي ملجلس القضاء االعىل تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،أن «ر ٔييس مجل�س القضاء
االعىل القايض فا ٔيق زيدان بحث مع السيد وزير املوارد املا ٔيية دور
املحاكم يف معالجة ح�االت التجاوز عىل الحصص املا ٔيية من قبل
بعض املزارعني خالفا للقانون.

امانة بغداد تنفذ محلة حلث املواطنني
عىل التعاون مع املالكات البلدية

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت أمانة بغ�داد ،تنفيذ حملة لحث املواطنني عىل التعاون مع
املالكات البلدية.
وذك�رت األمانة ،يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»نس�خة منه،
إن «دائرة بلدية بغ�داد الجديدة احدى مالكات امانة بغداد أجرت
حملة توعوية لحث املواطنني عىل التعاون مع املالكات البلدية وال
س�يما عملية رمي النفاي�ات وان تكون يف االماكن املخصصة لها
مع االلتزام بالتوقيتات محددة».
وأضاف�ت ،أن «الحمل�ة تضمنت لقاء عدد كبر م�ن املواطنني ال
سيما من منطقة املشتل باالضافة اىل توزيع الفولدرات التوعوية
واالرش�ادية وتبيان اهمية دعم املواطن للمالكات الخدمية واثره
يف سر العمل.

الرافدين :سيتم رصف رواتب املوظفني حال
وصول التخصيص املايل لكل دائرة

الرتبية تعلن إجراءات الوقاية الصحية
أثناء االمتحانات
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجن�ة الدائم�ة لالمتحان�ات
العام�ة عن ع�دة قرارات لق�رب موعد
االمتحان�ات وم�ن اج�ل املحافظة عىل
السالمة العامة وضمان صحة الجميع
تقرر التقييد باالجراءات الوقائية.
وذك�ر بي�ان له�ا تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ان «الوزارة وجهت
املديريات العامة للرتبية بالتنس�يق مع
مديريات الدفاع املدني واملديرية العامة
للصحة ضمن حدود كل مديرية لتعفر
املراكز االمتحاني�ة قبل موعد االمتحان
واضاف�ة اىل من�ع فتح اكث�ر من مركز
امتحاني واح�د يف نف�س البناية مهما
كانت سعة استيعابها».
وأكدت عىل «التزام ادارة ومراقبي املراكز

االمتحاني�ة واملش�اركني باالمتحان�ات
التمهيدي�ة بمتطلبات الس�المة العامة
ومراع�اة ال�رشوط الصحي�ة ولب�س
الكمام�ات الطبية والقفازات املطاطية
فيم�ا تق�وم ادارة املرك�ز االمتحان�ي
باس�تغالل جمي�ع القاع�ات املتاحة يف
بناي�ة املرك�ز االمتحان�ي وتقلي�ل عدد
املمتحن�ني يف كل قاع�ة كم�ا وجه�ت
بارشاك الكوادر التعليمية يف املراقبة».
واضاف�ت ان�ه «يجب ع�ىل ادارة املركز
االمتحاني�ة ان تراع�ي ضم�ن اعدادها
لخرائط جلوس املشاركني باالمتحانات
وت�رك مس�افة مقع�د ف�ارغ ب�ني كل
طال�ب واخر كم�ا ح�ددت اللجنة وقت
االمتحان�ات التمهيدي�ة والت�ي تب�دأ يف
تم�ام الس�اعة الثامنة بتوقي�ت بغداد
املحي.

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مرصف الرافدين انه سيبارش برصف رواتب موظفي دوائر
الدول�ة املوطن�ة رواتبهم عىل مرصفنا لش�هر ايار ح�ال وصول
التخصيص املايل لكل دائرة.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه  ،ان “املرصف س�يبارش برصف روات�ب دوائر الدولة
املوطنة عىل املرصف لش�هر ايار واألش�هر الالحق�ة حال وصول
التخصيص املايل فيما يخص دوائر التمويل املركزي”.
واض�اف “أما فيما يتعل�ق بدوائر التمويل الذاتي فس�يتم رصف
الروات�ب وف�ق التوجيه�ات التي س�رتده من الجه�ات املعنية”،
مشرا اىل ان “املرصف جهة تنفيذية يف عملية الرصف.
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بغداد  /املستقبل العراقي
تق�دم ه�ذه امل�ادة أخب�ار مفصل�ة عن
األح�داث الثقافي�ة يف العال�م يف ظ�ل
انتش�ار فايروس كورونا ،وكيف تتعامل
املؤسس�ات الثقافية مع اإلغالق ،وما هي
آمالها ،وما هي آخر فعالياتها.
الدورة الرقمي�ة األوىل من معرض الكتاب
العربي يف أوروبا
يف ظ�ل توق�ف جمي�ع مع�ارض الكتاب
العربي بس�بب انتش�ار فريوس كورونا،
انطلق�ت فكرة ال�دورة الرقمية األوىل من
معرض الكت�اب العرب�ي يف أوروبا ،وذلك
بتنظي�م م�ن رشك�ة Nordic Digital
 Worldالس�ويدية ودار لوس�يل للن�ر
والتوزيع القطري�ة ،ورشاكة من معرض
كوبنهاغن الدويل للكتاب العربي وعدد من
املؤسسات الثقافية يف أوروبا.
التنظي�م ج�اء بالتعاون بني املؤسس�تني
املعنيتني بنر الثقافة والكتب العربية يف
العالم أجمع ،يف ظل ظروف غري مسبوقة
تعان�ي منه�ا مع�ارض الكت�اب العرب�ي
التقليدية بس�بب انتشار فريوس كورونا،
األم�ر ال�ذي أدى إىل إلغ�اء وتأجيل جميع
معارض الكتاب العربي.
وتركز فكرة املعرض عىل االس�تفادة من
الفض�اء الرقمي للتعري�ف بالكتب ودور
الن�ر ،يف ح�ني س�يتم طل�ب الكتب عرب
املنص�ات الرقمي�ة يف أوروب�ا واملنطق�ة
العربي�ة ،حيث توف�ر إدارة املعرض ميزة
الش�حن املجاني للكتب لجميع العناوين
وبأسعار منافسة ضمن أوروبا .وسريافق
املعرض برنامج ثقايف مميز ،تش�ارك فيه
ثلة م�ن األدباء والكتاب واملفكرين العرب
عرب القاعات االفرتاضية للمعرض.
يذك�ر أن رشك�ة Nordic Digital World
كانت ق�د نظم�ت يف وقت س�ابق الدورة
األوىل من معرض كوبنهاغن الدويل للكتاب
العرب�ي ،وهي تمتل�ك موق�ع Arabiska
 Bazarأح�د أه�م منصات بيع وتس�ويق
الكتب العربية يف أوروبا.
وكان�ت كل م�ن Nordic Digital World
ودار نر لوسيل للنر والتوزيع القطرية
التي تملك منصة إلكرتونية لتوزيع الكتب
الورقية والرقمي�ة حول العالمDarlusail
 ،اس�تجابة لتطلّع�ات ُ
الك ّت�اب القطريني
ّ
مؤسس�ة
والع�رب واألجان�ب إىل وج�ود
محرتفة للنر ،تص�الن بإصداراتهما إىل
القراء أينم�ا كانواّ ،
حت�ى يصبح الكتاب

عالم�ة مضيئ�ة يف س�ماء اإلب�داع األدبي
والفكري العربي والعاملي.
ّ
املنظمون الدع�وة لجميع
بدورهم وج�ه
دور الن�ر العربي�ة يف العالم للمش�اركة
يف املعرض الذي س�تقام فعالياته يف شهر
آب/أغس�طس الق�ادم ،والتي ستس�تمر
عىل مدار أسبوعني.
هل يسدل وباء كورونا الستار عىل الحياة
الثقافية يف برلني؟
تحظى برلني بمشهد ثقايف حافل تغبطها
ً
مرسحا
عليه م�دن أخرى ،حيث به�ا 15
وسبع فرق موسيقية كبرية (أوركسرتا)،
ً
متحفا.
و 3دور أوبرا و170
ولك�ن تفيش وباء كورونا املس�تجد ألقى
بظالله عىل الحي�اة الثقافية يف العاصمة
األملانية ،ووضعها أمام مستقبل غامض،
يف وق�ت يبح�ث فيه املس�ؤولون املخاطر
الت�ي قد ترتتب عىل إعادة تنظيم فعاليات
ثقافية كربى.
وأطلق روبن تيش�ياتي ،مدير األوركسرتا
الس�يمفونية األملاني�ة يف برل�ني ،برنامج
الفرقة الشهر املايض «بروح أمل واقعي»
وقال« :ال نعرف متى سنعزف ثانية».
وأعلنت «أوركسرتا برلني الفيلهارمونية»
الش�هرية أنه�ا ال تع�رف مت�ى يمكن أن
تع�ود الحف�الت الحي�ة م�ن جدي�د ،ويف
الوق�ت الذي بدأت فيه الس�لطات األملانية
تخفي�ف العديد من القي�ود التي فرضتها
منذ منتصف ش�هر م�ارس (آذار) املايض
لكبح جماح تفيش وب�اء كورونا ،ال يزال
من املرجح عدم إعادة فتح دور األوبرا أو
قاعات املوس�يقى واملس�ارح قبل أشهر،
يف ظ�ل الحظ�ر املفروض ع�ىل الفعاليات
العامة يف أنحاء أملانيا حتى  31أغس�طس
(آب) املقبل.
ويف نف�س الوق�ت ،ب�دأت بوت�رية بطيئة
عملي�ات إع�ادة فت�ح مح�ال الحالق�ة
ومصففي الشعر ورس�م الوشم «تاتو»،
واملطاعم ،والفنادق ،وأحواض الس�باحة
الخارجية ،واملدارس واملتاحف.
وال ي�زال الغم�وض يكتن�ف املوع�د الذي
يمكن فيه ملا يصفه تيشياتي بأنه «املشهد
الثق�ايف املثري لربل�ني» أن يع�ود فعليا إىل
الحياة عىل خشبة املرسح ،والظروف التي
يمكن أن يحدث ذلك يف ظلها.
وسعت املستش�ارة األملانية أنجيال مريكل
إىل تبدي�د مخ�اوف املؤسس�ات الثقافية،
عندما أكدت يف آخر رسالة فيديو أسبوعية
له�ا ،دع�م الحكوم�ة للفن�ون .وقال�ت
املستش�ارة« :أدرك م�ا نفتق�ده جمي ًعا،

وأدرك كي�ف ينتظ�ر كثري م�ن املواطنني
ً
أخ�ريا مش�اهدة العروض
أن يس�تطيعوا
الثقافية الحية مجد ًدا» .وأضافت« :حتى
ذل�ك الح�ني ،سنس�عى إىل أن ندعمك�م
بأق�ى م�ا يف وس�عنا من خ�الل برامج
املساعدة الخاصة بنا».
ويس�تطيع العامل�ون يف مج�ال الفن�ون
التق�دم للحصول عىل دع�م من مجموعة
م�ن الربام�ج العام�ة ،وبينه�ا برنام�ج
املس�اعدة الحكومي الذي يبلغ رأس�ماله
 50ملي�ار ي�ورو ( 54.4ملي�ار دوالر)
واملخصص ألصحاب األعمال الصغرية ،أو
من يعملون لحسابهم الخاص.
وباإلضافة إىل ذل�ك ،هناك برنامج تدعمه
الدول�ة ملس�اعدة املوظفني الذي�ن فقدوا
جز ًءا من دخلهم بس�بب خفض س�اعات
الدوام ،وق�ال وزير املالي�ة األملاني اوالف
شولتس لصحيفة «تاجشبيجل» األملانية
الت�ي تص�در يف برلني« :نري�د تقديم دعم
ً
مضيف�ا أن
كب�ري للفن�ون والثقاف�ة»،
الفنون س�تكون جز ًءا م�ن خطة تحفيز
مال حكومية ملواجهة تداعيات الوباء.
ولك�ن اوليفر ري�س ،املدير الع�ام لفرقة
برلني املرسحية ،حذر من الوضع الطبيعي
الجديد الذي يواجه الفنانني والجمهور يف
املدينة.
ويعتقد ريس أنه بمجرد أن تعيد املسارح

