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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

طرحت امانة مجلس ال�وزراء ثالث مقرتحات 
لحماي�ة »العمل�ة الصعبة«، وتف�ادي »انهيار 
التخطي�ط  وزارة  اقرتح�ت  وفيم�ا  الدين�ار«، 
»هيكل�ة« لروات�ب املوظفني، طرح مستش�ار 
بس�عر  املوازن�ة  احتس�اب  فك�رة  حكوم�ي 

البنزين.
وت�درس الحكوم�ة حزم�ة خي�ارات ملواجه�ة 
االزم�ة املالي�ة الت�ي تواجهه�ا بس�بب انهيار 
أس�عار النفط يف األس�واق العاملية التي افقدت 

العراق أكثر من 60% من إيرادات.
وقدمت امانة مجلس ال�وزراء، يف كتاب موجه 
اىل املجل�س ال�وزاري االقتص�ادي بتاري�خ 14 
نيس�ان الجاري، 3 مقرتحات لدع�م االقتصاد 

العراقي خالل مرحلة جائحة فريوس كورونا.
وتم اقرتاح تعليق اس�ترياد السيارات ملدة ستة 
أش�هر، نظرا لثبات أسعارها يف السوق العاملية 

فيما تشهد أسعار النفط انخفاضا كبريا.
ورأت امانة مجلس الوزراء ان الس�وق املحلية 

لم تعد يف حاجة ملزيد من االسترياد.
وبحس�ب احصائي�ة ملديري�ة امل�رور العامة / 
وزارة الداخلي�ة أجري�ت ع�ام 2018، فهن�اك 
6.439.332 مليون سيارة يمتلكها مواطنون، 
مقابل 111.884 س�يارة وعجل�ة تابعة لدوائر 
الدول�ة. كما تم االق�رتاح عىل مجل�س الوزراء 
االقتصادي تعليق اس�ترياد امل�واد الكمالية ملدة 
ستة أشهر. وتشمل املواد الكمالية مئات السلع 
والبضائع التي تش�كل ما نسبته 8% من حجم 

االنفاق العام.
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راتبها الشهري الكرتونيـًا

وزير النقل يعلن انطالق طائرة 
عراقية إىل الصني جللب شحنة كبرية 

من املستلزمات الطبية

الزراعة تعلن 
بدء موسـم حصـاد حمصـويل 

احلنطة والشعري يف كربالء

       بغداد / المستقبل العراقي

من املنتظر أن يتبنى مجلس األمن الدويل، األسبوع املقبل، 
أول مرشوع قرار بش�أن تفيش فريوس كورونا الجديد يف 

العالم.
ويدع�و م�رشوع الق�رار الح�ايل، املقرتح م�ن كل تونس 
وفرنس�ا بشكل مش�رتك، إىل »تعزيز التنس�يق بني الدول 
كاف�ة« و«وقف األعم�ال العدائية« وإىل هدنة »إنس�انية« 
يف الدول التي تش�هد نزاعات. ويهدف م�رشوع القرار إىل 
دعم جه�ود األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش 
وعدد كبري من وكاالت األم�م املتحدة التي تكافح الحتواء 
العواق�ب السياس�ية واالقتصادية واالجتماعي�ة املدمرة 

للفريوس، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وم�ع ذل�ك، فإنه م�ن املرج�ح أن يخضع النص املش�رتك 
لتعدي�الت عدة قب�ل طرحه للتصويت يف موعد لم ُيحس�م 

حتى اآلن.
ويأت�ي هذا التطور بعد أكثر من ش�هر من االنقس�امات 
بني الواليات املتحدة والصني وروسيا حول »أزمة فريوس 
كورون�ا الجدي�د« العاملي�ة، ووس�ط دع�وات إىل تكثي�ف 

التعاون الدويل.
وكان أحد س�فراء، الذي لم تكش�ف »فران�س برس« عن 
هويت�ه بطلب منه، قد عربرّ ع�ن »نفاد صربه« حيال أعىل 
هيئة يف األمم املتحدة بس�بب صمته�ا املحرج يف مواجهة 

أسوأ أزمة عاملية منذ الحرب العاملية الثانية.

      بغداد / المستقبل العراقي

الق�وى  الجمهوري�ة  الرئي�س  دع�ا 
السياس�ية، أمس األحد، اىل حسم ملف 
تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة برتش�يح 
وزراء كفوئني نزيهني قادرين عىل ادارة 

الدولة بمسؤولية..
وخ�الل اجتم�اع للرئيس بره�م صالح 
يف الق�ر الرئايس يف بغ�داد مع رئيس 
الجبه�ة الرتكماني�ة العراقي�ة رئي�س 
لجن�ة حق�وق اإلنس�ان النيابية أرش�د 
الصالح�ي، ش�دد ع�ىل »أهمي�ة توحيد 
الجه�ود بني القوى السياس�ية لحس�م 

مل�ف تش�كيل حكوم�ة جدي�دة تراعي 
حقوق جميع مكونات الشعب العراقي 
وتلب�ي مطالبه�م املرشوع�ة يف تحقيق 

اإلصالحات املنشودة«.
وأش�ار إىل »رضورة ترش�يح العن�ارص 
الكف�وءة والنزيه�ة القادرة ع�ىل إدارة 
مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية«.. 
منوها بالتضحي�ات التي قدمها املكون 
الرتكمان�ي الذي يش�كل املك�ون الثالث 
يف الب�الد بعد العرب واالك�راد يف الحرب 
ض�د اإلره�اب ودوره البنرّاء يف ترس�يخ 

التعايش السلمي يف العراق.
ب�دوره، أك�د الصالح�ي أن »الرتكمان 

حريص�ون ع�ىل املس�اهمة الفعال�ة يف 
بن�اء وتقدم البالد ومتمس�كون يف دعم 
الجه�ود الت�ي تب�ذل لتوحي�د الصفوف 
واملواقف من أجل تعزيز الحالة الوطنية 
وبما يحقق املصلحة العليا ألبناء شعبنا 

العراقي«.
وعىل الصعيد نفس�ه طال�ب القيادي يف 
الجبه�ة الرتكمانية نياز معم�ار أوغلو 
الجدي�دة  الحكوم�ة  بتش�كيل  املكل�ف 
موافق�ة  بأخ�ذ  الكاظم�ي  مصطف�ى 
ممث�ي املك�ون يف الربمل�ان العراقي قبل 
لش�غل  تركمان�ي  مرش�ح  اي  تقدي�م 
منصب يف حكومته.وقال أوغلو يف بيان، 

»حالن�ا ح�ال الش�يعة والس�نة والكرد 
ولن نقبل باإلطالق ترشيح أحد ألشغال 
املقع�د الرتكمان�ي يف حكومة الكاظمي 
إال بالعودة اىل نواب الرتكمان التسعة«. 
ورفض بشدة »االستخفاف بحق مكون 
ثال�ث يف الع�راق بق�وام ثالث�ة مالي�ني 

مواطن عراقي تركماني«.
الربمل�ان  يف  الرتكم�ان  الن�واب  وكان 
العراق�ي ق�د أعلن�وا خ�الل اجتماعهم 
بالكاظم�ي منتص�ف الش�هر الحايل أن 
االخري تعهد بتمثيل املكون الرتكماني يف 

حكومته املقبلة التي سيشكلها.
التفاصيل ص2
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وزير الدفاع يمنح خرجيي الكليات املدنية شهادة الدبلوم يف العلوم العسكرية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة الدف�اع، أم�س االحد، منح خريج�ي الكليات املدني�ة املتخرجني من الدورات التأهيلية ش�هادة 
الدبلوم يف العلوم العسكرية. وذكر بيان للوزارة ان »وزير الدفاع أصدر امراً وزارياً برقم )317( يف 26 نيسان 
2020 أعلن بموجبه منح خريجي الكليات املدنية املتخرجني من الدورات التأهيلية ش�هادة الدبلوم يف العلوم 
العس�كرية، ملن أكمل الدورة بنجاح ومعادلة الدرجة العلمية للشهادات املماثلة املمنوحة يف الكليات واملعاهد 
العس�كرية العربية واألجنبية، مع القبول يف كلية االركان بنس�به التزيد عن 10% م�ن العدد الكيل للمقبولني 
يف كلي�ة االركان وفق االحتياج ويمنحون ش�ارة ولقب الركن حس�ب الس�ياقات والضواب�ط املعتمدة يف كلية 
األركان«. وأش�ار البيان اىل »قبول نس�به 20% من املقبولني يف كلية القيادة مع اعطائهم حق التقديم إلكمال 
دراستهم للحصول عىل شهادة البكالوريوس يف العلوم العسكرية، وقد حدد االمر الوزاري مدة )سنة ونصف( 

إلكمال الدورات التأهيلية ومنح شهادة البكالوريوس يف العلوم العسكرية للدورات املقبلة«.
وتاب�ع البيان ان »بإم�كان الضباط خرجي الدورات واملس�تمرين بالخدمة حالياً اكمال دراس�تهم وحس�ب 

رغبتهم يف الحصول عىل شهادة البكالوريوس يف العلوم العسكرية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

طرح�ت امان�ة مجل�س ال�وزراء ث�اث 
مقرتح�ات لحماي�ة »العمل�ة الصعبة«، 
وتفادي »انهيار الدينار«، وفيما اقرتحت 
لروات�ب  »هيكل�ة«  التخطي�ط  وزارة 
املوظفني، طرح مستشار حكومي فكرة 

احتساب املوازنة بسعر البنزين.
خي�ارات  حزم�ة  الحكوم�ة  وت�درس 
ملواجه�ة االزم�ة املالي�ة الت�ي تواجهها 
بس�بب انهيار أس�عار النفط يف األسواق 
العاملية التي افقدت العراق أكثر من %60 

من إيرادات.
وقدم�ت امانة مجلس ال�وزراء، يف كتاب 
موج�ه اىل املجلس ال�وزاري االقتصادي 
بتاريخ 14 نيسان الجاري، 3 مقرتحات 
لدع�م االقتص�اد العراقي خ�ال مرحلة 

جائحة فريوس كورونا.
وت�م اق�رتاح تعليق اس�ترياد الس�يارات 
ملدة س�تة أشهر، نظرا لثبات أسعارها يف 
السوق العاملية فيما تشهد أسعار النفط 

انخفاضا كبريا.
ورأت امان�ة مجلس الوزراء ان الس�وق 
املحلي�ة ل�م تع�د يف حاج�ة ملزي�د م�ن 

االسترياد.
وبحسب احصائية ملديرية املرور العامة 

الداخلي�ة أجري�ت ع�ام 2018،  / وزارة 
فهناك 6.439.332 مليون سيارة يمتلكها مواطنون، 

مقابل 111.884 سيارة وعجلة تابعة لدوائر الدولة.
كما تم االقرتاح عىل مجلس الوزراء االقتصادي تعليق 
اس�ترياد املواد الكمالية ملدة ستة أشهر. وتشمل املواد 
الكمالية مئات السلع والبضائع التي تشكل ما نسبته 

8% من حجم االنفاق العام.
كما تضّمن كتاب امانة مجلس الوزراء اقرتاحا إلصدار 
اصدار سندات س�يادية مقدرة عىل سعر النفط )لهذا 

اليوم( تباع حسب السعر الحايل.
وبحسب املقرتح فإن املشرتي سيمتلك بموجب السند 
ع�ددا محددا من برامي�ل النفط وله الح�ق ببيعها اىل 

الدولة بعد مرور ستة أشهر.
ويهدف املقرتح األخري اىل س�حب أكرب قدر ممكن من 
الس�يولة النقدي�ة يف األس�واق املحلي�ة لتغطية عجز 

امليزانية.
ةوصف�ت وزارة التخطيط الوض�ع االقتصادي واملايل 

للعراق ب�«الصعب جداً«.

وق�ال وكيل وزارة التخطيط ماه�ر حماد، يف ترصيح 
صحف�ي، ان »الع�راق مر بظروف أصع�ب من ذلك يف 
الع�ام 2014 وتجاوزه�ا وإن كان�ت األزم�ة الحالي�ة 

مركبة نتيجة وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأوض�ح حم�اد ان »الحكومة س�ارت لتج�اوز هذه 
األزم�ة بمس�ارين إصاحيني )بعيد ومتوس�ط املدى( 
يتعلق األول بأنه يجب أال يبقى اقتصاد العراق مرتبطاً 
بالنف�ط ال�ذي يتع�رض س�عره لتقلبات ب�ني الحني 
واآلخر، واملس�ار املتوس�ط املدى هو اتخ�اذ إجراءات 
رسيعة، والحكومة س�ائرة بهذي�ن االتجاهني ويوجد 
اجتم�اع ولق�اء يوم�ي واج�راءات تتخ�ذ، ألن حج�م 

املشكلة كبري«.
وأض�اف ان »م�ن ب�ني االج�راءات التي ت�م اتخاذها 
هي ضغط النفق�ات عىل جميع مفاص�ل الدولة بكل 
قطاعاتها ومح�������اول�ة حماية طبقات املجتمع 
الهش�ة والفقرية والقط�اع الخ�اص« م�������ؤكداً 
ان »املرحل�ة تتطل�ب ق�رارا وإرادة سياس�ية موحدة 
وحكوم�ة قوي�ة الت����خاذ ق�رارات تس�هم بتقليل 

حجم الرضر ألن املشكلة كبرية«.
وأردف وكي�ل وزير التخطي�ط ان »موضوع تخفيض 
رواتب املوظفني صعب جداً بالنس�بة للدولة«، الفتاً إىل 
أن الحكومة تحاول أال تلجأ إليه وإبعاده عن األذهان، 
ولكن ال بد من عم�ل هيكلية جديدة للرواتب، إذ تنفق 
الدول�ة عىل الروات�ب 70 ترليون دين�ار، بينما أضحت 
عائ�دات النف�ط ال تحق�ق س�وى 30 ترلي�ون دينار، 
وليس من املعقول أن تقوم الحكومة بانفاق ما يدخل 
إليها من عائ�دات عىل رواتب املوظفني، وإهمال باقي 
رشائ�ح املجتمع، علماً إن الحكوم�ة أقدمت عىل إلغاء 

نفقات الدولة بكل مفاصلها.
وكش�ف وكي�ل وزارة التخطي�ط، ع�ن أن أي ق�رار 
سيصدر؛ س�تصدر معه قرارات مكملة للتخفيف عن 
املوظف�ني، من بينها اس�تقطاع الق�روض وتخفيض 
إيج�ارات الدولة وتخفيض س�اعات العمل والس�ماح 

للموظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأك�د ان »رواتب الش�هر الحايل لم يتم املس�اس بها« 
موضحا ان »العراق س�يلجأ أيضا للق�روض الداخلية 

األزم�ة  ه�ذه  لتج�اوز  والخارجي�ة 
املركبة«.

بدوره، استبعد مستشار رئيس الوزراء 
عب�د الحس�ني الهن�ني املس�اس برواتب 

املوظفني.
وق�ال الهن�ني، يف ترصيح صحف�ي، ان 
»الع�راق ملتزم بجمي�ع التزاماته املالية 
م�ع املؤسس�ات املالية الدولي�ة، وهناك 
تفاهم�ات للتعام�ل م�ع أزم�ة انحدار 
أس�عار النفط وأزمة كورونا وهي أزمة 
عاملي�ة غ�ري متعلق�ة بالع�راق فق�ط، 
ولألس�ف هن�اك م�ن يتحدث م�ن دون 
معرفة ع�ن أرقام غ�ري صحيحة لديون 
الع�راق الخارجية، والواق�ع انها بحدود 
23 ملي�ار دوالر، وأيض�ا هن�اك دي�ون 
ش�به ميت�ة، فضا ع�ن الدي�ن الداخيل 
الذي ال يش�كل خطراً سيادياً عىل الدولة 

العراقية«.
املوازن�ة  فري�ق  أن  الهن�ني  وأض�اف 
وبالتع�اون مع اللجن�ة املالية يف مجلس 
النواب يعالج مش�كلة ضع�ف اإليرادات 
بس�بب انح�دار أس�عار النف�ط، وهناك 
إج�راءات يف الرتش�يد ومن�ع اله�در وال 
أعتق�د أن هناك خطراً جدياً يهدد رصف 
الرواتب بش�كل عام، وهن�اك مقرتحات 
لوق�ف تس�ديد أقس�اط الق�روض التي 
اس�تلفها املوظفون ملدة محددة مرتبطة 

بمدة األزمة املالية.
وأوضح أن »نموذج املوازنة الجديد س�يكون بسعرين 
للنفط األول ثابت يغطي جميع النفقات التي ال يمكن 
تجاوزها أهمها الرواتب واألدوية وتسديد مستحقات 
املزارعني بعد نجاح املوس�ع الزراعي وتس�جيل أرقام 
قياس�ية يف اإلنتاج الزراعي بعد تطبيق سياسة )دعم 
مخرج�ات االنت�اج( الت�ي أدت اىل تس�ليم أكثر من ٥ 
ماي�ني طن من القمح وزيارة إنتاج الرز نحو 13 مرة 
وينطبق األمر عىل منتج�ات زراعية أخرى، حيث عاد 
الع�راق يصدر الحب�وب بعد غياب أكثر من خمس�ني 

عاما«.
وب�ني الهنني، أن »الس�عر الثاني للنف�ط هو املتحرك، 
وهذا سيمول املشاريع والعجز الذي سيظهر يف الجزء 
الثابت من املوازنة، حيث من املعول أال يزيد العجز عن 
20 تريلي�ون دين�ار وهو رقم معقول وضمن النس�ب 
املقبول�ة مع حج�م املوازنة أو النات�ج املحيل اإلجمايل 

للباد«.

جملس الوزراء يقرتح خطوات للحفاظ على »االحتياط األجنيب«.. والتخطيط ترجح »هيكلة« الرواتب.. ومستشار: حنتسب املوازنة بسعر البنزين

السلطات تضع »خطط إنقاذ« للخروج من األزمة االقتصادية

العدد )2126(   27     نيسان    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل 
جاب�ر، أم�س االح�د، ان محاوالت 
استهداف الحشد الشعبي يف االنبار 
خاص�ة م�ن قب�ل كيان�ات س�نية 
إىل  مش�رياً  ومس�تمرة،  معروف�ة 

وقوف أمرين وراء تلك املطالب.
وق�ال جاب�ر، يف ترصي�ح صحفي، 
بإخ�راج  الكرابل�ة  »مطالب�ة  إن 
قطعات الحشد الشعبي من القائم 
بحج�ة انها ممتل�كات خاصة غري 
م�ربر خاص�ة وان األرض خالي�ة 
وليس فيه�ا اس�تثمارات”، مؤكدا 
أن “قطعات الحش�د ه�ي قطعات 
رس�مية وتواجدها مرهون بخطط 

عسكرية اتحادية«.

الترصيح�ات  “تل�ك  ان  وأض�اف 
يق�ف خلفه�ا امري�ن: األول يتعلق 
بتنفي�ذ م�ا تملي�ه عليه�م القوات 
االمريكي�ة التي تخىش من الحش�د 
بحجة وج�ود مخاوف الس�تهداف 
املصالح االمريكية يف االنبار ومنها 
قاعدة عني األس�د، اما االمر الثاني 
فه�و محاولة الكرابلة الهيمنة عىل 
مواق�ع اس�تثمارية غ�رب االنب�ار 
املناف�ذ  تج�ارة  ع�ىل  والس�يطرة 

الحدودية”.
السياس�يني  بع�ض  أن  إىل  يش�ار 
طالب�وا مؤخ�را بإخ�راج الحش�د 
الش�عبي من مناطق غ�رب االنبار 
وتحدي�دا القائ�م، عازي�ن ذل�ك اىل 
 “ م�ع  التحري�ر  مع�ارك  انته�اء 

داعش”.

