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المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظة بغداد ختصص
ألف قطعة أرض يف أبو غريـب
ص3
لتوزيعها عىل املواطنني

القضاء يشكل هيئة
من  3قضاة وعضو إدعاء عام للتحقيق
ص2
بجرائم االغتياالت

عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية ،أمس الثالثاء،
برئاس�ة رئيس مجل�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي،
وت�م خاللها مناقش�ة وبح�ث جملة م�ن املوضوعات
املدرج�ة ضم�ن ج�دول أعماله.واس�تهل الكاظم�ي
حديثه عن واقع�ة اغتيال الباحث واألكاديمي الدكتور
هشام الهاشمي ،عىل يد مجاميع مسلحة خارجة عن
ّ
ش�كل غص�ة وحزناً عميقاً،
القانون ،وأكد أن اغتياله
وواجبن�ا كقادة دولة أن نح�وّل الحزن واألىس اىل تح ٍد
حقيقي ،وعمل وإنجاز ملا يتطلع له العراقيون يف بسط
األمن وسيادة الدولة والقانون ،وألننا مسؤولون ،فإن
اإلجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الش�عب هي اإلنجاز
فق�ط وليس غري اإلنج�از .وش� ّدد الكاظمي عىل عدم
الس�ماح ألي جهة تس�عى ألن يتحوّل العراق اىل دولة
للعصاب�ات ،كما لن نس�مح بنرش الفوىض وسياس�ة
املافي�ا أب�دا ،ونؤك�د للقتل�ة أنه ل�ن يهدأ لنا ب�ال قبل
مالحقته�م وإخضاعه�م للقض�اء ،بم�ا ارتكبوه من
جرائم ،وإن من تورط بالدم العراقي س�يواجه العدالة
مهم�ا كان انتم�اؤه ،فهن�اك العديد من الدم�اء التي
سالت قبل حادثة اغتيال الهاشمي .وأكد الكاظمي أنه
وجّ ه وزارة الثقافة وأمانة بغداد بإطالق اس�م الشهيد
الدكتور هش�ام الهاشمي عىل أحد ش�وارع العاصمة
بغداد ،تخليدا ً لذكراه وما قدمه من عطاء وفكر ،حيث
كان أحد قادة الرأي وأش� ّد الداعم�ن للقوات العراقية
يف حربها ضد عصاب�ات داعش اإلرهابيةّ .
وبن رئيس
مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية تش�كلت يف ظرف
ميلء باألزمات ،لذلك هي تع ّد حكومة حلول سياس�ية
وأمني�ة واجتماعي�ة واقتصادي�ة وصحية ،فالش�عب
يستحق منا الكثري من العمل الحقيقي والجاد.

التفاصيل ص2

البـرملـان يباشـر بوضـع استـراتيجيـة للسيـاسـة الترشيعيــة يف العـراق

املالية الربملانية عن كلفة مزدوجي الرواتب والفضائيني :مليارا دوالر شهريا

ص2

ص2

رئيس اجلمهورية يدعو إىل تقديم املتورطني بجرائم
«داعش» إىل حمكمة دولية متخصصة

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح،
أم�س الثالث�اء ،ع�ىل رضورة تقدي�م
املتورطن بجرائم م�ن تنظيم داعش إىل
محكم�ة دولية متخصص�ة ،الفتا ً إىل أن
جميع مكونات العراق عانت من إرهاب
التنظيم .وذكر بيان لرئاسة الجمهورية
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
أنه «اس�تقبل رئي�س الجمهورية برهم

صالح ،يف قرص السالم ببغداد ،املستشار
الخ�اص ورئيس فريق التحقي�ق التابع
لألمم املتحدة كريم خان ،لتعزيز املساءلة
عن الجرائم املرتكبة من قبل داعش».
وأوض�ح صال�ح ،بحس�ب البي�ان،
أن «العراقي�ن بمختل�ف قومياته�م
ومذاهبه�م عان�وا من إره�اب عصابات
داع�ش ،وارتكب�ت بحقه�م العدي�د من
الجرائ�م واالنته�اكات الت�ي ترق�ى إىل
مس�توى اإلب�ادة الجماعي�ة يف مختلف

املدن واملحافظات».
وأكد رئي�س الجمهورية «أهمية تواصل
فري�ق التحقيق م�ع الجه�ات العراقية
املعنية ومنظم�ات املجتمع املدني لجمع
وحف�ظ األدل�ة التي توثق م�ا تعرض له
أبن�اء الش�عب العراقي م�ن جرائم قتل
واضطه�اد وس�بي عىل أي�دي عصابات
داعش اإلرهابية» ،مشددا ً عىل «رضورة
ب�ذل الجهود إلدانة تل�ك الجرائم وتقديم
املتورطن به�ا إىل محكمة دولية خاصة

ملحاسبتهم».
م�ن جهته ،قدم خ�ان «رشح�ا ً مفصالً
لرئي�س الجمهورية عن جه�ود املنظمة
األممي�ة واآلليات الت�ي تتبعها يف تحري
وتوثيق الجرائ�م التي ارتكبه�ا التنظيم
اإلرهاب�ي بح�ق املواطن�ن العراقي�ن
بمختلف قومياتهم ومذاهبهم وتواصلها
م�ع الناج�ن ،مؤك�دا ً أن مجل�س األمن
الدويل وعد بإنصاف الضحايا».

التفاصيل ص2

قربص :تركيا تسعى للسيطرة عىل رشق البحر املتوسط بأكمله كتائب حزب اهلل ترد عىل «االهتامات»ضدها وهتدد باللجوء إىل القضاء
االمن الوطني ومكافحة االرهاب يبحثـان التعاون للكشف عن خاليا «داعش» النائمة
بغداد  /المستقبل العراقي

ح�ذر الرئيس الق�ريص نيك�وس أناستاس�يادس ،أمس
الثالث�اء ،م�ن أن تركيا «تس�عى إىل الس�يطرة عىل رشق
البح�ر املتوس�ط بأكمل�ه» ،يف إش�ارة إىل املنطق�ة الغنية
بموارد طبيعية ،عىل رأسها الغاز.
وقال نيكوس أناستاسيادس« ،لسوء الحظ ،نحن نتحدث
عن محرض يسعى إىل السيطرة عىل رشق البحر املتوسط
بأكمله ،ويضع تحت سيطرته عددا من الدول التي تحيط
برشق البحر املتوس�ط» .ويأتي حدي�ث الرئيس القريص
ردا ع�ىل م�ا رصح ب�ه وزي�ر الخارجي�ة الرتك�ي ،مولود
تش�اووش أوغل�و ،خ�الل لقائه مع مس�ؤول السياس�ة

حمافظة نينوى
يعلن الرشوع بإعامر « »250منزالً
مدمر ًا بقضاء تلعفر
ص3

الخارجية باالتحاد األوروبي ،جوزيب بوريل.
ويف وقت س�ابق ،دعا تش�اووش أوغلو ،االتحاد األوروبي
إىل أن يكون «وسيطا نزيها» يف النزاعات بن أنقرة والدول
األعض�اء يف االتح�اد األوروبي فرنس�ا واليونان وقرص،
لكن�ه هدد يف الوقت نفس�ه م�ن اتخاذ االتح�اد «قرارات
إضافية ضد تركيا».
وقال إنه يف حال حدوث ذلك ،فإن أنقرة «ستضطر إىل الرد
باملثل ،وسيصبح الوضع أكثر توترا ،وهذا لن يخدم أحدا».
وتصاعدت مؤخرا التوترات بن دول أوروبية وتركيا حول
عدد كبري م�ن القضايا ،من ضمنها املواجهة مع فرنس�ا
وخالفات أنقرة مع اليونان وقرص حول استغالل املوارد
الطبيعية يف منطقة رشق البحر املتوسط.

التعليم للجامعات :ال تضغطوا عىل الطلبة خالل االمتحانات االلكرتونية

العمـل تصـدر هـويـات للمعـاقيـن املـوطنـة رواتبهـم

جامعة البرصة حتصد املرتبة
الثالثة حملي ًا يف جمال البحـوث
العلمية الرصينة
ص3

مدير الكامرك يلتقي
وفد من السفارة االيرانيـة
لتسهيل التبادل التجاري
ص3

كـاتـانـيـتش
يـسـتـدعـي  7حمـتـرفـيـن
جـدد
ص7
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التعليم للجامعات :ال تضغطوا عىل الطلبة خالل االمتحانات االلكرتونية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

دع�ا وزير التعليم العايل نبيل كاظم عبد الصاحب ،أمس الثالثاء ،اىل رضورة
مراعاة الجانب النفيس للطالب خالل االمتحانات االلكرتونية وعدم الضغط
علي�ه .وقال عبد الصاحب ،يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن «ع�ى الجامع�ات رضورة مراعاة الجان�ب النفيس للطال�ب خالل تأدية
االمتحان�ات االلكرتوني�ة النهائي�ة وللدراس�ات العليا واالولي�ة ويجب عدم
الضغط او التضييق عليه بوضع رشوط وقيود تعجيزية».
وأضاف بان «نجاح الطالب يمثل نجاح املؤسسة التعليمية والجامعية كون
هذه االمتحانات هي خالصة جهد كامل وخالصة عام درايس بكل ما يحمله
من تعاطي معريف وجهد وتعب وان نتائج االمتحانات االلكرتونية تمثل ثمرة
عام كامل من العطاء اش�رتك به التدريس�يني وامللكات التدريسية واإلدارية
والطلبة».
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عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية ،أمس الثالثاء ،برئاسة
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،وتم خاللها مناقشة
وبح�ث جملة من املوضوع�ات املدرجة ضمن ج�دول أعماله.
واستهل الكاظمي حديثه عن واقعة اغتيال الباحث واألكاديمي
الدكتور هشام الهاشمي ،عى يد مجاميع مسلحة خارجة عن
ّ
ش�كل غص�ة وحزناً عميقاً ،وواجبنا
القانون ،وأكد أن اغتياله
تح�د حقيقي ،وعمل
كق�ادة دولة أن نح�وّل الحزن واألىس اىل
ٍ
وإنجاز ملا يتطلع له العراقيون يف بس�ط األمن وس�يادة الدولة
والقانون ،وألننا مسؤولون ،فإن اإلجابة الوحيدة التي يتقبلها
منا الشعب هي اإلنجاز فقط وليس غري اإلنجاز.
وش ّدد الكاظمي عى عدم السماح ألي جهة تسعى ألن يتحوّل
الع�راق اىل دول�ة للعصاب�ات ،كما لن نس�مح بن�ر الفوىض
وسياس�ة املافي�ا أب�دا ،ونؤكد للقتل�ة أنه لن يهدأ لن�ا بال قبل
مالحقتهم وإخضاعهم للقضاء ،بما ارتكبوه من جرائم ،وإن
من تورط بالدم العراقي س�يواجه العدالة مهما كان انتماؤه،
فهن�اك العدي�د م�ن الدم�اء التي س�الت قب�ل حادث�ة اغتيال
الهاشمي.
وأك�د الكاظمي أن�ه وجّ ه وزارة الثقافة وأمان�ة بغداد بإطالق
اس�م الش�هيد الدكت�ور هش�ام الهاش�مي ع�ى أحد ش�وارع
العاصم�ة بغداد ،تخلي�دا ً لذكراه وما قدمه م�ن عطاء وفكر،
حيث كان أحد قادة الرأي وأش� ّد الداعم�ني للقوات العراقية يف
حربها ض�د عصابات داع�ش اإلرهابيةّ .
وب�ني رئيس مجلس
الوزراء أن الحكومة الحالية تش�كلت يف ظرف ميلء باألزمات،
لذل�ك هي تع� ّد حكومة حل�ول سياس�ية وأمني�ة واجتماعية
واقتصادية وصحية ،فالش�عب يس�تحق منا الكثري من العمل
الحقيق�ي والج�اد .وأش�ار الكاظم�ي اىل الظ�روف الصعب�ة
والتحدي�ات العديدة التي تواجه عمل الحكومة ،وأكد أن العمل
واإلنجاز هو طريقنا ،والدولة هي مرشدنا ومعيارنا ،والقانون
هو سقفنا ،وال أحد فوق القانون ،وكما قال اإلمام عيل (،عليه
الس�الم) ،أفضل األمانة الوفاء بالعهد ،فإننا جميعا قد أقسمنا
عى العهد بخدمة املواطن وبناء الدولة وسيادة القانون.
ويف س�ياق الجلس�ة ق� ّدم وزي�ر الصح�ة والبيئة عرض�اً عن
مس�تجدات عمل لجنة تعزيز اإلجراءات الحكومية يف مجاالت
الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية ،بشأن الح ّد من انتشار
فاي�روس كورون�ا ،املؤلفة بموج�ب األمر الديوان�ي رقم 217
لسنة .2020
هذا وأصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات والتوصيات:
أوال /املوافقة عى مروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفني
م�ن ذوي امله�ن الطبية والصحي�ة نتيجة التص�دي لفايروس
كورونا ،وإحالته اىل مجلس النواب ،اس�تنادا ً اىل أحكام املادتني
( /61أوال و  /80ثانيا) من الدستور.
ثاني�ا /التوصي�ة اىل مجلس النواب العراقي بش�أن الس�ري يف

إج�راءات املصادقة عى مروع قانون تصديق اتفاق التعاون
األس�اس بني حكومة جمهورية العراق ومنظمة األمم املتحدة
للتنمية الصناعية (.)UNIDO
ثالثا/
 -1املوافقة عى مروع قان�ون انضمام جمهورية العراق اىل
بروتوك�ول ع�ام  ،2005املتعلق بربوتوكول قم�ع األعمال غري
املروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة يف الجرف القاري
لع�ام  ،1988والذي دخ�ل حيز النفاذ بتأري�خ ، 2010/7/28
وإحالته اىل مجلس النواب ،اس�تنادا اىل أح�كام املادتني (/61
أوال و  /80ثاني�ا) من الدس�تور ،رشيط�ة أن يكون االنضمام
اىل الربوتوكول املذكور آنفا بعد اس�تكمال اإلجراءات القانونية
املتعلقة بانضمام جمهورية العراق اىل بروتوكول قمع األعمال
غري املروعة املوجهة ضد س�المة املنص�ات الثابتة يف الجرف
القاري لعام .1988
 -2تثبيت تحفظ جمهورية العراق بأن التوقيع أو التصديق أو
االنضمام اىل االتفاقية املش�ار اليه�ا آنفاً ال يعني بأي حال من
األحوال اعرتافاً بإرسائيل أو الدخول بأي عالقة معها ،استنادا
اىل أح�كام املادة (  / 21ثانيا) من قان�ون عقد املعاهدات رقم
( )35لسنة .2015
رابع�ا /املوافق�ة عى مروع انضم�ام جمهوري�ة العراق اىل
معاه�دة التعاون بش�أن الرباءات (  )PCTلس�نة  ،1970التي
دخلت حيز النفاذ بتأري�خ  ، 1978/1/24وإحالته اىل مجلس
النواب ،اس�تنادا اىل أحكام املادتني (/61أوال و  /80ثانيا) من
الدستور.
خامسا /املوافقة عى توصية املجلس الوزاري للتنمية البرية
بشأن تنوّع التعليم اإلعدادي ،بحسب اآلتي:
 -1تأليف لجان مش�رتكة م�ن وزارات ( الرتبية ،التعليم العايل

والبحث العلم�ي ،التخطيط) وهيئة املستش�ارين ،تتوىل دمج
املناهج الدراسية وإيجاد الحلول للمعوقات التي تعرقل العودة
اىل الفرع العلمي.
 -2اس�تحداث فرع الفنون يف الدراس�ة اإلعدادي�ة ،مع مراعاة
إعادة توزيع شجرة التخصصات لتحديد مدخالت الكليات من
خريجي الدراسة اإلعدادية.
سادس�ا /تكل�ف وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة بإعداد
دراسة عاجلة ،تتضمن األعداد الحقيقية للمستحقني لإلعانات
االجتماعية والكلفة املق ّدرة لش�مولهم ،وآلية ش�مولهم ودقة
االس�تهداف لهؤالء واإلج�راءات املتخذة من ال�وزارة للحد من
التجاوز عى شبكة الحماية االجتماعية بالتعاون مع الوزارات
األخرى من خالل تقاطع البيانات.
س�ابعا /املوافق�ة عى تخويل وزي�ر املالية صالحي�ة التوقيع
عى مذك�رة التفاهم ب�ني وزارة املالية وبن�ك التنمية األملاني،
بش�أن املنحة لدعم النظ�ام الصحي يف الع�راق بمبلغ مقداره
( )15000000يورو ،فقط خمس�ة عر مليون يورو ،لتمويل
مروع  5مستش�فيات مؤقتة مجهزة بأجهزة ومعدات طبية
يف ( )5مواق�ع مختلف�ة ،ملكافح�ة جائحة فاي�روس كورونا،
اس�تنادا اىل أحكام املادة ( /3ثانيا) من قانون عقد املعاهدات
رقم ( )35لسنة .2015
ثامن�ا /من أجل تعظيم ايرادات الدولة من املوارد غري النفطية
وتحس�ني خدمة االنرتنيت للمواطنني  4gتماش�يا مع التطور
العاملي ،قرر املجلس-:
 -1اعتماد السيناريو الثالث الوارد يف قرار مجلس األمناء لهيئة
اإلع�الم واالتص�االت واملتضمن التجديد ( )5س�نوات بحس�ب
العقد مع اقرتاح مدة إضافية هي ( )3س�نوات ،وفقا لألسباب
الواردة يف الدراسة املقدمة من اإلدارة التنفيذية (أحداث داعش

اإلرهابي ،جائحة فايروس كورونا) ،لتكون املدة الكلية للتجديد
( )8سنوات ،تنتهي يف نهاية الرتخيص  ،2030/8/30علما أن
مبلغ ( )3سنوات تم استيفاء مبلغه يف الفقرة ( )2ادناه.
 -2اعتم�اد طريقة االحتس�اب الثالثة ال�واردة يف قرار مجلس
األمناء لضمان نجاح هذه االستثمارات والراكة بني القطاع
الخ�اص والحكوم�ة يف تحقيق أه�داف الدولة لدع�م االرتقاء
بالخدم�ة وإدخال التقني�ات الحديث�ة (( ،G4واملحافظة عى
اإليرادات ،لكون اجمايل املبل�غ املطلوب عن التجديد بالرتددات
الحالي�ة لثمان�ي س�نوات ( )233674667 /2دوالرا ،فق�ط
مائتان وثالثة وثالثون مليونا وس�تمائة وأربعة وسبعون الفا
وسبعة وستون دوالرا ،واثنان سنت ،تدفع كما يأتي:
أ -دف�ع مبل�غ مق�داره ( )13367467/2دوالرا ،فق�ط مائة
وثالثة وثالثون مليونا وستمائة وأربعة وسبعون الفا وستمائة
وستون دوالرا ،واثنان سنت قبل تأريخ .2020/12/1
ب -دف�ع مبل�غ مق�داره ( )100000000دوالر ،فق�ط مائ�ة
مليون دوالر خالل مدة ( )5سنوات بدون فائدة.
 -3يك�ون التجدي�د ال�وارد يف الفقرت�ني ( )1،2آنف�ا مروطا
بقي�ام ال�ركات بدفع املس�تحقات املالية الص�ادرة واملؤيدة
بق�رارات عن مجلس الطعن املكتس�بة الدرجة القطعية تدفع
بنسبة مقرتحة مقدارها ( )%50قبل توقيع ملحق العقد ،ويتم
تقس�يط النس�بة املتبقية لتلك املبالغ خالل ( )5س�نوات ،عى
أن تضمّ�ن ه�ذه التفاصيل وتأريخ تس�ديد الدفعات يف ملحق
جديد ،بحس�ب قانون تحصي�ل الديون الحكومي�ة رقم ()56
لسنة  1977املع ّدل.
 -4احتس�اب الطي�ف ال�رتددي اإلض�ايف (القن�وات الرتددي�ة
اإلضافية) يف الحزم الحالية ،باعتماد آلية تصدر عن الهيئة.
 -5منح ترددات إضافية ضمن حزم ترددية أخرى عند الحاجة
كالحزمة الرتددية (  ) 3.5GHZبتقنية محايدة بالش�كل الذي
يضم�ن مواكبة التط�ور التكنولوجي بحس�ب آليات وضوابط
تصدر عن الهيئة.
 -6التزام الركات باالس�تمرار يف اس�تكمال االلتزامات كافة
الواردة يف العقد األصيل خالل فرتة التمديد ،وتعد جزءا ال يتجزأ
من العقد األصيل.
 -7إط�الق الخدم�ة التجارية للتقنية الحديث�ة (الجيل الرابع)
بآخر إص�دار تقن�ي معتم�د دولي�ا بتأري�خ ،2021/2/1/1
رشيط�ة االلتزام باللوائح التنظيمي�ة الخاصة بجودة الخدمة
الصادرة عن الهيئة ،والتنس�يق م�ع رشكات وزارة االتصاالت
لتهيئ�ة املتطلب�ات املتعلق�ة بالبن�ى التحتي�ة وزي�ادة حج�م
السعات.
 -8اس�تثناء إج�راءات التجدي�د م�ن تعليمات تنفي�ذ العقود
الحكومية.
 -9تخوي�ل الجه�از التنفي�ذي للهيئة حق توقي�ع ملحق عقد
التجدي�د مع صالحيات إج�راء التعديالت املناس�بة عى البنود
العقدية بما يتناسب مع مصلحة البلد.