فتح أبوابها س�يكون للف�ريوس «عواقب
بالغة» ،عىل العروض املرسحية ،مش ً
ريا إىل
كيفية وضع املقاعد ،وترتيب املجموعات
وطريقة أداء التدريبات (الربوفات).
وأض�اف أن فرق�ة برلني املرسحي�ة التي
أسسها الكاتب الشاعر والكاتب املرسحي
برتولت بريخ�ت يف (يناي�ر) كانون األول
 1949تبحث إمكانية اس�تئناف نشاطها
األملاني يف ش�هر س�بتمرب (أيلول) املقبل،
ولكن فقط بطاقة  200مقعد من إجمايل
 700مقعد يف مرسحها.
وقال ريس« :من أجل االمتثال لإلجراءات
االحرتازية ،سيتعني علينا العمل بعدد أقل
من الفنيني ،وهو ما يعني أننا لن نستطيع
ترتي�ب املجموعات وتفكيكه�ا بالطريقة
الطبيعية أو بالرسعة املعتادة».
أم�ا بالنس�بة له�ؤالء ال�ذي ال يطيق�ون
االنتظار لحني ع�ودة األداء الحي ،فلجأت
الدور الثقافية يف برلني إىل تقديم برامجها
عرب اإلنرتنت.
وس�جل حوايل  100ألف ش�خص الدخول
عىل املع�رض الرقمي الذي ت�م إطالقه يف
وق�ت س�ابق الش�هر الج�اري يف الذكرى
الخامسة والسبعني لهزيمة أملانيا النازية
يف الحرب العاملية الثانية ،بعدما أجرب وباء
كورونا املنظمني عىل إلغاء فعاليات عامة
كانت مقررة يف هذه املناس�بة التاريخية

شياما جولدن-بروكلني :أحب رسم الوجه كام لو كان خريطة

الفارقة.
وقال مرسح «شتات أوبر» العام يف برلني
إن عروض�ه الرقمية ش�اهدها الجمهور
يف  48دول�ة ،وكان�ت ه�ذه الع�روض
فرصة للوصول إىل الش�باب ،وقد ش�كلت
الفئ�ة العمرية  34 -25عام�ا ،ثاني أكرب
مجموعة عمرية بني الجمهور.
ويف وقت س�ابق الش�هر الج�اري ،قدمت
«أوركس�رتا برلني الفيلهارمونية» عرضا
لالحتف�ال بذك�رى تأسيس�ها ،ولك�ن يف
قاعة خاوي�ة ،وتم ترتيب املوس�يقيني يف
مجموعة صغرية عىل مرسح «أوركس�رتا
برل�ني الفيلهارموني�ة» ،م�ع مراع�اة
ً
وعوضا عن
رشوط التباع�د االجتماع�ي،
الجمه�ور املبارش ،ت�م بث الحف�ل ،الذي
قاده املوسيقار كرييل بيرتينكو ،مبارشة
عرب التلفزيون واإلذاعة واإلنرتنت ،ووصل
عدد املتابعني إىل حوايل  572ألف ش�خص
يف أكثر من  80دولة.
وق�ال الرئي�س األملان�ي فران�ك فال�رت
ش�تاينماير يف رس�الة ترحيب قبل الحفل
«يا له من مناخ غري�ب» ،وأضاف« :هنا،
داخ�ل ه�ذا املبن�ى الرائ�ع ،ال�ذي يعرفه
العالم برمته ،والذي يحبه جميع عش�اق
املوس�يقى :هن�ا ،حيث يجتم�ع كثري من
الضي�وف م�ن كل ح�دب وص�وب :هن�ا
الوضع هادئ تمامً ا».

مدير بولش�وي يأمل يف استئناف عروض
املرسح العريق
يأم�ل القائم�ون ع�ىل البولش�وي املغلق
بس�بب فريوس كورونا املستجد ،أن يعود
راقصوه ومغنوه إىل الخش�بة اعتبارًا من
منتصف س�بتمرب (أيل�ول) ،ع�ىل ما أكد
مدير هذا املرسح العام العريق يف موسكو
فالديمري أورين.
ويف ح�ال ّ
صح ه�ذا الس�يناريو التفاؤيل،
ستستأنف التمارين نهاية يوليو (تموز)
ما يرتك ً
وقتا كاف ًيا للفنانني لكي يستعيدوا
لياقتهم ،بحسب أورين.
غ�ري أن مدي�ر البولش�وي أق�ر ب�أن هذا
املرسح لن يس�تأنف نش�اطه س�وى بعد
الرفع الكامل للقي�ود املفروضة ملكافحة
تف�يش الف�ريوس يف روس�يا ،ثان�ي أكثر
بلدان العالم ترضرا لناحية عدد اإلصابات
مع أكثر من  272ألف حالة حتى األحد.
ولفت أورين إىل أن الجمهور سيتمكن من
الت�زام تدابري التباع�د االجتماعي ووضع
كمام�ات ،غ�ري أن ه�ذا األم�ر غ�ري قابل
للتطبي�ق ع�ىل الخش�بة ،وق�ال «مرسح
موس�يقي مع كمامات وقف�ازات وتباعد
ملرت ونصف املرت ،هذا كله مستحيل».
وكما الحال مع مسارح موسكو كافة ،لم
يقدم البولش�وي الذي أسس عام ،1776
أي عروض من�ذ  16مارس (آذار) ،تاريخ
املنع املوقت لكل األنش�طة العامة الكربى
يف روسيا.
ولف�ت فالديم�ري أوري�ن ( 73عامً �ا) يف
املقابل�ة الت�ي أجراه�ا من حج�رة تطل
ع�ىل قاع�ة امل�رسح التاريخي�ة الذهبية
والحمراء ،إىل أنه ال يزال يرتدد باس�تمرار
عىل املوقع.
وأشار إىل أن الفنانني هم أكثر من يعانون
م�ن الحج�ر املنزيل ألنه�م يفق�دون ً
وقتا
ً
ثمين�ا يف ه�ذه املرحل�ة الت�ي ه�م بأعىل
مس�توياتهم البدنية فيها .وقال «التوقف
ألكثر من ستة أشهر يشكل مشكلة مهنية
ً
خصوصا عىل صعيد الباليه».
خطرة،
وأضاف «املعنويات ليست جيدة ،والجميع
يرغب بالعودة الستئناف التمارين».
وأعلن�ت الحكوم�ة الروس�ية أخ�ريا عن
مساعدة بقيمة  3.8مليارات روبل (51.7
مليون دوالر) لدع�م الثقافة ،وأكد أورين
أن «كل يشء س�يكون عىل ما يرام» الفتا
إىل أن البولشوي يملك ما يكفي من املوارد
االحتياطية للبقاء.
وتابع «بطبيعة الحال ،وضع البولش�وي
كان جي� ًدا يف مراح�ل عملن�ا ،ل�ذا لدين�ا
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ه�ذا ح�وار أج�راه موق�ع «»The Glossary
مع الفنانة ش�ياما جول�دن – بروكلني ،ننقله
مرتجمًا إىل العربية.
مرح ًبا شياما! أخربينا القليل عن نفسك. +اسمي ش�ياما جولدن وأرسم من أجل لقمة
العيش (تبتسم).
م�ا ه�ي خلفيت�ك (أي التعلي�م ،الوظائ�فالسابقة ،الخربات التي دفعتك إىل اإلبداع)؟
 +أن�ا فنان�ة برصية ووس�يطتي املفضلة هي
الدهان�ات الزيتي�ة ،لكنني غال ًبا ما أس�تخدم
 iPadإلنش�اء عم�ل بنف�س أس�لوب الزي�وت
الخاصة بي .حصلت عىل ش�هادة يف التصميم
الجرافيك�ي م�ن  Texas Techوعمل�ت يف هذا
املج�ال ملدة  10س�نوات قبل أن أصب�ح فنانة
ورس�امة تعمل لحس�ابها الخ�اص .يف العقد
ال�ذي أمضيته كمصم�م جرافي�ك ،قمت بكل
يشء م�ن تصميم التعبئة والتغليف إىل تصميم
التطبيق ،واأليقونات ،والش�عار وعمل الهوية،
وحت�ى تعلم�ت كيفية إنش�اء الخط�وط .لقد
س�جلت آالف الس�اعات يف تطبيق�ات Adobe
يف وظائف مختلفة :الفوتوش�وب ،املصور ،إن
ديزاي�ن ،واآلف�رت إيفيكت .أصبح�ت كل هذه
ً
أصوال تس�اهم يف أعمايل الفنية اليوم
املهارات
بطرق مختلفة.
هل كنت طفلة فنانة؟ متى عرفت أنك تريدينمتابعة الفن كمهنة؟
 +نعم كن�ت طفلة فنان�ة ،كل األطفال كذلك!
فق�ط عندم�ا «يكرب» الن�اس يتعلم�ون كيف
يش�عرون بعدم األمان ويتوقف�ون عن الخلق
واملش�اركة .كن�ت أعل�م دائمًا أنن�ي أرغب يف
متابع�ة الفن كمهنة ولكني كن�ت أفتقر ً
حقا
إىل الثق�ة بالنفس التي لم أك�ن عىل وعي بها،
األمر الذي منعني من تجربة مثل هذا االختيار
املهني الخطر .اآلن ،يف سن الخامسة والثالثني،
كنت قد أرشت إىل عدة مرات ،وس�أبذل جهدي
للتغلب عليها.
ذك�رت أن�ك عش�ت يف أوس�تن ،وس�انفرانسيس�كو ،ورسيالن�كا ،ونيوزيلن�دا .ه�ل
تنقل�ت كث ً
ريا من أجل العائل�ة أو العمل أو من
املغامرات الجديدة؟ ما الذي جعلك تس�تقرين
يف بروكلني؟
 +كان معظ�م التنقل أثناء نش�أتي ،لذلك كان
بسبب األرسة .وانتقلت بعد ذلك كشخص بالغ
إىل س�ان فرانسيس�كو كمغام�رة ،وأصبحت
نقط�ة انطالق لالنتق�ال إىل بروكلني .لقد كنت
هنا منذ أكثر من  5س�نوات ،ولكن لم أس�تفد
منها فعل ًيا إال يف الع�ام املايض .قبل عام واحد
فق�ط التزمت بإب�داع الفن وع�دم نر نفيس
بش�كل كبري يف العديد من املس�اعي .نجح هذا
التح�ول ألنه ربطني ببعض األصدقاء الفنانني
الرائعني والتعاون مع الركات املحلية الرائدة
يف مجاالته�ا ،مث�ل  Flavapaperومقره�ا
بروكل�ني .أري�د أن أركز يف النص�ف الثاني من
العام عىل عمل رس�وماتي الخاصة ،ثم أبحث

