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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عقد رف�ض قوى سياس�ية التصوي�ت لحكومة 
للجدي�دة م�ن مهم�ة رئي�س ال�وزراء املكل�ف 
مصطف�ى الكاظم�ي الذي لم تيق له س�وى أيام 
املهلة القانونية إلكمال تش�كيل حكومته، وجاء 
ذل�ك فيما دعا الربملان نوابه إىل الحضور إىل بغداد 
الي�وم االثن�ن تمهي�دا للتصوي�ت ع�ى حكومة 

املكلف.
ودع�ا رئيس الربملان محم�د الحلبويس النواب إىل 
الحضور يف بغ�داد من الخارج ومحافظات البالد 
االثنن استعداداً لعقد جلسة منح الثقة للحكومة 

الجديدة يومي الثالثاء أو األربعاء املقبلن.
ووّجه الحلبويس بتهيئة رحالت جوية استثنائية 
لنق�ل الن�واب م�ن مط�اري أربيل والس�ليمانية 
الش�ماليتن ومن مطار الب�رة الجنوبية لنقل 
الن�واب إىل بغداد، فيما س�يحاول النواب يف الدول 
األخرى الحضور يف املوعد املحدد برحالت جوية.

ومن املف�رض أن تض�م الحكوم�ة الجديدة 22 
وزارة، منها 12 وزارة للشيعة، و6 وزارات للسنة، 
و3 وزارات لألك�راد، ووزارة واح�دة لألقلي�ات. 
وبحس�ب قائمة مرسب�ة للتش�كيلة الحكومية، 
فإنها تضم حارث محمد حس�ن عن املتظاهرين 
وزيراً للخارجية، وعبد الكريم هاشم عن املجلس 
األعى اإلس�المي، والدكت�ور عزام قن�رب آغا عن 
تحالف سائرون للصحة، وجواد عبد الرضا للنقل 
مرش�حاً من الكاظمي، والقايض أركان قادر من 
األك�راد للعدل، وعدنان درجال عن تحالف القوى 
الس�نية للرياضة والشباب، وإحسان عبد الجبار 

عن تيار الحكمة للنفط.
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قوى سياسية تعقد مهمة »املكلف«
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املصابني بـ »كورونا«
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وضعنا خطة اسرتاتيجية لالعتامد 

عىل املحاصيل الزراعية املحلية
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الزراعية للعام احلايل

       بغداد / المستقبل العراقي

اس�تمتع اإلس�بان بحريته�م م�ن جدي�د يف عطل�ة نهاية 
األس�بوع، بعد تخفي�ف قيود مكافحة ف�روس »كورونا« 
املستجد مع الس�ماح للبالغن األصحاء بالخروج للريض 
وامليش للمرة األوىل منذ 7 أسابيع. ويخصص النظام الجديد 
فرات زمني�ة محددة للخ�روج للفئات العمري�ة املختلفة 
بينم�ا يتع�ن ع�ى الجمي�ع االلت�زام بتوجيه�ات التباعد 
االجتماع�ي واإلبق�اء عى مس�افات فاصل�ة بينهم ال تقل 
عن مرين. وال تزال إس�بانيا واحدة من أكثر الدول ترضرا 
من الوباء، حيث س�جلت أكثر من 217 ألف إصابة مؤكدة 

بالفروس، لكن بيانات صدرت األحد أظهرت أن 164 توفوا 
خالل الس�اعات األربع والعرشين املاضية، فيما يمثل أدنى 
زيادة يومية منذ 18 آذار. ويف مسعى ملنع االزدحام الشديد، 
حظر مجلس مدينة برش�لونة دخول شواطئها، وبدال من 
ذلك احتش�د آالف األش�خاص عى املمىش املمت�د بمحاذاة 
الش�اطئ. وش�وهدت تجمع�ات مماثلة يف مدري�د التي ال 
تزال فيها املتنزهات واملناط�ق العامة الكبرة مغلقة، مما 
أج�رب من يمارس�ون امل�يش والركض عى تقاس�م أرصفة 
ومس�ارات ضيقة. وتخفيف القيود عى ممارسة الرياضة 
م�ن أوىل الخطوات يف خط�ة مؤلفة م�ن 4 مراحل، إلعادة 

الحياة لطبيعتها بالكامل يف البالد بنهاية يونيو .

لحري�ة  العالم�ي  الي�وم  بمناس�بة 
الصحاف�ة نج�دد التأكيد عل�ى ضرورة 
التزام الحكومات بضمان بيئة إعالمية 
حرة ومس�تقلة وقائمة على التعددية، 
الصحفيي�ن،  أم�ن وحماي�ة  وضم�ان 
االع�الم  لوس�ائل  الدع�م  وتقدي�م 
حري�ة  وإلغ�اء  بالتقيي�د  المس�تهدفة 

الصحافة.
الوص�ل  هم�زة  يع�ّد  الصحف�ي  وألن 
بين صن�اع القرار والش�عب، فإن قمع 
الحري�ات الصحافية ومنع النش�ر بأي 
طريقة كانت ال تعكس جدية الحكومة 
بتوفير بيئ�ة آمنة ومالئمة الس�تمرار 
قي�ام الصحاف�ة بمهامه�ا وواجباتها، 
وإن القمع يتسبب بإحداث خلل فاضح 

في تدفق المعلومات للرأي العام.

وف�ي الوق�ت ال�ذي س�جلنا في�ه وما 
بجمي�ع  الدول�ة،  عل�ى  نس�ّجل  زلن�ا 
سلطاتها، تقصيراً واضحاً تجاه القيام 
الصحف  لدعم واستمرار  بمسؤولياتها 
العراقي�ة وتوفير مقوم�ات تطويرها، 
فإننا نود التذكير بأن جائحة »كورونا« 
انقضت على آخر فرص العيش المتاحة 
تس�ببت  ان  بع�د  الصحفيي�ن  لمئ�ات 
الورق�ي للصحف  باحتج�اب االص�دار 
وتوق�ف االعالنات التي تمث�ل المصدر 
الرئيس لتمويل الصح�ف، مما ادى الى 
ضائق�ة مالية خانقة ح�رم على أثرها 

الصحفيون من مورد عيشهم الوحيد.
وعلى الرغم من المناشدات والمطالبات 
العدي�دة للجهات ذات العالقة لإلس�راع 
بإيج�اد حل�ول تأخ�ذ بيد المؤسس�ات 

الصحفية وتنقذها من االنهيار، إال أننا 
ل�م نلق غير وعود ندرك انها غير جادة، 
وغير صادق�ة، وال تتناس�ب وخطورة 
الموق�ف وال مع جس�امة الحدث الذي 
يحت�اج ال�ى ق�رارات جريئ�ة، ولي�س 

برقيات تهنئة ال تغني وال تشبع.
العالم�ي  الي�وم  وه�ا نح�ن نس�تذكر 
لحري�ة الصحاف�ة بينم�ا نح�ن نعيش 
حال�ة من الحزن لما وصل إليه االهمال 
الحكوم�ي والبرلمان�ي ليتأك�د لن�ا ان 
الدول�ة الت�ي ال تؤمن س�لطاتها بدعم 
الصحافة المس�تقلة فه�ي غير جديرة 
نحّم�ل  فإنن�ا  وعلي�ه  بالديمقراطي�ة؛ 
وبطال�ة  الصح�ف  انهي�ار  مس�ؤولية 
مص�در  م�ن  وحرمانه�م  الصحفيي�ن 
رزقهم لكل القوى السياسية المتصدية 

لقي�ادة البالد، فضالً عن اتخاذنا موقفاً 
حازماً تج�اه هذا التجاه�ل المقصود، 
واس�تغالل المال العام لدع�م الجيوش 
وتوظيف�ه  السياس�ية  االلكتروني�ة 
للتناح�ر السياس�ي، بينما يت�م اهمال 

الصحافة المستقلة بشكل متعمد.
وألنن�ا ندرك حجم الصعوبات والمآالت 
التي س�تؤول اليها أوضاع الصحف في 
حال عدم االستجابة السريعة، فإنه من 
الض�روري تحذي�ر اصحاب الق�رار لما 
يترت�ب على ذلك.. آملي�ن ان نرى حلول 
انقاذ جريئة وسريعة تنقذ ما تبقى من 
الصح�ف ولبيان صدقي�ة ما وصلنا من 

تهاني بهذه المناسبة.