رئيس اجلمهورية يدعو إىل تقديم املتورطني بجرائم «داعش» إىل حمكمة دولية متخصصة
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئي�س الجمهورية بره�م صالح ،أمس
الثالث�اء ،ع�ى رضورة تقدي�م املتورط�ني
بجرائ�م من تنظيم داعش إىل محكمة دولية
متخصص�ة ،الفت�ا ً إىل أن جمي�ع مكون�ات
الع�راق عان�ت من إره�اب التنظي�م .وذكر

األمم املتحدة تبدي
استعدادها ملساعدة
أربيل وبغداد للتوصل
إىل اتفاق جذري
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�دت املمثل�ة الخاصة لألم�ني العام
لألمم املتحدة يف العراق جينني هينيس
بالسخارت ،أمس الثالثاء ،استعدادها
ملس�اعدة أربي�ل وبغ�داد للتوص�ل إىل
اتف�اق جذري بعيد األم�د لخالفاتهما
العالقة .وذكر بيان عن مكتب رئيس
حكوم�ة إقلي�م كردس�تان م�رسور
بارزان�ي تلق�ت املس�تقبل العراق�ي
نسخة منه ان األخري «استقبل املمثلة
الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة يف
العراق جينني هينيس بالسخارت».
وأوض�ح ان�ه «ج�رى يف االجتم�اع،
بحث آخر تط�ورات الوضع يف العراق
واملس�اعي الجاري�ة لح�ل املش�اكل
العالقة بني حكومة إقليم كوردستان
والحكومة االتحادية».
وأب�دت املمثلة الخاص�ة لألمني العام
لألم�م املتح�دة ،بحس�ب البي�ان،
«اس�تعدادها ملساعدة حكومة اإلقليم
والحكومة االتحادية يف سبيل التوصل
إىل اتف�اق ش�امل وج�ذري بعيد األمد
ي�ريض الطرف�ني ويص�ب يف مصلحة
العراقيني جميعاً».

بيان لرئاس�ة الجمهورية تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،أنه «اس�تقبل رئيس
الجمهوري�ة بره�م صالح ،يف قرص الس�الم
ببغ�داد ،املستش�ار الخاص ورئي�س فريق
التحقي�ق التاب�ع لألمم املتح�دة كريم خان،
لتعزيز املساءلة عن الجرائم املرتكبة من قبل
داعش» .وأوضح صالح ،بحسب البيان ،أن

«العراقي�ني بمختلف قومياته�م ومذاهبهم
عانوا من إرهاب عصابات داعش ،وارتكبت
بحقهم العديد من الجرائم واالنتهاكات التي
ترقى إىل مستوى اإلبادة الجماعية يف مختلف
املدن واملحافظات» .وأكد رئيس الجمهورية
«أهمية تواص�ل فريق التحقيق مع الجهات
العراقي�ة املعنية ومنظم�ات املجتمع املدني

لجمع وحف�ظ األدلة التي توث�ق ما تعرض
ل�ه أبناء الش�عب العراق�ي م�ن جرائم قتل
واضطهاد وسبي عى أيدي عصابات داعش
اإلرهابية» ،مشددا ً عى «رضورة بذل الجهود
إلدان�ة تلك الجرائم وتقديم املتورطني بها إىل
محكمة دولية خاصة ملحاسبتهم».
من جهته ،قدم خان «رشحا ً مفصالً لرئيس

الجمهوري�ة ع�ن جه�ود املنظم�ة األممية
واآللي�ات الت�ي تتبعه�ا يف تح�ري وتوثي�ق
الجرائ�م الت�ي ارتكبه�ا التنظي�م اإلرهابي
بحق املواطنني العراقيني بمختلف قومياتهم
ومذاهبه�م وتواصله�ا مع الناج�ني ،مؤكدا ً
أن مجل�س األم�ن ال�دويل وع�د بإنص�اف
الضحايا».

املالية الربملانية عن كلفة مزدوجي الرواتب والفضائيني :مليارا دوالر شهري ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت اللجنة املالية النيابية ،أم�س الثالثاء ،أن الفضائيني
ومزدوج�ي الرواتب يكلف�ون الدولة بح�دود ملياري دوالر
ش�هريا ،مما يضطره�ا اىل تأمني  5.5مليار دوالر ش�هريا ً
للرواتب فقط.
وق�ال عض�و اللجنة جم�ال كوجر يف ترصي�ح صحفي إن
“الربملان ح�دد  60يوما ً للحكومة لتقدي�م إصالحاتها التي
تحتاج فيه�ا اىل دعم الربملان ،وإن العقبة الوحيدة التي من
املمك�ن أن تعيق خطواته�ا ،هي وجود أش�خاص وجهات
ال يري�دون أن تميض الحكوم�ة باإلصالح�ات ،لذلك عليها
أن تطل�ب دع�م الربمل�ان يف خطواته�ا اإلصالحي�ة ،وه�ي

أفض�ل فرصة لك�ي تثبت للش�عب واملرجعي�ة أنها جاءت
لالصالحات”.
وأضاف كوج�ر ،أن “رئيس الوزراء ب�دأ بمزدوجي الرواتب
والفضائي�ني ،واآلن س�يميض بإص�الح ملف املناف�ذ الذي
ب�دأ يتبل�ور ،ونتمن�ى أن يكمل ه�ذا امللف ألنه أس�ايس ،إذ
أن مزدوج�ي الروات�ب والفضائيني يكلف�ون الدولة مبالغ
كبرية ،فإن خمس�ة مليارات ونص�ف املليار دوالر تذهب اىل
الرواتب فقط ،وبتدقيق بس�يط وط�رد الفضائيني وتوحيد
الروات�ب برات�ب واحد ،س�وف يخفض نح�و  2مليار دوالر
ش�هرياً ،ويبقى عى الحكومة تأمني  3ونصف مليار دوالر
للرواتب”.
وتاب�ع“ :أما املناف�ذ الحدودية والحديث عنه�ا بأنها مورد

آخر للموازنة؛ فهذا الحديث غري متكامل ،وذلك ألنها فضال
ع�ن مواردها املهدورة ،فهي تس�تنزف الدول�ة من الناحية
األمنية ،ومن ناحية األمن الغذائي ،إذ أن نس�بة الرسطانات
ارتفعت بس�بب الغ�ذاء الفاس�د ،إضافة اىل ارتفاع نس�بة
تعاط�ي املخدرات والتهريب وغريه�ا ،أي بمعنى آخر ،فإن
املنافذ ليست قضية مورد فحسب”.
وأش�ار كوج�ر ،اىل أن “جميع تلك العوام�ل؛ ويضاف إليها
حرص الس�الح بيد الدولة ،وتقليل البريوقراطية ،س�تجلب
االس�تثمار ،إضاف�ة اىل تس�هيل األمور وتبس�يط القوانني
وإداري�ات التقديم للركات واملصان�ع ،وتوفري بيئة آمنة،
كلها أمور ستخدم قضية الكاظمي يف اإلصالح ،ومن دونها
لن يتمكن من فعل يشء وسيقف يف محله”.

الكعيب :ال زالت الدولة تعاني من تداخل وحماوالت لسحب صالحيات

الربملان يبارش بوضع اسرتاتيجية للسياسة الترشيعية يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
عق�دت هيئة مستش�اري مجل�س النواب،
أم�س الثالث�اء ،اجتماعا موس�عا برئاس�ة
حس�ن كريم الكعب�ي النائ�ب االول لرئيس
مجل�س الن�واب ،ملناقش�ة آلي�ات وبن�ود
اس�رتاتيجية السياس�ة التريعي�ة ملجلس
النواب .
وق�ال الكعبي ،خالل االجتماع الذي حرضه
ع�دد م�ن املستش�ارين وامل�دراء العام�ني

يف مجل�س الن�واب ،ان الدس�تور العراق�ي
ن�ص ع�ى ان النظ�ام الس�يايس املتبع هو
نظام برملاني ،وهناك م ٔوسس�ات عدة تتبع
هذه الس�لطة ،لك�ن الحظنا وج�ود تداخل
ومحاوالت لس�حب بع�ض الصالحيات من
قبل الس�لطات األخرى ،وه�ذا خرق واضح
للدس�تور م�ا كان ليح�دث لو كان�ت هناك
اسرتاتيجية واضحة لعمل مجلس النواب».
وتاب�ع ان «هذا االجتماع هو االول ملناقش�ة
مجموعة من املقرتحات والدراسات واالوراق

الخاص�ة به�ذه االس�رتاتيجية» ،م ٔوكدا ً انه
يج�ب ان يك�ون للس�لطة التريعي�ة ر ٔويا
واضحة سواء للتريع او الرقابة او االدارة
وهي اش�به بخارطة واضحة املعالم تسهل
عمل الدورات النيابية املقبلة ،كما س�تعمل
عى منع م�ا يعرف بتريع قوانني بش�كل
م�رسع لتظهر بعده�ا اخت�الالت ت ٔوثر عى
عمل الدولة».
وش�دد ع�ى ان�ه ويف ح�ال اق�رار ه�ذه
االسرتاتيجية سوف لن تكون انجاز سيايس

او انتخاب�ي بق�در م�ا يكون انج�از مهني
رصني ،واملشاركة بشكل فعال مع منظومة
البلدان التي تسري وفق النظام الديمقراطي
الربملان�ي ،وان االس�رتاتيجية الجدي�دة
س�تتضمن العديد من االليات التي س�تعمل
عى مختل�ف مفاص�ل الدول�ة االقتصادية
واالجتماعية والسياس�ية والي�ات لالٕصالح
ومحاربة الفس�اد وتفعيل بعض القطاعات
وانهاء العديد من املش�اكل التي تعاني منها
الدولة وتنعكس عى املواطن».
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كتائب حزب اهلل ترد عىل «االهتامات»
ضدها وهتدد باللجوء إىل القضاء
بغداد  /المستقبل العراقي
ردت كتائب حزب الله يف العراق،
أمس الثالث�اء ،ع�ى االتهامات
االخ�رية الت�ي طالته�ا .وقالت
الدائرة االعالمية للكتائب يف بيان
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة
من�ه إن «مسلس�ل اس�تهداف
املعارض�ني للوج�ود األمريك�ي
ع�رب ق�ذف االتهام�ات ب�ات
واضح�ا يف نهج وس�ائل اإلعالم
املعادية للش�عب العراقي ،وهي
التي توج�ه األب�واق املتصهينة
للنيل من العراقيني الرفاء عرب
تلفيق التهم لهم ،سيما أن رسعة
تجهيز االتهامات نحو األطراف
املناهض�ة مل�روع االحتالل يف
العراق واملنطقة يؤكد دون شك

أن أداة القت�ل واالته�ام واحدة،
وما ح�دث يف تظاهرات ترين
من قتل بأس�اليب بش�عة ،تبني
فيم�ا بع�د ت�ورط األمري�كان
والصهاينة بتلك الجرائم».
واضاف�ت ان «تاري�خ أمري�كا
اإلجرام�ي وم�ن يق�ف معه�ا
يفض�ح أس�اليب غدره�م
وإجرامه�م بح�ق اإلنس�انية
ويكش�ف خس�ة ودناءة صانع
القرار عندهم».
وتابع�ت« :أم�ا املجاه�دون
املقاوم�ون فإنه�م يتحل�ون
بأخ�الق الفرس�ان ،واملب�ادئ
الراسخة ،والقيم الرعية ،ولن
تثنيهم تخرصات السفاحني عن
أداء واجبهم الرعي واألخالقي
والوطني».

االمن الوطني ومكافحة االرهاب يبحثـان
التعاون للكشف عن خاليا «داعش» النائمة
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث رئيس جهاز االم�ن الوطني ورئيس جه�از مكافحة االرهاب ،أمس
الثالثاء ،التعاون للكشف عن الخاليا النائمة والقضاء عى االرهاب.
وذكر بيان لألمن الوطني تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ،ان «رئيس
جه�از االمن الوطني عبد الغني األس�دي بحث مع رئي�س جهاز مكافحة
اإلرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي التعاون االستخباري».
وأض�اف البي�ان ان «الجانبني بحثا تب�ادل املعلومات للكش�ف عن الخاليا
النائمة والقضاء عى االرهاب».

عــداد «كــورونــا» يـعــاود االرتـفــاع:
حوايل ( )٢٥٠٠إصابة و( )١١٨حالة وفاة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ،أمس
الثالث�اء ،املوقف الوبائ�ي اليومي
لالصاب�ات املس�جلة بف�ريوس
كورونا املس�تجد يف العراق .وذكر
بي�ان لل�وزارة تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،أن�ه «تم
فحص ( )11813نموذجا يف كافة
املخت�ربات املختص�ة يف الع�راق
له�ذا؛ وبذل�ك يك�ون املجم�وع
ال�كيل للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ
بداي�ة تس�جيل امل�رض يف العراق
( .»)624420واضاف« ،س�جلت
مخت�ربات وزارة الصح�ة والبيئة
( )2426اصاب�ة يف العراق موزعة
كالتايل:
بغداد  /الرصافة 241
بغداد  /الكرخ 436
مدينة الطب 41
النجف االٔرشف 43
السليمانية 172
أربيل 137
دهوك 15
كربالء 75
كركوك 66
دياىل 62
واسط 27
البرصة 137
ميسان 89
بابل 172
الديوانية 49
ذي قار 162
االٔنبار 18
املثنى 43
نينوى 15
صالح الدين 426
 الشفاء 1511 :حالة ،وكما ييل:بغداد الرصافة 208
بغداد الكرخ 281

مدينة الطب 5
النجف 95
السليمانية 4
أربيل 84
دهوك 9
كربالء 89
كركوك 64
دياىل 75
واسط 31
البرصة 71
ميسان 103
بابل 98
الديوانية 130
ذي قار 145
االٔنبار 13
نينوى 6
 الوفيات  118حالة وكما ييل :بغداد الرصافة 21
بغداد الكرخ 12
مدينة الطب 4
النجف 2
السليمانية 5
اربيل 6
كربالء 5
كركوك 3
دياىل 1
واسط 6
البرصة 11
ميسان 4
بابل 6
الديوانية 2
ذي قار 22
االٔنبار 2
املثنى 2
صالح الدين 4
مجموع االصابات 64701 :
مجموع حاالت الشفاء 36252 :
الراقدين الكيل25764 :
الراقدين يف العناية املركزة396 :
مجموع الوفيات2685 :

القضاء يشكل هيئة من  3قضاة وعضو إدعاء
عام للتحقيق بجرائم االغتياالت
بغداد  /المستقبل العراقي
قرر مجلس القضاء األعى ،أمس الثالثاء ،تش�كيل هيئة تحقيقية قضائية
من ثالث قضاة وعضو إدعاء عام تختص بالتحقيق يف جرائم االغتياالت.
وذك�ر بي�ان للمجلس تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،إن “مجلس
القضاء األعى قرر بتاريخ ،اليوم ،تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثالث
قضاة وعضو إدعاء عام تختص بالتحقيق يف جرائم االغتياالت يف العاصمة
بغداد ويف بقية املحافظات”.
وأضاف البيان أن “الهيئة ستكون بالتنسيق مع وزارة الداخلية”.
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حمافظ البرصة يعلن إعادة افتتاح منفذ الشالجمة
احلدودي للتبادل التجاري

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
أعل�ن محاف�ظ البرصة املهن�دس أس�عد العيداني،
أمس الثالث�اء ،إعادة افتتاح الش�المجة الحدودي،
بع�د إغالق دام أربعة أش�هر ،مؤكدا ع�ىل أن العمل
فيه سيخصص للتبادل التجاري.

وق�ال العيدان�ي يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العرقي
نس�خة من�ه« ،نش�هد اليوم إع�ادة افتت�اح منفذ
الش�المجة الحدودي مع الج�ارة إيران ،بعد صدور
موافق�ات رئيس مجل�س الوزراء ولجنة الس�المة
والصحة الوطنية ،منوها إىل أن املنفذ س�يخصص
فقط للتبادل التجاري.

واضاف افتتاح املنقذ س�يخفف الضغط عىل تجار
الب�رصة والجن�وب وع�ىل املواطن�ني ،بع�د أن كان
االس�ترياد يت�م عن طري�ق منافذ إقليم كردس�تان
الع�راق ،مم�ا يس�بب إضاف�ة مبالغ كب�رية للنقل
ويضاعف الوقت والجهد.
وأش�ار إىل أن هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة وحكوم�ة
الب�رصة املحلي�ة أنج�زت كل املس�تلزمات الفتتاح
املنفذ منذ اس�ابيع ،الفتا إىل انه س�يتم منع حدوث
أي تالمس يف املنفذ.
وذكر أن الجانب اإليراني خصص منظومة متنقلة
لتعف�ري البضائ�ع التي س�تصل لس�احات التبادل
ويتم إنه�اء إجراءات الدخول واالخ�راج اللكمركي
دون حدوث تالمس.
املعاون االداري ملنفذ الش�المجة الح�دودي العميد
عدنان عبد جاس�م ،وج�ه الش�كر لرئيس مجلس
ال�وزراء ومحاف�ظ الب�رصة ومدي�ر هيئ�ة املنافذ
الحدودية عىل جهودهم يف إكمال مستلزمات إعادة
افتتاح املنقذ.
وذكر ان حركة التبادل التجاري س�تكون إلسترياد
امل�واد الغذائي�ة فقط كتعليمات اولي�ة ،وان حركة
التب�ادل التجاري س�تكون ليومي االح�د واالربعاء
من كل اس�بوع وبواقع  500ارس�الية يف االسبوع
الواحد.
منوه�ا إىل ان معدل االس�ترياد اليوم�ي قبل تفيش
جائح�ة كورون�ا كان ي�رتواح م�ن  140اىل 150
إرسالية يف اليوم الواحد ويرتفع بنسب متفاوتة.

www.almustakbalpaper.net

النجف تفتتح املركز الوطني للتحري
عن فريوس «كورونا»

بغداد  /المستقبل العراقي
شهدت محافظة النجف االٔرشف افتتاح
مرك�ز النج�ف الوطن�ي للتح�ري عن
فريوس كورونا كاول مرشوع يف العراق
من هذا النوع مماثال ملا تم ا ٕنش�اءه يف
دول الخليج.
وقال مدي�ر اعالم دائ�رة صحة النجف
س�الم الحميداوي ان “مرشوع النجف

االرشف الوطن�ي للتح�ري عن فريوس
كورون�ا افتت�ح بع�د ان تربع�ت ا ٕحدى
ال�رشكات بالتع�اون مع دا ٔي�رة صحة
النجف االٔرشف الٕنشا ٔيه يف وقت قيايس
تمثلت بسبعة أيام فقط”.
واض�اف الحمي�داوي ان “املرشوع يعد
االٔول م�ن نوع�ه يف الع�راق ومماثل ملا
تم ا ٕنش�اءه يف دول الخليج ،وش�يد عىل
مس�احة كلية قدرها خمسة آالف مرت

حمافظة بغداد ختصص ألف قطعة أرض يف أبو غريب لتوزيعها عىل املواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت محافظة بغداد ،أم�س الثالثاء ،أنه�ا تعكف عىل
اج�راءات تخصي�ص  1000قطع�ة ارض يف قض�اء اب�و
غريب لتوزيعها بني املس�تحقني ،مؤكدة ان حملة املسح
التي نفذتها بمناطق االطراف ،س�توفر ثالثة االف قطعة
ارض.
وقال مدي�ر عام بلديات بغداد التابع�ة للمحافظة ،يارس
القرييش ،ان “املديرية كانت قد هيأت  1000قطعة ارض
بمنطق�ة النرص والس�الم يف قضاء ابو غري�ب ،لتوزيعها
بني الفئات املس�تحقة” ،كاشفا عن انها “ستتسلم خالل
 45يوم�ا ،س�ندات االرايض من دائرة التس�جيل العقاري
للبدء بالتخصيص”.
وأض�اف القري�يش ،أن “املحافظ�ة ويف اط�ار جهوده�ا
للحصول عىل االرايض ،اطلقت الشهر املايض حملة مسح

موسعة بجميع مناطق االطراف لتحديد عائدية
االرايض ووضعه�ا القانون�ي ،به�دف تحديده�ا
وتنظيمه�ا وتخصيصه�ا للتوزي�ع ب�ني الفئات
املس�تحقة ،متوقع�ا ان يصل ع�دد القطع التي
ستحصل عليها املحافظة اىل ثالثة االف”.
وأوض�ح ،أن “الدائرة بدأت حملة مس�ح بإحدى
مناطق قضاء الحس�ينية ببغداد ،تضم  10االف
قطعة ارض كان�ت موزعة من قبل النظام املباد
بني العسكريني ،بيد انه لم يستغل منها سوى 20
اىل  30قطعة فقط ،واملتبقي منها مهمل وتحول
اىل مك�ب للنفايات ،مؤكدا ان هذه االرايض اذ ما
تم فرزها ،فس�تكفي النشاء مدينتني سكنيتني،
والبقية تس�توعب نش�اطات تجارية وصناعية
واسعة”.
وتابع ان “هناك  15الف قطعة ارض يف ابو غريب

جامعة البرصة حتصد املرتبة الثالثة حملي ًا يف جمال
البحوث العلمية الرصينة
البصرة  /المستقبل العراقي
أعلن�ت جامعة الب�رصة ،أم�س الثالثاء ،عن
تحقيقها ع�دد من املرات�ب العملية يف مجال
البحوث عل الصعيد املحيل واإلقليمي.
وذكر إعالم الجامعة ،يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،أن «الجامعة حصلت
ع�ىل املرتب�ة الثالثة عىل الجامع�ات العراقية
بعد جامعتي بغداد واملس�تنرصية يف تصنيف
( )URAPحس�ب اع�داد البح�وث العلمي�ة
املنش�ورة يف مج�الت س�كوباس واملصنف�ة
 Q3صع�ودا اضافة لع�دد االقتباس�ات لعام
.»201٩
وتاب�ع البي�ان «بلغ�ت األبح�اث  572بحث�ا
علميا يف مختلف التخصصات .وهذا ما اهلها
للحف�اظ ع�ىل تواجده�ا يف تصني�ف URAP
الذي يضم  2500جامع�ة والذي يعتمد فقط
النتاج البحثي للجامع�ات من خالل البحوث
املنشورة يف مجالت سكوباس واملصنفة».
وذك�ر ان «رئاس�ة جامع�ة الب�رصة عازمة
عىل توف�ري كل االمكانات للباحث�ني لالرتقاء
بالبحث العلمي وزيادته كما ونوعا اضافة اىل
دع�م املجالت العلمية والذي كانت ثماره اوىل
قط�رات الغيث بدخول مجل�ة البرصة للعلوم
الزراعية ملستوعبات سكوباس هذا العام».