ع�ن عرض مع صدي�ق أو العثور عىل تمثيل يف
مع�رض .التواج�د يف نيويورك س�يكون جز ًءا
مهمًا من هذه الخطوات.
هل كان�ت هناك لحظة معين�ة كنت تعرفنيفيه�ا أنه يجب عليك ترك وظائف أخرى والبدء
يف اإلنشاء والخلق لنفسك؟
 +كان�ت هناك لحظات كثرية ولكني س�حبت
قدم�ي .كن�ت بحاج�ة إىل مزي�د م�ن اإليمان
بنف�يس وقدرتي ع�ىل نر األش�ياء الجيدة يف
العال�م .كان ل�دي عم�ل رائع ،لذل�ك كان من
الصعب تركه .عندما رسحوني هذا جعل األمر
ً
سهال ،هاها (تضحك)!
ً
تلتقطني الناس بش�كل جميل ج�دا يف عملكالفني .ما الذي يجذبك لزخرفة البر؟
 +يتم ترميزنا جمي ًعا ليتم رس�منا عىل ش�كل
وجوه ،أو حتى مجرد رمز الوجه .أحب رس�م
ً
ً
ش�يئا
مخططا،
الوجه كما لو كان خريطة أو
يجب عىل عقلك االلتصاق به واستكشافه.
لقد رأينا عملك ألول مرة بسبب الرسم الرائعملسرية املرأة .من أين نشأت هذه الفكرة وكيف
كانت عملية خلق قطعة مهمة ومعقدة؟
 +ش�كرًا لك! كان م�ن املف�رتض يف البداية أن
يكون ذلك لعميل ،مللصق عن زيادة عدد النساء
اللواتي يرتش�حن للمناصب يف عام  .2018بعد
إذنه�ن ،اس�تخدمت مفهوم مقالة واش�نطن
بوس�ت يف مس�رية النس�اء .من املف�رتض أن
تكون ص�ورة رمزية ،تصور املرأة املذهلة التي
دفع�ت حقوق امل�رأة إىل األمام ،وتش�مل ً
أيضا
النس�اء اللوات�ي أعرفه�ن يف الحي�اة الواقعية
اللوات�ي يقم�ن فق�ط بعم�ل ش�غوف به�ن.
تضمن�ت العملي�ة الكثري من البح�ث ،وكانت
بمثاب�ة دورة مكثفة يف دراس�ات املرأة .هناك
ً
أحيانا
العدي�د من األش�خاص الذين ُيرتك�ون
للتس�اؤل عم�ا إذا كان لديهم مكان يف الحركة
النسائية :النس�اء امللونات واملتحوالت جنس ًيا
عىل سبيل املثال .أردت أن أوضح أن هذه رؤية
ش�املة للحرك�ة .ب�دون الحق�وق املدنية ،لن
تكون حق�وق املرأة ذات فائ�دة كبرية بعد كل
يشء.
م�ا عالقتك بوس�ائل التواص�ل االجتماعي/اإلنرتنت وأعمالك الفنية؟
 +ان�ه ضخ�م .أعتقد أن كل فرص�ة يل أتت من
وسائل التواصل االجتماعي .لدي عالقة حب /
كراهية معها ولكن�ي أحب التواصل مع أناس
حقيقيني عىل تلك املنصات .إنه يحفزني عندما
يبدأ الشك الذاتي يف االستيالء عيل.
م�ن حيث العمالء والتع�اون ،هل لديك حدودلقول نعم أو ال ملشاريع معينة؟
 +نعم ،من املهم بالنسبة يل أنه ال يوجد تقسيم
واضح بني عميل الشخيص وعمل العميل .يجب
ً
سلسا ج ًدا.
أن يبدو كل يشء
ما الذي يجعلك متحمسة للعمل الذي تقومنيبه؟
 +حرية اإلب�داع واملنتج الذي يمنحني إياه .أنا
ً
أيضا أحب كي�ف أنه عىل الرغم من كونه عمل
وحيد ،فإنه يربطني مع األشخاص الجيدين.

اىل املدعي عليه /عيل كاظم حس�ن /حسب واليته
الجربيه عىل والده القارص حسني عيل كاظم
أع��الن
اقام�ت املدعيه ( واجده عب�د الرزاق طه) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /2553ب 2019/تطالبك فيها
بأزالة شيوع للعقار بيعا املرقم  101/450الرساي
وبالنرض وملجهولية حسب شعار املختار جواد عيل
حسني وحس�ب كتاب مركز رشطة الكوت بالعدد
 12385يف  2019/10/10تق�رر تبليغ�ك بالن�ر
يف صحيفت�ني محليت�ني ويف حالة عدم حضورك يف
موع�د املرافعه واملؤرخ  2020/5/20س�وفه يتم
السري يف اجراءات الدعوى غيابيا بحقك
القايض
محمد عبد الرضا مهدي
�����������������������������������������
اعالن
اىل املته�م الغائب ( /النقيب محمد مصطفى خالد
يعقوب الخلف )
املنس�وب اىل  /مديري�ة رشط�ة محافظة البرصة
واملنشات
العنوان  /محافظة البرصة � املعقل
بم�ا ان�ك متهم وف�ق امل�ادة  /5/م�ن ق ع د رقم
 14لس�نة  2008لغياب�ك ع�ن مقر عمل�ك بتاريخ
 2019/9/23و لحد االن
وملجهولي�ة اقامت�ك اقت�ى تبليغك به�ذا االعالن
عىل ان تح�رض امام محكمة ق�وى االمن الداخيل
االوىل  /املنطق�ة الخامس�ة الب�رصة خ�الل م�دة
ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل
اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا
الح�كام امل�واد ( 65و  68و  )69من قانون اصول
املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن الداخيل رقم 17
لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
�����������������������������������������
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2020/40
مقتبس حكم غيابي
 � 1اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة
 � 2اسم املجرم الغائب  :ر .ع مهند غازي ابراهيم صنكور العطبي
 � 3رقم الدعوى 2020/40
 � 4تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2015
 � 5تاريخ الحكم 2020/2/9 :
 � 6املادة القانونية (  )35من ق ع د رقم  14لسنة 2008
 � 7املنسوب اىل /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
 � 8خالصة الحكم  :تبديل مادة االحالة من املادة (/32اوال وثانيا) من ع د رقم
 14لسنة  2008املعدل اىل املادة (/35اوال وثانيا) من ق ع د رقم  14لسنة 2008
كون الفعل وقع قبل صدور تعديل قانون قوى االمن الداخيل وعمال باحكام املادة
 31من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 9ع�دم ش�مول املجرم اع�اله بقانون العف�و العام رقم  27لس�نة  2016عن
التهمه املسنده اليه وفق احكام املادة ( )35من ق ع د رقم  14لسنة  2008لعدم
اعادة ما بذمته او تسديد مبلغ التضمني املرتتب بذمته
 � 10الس�جن ع�ىل املج�رم (ر.ع مهند غ�ازي ابراهيم صنك�ور العطبي) مدة
س�بع سنوات وفق احكام املادة  /35اوال من ق ع د رقم  14لسنة  2008وبداللة
امل�واد /61اوال و / 69اوال م�ن ق ا د رقم  17لس�نة  2008الختالس�ه املس�دس
الحكومي املرقم
()GWN952
ن�وع ن�وع كلوك مع ملحقاته مخازن مس�دس عدد ( )2اثنان و ( )45خمس�ة
واربع�ون اطالقه من نوعه وعلب�ة ملحقات عدد  1واحد وكراب مس�دس عدد1
واحد مع عتاد متوس�ط عيار  7,62ملم عدد ( )590خمسمائة وتسعون طالقه
وعت�اد خفيف عيار  7,62ملم عدد (  )5538خمس�ة االف وخمس�مائة وثمانية
وثالثون اطالقة بتاريخ 2015/3/16
 � 11تضمين�ة مبل�غ مق�داره (  )36,195,000س�تة وثالث�ون ملي�ون ومائة
وخمسة وتس�عون الف دينار عن قيمة املسدس املرقم اعاله وملحقاته والعتاد
املوصوف اعاله وحس�ب االسعار السائدة وقت الحادث استنادا للفقرة ثانيا من
املادة  35من ق ع د تستوىف منه بالطرق التنفيذية
 � 12ط�رده من الخدمة وتنحيه عن الوظيف�ة نهائيا عمال باحكام املادة /41
اوال /أ من ق ع د رقم  14لسنة 2008
 � 13اعتب�ار جريمت�ه اعاله مخلة بالرف اس�تنادا للم�ادة / 21أ 6-ق ع رقم
 111لسنة  1969املعدل
 � 14اعط�اء املوظفني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ
الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبارعن محل اختفائه استنادا الحكام
املادة / 69ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم  17لسنة2008
 � 15حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام امل�ادة /69رابعا من
ق ا د رقم  17لسنة 2008
 � 16تعميم اوصاف املسدس املوصوف اعاله وفق القانون
 � 17تنزي�ل املس�دس املرقم اع�اله وملحقات�ه املوصوفة اعاله م�ن الذمة بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتسديده مبلغ تضمني
 � 18تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب ( جبار عاتي ج�رب) البالغة (
 )25,000خمس�ة وع�رون الف دينار عراقي ترصف له م�ن خزينة الدولة بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابي�ا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة  /60سادس�ا من ق أ
د رقم  17لس�نة  2008قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة /71اوال
وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2020/2/9
العميد الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()83

مخ�زون م�ايل مقب�ول وحافظن�ا ع�ىل
التمويل الحكومي لنا».
وأق�ر أورين ب�أن خطته تعتم�د عىل رفع
تدابري الحجر اإللزامي يف موس�كو املقرر
يف  31ماي�و (أيار) ،مؤك ًدا أنه يس�تند إىل
«أن�اس يعرفون الوضع بص�ورة أفضل»
لدى السلطات.
وق�ال «لدين�ا أم�ل يف الخروج» م�ن هذا
الوض�ع رغ�م أن أح ًدا ال يمكن�ه التكهن»
بما يخبئه فريوس كورونا».
ولفت أوري�ن إىل أن دور أوبرا وفرق باليه
أخرى يف العالم تبدو أكثر تشاؤمً ا وأكد أنه
تح�دث أخ ً
ريا مع بيرت غيل�ب ،املدير العام
ل�دار «مرتوبوليت�ان أوب�را» يف نيويورك،
ال�ذي ال يس�تبعد إع�ادة فتح األب�واب يف
(يناير) كانون الثاني.
وأوضح أوري�ن من ناحيت�ه أن العروض
األوىل املزم�ع إقامته�ا يف املرسح لن تضم
فنان�ني أجانب بس�بب القي�ود املفروضة
عىل التنقالت.
وكان مق�ررا تقدي�م الع�رض األول
ملرسحية باليه مقتبسة من رواية «املعلم
ومارغريتا» مليخائيل بولغاكوف مع إعادة
فتح بولش�وي أبوابه ،غ�ري أنه أرجئ ألن
مصم�م الرقصات يف العم�ل إدوارد كلوغ
يحمل الجنسية الرومانية.
ورأى فالديم�ري أوري�ن أن أزم�ة فريوس
كورونا س�يكون لها أثران آخران يتمثالن
يف تراج�ع عدد الع�روض وأيض�ا تقلص
التكالي�ف ،وهي نقطة ق�وة ال تتوافر إال
للمسارح الحكومية ،وقال «نفهم جي ًدا أن
أناسا كثريين لن يتمكنوا من ابتياع تذاكر
لعروض بولشوي بالسعر االعتيادي».
كي�ف س�تكون الس�جادة الحم�راء يف
هوليوود بعد كورونا؟
لطاملا ش�كل املرور عىل السجادة الحمراء
محط�ة إلزامي�ة للرتوي�ج لألعم�ال يف
هولي�وود ،لكن وب�اء كوفي�د 19-يطرح
إش�كالية عىل هذا الصعي�د ،إذ إن جموع
املصوري�ن والصحافي�ني وغريه�م م�ن
املش�اركني املتجمهرين جن ًبا إىل جنب قد
ً
كابوسا لناحية احرتام موجبات
تستحيل
التباعد االجتماعي.
وفيم�ا تب�دأ كاليفورني�ا به�دوء تخفيف
قي�ود الحج�ر املفروض�ة منذ ش�هرين،
يتناف�س خرباء التس�ويق يف إطالق أفكار
إلع�ادة ه�ذه األح�داث الس�ينمائية إىل
سابق مجدها مع تفادي مخاطر انتشار
فريوس كورونا املستجد.