رؤساء تحرير الصحف العراقية
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الرافدين يعلن شمول منتسبي الداخلية بالسلف والقروض عرب املاسرت كارد
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن م�رف الرافدي�ن ش�مول منتس�بي وزارة الداخلي�ة املوطنة 
رواتبه�م بالس�لف والقروض ومن حام�ي بطاقة املاس�ر كارد من 

املرف حرا.
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه ان منتس�بي وزارة الداخلية وبمجرد اختيارهم مرف 
الرافدي�ن يف توط�ن رواتبه�م وحصولهم ع�ى البطاق�ة االلكرونية 

فانهم مشمولن بالسلف والقروض التي يمنحها املرف.
واش�ار اىل ان الخدمات املرفية التي تمنح ملنتس�بي الداخلية تكون 

عن طريق بطاقة املاسر كارد الصادرة من مرفنا تحديدا.
وأوض�ح البيان ان منتس�بي مقر الداخلية تس�لموا رواتبهم لش�هر 

نيسان الكرونيا وعرب املاسر كارد.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

التصوي�ت  سياس�ية  ق�وى  رف�ض  عق�د 
لحكوم�ة للجديدة من مهم�ة رئيس الوزراء 
املكل�ف مصطفى الكاظمي ال�ذي لم تيق له 
س�وى أيام املهلة القانونية إلكمال تش�كيل 
حكومته، وجاء ذل�ك فيما دعا الربملان نوابه 
إىل الحض�ور إىل بغ�داد اليوم االثن�ن تمهيدا 

للتصويت عى حكومة املكلف.
ودعا رئيس الربملان محمد الحلبويس النواب 
إىل الحضور يف بغداد من الخارج ومحافظات 
الب�الد االثن�ن اس�تعداداً لعقد جلس�ة منح 
الثق�ة للحكوم�ة الجديدة يوم�ي الثالثاء أو 

األربعاء املقبلن.
ووّج�ه الحلب�ويس بتهيئ�ة رح�الت جوي�ة 
اس�تثنائية لنق�ل النواب من مط�اري أربيل 
والسليمانية الشماليتن ومن مطار البرة 
فيم�ا  بغ�داد،  إىل  الن�واب  لنق�ل  الجنوبي�ة 
سيحاول النواب يف الدول األخرى الحضور يف 

املوعد املحدد برحالت جوية.
ومن املفرض أن تضم الحكومة الجديدة 22 
وزارة، منه�ا 12 وزارة للش�يعة، و6 وزارات 
للس�نة، و3 وزارات لألك�راد، ووزارة واحدة 
لألقليات. وبحس�ب قائمة مرسبة للتشكيلة 
الحكومية، فإنها تضم حارث محمد حس�ن 
ع�ن املتظاهري�ن وزي�راً للخارجي�ة، وعب�د 
الكريم هاش�م عن املجلس األعى اإلسالمي، 

والدكت�ور ع�زام قنرب آغا عن تحالف س�ائرون للصحة، 
وجواد عبد الرضا للنقل مرشحاً من الكاظمي، والقايض 
أركان ق�ادر م�ن األك�راد للع�دل، وعدن�ان درج�ال عن 
تحالف القوى الس�نية للرياضة والشباب، وإحسان عبد 
الجبار عن تيار الحكمة للنفط، وطالب الكعبي للزراعة، 
والدكتور هش�ام داود للثقافة عن املتظاهرين، وعثمان 
الغانم�ي أو عدنان الزريف أو نجي�ب الصالحي للداخلية، 
وجمعة عناد عن القوى الس�نية للدفاع، وأركان شهاب 
لالتص�االت، وكاظم الس�هالني لوزارة العمل، وجاس�م 

األسدي عن سائرون.
كذلك الدكتور ماهر جوهان عن القوى السنية للتجارة، 
ومنه�ل عزي�ز عن الق�وى الس�نية للصناع�ة، ود. نبيل 
عب�د الصاحب ع�ن النر للتعليم الع�ايل، والربية فالح 
القييس عن القوى الس�نية، ونزار قحطان عن سائرون 
للكهرب�اء، وخال�د بت�ال للتخطيط عن القوى الس�نية، 

واملالية ال مرشح لها بعد، وإيفان فائق للهجرة، ونازين 
محمد عن األكراد لوزارة البلديات واإلعمار.

وقد اعرضت قوى سياس�ية عى أربع�ة وزراء حكومة 
الكاظم�ي وآلي�ة اختي�اره لهم، حي�ث م�ن املنتظر أن 
يعي�د الكاظمي النظر فيها، واس�تبدال عدد منهم خالل 
الس�اعات املقبلة استعداداً لعرضها عى الربملان لضمان 
منحه�ا الثقة. وأكد رئي�س كتلة الفت�ح النيابية محمد 
الغبان أن رئيس الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي كرر 

أخطاء املكلف األسبق يف آلية اختيار املرشحن.
وقال الغبان إن »الكتل السياس�ية سبق وأن اتفقت مع 
الكاظمي عى تفويض املرش�ح باختي�ار كابينته بعيداً 
عن املحاصصة عى أن تتوفر يف املرشح الكفاءة والنزاهة 

واملقبولية وأن تطبق هذه املعايري عى الجميع«. 
وأض�اف أن »رئيس ال�وزراء املكلف ك�رر أخطاء املكلف 
األس�بق يف املنه�ج وآلية اختي�ار املرش�حن، األمر الذي 
اعرض�ت علي�ه الكتل وطلب�ت تصحيح املس�ار وتغيري 

املرشحن«. وأكد الغبان، أن »املكلف مستمر يف املشاورات 
واملفاوضات الستبدال املرشحن«.

ب�دوره، أعلن ائتالف دولة القانون عدم تصويته لصالح 
حكومة الكاظمي يف الربملان.