وأش�ار البي�ان إىل ان «الجامع�ات العراقي�ة
احرزت تقدما كبريا يف نرش البحوث يف مجالت
منضوية ضمن مس�توعب س�كوباس خالل
السنوات الس�ت املنرصمة مما دفع بتسلسل
العراق للتقدم اىل املرتبة  66عامليا والس�ادس
عىل دول الرشق االوسط يف العام  201٩بعدما
كان يف املرتب�ة  71عاملي�ا و 10ع�ىل ال�رشق
االوس�ط عام  2014بإجمايل عدد بحوث بلغ
 4148٩منها  12821نرشت يف عام .»201٩
وأض�اف ،أن « اغل�ب التخصص�ات العلمي�ة

واإلنس�انية س�هدت قف�زات نوعي�ة يف عدد
البح�وث مكن�ت العراق م�ن احت�الل مراكز
متقدم�ة ومنها تخصص�ات الفيزياء والفلك
والبح�وث الزراعية والطبي�ة اضافة للبحوث
االنس�انية ،اذ ج�اء الع�راق ثالث�ا ع�ىل دول
الرشق االوس�ط الس�تة عرش ،واحت�ل املركز
االول ببح�وث القان�ون ع�ىل دول ال�رشق
االوس�ط ب 278بح�ث يف ع�ام  201٩بعد ان
كان باملرتبة العارشة عام  2018بعدد بحوث
بلغ  14بحثا».

مدير الكامرك يلتقي وفد من السفارة االيرانية
لتسهيل التبادل التجاري
بغداد  /المستقبل العراقي
التقى مدير عام الهيئة العامة للكمارك يف مكتبه بمقر الهيئة يف بغداد
أمس الثالثاء وفد السفارة االيرانية ملناقشة التعاون التجاري املشرتك
ب�ني البلدين وح�ر عن الجانب االيراني الس�يد مستش�ار الس�فري
وامللحق التجاري وامللحق الدفاعي مع عدد من خرباء السفارة.
وتضم�ن اللقاء اهمية التع�اون التجاري بني البلدي�ن ورغبة الجانب
االيران�ي يف زي�ادة حج�م التبادل التج�اري بما يخدم كل م�ن البلدين
حيث ابدى الجانب االيراني استعداده الكامل لتقديم كافة التسهيالت
التجاري�ة نظ�را ً لعم�ق العالقة التجاري�ة واهميتها يف املس�تقبل عىل
مس�توى االس�ترياد املتب�ادل ب�ني البلدين .كم�ا اكد امللح�ق التجاري
االيران�ي عىل اهمية فت�ح االس�واق االيرانية امام املنتج�ات العراقية
من خالل تنس�يقهم م�ع وزارتي الصناع�ة والزراع�ة العراقية.ومن
جانبه ،اكد مدير عام الكمارك اس�تعداده عىل تقديم كافة التسهيالت
فيم�ا يخص العمل الكمرك�ي وضمن توجيهات خلي�ة االزمة يف فتح
املراك�ز الحدودية وطريقة العمل فيها .ويف الختام اتفق الجانبان عىل

اهمية اس�تمرار اللقاءات لتوطيد العالقات التجارية املشرتكة وتذليل
الصعوبات امام حركة التجارة بني البلدين.

كانت موزعة سابقا وغري مستغلة ،وتعكف الدائرة
عىل اتخاذ الالزم لتسلمها وتثبيت حدودها واصدار
س�ندات جديدة لها” ،مفصحا ع�ن ان “املحافظة
تواجه صعوبة بالغة بالحصول عىل االرايض ،لعدم
تمكنها من تملكها أو اقامة مشاريع عليها”.
ودعا القري�يش اىل “تفعيل بن�ك االرايض عىل غرار
جمي�ع ال�دول ،أي ان تك�ون هناك قاع�دة بيانات
تضم االرايض بجميع تفاصيلها وحيثياتها بعموم
الب�الد ،ويكون مجلس الوزراء هو املس�ؤول عنها،
وبالت�ايل ال يمكن ألي�ة جهة ان تس�تحوذ عليها”،
حاثا ع�ىل “تفعيل القرارات والترشيعات القانونية
الخاص�ة باالرايض ،التي تؤك�د عىل أن تعود ملكية
االرايض اىل بلدي�ات املحافظ�ات لكي تترصف بها،
اضاف�ة اىل تس�هيل مهم�ة تحويل صن�ف االرض
الزراعي اىل سكني”.

رشكة تعبئة الغاز :إنتاجنا كفيل بسد احلاجة املحلية للبالد
بغداد  /المستقبل العراقي

ْ
أك�دت الرشكة العام�ة لتعبئ�ة وخدمات
الغ�از التابعة ل�وزارة النف�ط َّ
أن إنتاجها
كفيل بس�د الحاجة املحلي�ة للبالد ،والذي
تصل معدالته اىل  4500طن.
وق�ال مدي�ر الرشك�ة ع�يل عب�د الكري�م
املوس�وي يف ترصيح صحف�ي َّ
إن الرشكة
«وبجمي�ع فروعها تنت�ج يوميا ما يقارب
 4500ط�ن من مادة الغاز الس�ائل وهذه
الكمي�ات متوف�رة وتس�د حاج�ة البالد،
منوه�ا َّ
بأن انتاج الرشكة من اس�طوانات
الغاز يص�ل اىل  380الف اس�طوانة توزع
بني املواطنني من خالل املنافذ والس�احات
والباع�ة الجوال�ني بالرغ�م م�ن اجراءات
ف�رض الحظ�ر الصح�ي ،حي�ث ان هناك
تعاون�ا ً ملحوظا ً من قب�ل االجهزة االمنية
وال�وزارات الس�اندة اليص�ال املنت�وج
للمواطنني بسالسة ويرس».
واضاف املوس�وي َّ
أن «الرشكة مس�تمرة

ايض�ا بتنفي�ذ خطته�ا الخاص�ة بتحوير
منظومات البنزين يف العجالت اىل الغاز ،ال
سيما َّ
أن نسبة النقاوة يف مادة الغاز املجهز
للعجالت تصل اىل  110باملئة وبسعر 200
دينار للرت الواحد يف حني تصل نسبة نقاوة
البنزين املحس�ن اىل  85باملئة وبسعر 850
دين�ارا للرت »،مؤك�دا َّ
أن «أس�عار الغاز يف
الع�راق مدعومة ،فضال عن ان املنظومات
الت�ي يت�م نصبها م�ن قبل الرشك�ة تأتي
ضمن املواصفات العاملية.
ونب�ه املوس�وي ع�ىل ان «الرشك�ة لديها
ورش�ة كب�رية لنصب منظوم�ات الغاز يف
الدورة وهي تعمل وفق املواصفات العاملية
بشهادة ذوي االختصاص وتسعى اىل بناء
ورش باملس�توى نفس�ه يف محافظ�ات
الب�رصة ،النجف ،نينوى ،اضافة اىل مدينة
الفلوج�ة »،موضح�ا ان «أع�داد العجالت
حاليا بلغ�ت  11الف عجل�ة وهناك خطة
لتحوي�ر العج�الت الحكومي�ة بالكام�ل
والبالغة  80الف عجلة.

الرتبية تعلن عن آلية القرارات االخرية هليئة الرأي
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبية ان املديري�ة العامة للتقويم واالمتحانات اوعزت اىل محافظة ميس�ان وذي
ق�ار واملثنى والقادس�ية وواس�ط والنجف االرشف وبابل وكربالء املقدس�ة بمعالج�ة املواد التي
ل�م يمتحن به�ا التلميذ او الطلبة يف محافظات الفرات االوس�ط والجن�وب ومن الصف الخامس
االبتدائ�ي اىل الص�ف الخامس االع�دادي بفروعه كاف�ة  .واوضح املكتب االعالم�ي يف بيان تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،ان «القرارات ج�اءت باضافة درج�ة القرار(  )10درجات حس�ب القرار
الس�ابق لهيئ�ة الرأي يف جلس�تها االخرية  ،فيما تجم�ع درجات املواد الدراس�ية التي امتحن بها
التلميذ او الطالب يف امتحانات نصف الس�نة مقسوما ً عىل عدد املواد املمتحن فيها يساوي معدل
الوسط الحسابي»  .واضاف عىل ان «تكون درجة املعدل الحاصل عليها التلميذ او الطالب عوضا ً
عن املواد الدراسية التي تم تأجيلها بسبب فريوس كورونا  ،فيما اذا حصل التلميذ او الطالب عىل
درجة املعدل الحسابي ( ) 40درجة فما فوق تصبح ( )50درجة (باضافة درجة القرار  ، )10واذا
حصل التلميذ او الطالب عىل درجة  3٩فما دون يؤدي االمتحان يف الدور الثاني» .

النقل تسجل هزة ارضية بقوة  4،5درجات يف دياىل
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل ،أمس الثالثاء ،ان مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية بقوة
( ) 4،5يف رسبيل زهاب تبعد ( )21كم رشقي خانقني يف محافظة دياىل.
وذكرت الوزارة ،يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،إن «املراصد الزلزالية لوزارة
النقل العراقية يف الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزايل سجلت اليوم ،عند الساعة
( )11:52:25بالتوقي�ت املحيل حدوث هزة أرضي�ة يف مدينة رسبيل زهاب  ،وتبعد ()21
ك�م رشق قضاء خانقني يف محافظة دياىل».وبين�ت الهيئة ،أن «قوة الهزة بلغت ( ) 4،5
درجة مئوية عىل مقياس رخرت وتم الشعور بها من قبل املواطنني  ،مشرية  ،سنوافيكم
بالتقرير يف حال حصول أي مس�تجدات أخرى».ودع�ت الهيئة ،املواطنني الكرام ب�»أخذ
الحيط�ة والحذر واالبتعاد عن اإلش�اعات واألخبار الكاذبة واإللت�زام بالوصايا الزلزالية
والصادرة من وزارة النقل الهيئة العامة الالنواء الجوية والرصد الزلزايل».

مربع م�ن ضمنها  250م�رتا كمرحلة
فرز أوىل لالٔشخاص فيما تبلغ مساحة
الف�رز الثاني�ة للفح�ص  750م�رتا
وتتكون م�ن أربعة مس�ارات للفحص
الرسيري”.
واش�ار اىل ان املرشوع يتميز بإمكانية
أخذ  1500مس�حة خ�الل اليوم الواحد
م�ن املواطن�ني وه�م داخ�ل عجالتهم
بشكل رسيع”.

حمافظة نينوى تعلن الرشوع بإعامر
« »250منزالً مدمر ًا بقضاء تلعفر
المستقبل العراقي  /زهراء علي

أعلن�ت الحكومة املحلي�ة يف محافظة نينوى ،أم�س الثالثاء ،عن
املب�ارشة باعمار نح�و  250منزال مهدمآيف قض�اء تلعفر  70كم
غرب املوصل.
وق�ال محاف�ظ نينوى نج�م الجب�وري يف حديث ل�ه ،ان الكوادر
الهندس�ية والفنية يف بلديات نينوى رشع�ت باعمار هذة املنازل
املدمره آبان س�يطرة عصابات داعش االرهابي يف احياء متفرقة
داخل القضاء مع عودة كافة النازحني اىل القضاء.

إجرام بغداد :القبض عىل عصابة رسقت
 50ألف دوالر من عجلة يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت مكافحة اج�رام بغداد ،أمس الثالث�اء ،القبض عىل متهم
بالرسقة يف العاصمة.
وقال�ت وزارة الداخلية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ،إن «معلومات وردت اىل مكتب الق�دس ملكافحة االجرام يف
مديري�ة مكافحة اجرام بغداد التابعة اىل وكالة ش�ؤون الرشطة
يف وزارة الداخلي�ة ،تفيد بوجود حادث رسقة مبلغ من املال قدره
(خمس�ون الف دوالر امريكي) من داخل عجلة الحد االش�خاص
اثن�اء قيام�ه بركنها يف احد الش�وارع التجاري�ة رشق العاصمة
بغداد» .واضافت «عىل الفور من تلقي املعلومة تم تش�كيل فريق
عمل للتحري من قبل املصادر وجمع املعلومات التي ادت للتوصل
اىل الجان�ي والقاء القبض علي�ه والذي اعرتف رصاحة عن قيامه
بجريم�ة الرسق�ة» ،مبينة ان�ه «تم توقي�ف املتهم وف�ق احكام
امل�ادة ( 446ق.ع) واتخ�ذت االج�راءات القانوني�ة بحقه بصدد
القضية».

العمل تصدر هويات
للمعاقني املوطنة رواتبهم
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية ،أم�س الثالثاء ،عن
سعيها اىل اصدار هويات تعريفية للمعاقني ممن وطنوا رواتبهم
.وقال رئيس هيئة ذوي االعاق�ة واالحتياجات الخاصة بالوزارة
عص�ام عب�د اللطيف التميم�ي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه ان “الهيئة ناقشت مع احد املصارف االلية الخاصة
بإصدار الهويات التعريفية للمواطنني من ذوي اإلعاقة” ،منوها
بأنها “س�تصدر هوية تعريفية لكل ش�خص مثبتة بياناته لدى
الهيئة وموطن راتبه بحسب املرصف الخاص بتوطينه”.
وأض�اف التميم�ي ،انه “ل�م تتم املوافق�ة عىل اص�دار الهويات
بالنس�بة لقاع�دة البيانات لكل من مرصيف الرافدين والرش�يد”،
مش�ريا اىل “وج�ود أكث�ر م�ن جهة س�وف يت�م االتف�اق معها
إلصدارها”.
وتاب�ع ،ان “الهيئ�ة تعم�ل بالتنس�يق م�ع ع�دة جه�ات لدعم
املواطن�ني من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ،مش�يدا ً بدور
ش�بكة االعالم العراقي ملا تقدمه من نشاطات وخدمات خاصة
للمواطن�ني من ذوي االعاقة ،من خالل تطبيقها مفردات قانون
 38لس�نة  ،″2013مؤكدا ان “لإلعالم دورا ً كب�ريا ً يف زيادة وعي
املجتمع بوجودهم والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم وقدراتهم
والخدم�ات املتاح�ة له�م ،وازالة التفرق�ة والتحي�ز االجتماعي
ضدهم من خالل العمل عىل تغيري مواقف الناس إزاء اإلعاقة”.
وأش�ار التميمي اىل “رضورة نقل معاناة واحتياجات األشخاص
ذوي االعاق�ة من خالل االعالم ،لكونه�م يمثلون رشيحة مهمة
م�ن املجتم�ع ،وخاصة النش�اطات املقدمة لرشيح�ة الصم من
خالل خرباء االشارة والتحدث مع هذه الفئة”.
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توفيق صايغ ..جتديد مايض الشعر بروح معارصة
راسم المدهون

اً
قليل تفصلنا عن رحيل
خمس�ون عاماً ا إال
الشاعر واملرتجم واألكاديمي البارز ،توفيق
اً
أحداثا عاصفة،
صايغ ،وهي أعوام شهدت
لكنه�ا مع ذل�ك لم تكن كافية ملس�ح غبار
الش�ك والريب�ة الذي ّ
حط عىل اس�مه ،ولم
ي�زل يحجب�ه – بص�ورة ش�به نهائي�ة –
ع�ن «الت�داول» ،ويضعه أقرب إىل «س�جن
املح�رم» ،وم�ا يحيط به من آثام نلمس�ها
ّ
يف ابتع�اد النق�د عن�ه ،ويف التجاهل ش�به
الكامل إلبداعه وسريته من الحياة الثقافية
الفلس�طينية والعربية م اًع�ا ،وعىل نحو ال
يليق بقامة كبرية.
توفي�ق صاي�غ الفلس�طيني والس�وري
واللبنان�ي لم ي�زل ضحية تل�ك «الحادثة»
الكربى الت�ي عصفت بحياته ،وأوش�ك أن
أقول إنها عصفت بإبداعه األدبي والشعري
بالطب�ع ،وأعني إعلنه امل�دوي عام 1967
التوقف عن إصدار مجلته الشهرية «حوار»
بسبب ش�كوك وصلته حول الجهة املمولة
وارتباطها بمنظمة «حري�ة الثقافة» التي
كانت تمولها املخابرات املركزية األمريكية.
امله�م يف ذل�ك «االنس�حاب» الش�هري أن�ه
ج�اء بس�بب تلك الش�كوك عىل ي�د توفيق
صايغ نفس�ه ،أي أنه ،وهو صاحب املجلة
ونارشه�ا وامل�رف عليها ،هو م�ن فجّ ر
بنفس�ه تل�ك العاصفة ،إذ كش�ف عن تلك
الش�كوك ،وما توص�ل إليه م�ن ارتباطات
التمويل املش�بوهة واملرفوض�ة باملقاييس
كلها .ولد توفيق صايغ يف بلدة «خربا» من
أعمال محافظة السويداء يف جنوب سورية
عام  ،1923وما لبث�ت عائلته أن رحلت إىل
فلس�طني ،فأقام�ت يف مدين�ة طربيا حتى
نكب�ة ع�ام  ،1948حيث رحل م�ع عائلته
اً
متنق�ل بني بريوت
إىل لبن�ان ،فعاش فيها
ولن�دن والواليات املتحدة األمريكية ،فدرس
يف «الكلي�ة العربي�ة» يف الق�دس ،ث�م يف
«الجامع�ة األمريكية» يف ب�ريوت ،وجامعة
هارفارد يف أمريكا ،التي عاد إليها يف سنواته
اً
مدرسا حتى لحظة وفاته يف مصعد
األخرية
إح�دى أبنيته�ا ذات ي�وم من ع�ام ،1971
لتزيد تلك النهاي�ة العاصفة التباس املوت،
و»غرابته» ،إىل التباس الحياة ذاتها بكل ما
ش�هدته من أحداث وضعته يف مكانة بالغة

الخصوصية بني األدباء والشعراء العرب.
توفي�ق صايغ أحد أوائل من غامروا بكتابة
«قصيدة النثر» العربية ،بل ربما هو رائدها
األول،
«أعل�ن توفيق صاي�غ ع�ام  1967التوقف
ع�ن إص�دار مجلت�ه الش�هرية «ح�وار»
بسبب ش�كوك وصلته حول الجهة املمولة
وارتباطه�ا بمنظم�ة «حري�ة الثقاف�ة»
الت�ي كان�ت تموله�ا املخاب�رات املركزي�ة
األمريكية»

وه�و اً
أيضا صاحب ق�راءة تأملي�ة زاخرة
بالعم�ق والجمالي�ة للكب�ري ج�ربان خليل
جربان .وأعتقد أن قراءته املنصفة تحتم أن
تكون ش�املة تجمع مجموعاته الشعرية
الثلث ،م�ع ترجماته إللي�وت ،مع قراءته
لج�ربان ،من دون أن ننىس بالطبع تجربته
يف مجلت�ه الهام�ة «حوار» ،ورس�ائله مع
الكاتب الس�وداني ،الطيب صال�ح ،وكلها
أعم�ال وإنجازات تضع�ه يف مقام عال بني
املبدعني العرب الكبار.