العدد 144 :
التاريخ 2020/5/18 :

تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون
( )21لس�نة  2013فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية
مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل (  )30يوم ثالثون
يوما تبدا من اليوم التايل لنر االعالن يف الصحف املحلية لالطالع
عىل الروط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة
الس�كن والتأمينات القانونية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة
مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر
مديرية بلدي�ة املوصل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة
صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته
اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار
 �1القطع املرقم�ة185(- :و186و189و190و191و192و19
3و195و197و198و199و249و254و259و268و270و272
و276و277و )279م  40نين�وى الرقية املش�يد عليها (وكيل
ادوات احتياطية) وبمساحة ( )50م 2لكل قطعة وحسب واقع
الحال وملدة ثالث سنوات.
 � 2الس�وق املس�قف عىل جزء م�ن القطعة املرقم�ة ()36/4
مقاطعة شيخ ابو العال وملدة (  )15خمسة عر سنة.
املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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حمافظة نينوى
قسم العقود

العدد 9383 :
حمافظة نينوى
التاريخ  2020/5/17 :قسم العقود
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يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ

االعامل املتبقية من بناء مدرسة ذات  18صف يف حي العامل

( ضم�ن تخصيص�ات خطة الرتبي�ة املبال�غ االضافية لع�ام 2019
ملحافظة نينوى) وبكلفة تخمينية ( 863,310,500دينار ) ثمانمائة
وثالثة وستون مليون وثالثمائة وعرشة الف وخمسمائة دينار عراقي
وبمدة تنفيذ ( )395يوم .
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة
قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداءا
من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم )2020/6/1
للحصول عىل نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 150,000
دينار فقط ( مائة وخمسون الف دينار ) غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومخت�وم ويكت�ب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العط�اء وعنوانه
وي�ودع يف صن�دوق العط�اءات املوجود يف قس�م العق�ود مرفقا معه
الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغلق ي�وم املوافق  2020/6/2الس�اعة الثانية عرش ظهرا وس�وف
ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس
املوافق  2020/5/21لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف
وثيقة العطاء
مع التقدير
مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ االعمال املتبقية
من:
بناء مدرسة ذات  18صف يف حي املأمون
( ضمن تخصيصات خطة الرتبية املبالغ االضافية لعام  2019ملحافظة
نينوى) وبكلفة تخمينية ( 506,997,500دينار ) خمس�مائة وستة
مليون وتس�عمائة وس�بعة وتسعون الف وخمس�مائة دينار عراقي
وبمدة تنفيذ ( )250يوم .
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة
قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداءا
من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم )2020/6/1
للحصول عىل نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 150,000
دينار فقط ( مائة وخمسون الف دينار ) غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومخت�وم ويكت�ب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العط�اء وعنوانه
وي�ودع يف صن�دوق العط�اءات املوجود يف قس�م العق�ود مرفقا معه
الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغلق ي�وم املوافق  2020/6/2الس�اعة الثانية عرش ظهرا وس�وف
ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس
املوافق  2020/5/21لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف
وثيقة العطاء
مع التقدير
نجم عبد اهلل عبد

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى
Apago PDF Enhancer

العدد 97 :
مديرية بلدية املوصل
التاريخ  2020/3/2 :جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()48
تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل ع�ن ايجار العق�ارات التالية
وفق قانون ( )21لس�نة  2013فعىل الراغبني باالشرتاك
يف املزاي�دة العلني�ة مراجع�ة س�كرتري اللجن�ة يف بلدي�ة
املوصل خالل (  )30يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل
لن�رش االعالن يف الصح�ف املحلية لالط�الع عىل الرشوط
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
والتأمينات القانونية البالغ�ة ( )%30من القيمة املقدرة
مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة
العارشة صباح�ا لليوم االخري من م�دة االعالن ويتحمل
من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة
( )%2من بدل االيجار
*الدكاكني املرقم�ة (489و493و487و462و497و522
و524و526و528و530و538و534و473و471و)469
الواقعة يف سوق الربكة يف منطقة البورصة عىل جزء من
القطع�ة املرقمة ( )179محلة الش�يخ فتحي وملدة ثالث
سنوات.
املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد 9384 :
التاريخ 2020/5/17 :

حمافظ نينوى

العدد 96 :
التاريخ 2020/2/23 :

اعالن رقم ()47
تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل ع�ن ايجار العق�ارات التالية
وفق قانون ( )21لس�نة  2013فعىل الراغبني باالشرتاك
يف املزاي�دة العلني�ة مراجع�ة س�كرتري اللجن�ة يف بلدي�ة
املوصل خالل (  )30يوم ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل
لن�رش االعالن يف الصح�ف املحلية لالط�الع عىل الرشوط
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
والتأمينات القانونية البالغ�ة ( )%30من القيمة املقدرة
مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة
العارشة صباح�ا لليوم االخري من م�دة االعالن ويتحمل
من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة
( )%2من بدل االيجار
*الدكاكني املرقم�ة (17و18و19و20و21و22و23و24
و25و26و27و28و29و30و )31الواقع�ة يف الواقع�ة يف
منطقة س�وق املعاش م 17رجم حديد شارع العام وملدة
ثالث سنوات.
املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

لقاحات قيد التطوير عىل مستوى العالـم

طبق اليوم

أف�اد خ�رباء «إقلي�م رشق املتوس�ط»
بمنظمة «الصح�ة العاملية» َ
اإلقليم
دول
ِ
( 21دولة) بأن هناك أكثر من  80لقاحا ً
قيد التطوير عىل مس�توى العالم ،بما يف
ذل�ك  6لقاح�ات قيد التقيي�م الرسيري،
محذري�ن م�ن تخفي�ف القي�ود التي تم
فرضها الحتواء جائحة فريوس «كوفيد
  ،»19املتمثل�ة يف بعض اإلجراءات مثلحظ�ر التجول وإغالق املطارات ،دون أن
تكون لديها دراسة متأنية.وخالل مؤتمر
صح�ايف ،عقد ظه�ر أمس ،بمق�ر إدارة
اإلقليم يف القاهرة ،وتلقت خالله املنظمة
أسئلة الصحافين عرب منصات التواصل
االجتماع�ي ،قال�ت د .داليا س�مهوري،

حالوة املولد

هل تعلم

املقادير:
مكرسات أو زبيب (عىل حسب الرغبة)
ربع كيلو جوز هند
 1كوب سكر
ربع كوب ماء
 2معلقة عسل جلوكوز
حالوة املولد  ..طريقة عمل الفولية
خطوات التحضري:
نحرض وعاء كبري ونضع فيه املاء والس�كر والعس�ل ،ونض�ع الوعاء عىل النار
م�ع التقليب حتى يتكون خليط أبيض مث�ل الكراميل قوامه طري وغري جاف
وال يكرس عند الربودة
نضيف خليط السكر والعسل لجوز هند ونقلب حتى يتجانس خليط اللديدة
نح�رض صينية ونق�وم بتبطينها بورق الزبد ثم نضي�ف املكرسات والزبيب ثم
نف�رد خليط اللديدة وم�ن املمكن اس�تخدام قاعدة كوب لفرد خلي�ط اللديدة
بشكل جيد
نضع صينية اللديدة يف الثالجة ملدة س�اعتن حتى تتماس�ك وبعد ذلك نقطعها
ونقدمها

المتاهات

مديرة برنامج التأهب واللوائح الصحية
الدولية« :قبل اتخاذ هذا القرار الصعب،
يج�ب أن تك�ون الدول�ة ع�ىل يقن من
ق�درة نظامه�ا الصحي عىل اس�تيعاب
ح�االت اإلصاب�ة املتوقعة عن�د تخفيف
القي�ود ،كما يجب أن يكون هناك تحديد
للمجموع�ات األكث�ر عرض�ة للخط�ر،
وتكثي�ف التوعية بن ه�ذه املجموعات
لاللتزام بإج�راءات التباعد االجتماعي».
وش�دد د .ريش�تارد برين�ان ،مدي�ر
الط�وارئ اإلقليم�ي باملنظم�ة ،ع�ىل أن
املنظمة «تدرك حاجة ال�دول إىل التقليل
من التبع�ات االقتصادي�ة للجائحة عرب
تخفي�ف القي�ود» ،لكنه أش�ار يف الوقت

؟؟

ذاته إىل «رضورة أن يكون هذا التخفيف
تدريجي�اً ،وأن يكون مصحوب�ا ً بمراقبة
مس�تمرة لألوض�اع ،قد تدفع ال�دول إذا
استش�عرت الخطورة إىل الع�ودة مجددا ً
إىل التشدد يف فرض القيود».
ويف إش�ارة إىل الق�رار األمريك�ي بتعليق
التموي�ل للمنظم�ة ،ق�ال د .أحم�د
املنظ�ري ،املدي�ر اإلقليم�ي للمنظمة يف
كلمت�ه االفتتاحي�ة خ�الل املؤتم�ر ،إن
«الوق�ت الح�ايل لي�س وق�ت السياس�ة
واالتهامات وعدم الثقة» ،مش�ريا ً إىل أنه
«ال يمكن النجاح يف مواجهة الجائحة إال
بالعم�ل معاً ،بلدانا ً ومنظمات إنس�انية
ومجتمعات وأفراداً».

الث�وم معروف من�ذ العص�ور القديمة،
فه�ل ل�ه فائ�دة قب�ل الن�وم؟ م�ا هي
فوائ�ده؟ وماه�ي أعراض�ه الجانبية؟
لنتع�رف معا ع�ىل فوائد الث�وم قبل
النوم و معلومات أخرى.
تمت إضافة الثوم بنش�اط إىل أطباق
الطع�ام املختلف�ة ،ويعت�رب الث�وم
أكث�ر التواب�ل ش�عبية ،باالضافة اىل
استخدامات الطهي ،يستخدم الثوم
أيضا يف الطب .فوائد الثوم قبل النوم
عديدة ،إليك التفاصيل.
فوائد الثوم قبل النوم

فوائد الثوم قبل النوم

م�ن ب�ن العن�ارص الغذائي�ة القيم�ة،
يحتوي الثوم عىل الزنك وتركيزات عالية
من املركب�ات الكربيتية مثل األليس�ن،

إن ك�رة الق�دم تم لعبه�ا للمرة
األوىل سنة 1895م.
معلوم�ات عام�ة أخ�رى ع�ن
الرياضة
ه�ل تعلم أن كرة القدم تم لعبها
للم�رة األوىل يف دولة أملانيا ،وذلك
ع�ام 1895م ،وكان يبل�غ ع�دد
الالعبن فيها سبعة.
ه�ل تعل�م أن هن�اك رياض�ات
فردي�ة ،قتالي�ة ،إلكرتوني�ة،
جماعية.
م�ن من�ا ال يح�ب البيت�زا ،بطعمها العروض املميزة التي تقدم بها البيتزا
ه�ل تعلم أن ال�دور التمهيدي يف
اللذي�ذ ونكهاتها املتنوع�ة .ورغم أن م�ع العص�ري ،أو املرشوب�ات الغازية
الكثري من الدراسات تحذر من تناول وذل�ك لح�ل املش�كلة .إال أن دراس�ة
لعب�ة الجودو تكون مدته س�ت
املأك�والت الرسيع�ة ،إال أن البيت�زا أملاني�ة تعرض�ت له�ذه الظاه�رة،
Apago
PDF
Enhancer
دقائق ،وال�دور النصف النهائي
انترشت بش�كل واس�ع ،واستطاعت وحاول�ت تقدي�م إجاب�ة علمية عىل
أن تفرض نفس�ها ع�ىل الجميع من األسباب التي تجعلنا نشعر بالعطش
يك�ون ثماني دقائ�ق ،أما الدور
نباتي�ن أو آكل�ن للح�وم .كم�ا أن عن�د تناول هذا النوع من الطعام.ويف
النهائ�ي فيك�ون وقت�ه عرشة
سعرها املناسب جعلها مطمع جميع دراسة نرشتها مجلة شترين األملانية
دقائق.
فئات املجتم�ع .إال أن هن�اك أمرا قد أوضح املعهد األملاني للتغذية البرشية
يش�كل إزعاجا ملحبي ه�ذا النوع من يف بوتس�دام أن ظاه�رة العط�ش
ه�ل تعل�م أن العب ك�رة القدم
الطعام سواء عىل الطريقة اإليطالية املرافقة لتناول البيتزا هو أمر طبيعي
الربازي�ل فالديم�ا كان أول م�ن
بعجينة بيت�زا قليلة ُ
الس�مك ،أو عىل وذل�ك ألمرين اثن�ن .األول أن عجينة
الطريقة األمريكية بعجينة س�ميكة البيتزا تك�ون جافة ع�ادة ،وتحتوي
أض�اع رضب�ة ج�زاء ب�كأس
وجب�ن أكث�ر ع�ىل األط�راف ،وه�و عىل نسبة ماء قليلة .أما األمر الثاني
العالم.
العط�ش وجفاف الحلق بع�د تناولنا أن محت�وى امللح مرتف�ع جدا يف هذا
ه�ل تعل�م أن ع�ام 1913م ت�م
هذا الطعام.ولطامل�ا حاولت املطاعم الن�وع م�ن الطع�ام وهو م�ا يجعل
اس�تغالل ه�ذه الظاه�رة بتقدي�م الجسم يطلب املزيد من املاء.
تصميم العلم األوليمبي.

جتنب البيتزا يف رمضان هلذه األسباب!