نائب يتحدث عن »اختالق حجج« الستهداف 
احلشد الشعبي واخراجه من االنبار

      بغداد / المستقبل العراقي

الق�وى  الجمهوري�ة  الرئي�س  دع�ا 
السياس�ية، أمس األحد، اىل حس�م ملف 
تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة برتش�يح 
وزراء كفوئني نزيهني قادرين عىل ادارة 

الدولة بمسؤولية..
وخ�ال اجتم�اع للرئيس بره�م صالح 
يف الق�رص الرئ�ايس يف بغ�داد مع رئيس 
رئي�س  العراقي�ة  الرتكماني�ة  الجبه�ة 

لجن�ة حق�وق اإلنس�ان النيابية أرش�د 
الصالح�ي، ش�دد ع�ىل »أهمي�ة توحيد 
الجه�ود بني القوى السياس�ية لحس�م 
مل�ف تش�كيل حكوم�ة جدي�دة تراعي 
حقوق جميع مكونات الش�عب العراقي 
وتلب�ي مطالبه�م املرشوع�ة يف تحقيق 

اإلصاحات املنشودة«.
وأش�ار إىل »رضورة ترش�يح العن�ارص 
الكف�وءة والنزيه�ة الق�ادرة ع�ىل إدارة 
مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية«.. 

منوها بالتضحيات الت�ي قدمها املكون 
الرتكمان�ي الذي يش�كل املك�ون الثالث 
يف الب�اد بع�د العرب واالك�راد يف الحرب 
ض�د اإلره�اب ودوره البّناء يف ترس�يخ 

التعايش السلمي يف العراق.
ب�دوره، أك�د الصالح�ي أن »الرتكم�ان 
حريصون عىل املساهمة الفعالة يف بناء 
وتقدم الباد ومتمسكون يف دعم الجهود 
التي تبذل لتوحيد الصفوف واملواقف من 
أجل تعزيز الحال�ة الوطنية وبما يحقق 

املصلحة العليا ألبناء شعبنا العراقي«.
وعىل الصعيد نفس�ه طال�ب القيادي يف 
الجبه�ة الرتكماني�ة نياز معم�ار أوغلو 
الجدي�دة  الحكوم�ة  بتش�كيل  املكل�ف 
مصطفى الكاظمي بأخذ موافقة ممثيل 
املك�ون يف الربمل�ان العراقي قب�ل تقديم 
اي مرش�ح تركمان�ي لش�غل منصب يف 
حكومته.وق�ال أوغل�و يف بي�ان، »حالنا 
حال الش�يعة والس�نة والكرد ولن نقبل 
باإلطاق ترش�يح أح�د ألش�غال املقعد 

إال  الكاظم�ي  حكوم�ة  يف  الرتكمان�ي 
بالع�ودة اىل ن�واب الرتكمان التس�عة«. 
ورفض بشدة »االستخفاف بحق مكون 
ثال�ث يف الع�راق بق�وام ثاث�ة ماي�ني 

مواطن عراقي تركماني«.
وكان النواب الرتكمان يف الربملان العراقي 
قد أعلن�وا خال اجتماعه�م بالكاظمي 
منتصف الش�هر الح�ايل أن االخري تعهد 
بتمثي�ل املك�ون الرتكمان�ي يف حكومته 

املقبلة التي سيشكلها.

رئيس اجلمهورية يدعو القوى السياسية اىل حسم ملف تشكيل احلكومة 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، املوقف الوبائي 
اليومي لإلصابات املس�جلة بفريوس كورونا 
املس�تجد يف الع�راق، فيما رج�ح مدير صحة 
الرصافة يف العاصمة بغداد اللجوء ل� »الحظر 
املناطق�ي«. واك�دت وزارة الصح�ة يف بيان، 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، عىل« 
تطبي�ق التوجيهات الخاصة بوج�وب ارتداء 
الكمام�ات خ�ارج املن�ازل من قب�ل الجميع 
ومحاس�بة املخالف�ني«، مش�رية اىل« فحص 
)3074( نموذج يف كافة املختربات املختصة يف 
العراق، وبذلك يك�ون املجموع الكيل للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض يف العراق 

.»)71471(
واش�ارت اىل ان مختربات الوزارة سجلت لهذا 

اليوم )٥7( إصابة يف العراق موزعة كالتايل: 
بغداد/ الرصافة: 17

بغداد/ الكرخ: 8
مدينة الطب: 4

البرصة: 8
ميسان: 2

بابل: 10
املثنى: 7

صاح الدين: 1

- الوفيات: حالة واحدة يف مدينة الطب
- الشفاء: 39 حالة

مجموع اإلصابات: 1820
مجموع الوفيات: 87

مجموع حاالت الشفاء: 1263.
يف  الرصاف�ة  صح�ة  مدي�ر  رج�ح  ب�دوره، 
العاصمة بغداد عبد الغني الس�اعدي، األحد، 

اللجوء ل� »الحظر املناطقي«.
وقال الساعدي يف بيان تلقت املستقبل العرقي 
نس�خة منه، »ق�د نلج�أ إىل الحظر الش�امل 
املناطق�ي والحج�ر املنزيل يف بع�ض املحات 
وحس�ب أعداد اإلصابات ب ف�ريوس كورونا«، 
الفت�ا اىل أن »املوقف الوبائي ل فريوس كورونا 

ال ي�زال يف خط�ر ولم نص�ل إىل املرحلة اآلمنة 
من خال املتابعة بظه�ور حاالت إصابات يف 
مناطق متع�ددة يف الرصافة مما يتطلب بذل 
املزيد م�ن الجهود خصوص�ا يف املناطق التي 
تتصدر إلع�داد اإلصابات وه�ي )الزعفرانية 
ومدينة الصدر والرشاد(«. وأضاف، »تم وضع 
خطة عمل موس�عة يتم من خالها تقس�يم 
وتهيئ�ة  ومستش�فيات  كقطاع�ات  العم�ل 
املختربات الخاصة بهذه املؤسس�ات وتجهيز 
العاملني يف مخترباتها من حيث مواد الفحص 
والخربات عىل شكل فرق جاهزة للعمل بواقع 
)1٥0 فري�ق( رصد وبائي لفحص )10000( 
االف مري�ض يومآ وأخذ عيناته�م وتوزيعها 

ع�ىل عدد الفري�ق الذي ذكرن�اه، وهي خطة 
لفحص أكرب عدد من الرصد الوبائي ل فريوس 
كورون�ا يف كافة املناطق الواقعة ضمن نطاق 
دائرة صحة الرصافة، اضافة إىل الرتكيز عىل 
املناطق ذات الكثافة الس�كانية لعمل مس�ح 
وبائ�ي ش�امل للحد م�ن انتش�ار الفايروس 
املستجد«. وتابع، أن »هناك أعداد كبرية سيتم 
اإلع�ان ع�ن ش�فاءهم قريبا وذل�ك لظهور 
النتائج األولية لهم والتي كانت سالبة ونحن 
االن بصدد نتائج الفحص الثاني«، مؤكدا عىل 
»متابعة الفرق يف تقديم الخدمات للمامسني 
مل�رىض كورونا يف أماك�ن الحجر الصحي من 
قبل م�دراء املؤسس�ات والتأكيد ع�ىل تواجد 
كافة االختصاص�ات املطلوبة وتوفري األدوية 
املناس�بة له�م واالهتم�ام بنوعي�ة األطعمة 
املقدم�ة لهم بش�كل مس�تمر«. وش�دد عىل، 
»رشاء األدوية واملس�تلزمات الطبية بش�كل 
مستمر لتلبية احتياجات املؤسسات الصحية 
والقطاعات إضافة إىل توفري مستلزمات العدد 
الشخصية للعاملني بالتنس�يق مع الوزارات 
األخرى ومنظم�ات املجتمع املدني«، الفتا اىل 
»رضورة توفري أجود أن�واع األطعمة املقدمة 
للنزالء يف فنادق املامس�ني وال�كادر الخدمي 
املشارك يف تقديم الخدمات لهم وكذلك املرىض 

الراقدين يف املؤسسات الصحية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث حسن كريم الكعبي النائب األول 
لرئي�س الربمل�ان، م�ع امان�ة مجلس 
الن�واب آليات عم�ل اللج�ان النيابية 
ومختل�ف دوائ�ر ومكات�ب الس�لطة 
ازم�ة  لتط�ورات  وفق�اً  الترشيعي�ة 

كورونا املستجد.
جاء ذل�ك خال ترؤس�ه اجتماعا مع 
األمني الع�ام ملجلس النواب س�ريوان 
عب�د الله ، واملدراء العامون يف املجلس 
، بحضور مق�رر خلية االزمة النيابية 

د جواد املوسوي. 
بدوره، اس�تعرض مقرر خلية االزمة 
املس�تقبل  تلق�ت  البي�ان،  بحس�ب 
العراقي نس�خة منه، مقرتح�ا وافيا 
آللية عمل مجل�س النواب خال ازمة 
وباء كورونا املس�تجد وعم�ل اللجان 
والدوائ�ر الربملاني�ة يف ه�ذه الفرتة ، 
اضاف�ة اىل اب�رز الرتتيب�ات الازم�ة 

بشأن عقد الجلسات.

الصحة تسجل )57( إصابة جديدة بـ »كورونا«.. والرصافة تلوح بـ »احلظر املناطقي« الكعبي يبحث مع امانة 
الربملان آليات عمل 

السلطة الترشيعية خالل 
الفرتة امُلقبلة

        بغداد / المستقبل العراقي

دقت منظمتا اليونيس�ف والصحة العاملية ناقوس الخطر بشأن ما يمكن 
أن يتعرض له أطفال العراق من مخاطر نتيجة عدم حصولهم عىل التلقيح 

الروتيني خال جائحة كوفيد-19.
وقالت املنظمتان يف بيان مشرتك تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، »ال 
يحصل إال نصف أطفال العراق الذين ترتاوح أعمارهم بني 12 و23 ش�هراً 
ع�ىل التلقيح الكامل ضد األمراض التي يمك�ن الوقاية منها وال يحصل إال 

ُثلثّي األطفال عىل الحماية من الحصبة«.
وأش�ارتا اىل انه م�ن املرجح أن ينح�ر التلقيح ضّد الحصبة بنس�بة 20 
يف املائ�ة إضافّية بس�بب تعّطل خدم�ات التلقيح نتيجة اس�تمرار جائحة 

»كوفيد-19«، مما يعرّض األطفال األكثر هشاشة لخطر تفيش املرض.
وقالت حميدة السيكو ممثلة اليونيسف يف العراق »علينا أن نشارك بشكل 
كيّل يف حماي�ة األطف�ال العراقيني من »كوفيد-19«، مع ضمان اس�تمرار 
عملن�ا يف الوقت ذات�ه يف حماية األطفال من األمراض الت�ي يمكن الوقاية 
منها. رس�التنا إىل اآلباء يف هذه األوقات غري املس�بوقة ه�ي التأكد من أن 
أطفالهم يتلّقون اللقاحات الروتينية بالتزامن مع اتباع اإلرشادات الوطنية 
واملحلية بش�أن التدابري الوقائية ملواجه�ة »كوفيد-19« بما يف ذلك التباعد 
الجسدي وغس�ل اليدين واّتباع األس�اليب الصحية عند السعال والعطس، 

حسب نصائح الحكومة واملسؤولني يف مجال الصّحة«.
وأش�ارت اىل ان التلقيح ه�و املفتاح إلنهاء وفيات األطف�ال من مجموعة 
أم�راض مثل الحصبة وش�لل األطف�ال مما يمنح األطف�ال الفرصة للنمو 

بصحة جيدة ووصولهم إىل كامل اإلمكانات الكامنة فيهم.
وم�ن جانبه قال ممث�ل منظمة الصحة العاملية يف العراق أدهم إس�ماعيل 
»ال يس�عنا العودة بما س�بق لنا وحققناه من إنج�ازات إىل الوراء. وبينما 
ننتظر التوصل إىل لقاح ضد »كوفيد-19« دعونا نس�تفيد بشكل كامل من 
اللقاح�ات املتوفرة لدينا وذلك من خال ضمان حصول أطفال العراق عىل 

اللقاحات يف الوقت املناسب«.
ونوه اىل ان معدل التلقيح يف العراق قد انخفض يف السنوات األخرية بسبب 

النزاع املستمر منذ عقود ونقص االستثمار يف الخدمات الصحية.
ودع�ت اليونيس�ف ومنظم�ة الصح�ة العاملية حكوم�ة الع�راق إىل زيادة 
االس�تثمار يف الخدم�ات الصحي�ة والب�دء يف التخطيط ألنش�طة التلقيح 
املكثفة والتي تشمل القيام بحمات التلقيح وتحديد األطفال الذين فاتتهم 
جرع�ات اللقاحات والوصول إليهم وذل�ك بمجرد أن تصبح الجائحة تحت 

السيطرة الكاملة.
وس�جل الع�راق أمس الس�بت ٥٥ إصابة جديدة بف�ريوس كورونا لريتفع 
مجموع اإلصابات الكيل اىل 1763 إصابة فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة 
ويبق�ى العدد عن�د 86 وفاة فيما بلغ مجموع حاالت الش�فاء 1224حالة 

وذلك منذ ظهور الوباء يف العراق يف 24 فرباير املايض.

اليونيسف حتذر من تأثري جائحة »كورونا« 
عىل لقاحات األطفال يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر املالي�ة واالقتص�اد يف 
حكومة اقليم كردستان آوات شيخ 
جناب، أمس االحد، عن رفع مذكرة 
اىل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد 
امله�دي الط�اق حص�ة االقليم من 

املوازنة.
مؤتم�ر  يف  جن�اب،  ش�يخ  وق�ال 
صحف�ي عق�ب اجتماع م�ع هيئة 
رئاس�ة برمل�ان اإلقلي�م، ان ق�رار 
ايقاف رواتب اقليم كردستان صدر 
يوم 2020/4/16 ووفد كردستان 
زار بغداد يوم 19 من الشهر الحايل 
وبع�د ع�دة اجتماع�ات حساس�ة 
تمكنا م�ن التوص�ل اىل صيغة مع 
ال�وزراء  ملجل�س  العام�ة  االمان�ة 
برفع مذك�رة اىل رئي�س الحكومة 
االتحادية عادل عبد املهدي الطاق 
حصة اقليم كردستان من املوازنة.

واوض�ح ان تلك املذك�رة قد وصلت 
فع�ا اىل عب�د امله�دي ونأمل خال 
االيام القليلة املقبلة ان نتس�لم الرد 

وان يكون ايجابيا.
وتابع ان »حواراتنا لم تقترص عىل 
املوازن�ة والرواتب فقط بل ش�ملت 

مجاالت اخ�رى منه�ا االتفاق عىل 
االنت�اج املش�رتك للكهرب�اء ورفع 

انتاج الغاز الطبيعي«.
ملجل�س  العام�ة  األمان�ة  وكان�ت 
ال�وزراء، وجه�ت وزارة املالي�ة، يف 
16 نيس�ان الج�اري، بوقف رصف 
كروات�ب  املق�ررة  املالي�ة  املبال�غ 
إلقليم كردستان واسرتجاع األموال 
املرصوف�ة من�ذ كان�ون الثاني من 
الع�ام الح�ايل، عازيًة ذل�ك إىل عدم 
تسديد إيرادات كميات النفط الخام 

املتفق عليها مع إقليم كردستان.
ونهاي�ة 2019، قال وزي�ر النفط، 
ثام�ر الغضب�ان، إن اتفاق�ا تم مع 
أربي�ل، يق�ي بتس�ليم  حكوم�ة 
اإلقلي�م نفطه إىل رشكة )س�ومو( 
الحكومية اعتبارا من مطلع 2020، 
بواق�ع 2٥0 ألف برمي�ل يومياً من 
أصل 4٥0 ألفا منتجة حاليا، مقابل 
تفاهم�ات تس�مح بوض�ع حصة 

لإلقليم يف موازنة الباد.
وتدف�ع بغ�داد ش�هرياً 4٥3 مليار 
إقلي�م  ملوظف�ي  كروات�ب  دين�ار 
كردستان، بحس�ب قانون موازنة 
2019 الس�اري حت�ى اآلن نتيج�ة 

تأخر إقرار موازنة 2020.

بعد إيقاف الرواتب.. مالية اإلقليم: رفعنا مذكرة 
لعبد املهدي وننتظر ردًا إجيابيًا
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    ميسان / سمير ابو الحسن

الزم  دواي  علي  ميسلان  محافلظ  تلرأس 
االجتملاع الثالث علر لخلية أزملة متابعة 
اإلجلراءات االحرتازيلة والوقائيلة ملواجهلة 
فريوس كورونا الذي استضافته رشكة نفط 

ميسان يف قاعة دار ضيافة الركة .
بحضلور معلاون مديلر علام رشكلة نفط 
ميسلان ، عي جاسلم حملود ، ومدير هيأة 
الصحلة والسلامة والبيئلة ،  كفاية حسلن 
محملد ، ومدير اعام الركة االسلتاذ خالد 
واهم كاظم ، ومدير عام صحة ميسلان عي 
العاق ، و مدراء الدوائر املعنية اعضاء خلية 

االزمة .
تم خلال االجتماع اتخاذ عدد ملن القرارات 
االحرتازيلة منهلا :  رفع حظلر التجوال من 
السلاعة السادسلة صباحاً ولغاية السابعة 
مساًء اعتباراً من األحد  ٢٦/٤/٢٠٢٠  ولغاية 

لقلرارات  اسلتنادا    ٢٢/٥/٢٠٢٠ الجمعلة 
اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مع 
شمول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع 
بالحظر الشلامل التام، وباالستثناءات ذاتها 
املعمول بها سابقاً ، واستمرار عمل املصارف 
الحكومية واألهلية يف املحافظة بنسلبة ٥٠% 
وباقلي دوائر الدولة بنسلبة ال تزيد عن ٢٥%  
وحسلب الحاجة والرضورة ، مع  االستمرار 
بالسماح للفئات املسلتثناة سابقاً من حظر 
التجلوال وكل من صدر له اسلتثناء رسلمي 
بموجب موافقة من خلية األزمة ، والسلماح 
للمطاعلم بتقديلم خدمات التوصيلل املنزيل 
فقلط وال يسلمح بفتلح قاعلات اسلتقبال 
الزبائلن فيهلا  ، فضا عن  السلماح بدخول 
جميع الشاحنات يف السيطرات الخارجية إىل 
محافظتنلا عىل إن تخضلع للفحص ولكافة 
واألمنيلة  والوقائيلة  الصحيلة  اإلجلراءات 
واعتباراً من يوم األحد املوافق  ٢٦/٤/٢٠٢٠ 

من الساعة السابعة مساًء ولغاية السادسة 
صباحاً .