وجاء يف بيان لالئتالف تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، »يؤكد ائتالف دولة القان�ون انه بذل جهودا كبرية 
مع باقي الكتل السياس�ية لتش�كيل الحكومة الجديدة، 
من اجل التصدي للتحديات الكبرية التي تواجه العراق يف 

املجاالت االقتصادية واألمنية والصحية«.
وأض�اف، أنه »وخالل املفاوضات ت�م االتفاق عى اليات 
الختي�ار مرش�حي الحكوم�ة الجديدة ع�ى ان يتعاطى 
رئيس ال�وزراء املكلف مع جميع الكتل السياس�ية وفق 
نه�ج واح�د«. واس�تدرك البيان، »لكن مس�ار تش�كيل 
الحكوم�ة بدأ يأخذ منح�ى مغايرا ملا ت�م االتفاق عليه، 
األم�ر ال�ذي دعانا إىل ان نب�ذل جهوداً اضافي�ة من اجل 
تصحيح الخيارات وتسمية مرشحن يتمتعون بالكفاءة 

والنزاه�ة والق�درات القيادية م�ن الطاقات 
املخلصة يف املجتمع العراقي«.

وتاب�ع، أن�ه »م�ع ش�ديد االس�ف ل�م تكلل 
جهودن�ا املخلص�ة يف تصحيح هذا املس�ار، 
فجاءت التش�كيلة الحكومي�ة التي عرضها 
املكل�ف عى الكت�ل السياس�ية تتعارض مع 
تطلعات ابناء الشعب العراقي، كونها تشمل 
عددا من املرشحن الجدلين ممن لم تنطبق 
عليه�م املواصف�ات املطلوب�ة م�ن الكفاءة 
والنزاهة واملقبولية«. واختتم االئتالف بيانه 
بالق�ول إنه »عى هذا األس�اس يعلن ائتالف 
دولة القانون انه لم يش�ارك يف تشكيل هذه 
الحكوم�ة ول�م يصوت لصالحه�ا يف مجلس 
النواب، وي�رك الخيار لباقي أعضاء املجلس 

التخاذ القرار املناسب بشأنها«.
إىل ذل�ك، أك�د ائت�الف الوطني�ة أنه ل�ن يتم 
من�ح الثق�ة لحكومة رئيس ال�وزراء املكلف 

مصطفى الكاظمي.
وذكر االئتالف يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه، :«عملنا طيلة الفرة املاضية عى 
تحقيق ذلك سواء من خالل حواراتنا مع االخ 
املكلف او مع القوى السياس�ية املختلفة، أال 
اننا مع االس�ف لم نلمس أي�ة بوادر ايجابية 
لذل�ك، باإلضاف�ة اىل ان آلية اختي�ار الوزراء 
كانت مبهمًة وغري معلومة فضالً عن تجاوز 
املطال�ب الش�عبية يف احالة قتل�ة العراقين 

وحماتهم اىل محاكم علنية خاصة«.
وأض�اف أن�ه »من ه�ذا املنطل�ق، نعل�ن اننا ل�ن نمنح 
الثقة له�ذه الحكومة بل وس�نقاطع الجلس�ة النيابية 
املقررة وس�نكون معارضن س�لمين مع كل الوطنين 
العراقي�ن يف حال تمريرها«. يش�ار إىل أن الرئيس برهم 
صالح كان قد كلف يف التاس�ع من الشهر املايض رئيس 
جهاز املخابرات مصطفى الكاظمي بتش�كيل الحكومة 
الجدي�دة عقب اعت�ذار عدنان ال�زريف وأمام�ه 30 يوماً 
لتقديم برنامجه الحكومي وتشكيلته الوزارية إىل الربملان 
للتصوي�ت عليها بالثقة م�ن عدمه�ا. والكاظمي ثالث 
ش�خصية يتم تكليفها م�ن الرئيس لتش�كيل الحكومة 
بعد إخفاق سلفيه عدنان الزريف ومحمد توفيق عالوي يف 
نيل ثقة الربملان، ويف حال حصول التشكيلة الجديدة عى 
الثقة، فإنها س�تخلف حكومة رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي الذي استقال يف نهاية ترشين الثاني 2019 تحت 

ضغط احتجاجات شعبية تطالب.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مجلس القضاء األعى، أمس األحد، 
تعرّض�ه لهجم�ات منظم�ة ع�رب مواق�ع 
التواص�ل االجتماع�ي، فيم�ا ح�ّذر من ان 
سيف القانون سيحاسب كل من تمتد يده 

عى املال العام.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م املجل�س 
االعى للقضاء العراقي عبد الستار بريقدار 
ان هن�اك »حملة ممنهجة تط�ال القضاء 
العراقي عرب منص�ات التواصل االجتماعي 
يق�ف وراءه�ا املروج�ون ألكذوب�ة انه�م 
مطلوبون للقضاء بدافع سيايس أو بتأثري 

جهات أو شخصيات سياسية«.
وأش�ار بريقدار، يف تري�ح صحايف وزعه 
مجلس القضاء، حول ما اذا كان هذا األمر 
يتعل�ق باإلج�راءات األخرية الت�ي اتخذها 
القضاء تجاه التج�اوزات بحق املال العام 

وم�ن يقف وراءها، إىل أن�ه »يف الوقت الذي 
يخط�و في�ه القض�اء خط�وات جدي�ة يف 
مكافح�ة الفس�اد ومحاس�بة رساق املال 
العام، ومنهم بعض السياس�ين والوزراء، 
وبع�د أن عج�ز ه�ؤالء عن غل�ق القضايا، 
رغ�م  للقض�اء،  بموجبه�ا  املطلوب�ون 
الضغوطات الكبرية التي مارسها حلفاؤهم 
من السياسين ممن يوفرون الحماية لهم، 
فق�د بدأ هؤالء بتنظيم حملة ممنهجة عرب 
منصات التواصل االجتماع�ي يقودها من 
هم محس�وبون عى اإلع�الم، من املقيمن 
خارج الع�راق تحديداً ولق�اء مبالغ مالية 
هي ج�زء من م�ال الدولة املنه�وب، يقف 
وراءها مروج�ون ألكذوبة أنهم مطلوبون 
للقض�اء بدافع س�يايس أو بتأث�ري جهات 
أو ش�خصيات سياس�ية يف محاولة منهم 
للتأث�ري ع�ى القضاء واعتقاده�م واهمن 
أن القضاء س�وف يضطر اىل غلق ملفاتهم 

إلثبات عكس ما يروجون له من أكاذيب.
وعما اذا كان هؤالء السياس�يون املتهمون 
بالفس�اد يتمتعون بالحصان�ة، اوضح ان 
قس�ما من أعض�اء مجل�س الن�واب وهم 
بموجب الدس�تور يتمتعون بالحصانة وال 
يجوز اجراء التحقيق او محاكمتهم اال بعد 
رفع الحصانة عنهم وه�ذه هي الحصانة 
الدس�تورية وقس�م م�ن ه�ؤالء املتهم�ن 
يحاول ابتكار )حصانة( من نوع آخر وهي 
)حصانة( الخصومة السياس�ية اذ يتعمد 
من ه�و مطلوب للقضاء يف جريمة فس�اد 
معينة ان يربز خصومته السياسية مع جهة 
سياس�ية اخرى ويظهرها للعلن بمناسبة 
وبدونه�ا حت�ى عندم�ا تتخ�ذ االج�راءات 
القانونية بحقه عن الجريمة التي ارتكبها 
يستخدم )اكذوبة( االس�تهداف السيايس، 
وأن القضاء يتأثر بالجهة السياس�ية التي 
خاصمه�ا معتقدا بذلك ان القضاء س�وف 

يضطر اىل عدم محاسبته خشية من تهمة 
التأثري السيايس عى القضاء.