الت�ي تع�زز االرتخ�اء بش�كل طبيعي،
وتساعد عىل النوم بشكل أرسع.
يمك�ن أن يس�اعد الثوم أيضا يف مس�ح
املم�رات األنفي�ة املحظ�ورة إذا كنت
تعان�ي م�ن التنف�س اللي�ي الب�ارد
ويس�اعد أيضا عىل تقليل الش�خري،
مم�ا يس�اعده ب�دوره ع�ىل الن�وم
املريح.
فمن أه�م فوائد الثوم قب�ل النوم ما
يي:
فإنه يمنع مرض الزهايمر والخرف.
تعترب عملي�ة األكس�دة الناتجة عن

الجذور الحرة أحد العوامل التي تساهم
يف عملية الشيخوخة.
يساعد عىل الحفاظ عىل الجسم بصحة
جيدة خالية من األمراض والعدوى.
يساعد يف األداء السليم للدماغ والقلب.
فوائد الثوم الصحية
هناك العديد م�ن الفوائد األخرى للثوم.
منها:
احتواء الثوم عىل مركبات لها خصائص
طبية هامة :يحتوي الثوم عىل مركبات
كث�رية مث�ل الكربي�ت ،و االليس�ن
وكديلليلد ثاني كربيتيد.

الكلمة المفقودة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزيزي برج الحمل،هناك حلم تضمره يف انتظار
تحول�ه إىل حقيق�ة ملموس�ة .انته�ز الفرص�ة
لتحقي�ق الحلم الذي س�يغري من مس�ار حياتك
بش�كل إيجابي ولفرتة طويلة .سيكون ألقاربك
وأصدقائ�ك رد فعل إيجابي تج�اه التغيري الذي
تسعى إليه وسوف يساندونك عىل طول الخط.

امليزان
عزيزي برج امليزان،اليوم أنت مفعم بالحيوية،
عىل الرغم من أن هذا يرهقك بدالً من أن يدفعك
نظ�را لقلق�ك الداخ�ي ،يصبح من
إىل األم�ام.
ً
الس�هل اس�تثارتك وأنت اآلن تفض�ل أن تخبط
رأسك يف الحائط.

الثور
عزيزي برج الثور،حال ًيا ،أنت قادر عىل االندماج
بكل س�هولة ضم�ن فريق ،دون نزاع ،وتس�ود
األج�واء تناغ�م وتوافق م�ن حول�ك .بإمكانك
االستفادة من هذا التأثري اإليجابي يف نشاطات
ترفيهية مذهلة أو يف العمل لدفع األمور وتكون
فرد منتج.

العقرب
عزي�زي برج العق�رب ،يبدو وكأن�ك تقف أمام
مش�كالت ال يمك�ن التغلب عليها ،ف�ال تيأس!
فق�ط علي�ك تغيري منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ
س�وف تبدو الحلول واضحة .ال تخف من طلب
النصيح�ة! حيات�ك الخاص�ة متقلبة بش�دة يف
الوقت الحايل.

اجلوزاء
عزي�زي ب�رج الجوزاء،ع�ىل الرغم م�ن أن كل
يشء كان يس�ري بسالس�ة من قبل ،يقف يشء
أو شخص ما يف طريقك اآلن .حدد مقدار القوة
الت�ي تحتاجها للتغلب عىل هذه العقبات أو ما
إذا كان من األفضل تجاهلها ببساطة.

القوس
عزيزي برج القوس،األمور اليوم تقع يف مكانها
الس�ليم ،فم�ن حول�ك ال يس�تطيعون تجاهل
حماس�ك وحيويتك .يف العم�ل أنت تنجز كل ما
تحتاج إليه ،ويكون باس�تطاعتك تمرير الكثري
من األفكار الجديدة.

السرطان
عزيزي برج الرسطان،س�تصبح صدقاتك أكثر
ً
عمقا وس�وف تس�رتجع م�ع أصدقائك أحداث
وذكريات ماضية ال تنىس .يف وسط املجموعات
الت�ي تنتم�ي إليها باألخص ،س�وف تتش�ابك
سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية ج ًدا
وسوف تقودك برسعة مذهلة إىل هدفك.

اجلدي
عزي�زي ب�رج الج�دي،ال يمك�ن التغل�ب ع�ىل
العقب�ات التي تراها أمام�ك يف الوقت الحايل إذا
حاولت حلها بالط�رق القديمة املعروفة .يجب
أن رِّ
تغري مدخلك والتوصل إىل اسرتاتيجية جديدة
وأن ال تس�مح لآلخرين بتغيري رأيك أو خططك
كث ً
ريا.

االسد
عزي�زي برج األس�د،أنت ناجح يف كل ما يخص
العم�ل ،والقرارات الهامة الت�ي اتخذتها أثبتت
صحته�ا .لك�ن يج�ب أن تأخ�ذ الوق�ت ال�ذي
تحتاجه دائمًا عن�د التفكري يف املرشوعات .أنت
مفع�م بالحيوية ،فاس�تمتع بوقت�ك اخرج أو
اكتشف أماكن جديدة.

الدلو
عزي�زي ب�رج الدلو،أن�ت مفع�م بالحيوي�ة
والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك يف
اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم
إىل األم�ام يف مرشوعات�ك .لن يفي�دك االكتفاء
باألمجاد املاضية والسلبية.

العذراء
عزيزي برج العذراء،طريقك يزداد صعوبة أكثر
مما تصورت يف بادئ األمر ،وربما هناك شخص
يح�اول إثنائك عن خطت�ك أو حتى إحباطك .ال
تيأس انظر إىل األمر كأنه عقبة واخترب إرادتك.

احلوت
عزيزي ب�رج الحوت،يجب أن تس�تعد ملواجهة
مشكالت جديدة ،فاألمور ليست جيدة يف مكان
العم�ل وأنت ال تس�تطيع إنجاز س�وى القليل.
ال تجع�ل ذلك يخيفك ،فه�ذه املراحل تجيء ثم
تذهب .يف حياتك الخاصة ،أنت بحاجة إىل دافع
جديد.

 7رياضة
العدد ( )2142الثالثاء  19آيار 2020

تطبيعية احتاد الكرة :كفاءات البرصة
ستأخذ استحقاقها بعيد ًا عن التهميش

درجال يوجه بتشييد مقر الحتاد بناء االجسام
ضمن املدينة الشبابية
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المستقبل العراقي /متابعة
وج�ه وزي�ر الش�باب والرياض�ة ،عدن�ان درجال،
بتش�ييد مق�ر التحاد بناء االجس�ام ضم�ن املدينة
الش�بابية.وذكر بيان عن مكت�ب درجال ،أن األخري
«اس�تقبل يف مكتب�ه اليوم ،وف�د االتح�اد العراقي
لبن�اء االجس�ام برئاس�ة فائ�ز عبد الحس�ن الذي
ق�دم التهنئ�ة باملنص�ب ،مبين�ا ان اتح�اد اللعب�ة
وجماهريه�ا تتوس�م بالوزير درجال الخري وتش�د
ع�ى يدي�ه يف احداث تغي�ريات محسوس�ة لصالح
الرياضة وارستها بصورة عامة «.وأوضح أن «عبد
الحس�ن ،اس�تعرض اهم انجازات االتحاد وابطال
اللعب�ة وجماهرييته�ا بع�د افتت�اح ع�دد كبري من
القاعات يف محافظات العراق كافة «.واكد درجال،
وفقاً للبي�ان ،ان «الوزارة لن تدخر جهدا يف س�بيل
الوق�وف مع أي اتحاد واس�ناده وبص�ورة خاصة
االتح�ادات املنج�زة ومنها اتحاد بناء االجس�ام ،اذ

تم توجيه الدائرة الهندس�ية برضورة تش�ييد مقر
لالتحاد ضمن املدينة الش�بابية منوه�ا ان الجانب
االس�تثماري وتش�عب العم�ل في�ه البد ان يش�مل

فيفا يدرس تنظيم مباراة خريية
ملكافحة كورونا

اك�د رئيس الهيئ�ة التطبيعية التح�اد الكرة ،اياد
بنيان ،ان كفاءات البرصة س�تأخذ اس�تحقاقها
بعي�دا ً ع�ن التهميش.وذكر بيان ع�ن اللجنة ،ان
«وف�دا ً من البرصة زار مق�ر اتحاد الكرة،
الي�وم ،وناق�ش الوف�د الزائ�ر ،ضم
خ�رية من نجوم الك�رة البرصية
الس�ابقني ،فض�ال ع�ن حكام
وإعالميي واداريي املحافظة،
ناقش مع بنيان ،وبحضور
األم�ني الع�ام للتطبيعية
محمد فرح�ان ،ورئيس
لجن�ة الح�كام ع�الء عب�د الق�ادر ،واقع
الك�رة يف املحافظة».وأض�اف البي�ان ،ان
«بنيان وعد بتذلي�ل العقبات التي تواجه
رياضيي البرصة يف ارسع وقت ،ومنح

االتحادات والتس�ويق إلنجازاته�ا وهو ما
سنعمل عليه بعد تجاوز الظروف الصعبة
التي خلفتها جائحة كورونا وتداعياتها».

اسم كتالوين جديد يدخل
صفقة الوتارو

كابيلو خيتار الفريق الذي يناسب هاالند يف إنجلرتا
المستقبل العراقي /متابعة
أع�رب امل�درب اإليط�ايل فابيو
كابيل�و ،عن رغبت�ه يف انتقال
إيرلين�ج هاالن�د ،مهاج�م
بوروسيا دورتموند ،للعب يف الدوري
اإلنجليزي.وقدم هاالند مس�توى مميزا مع عودة الحياة إىل
الدوري األملاني عقب التوقف بسبب تفيش فريوس كورونا،
ً
هدفا يف فوز فريقه عى شالكه برباعية نظيفة
بعدما سجل
يوم السبت املايض.
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أعلن جيان�ي انفانتينو ،رئيس االتحاد ال�دويل لكرة القدم
«فيفا» ،أن االتحاد يخطط إلقامة مباراة خريية وتخصيص
إيراداتها لصالح مكافحة فريوس كورونا.
وق�ال إنفانتين�و« :م�ن مس�ؤوليتنا إظه�ار التضام�ن
ومواصلة فعل كل ما بوس�عنا من أجل املشاركة يف جهود
مكافحة كورونا ودعمها».
وأوض�ح رئيس الفيفا ،أن اله�دف بالدرجة األوىل يتمثل يف
ترسي�ع إمكانية إنتاج وس�ائل لتش�خيص وعالج املرض
وإنتاج لقاحات مضادة.
وأش�ار إنفانتينو ،إىل أن التفاصيل الخاصة بمكان وموعد
املب�اراة واملش�اركني فيها ،ليس�ت معروفة بع�د يف الوقت
الراه�ن ،مؤكدا أنه يجري دراس�ة س�يناريوهات مختلفة
تتوافق مع التعليمات املتعلقة بالسياسة الصحية.
ومن املنتظر أن يتم جمع التربعات يف إطار املبادرة العاملية
«الوصول إىل أدوات كوفيد.»-19

تح�دث الربتغ�ايل نان�ي ،ع�ن عالقت�ه بمدرب�ه الس�ابق يف
ً
مش�ريا إىل
مانشس�ر يونايتد ،الس�ري أليكس فريجس�ون،
ش�عوره بالخوف الش�ديد منه ،يف أول أيام�ه يف قلعة األولد
ترافورد.وتعاقد فريجسون مع ناني من صفوف سبورتينج
لش�بونة يف عام  ،2007مقابل  23مليون جنيه إس�رليني،
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صوت�ت أندي�ة الربيمريلي�ج باالجم�اع ،عى
اس�تئناف التدري�ات يف «مجموعات صغرية»
بداية م�ن غ� ٍد الثالثاء.وج�اء التصويت مع
اقراب عودة النش�اط يف ال�دوري اإلنجليزي
املمت�از ،والذي توقف منذ ش�هر مارس/آذار
املايض ،بسبب تفيش فريوس كورونا.وأجرى
مس�ؤولو ال�دوري وخ�رباء املج�ال الطب�ي
وممث�يل  20ناد ًيا من الربيمريلي�ج ،اجتماع
ع�رب الفيدي�و الي�وم اإلثن�ني ،ووافق�وا عى
املرحلة األوىل من خطة العودة إىل التدريبات.
وبحسب موقع «س�كاي سبورتس»« :تنص
املرحل�ة األوىل ع�ى التدريب�ات م�ع الحفاظ
ع�ى التباع�د االجتماعي ،ولم يس�مح حتى
اآلن بالتدريب ال�ذي يتواجد فيه احتكاك بني
الالعبني».وق�ال الربيمريلي�ج يف بيان« :تمت
املوافقة عى املرحلة األوىل بعد مشاورات مع
الالعبني واملدربني وأطب�اء أندية الربيمريليج