كملا تقرر منع عمل وسلائل النقل الكبرية ) 

الحافلات ومركبلات النقل العلام والخاص 
( التي يزيلد عدد ركابها عن )٤ ( أشلخاص 
والسلماح فقط ملركبات األجلرة ) الصالون 

( بالعملل خال مدة فتح الحظلر ، وااللتزام 
بمنلع التجمعلات داخلل املحلات وااللتزام 
بالتباعد الجسلدي واتخاذ التدابلري الوقائية 
الازمة ، وفتح املجمعلات والعيادات الطبية 
يوميلاً خلال ملدة فتلح الحظر باسلتثناء 
يومي الجمعة والسلبت ، والسلماح للشباب 
بممارسلة كرة القدم يف الساحات املثيلة من 
الساعة الثامنة مسلاًء ولغاية الحادي عر 
مسلاًء مع االلتزام بالتوجيهلات واإلجراءات 
الوقائية وسرياجع القرار يف االجتماع القادم 
.وتهيلب خليلة االزملة بالسلادة املواطنلن 
الكلرام االلتزام التلام بالتعليمات واالقتصار 
علىل مغلادرة املنلزل يف الحلاالت الرضورية 
واالسلتمرار بتطبيق أعىل درجات املسؤولية 
وبأقلل عدد ممكن ملن اإلفلراد حفاظاً عىل 
أرواحهلم وأرواح عوائلهلم ، وسليتم إعلادة 
تقييلم القلرارات حسلب املوقلف الوبائلي 

لفريوس كورونا .

حمافظ ميسان يعلن عن »حظر جزئي« يف املحافظة ويدعو املواطنني إىل االلتزام بالتعليامت
ترأس االجتماع الثالث عشر خللية أزمة فريوس »كورونا«

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن وزير النقل املهندس عبد الله لعيبي امس 
األحلد انطاق الرحللة االسلتثنائية للطائرة 
الخطوط الجوية العراقية متوجهة اىل الصن 
الشلعبية بعد توديع الفريلق الصيني الطبي 
يف مطلار بغداد الدويل بحفل رسلمي نظمته 
النقل  بحضور سعادة السفري الصيني زانگ 
تلاو يف العلراق والعديلد من وسلائل االعام 
عرفاناً وتقديراً ملا قدموه خرباء الصن خال 
٥٠ يوماً من دعم وتدريب وأرشلاد للماكات 
الطبية العراقية والتي ساعدت العراق بشكل 
كبلري عىل محاربة الفايروس بطرق سلليمة 

وبوقت مبكر« .
وأكد لعيبي يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »الوفد غادر عىل متن الطائرة التي تحمل 
الطلراز  YI-AQZ/B777 ملن مطلار بغداد 
اللدويل متوجهلاً اىل جمهوريلة الصن ضمن 
رحلة اسلتثنائية مجاناً ملن الناقل الوطني 
تعبرياً عن شلكر الشلعب العراقلي وأمتنانه  
ملا قدمله الخرباء واملستشلارين من خدمات 
إنسلانية طبيلة داعمله للملاكات الصحية 
العراقية للتخلص من وباء كورونا مشرياً اىل 
ان الرحلة ستستغرق حوايل 3٦ ساعة ذهاباً 

واياباً  مسرية بطواقم عراقية ».
وتابلع ان »الطائلرة سلتحمل عنلد عودتها  
شلحنة  تربعات كبرية تلزن مايقارب ال٥٠ 
طلن  تضلم العديد ملن املسلتلزمات الطبية 
والوقائيلة التي تلم تحديدها بالتنسليق مع 
وزارة الصحلة العراقية للخلروج مضياً من 

هذا الوباء« .
يذكلر أن الوفلد الطبي املتخصلص ملواجهة 
فايلروس كورونا وصلل اىل  العلراق بتاريخ 
7/ اذار /٢٠٢٠ برحللة خاصلة مجانية عي 

متن الطائرة األخرض اسلتغرقت 3٦ سلاعة 
لتقديلم املسلاعدات ضمن وقفلة تضامنية 
قدمتهلا جمعية الصداقلة العراقية الصينية 
اىل الشلعب الصينلي الصديق، حيلث بادرت 
بعدهلا الحكوملة الصينية بلرد الجميل عن 
طريق إرسلال مسلاعدات وفريق طبي يضم 
خلرباء متخصيلن واجهلزة حديثلة بعنوان 
التربع إىل الشلعب العراقلي ملواجهة التحدي 
الحايل ضد الڤايروس لتثبت الصن مدى قوة 

عاقة صداقتها مع العراق .

وزير النقل يعلن انطالق طائرة عراقية إىل الصني جللب 
شحنة كبرية من املستلزمات الطبية

كوادر اجلهد الوطني يف قسم الصيانة واالدامة تنجز 
عمليات الصيانة والتأهيل ملعدة التثقيب احلار

    بغداد / المستقبل العراقي

والفنيلة  الهندسلية  امللاكات  تمكنلت 
بهيلأة  واالداملة  الصيانلة  قسلم  يف 
الخلزن والترصيف وبجهود اسلتثنائية 
وامكانيلات ذاتيلة متميلزة ملن اعلادة 
اصاح وتشلغيل معلدة التثقيلب الحار 
)1٢٠٠XL hot tapping( بعلد تعرضها 
لعطلل فنلي، رغلم علدم توفلر األدوات 

االحتياطية الازمة لتصليحها.
قسلم  منتسلبي  ملن  الفنلي  الفريلق 

الصيانلة واالداملة وباالعتملاد علىل الجهود 
الذاتية والخلربات الطويلة تمكلن من إنجاز 
أعملال صيانة وتاهيل املعدة وإعادتها للعمل 

وتشغيلها بنفس كفاءة عملها السابق.
ورغلم الصعوبلات التي مر بهلا فريق العمل 
تم انجاز عمليات الصيانة والتشلغيل بجهود 
ذاتية تمثلت بمدير قسلم الصيانلة واالدامة 
املهنلدس احملد علي عزيلز، وكادر القسلم 

االبطال مملن عملوا جاهدين العلادة تاهيل 
املعدة واعادتها للعمل الفعي.

ابلرز ما جعلل أعملال الصيانلة متميزة هو 
انها نفذت ألول مرة يف العراق ولهكذا معدات 
تخصصية مهمة تم بواسطتها انجاز وتنفيذ 
العديلد ملن العمليلات واملشلاريع الحيويلة 
وزارة  يف  اخلرى  نفطيلة  رشكات  لصاللح 
النفلط، انجزت بنجلاح وبكل كفلاءة ودقة، 
علملا ان كلفة أعمال صيانلة ماكنة التثقيب 

تقلدر   Hot Tapping1٢٠٠XL الحلار 
بحوايل )٥٠٠.٠٠٠( خمسمائة الف دوالر 
أمريكلي يف حلال تصليحهلا وصيانتهلا 

خارج العراق.
كافة التحديات والصعوبات لم تثني من 
عزيمة منتسبي قسلم الصيانة واالدامة 
يف اإلبداع بجميع مجاالت العمل  ، سلواء 
بتنفيلذ عمليلات التحويلر واللحام عىل 
انابيلب التصديلر الناقلة للنفلط الخام 
باسلتخدام هلذه املعلدة ،  او من خال 
العمل علىل صيانتها يف حلال حدوث أي 
عطلل طارئ ،  بفضل الخلربة والكفاءة التي 
تتمتلع بها الكلوادر الوطنيلة يف رشكة نفط 
ميسلان التلي تثبلت يوملا بعد يلوم قدرتها 
واالعملال  املشلاريع  لتنفيلذ  وامكانياتهلا 
والنشلاطات يف شلتى قطاعلات العمل ، كما 
تاتي يف إطار حرص ادراة رشكة نفط ميسان 
عىل تطويلر نشلاطاتها واالرتقلاء بالعملية 

اإلنتاجية وبما يخدم الصالح العام.

    بغداد / المستقبل العراقي

العاملة  الركلة  علام  مديلر  أعلللن 
إحلدى  البرتوكيمياويلة  للصناعلات 
واملعلادن  الصناعلة  وزارة  رشكات 

عبللد  عقيللل   : املهنلدس 
الزهللرة : علن »إسلتمرار 
الركة وضمن مساهمتها 
الوقاية  إجراءات  الفاعلة يف 
ملن وبلاء كورونلا بتجهيز 
دوائلر ومؤسسلات الدوللة 
بملادة  الخلاص  والقطلاع 
 ) القاصللر   ( الهايبلو 
حملات  يف  السلتخدامها 
التعقيم والتعفري«.  وأشلار 
اىل ان الركلة قامت خال 
بتجهيلز  املاضيلة  الفلرتة 

قائممقامية قضاء القرنة وقضاء الزبري 
ورئاسلة صحة البلرصة ومديرية بلدية 
البرصة وغاز البلرصة بكميات مختلفة 
ملن الهايبو وبسلعر ) ٢٢٥ ( ألف دينار 

للطن الواحلد .

الصناعات البرتوكيمياوية تواصل جتهيز مؤسسات 
الدولة والقطاع اخلاص بمـادة القارص

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين عن تفعيل بطاقات املاسلرت كارد لعدد من 
دوائر الدولة واسلتام رواتب موظفيها لشلهر نيسلان ألول مرة 

عرب البطاقة اإللكرتونية.
وقال املكتب اإلعامي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«، 
نسلخة منه ان مدراء حسلابات عدد من الدوائلر خاطبوا اإلدارة 
العاملة للمرصف ملن اجل تفعيلل بطاقلات موظفيهم ورصف 
رواتبهلم الكرتونيا وقد اتخلذ املرصف اإلجراء اللازم وبالرسعة 

املمكنة«.
ودعلا »مدراء حسلابات الدوائلر األخرى اىل ان تحلذو حذو هذه 
الدوائلر وانتهاج خطلوات ذلك حتى يتم منلح الرواتب الكرتونيا 
ملن أجل تجنلب التعامل بالنقلد الورقي واالعتماد علىل التداول 

اإللكرتوني.

الرافدين يعلن تفعيل املاسرت كارد لدوائر واستالم 
راتبها الشهري الكرتونيًا

    بغداد / المستقبل العراقي

رحللللللة   3٠ تسليري  األحلد،  املس  النقلل،  وزارة  أعلنلت 
شللركلة  طللائلللرات  ملتلن  عللللى  اسللتلثلنلائليلة 
اللخلطللوط اللجلويلة العراقية إلعللادة العراقين العالقن يف 

دول الخارج خال األسبوع املايض.
وقالت مدير إعام الوزارة فطومة املوسلوي، يف ترصيح صحفي 
إن »3٠ رحلللة جوية الجلللاء الللعللراقلليللن اللعلاللقلن 
فللي اكللثللر من 1٢ وجلهلة دوللليللة انلطلللقلت خللال 
األسلبلوع امللاضلي ملن ملطلار بلغلداد اللدوللي«، موضحة 
أن ا«للرحلات شلملت اللقلاهللرة وعلملان ودبلي وبليلروت 
واللهلنللد  موسلكو  اىل  اضلافللة  وكلواالمللبللور،  ومسلقط 

وأذربليلجلان وإيللران وباكو وأملانيا«.
وأكلللللدت أن »اللللرحللللات تلللم تلسلليليلرهلا بلعلد 
اسللتلحلصلال امللوافلقلات االصلولليللة ملن خلية االزملة، 
ووفللق قللرارات اللجنلة العليلا للصحلة والسلامة الوطنيلة، 

وبالتنسيق ملع وزارتلي الخارجية والصحة«.
وأضللافلللت املللوسلللوي أن »جلمليللع الللطللائلللرات 
الللوطللنللي  الللنللاقللل  الللتللابللعللة ألسللللطلللول 
وتللعللقلليللمللهلللا  تللعللفلليللرهلللا  تللم 
بللالللكللامللل قلبلل ملغلادرتلهلا، ملن قبل فلرق مختصة 
معتملدة كلخلطللوة وقللائلليلللة احللتللرازيلللة ضلللد 

فليلروس كورونا«.
وأشللللارت إلللى أن »هلنلاك ملنلاشلدات ملن قبل املواطنن 
العالقن يف العديد من اللدول، وان الوزارة أحالت هذه املناشدات 
إىل خلية األزمة بغية اللسللملاح بتسليري رحللات لتلك اللدول 

إلعادتهم.

النقل: سرينا »30« رحلة استثنائية إلعادة العراقيني 
العالقني بدول العالـم خالل األسبوع املايض

     المستقبل العراقي/ الغانم

أعللن محافلظ واسلط، محملد جميلل 
 3٠ ملن  أكثلر  »تهيئلة  علن  املياحلي، 
اللف قطعلة أرض سلكنية لتوزيعهلا يف 

املحافظة.
وقلال املياحي يف بيلان تلقت »املسلتقبل 
العراقي«نسلخة منله »عقدنلا اجتماعاً 
مهماً ملع لجنة السلكن يف املحافظة من 
أجل امللي قدما بشلمول كافلة رشائح 
املجتملع بقطلع االرايض السلكنية وهو 

أبسط حق من حقوقهم«.
وأشلار اىل ان »أكثلر ملن 3٠ أللف قطعة 
أرض سلكنية جاري تهيئتهلا للتوزيع يف 
عملوم املحافظة، وامللاكات البلدية تبذل 
جهودا كبرية السلتكمال اجلراءات الفرز 

واالستماك«.
وأضاف املياحي »طموحنا أن نصل ألكثر 
ملن 7٥ الف قطعة ارض لشلمول جميع 
املستحقن، ولدينا ما يكفي من املساحات 
واملواقلع املميلزة لفرزهلا وتوزيعها عىل 

الرائح املشمولة بالتوزيع وهي:
1. املوظفن }عسكرين و مدنين{.

٢. شهداء الحشد الشعبي.
3. الشهداء السياسين.

٤. جرحلى الحشلد الشلعبي واألخطلاء 
العسكرية.

٥. شهداء اإلرهاب.
٦. األطباء االختصاص وتقنيي ومساعدي 

التخدير.
7. األرامل واملطلقات واملشمولن بالرعاية 

اإلجتماعية.
٨. ذوي االحتياجات الخاصة.

٩. األساتذة الجامعين.
1٠. اإلعامين والصحافين.

11. املتقاعدين.
1٢. أعضاء النقابات كافة.

والرياضيلن  الرياضيلن  اللرواد   .13
املتميزين أصحاب اإلنجازات.

}الخاصلة   1٤٠ بامللادة  املشلمولن   .1٤
باملتنازع عليها{

1٥. املهجرين.
1٦. السجناء السياسين.

17. موظفلي وزارة البلديلات واالشلغال 
}بلدية الكوت - بلديات واسط{«.
1٨. موظفي التسجيل العقاري.

وقال محافظ واسط »حريصون جدا عىل 
املي بشلمول جميلع املواطنلن بقطع 
األرايض السلكنية، ولدينلا حللول مهمة 
لتوفري السلكن املائم علرب خطط عديدة 
السلكني واالسلتثمار  منهلا االسلتثمار 
بالبنى التحتية وسنقدم كافة التسهيات 
للمسلتثمرين يف قطاع اإلسلكان ملا يمثله 

من أهمية يف القضاء عىل أزمة السكن.

حمافظ واسط يعلن هتيئة أكثر من »30« ألف قطعة 
سكنية لتوزيعها

دعا سكان احملافظة إىل التعاون مع الكوادر الصحية واألمنية لتطبيق اإلجراءات الوقائية

حمافظ البرصة يوجه بتشديد اإلجراءات اخلاصة بحظر التجوال الصحي
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وجه رئيس خلية األزمة العليا يف البرصة املحافظ 
اسعد عبد االمري العيداني كافة القطعات االمنية 
بتجديلد اإلجلراءات االمنيلة الخاصلة بتطبيلق 
حظر التجوال الصحي يف كافة مناطق محافظة 
البرصة ال سليما قضلاء الهارثة الواقع شلمال 

املحافظة.
وقال العيداني، يف بيان تلقت املسلتقبل العراقي 
نسلخة منه أنه »وجله كافة القطعلات االمنية 
املكلفة بالتشديد يف تطبيق فرض حظر التجوال 
الصحي بشلكل تام يف مركز املحافظة واالقضية 

والنواحي«.
بتطبيلق  األمنيلة  القيلادات  وجله  أنله  وبلن 
اإلجلراءات األمنيلة الخاصلة بالحظلر الصحي 
وبالخصوص يف مناطق قضلاء الهارثة من أجل 
سلامة املواطنلن. وداعلا العيداني كافلة أبناء 
الشلعب البرصي للتعاون مع الكلوادر الصحية 
للحلد  الوقائيلة  لتطبيلق اإلجلراءات  واألمنيلة 

ملن وباء كورونلا املسلتجد«.وكان رئيس خلية 
األزمة العليا يف البرصة املحافظ اسلعد العيداني 
قد وجه شلكره ألهايل قضاء املدينلة اللتزامهم 
بالحظلر الصحلي والذي سلهل عمليلة وصول 

الفرق الصحية ملعالجة وكشف بعض اإلصابات 
بملرض كورونا يف بدايلة االصابات ، موضحاً ان 
هذا التعاون سلاهم يف اإلرساع باتخاذ اإلجراءات 

الرضورية للحد من انتشار املرض .

الزراعة تعلن بدء موسم حصاد حمصويل احلنطة 
والشعري يف كربالء

    كربالء / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية زراعة كرباء املقدسة عن 
بلدء عمليلة الحصاد ملحصلويل الحنطة 
 ، الحلايل  الزراعلي  للموسلم  والشلعري 
فيما أكملت كافلة التحضريات الخاصة 
بالتسلويق والحصلاد لضملان نجلاح 

املوسم يف املحافظة« .
تلقلت  بيلان  يف  املديريلة  وأوضحلت 
منله،  نسلخة  العراقلي«  »املسلتقبل 
انها قاملت بتهيئلة كافة املسلتلزمات 
الرضوريلة لعملية الحصاد والتسلويق 
ملن خلال تنفيلذ الخطلة املوضوعلة 
للموسلم الزراعي ٢٠1٩ ل ٢٠٢٠ ، فيما 
توقعت املديرية تسويق ) 7٨ ( ألف طن 
من محصول الحنطة بعد أكمال حصاد 
املسلاحة املزروعة والبالغلة ) ٨1٩1٦ ( 

دونماً لعموم مناطق املحافظة« .
وأكد مديلر زراعة كرباء املقدسلة عىل 

»أهميلة وإكملال التحضلريات الازمة 
لضملان نجاح املوسلم الزراعي وعملية 
الحصلاد والتسلويق ملن خلال توفري 
الحاصلدات واألرشاف امليدانلي من قبل 

الكلوادر املختصة ، فضاً عن التنسليق 
مع منافلذ التسلويق يف سلايلو كرباء 
ملن أجلل اسلتام محصلول الفاحن 

واملزارعن .
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اعالن صادر من الدائرة القانونية/ املحكمة العسكرية السادسه
اىل املتهمني الغائبني املدرجة اسمائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة ازائهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينه إزاء اسم كل منكم من قانون العقوبات العسكري وقانون 
العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ يف القضايا املؤرشة إزاء اسمائكم وبما أن محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغك يف الصحف املحلية عىل أن تحرضوا أمام املحكمة العسكرية 
يف األنبار خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا االعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابياً واعطاء الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض 

عليكم وإلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائكم أن يخرب الجهات العسكرية بذلك استنادا للمادة )٨١( من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكرية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٧

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية السادسة

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم 33 / لسنة 2020
م: )مرشوع انشاء املمر الثاين لطريق امليمونة ـ السالم (  