وحول م�ا اذا كان ذلك يتعلق بما يش�هده 
لتش�كيل  متع�رسة  والدة  م�ن  الع�راق 
الحكوم�ة الجديدة بن املس�ؤول القضائي 
قائال انه »لألس�ف لوحظ يف اآلونة االخرية 
أن البعض صدق ه�ذه )االكذوبة( وأظهر 
نفسه مدافعاً عن رساق املال العام متأثرين 
بهذه االكذوبة أو بقصد كس�ب والء هؤالء 
ألغ�راض  الس�ابقن  وال�وزراء  الساس�ة 
السياس�ية  والخصوم�ات  التحالف�ات 
خصوص�اً يف مرحل�ة تش�كيل الحكوم�ة 
املقبلة لغرض تحقيق مكاس�ب سياس�ية 
ع�ى حس�اب االس�اءة اىل س�معة القضاء 

ومؤسسات الدولة«.
وع�ن س�بب ع�دم ن�رش تفاصي�ل ه�ذه 
القضايا، املتهم فيها سياس�يون لوس�ائل 
االع�الم الثبات كذبهم، ن�وه بريقدار اىل ان 

)املبدأ الدستوري( القائل املتهم بريء اىل ان 
تثبت )ادانته( هو الذي يمنع نرش تفاصيل 
ه�ذه القضايا النه�ا يف مرحلة التحقيق او 
املحاكم�ة ولم تص�در بها اح�كام باتة لذا 
فال يجوز التريح بأسمائهم وال تفاصيل 
القضاي�ا اال بع�د ص�دور الق�رار بحقه�م 
ونتعهد بنرش تفاصي�ل تلك القضايا للرأي 
الع�ام والت�ي تثب�ت فس�ادهم وارتكابهم 
جرائ�م مخالفة للقان�ون وتثبت عكس ما 

يروجون له.
واض�اف الناطق باس�م القض�اء العراقي 
االع�ى ان رس�الة القض�اء اىل رساق امل�ال 
الع�ام مهما كان�ت صفته�م وموقعهم يف 
الدولة أن )أكاذيبكم( »لن تنفعكم وس�وف 
يبقى س�يف القانون يحاسب كل من تمتد 
يده ع�ى املال العام، ولن تنفع توس�طات 
م�ن يوف�ر لكم الحماي�ة، ألنه�م بالنتيجة 

رشكاء لكم يف رسقة املال العام«.

القانون والوطنية يرفضان التصويت للكاظمي.. والفتح يطالبه بـ »تعديل« الكابينة.. والربملان جيمع النواب استعدادًا جللسة التصويت

قوى سياسية تعقد مهمة »املكلف«

العدد )2131(   4     آيار    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

القضاء يعلن تعرضه لـ »محالت ممنهجة«.. وخياطب سياسيني ووزراء فاسدين: ال محاية لكم

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف القي�ادي يف منظم�ة ب�در 
محم�د مه�دي البيات�ي ع�ن دعم 
أمريكي س�عودي جدي�د لعصابات 
داع�ش اإلرهابية إلعادة نش�اطها 

داخل العراق.
وق�ال البياتي يف تري�ح صحفي 
األمريكي�ة  املتح�دة  “الوالي�ات  إن 
والس�عودية قام�وا بإع�ادة تجنيد 
الع�راق  م�ن  الفاري�ن  العن�ارص 
خالل مع�ارك النر داخل األرايض 
السورية وسهلت لهم العودة للبالد 
مج�ددا”، الفت�ا إىل إن “الهجم�ات 
األخ�رية دعم�ت م�ن قب�ل أمريكا 
والسعودية لتحقيق عودة داعش”.

األمريك�ي  “الدع�م  أن  وأض�اف 
السعودي مش�ابه لدعم العصابات 
وهنال�ك   2014 ع�ام  اإلرهابي�ة 
مخ�اوف كبرية من عودة النش�اط 
اإلرهاب�ي يف ص�الح الدين وكركوك 
“الهجم�ات  أن  مبين�ا  واالنب�ار”، 
األخرية يف صالح الدين ضد الحش�د 
الش�عبي والقوات األمنية هي جزء 
م�ن خط�ة إلع�ادة ترتي�ب أوراق 
داع�ش”. وكان�ت مناط�ق عدة يف 
ص�الح الدي�ن ابرزه�ا ميكش�يفة 
هج�م�ات  سلس�لة  اىل  تعرض�ت 
ارهابي�ة من قبل داعش يف س�اعة 
متاخ�رة من مس�اء ي�وم امس ما 
اس�فر عن استش�هاد 10 من افراد 

الحشد الشعبي واصابة اخرين.

قيادي ببدر يتحدث عن دعم أمريكي سعودي 
إلعادة نشاط »داعش« يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د املكتب الس�يايس لالتحاد الوطن�ي الكردس�تاني، اجتماعا يف 
دباش�ان، بارشاف الهور ش�يخ جنك�ي الرئيس املش�رك لالتحاد. 
وناق�ش االجتم�اع الذي عقد يف الس�ليمانية وح�ره نائب رئيس 
حكوم�ة االقليم قوب�اد طالباني وفريق االتح�اد الوطني يف حكومة 
اقليم كردس�تان، املكتب الس�يايس االوضاع السياس�ية واملعيش�ية 
للمواطنن وملف تش�كيل الحكوم�ة االتحادية الجدي�دة واالوضاع 
املردي�ة يف املناط�ق الكردس�تانية املس�تقطعة ومخاط�ر ظه�ور 
تنظيم داعش االرهابي وعدد من الش�ؤون الداخلية للحزب«. وحول 

ح�وارات وفد حكوم�ة اقليم كردس�تان يف بغ�داد، اش�اد االجتماع 
»بجهود وسعي الوفد ملعالجة مش�اكل الرواتب واملستحقات املالية 
القليم كوردس�تان، ووقف باهمية عند اسباب وتداعيات هذا امللف، 
واك�د املكت�ب الس�يايس ان توفري روات�ب املوظفن وحماي�ة ارواح 
ومعيش�ة املواطنن م�ن املهام االولية للحكوم�ة يف املرحلة الصعبة 
التي تس�بب بها انتش�ار فاي�روس كورون�ا باالضاف�ة اىل ان تدني 
املستوى املعيش�يي الذي يواجه اغلبية ابناء ش�عب كردستان ومع 
االس�ف االوضاع تتجه اىل األسوأ«. يف جانب آخر من االجتماع ناقش 
املكتب الس�يايس باهتمام تطبيق نظام الالمركزية، وشدد االجتماع 
ع�ى رضورة تنفيذ االتفاق الس�يايس بن االتح�اد الوطني والحزب 

الديمقراط�ي الكردس�تاني كم�ا هو مثب�ت يف الربنام�ج الحكومي 
للكابينة التاس�عة واصبح اآلن مطلب الجماه�ري املجالس املنتخبة 
وخاصة بعد نجاح تجربة االدارات املحلية يف ادارة االزمة التي تسبب 
بها انتشار وباء كورونا يف العالم واقليم كردستان. وحول العالقات 
السياسية لالتحاد الوطني مع االحزاب واالطراف السياسية االخرى، 
شدد االجتماع عى تطوير وتعزيز اكثر لتلك العالقات باتجاه وحدة 
الصف واملوقف والتنسيق من اجل تحقيق تطلعات شعب كردستان 
وحماية االتح�اد الوطني الكردس�تاني كعامل دائ�م لتقوية وحدة 
الص�ف الوطني كأمانة وضعها الرئي�س الراحل جالل طالباني عى 

عاتقنا نحن اعضاء االتحاد الوطني الكردستاني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة، أمس االحد، عن تسجيل 77 
اصابة وشفاء 17 مصاباً من كورونا يف العراق.  

وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، إن »مختربات وزارة الصحة والبيئة 
سجلت لهذا اليوم )77( إصابة يف العراق موزعة 
كالت�ايل، بغداد/ الرصاف�ة: 23، بغداد/ الكرخ: 

23، مدين�ة الط�ب: 9، الب�رة: ٨، كركوك: ٥، 
املثنى: ٨، أنبار: 1«. وأضاف أن »الوفيات بلغت: 
حالتن، حالة واح�دة يف بغداد/الرصافة وحالة 
يف كربالء«، مشرياً اىل أن »الشفاء بلغ: 17 حالة ،  

النجف األرشف: 2، البرة : 9، الديوانية: 1، ذي 
ق�ار: 1، بابل: 1، اربي�ل: 3«. ولفت البيان اىل أن 
»مجموع اإلصابات: 2296، ومجموع الوفيات: 

97، ومجموع حاالت الشفاء: 1490«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت صحيفة فاتيكان نيوز الرس�مية، 
ب�أن قداس�ة الباب�ا فرانس�يس ق�د عن 
االس�قف ميتجا ليسكوفار س�فريا بابويا 
اىل الع�راق وتنصيب�ه رئيس�ا لالس�اقفة. 
وذك�رت الصحيفة أن »قداس�ة البابا عن 
االس�قف ليس�كوفار والذي يعم�ل حاليا 
مستش�ارا لس�فارة الفاتي�كان يف الهند، 
خلف�ا لرئي�س االس�اقفة ألربت�و أورتيغا 
مارتن ال�ذي تم تعينه س�فريا للفاتيكان 
يف تش�يي«. يذكر أن الس�فري ليس�كوفار 
م�ن مواليد ع�ام 1970 يف س�لوفينيا وتم 
ترس�يمه ككاهن عام 199٥ دخل الس�لك 
الدبلوم�ايس للفاتي�كان يف 1 تموز 2001 
، وعمل يف التمثي�ل البابوي يف بنغالديش ، 

ويف قسم الشؤون العامة بأمانة الدولة. 

االتــحــاد: أوضــاع االقـلـيــم تـتـجـــه لألســوأ 
دعا إىل ضرورة تطبيق »نظام الالمركزية« يف كردستان

الصحة: تسجيل )77( اصابة وشفاء )17( مصابًا من »كورونا« 

البابا فرنسيس يعني 
مبعوثًا جديدًا للفاتيكان 

يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن محافظ صالح الدين عمار جرب خليل، أمس األحد، عن تش�كيل قوات 
متخصص�ة مجه�زة بأحدث األس�لحة مهمته�ا مالحقة عن�ارص تنظيم 

»داعش« بمناطق املحافظة.
وقال مكتب خليل يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إن »محافظ 
ص�الح الدين رئي�س اللجنة االمني�ة يف املحافظة عمار ج�رب خليل ناقش 
خالل مؤتم�ر امني الخرق األمني الذي حصل يف منطقة مكيش�يفة وراح 
ضحيته عدد من مقاتي الحش�د الش�عبي, واستمع لرشح كامل عن امللف 
األمني بعموم املحافظة ومنها تحركات عنارص داعش االرهابي يف اطراف 
املحافظ�ة واملناطق الرخوة«. وأضاف، أنه تم »اتخاذ إجراءات أمنية وفنية 
خالل املؤتمر للقضاء عى تواج�د تلك العصابات ومنها جرف ضفاف نهر 
دجلة ونصب كامريات حرارية متطورة، إضافة إىل تشكيل قوات متخصصة 

مجهزة بأحدث األسلحة مهمتها مالحقة تلك العصابات املجرمة«.
وش�دد املحافظ، »ع�ى دور املواطن يف رف�د الجهاز األمن�ي باملعلومة عن 
تواج�د تلك الجماع�ات املخربة التي رفضه�ا وقاتلها املجتمع يف الس�ابق 
وتحقق النر عليها بوحدة الجميع«، مش�ريا اىل أنه »سيتم عقد لقاء مع 
وجهاء وشيوخ املحافظة واألجهزة األمنية لتوحيد الرؤى يف مجال القضاء 

عى تلك املجاميع املجرمة«.

حمافظ صالح الدين: تشكيل قوات متخصصة 
ملالحقة عنارص »داعش«

جمهزة بأحدث األسلحة

        بغداد / المستقبل العراقي

ترأس النائ�ب االول لرئيس مجلس 
النواب حس�ن كريم الكعبي، أمس 
الزراع�ة  لجن�ة  اجتم�اع  االح�د، 
وااله�وار النيابية لوضع رؤيا لدور 
القط�اع الزراعي ملواجه�ة جائحة 

»كورونا« وتحقيق االمن الغذائي.
وش�ارك يف االجتماع كل من رئيس 
لجنة الزراعة سالم الشمري وبقية 
اعضاء اللجن�ة، ونواب ممثلن عن 
لجان االقتصاد واالستثمار واملالية 
النيابي�ة،  والنزاه�ة  والقانوني�ة 
فض�ال عن ممثلن لوزارات الزراعة 

والتخطيط واملوارد املائية.
وقال الكعبي، بحس�ب بيان ملكتبه 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان »العراق يواج�ه جملة تحديات، 
بع�ض منه�ا تش�اركنا به�ا بلدان 
أخرى مثل جائحة كورونا وهبوط 
أس�عار النفط واالزمة االقتصادية، 
وبعضها اآلخ�ر نواجهها منفردين 
والفق�ر  داع�ش  اره�اب  كخط�ر 

واالمن الغذائي«.
وكشف ان »كل هذه األمور أجربتنا 
ومعن�ا املجلس ال�وزاري لالقتصاد 
عى تسمية املرحلة املقبلة بمرحلة 
الزراع�ة، فهي الح�ل األمثل لعالج 
الخاص�ة  املش�اكل  م�ن  العدي�د 
باألم�ن الغذائ�ي والفق�ر والبطالة 
وه�در العملة الصعبة، واالس�ترياد 
وهب�وط أس�عار النف�ط، وهنا ان 
وصلنا ملرحلة التطور يف القطاعن 

الزراع�ي والصناع�ي فل�ن نحتاج 
للنفط بنفس الدرجة حاليا«.