إحداث تغيريات عى نظام منافس�ة كأس
العرب لألندية يف نسختها القادمة.
ووفقا لصحيفة «املنتخب املغربية»« :فان
االتحاد العرب�ي يدرس إرشاك فريقني من
خ�ارج الوط�ن العربي ،ينتمي�ان ألوروبا
وأمريكا الالتينية».
وأش�ارت إىل أن «ه�ذه الفك�رة تأتي من
أجل إعطاء املنافسة العربية طاب ًعا دول ًيا،
ويحصل من خالله�ا عى موافقة االتحاد
الدويل لك�رة القدم «فيفا» عى مش�اركة
بط�ل ذات املنافس�ة يف كأس العال�م
لألندية».يذك�ر أن االتحاد العربي ،كان قد

قالت تقارير صحفية إن برش�لونة قد يعرض العبا جديدا
يف الصفق�ة التبادلي�ة املحتمل�ة مع إنر مي�الن ،من أجل
التعاقد مع الوتارو مارتينيز ،مهاجم النرياتزوري.
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» ،أن رافينيا ألكانتارا،
العب برش�لونة املُعار حال ًيا ضمن صفوف س�يلتا فيجو،
م�ن املمك�ن أن يدخ�ل يف عملية ضم الوت�ارو ،خالل فرة
االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وأضافت أن اسم رافينيا ،مُ درج يف قائمة الالعبني الراحلني
عن برشلونة ،س�واء بالبيع النهائي أو الدخول يف عمليات
تبادلية مع أندية أخرى.
ولفت�ت الصحيفة أن إنر ميالن هو أحد األندية التي تحب
ً
انطباعا جي� ًدا يف الفرة
رافيني�ا ،خاص�ة وأن الالعب ترك
الت�ي قضاها بقمي�ص النريات�زوري ،بعدم�ا انضم له يف
يناير /كانون الثاني  2018وملدة نصف موسم.
وتابعت أن أداء رافينيا الجيد يف س�يلتا فيجو ،جعل الالعب
محبو ًب�ا أكثر من قبل اإلنر ،ودخل اس�مه عى الطاولة يف
إمكانية إلدراجه يف عملية انضمام الوتارو مارتينيز.
وكان رافيني�ا ق�د لع�ب  17مب�اراة بال�دوري اإليط�ايل،
يف  ،2018وس�جل هدف�ني وس�اعد الفري�ق ع�ى الع�ودة
للمشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل الربتغايل ً 40
هدفا وصنع  ،72يف  230مباراة خاضها
بقميص الشياطني الحمر عى مدار  8سنوات.
وق�ال ناني بحس�ب م�ا نقل موقع «س�كاي س�بورتس»:
ً
كث�ريا ،مثل وال�دي ،كنت أخىش
«يف البداي�ة ،كنت أخش�اه
ارت�كاب األخط�اء ،وظل هذا الش�عور حت�ى تعلمت كيفية
الفهم والتعبري ع�ن نفيس».وأضاف« :لغت�ي اإلنجليزية لم
تكن مثالية ،ولكنها كانت أس�وأ م�ن اآلن ،وعندما وجد أنه

والخرباء املس�تقلني والحكومة ،وستتضمن
الربوتوكوالت الطبية الصارمة ،عودة الجميع
إىل التدريب�ات يف بيئ�ة أكث�ر ً
أمانا».وأضاف:
«صحة ورفاهية كل املشاركني يف الربيمريليج
تمث�ل أولوي�ة ،وعملية الع�ودة إىل التدريبات
هي عملية خطوة بخطوة ،وس�تتواصل اآلن
املش�اورات الكاملة م�ع الالعب�ني واملدربني
واألندي�ة ورابطة الالعب�ني املحرفني لوضع
بروتوك�ول خاص بالتدرب ال�ذي يعتمد عى
االحت�كاك الكام�ل ب�ني الالعبني».وتحض ً
ريا
للعودة للتدرب يف مجموعات صغرية ،ستعمل
األندية عى اآلتي-:
 تطه�ري جميع مع�دات التدريب ومن بينهاالكرات يف مالعب التدريب.
 تجهي�ز مالب�س التدري�ب لالعب�ني حت�ىيمكنهم الوصول مستعدين إىل التدريبات.
 توف�ري أماكن وقوف للس�يارات مخصصةلالعبني ،مع وجود مساحة فارغة بما تساوي
 3سيارات ،يتم توفريها بني كل سيارة.

طبق فكرة مش�اركة منتخبني من خارج
البلدان العربية ،وهما السنغال ومدغشقر
يف كأس العرب للشباب والتي استضافتها
الس�عودية يف الف�رة األخ�رية ،وتوج�ت
السنغال بها.
وتجدر اإلشارة أن البطولة العربية لألندية
يف نس�ختها الحالي�ة وصل�ت إىل مرحل�ة
نصف النهائي لم تكتمل حتى اآلن بسبب
تفيش فريوس كورونا.
تج�در اإلش�ارة إىل أن اإلس�ماعييل يواجه
الرج�اء املغرب�ي واتحاد جدة الس�عودي
يالقي الش�باب الس�عودي يف إطار نصف
نهائ�ي نس�خة املوس�م الح�ايل ال�ذي لم
تكتم�ل حت اآلن بس�بب انتش�ار فريوس
كورونا.

القدم إمكانية
العربي لكرة
يدرس االتحاد
Apago
PDF
Enhancer
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أندية الربيمريليج تصوت
عىل عودة التدريبات
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ويتناس�ب ال�دوري اإلنجلي�زي جي ًدا م�ع مقوم�ات هاالند،
واختار كابيلو نادي ليفربول يرى بأنه األنس�ب له ،بحس�ب
ترصيحاته ل�»سكاي سبورتس».
ويوج�د يف عقد هاالند رشط جزائي بقيم�ة  63مليون جنيه
إسرليني يمكن تفعيله بداية من عام .2022
وي�رى كابلي�و أن حج�م هاالند ورسعت�ه ونهج�ه املبارش،
سيشكل ثنائيا مميزا مع قدرات يورجن كلوب التدريبية.
ويعد كلوب م�ن أوائل املدربني األوروبني الذين ش�عروا بقوة
هاالند ،بعدما س�جل األخري يف ملعب األنفيلد يف فوز ليفربول
عى سالزبورج النمساوي بنتيجة .3-4

مواجهات عراقية أوربية التينية حمتملة يف 2021
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هازارد سعيد بانتهاء املرحلة الغريبة

اع�رف إيدي�ن هازارد العب وس�ط ري�ال مدريد بأن�ه يحتاج
بعد تعافي�ه من اإلصابة لوق�ت للعودة للتدريب�ات «وبخاصة
التدريب�ات البدني�ة واللع�ب بالك�رة» ،مؤك�دا أن�ه هدفه هو

ناين :فريجسون قتلني يف هذا اليوم

المستقبل العراقي /متابعة

االستحقاق الطبيعي للكفاءات من خالل وضع معايري للعمل واملركزية،
وتنظي�م املس�ابقات واالهتمام باألندية البرصية س�واء من تنش�ط يف
ال�دوري املمتاز أو من تتواجد يف دوري الدرجة األوىل».واكد بنيان ،وفقا ً
للبي�ان ،ع�ى «دعمه الكامل لرياضي�ي املحافظة» ،مبين�ا َ ان «كفاءات
البرصة الفيحاء ستأخذ استحقاقها الطبيعي بعيدا َ عن التهميش».

يمكنني التحدث معه بش�كل أكرب ،بدأ يف القدوم إيل ومنحي
بعض االهتمام ،ومن هنا بدأت تعلم املزيد من السري أليكس
فريجسون ،وماذا يريد أن يفعل ،وبدأت العالقة تتحسن».
ومع اعتياده عى الحياة كالعب يف اليونايتد ،كشف ناني أنه
يف بعض األحيان س�افر وحي ًدا مع الس�ري أليكس يف الطريق
من وإىل التدريبات واملباريات.
وتاب�ع« :كان ج�اري ،وذهبن�ا إىل لندن بالقط�ار ،واعتادت

أن يك�ون جاه�زا للع�ودة لل�دوري يف يونيو/حزيران.وقال يف
ترصيحات نرشها موقع النادي« :أش�عر بحالة جيدة لعودتي
إىل امللعب ولعب�ي مع الزمالء .اآلن يجب انتظار قدوم املباريات
ولكن�ي س�عيد للغاية .بعد ش�هرين م�ن االبتعاد أحت�اج أكثر
للعم�ل البدن�ي واللعب بالك�رة .أريد فقط االس�تعداد للمباراة

زوجت�ه أو أرست�ه عى ترك�ه يف املحطة ،وبالت�ايل يف طريق
الع�ودة ال يوج�د س�ائق إلعادت�ه ،وبالت�ايل كان يبحث عن
شخص يعيش بالقرب منه ليذهب معه».
ً
حس�نا سيدي ،سآخذك إىل املنزل ،ولكن يف
وواصل« :قلت له
اليوم ال�ذي حدث فيه ذلك ،كان عقب مب�اراة خارج أرضنا
أمام فوله�ام ،وكنت أجلس عى مقاعد الب�دالء ،كنت ألعب
بصورة ال تصدق وأتحى بالكثري من الثقة».

«نقاط عالقة» تؤجل اجتامع «تنفيذية اليويفا»
المستقبل العراقي /متابعة
قرر االتحاد األوروبي لك�رة القدم (اليويفا)
تأجي�ل اجتماع لجنت�ه التنفيذية والذي كان
مقررا يف  27مايو /أيار بسبب «بعض النقاط
العالقة» الخاصة بمالعب بطولة أوروبا التي

تأجلت إىل العام املقبل.
وقال اليويفا يف بيان إن االجتماع سيعقد اآلن
يف  17يونيو /حزيران القادم.
وتأجل�ت بطولة أوروب�ا  2020التي كان من
املقرر إقامتها يف  12مدينة عرب أوروبا بسبب
جائح�ة كورونا التي أوقفت مس�ابقات كرة

القدم يف مارس /أذار.
وأوضح اليويفا أن تغي�ري موعد االجتماع
ج�اء بس�بب «بع�ض النق�اط العالق�ة
الخاص�ة بع�دد صغ�ري من املالع�ب التي
ستس�تضيف بطول�ة أوروب�ا  2020العام
املقبل».

تويت :الريال عرض عيل الكثري إال هذا اليشء
المستقبل العراقي /متابعة
أكد فرانشيس�كو توتي ،أس�طورة روم�ا اإليطايل ،أن
ن�ادي ريال مدري�د ح�اول التعاقد معه ب�أي ثمن ،إال
أنه ّ
فض�ل فعل أمر مختلف عما يفعل�ه بقية الالعبني
بالبقاء يف قلعة الجيالورويس.وقال توتي يف ترصيحات
أبرزته�ا صحيفة «مون�دو ديبورتيفو»« :لنفرض أنه
كانت لدي نية الذهاب لريال مدريد ،كانت هناك فرصة
بنس�بة .»%80وأضاف «لم يكن روما يف أفضل حاالته

ولم يقم الرئيس سينيس بفعل أي شئ من أجيل ،بينما
دفع الريال الكثري وعرض ّ
عيل الكثري للذهاب إىل هناك،
ع�رض كل يشء ماعدا ش�ارة القي�ادة ألن راؤول كان
هناك».وتاب�ع توتي «راؤول كان الالعب الذي يكس�ب
أكثر ألنه القائد والرمز ،أي العب يأتي عليه أن يكسب
أق�ل من راؤول».وواصل «يف ع�ام  2004انتهى عقدي
م�ع روم�ا ،وكانت هناك بعض املش�اكل م�ع الرئيس
ألسباب أخرى وليس بسببي ،وعرض ّ
عيل ريال مدريد
الحص�ول عى أي مبل�غ للذهاب إليه�م».وأردف نجم

روما «أواصل التفكري فيما حدث قبل  16عامً ا،
لي�س ألنني رفضته ،فكث ً
ريا ما أفكر فيه ،لكن
كما قلت من قبل كانت هناك نس�بة  %80أن
أنضم إليهم ،زوجتي ً
أيضا أخربتني أن نتخذ
الق�رار باالنضم�ام للري�ال».وأردف توتي
«اتخذنا ق�رارا بالبقاء يف روما بقلبنا ،لقد
كان قرار التفكري يف الجماهري ،األصدقاء
ً
ً
مختلفا عما كان
ش�يئا
والعائلة ،فعلت
يفعله بقية الالعبني اآلخرين».