)رقم املناقصة 33/ لسنة 2020( 
١ ـ يرس ) محافظة ميسان( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل )بمرشوع 
انشـاء املمر الثاني لطريق امليمونة ـ السـالم  وبمبلغ قدره ) ٨,٣٠٦,١5٠,٠٠٠ ( )فقط ثمانية مليار وثالثمائة 
وسـتة مليون ومائة وخمسـون الف دينار فقط( وبمدة تنفيذ )٦٠٠( يوم )سـتمائة يوما( املرشوع هو عبارة 
عن تجهيز املواد واملعدات للقيام باعمال تنظيف املوقع ورفع كافة العوارض والكتل الخرسـانية والقيام بقشط 
الشـارع والدفن للشـوارع ومد القالب الجانبي وفرش الحىص الخابط وحسـب جدول الكميات  املرفق بالوثيقة 
القياسـية وايضـا القيام بتجهيز املـواد واملعدات الالزمة لنصب عالمات مرورية وارشـادية واسـتداللية وتنفيذ 
قناطـر مختلفة االحجام بموجب جدول الكميات املعد من قبل الدائرة املسـتفيدة وتجهيـز املواد للقيام باعمال 
التبليط وحسـب جداول الكميات املرفقة وعىل مقدم العطاء زياره املوقع وبصحبه مسـاحي الدائرة املسـتفيدة 

لالطالع عىل واقع حال موقع املرشوع ( .
ـ ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية )يحدد الحقا( 

١ ـ عـىل مقدمـي العطاءات املؤهلني والراغبـني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ) محافظة ميسـان 
/ قسـم العقـود الحكوميـة / ٠٧٧٠٧٣٩5٠٨٦( )خالل الدوام الرسـمي( وكمـا موضحـة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات
٢  ـ متطلبات التاهيل املطلوبة :

أ ، شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة
ب ـ اجازة ممارسة املهنة وهوية تصنيف املقاولني العراقيني ورشكات املقاولة العراقية النافذة 

ج ـ براءة الذمة او كتب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب 
و ـ كتـاب حجـب البطاقة التموينية للمشـمولني بهـا واالوراق الثبوتية للمدير املفوض )هويـة االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية او البطاقة املوحدة وبطاقة السكن( 
د ـ عقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس

رـ  سـيولة نقديـة بمبلـغ )٦٢٢,٩٦١,٢5٠( سـتمائة واثنان وعرشون مليون وتسـعمائة وواحد وسـتون الف 
ومائتان وخمسون دينار فقط

ش ـ الدرجة والتصنيف / الثالثة /انشائية 
ح ـ اعمـال مماثلة )خربة تخصصية ( بمبلغ ال يقل عن )4,٩٨٣,٦٩٠,٠٠٠( ولعقد منجز واحد للسـنوات )١٠( 

تسبق موعد غلق املناقصة لتنفيذ عقود مماثلة العمال هذا العقد وتم انجازها بنجاح 
خـ  حسـابات ختامية / يجب تقديم امليزانية العامة  املدققة من قبل املحاسـبني القانونيني تعرض الوضع املايل 

الخر سنتني ويجب ان تكون رابحة او الخر سنتني تسبق عام ٢٠١4 االزمة املالية 
ذ ـ معـدل االيراد السـنوي بمبلغ )5,٠5٢,٩٠٨,٠٠٠( وملدة خمسـة سـنوات من تاريخ غلـق املناقصة مع عدم 

الرضورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة 
٣ ـ بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل ) محافظة 
ميسان / قسم العقود الحكومية ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) ٢5٠,٠٠٠ مائتان وخمسون الف دينار 
فقط( غري قابلة للرد ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف الرسمية( ان اسلوب الدفع 
سـيتم من خالل )دفع مبارش( وسيتم استالم الوثائق / التسـليم باليد ويكون العطاء نافذا ملدة ثالثة اشهر من 

تاريخ غلق املناقصة 
4 ـ يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )محافظة ميسان / مديرية التخطيط يف ميسان / قرب دائرة الهجرة 
واملهجريـن يف ميسـان / لجنة فتح العطـاءات / الطابق االول( يف املوعد املحدد يـوم االحد املوافق ٢4/5/٢٠٢٠ 
السـاعة الثانية عـرش ظهرا علما انه اخر موعد لغلق املناقصة والعطاءات املتاخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح 
العطـاءات بحضـور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبـني بالحضور يف العنوان التايل )  محافظة ميسـان / 
مديرية التخطيط يف ميسـان / قرب دائرة الهجرة واملهجرين يف ميسـان  / لجنة فتح العطاءات /الطابق االول (  
يف الزمان والتاريخ يوم االحد املوافق ٢٠٢٠/5/٢4   كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء خطاب ضمان 

مرصيف او صك مصدق وبمبلغ ) ٨٣,٠٦٢,٠٠٠( ثالثة وثمانون مليون واثنان وستون الف دينار فقط( 
5 ـ العناوين املشار اليها انفا هي ) محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية(

٦ ـ تعتـرب املرفقـات املدرجـة يف الوثقة القياسـية ) جـدول الكميات / الـرشوط العامة / الـرشوط الخاصة /
املواصفات الفنية واملخططات جزء ال يتجزء من الوثيقة وملزمة للمناقصني

٧  ـالدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ  العطاءات  
٨ـ  الدائـرة غـري ملزمـة باالحالة والدخول بأي التـزام تعاقدي مالم تقـر املوازنة لعـام ٢٠٢٠ او موافقة وزارة 

التخطيط بذلك 

عيل دوام الزم 
حمافظ ميسان

اعالن متديد مناقصة خارجية للمرة الثانية
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن تمديد اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالشـرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشـعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل وثائق املناقصة وحسـب املبلغ املؤرش ازائها 
وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

١ ـ سـيتم تنفيـذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسـية الوطنيـة التي حددتها تعليمات تنفيذ العقـود الحكومية رقم )٢( لسـنة ٢٠١4 والصادرة من وزارة 
التخطيط

٢ ـ يتم تسـليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسـم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسـم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة 
لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  ـ الشعيبة ـ محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 5/4 
/٢٠٢٠ السـاعة الثانية عرش ظهرا حسـب توقيت مدينة البرصة املحيل( بدال من ٢٠٢٠/4/٢٦ ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسـمية يسـتمر االعالن اىل ما بعد 
العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سـوف ترفض  وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضـور يف العنـوان االتـي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االسـتعالمات الرئيسـية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامةـ  الشـعيبةـ  محافظة البرصة / 

جمهورية العراق يف ٢٠٢٠/5/4 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
٣ ـ املبلغ التخميني للمناقصة ) ٨٢5,٠٠٠( ثمانمائة وخمسة وعرشون الف دوالر امريكي فقط 

4 ـ تقديـم كافة الوثائق املشـار اليها يف الوثيقة القياسـية املرفقـة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقـة بيانات العطاء ( ابتداء مع العطـاء مصادقة من قبل الجهات 
املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اسـتمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االسـتمارات املدرجة يف القسـم الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او 

البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5ـ  متطلبـات التأهيـل : عـىل مقدم العطـاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرتـه عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القسـم الثالث )متطلبات التاهيـل الالحق( من الوثيقة 

القياسية ابتداء مع العطاء
 ٦ ـ تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من الوثيقة القياسية وان تكون وموقعة ومختومة

 ٧ـ  تحديـد مـدة نفاذيـة العطاء بفرتة ال تقل عن )١٢٠( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي 
ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة

٨ ـ تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي 
وبمبلغ قدره )١٦5٠٠( $ سـتة عرش الف وخمسـمائة دوالر امريكي فقط والمر رشكتنا ويتضمن االشـارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن 

)٢٨( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
٩ـ   شـمول العمـال العراقيـني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الـرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والـزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل 

التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
١٠ ـ تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية 

)MSDS( مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة 
 للطلبيات الكيماوية املعلنة 

١١ ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
١٢ ـ جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

١٣ ـ لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات 
١4 ـ لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
١5 ـ لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
١٦ ـ عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها
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والتـي تخص   )٢٠٢٠
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العراق أمام خيارات صعبة
           لقمان عبد الرحيم الفيلي

م�ع كلِّ بالٍء تأتي ف�رٌص قد تغافلنا عنها 
او تعّمدن�ا يف تأجيله�ا خوفاً من املجهول 
او جبن�اً من تحّمل املس�ؤولية. اآلن لدينا 
فاجعة جائحة كونّية ال مفَر منها، لنقنع 
أنفسنا ونقول إّنها من قضاء الله وقدره، 
او لنقل س�وء توفيق البرشّية وجش�عها. 
ع�ى كّل ح�ال نقط�ة التحول يف املس�ار 
الب�رشي قد حدث�ت وال يمك�ن أن تذهب 
م�ن دون رضيب�ة قاس�ية او اس�تفادة 
منه�ا كفرصة. فالتاري�خ يصنع من قبل 
الش�عوب الت�ي تواجه املح�ن بثقة عالية 
واطمئنان بأّن س�نن الله معها، فهل نريد 
أن نكون جزءا من صنع التاريخ، ام نبقى 

عى هامشه؟ لنا الخيار. 
جمهوري�ة ٢٠٠٣ تواج�ه أزم�ة مزمن�ة 
مخرجاتها غري صحّية، الزمن ال يخدمها، 
ونوع�اً،  كم�اً  عنه�ا  يبتع�د  جمهوره�ا 
يأم�ل له�ا الصديق باالنف�راج وبمعالجة 
أمراضها النفس�ية والجسدية، ويأمل لها 
العدو موتها وأن يشارك يف خنق أنفاسها 
األخ�رية. هذه الجمهوري�ة فقدت الكثري 
م�ن جم�ال ش�بابها وكأّنها تش�يخ قبل 

زمانها. 

ي�ا ت�رى كي�ف س�تعيد ه�ذه العملي�ة 
السياس�ية حيويتها وش�بابها؟، أي نوع 
م�ن النقاه�ة واإلص�الح تحت�اج إلعادة 
عافيته�ا؟، قد نحت�اج إىل حرك�ة وطنية 
ش�املة تقودنا باتج�اه بوصلة صحيحة 
بدل التيه الذي نح�ن فيه. من جانب آخر 
نرى املزيد من األحزاب والتكتالت الصغرية 
القائمة عى املصالح الذاتية الضيقة تزداد 

سعة يف واقعنا السيايس. 
ضعف تشخيص طبيعة جمهورية ٢٠٠٣م 
أدى إىل اخت�الط األم�ور يف معرفة الجواب 
عن: أين تكم�ن حدود نهاي�ة الحكومة؟ 
وأين تكمن ح�دود بداية الدولة؟ أصبحت 
الحكومة عندنا )يف العقل الباطني( تعني 
الدول�ة، وأصبح�ت الدول�ة تعن�ي عندنا 
التعقيد والروتني القاتل، ومن جانب آخر 
ن�رى اخرتاق�ات الحكوم�ة للدول�ة فهي 
تنته�ك كل حصونها وخصوصاً من خالل 
ترس�يخ عملي�ة املحاصص�ة ع�ى أغلب 
املستويات اإلدارية واملسلكية، ناهيك عن 
السياس�ية. عندما نعرف حدود وحصانة 
كل منهما عندها سنعرف ماذا يعني بناء 

الدولة؟. 
إذ ش�بابنا يتطلع إىل إرج�اع هيبة الدولة 
وقوته�ا، آمل�ني بأن تك�ون م�ن املعايري 

واملطالب األساس�ية لالنتخاب�ات املقبلة. 
وهنا يأتي الس�ؤال؛ هل يمك�ن أن تكون 
لدينا ديموقراطية ويف الوقت نفس�ه دولة 
م�ن دون مؤسس�ات؟، م�ع إدراكن�ا بأّن 
االنتخابات ال تصن�ع الديموقراطية، وأن 
الفس�اد واملصال�ح الذاتية ترتّس�خ أكثر، 
فهل من املمكن أن نجد حاّل من دون تغيري 
جوهري لواقعنا، كيف ومن سيقود ذلك؟، 
نح�ن بحاجة إىل قادة م�ن أمثال مانديال، 
لنس�مهم بآباء مؤسس�ني يؤث�رون عى 
أنفس�هم وال يشكك يف وطنيتهم؛ لكن من 
الصع�ب أن نجد من أمثال هؤالء، عبقرية 
ماندي�ال ترجمها بالتس�امح وبش�مولية 
التواص�ل م�ع كّل األط�راف وان كانوا اىل 
االمس القريب هم أنفسهم سّجانيه ألمد 

طويل. 
غ�ري ناس�ني أّن العراق�ي بطبيعت�ه يثور 
يف الصي�ف ولهيب�ه، ويبح�ث ع�ن حلول 
رسيع�ة ملش�كالت مجتمعي�ة وحكومية 
مزمن�ة، فالتظاه�رات واالنتف�اض ع�ى 
الواق�ع هو إع�الن س�نوي للمواطن بأن 

لصربه حدودا. 
وم�ع األس�ف أصبحت ه�ذه التظاهرات 
اآلن م�ن املعالم السياس�ية املهمة، فإّنها 
ق�د تخيف الس�يايس ولكنه�ا أصبحت ال 

ترهب�ه. مش�هد س�نوي مث�ري للحكومة 
والشارع ليلعبوا فيها لعبة القط والفأر. 

يا ترى هل هذه ه�ي الديموقراطية التي 
نريده�ا وس�تأتي بثماره�ا لصالحن�ا؟، 
اجعل�وا - ي�ا سياس�يون - م�ن ح�راك 
لصن�ع  الخ�ام  امل�ادة  املتظاهري�ن 
ديموقراطية مجدية وليست فاقدة اللون 

والطعم والرائحة. 
ورضوري أن ال ننىس أّن يف الستة األشهر 
األخ�رية امتزج حم�اس املتظاه�ر بدمه 
وه�ذه معادلة تعك�س خل�ال يف العملية 

الديموقراطية. 
وعلي�ه هل نري�د صيف�ا ب�اردا أم حراكا 
املس�ار  لتقوي�م  س�اخنا؟،  مجتمعي�ا 
هن�اك حاجة رضورية لحلحلة االنس�داد 
الس�يايس املزمن، ه�ذه الحلحلة تتطلب 
تش�كيل حكوم�ة انقاذ تش�ارك فيها كل 
النياب�ي  الثق�ل  السياس�ية ذات  الق�وى 
وتعم�ل معاً يف كابينة واح�دة يطّبق فيها 
برنامج حكومي مصّغر وواضح املعالم. 

هنا تك�ون أولوية الحكومة االس�تثنائية 
تشخيص مكامن الخلل يف الواقع والسعي 
لط�رح البدائ�ل االقتصادية والسياس�ية 
الرسيع�ة والت�ي ق�د تك�ون مؤمل�ة عى 

املواطن. 

اما البديل فسيكون إنشاء حكومة عادية 
مثل باقي الحكومات الس�ابقة وهذه لها 

تداعيات 
كث�رية. فاالس�تمرار ع�ى اإلط�ار الحايل 
وع�دم تبن�ي خي�ار حكوم�ة اس�تثنائية 
فإّنها س�وف تعّقد املشهد السيايس كثرياً 
وس�تؤدي إىل مزي�د م�ن االنس�داد في�ه. 
فالواق�ع غ�ري س�ليم وتأجي�ل او ترحيل 
عملي�ة التصحي�ح إىل م�ا بع�د انتخابات 
٢٠٢٢م تماه�ل وليس صربا ع�ى البالء. 
ل�كل جبهة سياس�ية مس�تلزمات القوة 
والع�دة )الذاتية واملكتس�بة م�ن الدولة( 
التي تحتاجها يف حالة املواجهة مع اآلخر 

السيايس او غريه. 
ه�ل هما يف وئام أم يف خصام مع بعض؟، 
هناك تحالفات سياسية كبرية لها خلطة 
ذات طبيع�ة ومكونات متش�ابكة تحتاج 
إىل ف�رز وغربلة لنعرف من املس�ؤول عن 

ماذا. 
وهل ستنحرص مكامن القوة والعدة عى 
آليات السياس�ة وتطور األداء الس�يايس 
الديموقراط�ي أم إّنه�ا س�تنزل للش�ارع 
أو العس�كرة، ال س�مح الله، لتهدد السلم 
املجتمعي؟، وعليه من الرضوري أن نرعى 
لديموقراطيتن�ا بالنض�ج لك�ي ال تخرق 

السلم املجتمعي. ورضوري أن ال ننىس أن 
بعض السياس�يني فقدوا اتحادهم ضمن 
مكونه�م الواح�د، والبع�ض اآلخ�ر  فقد  
تماسكه حتى مع زميله يف الكتلة الواحدة 
لع�دم وجود م�رشوع يجمعه�م، وهناك 
سياسيون ضائعون بني بناء جمهوريتهم 
الجديدة وبني بناء منافعهم الذاتية اآلنية. 
تيٌه سيايسٌّ نواجهه معاً، وعليه هل هناك 
فج�وة بني السياس�يني وجمهورهم؟، ام 
هناك تق�ارب يف الرؤى بني أبناء املكونات 
املختلف�ة؟، وخصوصاً ونحن نرى تراجع 
الهوي�ة القومي�ة أو االثني�ة أو الطائفية 
والبح�ُث جاٍر عن هوية وطنية بديلة وإن 

كانت بعد غامضة املعالم. 
من وكيف تحدد ه�ذه الهوية الوطنية؟، 
طبيع�ة االصفاف�ات، بني أبناء الش�عب، 
يجب أن تعرف وتحدد وتقاس؛ لكي نعرف 
أّن االنفج�ارات واالنش�طارات املكوناتّية 
ول�ْت ولن تعود وس�تخلف بعده�ا هوية 
جديدة صحية وصحيحة تناسب تطلعات 

وحاجات املواطن املنزعج من واقعه. 
ونحن مش�غولون بواقعنا العراقي املحيل 
هن�اك مخاط�ر خارجي�ة تؤث�ر جوهريا 
عى مس�ار البالد، فما يس�ّمى بالحصار 
االقتص�ادي أو الحرب الب�اردة األمريكية 

اإلس�المية  الجمهوري�ة  ض�د  الرشس�ة 
االيرانية مس�تمرة وس�تقذف بشظاياها 
الكث�رية عى الس�احة العراقية وس�تؤثر 
علينا ال محال. تزام�ن ذلك مع انتخابات 
رئاس�ية يف الواليات املتحدة أدت اىل تعقيد 
املشهد، هذا التعقيد ستكون له امتدادات 
كث�رية،  وجيواقتصادي�ة  جيوسياس�ية 
إذا اضفن�ا لها وقوع ش�ظايا البارود عى 
أرضنا. الواقع العراقي لن يتحّمل استنزافاً 
م�ن هكذا نوع طويل األمد، فيجب تحديد 
خارط�ة طريق طارئة تب�نّي فيها البدائل 
املع�ّدة لحماية املواطن وس�المته ويجب 
أن تأخ�ذ هذه املهم�ة األولوية بالنس�بة 
لساستنا. هنا من الرضوري اجراء زيارات 
مكوكّي�ة للعواص�م املعني�ة بغي�ة إيجاد 
خارط�ة طري�ق لحلحل�ة هكذا انس�داد. 
أخريا نقول: حسن إدارة تعقيدات املرحلة 
تتطل�ب من�ا تحدي�دا واضح�ا لألولويات 
الحكوم�ة املقبل�ة مع تش�خيص طبيعة 
القي�ادة املطلوب�ة ون�وع الديموقراطي�ة 
املرج�وة لعراقن�ا، غ�ري ناس�ني أهمي�ة 
تقليل س�خونة الوضع الجيوسيايس درءاً 

للمخاطر والفتن.
الله�م احفظ لن�ا العراق وأهل�ه ... قولوا 

آمني.