وب�ن الكعب�ي انه »ج�رى االتفاق 
عى املبارشة بتطبيق اجراءات دعم 
القط�اع الزراع�ي وليس رس�م او 
وضع الخطط للمستقبل، ألن وضع 
الخط�ط يت�م يف أوق�ات الرفاهي�ة 
وحال�ة االس�تقرار، أما نح�ن اآلن 
حقيقي�ة  أزم�ة  حال�ة  فنعي�ش 
ويج�ب ان تك�ون االج�راءات هي 
ملواجه�ة االزم�ة، وهذا م�ا يتطلب 
م�ن الجميع ج�رأة كب�رية إلصدار 
وتنفيذ القرارات«. وأشار البيان اىل 
انه »جرى خ�الل االجتماع االتفاق 
أيض�اً ع�ى تنفيذ الرؤيا املش�ركة 
للس�لطتن الترشيعي�ة والتنفيذية 
بجعل القط�اع الزراع�ي عى رأس 
أولوي�ات الدول�ة للمرحل�ة املقبلة 
لتقليل االعتماد عى مصدر النفط، 
وأيضاً زيادة دعم القطاع الصناعي 
الرتباط�ه بعجلة التط�ور الزراعي 
التحويلي�ة  الصناع�ة  حي�ث  م�ن 

واالسمدة واملستلزمات الزراعية«.
وأض�اف كم�ا »ج�رى االتفاق عى 
البدء بتنفيذ خط�ة طوارئ زراعية 
واالبتع�اد عن خط�ط التنمية كون 
املرحل�ة طارئة وان ال تحدد الخطة 
بتأريخ بل مس�تمرة، وأيضاً اعتبار 
جرائ�م املس�اس باألم�ن الغذائ�ي 

ضمن قانون جرائم االرهاب«.
وتدارس املجتمع�ون املوقف املائي 
يف الع�راق وحجم ال�واردات املائية 

والخطة الزراعية للموسم املقبل.

اتفاق برملانـي لتنفيـذ »خطـة طـوارئ« زراعيـة.. 
والكعبي: املساس باألمن الغذائي جريمة إرهابية
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    المستقبل العراقي / زهراء علي

رشع�ت محافظة نين�وى بإعادة بن�اء وتاهيل مرصفني 
حكوميني وذلك بعد تعرضهما اىل تفجريات ابان س�يطرة 
عصابات داع�ش االرهابية، بينما افتتح�ت قائممقامية 

املوصل ثالث من بوابات املدينة الرئيسة .
وقال محافظ نينوى نجم الجبوري، ان«الكوادر الهندسية 

يف بلدي�ات نين�وى وبالتع�اون م�ع كوادر رشكة الس�عد 
الهندس�ية رشعت بإعادة اعمار فرعني ملرصيف )الرافدين 
والرش�يد( بعد رفع االنقاض منهما بالكامل« ، مشريا اىل 
ان »املرصفني يقعان يف ش�ارعي غ�ازي و خالد بن الوليد 

يف املدينة القديمة«.
واضاف الجبوري ان »عملي�ة اعادة االعمار جاءت تلبية 
ملطالب الس�كان بع�د عودتهم اىل مناطقه�م  بالكامل«، 

الفت�ا اىل ان »ام�وال اعمار تلك املباني ح�ددت من املبالغ 
املخصص�ة الع�ادة اعمار املناطق املت�ررة يف محافظة 
نينوى ». ومن جانبه، قال قائممقام مدينة املوصل زهري 
االعرج�ي ان »الكوادر الهندس�ية اعادت اعم�ار وتاهيل 
بوابة ناحية الشورى وبوابة ناحية القيارة وبوابة قضاء 
املوصل بعد خروج هذه البوابات عن الخدمة ابان سيطرة  

عصابات داعش االرهابية«.

واض�اف االعرج�ي ان »البوابات الثالث ت�م افتتاحها بعد 
عملية اعمار دامت )خمسة ( اشهر العادة الحياة مجددا 
اىل مدينة املوصل«، الفتا اىل ان »اموال اعمار تلك البوابات 

خصصت من مبالغ اعمار املوصل« .
وتاب�ع ان »هن�اك نية للرشوع باعم�ار بوابتني ، االوىل يف 
س�هل نينوى والثاني�ة  يف قرية بوابة الش�ام خالل االيام 

املقبلة.

حمافظ نينوى يعلن تأهيل مرصفني حكوميني وافتتاح ثالث بوابات رئيسة يف املوصل

    بغداد/ المستقبل العراقي

أفصحت وزارة الكهرباء، عن تسبب عمليات 
اس�تهداف خطوط نقل الطاقة لليوم الرابع 
ع�ى الت�وايل، بخس�ارة املنظومة ل�� 2000 
ميكاواط، م��ؤك��دة »اس�تمرارها بأعمال 
االن���ت���اج���ي����ة  املحط�ات  تأهي�ل 
وال���ث���ان���وي����ة ب���ب���غ����داد 
ملوس�م  اس�تعدادا  وامل��ح��اف��ظ���ات 

الصيف املقبل«.
وق��ال الناطق الرس�مي ل��ل��وزارة احمد 
موىس ال���ع���ب���ادي يف ترصيح صحفي 
ان »خ��ط���وط ن��ق���ل ال��ط��اق��ة 
ع��ان���ت ل��ل��ي���وم ال��راب���ع ع�ى 
التوايل من اس�تهدافها وتفج�ري ابراجها، اذ 
تم اس�تهداف خط�وط: }عبد الله - ش�مال 
س�امراء و عبد الله – دور وش��رق بغداد - 
امني رقم ١+2، ومريس�اد – دي�اىل{ بعبوات 

ناسفة«.
االع��م���ال  »ت��ل���ك  ان  واف��ص���ح 
االره��اب��ي��ة، تسببت بخسارة املنظومة 
انخف�اض  وبالت�ايل  مي�كاواط،   2000 ل�� 
التجهيز ف��ي ال��ك��رخ وش��م��ال رشق 

الرصافة وتحديد أحمال محافظات: كركوك 
واالنب�ار وصالح الدين ونينوى، مؤكدا نجاح 
وزارت�ه بإع�ادة أربع�ة من ه�ذه الخطوط 

وجاري العمل إلعادة الباقي خالل يومني«.
وف���ي الس�ياق نفس�ه، ب�ني العب�ادي ان 
م�الكات ال���وزارة الفني�ة وبرغم انتش�ار 
مس�تمرة  ك��ورون���ا،  ف�ريوس  جائح�ة 
بتأهي�ل ع���دد م���ن املحط�ات التوليدية 
لرفد املنظومة بطاقات اضافية قبل موس�م 

الصيف«.
ش���م��ل��ت  ان��ه���ا  واض�������اف: 
ال��دي���ن  ص����الح  م��ح��ط���ة 
ال��ح��راري���ة وع��ده���ا واح�����دة 
االنتاجية  امل��ح��ط��ات  اك��ب���ر  م��ن 
ف��ي ال��ب��الد وال��ت��ي سرتفد املنظومة 
بعد ان��ج���از عمليات التأهيل عليها ب��� 
١230 م��ي��غ���اواط، م��وض��ح��ا ان 
ن��س���ب ال��ت��أه��ي��ل فيها بلغت 87 
باملئة، وبالتعاون مع رشكات عاملية مختصة 
بقط�اع الطاق�ة.واردف الناط�ق الرس�مي 
للكهرباء أن مالكات وزارته مس�تمرة ايضا 
بأعمال نصب محطتي الس�ماوة والنارصية 
الغازيتني وبنسب انجاز م�رت��ف�ع��ة، اذ تم 

ال��ت��شغ�ي��ل ال��ت��ج�ري��بي ل��ث�الث 
وح���دات توليدية ف��ي ال��س���م��اوة، 
ووح��دت���ني يف ال���ن���اص���ري����ة، 
امل��ن��ظ��وم���ة  وس����ت���رف���دان 