القادمة».ورح�ب هازارد بامليض قدما يف مرحلة التدريبات منذ
اإلثنني والتدريب لليوم األول جماعيا ،مع تقسيم الفريق لثالث
مجموعات.وقال« :اآلن التدريبات أفضل ،يمكننا أن نتدرب كما
نش�اء .لقد كان األس�بوع األول غريبا بعض اليشء ،ولكن اآلن
يمكننا التدرب جماعيا من جديد ومع حراس مرمى أيضا.

العراقـي
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يف عللم األفلكار ،مثلملا يف العللوم عموملاً ،ترتبط سلامة نظرية ما بسلامة
منظومتهلا الفكرية ،وقلدرة منطقها الداخيل عىل ردم أيلة فجوات معرفية قد
ُتضعلف من موقفهلا ،وقدرتها علىل إزاحة التناقضلات الداخلية ،ملن ناحية،
وتوافقها مع الواقع عرب إمكانية تشغيل املنظومة وقدرتها عىل تفسري األحداث
الجاريلة ،من ناحيلة أخرى ،فنتائج التقلاء النظرية بالواقع ُيعلد اختبارا ً ملدى
فاعليلة النظريلة وصمودهلا .لطرح مثلال عمليل؛ يمكن الحديث علن نظرية
“مركزية األرض” ،والتي استمرت قائمة قروناً عديدة ،وتمكنت من اإلجابة عن
تساؤالت كثرية ،وظلت صامدة فرتة زمنية طويلة ،ليس فقط لحمايتها من ِقبل
رجال الدين يف العصور الوسطى ،بل لتمكنها من التفاعل مع الواقع ومعطيات
العللم يف عرصها ،ولكنها تهاوت رغم اسلتماتة الكنيسلة ورجلال الكهنوت يف
الدفلاع عنهلا ،عندما توقفلت عن تقديم تفسلريات منطقيلة لظواهر طبيعية
تحلدث حولنا .فعندما تتزايد الظواهر الخارجة عن تفسلري نظرية ما ،وعندما
ً
أحداثا خارج املنظومة املعرفية ُيصبح من األحرى الحديث عن فشلها عرب
تنفلت
تعويضات فكرية تمنح ً
فرصا لنظرية أخرى للتجيل يمكنها اإلجابة عن األسئلة
املعلقلة وإدخلال كافة الظواهر يف تفسلرياتها املنطقيلة .يف املجتمعات املنتجة
للمعرفلة ،القادرة علىل التعامل مع العللم والفلسلفة ومنتجاتهما ،بوصفهما
منتجلات برشية تخضع ملعايري الصدق والكلذب املتعارف/املتفق عليها ضمنياً
ُيصبح التحاور حول مدى صدقية رؤية معرفية ما خاضعاً لهذه املعايري وقادرا ً
علىل تطوير النظريات املختلفة ،ومن ثم نجاح إحداها يف الصمود ،فعىل سلبيل
املثال فإن املفكر االشلرتاكي األشلهر “كارل ماركس” قد طور نظريته املعرفية
الشلاملة عرب سلجاالت معرفية مع عدد من خصومه الفكريني والسياسليني،
وللوال هذا الجلدل ما ظهرت النظرية املاركسلية بهذا التماسلك ،اللذي منحها
قلدرة أكرب عىل الصمود واالنتشلار .عندملا أتحدث هنا عن قلدرة املجتمع عىل
التفاعل ال أقصد مسلاحة الحريات التي تمنحها أو تمنعها السللطة السياسية
لألفلكار وانتشلارها – فهذا موضوع آخلر – بل أعني املسلاحات التي يمنحها
العقل/الوعي الجمعي لألفكار وتداولها عرب منظومة القيم التي ُتحدد مساحة
التفاهملات املشلرتكة بلني األشلخاص ،ومدى قدرتهلا عىل قبلول االختافات
العقائديلة – ال أقصد هنا األديان – وتأسليس فضاءات الحوار املتبادل ،بوصف
هذه املمارسلات الفكرية/املعرفية قادرة عىل تطوير املجتمع ،ومنحه الحيوية
الازمة لاسلتمرار والتطور .إن غياب املنلاخ الثقايف/االجتماعي الداعم لحرية
الفكلر ،وحرية التعبري ،ليس بحاجلة إىل قوانني وترشيعات بقدر ما هو بحاجة
إىل تشلييد منظومة قيم قادرة عىل توسيع الفضاءات الداعمة لإلبداع واإلبتكار،
والقابلة لحرية التعبري واالختاف دون إقصاء لآلخر ،ودون وصمه بنعوت عادة
ما تمنح أعضاء املجتمع حق استباحته مادياً أو معنوياً ،وهو األمر الذي يرتتب
عليه غياب النقد ،وتراجع اإلبداع ،وتفيش الظواهر التي تغذي الجهلُ ،
وتعيل من
شأن الخرافات ،تحت سمع وبرص العلم ،ومن ثم يرتاجع املجتمع تحت دعوات
الحفاظ عىل الهوية (املنغلقة) ،ومربرات الخصوصية الزائفة.

نجدة بغداد تلقي القبض عىل خمالفني للحظر
ومتسولني وتضبط دراجات خمالفة

بغداد  /املستقبل العراقي
اعلنت مديرية نجدة بغداد ،أمس االثنني ،القبض عىل  ٩٥مخالفا ً لتعليمات
اوقات حظر التجوال يف العاصمة.
وقالت املديرية يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،ان «مفارزها
تمكنت من القبض  ٩٥شلخصا ً مخالفا ً لتعليملات اوقات حظر التجوال
خال  24ساعة املاضية « .واضافت ،ان «املفارز تمكنت ايضا من القبض
عىل 124متسوآل وضبط  11٥دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية».
واشلارت املديريلة اىل انه «تم ضبط خمسلة عجات عليها اشلارة حجز
والقبض عىل  ٩مخمورين يعرتضون سلبيل املارة ضمن مناطق متفرقة
من العاصمة بغداد».

الشاي األخرض يمكن أن ينهي مشكلة
تقلق النساء والرجال

يمكن أن يكون تساقط الشعر جزءا طبيعيا من حياتنا ،ويف بعض األحيان
ال يكون هناك داع للقلق بشأنه.ويمكننا أن نفقد ما يصل إىل  100شعرة
علىل أجسلادنا كل يلوم ،دون أن ناحظ ذللك .ولكن يمكنلك إطالة عمر
خصات الشعر عن طريق رشب الشاي األخر بانتظام.
وزعلم العلماء أن الشلاي األخر غنلي بمضادات األكسلدة التي تمنع
بعض الهرمونات يف الجسم من بدء تساقط الشعر املبكر.
ُ
وتعرف مضادات األكسلدة املحددة التي تحمي من تسلاقط الشعر باسم
 ،epigallocatechin gallateويعرف اختصارا بل .EGCG
وتمدد مضادات األكسدة  EGCGاملراحل املبكرة من دورة النمو الطبيعي
للشلعر ،وفقلا لخبري التغذية أدا جانادوتلري .وإذا كنت تفضل عدم رشب
الشاي األخر ،يمكنك العثور عىل الكريمات املوضعية التي تحتوي عىل
 . EGCGوقلال اختصلايص التغذية“ :بسلبب محتواه الغنلي بمضادات
األكسدة ،يتم اسلتخدام الشاي األخر ومسلتخلصاته ألغراض أخرى،
مثل منع تساقط الشعر وتحسني صحته”.

العراقـي

خصخصة ..أم هـيكلة؟

كـاريكـاتـير

ما أسباب «رسعة خفقان القلب» وكيف نتعامل معها؟
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هل سبق لكِ أن الحظتِ حدوث تسارع بدقات

قلبك خلال تواجدك يف املنلزل؟ ربما يتعرض
البعض منا لتللك الحالة دون فهم حقيقة ما
يحدث أو تفسري أسلباب حدوثها ،والحقيقة
هي أنكِ ربما تعانني من خفقان بالقلب ،وقد
يسلتمر لبضع ثواني فقط وقلد يحدث يف أي
وقت.
والخلرب الجيد هلو أن ليلس كل الحاالت التي
يحلدث فيها خفقان رسيلع تعني وجود ثمة
مشلكلة يف عضللة القلب .فربملا يحدث هذا
الخفقلان يف بعض األحيان نتيجة أشلياء قد
تجعلل عضلة القلب تعمل بشلكل أقوى مثل
التوتر ،الجفاف ،املرض أو ممارسة التمرينات
الرياضية.
كما تحلدث الباحثون عن أسلباب أخرى من
ضمنها:
الحملل .الكافيلني .مشلكات طبيلة أخرى.
بعض أنواع األدوية .املخدرات غري املرشوعة
منتجات التبغ .ونسلتعرض فيملا ييل قائمة
بأبرز  6طلرق يمكن االسلتعانة بها ملعالجة
مشكلة تسارع دقات القلب:
تجربة أسلاليب االسرتخاء ،فالتوتر يمكن أن
يتسلبب يف تسلارع دقات القللب أو يزيد من

يصعب عىل القلب نقله عرب األوردة.
اسلتعادة التلوازن الكهربلي ،حيلث ثبت أن
الشوارد تسلاعد يف نقل اإلشارات الكهربائية
علرب الجسلم .فاإلشلارات الكهربائية مهمة
لتحسلن أداء عضللة القللب .وتتضملن
بعلض الشلوارد التلي يمكلن أن تفيد صحة
قلبك :البوتاسليوم ،الكالسليوم ،املغنيسيوم
والصوديلوم .تجنلب املحفلزات ،فهناك كثري
ملن امللواد التلي تزيلد ملن احتمال تسلارع
معلدل نبض القللب لديك ،وتخلصلك من تلك
األشلياء من روتني الحياة اليومي قد يقلل أو
حتلى يوقف األعراض ،ومن ضمن هذه املواد
املحفلزة (األطعمة واملرشوبلات املضاف لها
كافيلني ،منتجلات التبغ ،بعلض أدوية الربد
والسلعال ،مثبطلات الشلهية ،األدويلة التي
تسلتخدم يف عاج األملراض العقليلة ،أدوية
ارتفلاع ضغط اللدم) .العاجلات اإلضافية،
ففي كثري من حاالت تسلارع دقات القلب ،ال
تكون العاجات رضورية .بل يتعني عليك بدال
من ذلك أن تكوني أكثر حرصا حينما تشعرين
بخفقان مع تجنب األنشلطة ،األطعمة أو أي
من األشلياء األخلرى التي تتسلبب يف حدوث
هذا الخفقان.