تجرب�ة توفي�ق صايغ الش�عرية تس�تلهم
وج اًدا صوف اًيا مسيح اًيا ييش بحاالت اغرتاب
دائمة وعميق�ة طبعت حياته وانعكس�ت
يف رؤاه الفني�ة اإلبداعي�ة ،ه�و الذي عاش
حي�اة اللج�وء ،ومن ثم االغ�رتاب والتنقل،
ومعايشة ثقافات مختلفة ،وشديدة التميز
يف تباعده�ا إىل ح�د الغراب�ة والتنافر .ذلك
العالم الشعري صاغ توفيق صايغ حضوره
يف روحه بتدفق ناعم حمل كث اً
ريا من وداعة
الحال�م ،ولك�ن اً
اً
كث�ريا م�ن ملم�ح
أيض�ا
بص�رية تذه�ب بعم�ق ملحاولته�ا الكربى
يف استكش�اف ال�روح الفردي�ة يف حاالتها
الرتاجيدي�ة الك�ربى التي تهم�ل يف بحثها
الوجودي هذا ملمسة الفردي بانشغاالته
العابرة ،بل ترى تلك االنشغاالت يف تجليات
اً
خصوص�ا يف
تل�ك الرتاجيدي�ا ،فش�عره
«معلقة توفيق صايغ» أقرب إىل أن نسميه
إصغ�اء لتلك األص�وات التي تق�ارب اً
ريحا
تتجوّل يف أعماقه الداخلية ،وتمنحه فرصة
«تظهري» تلك الهواجس واآلمال ،بل وحتى
ذلك اليأس املثقل بقلق الوجود وح َدة رؤية
املبدع .يف «املعلقة» يضعنا العنوان مبارشة
أمام رغبة الش�اعر يف تأكيد انتماء تجربته
الشعرية للش�عرية العربية منذ الجاهلية،
إذ يق�ول لن�ا ذل�ك العن�وان بوض�وح أنها
امتداد لعالم املعلقات الش�عرية الجاهلية،
وما حققته من مكانة باس�قة ،حتى وإن
ج�اءت املعلقة الجديدة يف س�ياق «قصيدة
النثر» ،بما ه�ي قفزة كربى .توفيق صايغ
اً
اً
رصيحا
إعلنا
يف تلك التجربة الخالدة أطلق
ع�ن رغبت�ه الح�ارّة والجميل�ة يف رؤي�ة
الشعر ،كما يتخيل هو ،بل كما يحب له أن
يكون ،وأطلق ملوهبت�ه أن تتدفق بتلقائية
اً
انتباها ال
محس�وبة تنتبه للبنائية الفني�ة
يف�رط يف تلقائيتها ،وال يضع�ف وقعها يف
روح القارئ ،وأعتقد أن تجربته الش�عرية
كله�ا كان�ت به�ذا املعنى تجدي� اًدا للمايض
بروح معارصة.
ش�عر يأخذنا مب�ارشة إىل الحداثة ،لكنه ال
يغادر تلك الهواجس اإلنسانية الكربى التي
يمتد خيطها
«يف كت�اب محم�ود رشي�ح اله�ام «توفيق
صايغ ..سرية ش�اعر ومنفى» ،الذي صدر
قب�ل أكثر م�ن ثلثة عق�ود ،جه�د جميل

لتقديم جوهر إبداع وحياة توفيق صايغ»
إىل زم�ن الجاهلي�ة ،ب�ل إىل ب�دء الخليقة،
ويمت�د يف االتج�اه املعاك�س إىل الراه�ن
واملس�تقبل ،بم�ا هو حلم ،وبم�ا هو اً
أيضا
اجتهاد ال يتكل عىل املوهبة وحدها .تجربة
توفي�ق صاي�غ الش�عرية ترتق�ي بش�كل
القصي�دة كما بصياغته�ا وبنائيتها مثلما
تعتني بملمس�ة الداخيل يف املش�اعر ،كما
يف األفكار ،وهو قدم تلك التجربة الش�عرية
بلغ�ة ح�رص أن تكون بس�يطة ،سلس�ة،
ومتدفق�ة ع�ىل نح�و اق�رتب فيها م�رّات
كثرية من رسدية خاص�ة ميّزته عن غريه
وس�اعدته عىل استكش�اف عوالم شعرية
جدي�دة أجزم أنه�ا انقطع�ت برحيله رغم
كل م�ا م ّر بنا من إنج�ازات حداثية كربى.
نش�ري هنا إىل أهمية ترجمته إلليوت ،وهي
التجرب�ة الت�ي تجعلنا نتذك�ر تجربة جربا
إبراهي�م ج�ربا يف ترجماته الشكس�بريية،
فنج�د أنفس�نا يف الحالت�ني أم�ام تجرب�ة
ترتقي بالرتجمة من حالة «الخيانة» لألثر
األدب�ي األصيل ،إىل حالة إب�داع أخرى تنقل
األث�ر األدبي ،ولكنها تجدد حضوره يف لغة
اً
معادال
أخ�رى ،وبيئ�ة مختلفة ،فهو أق�ام
اً
مدهش�ا لذلك ال�ذي أقامه
لغو اًي�ا وبنائ اًي�ا
إليوت ،ونجح بتميز يف دمج مش�اعرنا مع
النصوص األصلية يف إهابها الجديد.
ل�م تجد حياة توفيق صايغ اهتماماً ا نقد اًيا،
اً
عميق�ا ،يف حياتنا الثقافية
أو حت�ى بحث اًيا
العربية ،باس�تثناء تلك «املناوش�ات» التي
تناولت واقعة مجلة «حوار» ،مع اإلش�ارة
إىل الخ�روج الج�دي الوحيد ع�ن ذلك الذي
رأيناه يف كتاب محمود رشيح الهام «توفيق
صايغ ..سرية ش�اعر ومنفى» ،الذي صدر
قبل أكثر من ثلثة عقود ،وفيه جهد جميل
لتقديم جوهر إبداعه ،وجوهر حياته ،م اًعا،
وهو كت�اب وحيد يهتم به�ذا املبدع الكبري
ويضع�ه يف مكانته اللئقة التي نعتقد أنها
قد تأثرت كث اً
ريا بغبار تلك الواقعة الصاعقة،
واقع�ة مجلة «ح�وار» وملبس�اتها .أقول
ه�ذا ويف البال أس�ئلة ع�ن غي�اب اهتمام
املؤسس�ات الثقافية الفلس�طينية بتجربة
توفيق صايغ بشكل ش�به الكامل ،الذي ال
يخفف من�ه بعض اإلش�ارات وااللتفاتات
القليل�ة لبع�ض الش�عراء الفلس�طينيني
وبالذات الراحل أحمد دحبور.

«إمراة من ماريوبول» تروي أفظع املآيس األوربية
بغداد  /المستقبل العراقي
صدرت حديثا اً عن رشكة املطبوعات للتوزيع والنر،
ترجمة رواية «إمراة من ماريوبول» للكاتبة ناتاش�ا
فودين.الرواي�ة تقارب بالتفاصيل ،بحث�ا اً جدليا اً عن
الحقيق�ة ،و تلقي الض�وء عىل إح�دى أفظع املآيس
األوروبي�ة ملج�ازر النازي�ني بح�ق من ه�م من غري

فينيتا بالكبيرن
ترجمة :شادي خرماشو
ثمة حالة عصبية تنتاب الجسد وتسبب شللاً
قص�ري األمد بعد النوم .نس�مي ه�ذه الحالة
يف عائلتي «صحوة الس�احرة» ،وهي تس�مية
لطيف�ة ،ومخيف�ة يف الوق�ت نفس�ه ،مل�أزق
عوي�ص .حدث يل هذا ع�دة مرات عندما كنت
مراهق�ة :كن�ت أخرج م�ن الحل�م إىل الوعي
فج�أة ...أصحو م�ن نوم ع�ادي ألجد نفيس
عالقة يف جس�د ال يستجيب يل .كان هذا أقرب
ما يك�ون إىل امل�وت كما أس�عفني حكمي يف
ذلك الوقت> كنت أش�عر وكأنن�ي أُدفن حية،
األم�ر الذي قد ال يحتل املرات�ب الخمس األوىل
يف قائم�ة األش�ياء الت�ي تخيفن�ي يف حياتي،
لكنه بالتأكيد م�ن ضمن تلك القائمة .يصبح
جسدك كله قربا اً ودماغك شبحااً ،وتشعر بأنك
تط�وف يف الفراغ القائم بني عالم األحياء وكل
م�ا عداه .أذكر كيف كن�ت أرصخ عند حدوث
ه�ذا .كن�ت أرصخ بش�دة ،بص�وت مرتف�ع،
وأطل�ق رصخات دامعة ،لكن ل�م يكن يصدر
من�ي س�وى الصم�ت .أق�ول ه�ذا اآلن ألن�ه
التش�بيه األصدق ،ليس فقط لتجربة الس�ود
يف أمري�كا ،ب�ل لتجربة البي�ض فيها عىل حد
سواء .ثمة خط فاصل بني الوعي والنوم ،بني
تحطم الجس�د والقدرة عىل رؤية القوى التي
تهاجمه.
ولد الس�ود يف أمريكا عىل ذلك الخط الفاصل،
ذلك الف�راغ الهش ال�ذي تخلق�ه معرفتك أن
ذاتك املادية يف خطر وأنت عاجز عن الترصف.
نراقب أجس�ادنا وهي تتحطم ف�دا اًء للمنفعة
االقتصادي�ة والس�ادية للبي�اض ،ورصخاتنا
يكتمه�ا اإلن�كارّ .
تذك�روا دائم�ا اً ان البياض
لي�س س�مة ش�خصية ،الش�خص األبيض ال
يجس�د البياض بح�د ذاته ...البي�اض عبارة
ع�ن منظوم�ة ،ع�ن كي�ان ،هو ما ق�ال عنه
جيم�س بولدوين إنه س�عر التذك�رة ،تذكرة
الدخول إىل أمريكا .يشري بولدوين إىل أن نظام
التمييز العرقي هو إهانة لإلنسانية ،إذ يقول:
«أنا إنس�ان وأنت إنس�ان .طاملا أنك تنظر إيل
كمش�كلة فأنت تح�ط من قدرك كإنس�ان».
وكما هو واضح لكل من يرى ويسمع ،وحتى
بعد جي�ل من قوله هذا ،ل�م ُيفعل يشء ُيذكر
لردع هذا الكيان املختلق.
أعم�ل حالي�ا اً يف التدري�س ضم�ن أكث�ر بيئة
محافظة سياسيا اً عرفتها يف حياتي :فرينسو

اليه�ود ،من خ�لل اإلب�ادة القائمة عىل الس�خرة يف
معس�كرات العمال�ة ،حي�ث تختل�ف طريق�ة املوت
فق�ط .وه�ذا املوض�وع ال�ذي ن�در التط�رق إليه يف
السابق تعيد الكاتبة إحياءه يف كتابها هذا ،لتستعيد
ش�جرة العائلة ،ومعها ذلك اإلحساس باالنتماء الذي
افتقدت�ه طيلة حياتها ،هي الت�ي كانت تعتقد أنه ال
تاري�خ وال أص�ل لها ،ولكن�ه تاريخ عبّدت�ه جماجم

التوتاليتاريات.ناتاش�ا فودي�ن هي كاتب�ة أملانية يف
بلدة ف�ورث بوالية بافاري�ا ،لوالدين ي�زاوالن أعمال
السخرة ،وترعرعت يف ما ُيعرَف بمخيمات املُ َّ
ردين.
عق�ب وفاة والدته�ا املُبكرة ،انتقل�ت فودين لتعيش
يف من�زل كاثوليك�ي للفتيات .وعملت آنذاك مش�غلة
هواتف وكاتبة اختزال ،قب�ل أن تتدرَّب عىل الرتجمة
يف أوائل الس�بعينات.بدأت برتجمة أعم�ال أدبيّة من

اللغة الروس�ية إىل األملانية ،وقضت وقتا اً من سنوات
عمله�ا يف موس�كو .ب�دأت بمس�ريتها الكتابية عام
 ،1981وحازت مذاك جوائز عديدة عن أعمالها ،منها
جائزة اليبزيغ لإلبداع الروائي عن روايتها هذه ،وهي
من أرفع الجوائز األدبي�ة يف أملانيا .تزوّجت بالروائي
ِّ
متنقل�ة ما بني برلني
ولفغان�غ هيلبي�غ .تعيش اآلن
وميكلينربغ .

يف كاليفورني�ا .من كان يعلم؟
واآلن ل�م تعد البيئ�ة املحافظة
مش�كلة بح�د ذاته�ا ،لك�ن
املش�كلة تتجس�د يف البيئ�ة
الت�ي تم تحييده�ا بفعل اإلرث
الذي خلف�ه البياض .كان لدي
زميلت ،وجميعهن من األعراق
امللونة ،تعرضن للتنمر والتجرب
والتح�رّش من قب�ل وكلء ذلك
الكيان بطرق لم أش�هدها من
قبل ...اعت�داءات عىل األملك،
ورس�ائل عدواني�ة ،وتخري�ب
متعم�د .ول�م نس�مع بعد بأي
اعرتاف حقيقي بكل هذا ،سواء
من قبل قيادة البلد أم وكاالت األخبار املحلية.
املخاطر أكثر مما سلف حتى .أسطورة املجرم
أسود البرة ال تزال واسعة االنتشار ،وهذا ما
يربر االعتقاالت الجماعية لألجس�اد السوداء
والسمراء يف داخل البلد ،والتي توسعت وباتت
تح�دث عىل حدود البلد أيض�ااً ،وهذا ما يحوّل
تلك األجس�اد إىل بطاريات نق�د صامتة تعود
باألرب�اح عىل الركات ع�رب أموال الرضائب.
اآلالت املالية مصممة للحفاظ عىل الفقراء يف
حالة من الفاق�ة ،وخفض قيمة ممتلكاتهم.
أم�ا مدارس�هم ،الت�ي تفتق�ر إىل املص�ادر،
فتحافظ ع�ىل وضعها الراه�ن لتعزيز تفوق
البياض ..دائمااً.
يف الواق�ع ،ي�درك الجمي�ع أن تل�ك القبلي�ة
وأكذوب�ة العنرصي�ة يمك�ن اس�تئصالهما،
لك�ن ال أح�د يوافق ع�ىل املس�لك والطريقة.
الح�ل الوحيد هو الضعف ،وذاك ليس بالخيار
الس�هل .أن تتخ�ىل ع�ن البي�اض يعن�ي أن
تصبح ضعيفااً ،أن تتع�رّض للدموع العميقة
الت�ي حف�رت يف النف�س البرية ع�ىل مدى
األجي�ال ،أن ترى الكراهي�ة يف وجه من تحب
وأن تس�ميها باس�مها ،وبالت�ايل أن تتقبل أن
تكون مرئيااً ،وملموس�ا اً باملحصلة .بالنس�بة
إىل معظم األش�خاص السليمني أخلقيا اً الذين
اس�تفادوا من منظومة البياض ،هناك حاجة
إىل تربئة الذات من ش�عور الذنب واملسؤولية.
يف الفضاء األدبي ،تلك الوسيلة التي ندعم من
خللها األبط�ال الذين يواجه�ون العنرصية،
أنص�اف آله�ة األح�رف األمريكي�ة ،تون�ي
موريس�ون ،وجيم�س بولدوي�ن ،والدكت�ور
مارتن لوثر كين�غ ،والقائمة تطول .لكن ثمة
يشء مضح�ك يحدث .يف الوق�ت الذي يتم فيه

تأييده�م ،يتم تحييد القوى التي يجس�دونها
عن فلسفتهم ،عن ملحظاتهم ،عن تعبريهم
املتق�ن وصياغته�م املبدعة لتجربة الس�ود.
ه�ذا فعل يهدف إىل حماي�ة منظومة البياض
والس�ماح يف الوقت نفس�ه للشخص األبيض
صاحب التفكري الثوري الح�ر باالعتقاد بأنه
يتحدى املنظومة.
كنت يف صب�اي ثورية أكثر حت�ى من الرموز
املعب�ودة عن�د الس�ود .الدكتور مارت�ن لوثر
كين�غ لم يمنحني ذلك الفخ�ر الرواقي الفخم
يف وجه آلة القمع العمياء .تلك الش�ذرات من
أق�وال كينغ الت�ي ترتدد أصداؤه�ا حويل بدت
فارغة وافرتاضية وس�لبية خانعة ،وتجاهلَت
ما ُ
كنت أؤمن بأن�ه الحقيقة الناصعة .تحمُّ ل
العنرصية ّ
املنظمة وانتظار العدالة كانا أشبه
بمهادنة رسب هائ�ج من النحل :كان ترصفا اً
ين�م عن حماق�ة وميل إىل تدمري ال�ذات .لدي
حساس�ية من لس�عات النحل (ومن كل يشء
آخ�ر تقريبااً) .ل�م أدرك إال متأخرة ،مثيل مثل
الكثري من األمريكيني ،أن�ه قد تم التلعب بي
عرب ترتيل�ة مبت�ورة ،ترتيلة اقتطع�وا أجزا اًء
منها ورتبوها لتواف�ق األجندة التي وضعوها
(تمام�ا اً مثل ما فعل�وا باإلنجيل ع�رب الزمن:
اقتطع�وا أج�زا اًء من�ه ألنها رائع�ة وفاضحة
وكريه�ة الطعم أكث�ر من اللزم بالنس�بة إىل
الطبقات الحاكمة التي طبعت أوراقه).
خط�اب «لدي حل�م» الرقيق ،واملناس�ب لكل
أف�راد العائلة ،يتم إخراجه عىل عجل س�نويا اً
كبي�ان بأنن�ا نعم�ل م�ا يف وس�عنا .لك�ن يف
«رس�الة من س�جن برمنغهام» قال الدكتور
ُ
«شعرت بخيبة أمل شديدة إزاء املعتدلني
كينغ
البي�ض .توصل�ت تقريبا اً إىل نتيجة مؤس�فة
مفادها أن حجر العث�رة الكبري الذي يعرتض

أنطونيس سكياثاس
ترجمة عن اليونانية :روني بوسابا
اسمَك يا «كلب»
ال أقدر أن ّأتنفس
األظافر غارزة يف األرض
تحاول أن تستخرج األوكسيجني.
َ
َسخ
أوراقك يا و ِ
جورج فلويد ،ليس عىل أوراقيّ
املفتشني.
أختام ،وال رُطوبة حرب
يف مينيسوتا األمريكيّة ،يف معامل
املوت تضع الحياة رجلها عىل الرقبة،
تبقى  300ثانية ح ّريّة.
صوت جورج ال يطلعُ ،لعابه
زبد عىل اإلسمنت ،جزمة
ُي ِ
الرطي تطفئ قوس قزح
ّ
يف رئتيه.
اسمك
 ال اسم يل ال وطن يل ال َّرب يل
قد مُ ّت.
لقد مُ ُّت يف زمن َ
الحجْ ِر رَبيعااً.
◾◾◾
النور
ُ
الصوت
َكما
الذي يعرف كيف يصري
النور نجمااً.
ُ
النورس
َكما
الذي يعرف أيّهما السماء
وأيّهما البحر.
هكذا،
وب ُطرُق أخرى ّ
هشة،
ِ ٍ
أَ َ
س ُت ْد ِر ُك الطيور كيف ُيبحر امليّتون
وكيف ُتش ِّيع الغيومُ ال ُزرقةَ
أو َّل ساعات الليل؟
بكامل الزاد
مهدورا اً مُ َب َّددا اً
عشبة
عىل الجبال املُ ِ
يف يوم ذِكرى
القيامة،
ُ
لهب نورا اً يف الجسد،
سن ِ
وليكن يف غري أوانه
ّ
أنه يف هذا الصباح
َ
ُيحتفل
ملرّة أُخرى
بنرص النفس
عىل الجسد.
◾◾◾

عىل البيض أن ينقذوا أنفسهم من البياض
الزن�وج يف خطواته�م نح�و
الحريّة لي�س أعضاء «مجلس
املواطن�ني البي�ض» أو «ك�و
كلوكس كلن» ،وإنما املعتدلني
ّ
يتمس�كون ب�
البي�ض ،الذين
«النظ�ام» أكث�ر م�ن العدالة،
ّ
يفضل�ون الس�لم
والذي�ن
الس�لبي ال�ذي يعن�ي غي�اب
ُّ
التوت�ر ع�ن الس�لم إإليجابي
الذي ه�و وُجود العدال�ة» .أما
اً
فقلي�ل م�ا يتم
تل�ك الرس�الة
تداولها أو تكرارها .واآلن ،كما
كان الحال آنذاك ،يتم النظر إىل
املعتدلني عىل أنهم الجرس الذي
يصل بني الطرفني ،لك�ن املوقع الذي هم فيه
هو طرف بحد ذاته.
غالب�ا اً ما ُينقل ع�ن توني موريس�ون قولها:
«إذا كان رك�وع اآلخري�ن أمام�ك يش�عرك
بط�ول القامة ،فاعلم أنك تعاني من مش�كلة
خطرية »،لك�ن يف أغلب األحي�ان يتم اقتطاع
بقي�ة ه�ذا الق�ول .إذ تتاب�ع قائل�ة «البيض
يعانون من مشكلة خطرية للغاية ،ويجب أن
يبدأوا بالتفكري بما عليه�م فعله ملعالجتها».
كل م�ن حالف�ه الح�ظ والتقى بموريس�ون
م�ن قبل يعلم أنها تعني تمام�ا اً ما تقوله من
دون تجمي�ل أو مواربة .وبالرغم من ذلك فإن
جرعات الحرية التي ترتك أثرا اً ال تني تتناقص
لتنته�ي إىل مجموع�ة م�ن األق�وال املأث�ورة
والعطاي�ا الت�ي ال تكلف ش�يئااً ،بينما يصبح
ّ
التمس�ح بالبي�ض مغري�ا اً أكث�ر وأكثر .حتى
أولئ�ك املتحدرين من أعراق ملونة يمكنهم أن
يتقرّب�وا من منظومة البي�اض ضمن الحدود
األكث�ر اعت�داالاً ،هناك حي�ث ُي َ
رتك�ب التزلف
الس�تعطاف القل�وب الرقيقة التي ال تس�عى
إىل إلح�اق األذى (أو التي تس�عى إىل أن تبقى
بعي�دة عن الص�ورة) .عىل الح�دود أن تصبح
أش�د صلبة .اعت�دت أن أدرّس خطاب�ا اً ألقته
أرونداتي روي تحت عنوان «تعال يا سبتمرب»
لط�لب الجامع�ة .ه�ذا الخطاب ه�و عبارة
عن بح�ث معمق يف التأثري العاملي للسياس�ة
األمريكية الخارجية ،ويتميز بتوظيفه حججا اً
بالغة الدهاء يف الجدل .بعد بضع س�نوات من
أحداث  11س�بتمرب ،واجهت مشكلة صغرية
النني جعل�ت الطلب يق�رأون الخطاب .قال
أحد الط�لب إن جعلهم يتعرض�ون إىل أفكار
كهذه هو أمر «كري�ه» .الفكرة الوحيدة التي