الزراعة بعد الوباء
           واندايل سيهلوبو 

بع�د أن اضط�رت البل�دان إىل إغالق حدوده�ا بس�بب جائحة فريوس 
كورون�ا )كوفي�د-19(، أصبحت قطاعاته�ا الزراعي�ة تواجه تحديات 
ك�ربى، وحتى يف البل�دان التي من غري املحتمل أن تواج�ه انعدام األمن 
الغذائي– الس�يما بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية- تواجه املزارع نقصا 
حادا يف اليد العاملة، بس�بب الحواجز الجدي�دة التي تحول دون دخول 
العمال�ة املنخفض�ة التكلفة إليها، وم�ن املحتمل أن ي�ؤدي تأثري أزمة 

العمالة إىل تحوالت داخل القطاع تستمر حتى بعد انتهاء الوباء.
لق�د أصبح�ت املخاط�ر الكامن�ة يف االعتماد ع�ى العمال املوس�ميني 
األجان�ب ملموس�ة يف العديد من البل�دان األوروبية، بما فيها فرنس�ا، 
وأملاني�ا، وإيطالي�ا، وهولن�دا، والتي تعتم�د عى العمال�ة القادمة من 
أوروبا الرشقية، ونظرا إلغالق الح�دود، واملخاوف من املرض، والحجر 
الصح�ي، ل�ن يأتي هؤالء العمال هذا املوس�م، وم�ن املتوقع أن تتعفن 

العديد من محاصيل أوروبا الغربية يف الحقول.
ويف بع�ض مناط�ق الوالي�ات املتحدة، تزاي�دت املخاوف بش�أن نقص 
العمال�ة الزراعية حت�ى قبل أزمة كوفي�د-19، فاألمريكيون ال يريدون 
العم�ل يف الحق�ول، لذل�ك يعتمد املزارع�ون، إىل حد كبري، ع�ى العمال 
املهاجرين املوس�ميني القادمني من املكس�يك، ويش�كل املش�اركون يف 
برنامج تأشرية )٢A-H(- الذي يشمل األشخاص الحاصلني عى عقود 
عم�ل يف املجال الفالحي تس�تمر ألقل من عام واح�د- 1٠٪ من جميع 

املزارعني يف الواليات املتحدة.
ومع ذلك، لطاملا شكلت تكلفة برنامج )٢A-H( وتعقيده، عائقا كبريا 
أمام العمال املهاجرين، وأدت جائحة كوفيد-19 إىل تفاقم هذا املشكل، 
ورغ�م أن املوظفني القنصليني يف الواليات املتحدة قد يتنازلون اآلن عن 
مقابلة التأش�رية ملن يتقدم�ون لها ألول مرة، والعم�ال العائدين، فإن 
معالج�ة طلبات الحصول عى تأش�رية )٢A-H( تباطأت إىل حد كبري، 
أض�ف إىل ذلك أعب�اء الصحة والس�المة الجديدة الت�ي يتحملها أرباب 
العم�ل، الذين يج�ب أن يلتزموا بربوتوكوالت التباع�د االجتماعي ليس 
يف العم�ل فقط، بل أيضا يف الس�كن، والنقل اللذي�ن يوفرانهما للعمال 
الحاملني لتأشرية )٢A-H(، ومن املقرر أن تنخفض اإلنتاجية الزراعية 

انخفاضا كبريا.
وبع�د هذه التجربة، يبدو من غري املحتمل أن يعود املزارعون إىل العمل 
ع�ى النهج املعت�اد، وبدال من ذلك، من املرجح أن يح�اول العديد منهم 
تخفيف املخاطر الناش�ئة عن االعتماد عى العمال املوسميني األجانب، 

من خالل َميكنة املزيد من عملياتهم.
ومن املؤكد أن التش�غيل اآليل يتطلب اس�تثمارا أولي�ا كبريا، وأن بعض 
الوظائ�ف )مثل حص�اد الفاكه�ة والخ�رضوات( أصعب يف التش�غيل 
اآليل م�ن غريها، بيد أن تقنيات مثل الطائ�رات بدون طيار، والجرارات 
املس�تقلة، والروبوتات الت�ي تزرع البذور، والحص�ادات اآللية، تقلص 

بصورة ملحوظة اعتماد املزارعني عى العمالة املهاجرة.
وإذا اتخ�ذ املنتج�ون الزراعيون الكب�ار يف االقتص�ادات املتقدمة هذه 
الخط�وات، فق�د يح�ذو أقرانه�م يف البل�دان النامية حذوه�م، حتى يف 
األماك�ن الت�ي ال يوجد فيها نق�ص يف اليد العاملة، فعى س�بيل املثال، 
يوج�د يف جنوب إفريقيا عدد كبري من العمال غري املهرة والعاطلني عن 
العمل، املناس�بني تماما للعمل الزراعي. )ومع ذلك، فإنها تواجه نقصا 

يف العمالة املاهرة(.
ونظرا لتصنيف سلسلة اإلمدادات الغذائية بأكملها عى أنها »رضورية« 
خالل الحجر الذي فرضه كوفيد-19، اس�تمرت األنشطة الزراعية دون 
انقط�اع، وحتى قبل أزمة كوفي�د-19، حددت خط�ة التنمية الوطنية 
لجنوب إفريقي�ا لعام ٢٠1٢ هدف زيادة العمال�ة يف الزراعة واملعالجة 
الزراعي�ة، بنح�و مليون ش�خص بحلول عام ٢٠٣٠، م�ن خالل تعزيز 
القطاع�ات الفرعي�ة الكثيف�ة العمال�ة، وإتاح�ة املزي�د م�ن األرايض 

الزراعية.
وحت�ى اآلن، أدت ه�ذه الجه�ود إىل التوس�ع يف زراع�ة املحاصيل مثل 
الحمضي�ات، وج�وز املكاديميا، والتف�اح، وعنب املائ�دة، واألفوكادو، 
وف�ول الصويا، ونمت العمالة يف الزراع�ة األولية من 718٠٠٠ يف الربع 
األخري من عام ٢٠1٢، إىل 885٠٠٠ عامل يف الربع األخري من عام ٢٠19، 

أي بزيادة قدرها ٢٣ يف املئة.
إال أنه من املرجح أن يتس�ارع االنتش�ار التكنولوجي أيضا بعد الوباء، 
ليس بس�بب ظروف السوق املحلية، ولكن بس�بب رضورة التنافس يف 
األس�واق العاملية مع املنتجني يف البلدان املتقدمة التي تعتمد التش�غيل 
اآليل، ويف واقع األمر، يهدف الحزب الوطني الديمقراطي أيضا، إىل زيادة 
االستثمار الزراعي يف الري، وزيادة اإلنتاجية، وتوسيع أسواق التصدير، 
وجميعها أهداف يمكن أن تتيح املزيد من التشغيل اآليل، أو أن تتطلبه.

وينطب�ق ال�يء نفس�ه ع�ى زي�ادة األرايض الزراعية، فل�دى جنوب 
إفريقيا مس�احة كبرية للقيام بذلك، خاصة يف املناطق التي عاش فيها 
ذوو البرشة الس�وداء س�ابقا، ومزارع إص�الح األرايض املتدنية األداء. 
وتحتوي محافظات كوازولو ناتال، ومنطقة الكيب الرشقية، وليمبوبو 
مجتمعة ع�ى 1.6 إىل 1.8 مليون هكتار من األرايض الصالحة للزراعة 
غري املستغلة، وفقا لدراسة أجراها معهد ماكينزي العاملي عام ٢٠15، 

ويمكن إدماج التشغيل اآليل يف عملية تطوير هذه األرض للزراعة.
وبص�ورة أعم، خ�الل مرحل�ة االنتعاش بع�د كوفي�د-19، يتعني عى 
واضعي السياس�ات، والصناعة يف جميع البلدان ذات الزراعة الواسعة 
النطاق، إيالء اهتمام وثيق لالتجاهات يف التشغيل اآليل، أما بالنسبة إىل 
العمال، ففي حني ُيرجج أن تظل الوظائف الزراعية يف دول مثل جنوب 
إفريقي�ا وفرية، ينبغي عى األش�خاص الذين يعتم�دون عى الوظائف 
املوس�مية يف االقتصادات املتقدمة، أن يس�تعدوا ملزي�د من عدم اليقني 

يف املستقبل.

ماكرون يشيد بأوربا ظاهريًا ثم يعقد اتفاقًا مع أملانيا!

املسؤولية الدولية عن تصنيع او تطوير فايروس »كورونا«

           ماثيو لينت

يبقى إيمانويل ماكرون رئيس�اً فرنسياً تقليدياً جداً 
رغم الصورة الالمعة التي يحاول ترسيخها كمعارص 
رادي�كايل )لك�ن م�ن دون أن يرتبط بع�دد كبري من 
العش�يقات عى غرار مسؤولني آخرين!(. هو يحمي 
الصناعات املحلية، ال سيما تلك التي ُتصّنع السيارات 
أو األس�لحة، كما أنه يدعم املزارعني ويرسل الجنود 
إىل دول إفريقية صغرية ويزيد الديون املرتاكمة يوماً 
بعد يوم، حتى أنه يتمسك بالتقاليد، فيكتفي بإجراء 
مقابالت مع »فاينناش�ل تايمز« أو »إيكونوميست« 
ويتكلم ب�كل فصاحة عن التضامن األوروبي قبل أن 

يعقد اتفاقاً ضمنياً مع أملانيا.
قب�ل أيام أج�رى رئيس تحرير صحيفة »فاينناش�ل 
تايم�ز« الجدي�د مقابلة، فق�ال ماك�رون إن أوروبا 
أصبح�ت الي�وم أم�ام »لحظ�ة الحقيق�ة«، ملحاربة 
ف�ريوس كورون�ا، ه�ي تحت�اج إىل ع�دد إض�ايف من 
»الديون املشرتكة بضمانات مشرتكة«، وإال »سيفوز 

الشعبويون، اليوم وغداً وبعد غد، يف إيطاليا وإسبانيا 
أو ربما يف فرنس�ا وأماكن أخ�رى«، لكّن »الحقيقة« 
مختلفة بالكامل، إذ ال يعني ماكرون شيئاً مما قاله 

وال ينوي تنفيذ كالمه أصالً.
أطلق ماكرون منذ وصوله إىل س�دة الرئاس�ة وعوداً 
متكررة بإص�الح االتحاد األوروب�ي، يف أثينا تعهد يف 
ع�ام ٢٠17 ب�«إع�ادة بناء« امل�رشوع األوروبي مع 
توسيع هامش الديمقراطية فيه، ويف السنة املاضية 
دع�ا يف رس�الة مفتوحة وّجهها إىل »ش�عب أوروبا« 
)ل�م يرغب جميعهم بال�رضورة يف س�ماع رأيه( إىل 
»تجدي�د« م�رشوع االتح�اد األوروب�ي الذي يش�مل 
ن�رش ق�وة حدودي�ة مش�رتكة وحماي�ة الصناعات 
االس�رتاتيجية وتقاس�م القواع�د الرضيبية، وخالل 
أول خطاب له أم�ام الربملان األوروبي يف عام ٢٠18، 
تعّه�د بمحارب�ة »القومي�ة األنانية« وبإع�ادة بناء 
االتح�اد األوروبي، يس�هل أن نع�ّدد الخطابات التي 
تصّب يف الخانة نفس�ها لكّن املغزى النهائي واضح: 
لو كانت الخطابات واملقاب�الت حول إصالح االتحاد 

األوروب�ي كافي�ة مل�ا تج�رأ أحد ع�ى انتق�اد جهود 
الرئيس الفرنيس.

لك�ن ال ب�د من إلح�اق األق�وال باألفع�ال عى أرض 
الواق�ع! م�ن ب�اب اإلنص�اف، ال خط�ب يف تحليالت 
ماك�رون، إذ تب�دو منطقة الي�ورو بأم�ّس الحاجة 
إىل ق�وة اقرتاض مش�رتكة، أي ما ُيس�ّمى »س�ندات 
كورون�ا« املدعوم�ة من إيطالي�ا وإس�بانيا، لتحّمل 
تكالي�ف معالج�ة األزم�ة، ويج�ب أن تتمك�ن هذه 
املنطقة م�ن طباعة األموال بالطريق�ة التي تفعلها 

الواليات املتحدة واليابان وبريطانيا.
لك�ن حت�ى اآلن، اقترصت املبادرات ع�ى الخطابات 
الرنان�ة، فف�ي آخ�ر أربع س�نوات، لم يحص�ل ولو 
إص�الح واح�د يف االتح�اد األوروبي، بل إن�ه يرتاجع 
باس�تمرار وبإرصاٍر من الرئي�س الفرنيس يف معظم 
األوق�ات، فل�م ي�رتدد ماك�رون يف مهاجم�ة النظام 
نتيج�ة اختيار رئيس�ه ديمقراطي�اً، وفّضل أن يعقد 
اتفاقاً خفياً مع أملانيا لتعيني أورسوال فون دير الين 
التكنوقراطي�ة الت�ي تفتقر إىل التعاط�ف والكفاءة، 

كما أنه ق�ام باملن�اورات الالزمة إليصال كريس�تني 
الغارد إىل رئاس�ة البنك املرك�زي األوروبي ملجرّد أنها 
فرنسية وتجاهل بذلك قلة خربتها يف القطاع املرصيف 
)حتى أنها ساهمت يف انهيار سوق السندات اإليطايل 
يف بداية األزمة(. باختصار، هو أول من يس�اوم حني 

تفرض الظروف اتفاقاً يصّب يف مصلحة فرنسا.
سيتكرر الوضع نفسه حتماً يف هذه األزمة املستجدة، 
وال ش�ك أن ماكرون س�يتكلم بأس�لوب مدهش عن 
التضامن، وحني ترفض أملانيا س�يرتاجع عن موقفه 
ع�ى األرج�ح مقابل تس�هيالت مالية لفرنس�ا التي 
ُتخط�ط أص�اًل لزيادة واس�عة يف اإلنف�اق الحكومي 
للتكّيف مع األزم�ة القائمة وتتجه لتكون ثالث أكرب 
دول�ة مدين�ة يف العالم، ونتيجًة لذلك س�تصبح بقية 

أجزاء القارة مرتوكة.
قد يب�دو كالم ماكرون عن التجدد األوروبي إيجابياً، 
لكن من املس�تبعد أن يش�اركه ال�رأي ماليني الناس 
ممن يوش�كون عى خس�ارة وظائفه�م يف األنظمة 

االقتصادية اإليطالية واإلسبانية املنهارة.

           الحقوقي مصطفى سعيد الموسوي

بإع�الن منظم�ة الصح�ة العاملي�ة فاي�روس كورونا 
املستجد )COVID-19( جائحة عاملية فقد دخل العالم 
بأرسه نفق مظلم ش�ديد العتمة تحت وطأة االنتشار 
العجيب والرسيع لهذا الفايروس الذي كان نتيجته ان 
توق�ف عجلة الحياة بصورة نهائي�ة بالحجر الصحي 
املنزيل، ويف كل االصعدة االجتماعية منها واالقتصادية 
والسياس�ية، ومع االزدياد املضط�رد ألعداد االصابات 
والوفي�ات يف كل دول العال�م فقد س�بب ه�ذا التوقف 
خس�ائر فادحة لالقتص�اد العامل�ي دون نهاية قريبة 

تلوح باألفق.   
م�ع كل ه�ذه التط�ورات الت�ي حدثت يكاد ينقس�م 
العال�م يف ضوء نش�وء هذه الجائحة اىل ثالثة اقس�ام 

اذ يرى القس�م االول انها ح�دث طبيعي نتيجة طفرة 
نوعية لفايروس موجود اصال والقس�م الثاني يعتربه 
مصنع�ا يف مختربا بيولوجيا لدول�ة ما بقصد االرضار 
باملصال�ح االقتصادي�ة ل�دول اخرى اي م�ا نصطلح 
عليه ب��� )الح�رب البيولوجي�ة( فيما ذهب القس�م 
الثال�ث اىل انه معدل جينيا اي ان�ه من عائلة موجودة 
مسبقا واجريت عليه تغيريات جينية ليكون اشد فتكا 
للغرض املذكور بالقس�م الثاني.مما تقدم وبعيدا عن 
فك�رة نظرية املؤامرة التي يتبناها البعض يف تفس�ري 
نشأة هذا الفايروس فأن الخسائر التي تكبدها العالم 
والزال م�ن ارواح وانهي�ار اقتصادي وخيمة جدا ليس 
باستطاعته تجاوزها او التعايف منها بسهولة يف املدى 
القريب ، لذا واستنادا اىل قواعد القانون الدويل فانه ويف 
حال ثبوت عالقة اي دولة بنشوء الفايروس )تصنيعه 

او تطوي�ره( بقص�د االرضار ف�ان ذل�ك يضعنا امام 
قيام املسؤولية الدولية وفقا التفاقية حظر استحداث 
وانتاج وتخزين االسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( 
والتكسينية وتدمري تلك االسلحة لسنة 197٠ ، وتعرف 
املسؤولية الدولية عى أنها مجموعة القواعد القانونية 
املطبقة عى اشخاص القانون الدويل يف حالة ارتكابهم 
امرا او فع�ال مخالفا لاللتزامات الدولية يلحق ارضارا 
بش�خص آخر من اش�خاص القانون ال�دويل .لذا فقد 
نص�ت املادة االوىل م�ن االتفاقية عى ان�ه )تتعهد كل 
دول�ة من الدول االطراف يف هذه االتفاقية بان ال تعمد 
ابدا يف اي ظرف من الظروف اىل اس�تحداث او انتاج او 
تخزين ما ييل وال اقتنائه او حفظه عى اي نحو اخر:

1- العوام�ل الجرثومي�ة او العوامل البيلوجية االخرى 
او التكس�ينات اي كان منش�ؤها او اس�لوب انتاجها 

من االن�واع وبالكميات التي ال تكون موجهة ألغراض 
الوقاية او الحماية او االغراض السلمية االخرى.

٢- االس�لحة او املعدات او وس�ائل االيص�ال املوجهة 
الس�تعمال تل�ك العوام�ل او التكس�ينات يف االغراض 
العدائي�ة او املنازع�ات املس�لحة(.خالصة القول فأن 
مخالف�ة القاع�دة القانوني�ة الدولية اع�اله بتصنيع 
او تطوي�ر ه�ذا الفايروس من قبل ط�رف دويل بقصد 
االرضار يثب�ت قي�ام فعال غ�ري مرشوع مج�رم دوليا 
وبالت�ايل فانه يك�ون محال لتحقق املس�ؤولية الدولية 
بالتعويض عن الرضر الذي لحق العالم وتس�بب بتلك 
الخسائر الجسيمة عالوة عى ما تقدم فانه يمكن كذلك 
ان تنهض املس�ؤولية الجنائية الدولية بحق الشخص 
الطبيعي الذي امر او قام بالتصنيع او التطوير حسب 

نظام روما االسايس للمحكمة الجنائية لسنة 1998.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

انش�غلت خالل الفرتة املاضية ببع�ض الحفالت 
االجتماعي�ة الت�ي جعلتك تهم�ل وتقرص يف حق 
شخص ما يف حياتك. من األفضل أن تدعوه لتناول 
العش�اء هذا املس�اء بحضور بعض الشخصيات 
املهم�ة. من امله�م أيضا أن تخص�ص وقتا معينا 

تجلسان فيه بمفردكما بعيدا عن الناس.

تطرأ بعض التغيريات ع�ى حياتك اليوم وتؤثر 
عى مس�تقبلك. ربم�ا تدرك الي�وم أن املنزل أو 
املنطق�ة التي تعيش بها أصبح�ت غري مالئمة 
لوضع�ك الح�ايل. إذا كنت تفك�ر يف الرحيل من 
منزل�ك، فربما تجد أكثر من خ�ر يحفزك عى 

تنفيذ تلك الخطوة.