تفاقمها ،وذلك ألن التوتر واإلثارة من املمكن
أن يتسببا يف ارتفاع نسبة األدرينالني .ويمكن
ألساليب االسلرتخاء أن تفيد يف السيطرة عىل
التوتلر والحلد ملن تأثرياته .وملن أبرز هذه
األسلاليب (التأمل ،التاي يش واليوغا) وكلها
تحظى بآثار إيجابية.
رشب امليلاه ،حيلث ثبلت أن جفاف الجسلم
نتيجة لعدم رشب قلدر كاف من املياه يوم ًيا
أملر قد يؤدي لتسلارع دقلات القللب ،وذلك
ألن اللدم يحتلوي عىل ملاء ،لذا حلني يصاب
ً
سمكا ،وبالتايل
بالجفاف ،فإن الدم يصري أكثر

فوائد مذهلة لتناول كوب من اللبن قبل النوم
يحتاج اإلنسان عادة إىل السكينة واالسرتخاء
ملن أجلل الخللود إىل النلوم ،فالبعلض يأخذ
املسلكنات أما البعض اآلخر فيرشب كوبا من
الحليب الدافئ قبل النوم .ووفقا ملوقع «هيلث
الين» الطبلي ،فإن رشب اللبن قبلل النوم له
فوائد كبرية عىل صحة اإلنسلان .يعزز روتني
النوم الصحي :تساعد بعض مكونات الحليب
عىل االسلرتخاء والنوم بشكل صحي ،خاصة
الرتبتوفان واملياتونني .كما وجدت الدراسات
أن تنلاول مكملات الرتيبتوفلان واملياتونني
قلد يحسلن النوم ويقللل من أعلراض القلق
واالكتئلاب التي تؤثر عىل جلودة النوم .ويعد
الرتبتوفان حمضا أمينيا موجودا يف مجموعة
متنوعلة ملن األطعملة ،التلي تحتلوي عىل
الربوتلني ويلعلب دورا مهما يف إنتلاج الناقل

العصبي املعروف باسلم السريوتونني ،والذي
يعلزز امللزاج واالسلرتخاء ويسلاعد يف إنتاج
هرمون املياتونني ،و ُيطلق الدماغ املياتونني،
املعلروف أيضا باسلم هرملون النلوم والذي
يسلاعد عىل تنظيلم إيقاعك اليوملي وإعداد

جسلدك لدخلول دورة النلوم .النلوم بشلكل
أرسع :أظهرت بعض الدراسلات أن استهاك
منتجات األلبلان مثل :الحليلب والجبن ،قبل
النوم قد يساعد بعض األشخاص يف الحصول
عىل قسلط أكرب من النوم ليا .وأشار معظم
الخلرباء إىل أنله ملن املحتمل أن تكلون قدرة
الحليب علىل تعزيز النوم مرتبطلة بمركبات
كيميائيلة محلددة أو اآلثار النفسلية لوجود
روتلني مهدئ للنوم أو ربما مزيج من االثنني.
اآلثار النفسية :يرتبط الحليب ارتباطا وثيقا
بالتأثري النفيس بأنه وسيلة مهدئة للنوم ،كما
أن رشب الحليلب الدافلئ يذكرك ال شلعوريا
بتناولله قبلل النوم خلال سلنوات الطفولة
املبكرة ،وقد تعطي هذه املشلاعر إشلارة إىل
دماغك أن الوقت قد حان للنوم.

ما خطورة مكيفات اهلواء؟
بدأ الكثريون مع بداية ارتفاع درجة حرارة الهواء
بتشلغيل مكيفلات الهلواء لتلطيلف الجلو داخل
مسلاكنهم .ولكن كيف نستفيد منه دون أن نر
بصحتنا؟
يقلول أنطون ياسلرتيبوف ،مدير مختلرب “البيئة
والوسلط املحيلط” ،عند تشلغيل مكيلف الهواء
بصورة غري صحيحة ،يمكن أن يسبب ليس فقط

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

أمراض الربد ،بل خطر آخر .عندما ال يعمل املكيف
يف موسلم اللربد حيث ترتاكم يف داخلله مع الغبار
كميلة كبرية ملن األحيلاء املجهرية .وملع بداية
موسلم الحر فإن أول تشلغيل للمكيف يسبب ما
يسلمى “متازملة التهوية” أي خلروج ما تراكم
بداخلله خال موسلم اللربد مع الهلواء إىل املكان
املثبلت فيه .ويضيلف ،لذلك قبل تشلغيل املكيف،

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

يجلب تنظيفه وغسلل املرشلحات التلي بداخله،
التلي تعترب أفضلل بيئة لتكاثر األحيلاء املجهرية
املختلفلة ،وتراكم الغبار وبلذور النباتات وحبوب
اللقلاح وغريهلا ،حيث عنلد تشلغيل املكيف قبل
تنظيفه ،يستنشلقها اإلنسلان جميعها ،مسلببة
له مشلكات صحية عديدة بما فيها الحساسلية
وتفاقم األمراض املزمنة.
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تؤكلد معظم تجارب الخصخصة التلي تم تطبيقها يف مختللف الدول أن آلية
الخصخصلة قد تمثلل إحدى الحلول لتصويب املسلار االقتصلادي ،ولكنها ال
تمثل الحل السحري الوحيد ،ألسباب عديدة:
أوالً :ملن دون شلك ،هنلاك العديد ملن املؤسسلات اململوكة للدوللة التي قد
تكلون غري كفوءة ،وغري نشلطة ،وربما مثقلة بالفسلاد ،ولكن ال يوجد دليل
نظاملي عىل أن نظلام اإلدارة العامة املتبع يف املؤسسلات اململوكة للدولة هو
سلبب الفشل .وقد تشكل املؤسسلة العامة عبئاً عىل االقتصاد ،ولكن مربرات
وجود تلك املؤسسة قد تكون لدواعي ومتطلبات رضورية ذات عاقة بأهداف
سللليادية أو سياسلية أو اجتماعيلة .وهذا ملا يقودنلا اىل أن األداء الرديء
للمؤسسلات اململوكة للدولة بحاجة ٕىل املزيد من النقاش والتحليل .وأن تقييم
املؤسسلة رضوري جدا ً قبل اتخاذ أي قرار بتصويب املسار االقتصادي ،سواء
بقيت املؤسسلة تحت مظللة اإلدارة العامة أو تم التوجله نحو خصخصتها.
ولدينلا العديد ملن التجارب الناجحلة يف بللدان العالم والتي حققلت نجاحاً
اقتصادياً من خال العديد من املؤسسلات التي بدأت كرشكات مملوكة للدولة
ويف مختلف القطاعات مثل الطاقة واالتصاالت والنقل والصناعة مثل (رشكة
طريان سلنغافورة ،هيئلة النقل يف بومباي بالهند ،املصنلع اإلقليمي الربازييل
للطائلرات النفاثلة (ا ٕمربايلر) ،رشكة السليارات الفرنسلية (رينلو) ،رشكة
(بوسكو) الكورية لصناعة الحديد والفوالذ) .وباملقابل هناك العديد من الدول
التي تمتلك مؤسسات ضخمة مملوكة للدولة ولكنها ال تساهم إال بجزء ضئيل
ملن الناتج املحيل اإلجمايل التي قد التصلل اىل ( )10%مثل األرجنتني والفلبني.
وقد تشكل بعض املؤسسات هدرا ً كبريا ً للموازنة العامة يف الدولة.
ثانياً :من الخطأ خصخصة املؤسسات الرابحة والتي تساهم يف دعم االقتصاد
العام ،رغم أن االسلتثمار يف املؤسسلات الرابحة أمر مؤكلد النجاح فيها ،ألن
القطاع الخاص يقبل عىل األنشلطة ذات الربلح املضمون .ولكن خصخصتها
تشكل هدرا ً يف االقتصاد العام ،بل أن إرشاك القطاع الخاص يف أرباح املؤسسة
العامة الرابحة قد يفتح الباب عىل مرصاعيه أمام الفساد.
ثالثلاً :أكلدت جميلع تجارب الخصخصة الفاشللة بلأن الخللل كان يكمن يف
التطبيق (التطبيق الخاطىء لآللية ،القرار الخاطىء ،اختيار اآلليات والربامج
الخاطئلة ،اختيلار التوقيتلات الخاطئلة) وكان باإلملكان تلايف جميع هذه
األخطاء لو تحققت لدينا الدراسلة الدقيقة والتقييم الصائب للمؤسسلة قبل
اتخاذ قرار الخصخصة.
رابعلاً :من املؤكلد أن الدولة سلرتكز عىل تطبيلق الخصخصة يف املؤسسلات
الخارسة من أجل تخفيف العبأ عىل املوازنة العامة ،ولكن املؤسلف أن القطاع
الخاص سلوف يتجنب الرشاء أو املسلاهمة يف املؤسسلات غري رابحة .ولكي
تقلوم الدوللة بخلق الرغبة للدى القطاع الخاص للمسلاهمة يف الخصخصة،
فملن اللروري أن تقلوم بضخ اسلتثمارات جديلدة أو إجلراء الهيكلة قبل
الخصخصة.
خامسلاً :تؤكد معظم التجارب الناجحة للخصخصلة بأن إجراءات التهيئة يف
املؤسسلة التي سلبقت برامج الخصخصلة كانت من أهم العوامل املسلاعدة
لنجلاح الخصخصة فيها ،وكلما كانت اإلجراءات رصينة ودقيقة وتسلتند اىل
دراسات شفافة لواقع املؤسسة ،وتشخيص حقيقي للمفاصل السلبية فيها،
كلما كانت نتائج الخصخصة ناجحة وفعالة.
سادسلاً :إن كانت املؤسسلات اململوكة للدولة قد فشلت يف تقديم األداء الجيد
تحلت مظلة اإلدارة العامة ويف معظم البلدان ،نتيجة فشللها يف إدارة وتطوير
نفسلها ،فهل أن هذه املؤسسات سلتكون قادرة عىل تنفيذ خصخصة جيدة
تؤدي اىل تحسني الكفاءة؟ ألن اإلدارة العاجزة عن تشغيل املؤسسات اململوكة
للدولة ،من املؤكد أنها ستكون عاجزة أيضاً عن تنفيذ الخصخصة بنجاح.
سلابعاً :هناك حلاالت عديدة يتعذر فيهلا إجراء الخصخصة عىل مؤسسلات
الدولة ،والتي تكون التحديات القائمة سلبباً يف فشلها ،مما يتطلب اللجوء إىل
بدائل الخصخصة مثل اإلصاحات التنظيمية والهيكلة.
بناء عىل ما تقدم ،نسلتنتج بأن الخصخصة تمثل إحدى الخيارات التي يمكن
أن يلجأ ا ٕليها صناع القرار الذين يرغبون يف تحسلني أداء املؤسسلات اململوكة
للدوللة ،وهذا ملا أثبتته التجارب يف معظلم دول العالم .وأن من أهم أسلباب
نجلاح الخصخصلة هو مرونتها ،حيلث أن خيار الخصخصة فيله العديد من
األسلاليب والطرق التي يمكن أن تكون مناسلبة أو مثاليلة يف هذه الدولة أو
تللك ،أو يف هلذا القطلاع أو ذاك .ولكلن… هناللك العديد من الطرق لتحسلني
أداء املؤسسلات اململوكلة للدوللة دون اللجوء إىل الخصخصلة باالعتماد عىل
اإلصاحات التنظيمية والهيكلية ومعالجة االختاالت وخلق املنافسة وغريها.
لذا ينبغي دراسلة وتقييم املؤسسلة وتحليل البيانات وتحديلد أهداف التحول
ودوافعهلا ،ومراجعة املحددات والتحديات قبل إقرار الطريقة مع االسلتفادة
ملن تجارب اآلخريلن ،وأن تقييم املؤسسلة وفرزها وتهيئتهلا وهيكلتها أمر
رضوري سلواء بقيت املؤسسلة تحت مظلة اإلدارة العامة أم تم التوجه نحو
خصخصتها.

تعرف عىل األكثر تأثري ًا يف درجة
حرارة األرض

أعللن روملان فيلفاند ،املدير العلملي ملركز األرصاد الجوية اللرويس ،أن تاثري
تغلري املنلاخ العاملي يف درجة حلرارة كوكب األرض ،بدأ يتجلاوز تأثري العوامل
الطبيعية .وأشلار فيلفاند يف حديث للصحفيني ،ياحظ العلماء منذ سبعينيات
القلرن امللايض تغريات يف منلاخ العالم ،ناتجة عن النشلاط البلرشي :انبعاث
غازات االحتباس الحراري إىل الغاف الجوي لألرض .ولكن املشككني ،افرتضوا
أن تغري املناخ العاملي ال يلعب دورا حاسلما يف اسلتمرار تغري درجات الحرارة.
واعتلربوا أن ظاهلرة النينيو ،هي العاملل الرئييس يف ارتفلاع درجات الحرارة
عىل األرض يف السلنوات الحارة .وقال“ ،كانت سنة  2016السنة األشد حرارة،
إىل حد كبري بسلبب تطلور ظاهرة النينيلو .أي أن ارتفاع درجة حلرارة املياه
السلطحية يف املحيلط الهلادئ ،أدى إىل تدفق تيارات حراريلة قوية تحت تأثري
الرسيلان املضطرب وعملية الحمل الحراري ،إىل الغاف الجوي .هذا األمر جعل
سنة  2016تحتل مركز الصدارة يف قائمة السنوات الحارة .ولكن حاليا ظاهرة
النينيلو يف مرحلة الهدوء .لذلك من املحتمل جدا أن يبدأ االحرتار العاملي يسلود
بدرجة ،بحيث أن العوامل الطبيعية مثل ظاهرة النينيو لم يعد تأثريها كبريا.
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