كيف يبحر امليتون؟

عدالة مجلس األعيان

أش�عرته باإلهانة ،بقدر ما أسعفني تفكريي
حينها ،كانت التنوية إىل أن أمريكا ليست دائما اً
املخلّص أو الضحية .أعترب نفيس ماهرة جدا اً يف
التحكم بأعصابي ،لذا فقد هدأت الوضع لكن
من دون إذعان .جزء من النضج هو إدارك أن
أهالينا كانوا أشخاصا اً مليئني بالعيوب .إدراك
األمر نفس�ه يف شعبك يعني أن تصبح مواطنا اً
بحق .وهذا ليس باألمر السهل .تقبّل الضعف
ليس أمرا اً نفسيا اً وحسب ،بل جسديا اً يف املقام
نفس�ه .إنكار أن منظوم�ة البياض تؤثر فينا
كلنا يعن�ي أن نكون منفتحت�ني عىل ارتكاب
اإلساءة وإلحاق األذى.
أعك�ف يف ه�ذه األي�ام ع�ىل التج�ول يف تل�ك
األج�زاء من كاليفورنيا الت�ي ُتصنف من بني
البقع األكثر عدائية لألع�راق امللونة تاريخيااً.
أنا أحب طلبي .أستمع إىل قصصهم ،بعضها
يوح�ي بأنن�ا س�ائرين إىل التهلك�ة وبعضها
يكش�ف حجم العمى الذي نعان�ي منه .هذه
ليست دعوة إىل العنف .هي دعوة إىل فعل يشء
م�ن أجل جيل آخ�ر أعجزته ه�ذه املنظومة.
ه�ذه ليس�ت إدان�ة ألولئ�ك الهائم�ني بحلم
البي�اض .ه�ؤالء مغيب�ني عن الواق�ع لدرجة
أنهم يمطرونك بالهراء حول تحس�ني النس�ل
أو ،كمشهد نهائي يف عرضهم املرسحي امليلء
بالهذيانات ،حول إراقة الدماء.
ما من أمل ُيرجى من مجادلة املتطرفني ،هؤالء
ضالون يف األساس .ليس املهمشون ،األجساد
السوداء والس�مراء التي تتعرض إىل االعتداء،
م�ن يحمل عىل كاهلة واجب إنقاذ األمة ...ما
يتكبدونه هو رؤية ألسنة اللهب قبل اآلخرين.
عندما أقول»:أنقذو األمة» ،تذكروا ان أمريكا
قد وُ لِدت بقلب متوق�ف .التجربة العظمى لم
ترتق فعليا اً إىل مس�تويات مس�تدامة .التنافر
ِ
املع�ريف ال�لزم لجن�ي األرب�اح م�ن معان�اة
اإلنس�ان بصورة ش�نيعة ،وجعله يشعر بأنه
س�عيد مع ذلك ،أصبح كب�ريا اً جدااً .ربما تعمل
كل الحضارات به�ذه الطريقة ...تبقى دائما اً
يف حالة من إعادة التكيف الداخيل .لكن عندما
تجاب�ه كل محاول�ة للتصوي�ب بالتحري�ف
واإلن�كار ،يصب�ح االنفجار الداخ�يل احتماالاً
واردا اً ج�دااً .يج�ب عىل األش�خاص البيض أن
ينقذوا أنفس�هم من البياض .يجب أن يقابلوا
كل امتح�ان للبياض بما هو أكثر من الصمت
أو النداء طلبا اً للتحرض وضبط النفس .للقيام
واع
بذلك ينبغ�ي عىل املرء أن يس�تيقظ وهو ٍ
ومتحكم بجسده بالكامل ألول مرة.

أ-يف أزمنة مُ فرَدة
ُ
األعيان األعدا َء
مجلس
يؤلِّف
ِ
يأمر العسكر
ّ
يوشح األجساد بلون الطبيعة
َ
ُ
ويهديها املنيّة.
يشري إىل الحياة عىل خرائط
ُن َ
شطاء البيئة،
يتكلّم عىل سياسة الغد
هادما اً الحارض.
َي ُ
نشد املجلس آثار املوتى
مح ّددا اً األعداء،
يربح املعركة تلو األخرى
يسود عىل الجبل،
ّ
يحتل املعابد.
يف أزمنة مُ فرَدة
ِّ
يخطط املجلس مستعمرات
عىل الجبل،
ْ
وإن يَجْ َه ِل الجبل.
ب-يف أزمنة صمّاء
تغطي الحمم َ
ّ
القحل

تحجب البيوت والحقول،
تلوِّن املياه،
تج ّر الصخور إىل البحر.
الحمم تسيل
يف مهاجع األعضاء
تذوِّب املَحاكم.
الحمم ت ّدمر ما سبق.
خص ُب البلد
الحمم ُت ِ
تج ّدد الكرمة ّ
وكل
الغصون املثمرة.
الحمم ُت َت ِّم ُم املنظر
نحو البحر،
تؤالِف األلوان،
تقلب مجلس األعيان
ّ
وتعني الجديد.
يف أزمنة صمّاء
الحمم هي املجلس
والحمم تندب
عىل الجبل.
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الفقراء ينتظرون
زهير كاظم عبود
جائح�ة فريوس كورون�ا منترشة يف
كل بالد األرض ،واستفحلت يف بعض
منها ،وتنوع�ت قدرات الناس يف تلك
املدن من خالل االلتزام بالتعليمات،
والوع�ي الصح�ي ،والتع�اون م�ع
الس�لطات ،وتفاني املالكات الطبية
واألمنية يف التصدي لهذه الفريوسات
القاتلة.
املوظف�ون والعامل�ون يف مراف�ق
الدولة واملتقاعدون وكل من يتقاىض
راتب�ا م�ن الحكوم�ة مهم�ا صغر،
يؤم�ن اس�تمرارية حيات�ه وأرسته،
سواء كان بدوامه او اجازته ،ومرت
علينا أيام قاسية فقدنا خاللها أحبة
وأصدقاء حصدهم الفريوس اللعني،

ونتابع بقل�ق واهتمام وخوف تزايد
عدد اإلصاب�ات يف بلدنا يف حني بدأت
تنحرس يف دول متقدمة.
غ�ري أن امللفت للنظر ونحن نتخطى
األيام والشهور ونعيش نتصارع مع
ه�ذا الوباء ،ونتحداه بم�ا نملك من
ق�درات متواضع�ة ،يعي�ش املواطن
العراقي قلق اس�تمرار قبض الراتب
مل�ن يك�ون راتب�ه الس�بيل الوحي�د
للعي�ش ،ومع تأمني ه�ذه الرواتب،
وتذليل بع�ض العقبات التي تمكنت
الحكومة الفتي�ة منها ،يعيش أغلب
فق�راء العراق مم�ن الدخل لهم غري
عمله�م اليوم�ي أوضاعا معيش�ية
غاية يف الصعوبة ،مع توقف األعمال
وانحسار املهن ،ومع نفاد املدخرات
وتزاي�د طلب�ات األرسة ،م�ع ارتفاع

ملحوظ يف املواد الغذائية والحاجات
األساسية ،ووجود رضورات تتطلب
رصف مبال�غ ثابت�ة ش�هريا ،مث�ل
متطلب�ات املطبخ وقوائ�م الكهرباء
ومبالغ خطوط املولدات.
لم يترضر من هذا الوضع االستثنائي
املستمر سوى أبناء الطبقة الفقرية
من عمال القطاع الخاص ،فالفقراء
الخزي�ن لديه�م وال أرص�دة ،وليس
لديه�م م�ا يعينه�م ع�ى مواجه�ة
الظروف االس�تثنائية ،وليس لهم أن
يتوقف�وا عن العمل مما يعني توقف
مصادر رزقهم وحياتهم.
الفق�راء وحدهم يش�عرون بفداحة
الخس�ارة وحجم الكارث�ة واملعاناة
الت�ي تح�ل عليه�م وهم يعيش�ون
تح�ت وط�أة الف�ريوس ،وتصاع�د

أس�عار امل�واد الغذائي�ة يف الس�وق،
وم�ن دون ان تجد الحكومة س�بيال
او وسيلة تؤمن لهم ولو الحد األدنى
للمعيشة.
نحن بحاجة اليوم أن نظهر مواقفنا
الوطني�ة وش�هامتنا العراقي�ة من
أج�ل أهلنا وأخوتن�ا ،وحدهم فقراء
العراق ينتظ�رون منا موقفا يضمن
كرامته�م ويؤمن معيش�تهم ،وكلنا
نعرف أن الجوع والحاجة أشد فتكا
من انع�دام األمن ،وان قدرات الناس
بدأت تنف�د وصربها ينته�ي ،وال بد
من موقف يمهد او يس�هل الطريق،
منع التجوال وغلق الطرق واألساليب
الت�ي تتخذه�ا الحكوم�ة واألجهزة
األمني�ة كله�ا يف س�بيل مح�ارصة
الف�ريوس والتضييق عى اإلصابات،

لكن�ه يخن�ق الفقراء ويمن�ع عنهم
سبيل الحياة.
واذا كان�ت الحكوم�ة تم�ر بوض�ع
اقتص�ادي صع�ب ،م�ع انخف�اض
ألس�عار النفط عامليا ،نكون بحاجة
ملوق�ف يس�اند الدع�م االقتصادي،
وموق�ف يتش�ارك في�ه امل�ورسون
واملقتدرون مع تل�ك األرس املتعففة
والفق�رية مم�ن الدخ�ل له�ا ،نحن
بحاجة ملوقف يواجه األيام العصيبة
والحالك�ة ألخ�وة لنا ،ونحن نش�ري
اىل أصح�اب ال�رشكات واملعام�ل
واملس�تثمرين ورج�ال األعم�ال
والتجار ،وهم يواجهون تلك الظروف
إال أنهم س�يكتبون تاري�خ وقفتهم
ومس�اندتهم له�ذه الرشيح�ة التي
ال تتق�اىض الروات�ب وال الدع�م من

أي جهة كانت ،وس�يكون موقفهم
إنسانيا قبل ان يكون موقفا وطنيا.
كل أصح�اب املهن الت�ي تعتمد عى
اإليراد اليومي ،وكل من منعه الوباء
ومن�ع التج�وال من تحصي�ل رزقه،
وكل م�ن ال يمل�ك إال س�واعدهم يف
ه�ذه الف�رة الش�ديدة الس�واد من
حياتنا ضم�ن إمكانياتنا املتواضعة
طبيا وصحيا ،فلنواجه هذا الفريوس
مواجه�ة مجتمعي�ة يف ش�وارعنا
ومحالتنا وقرآنا ومدننا.
الفقراء ينتظرون ويحتاجون موقفا
تتجس�د فيه النخوة والشهامة ومد
ي�د العون له�م بكل أش�كال العون،
ويقينا ان عيون أطفالهم تتطلع اىل
موقف او قرار يس�اندهم ويدعمهم
يف زم�ن أالزمات ،وش�اخصة تتطلع

نحو األفق اىل موقف أو قرار أو فعل
يعينه�م ع�ى الوقوف بوج�ه الوباء
والح�د األدن�ى من تفاصي�ل الحياة
اليومي�ة .خفض األس�عار يش�كل
دعما ماديا ،توزيع السلع عى األرس
املتعفف�ة موق�ف إنس�اني ،التكفل
بإعالة جريانك يسجل لك ،أي موقف
يس�اند الناس ويس�هل لهم وسائل
صموده�م ومواجهتهم للحياة ،فلم
ي�زل الفق�راء يف الع�راق يحتاجون
منكم وقفة تتس�اوى م�ع وضعهم
االقتص�ادي واالجتماع�ي ،وتك�ون
هذه الوقف�ة مح�كا ً يف معالجاتكم
الرسيعة لقضايا اإلنسان يف العراق،
ودليال أكيدا ع�ى وحدتنا املجتمعية
الت�ي اش�تهرنا به�ا وعرفن�ا العالم
عنوانا عريضا للعراقيني.

تعزيز التعاون يف مكافحة اجلائحة ..إقامة املجتمع
الصيني العريب للمستقبل املشرتك
وانغ ييوانغ يي
يف وجه جائحة فريوس كورونا املس�تجد
الت�ي تركت تداعيات ع�ى العالم بما فيه
الص�ني والدول العربية ،خ�اض الجانبان
الصين�ي والعرب�ي معرك�ة مش�ركة
بالتضامن والتساند ،مما ساهم يف تعميق
العالق�ات بني الجانب�ني واالرتقاء بها إىل
مستوى جديد.
ال ُيصق�ل الذهب الخال�ص إال بالنار ،وال
ُتعرف الصداقة الخاصة إال يف الشدائد .ملا
كانت الصني يف أصعب أوقاتها يف مكافحة
الجائح�ة ،أعرب قادة ال�دول العربية عن
تضامنه�م وتعاطفهم لها من خالل بعث
الرس�ائل والربقيات واملكاملات الهاتفية،
تعبريا ً عن الدعم السيايس القوي للجهود
الصينية يف مكافح�ة الجائحة .وأصدرت
ال�دورة ال�� 53الجتم�اع مجل�س وزراء
الصحة للدول العربية بيانا ً يدعم الجهود
الصيني�ة يف مكافح�ة الجائحة .وتربعت
ال�دول العربي�ة لنا بأكثر م�ن  10ماليني
كمام�ة وغريه�ا من امل�واد الطبي�ة التي
كنا نحتاج إليها بشدة .وتم إضاءة «برج
خليف�ة» اإلمارات�ي وهو أع�ى املباني يف
العال�م بكلمات مش�جعة «ش�د حيلك يا
ووه�ان» ،وتم إض�اءة األه�رام املرصية
بل�ون العل�م الوطني الصين�ي يف «عرض
الض�وء» الرائ�ع ،كان األصدق�اء الع�رب
يب�ادرون إىل تش�جيع الص�ني بتصوي�ر
مقاط�ع الفيدي�و وإرس�ال تس�جيالت
األغاني .كانت هذه األعمال الحسنة تؤثر
أبناء الش�عب الصيني البالغ عددهم 1,4
مليار نسمة.
َ
«قدم�ت يل خوخ�اً ،أرد علي�ك بيش�م».
تتعاط�ف الصني مع ال�دول العربية التي
تعاني من الجائح�ة .اتصل الرئيس «يش
جينبينغ» بعديد من ق�ادة الدول العربية
عرب الهواتف والرسائل للتعبري عن إرادتنا
الراسخة يف التغلب عى الصعوبات بروح
التآزر والتضام�ن .وقدم الجانب الصيني
دعم�ا ً قوي�ا ً لل�دول العربي�ة يف مكافحة
الجائح�ة من خ�الل توفري كمي�ة كبرية
من املس�تلزمات الطبية .كما تقاس�مت
الصني خربات الوقاي�ة والتقنيات الطبية
ملكافحة الجائحة مع ال�دول العربية من
دون أي تحفظ ،حي�ث عقدنا اجتماعات
افراضية بني الخ�رباء الطبيني الصينيني
ونظرائه�م يف  21دول�ة عربية ،وأرس�لنا
فرق�ا ً م�ن الخ�رباء الطبي�ني إىل  8دول
عربية .وساعدنا الدول العربية عى رشاء
املس�تلزمات الطبي�ة يف الص�ني ،وقدمنا
دعما لها الستئناف العمل واإلنتاج بشكل
منتظم.
ظلت الصني تدعم القضية العادلة للشعب
الفلس�طيني الس�تعادة حقوقه الوطنية
املرشوع�ة ،ووضع�ت ترتيب�ات خاص�ة
ملساعدة الشعب الفلسطيني الذي يعاني
م�ن الجائح�ة ،حيث قدمت ل�ه معونات
مادي�ة وأرس�لت فريق الخ�رباء الطبيني
الخ�اص ،وتربع�ت باألم�وال إىل وكال�ة
األم�م املتح�دة إلغاثة وتش�غيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدنى.
تفك�ر وتتح�رك الص�ني وال�دول العربية
كرجل واحد يف مكافحة الجائحة .تشرك
الص�ني وال�دول العربية يف نف�س الرؤية
حول سبل الوقاية والسيطرة عى الجائحة
يف العال�م .ودعا الرئي�س يش جينبينغ يف
الجلسة االفتتاحية للدورة ال� 73لجمعية
الصح�ة العاملي�ة دول العال�م إىل تضافر
الجهود ملواجهة الجائح�ة وتفعيل الدور
القيادي ملنظمة الصحة العاملية وتحسني
الحوكمة العاملية يف مجال الصحة العامة.
كم�ا دعا ق�ادة ال�دول العربي�ة ومجلس
وزراء الصحة للدول العربية جميع الدول
إىل تعزي�ز التع�اون مع منظم�ة الصحة

العاملي�ة .ورف�ض الجانب�ان تس�ييس
الجائحة ووضع عالم�ة جغرافية عليها،
مما قدم مساهمات مهمة يف حشد القوة
العاملية ملكافحة الجائحة.
يف عملي�ة مكافح�ة الجائح�ة ،أثبت�ت
الص�ني وال�دول العربية م�رة أخرى عى
أنهما رشي�كان حميمان وأخوان عزيزان
يتب�ادالن املنفع�ة ويتش�اركان يف الرساء
وال�رضاء مهم�ا كانت تغ�ريات األوضاع
الدولي�ة .إن التع�اون ب�ني الجانب�ني يف
مكافح�ة الجائح�ة ألمر س�اهم يف رفع
مستوى الرشاكة االس�راتيجية الصينية
العربي�ة .يف الجلس�ة االفتتاحي�ة للدورة
ال�� 8لالجتم�اع الوزاري ملنت�دى التعاون
الصين�ي العربي املنعق�دة يف عام ،2018
دع�ا الرئي�س يش جينبين�غ الجانب�ني
الصين�ي والعرب�ي إىل تضاف�ر الجه�ود
لتعزيز عالقات الرشاكة االس�راتيجية يف
الع�رص الجديد وإقام�ة املجتمع الصيني
العرب�ي للمس�تقبل املش�رك ،مما القى
تجاوب�ا ً إيجابي�ا ً من الجان�ب العربي .يف
العام�ني املاضي�ني ،ش�هد التع�اون بني
الجانبني ازدهارا ً ورخا ًء يف شتى املجاالت
وحقق نتائج مثمرة.
أوالً ،ترس�خت الثقة السياس�ية املتبادلة
م�ن خ�الل تب�ادل الدع�م يف القضاي�ا
املتعلق�ة باملصال�ح الجوهري�ة والهموم
الك�ربى للجان�ب اآلخر .تكث�ف التواصل
الرفيع املس�توى بني الجانبني ،حيث قام
الرئيس يش جينبينغ بزيارة دولة ناجحة
لإلم�ارات ،وق�ام عدي�د من ق�ادة الدول
العربي�ة بزيارة الصني ،األمر الذي ُيرش�د
تط�ور العالقات الصينية العربية بش�كل
مستقر ومستدام .يدعم الجانب الصيني
بكل ثب�ات جهود ال�دول العربية لصيانة
األم�ن واالس�تقرار والس�ري ع�ى الطرق
التنموي�ة الت�ي تتم�اىش م�ع ظروفه�ا
الواقعي�ة ،ويدع�م ب�كل ثبات مس�اعي
الش�عب الفلس�طيني الس�تعادة حقوقه
الوطنية املرشوع�ة وتحقيق هدف إقامة
دولة مستقلة ذات سيادة .يف املقابل ،تقف
ال�دول العربية بكل ثبات إىل جانب الصني
يف القضايا املتعلقة بتايوان وشينجيانغ،
وتدع�م الجهود الصيني�ة يف صيانة األمن
القوميوفقا ًللقان�ونيفهون�غكون�غ.
ثانياً ،تعززت املواءمة بني االسراتيجيات
التنموي�ة م�ن خ�الل رب�ط طموح�ات
النهضة بش�كل وثي�ق .وقع�ت  19دولة
عربي�ة وجامعة الدول العربية مع الصني
ع�ى وثائ�ق التع�اون يف بن�اء «الح�زام
والطري�ق» ،وأصبح�ت املواءم�ة ب�ني
االس�راتيجيات التنموي�ة للجانبني أكثر
دق�ة وفعالية .وش�ارك أكثر م�ن 2300
ممثل م�ن األوس�اط املختلف�ة للجانبني
يف الفعالي�ات يف إط�ار منت�دى التع�اون
الصيني العربي يف عام  2019فقط .وقام
الجانبان بتبادل الخربات عى نحو معمق
بش�أن الحك�م واإلدارة واالس�تفادة من
بعضهما البعض.
ثالث�اً ،حق�ق التع�اون العم�ي املنفع�ة
املتبادلة والكسب املشرك .يف عام ،2019
ازداد حجم التبادل التجاري بني الجانبني
الصين�ي والعربي بمعدل  %9عى أس�اس
س�نوي ،وظلت الدول العربي�ة مجتمعة
أك�رب مص�در للنف�ط الخ�ام إىل الص�ني،
ّ
وتوس�ع االس�تثمار املتب�ادل للجانب�ني
الصيني والعربي بخطوات متزنة ،وحقق
التعاون الصيني العربي يف مجال الطاقة
املنخفض�ة الكرب�ون اخراق�ات كث�رية،
حي�ث تتقدم دفعة من املش�اريع الكربى
إىل األم�ام بش�كل س�لس ،ويف مقدمته�ا
مرشوع الطاقة الشمس�ية املركزة بدبي.
وحق�ق ع�دد متزايد م�ن ال�دول العربية
أحالمه�ا الفضائي�ة م�زودة ب�«أجنحة»
التكنولوجي�ا الصيني�ة ،وخ�ري دليل عى