أنفق�ت مبلغا ال بأس به م�ن املال خالل الفرتة 
املاضية، واليوم تنتظ�ر فواتري الرشاء! ال تقلق 
فااليص�االت النقدي�ة ق�د تحمل إلي�ك األخبار 
السارة. ستندهش عندما تجد أن قيمة الفواتري 
تناس�ب مزانيت�ك. حافظ ع�ى أموال�ك الفرتة 

القادمة.

يوم جيد لتذكر املايض واالستفادة من التجارب 
الت�ي مررت به�ا. عمل�ت الف�رتة املاضية بجد 
واجتهاد مقرصا يف حقوق نفسك. اهتم بنفسك 
وأعط نفس�ك فرص�ة للراحة واالس�رتخاء مع 
األهل واألصدقاء. اقض يومك يف الضحك واملرح 

والدردشة معهم.

ال ته�در وقت�ك يف التنظي�ف والرتتي�ب الي�وم، 
فهذه األم�ور من املمكن أن تنتظ�ر ليوم آخر. 
من أهم أولوياتك اليوم قضاء بعض الوقت مع 
األصدقاء والعائلة. استغل فرتة ما بعد الظهرية 
يف القي�ام ببع�ض األنش�طة مع األطف�ال. أما 

املساء، فننصحك بقضائه مع الحبيب.

إذا أردت تبدي�ل موقف�ك يف العمل، ح�اول بذل 
املزي�د م�ن الجهد يف األي�ام القليل�ة املقبلة. قد 
يفاجئ�ك الرشي�ك بمواق�ف ممي�زة ليكس�ب 
رض�اك، وبما أنك مطم�ن البال وخفيف الظل، 
تبادله االهتمام فتقوى العالقة بينكما وتش�تّد 

الروابط. كن شديد الحرص

قد تحصل عى عائدات كبرية وغري منتظرة، وهذا 
يزيد من حماستك ويدفعك إىل الرتكيز عى مرشوع 
مهم. تح�اول تجاوز خالفاتك م�ع الرشيك، لكن 
هذا األمر يواجه بعض الصعوبات. عدم حصولك 
ع�ى النتائج املرجوة من الحمية الغذائية يولد لك 

خيبة إال أنك تستدرك األمر برسعة.

أنت تحس�د كل ش�خص ناجح، وهذا ليس من 
عادات�ك، إذا كان�ت الظروف تعاكس�ك، فالحل 
ليس بمعاداة اآلخري�ن والتهجم عليهم وتمّني 
ال�رش لهم. العون الذي حظي�ت به من الرشيك 
أخريا يتيح لك التخطيط بش�كل أفضل لضمان 

املستقبل بكل تفاصيله.

تنقل�ب طباعك لتصبح متوت�رة وعدائية بعض 
اليشء، ابتعد عن األجواء املشحونة باالنفعاالت 
السلبية. يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهوداً 
كبرية لتستحق حنان الرشيك الذي تبحث عنه، 
وكل م�ا عدا ذلك لن يج�دي نفعا. تجنب كل ما 

يعرض نفسيتك للقلق

تخض�ع لضغط كبري وتواجه بع�ض العراقيل. 
علي�ك اتخ�اذ خط�وات مختلف�ة عن الس�ابق 
تجاه الرشيك لتحاف�ظ عليه، وإال فقدت ثقته 
وفقدت�ه. ق�م باملطلوب من�ك يف كل مجال، وال 
س�يما يف املجال الذي يعود بالنفع والفائدة عى 

صحتك.

تتفاعل عى نحو مرض م�ع محيطك، ويحمل 
إلي�ك هذا الي�وم انفتاحا عى مج�االت جديدة، 
وقد تلفت نظر بع�ض النافذين وتبدو حيويتك 
مضاعف�ة. مصاعب غ�ري محس�وبة النتائج، 
وهذا قد يدفعك ربما إىل الس�فر وتأجيل الحلول 

مع الرشيك.

تكون ع�ى اس�تعداد ملواجهة أي ط�ارئ، هذا 
الظ�رف الصعب يضعك أمام اختبار لتكتش�ف 
قدرات�ك عى املواجهة وإيجاد الحلول الناجحة. 
إهمال الرشيك س�يكون مكلفا جدا، فسارع إىل 
تصحيح األوضاع قبل ف�وات األوان. ال ترتدد يف 

حزم حقائبك واالنطالق يف رحلة ترفيهية.

العذراء

احلوت

تسلل لرؤية حبيبته يف احلجر ولكن!
خ�رق رجل قواع�د الحج�ر الصحي 
أكثر من مرة من أجل زيارة حبيبته، 
لكنه نال عقابا قاس�يا بعدما وقع يف 

أيدي السلطات األسرتالية.
األس�رتايل  الرج�ل  ع�ى  وحك�م 
بالس�جن ش�هرا مع غرامة، ألنه 
لزي�ارة  متك�رر  بش�كل  تس�لل 
حج�ره  ف�رتة  خ�الل  صديقت�ه 
ش�خص  أول  ليصب�ح  الصح�ي، 
العقوب�ة  ه�ذه  علي�ه  تطب�ق 
ملخالفته تدابري اإلغالق املفروضة 
يف الب�الد للحد م�ن تفيش فريوس 

كورون�ا املس�تجد. وذك�رت رشط�ة 
غرب أس�رتاليا يف بي�ان، إن جوناثان 
دافيد )35 عاما( أوقف يف وقت سابق 

م�ن هذا الش�هر، بعد خرق�ه الحجر 
اإللزامي يف فندق يف بريث.

ب�ريث،  يف  محاكمت�ه  خ�الل  وق�ال 
الثالث�اء، إن�ه انته�ك التدابري أوال 
للحصول ع�ى طعام، لك�ن »بعد 
س�اعات خال�ف قواع�د الحج�ر 
الصحي مرة جديدة ألنه اشتاق إىل 
صديقته«، وفق ما اوردت »سيفن 
أن  الرشط�ة  وأوضح�ت  ني�وز«. 
دافيد هرب م�ن مخرج للطوارئ، 
مما س�مح له بالتواري عن أنظار 
موظفي الفندق م�رات عدة، لكن 

يف النهاية ألقي القبض عليه استنادا 
وبموج�ب  املراقب�ة.  كام�ريات  إىل 
التدابري التي تهدف إىل وقف انتش�ار 
الف�ريوس، كان عى دافي�د أن يعزل 
نفس�ه ملدة 14 يوما، بعد وصوله إىل 
بريث م�ن والي�ة فيكتوري�ا )جنوب 
رشق( يف 28 مارس املايض. ولو بقي 
دافيد يف غرفته يف الفندق، لكانت مدة 
حجره س�تنتهي االثن�ن، لكنه اآلن 
سيميض شهرا يف السجن، مع غرامة 
تزيد عن ألفي دوالر أس�رتايل )1280 

دوالرا أمريكيا(.

أعراض جديدة لفريوس كورونا
كش�ف أطباء فرنس�يون وإيطاليون 
وعالم�ات  أع�راض  ع�ن  وإس�بان، 
جديدة لفريوس »كورونا« املس�تجد، 
عى جسم اإلنس�ان قد تؤكد إصابته 
وج�ود  األطب�اء،  بالعدوى.وأوض�ح 
حاالت ظهر عليها كدمات يف القدمن 
عالم�ات  تش�به  أرجواني�ة  وبق�ع 
اإلصاب�ة بمرض الج�دري املائي لدى 
مرة.وأش�ارت  ألول  امل�رىض  بع�ض 
أبحاث الفرق الطبية إىل أنه تم اإلبالغ 
عن حالة يف وقت مبكر لفتى يبلغ من 
العمر 13 عاما يف إيطاليا يف 8 مارس 
امل�ايض، وظ�ن األطب�اء أن�ه تعرض 
إىل لدغ�ة ح�رشة، وبس�بب األوضاع 
وقته�ا لم يتم إج�راء اختبار فريوس 
»كورونا« له، إىل أن بدأت تظهر عليه 
أعراض امل�رض املعتادة، مثل الحمى 

واألل�م العض�ي والص�داع والكح�ة 
الش�ديدة.ولفتوا إىل أنه يف 29 مارس 
املايض، ظهر أول تقرير رس�مي عن 
»كدمات وبقع« ل�دى األطفال الذين 
يعان�ون »كورون�ا«، مش�ريين إىل أن 
واحدا من كل 5 مرىض يف املستشفيات 
اإليطالية، لديه حالة جلدية غريبة يف 
القدمن.ويف إس�بانيا، أنش�أ املجلس 
العام اإلس�باني لط�ب األقدام قاعدة 
بيانات لحاالت املصابن ب�«كورونا« 
املحتملة، وأولئك الذين لديهم جروح 
وكدمات ع�ى أقدامهم، حيث أوضح 
أن هناك حاالت عديدة إلصابات القدم 
لوحظت ب�ن املرىض يف دول مختلفة 
مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، حيث 
تظهر ع�ى أقدامهم قروح وكدمات، 

خاصة لدى األطفال واملراهقن.

أقرص امرأة تشارك يف مكافحة »كورونا«
تداول�ت وس�ائط إعالمية ووس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي ع�ى نط�اق 
واس�ع تطوع أقرص امرأة يف العالم، 
وه�ي الهندي�ة جيوت�ي ام�ج »26 
عام�اً«، باملش�اركة يف الحمل�ة التي 
تنتظم العالم ملكافحة تفيش فريوس 

»كورونا« الذي اجتاح العالم.
وخرجت الشابة جيوتي امج، البالغ 
وجاب�ت  س�نتيمرت،   62.8 طوله�ا 
ش�وارع ناغبور بوالية ماهاراش�رتا 

وس�ط الهند تدع�و الن�اس للبقاء يف 
منازلهم، وذلك تجاوبا مع النداء الذي 
أطلقته الرشطة الهندية للمساعدة يف 

إقناع الناس بأهمية الحجر الصحي.

وش�ملت جول�ة جيوتي ع�دة مواقع 
بمدين�ة ناغبور، دع�ت خاللها الناس 
للتباعد االجتماع�ي والبقاء يف املنازل 
وع�دم الخ�روج إال للرضورة وغس�ل 
الوج�وه  أقنع�ة  وارت�داء  األي�دي، 

وقف�ازات األي�دي عند الخ�روج من 
املنزل.

وُنقل عن الش�ابة قولها إن الرشطة 
والجي�ش وأف�راد الطواق�م الطبي�ة 
والصحي�ة يعمل�ون ع�ى مكافح�ة 
الناس،  الفريوس وحماي�ة  انتش�ار 
أرادت رغ�م ق�رص قامته�ا  وإنه�ا 

املشاركة يف توعية الناس.
ُيذك�ر أن الهن�د أعلنت عن تس�جيل 
إصاب�ة  آالف حال�ة   10 أكث�ر م�ن 
ب�«كورون�ا« حت�ى اآلن، و339 حالة 
وف�اة، قب�ل أن تعلن اإلغ�الق الكامل 
للبالد منذ نهاية مارس املايض، والذي 

ُمدد مؤخرا حتى 3 مايو املقبل.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 كوب سكر

1 كوب كريمة
1 علبة

لبن محى مكثف
خطوات التحضري:

يوض�ع الس�كر يف وعاء ع�ى ن�ار هادئة حت�ى يتكرم�ل »يصبح مثل 
الكراميل«.

تضاف الكريمة بالتدريج، ويقلب جيداً.
يضاف اللبن، ويقلب مرة أخرى حتى يثقل قليالً.

يرفع من عى النار، ويرتك ليرد.
يوضع يف برطمان نظيف وجاف.

يحفظ يف الثالجة لحن االستخدام.
يقدم مع الحلويات املحتلفة واآليسكريم والبان كيك.

صوص التويف

؟؟هل تعلم
هل تعل�م أنه تم بن�اء امللع�ب األوليمبي 
خ�الل الع�رص اليوناني واش�تهرت فيه 
ممارس�ة العدي�د م�ن الرياض�ات مث�ل 
رياضة القفز ورياضة الع�دوة والرماية 
ورياضة السباحة ورياضة سباق الخيل.

هل تعلم أن الصينين هم أول من مارسوا 
لعبة كرة القدم قبل آالف الس�نن وكانوا 

يستخدمون الحديد يف صنع الكرة.
هل تعلم أن مرص هي أول دولة استطاعت 
املشاركة يف دورة األلعاب األوليمبية وكان 

ذلك يف عام 1924.
هل تعل�م أن الرياضة تلع�ب دور هام يف 
الحفاظ عى صحة الجس�م فهي تساهم 
يف تقوية وبناء العضالت كما تس�اهم يف 
إنقاص الوزن وبالتايل تحس�ن من شكل 

الجسم.
هل تعل�م أن ممارس�ة الرياضة بش�كل 
منتظ�م تس�اعد يف تخليص الجس�م من 
العادات الس�لوكية الخاطئة وتس�اعده 

عى تنظيم نشاطاته.
هل تعلم أن اإلنتظام يف ممارسة الرياضة 
كل ي�وم صباًحا يس�اعد يف التخلص من 
السعرات الحرارية الزائدة كما يرسع من 

عملية حرق الدهون.
ه�ل تعلم أن ممارس�ة الرياضة تقي من 
اإلصاب�ة بع�دد من األم�راض الش�ائعة 
والتي منها ” أمراض القلب، ضغط الدم، 

السكري”.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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13 احتادًا يطالبون األوملبية بعقد جلسة 
استثنائية لبحث احلسابات اخلتامية

             المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى رئي�س اللجن�ة األوملبي�ة الوطني�ة 
العراقي�ة، رع�د حم�ودي، طلب�اً م�ن 13 
اتح�اداُ رياضي�اً لعق�د اجتماع اس�تثنائي 
للس�نوات  الختامي�ة  الحس�ابات  وبح�ث 
 13« إن  مص�در،  املاضية.وق�ال  األرب�ع 
اتح�ادا تقدم�وا بطل�ب رس�مي اىل رئيس 
اللجن�ة األوملبي�ة، رعد حم�ودي، مطالبني 
بعقد اجتماع اس�تثنائي ملناقشة تداعيات 
عدم تس�ليمهم مق�دار األم�وال املودعة يف 
حس�ابات اللجن�ة وحس�اباتها الختامي�ة 
للس�نوات االرب�ع املاضية ، بع�د ان طالبوا 
املص�در  س�ابق«.واضاف  وق�ت  يف  به�ا 
أن�ه »يتوج�ب عىل رئي�س اللجن�ة الدعوة 
الجتماع�ني عادي�ني خالل الس�نة الواحدة 
حس�ب النظام االس�ايس، اال ان الرئيس لم 

يفعل ذلك خالل الس�نة املاضي�ة، مما دعا 
االتحادات املذك�ورة اىل تقديم الطلب لعقد 
اجتماع استثنائي، وان الطلب تم إرساله اىل 
االوملبي�ة الدولية إلحاطتها علما بما يجري 
يف الحركة االوملبية ب العراق«. وأشار املصدر 

اىل ان »الوض�ع االوملب�ي 
مواجهة  ام�ام  العراقي 
ه�و  وح�راك  جدي�دة 

وفاعلية  دق�ة  األكثر 
منذ 2004«.

وزير الشباب: نجحنا بوضع خارطة طريق للرياضة العراقية
             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، 
أن ال�وزارة نجح�ت يف وض�ع القوان�ني 
واللوائ�ح الت�ي س�تكون بمثاب�ة قاعدة 
ثابت�ة تس�تند عليها الرياض�ة العراقية يف 
قادم الس�نوات تأخ�ذ عىل عاتقه�ا تنظيم 
واقع الرياضة العراقية ومراقبة وتوزيع املال 
املخصص له�ا وفق مبدأ العدالة، وهذه 
س�تكون بمثابة خارطة طريق 
للرياضة ولن تتأثر بتغيري 
الحكوم�ات  ال�وزراء يف 
رياض  املتعاقبة.وقال 
يف بيان نرشه املوقع 
للوزارة،  الرس�مي 
إن »باكورة العمل 
كان  ال�وزارة  يف 
قان�ون  وض�ع 
اللجنة األوملبية، 
العم�ل  واالن 
ع  ر متس�ا

األندي�ة  قان�ون  بوض�ع 
جان�ب  إىل  واالتح�ادات 
إجراء تعديالت عىل قانون 
ال�رواد وبالت�ايل يف حالة 
وزارية  تغي�ريات  إج�راء 
الوزير  ُيكم�ل  أن  نرج�و 
املقبل ما بدأناه من اجل 
توحيد القوانني الرياضية 
يف قانون خاص بالرياضة 
واخر خاص بالشباب، إىل 
جانب جهودن�ا يف إكمال 
الرياضي�ة  املش�اريع 
املتوقف�ة  والش�بابية 
جمي�ع  يف  واملتلكئ�ة 

املحافظات«.وأض�اف أن »م�ن أولوي�ات عملنا 
أيضاً إيالء قطاع الشباب األهمية التي يستحقها 
كون الوزارة راعية للشباب فكان توجهنا كبريا 
نحو الش�باب من خ�الل الربامج واألنش�طة يف 
مختل�ف االختصاص�ات الت�ي اهتم�ت بتطوير 
مهاراته�م وقابلياتهم، اال انها ل�م تربز إعالميا 
بالش�كل املطل�وب ك�ون اغل�ب االع�الم املحيل 

موجه صوب الرياضة فقط دون إعطاء الربامج 
الشبابية األهمية التي تستحقها، مبينا تقديمه 
ملق�رح م�ن املؤم�ل التصوي�ت علي�ه ب مجلس 
ال�وزراء الثالث�اء املقب�ل يتضمن انش�اء مراكز 
تخصصي�ة تعنى بالش�باب عىل خليف�ة املراكز 
التخصصي�ة الرياضي�ة التي تبنته�ا الوزارة يف 
السابق، سيكون هدفها تعزيز قدرات وقابليات 

الشباب بجميع القطاعات املختلفة«.

برشلونة يوقف املفاوضات 
مع شتيجن

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، عن تطور جديد بش�أن 
مفاوض�ات تجديد عقد الحارس األملان�ي مارك أندريه تري 

شتيجن مع نادي برشلونة.
ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن إدارة برشلونة 
ترى أن تجديد عقد ش�تيجن أمر إسراتيجي، لكن ال تزال 
هناك مس�افة يف املفاوض�ات بني الطرفني بش�أن الراتب 

السنوي.
وأش�ارت إىل أن برش�لونة أبل�غ وكي�ل ش�تيجن بوق�ف 
املفاوضات حالًيا بش�أن التجدي�د، وحتى معرفة العواقب 

االقتصادية لفريوس كورونا عىل النادي.
وأوضح�ت أن العالق�ة ممت�ازة ب�ني برش�لونة وممث�يل 
ش�تيجن، وال تزال هناك إرادة م�ن الطرفني حول التوصل 

إىل اتفاق.
وقال�ت إن وكي�ل ش�تيجن ف�ر ق�رار برش�لونة بوقف 
املفاوض�ات، بأن النادي الكتالون�ي يحتاج معرفة الوضع 
االقتصادي بشكل نهائي ومدى تأثر امليزانية، قبل أن يقدم 

عرضه النهائي.
وأضاف�ت أن ش�تيجن ال ي�زال يمن�ح األولوي�ة املطلق�ة 
لربش�لونة عىل مس�توى املفاوضات، رغم وج�ود اهتمام 

بضمه من قبل يوفنتوس وبايرن ميونخ.