ب���� ١500 ميغاواط«.
تنج�ز  امل��الك���ات  ان  وت��اب���ع: 
املحط�ات  م�ن  ب��ع���دد  االع��م���ال 
موثوقي�ة  بزي�ادة  تس�هم  الت�ي  الثانوي�ة 
وش���رق  البلدي�ات  كمحط�ات  الش�بكة، 
الرصاف�ة والصحفي�ني، اضاف�ة اىل اعم�ال 
تاهيل ش�بكات التوزيع ببغداد واملحافظات 
اس�تعدادا ملوس�م الصيف املقب�ل وال���ذي 
في�ه  الطاق�ة  تجهي�ز  يك�ون  ان  توق�ع 
للمواطنني افضل من سابقه« م��ن جه��ة 
وزارت���ه  ان  ال�ع�ب�ادي  ذك���ر  اخ�رى 
ون��ت��ي��جة ل�ل��وض��ع االق��ت��صدي 
ال���راه���ن، اع��دت دراسة العادة النظر 
بجميع الخطط واملش�اريع وال��ع��ق��ود 
واالت��ف�اق��يات امل��ب��رم��ة ووض���ع 
ال��ي���ات وحل�ول ناجعة تس�هم بتجاوز 
االش�كاالت التي قد تحدث نتيج�ة لالوضاع 
املالي�ة الصعب�ة الت�ي تم�ر بها الب�الد وبما 

ينسجم واملصلحة العامة.

أكدت خسارة ألفي ميكاواط يف أربعة أيام بسبب اإلرهاب

الكهرباء تعد العراقيني بصيف أفضل هذا العام
    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير املوارد املائية جمال العاديل، أمس 
األح�د، أن الوض�ع املائ�ي يف الع�راق جيد 
له�ذا العام وه�و يكفي للخط�ة الزراعية 
وس�د مختلف االحتياجات. وق�ال العاديل 
إن »مياه األمطار والفيضانات تحولت إىل 
الس�دود عى الرغم من عدم امتالئها إال أن 

نسبة املخزون املائي جيدة«.
ودراس�ات  خط�ط  »هنال�ك  أن  وأض�اف 
ووثائق لدى الوزارة تشري إىل وجود كميات 
كبرية م�ن املي�اه اإلرتوزاي�ة يف الصحراء 
اس�تغالل  ع�ى  نعم�ل  حي�ث  الغربي�ة، 

املس�احات الصحراوية إلنتاج الخروات 
واألعالف«.    وأش�ار إىل أن »سد املوصل ال 
يعاني من أي مش�كلة وه�و يعمل بكامل 
طاقت�ه اإلنتاجي�ة«. وأعل�ن وزي�ر املوارد 
املائية جمال العاديل يف وقت س�ابق، إعداد 
اس�رتاتيجية عامة بالتنسيق مع الجهات 
ذات العالقة يف القطاع�ني العام والخاص 
واملجتم�ع ال�دويل لتنمي�ة امل�وارد املائي�ة 
لغاية عام 2035 وتحقيق متطلبات األمن 
الغذائي وأمن الطاقة والحفاظ عى البيئة، 
مؤكداً إطالق أول مليون دونم لالس�تزراع 
يف الصح�راء دون الحاج�ة إىل مياه نهري 

دجلة والفرات.

وزير املوارد املائية: الوضع املائي يكفي اخلطة 
الزراعية للعام احلايل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

شهدت العاصمة بغداد، أمس األحد، توقيع عقد استثماري إلنشاء 
مدين�ة صناعية كربى وبح�ر رئيس هيئة اس�تثمار محافظة 
النج�ف االرشف الدكت�ور د.رضغام كيكو االجتم�اع الذي عقد يف 
وزارة التخطي�ط برئاس�ة وزي�ر التخطيط الدكتور ن�وري كامل 

الدليمي. 
وق�ال كيك�و، يف ترصيح صحفي، »عى بركة الل�ه تم توقيع عقد 
ابتدائ�ي م�ع املط�ور إلنش�اء مدينة صناعي�ة صديق�ة للبيئة يف 

محافظة النجف االرشف«.
وأضاف »بعد توقيع العقد اوعز الوزير بتشكيل لجنة برئاسة رئيس 
الهيئة الدكتور كيكو لغرض وض�ع اآلليات والرشوع باإلجراءات 
لتش�غيل أكرب ع�دد ممكن من الش�باب يف هذا امل�رشوع الوطني 
االسرتاتيجي«، موضحا »حيث تحتوي هذه املدينة الصناعية عى 
أكثر من ١3 مصن�ع ومعمل وبكلفة 200 مليار دينار عراقي وتم 
التوقي�ع مع رشك�ة الخريات التي لها خربة يف ه�ذا املجال«. وبني 
أن مثل هكذا مش�اريع تخدم املحافظة وتشغل العديد من شبابنا 

وتوفري فرص العمل لهم لتحسني واقعهم االقتصادي .

بكلفة 200 مليار دينار.. توقيع عقد 
استثامري إلنشاء مدينة صناعية كربى 

صديقة للبيئة يف النجف 

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، ان يوم الثالثاء املقبل س�تبدأ 
عملية توزيع منحة الطوارئ الخاصة ملواجهة ظروف أزمة وباء 

فريوس كورونا.
وقال الدليمي يف ترصيح ان »االس�ماء املش�مولة بمنحة طوارئ 
كورون�ا واملتاثري�ن م�ن حظر التجوال س�يتم فرزه�ا حاليا من 
اج�ل رصف املنحة«.واض�اف ان »املنحة س�يتم رصفها يوم غدا 
او الثالث�اء كاق�ى حد »، مبين�ا ان » اس�تمرار رصف املنحة يف 
املدة املقبلة معتمد عى بقاء حظر التجوال واالجراءات الحكومية 

االخرى يف مواجهة كورونا.

وزير التخطيط يعلن موعد 
توزيع منحة الطوارئ

    المستقبل العراقي/ الغانم

افتت�ح محافظ واس�ط محم�د جمي�ل املياحي، ش�ارع التابعي 
الجليل سعيد بن جبري »رض« بعد انجاز مرشوع تطوير الشارع 

بالكامل.
واض�اف يف بيان بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي«نس�خة منه 
،إن »الش�ارع ال�ذي احي�ل ضمن مش�اريع تنمي�ة االقاليم لعام 
20١3ولك�ن تعثر انج�ازه كثرياً  وتأخر كثرياً ت�م افتتاحه اليوم 
وتحم�ل أهلن�ا االطاي�ب يف قض�اء الح�ي العزيز م�ا تحملوا من 
عذاب�ات ومعاناة ، ج�راء التنفيذ واعمال الحفري�ات والتوقفات 

وها هم اآلن يحصدون ثمرة صربهم وما كابدوه«.
وتاب�ع: »نثم�ن الجه�ود الكبرية واملضني�ة التي بذله�ا االحبة يف 
م�الكات بلدي�ات واس�ط ، وكل الدوائر الخدمية االخ�رى التمام 

املرشوع عى أكمل وجه وإظهاره بهذه الُحلة«.
واك�د املياح�ي: »لدينا الكثري م�ن االعمال واملش�اريع يف مختلف 
مناط�ق املحافظة ه�ي يف مراحل االنجاز النهائية وان ش�اء الله 

ُتفتتح خالل االسابيع القليلة املقبلة«.
وزاد: »نح�ن يف ط�ور ال�رشوع بإحالة او تنفيذ مش�اريع أخرى 

حيوية ومهمة.نستمد العون من الله ومنكم ألتمامها.