ذلك إطالق أول قمر اصطناعي س�وداني
« »1-SRSSبنجاح.
رابع�اً ،تع�ززت االس�تفادة املتبادل�ة من
خ�الل تكثي�ف التواص�ل الش�عبي .يف
العام�ني املاضيني ،تلق�ى أكثر من 6000
كفء عرب�ي يف مختلف املجاالت تدريبات
يف الص�ني .القت اللغ�ة الصيني�ة ترحيبا ً
من شعوب الس�عودية واإلمارات والدول
العربي�ة األخ�رى .يف وج�ه االدع�اءات
الس�خيفة والخاطئة الت�ي تروج «رصاع
الحضارات» عى الس�احة الدولية ،تعمل
الصني مع األصدقاء العرب عى ترس�يخ
قيم الخري ومقاومة األفكار الرشيرة.
يف الوقت الراهن ،ما زالت جائحة فريوس
كورون�ا املس�تجد يتف�ى يف العالم ،ولم
يكن مس�تقبل دول العالم مرابطا ً وثيقا ً
كما هو اليوم .يف هذا السياق ،إن مواصلة
تعمي�ق عالق�ات الرشاكة االس�راتيجية
الصينية العربية وإقامة املجتمع الصيني
العربي للمس�تقبل املش�رك ألمر جاء يف
وقته .يجب عى الجانبني الصيني والعربي
أن يكون�ا صديق�ني حقيقي�ني يع�ززان
التضامن والتع�اون يف تجاوز الصعوبات
ج�راء الجائح�ة .يج�ب ع�ى الجانب�ني
الصيني والعربي مواصل�ة الوقوف كتفا ً
بكتف وتبادل الدعم واملساعدة يف املعركة
ض�د الجائح�ة ،ويج�ب مواصل�ة رفض
تسييس الجائحة أو وضع عالمة جغرافية
عليه�ا ،ودعم ال�دور القيادي والحاس�م
ملنظمة الصحة العاملي�ة يف معركة العالم
ضد الجائحة ،وتقديم مساهمة مشركة
يف قضية الصحة العامة العاملية.
يج�ب عى الجانبني الصين�ي والعربي أن
يكونا مس�اهمني يف السالم الدائم واألمن
الس�ائد .يج�ب علينا الدفاع ع�ن تعددية
األط�راف والقواع�د األساس�ية للعالقات
الدولية ،وبذل جهود مشركة إليجاد حل
س�يايس للقضاي�ا الس�اخنة يف املنطق�ة
واس�تعادة الس�الم واألم�ن إىل ال�رشق
األوس�ط يف ي�وم مبكر .س�يقف الجانب
الصين�ي ب�كل ثب�ات إىل جان�ب الش�عب
الفلس�طيني وتقديم له الدعم واملساعدة
كاملعتاد.
يج�ب عى الجانبني الصين�ي والعربي أن
يكونا رشيكني حميمني يحققان التنمية
املش�ركة بالتعاون والكس�ب املش�رك.
يج�ب علين�ا مواصل�ة بن�اء «الح�زام
والطريق» وتوس�يع التع�اون يف مجاالت
البني�ة التحتي�ة والطاق�ة واالتص�االت
والفضاء ،خاصة توظيف إمكانية كامنة
للتعاون يف األش�كال الجديدة من األعمال
واملج�االت الناش�ئة ج�راء الجائح�ة،
ومواصلة إثراء واس�تكمال آليات منتدى
التع�اونالصين�يالعرب�ي.
يج�ب ع�ى الجانب�ني الصين�ي والعربي
أن يكون�ا رائدي�ن لالنفت�اح والتس�امح
واالس�تفادة املتبادل�ة ب�ني الحضارتني.
يجب الدعوة بكل ثبات إىل إزالة سوء الفهم
عرب الح�وار ورفض رب�ط اإلرهاب بعرق
أو دي�ن بعين�ه .ويجب توظي�ف إمكانية
كامن�ة للدراس�ة واالس�تفادة املتبادل�ة
بني الحضارت�ني الصيني�ة والعربية عى
نحو معم�ق ،وتعزيز التواصل الش�عبي،
وتش�ديد رواب�ط الصداق�ة والتعاون بني
الش�عب الصين�ي والش�عوب العربي�ة.
ترضب ش�جرة الصداقة الصينية العربية
بجذوره�ا يف الرب�ة الخصب�ة لالح�رام
املتب�ادل واملنفع�ة املتبادل�ة والكس�ب
املشرك ،وستظل راس�خة أمام عواصف
وأمط�ار مهما كانت .طاملا تس�اند وتآزر
الجانبان الصين�ي والعربي بروح الفريق
الواحد ،س�يظل املجتمع الصيني العربي
للمس�تقبل املش�رك متين�اً ،وس�تقبل
العالقات الصينية العربية عى مس�تقبل
أجمل!

محاية الثروات من التجاوزات
عبدالزهرة محمدالهنداوي
قرأت قبل أيام ،مقاال ،للس�يد وزير امل�وارد املائية ،املهندس مهدي
رشيد الحمداني ،تحدث فيه عن التجاوزات التي تتعرض لها الثروة
املائية يف العراق ،وعالقة ذلك بهيبة الدولة ،وقد توعد الوزير يف مقاله
ذاك ،املتجاوزين باجراءات رادعة ،من ش�أنها حماية مصادر هذه
الث�روة ،وإعادة هيبة الدولة ،وهو امر مهم وعظيم ،ان تم الرشوع
به فعال ،ولكنه يف املقابل س�وف لن يكون سهال ،إذا ما أخذنا بنظر
االعتبار ،ان التجاوزات عى املمتلكات العامة ،ليس�ت وليدة اليوم،
إنما ب�دأت بالظهور إىل العل�ن ،ومن دون ادنى موارب�ة ،بعد العام
 ،2003حت�ى انه�ا أصبح�ت ثقاف�ة اجتماعية ،بل اكث�ر من ذلك،
يعدها البعض ،شطارة! ،وهي ناتجة بالدرجة األساس ،عن ضعف
القوان�ني وغي�اب عوامل ال�ردع ،إليقافها  ،ولذل�ك فهي لم تقترص
ع�ى امل�وارد املائي�ة ،وان كانت هنا ش�ديدة الوض�وح  ،انما هناك
تج�اوزات ال تق�ل خطورة ،عى الكهرباء ،ومث�ل ذلك عى االرايض،
الس�يما تلك اململوكة للدولة ،وقد نش�أ عن تل�ك التجاوزات ،الكثري
من اآلثار السلبية يف املشهد العراقي ،فمنذ سنوات واملواطن يواجه
ازمة يف تجهي�ز الكهرباء ،عى الرغم من ان الكميات املنتجة (-19
 20الف ميگا واط) ،ليست قليلة باملقارنة .مع بلدان أخرى ،فهذه
الكمية من االنتاج ،ربما تمثل نس�بة كبرية من حاجة االس�تهالك،

لو لم تكن عرضة لتلك التجاوزات ،املتمثلة ب�(التچطيل) من خلف
املقاييس ،وكذلك بانتش�ار العشوائيات(  4آالف عشوائية ،يقطنها
اكثر من  3ماليني إنس�ان) ،التي تمثل هي األخرى تجاوزا صارخا،
وان كان�ت مربرة بوجود أزمة س�كن حادة تعان�ي منها البالد منذ
عق�ود وهذه األزمة آخذة بالتفاقم يف ظل عدم وجود حلول ناجعة
ويف مقدمتها ،االستثمارات يف هذا القطاع.
وقطعا ان ثمة الكث�ري من التجاوزات يف قطاعات ومفاصل أخرى،
شديدة األهمية ،وتمثل موارد اقتصادية فاعلة ودافعة
لالقتصاد.
وبالعودة إىل املوارد املائية ،التي تش�كل مصدرا اساسيا من مصادر
ديموم�ة الحياة ،فاعتق�د ان كميات املياه الداخل�ة اىل العراق عرب
عم�ودي دجلة والف�رات ( 60 - 50مليار مر مكع�ب) ،فضال عن
املي�اه الجوفية املبثوثة ب�ني ثنايا تربة العراق ،تكفي لس�د حاجة
البل�د ،س�واء لتلبية متطلب�ات االس�تهالك الب�رشي ،او متطلبات
الزراعة ،وغري ذلك..
ولهذا أقول ،انن�ا فعال بحاجة إىل صوالت وجوالت حقيقية  ،النهاء
حاالت التجاوز عى موارد الثروة ،بجميع مفاصلها ،ويف ذلك نحقق
أمري�ن ال يقل احدهما أهمية عن االخر ،وهما  :اعادة هيبة الدولة،
وضم�ان حقوق الن�اس جميعا يف تلك الث�روات ،التي هي ملك عام
للجميع ،وفقا للدستور ونواميس املنطق السليم..

قرار تصفية رشكة حمدودة

قدمت رشكة املأوى للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة
ق�رار الهيئة العام�ة امل�ؤرخ  2020 / 5 / 2املتضمن وضع الرشكة
تحت التصفية وتعيني املحامي عي محمود سلمان مصفيا لها .
اني مس�جل الرشكات صادقت عى القرار املذكور اعاله عى ان يتم
نرشه طبقا الحكام املادة (  ) 160من قانون الرشكات رقم  21لسنة
 1997املعدل .
كتب ببغداد يف اليوم الرابع عرش من ش�هر ذي القعدة لس�نة 1441
ه� -
املوافق لليوم الخامس من شهر تموز لسنة  2020م .
جماهد حممد شايف العيفان
عـ  /مسجل الرشكات
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

تعرف عىل أنواع الكاممات

طبق اليوم

خملل الفلفل األمحر

أوضح مدير مكافحة العدوى بمستشفى
املل�ك فيصل التخصيص يف ج�دة الدكتور
غس�ان ويل ،الف�رق بن أن�واع الكمامات
املختلفة ،وما هو النوع األفضل يف الحماية
والوقاي�ة م�ن اإلصاب�ة بالفروس�ات.
وأشار غسان ويل يف لقائه بربنامج «كلنا
مس�ؤول» عىل قناة «الس�عودية» ،إىل أن
الكمام�ات ليس�ت كلها مناس�بة لعامة
الن�اس ،فهناك أن�واع تك�ون مخصصة
فقط لألطقم الطبية ،كما أن الكمامات ال
بد أن تكون مصنعة من مواد معينةFace .
 shieldأو  Eye shieldهذا القناع مخصص
فق�ط للممارس�ن الصحي�ن وهو يحمي
العينن بش�كل أكرب ،ويعد جزءا ً أساس�يا ً

هل تعلم

املقادير:
 4حبة فلفل أحمر
 1ملعقة كبرة ملح
 1ملعقة كبرة سكر
 2ملعقة كبرة خل
فص ثوم مقطع
ماء مغي
 3ملعقة كبرة زيت زيتون
خطوات التحضر:
يغسل الفلفل جيداً ،ويقطع.
يوض�ع الفلفل يف بولة ،ويضاف إليه امللح والس�كر والخل والثوم ونصف كوب
ماء.
يخلط جيدا ً حتى يذوب السكر وامللح ،ثم يوضع يف الربطمان.
يصب فوقه املاء حتى يغطيه ،ثم يضاف الزيت عىل الوجه.
يرتك ليربد تماماً ،ثم يغطى بإحكام.
يرتك يف الثالجة ملدة  3أيام.
يقدم مع الوجبات املختلفة.

المتاهات

من املالبس التي يرتديها املمارس الصحي
خالل تعامله مع مريض كورونا ،وكشفت
دراس�ات حديثة أنه يحمي األطقم الطبية
من العدوى بنسبة  .%80الكمامات الطبية
أوالجراحي�ة ( Medicalأو  :)Surgicalهذا

؟؟

أن عن�د تجميد املاء الس�اخن فإنه
يثلج بش�كل أرسع من تجميد املاء
البارد.
يكتش�ف العلم�اء كل ي�وم أن�واع
جديدة من الكائن�ات تقدر بحوايل
 41نوع جديد من الكائنات.
كان هن�اك ضابط فرنيس يس�مى
سادي ،وهو أول من أصيب بمرض
الس�ادية الذي فيه يقوم الشخص
بتعذي�ب اآلخرين ،وقد س�مي هذا
امل�رض ع�ىل اس�م ه�ذا الضاب�ط
الفرنيس.
غاز ثاني أكس�يد الكربون موجود
ع�ىل األرض من�ذ أكثر م�ن 8000
ألف سنة.
ح�رشة الذبابة التي نس�تهن بها
هي أخطر حرشة عىل األرض ،ألنها
تقوم بنقل امليكروب�ات والجراثيم
إىل اإلنسان من القمامة.
لو نام اإلنسان يف مكان ليس دافئ
بشكل كايف فإنه يحلم بالكوابيس.
أن املاء الساخن يثلج بشكل أرسع
من امل�اء البارد .هن�اك الكثر من
أن�واع الحيت�ان تغ�وص عىل عمق
بعض الكيلو م�رتات وتظل واقفة
تحت املاء.

النوع مناس�ب لعام�ة الن�اس ولألطقم
الطبي�ة وهو ينق�ي الجزئي�ات الهوائية
الكبرة فقط وليس�ت الصغرة ،ويحمي
مرتدي�ه إذا كان عىل مس�افة مرتين من
املص�اب ،وه�ي تحم�ي الش�خص اآلخر
أكث�ر مم�ا تحم�ي املص�اب ألنه�ا تمنع
خروج الرذاذ واللع�اب ،وتحمي مرتديها
إذا لبسها بإحكام :N95 .مخصصة فقط
للممارس�ن الصحين أو م�ن يتعاملون
مع مرض كورونا وغر مخصصة لعامة
الن�اس ،وه�ي تنق�ي الجزيئ�ات الهوائية
الصغ�رة والكب�رة وتحم�ي م�ن العدوى
بنس�بة  % 97وال بد من اختبارها أوالً قبل
استخدامها.

يف ظ�ل جائح�ة كورونا والت�ي تطلبت
ً
تجنب�ا لإلصاب�ة،
املك�وث يف املن�زل
أصبح�ت الس�منة خطرا ً جدي�دا يهدد
الكثر من الناس حول العالم.
ووف�ق املنظم�ة العاملي�ة للس�منة
ف�إن العزل�ة الذاتي�ة الت�ي فرضت
ع�ىل العال�م بس�بب 19-COVID
دفع�ت الناس إىل االتج�اه لإلفراط
يف تناول الطع�ام والتنويع فيه عىل
س�بيل اإللهاء ،باإلضافة إىل اإلكثار
م�ن تن�اول املعلب�ات املحفوظ�ة،
وعدم ممارس�ة الرياضة مما يهدد

تفادي السمنة يف زمن كورونا

الكثري�ن بالس�منة املفرطة املس�ببة
للكث�ر م�ن أم�راض القل�ب واألوعية
الدموية باإلضافة إىل داء السكري.

ثغرة خطرية يف «واتساب»

اكتش�ف خرباء يف األمن الس�يرباني
ثغ�رة خط�رة يف تطبي�ق الرتاس�ل
الف�وري «واتس�اب» التابع لرشكة
فيس�بوك ،تجع�ل رق�م هات�ف
املستخدم متاحا للجميع عىل محرك
البحث «جوجل».
وأوض�ح الخ�رباء
أن ه�ذه الثغ�رة يف
مي�زة «Click to
 »Chatاملوج�ودة يف
«واتس�اب» ،والت�ي
تسمح للمستخدمن
التحدث إىل آخرين من
دون طل�ب الرق�م أو
حفظه.
ّ
وح�ذروا م�ن أن تلك
املي�زة يمكنه�ا أن

لذا يتعن االنتباه إىل نوعية الطعام التي
نتناولها للتغلب عىل ه�ذا الخطر الذي
يتضاعف بشكل كبر وفق إحصائيات
منظمة الصحة العاملية.
وإليك�م فيما ي�ي  6ط�رق للتغلب
عىل الس�منة املفرط�ة أثناء املكوث
يف املن�زل حس�ب ما ج�اء يف موقع
«بولد سكاي» املعني بالصحة وهي
كاآلتي:
 -1النظام الغذائي املتوازن
يعتم�د ه�ذا النظ�ام الغذائ�ي عىل
الفيتامين�ات واأللي�اف الغذائي�ة

والربوتين�ات ومض�ادات األكس�دة
الرضوري�ة لصح�ة الجس�م ،كم�ا أنه
يدع�م جهاز املناعة مما يحد من خطر
اإلصابة باألم�راض املزمنة و األمراض
املعدية.
 -2الرتطيب
احرص دائما عىل ترطيب جس�مك من
الداخل وذلك عن طريق تناول ما ال يقل
عن  3لرتات من املاء يوميا.
 -3الصحة النفسية
تعد الصحة النفس�ية مفت�اح الصحة
الجسدية.

الكلمة المفقودة

تع�رّض أرق�ام الهوات�ف املحمول�ة
لخطر بالغ ،حيث تصبح متاحة عرب
مح�رك البحث «جوج�ل» ،ما يجعل
كاف�ة البيان�ات الش�خصية مهددة
بالكشف ألي شخص.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزيزي برج الحمل،أصبحت يومياتك سارة ومبهجة
يف طبيعته�ا حي�ث أن�ك تتفاه�م جي ًدا م�ع جميع
األطراف وكل من تتقابل معه .استمتع بهذه الفرتة
التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم ،وانتفع من
ه�ذه الطاقة اإليجابية للتخلص م�ن الضغط التي
تواجهه خالل اليوم واسرتجاع هدوئك.

امليزان
عزيزي برج امليزان،أنت ناجح يف العمل – حتى
وإن لم يالح�ظ أحد ذلك أو يظه�ر لك التقدير.
س�وف يفيدك أن تظل مس�تع ًدا ملساعدة ودعم
اآلخري�ن .يريد أحب�اؤك دعمك ً
أيض�ا يف الوقت
الحايل.

الثور
عزيزي برج الثور،س�يتم إع�ادة بحث وتقييم
أراءك أو أعمالك بشكل من األشكال .اذا لم تكن
األمور تس�ر عىل م�ا يرام ،قد تمي�ل إىل إرجاع
الس�بب إىل خطأ صدر من اآلخري�ن أو كنتيجة
للظروف الحالية.

العقرب
عزيزي برج العقرب،يف بعض األحيان ،يجب أن
ً
شجاعا وانظر
تتعامل مع الفشل يف العمل .كن
إىل ه�ذه االنتكاس�ات عىل إنها ف�رص للتغير
إىل األحس�ن .إذا قمت بذلك ،فس�وف تخرج من
أعماق اليأس يف حالة أفضل.

اجلوزاء
عزي�زي ب�رج الجوزاء،س�يطرأ عىل حيات�ك تغير
لن تس�تطيع تجنبه لفرتة طويل�ة ،كما أنك تتمتع
بالحم�اس والثق�ة الالزم�ن لتنفي�ذ مرشوعاتك.
وظف تلك الطاقة لتخطو الخطوة األوىل .تحدث عن
ِ
ذلك مع املقربن إليك وأصدقائك ،وس�وف يقدمون
لك الدعم بحماس وبكل السبل املتاح لديهم .

القوس
عزي�زي ب�رج القوس ،تس�تحق ق�وة عزيمتك
الثن�اء ،ولكن�ك تن�ى أن الحياة تحمل أش�يا ًء
أخرى غر النجاح .أنت تس�عى بمثابرة شديدة
ولكن عليك ً
اعط لنفسك
أيضا تقبل النكس�اتِ .
املزيد م�ن الوقت للوص�ول إىل أهدافك بطريقة
أكثر راحة.

السرطان
عزي�زي ب�رج الرسطان،خصص الف�رتة القادمة
إلع�ادة االتص�ال بأف�راد عائلت�ك ،فانغماس�ك
ومش�اركتك يف حوارات مع أفراد العائلة س�يلقى
استحس�ان وترح�اب حار م�ن الجمي�ع .اذا كان
هناك أي خالفات عائلية لم ت ُ�حل بعد ،فهناك تنبؤ
بأن اآلن هو الوقت األمثل للتوفيق وحسم األمور.