بعد جتربة إيران.. بوصلة بشار رسن تتجه صوب أوربا

كافاين ينتظر بادرة سان جريمان

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف نجم املنتخب الوطن�ي لكرة القدم 
ونادي بريس�بوليس اإليراني، بشار رسن، 
ع�ن رغبت�ه يف اللعب يف أوروبا يف املوس�م 
املقبل.رس�ن ح�ل ضيف�اً ع�ىل برنام�ج 
»3-1« الذي يبث عىل قناة الس�ومرية من 

تقديم اإلعالمي طه أبو رغيف.
وعن�د س�ؤاله ع نامكنية اللع�ب يف نادي 
اس�تقالل طهران اإليراني »املنافس األول 
»محب�ة  أن  رس�ن  أك�د  لبريس�بوليس«، 
الجماه�ري اهم م�ن األم�وال يف عالم كرة 
القدم، من املمك�ن ان انتقل لنادي إيراني 
اخر لكن من الصعب ان العب لالس�تقالل 
احراماً لجماهري بريسبوليس التي وقفت 

معي وشجعتني يف اصعب الظروف«.
وأوض�ح أن »املس�تقبل ع�ادة م�ا يكون 
مجه�ول، م�ن كان يتوق�ع ان يلعب عيل 
حس�ني رحيمة للزوراء، فاألم�ر ال يتعلق 
برغبة الالع�ب فقط وانم�ا ايضاً بموقف 
اإلدارة او امل�درب، حينه�ا يتوج�ب عليك 

البحث عن فريق اخر«.
رس�ن  تلقاه�ا  الت�ي  الع�روض  وع�ن 
وطموحات�ه يف املريكاتو الصيفي، كش�ف 
النجم ال�دويل، »امتلك العديد من العروض 
لالنتق�ال خالل فرة االنتق�االت الصيفية 
املقبل�ة، لكن طموح�ي األول هو اللعب يف 
أوروبا«.ُيذك�ر أن رس�ن، لع�ب مع فريق 
بیرس�بولیس اإليراني 11 مب�اراة بجميع 
املس�ابقات خالل املوس�م الحايل، س�جل 

خالله�م هدفاً.ويعد ذو ال��23 عاماً، أحد 
الالعب�ني األساس�يني يف منتخ�ب الع�راق 

حي�ُث خ�اض 32 مب�اراة دولية وس�جل 
هدفني.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقرير صحفي فرن�ي، أنَّ املهاجم األوروجوياني 
إدينس�ون كافان�ي ال يس�تبعد البق�اء مع بارس س�ان 
»ليكي�ب«  صحيف�ة  املقبل.وقال�ت  املوس�م  جريم�ان 

الفرنسية، إنَّ كافاني ينتظر بادرة من إدارة النادي بشأن 
مس�تقبله، وذلك بعدما كان قد أب�دى رغبته يف الرحيل يف 
يناير/كانون ثان املايض.وأش�ارت الصحيفة، إىل أنَّ عقد 

كافان�ي ينتهي يف يونيو املقبل، إال أن األزمة الحالية 
الناجم�ة عن ف�ريوس كورونا جعل�ت املحيطني 

به عىل قناعة بأن االس�تمرار يف س�ان جريمان »لعام، أو 
عامني« س�يكون االختيار األفضل.ووفًقا للصحيفة فإنَّ 
مانشس�ر يونايتد، يرغب يف ضم كافاني، 33 عاًما، 
وكذل�ك أتلتيكو مدريد، ال�ذي حاول رشائه يف 

سوق االنتقاالت الشتوية املايض.

اخلروج من االحتاد األورويب يتسبب بأزمة للربيمريليج
              المستقبل العراقي/ متابعة

تس�تعد كرة القدم اإلنجليزية للحياة ما بعد خروج إنجلرا 
من االتح�اد األوروبي، حيث أجريت العديد من املناقش�ات 
األس�بوع امل�ايض بني املس�ؤولني عن اللعب�ة، لوضع نظام 
خ�اص يعتم�د ع�ىل النق�اط لتحدي�د الالعب�ني األجان�ب 
املؤهلني للعب يف الربيمريليج.وهناك أزمة كبرية بني رابطة 

الربيمريلي�ج وب�ني االتح�اد اإلنجليزي لكرة القدم، بش�ان 
ع�دد الالعبني اإلنجليز املفرض تواجدهم يف قائمة الفريق، 
وه�ي أزمة يصعب حلها حتى اآلن، وذلك بحس�ب صحيفة 
»مريور« الربيطانية.وبالنظر إىل املعايري التي سيتم االعتماد 
عليها للموافقة عىل انتق�ال الالعبني األجانب للربيمريليج، 
فس�تعتمد عىل ع�دد املباري�ات الدولي�ة الت�ي خاضها، إىل 
جانب ج�ودة الدوري الذي تواجد به، ومس�توى املنافس�ة 

التي ش�ارك بها.وبالت�ايل أي العب دويل يتواجد عىل س�بيل 
املثال يف الدوري اإليطايل أو األملاني ويش�ارك يف دوري أبطال 
أوروبا، س�يكون من السهل انتقاله إىل الربيمريليج، أما من 
يتواج�دون يف الدرج�ات الثانية من الدوري وال يش�اركون 
يف البط�والت األوروبي�ة، لن يحصدوا النق�اط الكافية التي 
تؤهلهم للعب يف الربيمريليج.ولن تلعب جنسية الالعب دوًرا 
ب�ارًزا يف نظام النقاط، الذي يركز بش�كل أكرب عىل الجودة 

االتح�اد  يح�رص  األولوية.كم�ا  ويمنحه�ا 
اإلنجليزي أيًضا عىل حماية املنتخب، من 

خالل ضمان مش�اركة ع�دد كايف من 
الالعبني الصغ�ار يف الدوري، لضمان 
وج�ود قاعدة جي�دة م�ن الالعبني 
يمكن ملدرب األسود الثالثة جاريث 

ساوثجيت االختيار منها.

آرسنال يطلب ضامنات للتعاقد مع ديمبيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرغ�ب آرس�نال يف الحص�ول ع�ىل خدم�ات الفرني 
عثمان ديمبيل، نجم برشلونة، خالل الصيف املقبل.

ووفًقا لصحيفة »س�بورت« اإلسبانية، فإن برشلونة 
يس�عى للتفاوض حول ضم ديمبيل، ولكن لدى النادي 

اللندني مخاوف بشأن الحالة الجسدية لالعب.
التف�اوض،  آرس�نال يش�رط قب�ل  أن  إىل  وأش�ارت 
الحصول عىل ضمانات بش�أن مشكلة اإلصابات التي 

يعاني منها الالعب خالل املواسم األخرية.
وأوضح�ت أن الجانرز يطلب تقاري�ر طبية عن حالة 
ديمب�يل، باإلضافة إىل تقارير أخرى عن أس�باب عدم 

تكيف�ه يف برش�لونة بعي�ًدا ع�ن الجان�ب 
الريايض.يذكر أن العديد من التقارير أكدت 

رغبة برشلونة يف االستغناء عن ديمبيل خالل 
الصي�ف املقبل، من أجل تمويل صفقتي نيمار دا 

سيلفا )باريس س�ان جريمان(، والوتارو مارتينيز 
)إنر ميالن(.

دي خيا: أمتنى البقاء لسنوات 
كثرية مع مانشسرت يونايتد

              المستقبل العراقي/ متابعة

يأم�ل اإلس�باني دافي�د دي خي�ا حارس 
مانشسر يونايتد، البقاء يف أولد ترافورد، 
لس�نوات كث�رية، حي�ث يقيض موس�مه 

التاسع مع النادي.
وق�ال دي خي�ا، مازًح�ا، يف ترصيح�ات 
أبرزته�ا صحيف�ة »م�ريور« الربيطاني�ة 
الي�وم األح�د: »املوس�م املقب�ل س�يكون 
الع�ارش يل مع مانشس�ر يونايت�د؟.. أنا 

أتقدم يف السن«.
وأضاف: »مجرد املشاركة مع هذا النادي 
أمر مذهل. أتخي�ل أنَّ البقاء هنا ملا يقرب 
من 10 س�نوات بمثابة الحلم.  من الرائع 
اللعب مع هذا الن�ادي، لذا آمل البقاء هنا 

لسنوات أخرى«.
وواص�ل الحارس صاح�ب ال��29 عاًما: 
»إنَّ�ه أم�ر اس�تثنائي أن تك�ون دائًم�ا يف 
املنزل، لك�ن أعتقد أن أه�م يشء اآلن هو 

صحة الناس، س�واء يف إسبانيا، أو هنا يف 
إنجلرا«.

وأكمل: »األم�ر غريب بعض اليشء، لكننا 
بحاج�ة إىل االس�تمرار يف القي�ام ببعض 
ع�ىل  للحف�اظ  املن�زل؛  داخ�ل  األش�ياء 

التدريبات واللياقة«.
وأردف: »عائلت�ي جي�دة ج�ًدا يف الوق�ت 
الح�ايل، وكل أصدقائ�ي وعائلتي جيدون، 
لكن هناك الكثري من األش�خاص يعانون 

بسبب الفريوس«.
واس�تطرد: »م�ا يحدث اآلن غ�ري واقعي، 
لكن ه�ذه هي الحي�اة يف الوق�ت الحايل، 
لذلك أريد توجيه لهم رسالة قوية ملواصلة 

القتال، وآمل أن ينتهي كل يشء قريًبا«.
 وأتم: »رس�الة للجمه�ور؟ أول يشء هو 
التح�يل بالص�رب؛ ألنن�ا يف وض�ع صع�ب 
للغاي�ة. أن تكون يف املن�زل هو أهم يشء 
يشء  وكل  آم�ن،  وض�ع  يف  ك�ن  حالًي�ا. 

سينتهي يف مرحلة ما«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن فلوران توفان نجم فريق أوملبيك مارس�يليا الفرني 
موقفه النهائي بش�أن إمكانية الرحيل عن صفوف ناديه 

بعد نهاية املوسم الجاري.
رد توف�ان ع�ىل املمث�ل الكومي�دي مالك ب�ن طلحة يف بث 
مبارش عرب إنستجرام: »أنا باق يف مارسيليا يا أخي، انتهى 

الجدال يف هذا األمر، ملاذا تريدني أن أرحل عن النادي؟«.
وأض�اف نج�م منتخب فرنس�ا الفائ�ز بموندي�ال 2018: 
»ال�كل يعرف م�ا يعنيه نادي مارس�يليا يل، أنا بخري، رغم 

أنني خرت كثريا املوسم الجاري«.
وأج�رى فل�وران توف�ان جراح�ة يف الكاحل خالل ش�هر 

سبتمرب/ أيلول املايض، ولم يشارك كثريا يف املباريات.
وتساءل توفان: »هل أرحل مع مشاركة مارسيليا يف دوري 
األبط�ال بعد قتال لس�نوات لتحقي�ق هذا اله�دف؟ وبعد 

التعايف من إصابة طويلة، ملاذا تطالبوني بالرحيل؟«.
ويحت�ل أوملبيك مارس�يليا املرك�ز الثاني بج�دول الدوري 
الفرن�ي بف�ارق 6 نقاط عن رين صاح�ب املركز الثالث، 
وذلك قبل توقف املس�ابقة يف منتصف مارس/ آذار املايض 

بسبب فريوس كورونا.
ويتبق�ى عىل انته�اء الدوري الفرني للموس�م الحايل 10 

جوالت.

خطوة استباقية من كلوب لضم مبايب
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، اليوم األحد، 
ع�ن قي�ام األملان�ي يورج�ن كل�وب، م�درب 
ليفرب�ول، بخط�وة اس�تباقية م�ن أجل ضم 
الفرن�ي كيليان مباب�ي، نجم باريس س�ان 

جريمان.
وكانت تقارير صحفية، أش�ارت إىل أنَّ مبابي 
عىل طاولة ليفربول، إذا رحل ساديو ماني، أو 

محمد صالح، خالل الصيف املقبل.
وقال�ت صحيفة »م�ريور« الربيطاني�ة، اليوم 
األح�د، إنَّ كلوب اتص�ل هاتفًيا بوال�د مبابي، 
إلقناع�ه بأهمي�ة انتق�ال نجل�ه إىل ليفربول، 
ومعرفة مدى اهتم�ام الالعب بارتداء قميص 

الريدز.
وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أنَّ كلوب يدرك وجود 
نادي ريال مدريد، ومنافس�ني آخرين يف سباق 
ضم مبابي، لذلك حاول من خالل هذه االتصال 

متفوًقا  ليفربول  جعل 
عىل األندية األخرى.

معظ�م  أنَّ  ُيذك�ر 
الصحفي�ة،  التقاري�ر 
تؤك�د أن ري�ال مدري�د، 

يتص�در س�باق التعاق�د 
مع جناح س�ان جريمان، 

وقد يقدم ما يقرب من 200 
مليون إسرليني لحسم الصفقة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

نور صربي يعلق قفازه بعد مسرية 20 عامًا
            المستقبل العراقي/ متابعة

قرر الحارس الدويل الس�ابق ونادي النجف الحايل، نور 
صربي، اعتزال لعب كرة القدم نهائياً.

واستمرت مس�رية صربي يف املالعب ملدة 20 عاماً، مثل 
من خاللها العديد من األندية العراقية وكانت له تجربة 
احرافي�ة مع ن�ادي هجر الس�عودي موس�م 2018/ 

.2019

وأعلن ص�ربي يف برنام�ج »القاص�ة«، اعتزال�ه اللعب 
نهائياً وخوض تجربة التدريب مع نادي نفط الوسط.

وخ�اض الحارس ال�ذي يلق�ب ب�«االمرباط�ور«، 100 
مباراة دولية مع اس�ود الرافدين، اس�تطاع ان يحافظ 

عىل عذرية شباكه ل�33 مباراة.
ص�ربي ذو ال��35 عاماً، اس�تطاع ان يتوج مع اس�ود 
الرافدي�ن بكاس آس�يا 2007، ليض�ع بصمته ويحصد 

لقب افضل حارس يف البطولة حينها.

نجم مارسيليا حيسم اجلدل 
حول مستقبله
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احلق يف الصحة يف القانون العراقيجريمة نرش املرض اخلطري عمدًا وإمهاالً

القاضي كاظم عبد جاسم الزيديالقاضية أريج خليل

يعت�ر قانون العقوب�ات العراقي من القوانني الرصين�ة كونه اعتمد عىل 
قواعد س�لوك عامة ومجردة اس�تطاعت ترس�يخ اس�س ثابتة يف مجال 
العدال�ة االجتماعي�ة وه�و قانون متطور م�ع الزمن ومس�توعب لكافة 
االفع�ال التي تع�د جرائم كون�ه اعتمد غاي�ة ثابتة وه�ي املحافظة عىل 
الس�كينة العام�ة والس�لم االجتماعي حت�ى وان ادى ذل�ك اىل اللجوء اىل 

اساليب الردع والقهر وفقا للقانون.
وما نعيش�ه اليوم من تفيش احد األمراض بسبب فايروس كورونا والذي 
رصحت عنه منظمة الصحة العاملية التابعة لهيئة االمم املتحدة واعترته 
من االمراض الخطرية ورسيعة االنتشار تجعل املتصدين لتطبيق القانون 
يدع�ون وبكافة الس�بل اىل االلت�زام بتعليمات الصحة والس�امة وافهام 
االف�راد بانه س�يتم اتخ�اذ االج�راءات القانونية ضد املخال�ف لتعليمات 
الصحة والس�امة  ملا لهذه املخالفة من اثر س�لبي عىل صحة وس�امة 
املجتم�ع ككل، مم�ا تطلب التش�دد يف تطبيق نصوص قان�ون العقوبات 
العراق�ي املتعلقة بالصحة العامة ونص�وص القوانني االخرى ذات الصلة 
كقانون الصحة العامة العراقي رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ وقانون الوقاية من 
االش�عاعات رقم ٩٠ لس�نة ١٩٨٠ وقانون تحس�ني البيئة رقم ٢٧ لسنة 

٢٠٠٩ وغريها.
امل�رع العراق�ي تناول مفه�وم التجري�م والعقاب لافع�ال التي تمس 
بالصح�ة العامة بقدر تعلق األمر بانتش�ار األوبئة املعدي�ة يف املواد ٣٦٨ 
و٣٦٩ من�ه ، فقد ج�اء يف املادة  ٣٦٨ من قان�ون العقوبات العراقي  عىل 
عقوبة كل من ينر مرضا خطريا عمدا والتي جاء فيها  » يعاقب بالحبس 
م�دة ال تزي�د عىل ثاث س�نوات كل من ارتكب عمدا فعاً من ش�أنه نر 
م�رض خطري مرض بحياة االفراد ، فإذا نش�أ عن الفعل موت انس�ان او 
إصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة املقررة لجريمة الرضب 
املفيض اىل املوت او جريمة العاهة املس�تديمة حس�ب األحوال »وبذلك كل 
من يقوم باي فعل ايجابيا او س�لبيا من شانه نر مرض معد او متفش 
ككورون�ا فايروس مث�ا فيكون قد ارتكب فعا يوج�ب العقاب بموجب 
هذه املادة حيث يكون الركن املادي للجريمة يتمثل بالقيام باي فعل من 
ش�أنه نر املرض الخطري ويدخل يف ذلك البصق يف اماكن عامة والسعال 
يف وج�ه األخرين وعدم االلتزام باألوامر والتدابري الصحية او كرس الحجر 
الصحي او م�ن يقوم بالذهاب اىل مدن موبؤة ومحظورة عمدا او  القيام 
باي فعل اخر مخالف للقانون بقصد نر املرض واالرضار باملجتمع، كما 
ويتمثل الرك�ن املعنوي بالقصد الجرمي املتمث�ل بعنرصي العلم واالرادة 
ب�ان يكون من يقوم باي فعل من االفع�ال الخاصة بنر املرض يعلم ان 
فعل�ه ي�ؤدي اىل نر املرض او يعل�م انه مصاب بفاي�روس كورونا ومع 
ذلك ال يتخذ االحتياطات الصحية الازمة ملنع انتش�ار املرض قاصدا بذلك 

احداث النتيجة ومريدا لها فيسأل عما يحدثه فعله من نتيجة.
ام�ا امل�ادة ٣٦٩ من قانون العقوبات العراقي فق�د نصت عىل عقوبة من 
يتس�بب باهمال�ه وخطئه بنر م�رض خطري حيث ج�اء فيها » يعاقب 
بالحب�س مدة ال تزيد عىل س�نة وبغرامة ال تزيد ع�ىل مائة دينار كل من 
تس�بب بخطئه يف انتش�ار مرض خطري مرض بحياة األفراد فاذا نشأ عن 
الفعل موت انس�ان أو اصابته بعاهة مس�تديمة عوقب الفاعل بالعقوبة 
املقررة لجريمة القتل الخطأ او اإليذاء الخطأ حسب األحوال » وبذلك  فأن  
كل م�ن يتس�بب بخطئه بنر املرض وبإهمال من�ه وادى ذلك اىل احداث 
النتيجة الجرمية املش�ار اليها يف النص القانون�ي يعاقب بموجب قانون 
العقوبات العراقي، حيث يتمثل الس�لوك االجرامي بسلوك الرعونة وعدم 
االحتي�اط واالهمال وع�دم اتباع القوانني والتعليم�ات  مثال ذلك الطبيب 
او الجه�ة الصحية التي تهم�ل يف اجراء الفحوصات الطبية لاش�خاص 
املتعايش�ني مع الش�خص الذي ثبت اصابته باملرض املعدي لبيان انتقال 
الفاي�روس اليه�م من عدمه خاص�ة وان الطبيب يعل�م انه مرض خطري 
ومعدي اال انه اهمل يف واجبه وس�اهم اهمال�ه يف نر املرض، اما الركن 
املعنوي هو الخط�أ غري العمدي املتمثل بأخال الجاني بواجبات الحيطة 

والحذر.
كما تنبغي االش�ارة اىل ان دس�تور جمهورية العراق لس�نة ٢٠٠٥ كفلت 
مواده كل ما يتعلق بالصحة العامة وذلك يف املواد ٣٠ و ٣١ و ٣٢ واوجب 
ع�ىل الحكومات اتخ�اذ االجراءات الكفيل�ة بالحفاظ ع�ىل صحة االفراد 
واالطفال والنساء وذوي االحتياجات الخاصة كون ان الحفاظ عىل صحة 
وس�امة املجتمع هو حق مكفول لكل مواطن عراقي بموجب الدستور، 
وبذلك فان القانون والدس�تور كاهما كف�ا الصحة العامة وان القانون 
اف�رد لها مواد واعتره�ا من الجرائم املهم�ة والتي ينبغ�ي ان ينظر لها 
باهتمام بالغ والتش�ديد م�ن العقوبات الخاصة بها كونه�ا من الجرائم 
التي تنطوي عىل الخطر العام ملا لها من اثر يف حياة االفراد وأمن وسامة 

املجتمع ككل.