    بغداد / المستقبل العراقي

رد رئي�س هي�أة التقاعد العامة، أحمد الس�اعدي ع�ى األنباء عن 
استقطاع لرواتب املتقاعدين يف شهر آيار الحايل.وقال الساعدي يف 
ترصيح صحفي »لم نبلغ باستقطاع نسبة من رواتب املتقاعدين«.

وكان بع�ض وس�ائل االعالم نقلت عن مصدر مس�ؤول، اليوم عن 
صدور قرار يقيض باس�تقطاع ١2٪ من رواتب املتقاعدين للشهر 
الحايل، فيما رجح استقطاع 25٪ من رواتب املوظفني وفق سياسة 

»االدخار اإلجباري« ملواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط.

    البصرة / المستقبل العراقي

تفقد النائب االداري ملحافظ البرصة الدكتور رضغام االجودي املرىض 
املصابني بفريوس كورونا املستجد الراقدون يف فنادق املدينة الرياضية 

والبالغ عددهم 86 مصاب.واستمع 
األجودي اىل مالحظاتهم وطلباتهم 
وكذلك اطلع عى الخدمات املقدمة 
له�م وأثن�ى ع�ى جه�ود الطواقم 
الطبي�ة والصحي�ة املرشف�ة ع�ى 
عالجه�م وق�ال األج�ودي يف بي�ان 
تلق�ت املس�تقبل للعراقي نس�خة 
منه »كانت حال�ة املرىض الصحية 
ممت�ازة وال تظه�ر عليهم اعراض 
رغ�م ان بعضه�م لدي�ه ع�دد م�ن 
عنارص الخطورة مثل ارتفاع ضغط 

ال�دم وداء الس�كري وامراض القل�ب والتدخني املفرط والش�يخوخة 
)75 سنة وأكثر( لكنهم جميعاً ال يشكون من أي اعراض فنحمد الله 
تعاىل عى نعمه كلها ومنها حمايته جل وعال لش�عبنا من هذا املرض 

الخطري الذي برحمته اصبح سهل يسري«.

حمافظ واسط يفتتح شارعًا ويعد بافتتاح 
مشاريع أخرى خالل االسابيع املقبلة

رئيس هيأة التقاعد: لـم نبلغ باستقطاع 
نسبة من رواتب املتقاعدين

النائب االداري ملحافظ البرصة يتفقد 
املرضى املصابني بـ »كورونا«

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل العراقي�ة / الرشكة العامة ملوان�ئ العراق ، الس�بت ، املرحلة األوىل 
لتأهيل وتأثيث مستش�فى كرفان�ي للحجر الصحي العائيل يف املوق�ع الكائن يف منطقة 

حمدان وذلك بالتعاون مع دائرة صحة البرصة  .
جاء ذلك استناداً اىل توجيهات وزير النقل املهندس عبدالله لعيبي برورة دعم ومساندة 
امل�الكات الصحية وخطوط الصد األوىل بكافة اإلمكانات والطاقات املتوفرة لتجاوز أزمة 

جائحة كورونا بسالمة وأمان .
وأوضح  مدير عام الرشكة أثيل عبد عيل : ان املشفى يتكون من 53 كرفان بقياس ١6× 
4 وت�م االنتهاء من املرحلة األوىل املتضمنة ١2 كرفاناً يحتوي مختلف الخدمات للمرىض  
من انرتنت وصحيات ووس�ائل ترفيهية ولوندري ومحطة تحلية مياه ومحطة لتجهيز 

الطاقةالكهربائية بواقع kv  500 ومنظومة كامريات للمراقبة .
يذكر أن العمل باملرشوع الزال مس�تمراً بجهود كوادر قس�م الشؤون الهندسية والقسم 
التج�اري للرشك�ة ليكون منجز آخر يضاف اىل مس�اعي وزارة النق�ل يف التصدي للوباء 

وحجراً صحياً للعوائل املشتبه باصابتها بفايروس كورونا.

    كربالء / المستقبل العراقي

كشف قسم املشاريع الهندسية والفنية 
التابع للعتبة الحس�ينية املقدس�ة، عن 
موع�د افتتاح مركز الش�فاء الذي تقوم 
بإنش�ائه العتبة الحسينية لدعم وتعزيز 
النج�ف األرشف  جه�ود دائ�رة صح�ة 

ملواجهة جائحة )كورونا(.
وقال رئيس القس�م حسني رضا مهدي 
يف بي�ان للعتب�ة، إن »األس�بوع الح�ايل 
سيش�هد افتتاح مركز الشفاء يف النجف 
األرشف ال�ذي تق�وم بانش�ائه العتب�ة 

وبجهودها الخاصة«.
بوت�رية  يج�ري  »العم�ل  أن  وأض�اف 
متصاعدة ومتس�ارعة م�ن اجل اتمامه 
ب�أرسع وقت«، مبينا أن«نس�بة اإلنجاز 

بلغت أكثر من ٪85«.
وأوض�ح أن »التصاميم املعدة س�تكون 
خاصة وذات جمالي�ة لتخفيف الضغط 
اىل إن  امل�رىض«، مش�ريا  النف�ي ع�ن 
»املستش�فى بعد انجازه سيتم تسليمه 

اىل دائرة صحة النجف االرشف«.
وتابع أن »املركز سيكون بنظام ردهات 
منعزل�ة لتعزيز عمل الكوادر الصحية يف 
النجف االرشف وبمساحة )١250( مرت 

مربع وبواقع 30 سويت منعزل«.
املقدس�ة  الحس�ينية  العتب�ة  أن  يذك�ر 
كانت قد  أفتتحت مركز الشفاء للعناية 
والطوارئ يف محافظة كربالء املقدس�ة، 
وأن هن�اك مركزي�ن يف محافظ�ة بغداد 
قي�د اإلنج�از لدع�م القط�اع الصح�ي 
ملواجهة جائحة )كورونا(، كما وضعت 
مدن الزائرين العرصية التابعة لها وهي 
كل من مدينة س�يد االوصي�اء، ومدينة 
اإلمام الحس�ني، ومدينة اإلمام الحس�ن 
)عليه�م الس�الم( تحت ت�رصف وزارة 
الصح�ة لجعلها مكان�ا للحجر الصحي 
للمالمس�ني والوافدين، فض�ال عن قيام 
ع�دد كب�ري م�ن أقس�امها ومراكزه�ا 
واملؤسس�ات التابعة لها بدع�م العوائل 
املتعففة وتوفري الِسالل الغذائية وتعفري 

املناطق.

دعمًا واسنادًا خلط الصد األول

النقل تعلن اكامهلا املرحلة االوىل لتأهيل وتأثيث 
مستشفى للحجر الصحي يف حمافظة البرصة

العتبة احلسينية تعلن موعد افتتاح مركز 
نموذجي لعالج مصايب »كورونا«

مدير صحة الرصافة يعلن 
إطالق أكرب محلة مسح 

ميداين يف مدينة الصدر
    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�دي��ر دائ����رة صح�ة ال�رص�اف��ة ال�دك�ت�ور عبد 
الغني الس�اعدي، امس االحد، اطالق اكرب حملة مس�ح ميداني 
يف مدين�ة الص�در. وق�ال الس�اعدي إن����ه »ت���م اط���الق 
اك��ب��ر حملة للرصد ال�وب�ائ�ي وال�ت�ح�ري ع�ن اص�اب�ات 
ك���ورون����ا ف���