اجلدي
عزي�زي ب�رج الج�دي،يف الوق�ت الح�ايل ،يبدو
أن حجم املش�كالت يف تزايد ،ولك�ن يجب أن ال
تطغ�ى املش�كالت علي�ك .فقط عندم�ا تواجه
مشكلة واحدة تلو األخرى سوف تبدأ يف الشعور
بالسعادة مرة أخرى.

االسد
عزي�زي ب�رج األس�د،كل يشء س�هل يف الوقت
الحايل وأنت تس�تمتع ً
حقا باألم�ور التي تقوم
بها .س�وف ترتك ً
أيضا ورائ�ك أثر من الجاذبية
اإليجابية .ال تتعجب عندما يقرتب منك من هم
حولك ويبوحون لك بأفكارهم.

الدلو
عزي�زي ب�رج الدلو،نادرًا م�ا تم�ر بمثل هذه
الحال�ة م�ن الوض�وح واله�دوء الت�ي تمر بها
اليوم .سوف يساعدك هذا عىل تسوية خالفات
قديم�ة مع زمالء العم�ل أو األقارب .فوق هذا،
س�وف تختفي املش�كالت يف العالقات املتبادلة
والتي كنت تظن أنها لن تحل أب ًدا.

العذراء
عزيزي برج العذراء،الوقت مناسب ج ًدا لجميع
العالقات الش�خصية ،س�واء كان�ت جديدة أو
قديم�ة .س�وف تجد عملي�ات التواصل مع من
حول�ك ملهمة وغني�ة ألف�كارك الخاصة .لكن
يج�ب أال تفكر فق�ط يف املزايا الت�ي يجلبها لك
هؤالء املعارف

احلوت
عزيزي برج الحوت،س�وف تواج�ه اليوم بعض
املواقف التي ستختربك إىل أقىص حد ،ومن املهم
أن ال تفقد الثقة يف قدراتك .أنت تملك القدرة عىل
تغي�ر هذه الظروف .إذا كنت تواجه مش�كالت
يف العم�ل كذل�ك ،ح�اول أن ال تفق�د الس�يطرة
واكتشف أفضل طريقة لحل املشكالت القائمة.
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سيتني يزيد اشتعال حرب برشلونة ضد التحكيم

كـاتـانـيـتش يـسـتـدعـي
 7حمـتـرفـيـن جـدد

المستقبل العراقي /متابعة
أكد كيكي سيتني املدير الفني لربشلونة ،جاهزية فريقه
لخوض ملواجهة إسبانيول غ ًدا األربعاء ،ضمن منافسات
الجولة ال� 35من الليجا.
وقال س�يتني ،خالل املؤتمر الصحفي« :الش�كاوى ضد

المستقبل العراقي /متابعة
أس�تدعى مدرب املنتخب الوطني،
رسيتش�كو كاتانيت�ش 7 ،العبني
محرتف�ني ج�دد ،لقائم�ة أس�ود
الرافدين األولية.
وق�ال مصدر مق�رب م�ن الهيئة
التطبيعية يف ترصيح صحفي «بعد
اتصاالت مكثفة مع كاتانيتش ،تم
االتف�اق عىل إضاف�ة  7العبني من
املحرتف�ني العراقي�ني املقيم�ني يف
أوروب�ا ،لصف�وف املنتخب ضمن
القائمة األولية».
وأوضح أن الالعبني الس�ابع الذين
وجه�ت لهم الدعوة ،هم جاس�تن
مريام وأحمد ياس�ني وري�وان أمني
وأس�امة رش�يد ومهند جعاز وأمري

العم�اري وجيلوان حمد ،وس�بقهم
للتشكيلة الالعب لؤي العاني.
يش�ار إىل أن جاس�تن مريام وأحمد

كونتي يطلب
نجم ميالن

تقني�ة الفيدي�و ال تب�دو س�يئة بالنس�بة يل ،والرئي�س
بارتومي�و تحدث ب�كل اح�رتام ،وهناك أم�ور نفتقدها
جمي ًع�ا ح�ني يت�م اس�تخدام ه�ذه التقنية ،وه�ي أداة
استثنائية وحني ال يتم استخدامها بطريقة عادلة نكون
يف حرية ،ويجب توحيد معيار القرارات».
ً
فريقا أو آخر،
وأض�اف« :يف بعض األحيان يتم تفضيل
وهناك دائمًا فرق تستفيد وأخرى تترضر».
لقب الليجا
وتاب�ع« :بالتأكي�د يمكننا الف�وز بالليج�ا ،وعلينا أن
نحافظ ع�ىل األمل حتى اليوم األخ�ري ،ويجب الفوز يف
كل املباريات».وعن الثالثي مييس وس�واريز وجريزمان،

ياس�ني كان�ا ضم�ن التش�كيلة
الرس�مية ،لك�ن امل�درب أبعده�م
بعقوبة إدارية.

ميالن حيشد كل قوته
ملوقعة يوفنتوس

صفقة ساين وبايرن تثلج صدر بريهوف
المستقبل العراقي /متابعة
رحب أوليفر بريهوف ،مدير املنتخب األملاني ،بانتقال
لريوي ساني من مانشسرت سيتي إىل بايرن ميونخ.
وق�ال بريهوف الي�وم الثالثاء« :هك�ذا يمكن أن ن�راه ونرافقه
بش�كل أكرب ،كما أنه س�يجد يف هانز فليك مدرب�ا ممتازا أعرف
عنه أنه يحب العمل مع الالعبني الشباب» ،مشريا إىل أن هذا األمر
يبدو إيجابيا للغاية.
يذكر أن س�اني  24عام�ا ،الذي يعد من ضمن التش�كيل الثابت

المستقبل العراقي /متابعة
أكد تقرير صحفي إيط�ايل ،أن إنرت ميالن يرغب يف التعاقد
مع أحد الالعبني املميزين يف صفوف جاره ميالن.
ً
ووفق�ا ملوق�ع «كالتش�يو مريكات�و» اإليط�ايل ،ف�إن إنرت
أراد التعاق�د م�ع اإليف�واري فران�ك كي�يس نج�م ميالن،
الصي�ف امل�ايض ،إال أن الرد ج�اء بالرفض م�ن قبل إدارة
الروسونريي.
وكان�ت خطة إنرت لضم كييس ،الصيف املايض ،تعتمد عىل
عقد صفقة تبادلية مع ميالن تتضمن ماتياس فيتش�ينو
أو رادجا ناينجوالن.
وأشار املوقع اإليطايل إىل أن إنرت جدد اهتمامه بضم كييس
هذا املوس�م بطلب من املدرب أنطوني�و كونتي ،الذي يرى
الالع�ب اإليفواري مثال ًيا إلضافة التوازن إىل وس�ط ملعب
النرياتزوري.
وذك�ر املوقع اإليط�ايل أن ميالن يقيم كي�يس ب� 25مليون
ي�ورو ،ومن الصعب عىل إنرت دف�ع هذا الرقم إال عقب بيع
فيتشينو وروبريتو جاليارديني.

تح�دث بيب جوارديوال مدرب مانشس�رت
سيتي ،عن خس�ارة فريقه ل� 9مباريات
يف الربيمريلي�ج ه�ذا املوس�م ،واحتمالية
انتقال ليونيل مييس إىل فريقه.
وعقد جواردي�وال اليوم مؤتم�را صحفيا
قبل مواجهة نيوكاسل غ ًدا يف الجولة رقم
 34من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
واس�تهل جواردي�وال املؤتم�ر الصحف�ي
بالحديث عما إذا كان يرغب يف وجود فرتة
الراحة خالل الش�وطني يف املوسم املقبل:
«ال ،أعتق�د أنن�ا وفرنا تلك الراح�ة حال ًيا
لقل�ة تحض�ريات جمي�ع الف�رق ،بعدما
حصلن�ا عىل  3أس�ابيع فقط لالس�تعداد
الستئناف النشاط».
وتابع« :وربما أيضا بسبب حالة الطقس،

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن س�تيفانو بيويل ،املدي�ر الفني ملي�الن ،قائمة فريقه
املس�تدعاة ملواجهة يوفنتوس ،اليوم الثالثاء ،بملعب سان
سريو ،يف إطار منافسات الجولة  31من الدوري اإليطايل.
ويتصدر يوفنتوس جدول ترتي�ب الدوري اإليطايل برصيد
 75نقط�ة ،بينما يقع مي�الن باملركز الس�ابع برصيد 46
نقطة.
وجاءت قائمة الروسونريي كالتايل:
يف حراسة املرمى :بيجوفيتش ،أنطونيو دوناروما ،جيجي
دوناروما.
خط الدفاع :كاالبريا ،كونتي ،جابيا ،ثيو هرينانديز ،كاير،
الكسالت ،رومانيويل.
يف الوس�ط :ب�ن ن�ارص ،بيلي�ا ،بونافنت�ورا ،كالهانوجلو،
كييس ،كرونيتش ،باكيتا ،ساليمايكريس.
يف الهج�وم :كولومب�و ،إبراهيموفيت�ش ،لي�او ،مالديني،
ريبيتش.

المستقبل العراقي /متابعة

كاراسكو الغائب األبرز عن أتلتيكو
أمام سيلتا فيجو

س�يفقد دييجو س�يموني مدرب أتلتيكو
مدري�د جه�ود ياني�ك كاراس�كو خ�الل
املباراة التي يخوضها مس�اء الثالثاء أمام
س�يلتا فيجو عىل ملعب بااليدوس ،ضمن
منافسات الجولة  35من الليجا.ويف املقابل
يعود إىل قائم�ة الروخيبالنكوس ،فيليبي
مونتريو ،حسبما أعلن النادي يف بيان.ويعد
غياب الجناح البلجيكي «بس�بب مشكلة
يف الجه�از الهضم�ي» أب�رز املس�تجدات
عىل قائم�ة األتلتي.وينضم كاراس�كو إىل
قائم�ة الغائبني التي تض�م جواو فليكس
بس�بب ورم ناتج عن الته�اب يف الكاحل،
وماريو هريموسو بسبب متاعب عضلية،
وشيمي فريس�اليكو الذي يواصل التعايف
من جراحة يف الركبة اليرسى يف  25مايو/
أيار املايض.ويغيب دييجو كوس�تا بسبب
العقوبة لرتاك�م البطاقات الصفراء.بينما

فربما الطقس اآلن أكثر ً
دفئا ،ولكن ليس
كث ً
ريا ،ومع ذلك يتم اس�تخدام تلك الفرتة
من املدربني للحديث مع الالعبني».
املريكاتو
وتط�رق امل�درب اإلس�باني للحدي�ث عن
أهداف�ه يف املريكات�و وع�ن اس�تهدافه
التعاق�د مع قلب دفاع قائال« :س�نناقش
ذل�ك يف نهاي�ة املوس�م ،ال ي�زال أمامن�ا
أهداف�ا نقات�ل عليها».وعل�ق جوارديوال
عىل تغلبه عىل ليفربول ومن ثم السقوط
أمام ساوثهامبتون« :لعبنا بصورة جيدة
بالنظر إىل ما أردنا فعل�ه ،التزام الالعبني
متواج�د كم�ا ه�و بع�د اثن�ني أو ثالث�ة
مواس�م رائع�ة ،ولكن يف بع�ض األحيان
نرتك�ب أخط�اء ،يج�ب أن نتفاده�ا يف
بع�ض املباريات ،وتت�م معقابتنا كفريق
بس�ببها».وأضاف« :يف نص�ف النهائ�ي

أمام آرس�نال وأم�ام ري�ال مدريد ،يجب
تف�ادي تل�ك األخطاء ،أث�ق يف قدرتنا عىل
اللعب بصورة جيدة ال أشكك يف ذلك ،نملك
ثباتا جي�دا يف املس�توى وفرصة كبرية يف
التأهل».
وأردف« :لك�ن إذا تك�رر م�ا ح�دث أمام
ساوثهامبتون أو بعض املباريات األخرى
يف املوس�م مث�ل توتنهام ذها ًب�ا وإيا ًبا أو
نورويت�ش خ�ارج أرضن�ا عندم�ا فقدنا
النقاط ،س�نودع املس�ابقة وسيتأهل كل
من آرسنال ومدريد».
وتاب�ع« :هذه ه�ي الحقيق�ة التي يجب
علين�ا تقبلها ،يمك�ن أن نتمتع بالحظ يف
ترجمة الفرص التي نخلقها وأن تستقبل
ً
أهدافا أقل ،ومع ذلك ال أشكك يف
ش�باكنا
أنن�ا س�نتواجد كفريق وس�ننافس بقوة
كما فعلنا طوال املوسم ،هذا هو شعوري

أك�د فيلس�يانو لوبي�ز ،مدي�ر بطول�ة مدريد ،مش�اركة
املصنف الثاني عامليا ً رفائيل نادال يف نسخة العام الحال ،
التي من املقرر إقامتها يف  13سبتمرب /أيلول.

يعود فيليب�ي مونتريو إىل قائم�ة أتلتيكو
عق�ب تعافيه م�ن متاعب بدني�ة حرمته
من اللعب يف املباراة األخرية.ويف ظل غياب
الالعبني املشار إليهم ،استدعى سيميوني
 5من العبي الردي�ف ،هم :املدافعان مانو
سانش�يز وريكارد ،والعب الوس�ط توني
موي�ا ،واملهاجم�ان رودريج�و ريكليمي
ورسخيو كامييو.
وتضم قائمة الفريق  18العبا ،هم:
الحارسان :أنتوني أدان ويان أوبالك.
الدفاع :كريان تريبري وس�انتياجو أرياس
وس�تيفان س�افيتش وخوس�يه ماري�ا
خيمينيز وفيليبي مونتريو ورينان لودي.
الوسط :وكوكي ريسوريكثيون وماركوس
يورينتي وهيكتور هرييرا وتوماس بارتي
وس�اؤول نييجيز.الهج�وم :الجناح�ان
فيكت�ور ماتش�ني «فيتول�و» وتوم�اس
ليم�ار ،وأنخل كوريا وإيفان س�ابونيتش
وألفارو موراتا.

وآرس�نال وتشيليس ونيوكاس�ل ،وجميع هذه الفرق تقاتل
لسبب ما».
فرتات االسرتاحة
وع�رج كلوب إىل مس�ألة فرتات االس�رتاحة خالل ش�وطي
املب�اراة من أجل تناول املي�اه ،وقال« :إنها فكرة جيدة جدا،
الش�بان يف س�باق فرنس�ا للدراجات يرشبون املياه عندما
يحتاجون لذلك وليس فقط عندما يكون الجو مشمسا».

وقال لوبيز عرب حس�ابه الش�خيص عىل موقع «تويرت»:
«تحدث�ت إىل صديقي ن�ادال وأكد يل مش�اركته يف بطولة
مدري�د ،س�نتتظرك يف كاخ�ا ماخي�كا كالع�ادة بف�ارغ
الصرب».
ويبدون أن تأكيد نادال قد أثار الش�كوك حول تواجده يف

وتابع« :أحب الفكرة من وجهة نظر مشجع ريايض ،ال أعتقد
أنها ستستمر للموس�م املقبل لكن ربما أكون مخطئا ،إنها
جيدة حق�ا لالعبني وللمدربني ،أحظى ب�� 10ثوان للتحدث
مع الالعبني ،وال يعترب ذلك تدريبا باملعنى الحقيقي» .وأشاد
كلوب بجهازه الفني املساعد عند الحديث عن احتمالية عدم
وج�ود ميداليات كافة لجميع أعض�اء الفريق عند التتويج،
وقال« :ال أعتقد أن مساهمات املعاونني كانت صغرية.

بايرن ميونخ يالحق جوهرة فرنسية
المستقبل العراقي /متابعة
يواص�ل بايرن ميون�خ التنقيب ع�ن املواهب
الش�ابة يف مالعب أوروبا ،لتق�ع عينه مؤخرًا
ع�ىل واع�د جدي�د يف أح�د األندية الفرنس�ية.
وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن النادي
البافاري أب�دى اهتمامً ا مؤخ�رًا بالتعاقد مع
ميلفني بارد ،العب ليون ،خالل فرتة االنتقاالت

الصيفية الجارية.
وأش�ارت إىل إجادة صاحب ال� 19عامً ا اللعب
يف مرك�زي الجن�اح والظهري األي�رس ،ويتميز
يف الجان�ب الدفاع�ي .وح�ال نج�اح بايرن يف
الظفر بتوقيع العب ليون الش�اب ،فإنه بذلك
سيزيد عدد الفرنسيني يف قائمته إىل  7العبني.
ويرتب�ط بارد بعقد مع الن�ادي الفرنيس حتى
صيف  ،2022مما يس�هل مهمة بايرن ميونخ

يف التعاقد معه هذا الصيف.
وب�دأ العم�الق الباف�اري أخريا
البحث ع�ن املواهب الش�ابة
وتعزي�ز صف�وف الفري�ق
الرديف بأفضل العنارص
املتاح�ة ،ع�ىل أم�ل
االس�تفادة منه�ا
ً
مستقبال.

نجم برشلونة عىل أعتاب العودة يف الديريب
المستقبل العراقي /متابعة
خاض فريق برش�لونة ،مرانه األخ�ري صباح اليوم
الثالث�اء ،يف إط�ار تحضريات�ه ملواجهة إس�بانيول
غ� ًدا األربعاء ،ضمن منافس�ات الجول�ة ال� 35من
الليجا.
وبحس�ب موق�ع « »besoccerش�هد امل�ران عودة

اليوم».

عقلية السيتي
وع�ن عقلية الفري�ق يف املباريات املقبلة:
«نحت�اج إىل  4نقاط إضافي�ة (للتأهل إىل
دوري أبطال أوروبا) ،شعرت بالقلق بعد
الفوز عىل آرس�نال وبرينيل تجاه نهجنا،
ولكنن�ا قدمنا مجه�ودا ال يصدق حتى يف
املباري�ات التي خرسناها ،وه�ذا منحني
الثق�ة بأنن�ا ل�ن نس�رتخي يف املباري�ات
األخرية من الربيمريليج».
كما أشاد اإلسباني بستيف بروس مدرب
نيوكاسل ً
قائال« :وصل قبل املوسم عندما
التقينا يف الصني ،ذهب إىل هناك ملشاهدة
املباراة الودية األخرية وكانت هناك الكثري
من الش�ائعات ،وبش�كل ع�ام قدم عمال
كب�ريا يف الربيمريلي�ج وتف�ادى الهب�وط
بالفعل».

مؤرش عىل غياب نادال عن أمريكا املفتوحة

كلوب يرضب املثل بامين ..وحيذر العبيه قبل مواجهة برايتون

حذر مدرب ليفربول يورجن كلوب من االس�تهانة بمواجهة
الفري�ق املقبلة أمام برايتون مس�اء األربعاء ،ضمن الجولة
الرابع�ة والثالثني م�ن ال�دوري اإلنجليزي املمتاز .وحس�م
ليفربول لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز ،ويتطلع حاليا لكرس
الرقم القيايس ألعىل رصيد نقطي يف موس�م واحد ،واملسجل

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

ليواكي�م لوف ،املدي�ر الفني للمنتخ�ب األملاني ،وق�ع مع بايرن
عىل عقد ملدة  5مواس�م بقيمة بلغت نحو  50مليون يورو ،وفقا
لتقارير إعالمية.
وأوضح بريهوف ،املهاجم الس�ابق ،إنه يتوقع أن يستفيد ساني
م�ن بيئة العمل يف بايرن «كما أنه س�يجد جوا جيدا حيث تكون
املنافسة عظيمة للغاية».
وسيلتقي ساني داخل بايرن أيضا القائد مانويل نوير وسريجي
جنابي وليون جورتسكا وجوشوا كيميش ونيكالس سويل ،وهم
جميعا ضمن الدائرة األضيق داخل املنتخب األملاني.

جوارديوال يعارض صفقة مييس

المستقبل العراقي /متابعة

باسم مانشسرت سيتي ( 100نقطة) .وقال كلوب يف مؤتمر
صحفي افرتايض مس�اء الثالثاء« :إنه (برايتون) فريق كرة
قدم جيد حقا ،ما فعله يف املوسم املايض كان مذهال ،انتهج
طريقة لعب مناس�بة أكث�ر( ،املدرب جراه�ام بوتر) يقوم
بعم�ل جيد هن�اك» .وأض�اف« :لقد غ�ريوا مقاربتهم للعبة
منذ فرتة التوقف ،لذلك ال نعرف حقا ما سنواجهه ،يجب أن
نكون مس�تعدين لذلك ،بعد ذلك أمامنا مباريات أمام برينيل

عل�ق« :يف املب�اراة املاضية كانوا رائع�ني للغاية ،وانتهت
الفرص يف شباك الخصم ،لكنني ال أسري وفق أداء مباراة
واحدة».
وأردف« :آرث�ر؟ هو يواصل الت�درب مع الفريق ،ويجلب
الحماس ،أما القرارات فهي يل وأنا أتخذها ،واألمر يعتمد
عىل أشياء كثرية».
طريقة اللعب
وح�ول إمكانية تغي�ري طريق�ة اللعب ،أوض�ح« :هناك
ف�رق تغلق الخط�وط أمامن�ا أكث�ر ،ولدين�ا العديد من
البدائل ،ويجب أن تكون لدينا الحلول ملواجهة مثل هذه
املواقف».ون�وه« :دي يونج يتحس�ن ،فهو ت�درب اليوم
مع املجموعة ،وس�نرى ما إذا كان تطوره جي ًدا ويسمح
بأن يشارك ضد بلد الوليد».واستكمل« :مركز جريزمان
الجديد؟ لديه القدرة الكافية إلظهار مستواه ،ويف املباراة
املاضية كانت هناك لحظة إلهام وكان جميع الالعبني يف
حالة ترابط واضحة ،وس�اعده سريجي روبريتو وقاما
بعمل جيد ج ًدا».وأش�ار س�يتني إىل أنه يأخذ يف اعتباره
االعتماد عىل الالعبني الش�باب ،ال س�يما وأنهم خيارات
الفريق يف املس�تقبل.وأوضح« :علينا القضاء عىل بعض
األخط�اء التي نرتكبها ،حيث نقوم بالكثري من األش�ياء
بش�كل جي�د ،وأفه�م أنكم تتحدث�ون عن النتائ�ج التي
ترتبط بمصري املدرب».