االصل ان االنس�ان محور الحقوق كافة وان من اهم الحقوق هو حق االنس�ان 
يف الصح�ة بوصفه م�ن الحقوق التي يجب ان يتمتع به�ا الفرد يف اطار حقوق 

االنسان.
وتعت�ر الصحة م�ن رضورات الحياة وهي مطلب اس�اس ألي فرد او مجتمع، 
وللصح�ة ارتباط وثي�ق بالحياة وتعتر من جملة مقوم�ات الحياة و املحافظة 
عليها وحمايتها يدخل يف دائرة حماية حقوق االنس�ان فحماية حق االنسان يف 
توفر الصحة رشط الزم لحماية حق االنسان يف الحياة واساس لتأمني ممارسة 
دوره فيه�ا. وتعتني ال�دول بالصحة العامة و توفر وس�ائل الوقاية للعاج من 
االم�راض واالوبئة، وقد نص الدس�تور العراقي النافذ لع�ام ٢٠٠٥ عىل الحق يف 
الصح�ة حي�ث نصت املادة )٣١( من�ه عىل ) اوال : لكل عراق�ي الحق يف الرعاية 
الصحية و تعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وس�ائل الوقاية والعاج بانشاء 
املستشفيات واملؤسسات الصحية _ ثانيا : لافراد والهيئات انشاء مستشفيات 

او دور عاج خاصة وبارشاف من الدولة وينظم ذلك بقانون(.
كما نصت املادة )٣٣( عىل أن لكل فرد حق العيش يف ظروف بيئية سليمة وتكفل 
الدولة حماية البيئة والتنوع االحيائي والحفاظ عليها وان الحق يف الصحة خلو 
الجس�م م�ن االمراض املعدي�ة او املس�تعصية و ان التكامل الجس�دي هو عىل 
احس�ن ما يرام و ال بد ان يكون الجس�م يف تناس�ق جس�ماني وعقيل والصحة 
البدني�ة والصحة العقلية وقد عرفت منظمة الصحة العاملية الصحة بانها حالة 
اكتمال السامة بشقيها البدنية والنفسية فضا عن الحالة االجتماعية وان من 
اولويات عم�ل املنظمة االرتقاء بواقع العمل الصحي والحق يف الرعاية الصحية 
يتن�اول تحقيق االمن الصحي لاف�راد الذي تقدمه املؤسس�ات الصحية للدولة 
بما يحقق الطمأنينة لهم و منها وجود العدد الكايف من املستش�فيات و الكوادر 
الطبي�ة و توفري الدواء فضا عن تخصي�ص مراكز صحية تويل اهتماما بصحة 
املراة والطفل وان الحق يف الصحة يتناول الرعاية الصحية يف جانب من مكوناته 
فهو اكمل واش�مل من الحق يف الرعاية الصحي�ة و ان كثريا من الوثأيق الدولية 
ق�د ضمنت الحق يف الرعاية الصحية يف نصوصها و منها اتفاقية الطفل لس�نة 
١٩٨٩ و املادة )٢٥ ( من االعان العاملي لحقوق االنس�ان التي اش�ارت اىل عمق 
االهتمام الدويل بحق االنسان يف الصحة وتوفري املاكل واملكان املائم للسكن بما 
يضم�ن رفاهيته و صحته و قد نص قانون الصحة العامة املرقم ) ٨٩ ( لس�نة 
١٩٨١ املع�دل بان اللياقة الصحية بدنيا و عقليا واجتماعيا حق يكفله املجتمع 
لكل مواطن و عىل الدولة ان توفر مس�تلزمات التمتع به لتمكنه من املش�اركة 
يف بن�اء املجتم�ع و تطويره و تعم�ل وزارة الصحة عىل تهي�أٔة مواطن صحيح 
جس�ميا و عقلي�ا واجتماعيا خال من االم�راض والعاهات معتم�دة الخدمات 
الصحية الوقائي�ة ومكافحة االمراض و خصوصا االنتقالية و منع ترسبها من 
خارج العراق اىل داخله و بالعكس او من مكان اىل اخر فيه و الحد من انتشارها 
يف االرايض واملي�اه واالجواء العراقية و العناي�ة بصحة االرسة و رعاية االمومة 

والطفولة والطفولة والشيخوخة.

»ولـألولـيـاء... رزُقـهـم«
أبو تراب كرار العاملي

وتقط�ع  ُتَحلِّ�ق  طيورّي�ة...  أرساٌب 
املسافات

تهبط إىل بقعة ماء هنا... أو نظرية لها 
هناك

تسحب ما تيرسرَّ لها من املياه
نفس هذه املياه املبعثرة بدون انتظام 

ُمَحدرَّد
قد يعرها كائن ب�ري بدون التفاٍت 

إليها
َنْعلَْي�ه  أس�فل  به�ا  يمس�ح  ق�د  أو 

لتنظيفهما
النتيجة:

ٌع مائيٌّ قد ال ُيفيد البعض َتَجمُّ
إال إنرَّه رزٌق لجهات أَُخْر

»رزٌق للّطيور«
عىل أرض اليابسة... غاباٌت وأدغال

حيواٌن مفرتٌس يحتاج إسكات جوعه

ال عق�ٌل يعم�ل وال قوان�ني َوضعّي�ة 
تفرض نظاماً كذائّياً

الّتوجيهّي�ة  لإلرش�ادات  غي�اٌب 
والّتعليمات الّتحصيلّية

وإْذ بمف�رتٍس ينق�ّض عىل الفريس�ة 
ُملتِهماً ما َتَيرسرَّ له

ق املُراد ُلبَِّيت الشهوة... وتحقرَّ
»رزٌق للبهائم«

انتقاٌل إىل العالم اإلنيّس
حيث اإلنسان، العلم، املعرفة، العقل... 

واملزيد
ة  ولك�ن رغم تواجد هذه املي�زات النرَّريِّ

ببني آدم
إال أنرَّه ال يخفى أّنه يشرتك مع البهائم 

يف طبيعة الّرزق املُشار إليه آنفاً
فا ُبدرَّ له أيضاً من إخماد نداء الحاجة 

إىل املأكل املاّدي
فيخت�ار ما طاب له من لح�وم وما لَذرَّ 
له من فاكهة وما يحلو له من أعشاٍب 

وخضار
إىل أن يسرتخي... فجلوٌس وهدوء:

»رزق ماّدي لبني البر«
بع�د املرور ع�ىل بع�ض أمثل�ة الّرزق 

املاّدي
ال ب�أس باالنتق�ال إىل ماهّي�ة رزقّي�ة 

أخرى
ذات طبيع�ة مختلفة وطريقة َكس�ٍب 

ُمغاِيرة
مرحباً بكم عىل مائدة غذاء الّروح

كشجرة طيِّبة... أصلها ثابت وفرعها 
يف الّسماء

وأه�ًا بحرضاتك�م لِلّتزّود م�ن موائد 
معنوّية

حيث الّطعم الخاّص والّنكهة الّنوعّية
ويف حرضة املُتناِول الذي ال يشبع

واملُلَْتِه�م الذي ال يرغ�ب يف الّتوّقف عن 
االمتاء

أولي�اء الله تع�اىل... وُمترَّق�ون ثابتون 

ع�ىل درب اله�دى
}َفُهْم َوالَْجنرَُّة َكَم�ْن َقْد رَآَها َفُهْم ِفيَها 
ُموَن َوُهْم َوالنرَّاُر َكَمْن َقْد رَآَها َفُهْم  ُمَنعرَّ

ِفيَها ُمَعذرَُّبوَن{
املُترَّقني/أمريي  الباغة/خطب�ة  ]نهج 

وأمري املؤمنني)ع([
ويف هذا الجناح »الَجوارحي« املعنوي
اٌت، حاالٌت، مواقف... ومقامات َتأَمُّ

وهو عالم أوسع من دائرة بني البر:
ْبُع َواأْلَْرُض  �َماَواُت السرَّ }ُتَسبُِّح لَُه السرَّ
ُح  ٍء إاِلرَّ ُيَس�بِّ ن َشْ َوَمن ِفيِهنرَّ * َوإِن مِّ
ِبَحْمِدِه َولَِٰكن الرَّ َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم * 

إِنرَُّه َكاَن َحلِيًما َغُفوًرا{
َفلَْيْغَتن�م عب�اُد الله ما تبّق�ى لهم من 

أّيام
َولرَْيتقوا بأرواحهم إىل مراتب الكرام

أوق�اٌت ُمَميرَّزة: الش�هر الفضيل، ليايل 
القدر، يوم عرفة وغريها...

أماكن رشيف�ة: مقام أم�ري املؤمنني، 

رضيح سيد الشهداء وغريهما...
بل كّل الّدهر... واألّيام برّمتها:

ُك�ُم اْدُعوِن�ي أَْس�َتِجْب لَُكْم  }َوَق�اَل َربُّ
* إِنرَّ الرَِّذي�َن َيْس�َتْكِرُوَن َع�ْن ِعَباَدِتي 

َسَيْدُخُلوَن َجَهنرََّم َداِخِريَن{
أبواب الَخرْي... عىل الّدوام ُمَفترَّحة

م�وارد الّت�زّود... ُمتاح�ة ع�ىل امتداد 
الفصول

ْ صحيفة  فا ترتّدد أّيه�ا العزيز: اِْم��َ
أعمالك

بأعماٍل َتَقرُّبيرَّة... وزاٍد مفيد
وُمب�اَرٌك ل�ك م�ا َتجنيه... م�ن عطايا 

الكريم »جّل وعا«
حال إىل الله... هنيئاً ألهل الرتِّ

وطوبى للّسالكني... تالياً الواصلني
»ول�ولياء... رزُقهم«

ة وللحكاية َتِتمرَّ
ى اللرَّ�ُه َعَملَُك�ْم  ]َوُق�ِل اْعَمُل�وا َفَس�رَيَ

َوَرُسوُلُه َوالُْمْؤِمُنوَن[

كش�فت دراس�ة علمية حديثة، أن الباحث�ني بدأوا يف اختب�ار عقار جديد 
يمكنه “تجميد” فريوس كورونا املستجد ومنع انتشاره بصورة كاملة.

وأوضح تقرير منشور عىل موقع “تايمز نيوز ناو” أن العقار الجديد، هو 
بالفعل دواء تجريبي ملعالجة الرسطان، يطلق عليه “أبتامر”.

ويمكن لذلك العقار أن يوقف ويجمد نمو األورام الرسطانية، وهو ما وجد 
الباحثني أنه قادر عىل فعله مع فريوس كورونا، حيث يجمد ويوقف نموه 
وانتش�اره بصورة كاملة. وأش�ار الباحثون يف جامع�ة لويزفيل، إىل أنهم 
يعمل�ون عىل اختبار ه�ذا العقار بصورة تجريبية، حتى يمكن الس�يطرة 

عىل انتشار فريوس كورونا والتحكم يف تكاثره وتفشيه.
وقال الباحثون “يف حال نجاح هذا اللقاح، فسيساعد عىل ظهور وانتشار 
أي فريوس�ات تاجي�ة أخرى، ألن�ه يجمد نوع الفريوس نفس�ه من خال 

حمضه النووي، كما يفعل مع األورام الرسطانية”.
وم�ن املقرر أن يحصل العق�ار عىل إقرار إدارة األغذي�ة والدواء األمريكية 

FDA قريبا، حتى يبدأ مرحلة التجارب الرسيرية البرية قريبا.

اختبار عقار جديد يمكنه »جتميد« 
فريوس كورونا

أطعمة تسبب العطش يف الصوم لن تتوقعها
ال زال ش�هر الصي�ام يأت�ي يف أي�ام مرتفعة 
الح�رارة إىل حد كبري، حي�ث حل رمضان هذا 
الع�ام يف الرابع والعرين من ش�هر أبريل/ 

نيسان الجاري وهو بداية فصل الربيع.
ويخىش الصائمون يف شهر رمضان كثرياً من 
العط�ش يف فصل الصيف أكثر من خش�يتهم 

من الجوع.
موق�ع “أم أس أن” العرب�ي أع�د تقريراً عن 
بعض األطعمة واملروبات غري املتوقعة التي 

تسبب العطش، وهي كالتايل:
البطي�خ: الغري�ب وم�ن غري املتوق�ع أن يعد 
البطي�خ من األطعمة املس�ببة للعطش، فهو 
م�در للب�ول الحتوائ�ه ع�ىل الكثري م�ن املاء 
وبالت�ايل يفق�د الجس�م الكثري م�ن املاء مما 
يس�بب يف جفاف للجس�م وذلك لو تم تناوله 

بكميات كبرية.
القهوة: يفقد الجس�م الكثري م�ن املاء طوال 
الي�وم خاصة يف األج�واء الحارة، س�واء عن 
طري�ق التعرق أو التنفس أو البول، والذي قد 
يس�ببها أيضاً بعض األطعم�ة التي لها قدرة 
عالي�ة ع�ىل التس�بب يف الش�عور بالجفاف، 
واملث�ري يف األم�ر أن بعض ه�ذه األطعمة لن 
تتوق�ع أب�دا وجودها ضمن قائم�ة األطعمة 
األطعم�ة  ه�ذه  وم�ن  للعط�ش،  املس�ببة 

“القهوة”.
الش�اي: أي م�روب يحتوي ع�ىل الكافيني 

بما يف ذلك القهوة والش�اي، ه�و مدر للبول، 
وس�وف يجعل اإلنسان يش�عر بالعطش ألنه 
يجعله يتبول بش�كل متكرر وعاوة عىل ذلك 
يعمل الكافيني أيًض�ا عىل ترسيع الجفاف يف 

الجسم.
البقدون�س: يدخ�ل البقدونس ضم�ن قائمة 
األطعمة امل�درة للبول ولك�ن القليل منه عىل 

الطعام لن يتسبب يف مشكلة.
الخب�ز: يحت�وي الخبز عىل كمي�ة كبرية من 
املل�ح، ل�ذا ال ينص�ح بتن�اول أكثر م�ن أربع 
رشائح يف اليوم، وخصوصاً يف شهر رمضان.

الكي�ك: املخب�وزات بجميع أنواعها يتس�بب 
بالعط�ش  الش�عور  يس�بب  منه�ا  اإلكث�ار 

والجفاف.
الش�وربة: عىل الرغم من أن الش�وربة تعتمد 

بش�كل كبري عىل الس�وائل يف مكونها األصيل 
لكنه�ا تقع تحت قائمة األطعمة املدرة للبول 

أيضاً       
الصودا: ق�د يصدم البعض معرفة أن الصودا 
تتس�بب يف العط�ش ولك�ن املروب�ات التي 
تحت�وي ع�ىل الصودا تفع�ل ذلك ألنه�ا تؤثر 
عىل ضغط الجس�م ال�ذي يلعب ب�دوره عىل 
امتص�اص املاء لعمل ات�زان ويف نفس الوقت 

هي مدرة للبول ولكن بشكل بسيط.
الروت�ني: الوجبات الت�ي تحتوي عىل بروتني 
بكمي�ات كبرية م�ن األطعمة التي تس�تهلك 
الكثري من ماء الجسم أثناء عملية الهضم مما 

تسب الجفاف وبالتايل الشعور بالعطش.
الصلص�ة املصنع�ة: جمي�ع أن�واع الصلصة 
املصنعة تحتوي عىل نس�بة عالي�ة من امللح 

الذي بالتايل يسبب الشعورب العطش.
ص�وص الصوي�ا: ص�وص الصوي�ا مج�رد 
ملعقة طعام منه تحت�وي عىل أكثر من ثلث 
الصوديوم الذي يفرتض أن يكون لديك يف يوم 
واحد، ل�ذا يمكنك اختي�ار “صلصة الصويا” 

منخفضة الصوديوم بدال من ذلك.
السكريات: األطعمة والسكريات التي تحتوي 
عىل نس�بة عالية من الس�كر تدفع الجس�م 
الس�تهاك مخزونة من املاء لهضم هذا الكم 
م�ن الس�كر ل�ذا تس�بب الجفاف والش�عور 

بالعطش، وينصح بالتقليل منها.

بغداد / املستقبل العراقي

أعلن قس�م املش�اريع الهندس�ية والفنية التابع للعتبة الحسينية املقدسة 
عن نس�بة اإلنجاز يف مركز الشفاء الذي تقوم بانش�اءه العتبة الحسينية 

لدعم جهود دائرة صحة النجف األرشف يف مواجهة جائحة )كورونا(.
وقال رئيس القسم املهندس حسني رضا مهدي يف حديث للموقع الرسمي، 
أن »وترية العمل يف مركز الش�فاء الذي تنفذه العتبة الحس�ينية املقدس�ة 
لدع�م جهود دائرة صحة النجف األرشف لدعم جهودها يف مواجهة جائحة 
)كورونا( يف تس�ارع وأننا نس�ابق الزمن إلنجازه فرتة قياسية«، مبينا أن 

»نسبة اإلنجاز بلغت أكثر من ٧٥٪«.
وأض�اف أن »التصامي�م املعدة س�تكون خاص�ة وذات جمالي�ة لتخفيف 
الضغ�ط النفيس عىل امل�رىض، الفتا اىل ان املستش�فى بعد انجازه س�يتم 
تسليمه اىل دائرة صحة النجف االرشف«، مشريا إىل أن »الجهة املنفذة لهذا 
املرع هي العتبة الحس�ينية املقدس�ة من خال قسم املشاريع الهندسية 

والفنية وقسم الصيانة ومستشفى االمام زين العابدين )عليه السام(«.
وتاب�ع أن »املركز س�يكون بنظ�ام ردهات منعزل�ة لتعزيز عم�ل الكوادر 
الصحية يف النجف االرشف وبمس�احة ١٢٥٠ مرت مربع وبواقع ٣٠ سويت 
منعزل«. يذكر أن العتبة الحسينية املقدسة وضعت مدن الزائرين العرصية 
التابع�ة له�ا وهي كل من مدينة س�يد االوصي�اء ومدينة االمام الحس�ني 
ومدينة االمام الحس�ن )عليهم الس�ام( تحت ت�رصف وزارة الصحة، كما 
افتتحت مركز الش�فاء للعناية والطوارئ من أجل دعم ومس�اندة الكوادر 

الصحية يف كرباء.

انجاز )75( باملئة خالل )10( ايام 
من املستشفى الذي تنفذه العتبة احلسينية 

يف النجف االرشف ملواجهة »كورونا«