الهولن�دي فرينك�ي دي يونج العب خط الوس�ط،
للمش�اركة مع زمالئه ،بعد غي�اب بداعي اإلصابة،
حي�ث ق�د يحظ�ى بفرص�ة للمش�اركة يف ديربي
كتالونيا غ ًدا.
وواصل صامويل أومتيت�ي وجونيور فريبو الغياب
ع�ن التدريب�ات الجماعي�ة لربش�لونة ،للتعايف من
اإلصابة بتدريبات خاصة.

ويف ظ�ل وجود عدة غيابات ،س�يتعني
عىل كيكي سيتني املدير الفني لربشلونة،
اس�تدعاء عدد من الالعبني الشباب قد يصل
إىل  7العبني يف قائمة املباراة.
ويحت�ل برش�لونة وصاف�ة الدوري اإلس�باني
برصي�د  73نقط�ة خلف ري�ال املصت�در ب� 77
نقطة.

بطولة أمريكا املفتوحة ،حيث من املقرر أن تبدأ مسابقة
مدريد بعد بطولة أمريكا بأسبوع.
وكان العدي�د م�ن املحللني توقع�وا عدم مش�اركة نادال
يف بطول�ة أمريكا م�ن أجل اإلعداد البدن�ي لبطولة روالن
جاروس وبطوالت املاسرتز الرتابية.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2173االربعاء  8تموز 2020

مساحة للرأي

امـضـاءات

فاطمة الركابي

جوسلين إيليا

إمامنا ا ُملنتَظر

رثاء السفر

وردت آية قرآنية يف س�ورة املعارج وفق�رة دعائية يف ختام دعاء
العهد تقول{ :إ ِ َّن ُه ْم َي َرو َْن ُه َب ِعي ًدا و ََنر ُ
َاه َق ِري ًبا} إذ يمكن أن نستلهم
منها مقياس من مقاييس حقيقة رؤيتنا لإلمام (عجل الله تعاىل
فرج�ه) لنقي�س بها حقيقة رؤيتن�ا التي نرددها مل�ا نقول هذه
الفقرة؟
فكم�ا يقال[ -هذه الفقرة تبني إن ال�ذي ينتمي ويؤمن باإلمامالحج�ة (عج) ،والذي ال ينتم�ي إليه هو يراه] ،ولكن ليس برؤية
الع�ني املجردة ،بل ي�رى حقيقة إنه اإلمام املجع�ول من قبل الله
تع�اىل ،ويعتق�د بعدم خل�و األرض من وجوده املب�ارك ،ولكن ما
يرتتب عىل الرؤية هو املقياس والحاكم.
فجبه�ة الباط�ل التي تحمل ه�ذا اليقني وترى حقيق�ة أن اإلمام
موج�ود قد رتب�وا أثر عىل ذل�ك فهم َيجدون ويجته�دون بالعمل
لك�ن ضد ش�خصه ومنهج�ه ،ولتأخري ظه�وره؛ فه�م مصداق
�تي َْق َن ْت َها أ َ ُ
َاس َ
نف ُس ُ
لقول�ه تعاىل{ :و َ
َج َح� ُدوا ِب َها و ْ
�ه ْم ُظلْمًا و َُع ُلوًّا}
ً
(النمل ،)14:فنفوس�هم التي تحمل اليقني هي تراه قريبا ،لكنها
جحدت به فابتعدت بعدائها له ،وانتمائها لجبهة الباطل.
وباملقاب�ل ،فإن هذا ناق�وس خطر للذين يؤمنون ب�ه ،وينتمون
إليه ،وينتظرونه؛ فإن لم يعملوا لتقوية جبهة الحق ،ويس�تعدوا
لتحقيق ظهور إمامهم (عجل الله تعاىل فرجه) ،ويعدوا أنفسهم
ليكونوا يف خدمته ستكون رؤيتهم له وإن كانت رؤية قرب لكنها
ليس�ت هي املس�توى املطلوب لتحقيق معنى (إننا ن�راه قريبا)
ألنه�م يف مي�دان العمل ه�م يف الحقيقة جس�دوا معن�ى (يرونه
بعيدا)! .فإن إظهار الحب والش�وق واإليمان باإلمام ال يكفي ،ما
لم يتجىل يف ميدان العمل ،وهذا يتطلب إصالح ذلك القلب وإفراغه
مما شغله عن تحقيق الرؤية الخالصة والصادقة ،وإزالة كل أمل
وتعلق بس�واه ،فمن يكون االمام (عجل الله تعاىل فرجه) شغله
وأمله لن تخلوا أوقاته من الس�عي لتحقي�ق هذا القرب ،وتعجيل
ذلك الفرج.
نتظر
بل إن إستش�عار حقيق�ة قرب اإلمام عليه الس�الم م�ن املُ ِ
الحقيق�ي يجعل�ه ُيحب حتى التعب يف س�بيله ،ألن�ه قريب وألنه
ي�راه ،يجعل�ه ال يم�ل م�ن التك�رار يف املحاولة ليتقن م�ا يعمله
ألجله ،ألنه يرى أنه قري�ب ويراه ،يكتم أوجاعه وأحزانه ويظهر
اإلبتسامة ألنه مستشعر لقرب ذلك البلسم لكل وجع.
ل�ذا حقيق�ة أن يرى املرتب�ط باإلم�ام [إنه قري�ب] ال يتحقق إال
بالج�د والعمل ،فتكون رؤيته جوارحية وجوانحية أي القلب يرى
أنواره القدسية ،والبدن يعمل لتقريب ظهور دولة عدله املنشودة
السامية.

يف األم�س القريب كنا نتكلم عن الس�فر إىل القم�ر ،واليوم نتكلم عن
تاري�خ إع�ادة فتح املط�ارات .ويف وقت كنا نتكلم فيه عن مس�تقبل
السيارات الطائرة ،وجدت الطائرات نفسها بال أجنحة.
قلب ف�ريوس «كورونا» حياتنا رأس�ا ً ع�ىل عقبّ .
غ�ري عاداتنا ،ب ّدل
أفكارنا ،جعلنا نعيش حالة رعب ووسواس ،حرمنا من رؤية عائالتنا
وأصدقائنا وزمالئنا يف العمل ،وحوّل بيوتنا إىل مكاتب.
اس�تطاع الفريوس اللعني ّ
ش�ل حرك�ة الكون وس�اكنيه .حرمنا من
مل�ذات الحي�اة .وتقطعت بنا س�بل الس�فر وعبور الح�دود .جعلنا
غ�ري كل املظاهر واملناظرّ .
س�جناء يف بيوتناّ .
وقنع البرش .وبس�ببه
أصبح التبضع الرضوري للمواد الغذائية عناء يضاهي الحصول عىل
تأشرية سفر.
الس�فر كان يف املايض حلما ً بالنسبة إىل كثريين ،أما اليوم الفكرة هي
حلم .كنا نشتكي من زحمة املطارات ،وكنا نلقي اللعنة عىل اإلرهابي
الربيطاني ريتش�ارد ريد امللقب ب�«مفجر الحذاء» الذي بسببه ُفرض
علين�ا قان�ون نزع األحذية يف املط�ارات ،بعدما ح�اول تفجري حذائه
يف ديس�مرب (كان�ون االول)  ،2011ومن�ذ ذلك التاري�خ ونحن نعاني
م�ن التش�ديدات األمنية .وكم من مرة قلت يف ق�رارة نفيس وأنا أنزع
حذائي الشتوي الذي يس�تغرق خمس دقائق النتعاله وخلعه« :لعنه
الله عليك يا ريتش�ارد» .لكن اليوم وبعد تخفيف القيود تدريجيا ً عىل
املطارات والس�فر ونرش الئحة بالبلدان التي يس�مح لنا بزيارتها من
دون الحاج�ة للحجر املنزيل والعزل الصحي عن�د العودة ،بتنا نقول:
«سقى الله عىل زمانك يا ريتشارد».
الس�فر جميل ورائع ومفي�د ويزيدنا علما ً ومعرفة ويوس�ع آفاقنا،
لكن�ه متع�ب بالوقت نفس�ه .فما بال�ك اليوم م�ع اإلج�راءات التي
ستفرض عىل املسافرين بدءا ً من باب املطار مرورا ً بالطائرة ووصوالً
إىل الوجهة الس�ياحية .مما ال ش�ك فيه هو أن السفر سيتغري شكله
ومضمونه ،وال أحد يمل�ك الجواب إىل متى ،خصوصا ً أن الفريوس لم
ينت�ه بعد ،وها هو يفتك اليوم بش�عب تلو اآلخ�ر .وبريطانيا تنتظر
موج�ة ثاني�ة يف الخري�ف املقبل .وهذا ه�و املوعد نفس�ه الذي يراه
املحللون واالخصائيون يف مجال املالحة الجوية ،بداية لعودة الس�فر
إىل س�ابق عهده! قبل كورونا كان جواز الس�فر كاف لقطع الحدود.
أما اليوم فأنت بحاجة إىل ملف طبي ووصاية طبيب لكي يس�مح لك
بالس�فر .حتى طريقة حزمنا األمتعة س�تكون مختلفة ،فس�يكون
املطه�ر واملح�ارم املعمق�ة ع�ىل رأس ج�دول حاجياتنا يف الس�فر.
ستفحص حرارة جسمك يف املطار ،فإياك من االنفعال ألي سبب قبل
الوصول إىل املطار تحس�با ً الرتفاع حرارتك .وبعدها ال تنىس الكمامة
التي ستكون من سمات وجهك الجديدة.

كـاريكـاتـير

نجدة بغداد تلقي القبض عىل خمالفني وتضبط أسلحة غري مرخصة

بغداد  /املستقبل العراقي
أعلن�ت رشطة نج�دة بغداد ،أم�س الثالثاء،
عن نش�اطاتها خالل ال� 24س�اعة املاضية
يف العاصمة .وذك�رت الرشطة يف بيان تلقت

“املستقبل العراقي” نس�خة منه ان “نجدة
بغ�داد خ�الل  24س�اعة املاضي�ة وضم�ن
مناط�ق متفرقة من العاصم�ة بغداد ،القت
القب�ض عىل ش�خص وبحوزته س�الح غري
مرخص ضمن منطقة الحرية”.

 Gmailيدعم أخري ًا ميزة تقسيم
الشاشة عىل آيباد

يف تحدي�ث جديد لطاملا انتظره حملة أجهزة آيباد اللوحية ،أصبح تطبيق
جيمي�ل “ ”Gmailاآلن يدع�م خاصية تقس�يم الشاش�ة “،”Split View
بالتايل س�هولة تعدد املهام ،فعىل س�بيل املثال ،يمكن للمس�تخدمي اآلن
فتح جيميل وأي تطبيق آخر مُ ثبت عىل آيباد ،وال ننىس أن هذه الخاصية
تدع�م ميزة الس�حب واإلف�الت ،لذا يمكن االس�تعانة بها ً
مثال يف س�حب
صورة وإرفاقها برسالة بدون أي نقرات.
ّ
يتوف�ر ه�ذا الدع�م لجمي�ع املس�تخدمني أي لج����ميع
م�ن ناحيت�ه،
حسابات  G Suiteوحسابات جوجل الشخصية ،ولالستفادة منها ،يتعنيّ
عليك ً
أوال تش�غيل تعدد املهام يف آيباد ،ثم الت����مرير رسي ًعا من أس�فل
الشاش�ة إىل أعىل ،بعد ذلك ،اختي�ار التطبيق الذي تريد تش�غيله محاذاة
بتطبيق جي مايل.
ً
أخ�ريا ،وع�ىل الرغم من منطقية حصول جيميل ع�ىل هذا الدعم من أجل
االنتاجية ويليه الراحةّ ،إال أن الخطوة كانت متأخرة ج ًدا ،ولكن دائمًا ما
نقول ،تأتي أخ ً
ريا خ ٌ
ري من أن ال تأتي أب ًدا.

العراقـي

وأضافت أن “النجدة ضبطت دراجات نارية
مخالف�ة للتعليم�ات القانوني�ة ع�دد ()6٥
وتمكنت من انقاذ ش�خص ح�اول االنتحار
من اعىل جرس السنك من قبل النجدة النهرية
والقت القبض عىل متسولني عدد (.”)10٧

نصائح ذهبية جيب اتباعها عند تناول األكل يف املطعم بزمن الكورونا
ال شك من أن الخروج لتناول
الطع�ام يف الخ�ارج داخل أي
مطعم ،خالل جائحة كورونا
املس�تجد املس�بب مل�رض
“كوفي�د  ”19يش�كل خطرا
كبريا عىل الش�خص .ويضع
مس�ؤولو الصح�ة ،عددا من
االحتياط�ات الت�ي يمك�ن
للش�خص اتخاذه�ا لتقلي�ل
فرص تعرضه لعدوى “كوفيد
 ،19وفق�ا مل�ا نرشت�ه وكالة
“أسوشيتد برس” األمريكية
وال ي�زال طل�ب الوجب�ات
الرسيع�ة أو التوصي�ل ه�و
ً
أمانا للحصول
الخي�ار األكثر
ً
ع�ىل طع�ام املطع�م ،وفق�ا
للمراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية
منها .ولكن إذا قررت تناول الطعام يف مطعم،
فمن األفضل اتباع تلك االحتياطات:
– اختيار الجلوس يف الهواء الطلق.
– أن يك�ون الفاص�ل بين�ك وب�ني الط�اوالت
املجاورة  6أقدام (مرتين) تقريبا.
– يفضل الجلوس عىل األماكن النائية يف املطعم

أو عىل أطرافه بعيدا عن التجمعات.
– ال تح�اول املش�اركة يف الغن�اء أو الرق�ص
الجماعي أو أحادي�ث مطولة مليئة بالضحك،
ألن ه�ذا يزي�د من ف�رص تعرض�ك للقطرات
املنبعثة من األنف أو الفم
– تأك�د م�ن تنفي�ذ املطع�م كاف�ة إج�راءات
السالمة والوقاية.
– تأكد من ارتداء النادل الكمامة والقفازات.

جامعة البرصة تنظم النسخة االلكرتونية االوىل ملهرجان سينام املوبايل
نظمت كلي�ة الفن�ون الجميلة
يف جامع�ة الب�رة النس�خة
االلكرتوني�ة االوىل من مهرجان
س�ينما املوباي�ل لطلبة قس�م
الفن�ون الس�معية واملرئي�ة (
كورون�ا س�بل الوقاي�ة واالمن
الصحي).
وق�ال عميد الكلية عيل الكناني
ضمن بيان للجامعة تسلم املربد
نس�خة منه ان من اهم اهداف
املهرج�ان هو جع�ل الطلبة يف
تواصل معريف مستمر وتحويل
الجانب الس�لبي م�ن الجائحة
اىل جانب ملهم لإلبداع ،والذي ينعكس ايجابا
عىل الوضع النفيس الذي يعيشه الطلبة حاليا

بس�بب طول م�دة الحظر وخط�ورة الوباء،
ورضورة التعايش مع الوضع الراهن و ان ال
يؤدي هذا الوباء اىل ايق�اف الحياة الجامعية

 ،ب�ل التأكي�د ع�ىل ان الجامعة
بكوادره�ا وطلبته�ا ق�ادرون
ع�ىل تقدي�م االفض�ل بمختلف
الظروف.
واض�اف ان املهرج�ان تضم�ن
( )23فلم�ا تحدث�ت جميعه�ا
ع�ن اخطار وس�بل الوقاية من
جائح�ة كورون�ا .وقد ش�كلت
الكلي�ة لجان للتحكي�م وتقييم
العروض .يذكر ان كلية الفنون
الجميلة قد نظمت يف وقت سابق
املهرج�ان ال�دويل االلكرتون�ي
االول ملرسح العرائ�س والدمى
بمشاركة عربية واجنبية وقد القى املهرجان
اصداء اعالمية واسعة .

لعبة  PUBGحتقق أرباح ًا تقدر بـ  3مليارات دوالر خالل مدة قياسية

حققت لعب�ة  Battlegroundsأو PUBG Mobile
نجاح�ا كب ً
ً
ريا ىف مضاعفة أرباحها عىل إىل أكثر من
 3ملي�ارات دوالر خالل س�بعة أش�هر فقط حول
العال�م ،إذ كش�ف تقري�ر حديث لرشك�ة Sensor
 Towerللتحلي�الت أن رشك�ة Tencent Games
وصل�ت إىل معل�م ب�ارز م�ن إنف�اق الالعبني عىل
 PUBGونسختها الصينية التى تحمل اسم Game

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

 .For Peaceووفقا ملوقع  ،timesnownewsىف هذا
الع�ام وحده ،جمع�ت اللعبتان  1.3ملي�ار دوالر،
وبلغ�ت العائدات ذروتها عند مس�توى قياىس بلغ
 2٧0ملي�ون دوالر ىف م�ارس خ�الل ذروة جائحة
 19-COVIDوعملي�ات اإلغ�الق ىف جمي�ع أنح�اء
العالم .وكان اإلنفاق العاملى للنصف األول من عام
 2020أك�رب بأكثر من أربعة أضع�اف من األلعاب

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

األخ�رى مث�ل  Garena Free Fireم�ن ، Garena
التى جمعت أكثر م�ن  300مليون دوالر حتى اآلن
هذا العام.وىف الوقت نفس�ه ،حققت لعبة Knives
 Outم�ن  NetEaseأكث�ر م�ن  260ملي�ون دوالر،
وحصلت Call of Duty: Mobile from Activision
 ،بالرشاكة مع  ، Tencent’s Timi studioعىل أكثر
من  220مليون دوالر من اإليرادات حتى اآلن.

07801969233
07901463050
07709670606

– تأك�د أن املطع�م لدي�ه
اس�رتاتيجية واضح�ة لضمان
عدم تجمع األشخاص.
– يفض�ل اس�تخدام قوائ�م
الطع�ام الرقمي�ة ب�دال م�ن
الورقي�ة أو اس�تخدام قائم�ة
طعام تستخدم ملرة واحدة.
– يفض�ل اس�تخدام املطع�م
ألواني (أطباق ومالعق وش�وك
وس�كاكني وأكواب) تس�تخدم
مل�رة واح�دة ويت�م التخل�ص
منها.
– يفض�ل اس�تخدام خي�ارات
الدف�ع اإللكرتوني�ة إم�ا ع�ن
طري�ق هاتف�ك أو البطاق�ات
البنكية.
– تناول الطعام مع األش�خاص الذين تعرفهم
فقط وتجنب الجلوس مع غرباء.
– تأكد من أن من س�تتناول الطعام معه ليس
لدي�ه أي أع�راض غريبة مثل كح�ة أو ارتفاع
درجات حرارة.
– كبار الس�ن يفضل أن يتجنبوا تناول الطعام
يف املطاعم تماما.

أفضل طريقة حلفظ احلبوب
ومنع تسوسها

عادة ما تقوم س�يدات املن�ازل بتخزين البقولي�ات أو الحبوب وخصوصا ً
األرز والفول والحم�ص والعدس وغريها .إال أنهن يواجهن يف هذه الحالة
مش�كلة تعرض بعض األنواع للتس�وس .فإذا كنت إح�دى هؤالء ننصحك
ب�أن تتبع�ي بع�ض النصائح املفي�دة التي تس�اعدك عىل حف�ظ الحبوب
بالطريق�ة الصحيحة .واول ما يتعني عليك القيام به هو اختيار املنتجات
عالي�ة الجودة .بعد ذلك يجب تحضري وعاء من الزجاج أو البالس�تيك عن
طريق غس�له ثم تركه يجف جيداً .توضع البقوليات يف الوعاء أو املرطبان
مع الحرص عىل تنقيتها قبل ذلك من الحبوب املتكرسة أو ذات الشكل غري
الطبيع�ي .يغلق الوعاء بإح�كام ويحفظ يف مكان جاف بعيدا ً عن أش�عة
الشمس املبارشة .ومن الرضوري االنتباه إىل عدم إضافة الحبوب الجديدة
إىل أخ�رى قديمة .ومن الحي�ل املفيدة التي يمكن اللج�وء إليها أن يوضع
يف املرطبان القليل من الفل����فل األس�ود أو ع�ود قرفة أو كبش قرنفل.
وهكذا يمكن االحتف�اظ بالبقوليات ألطول مدة ممكنة من دون تعرضها
للتلف أو التسوس.
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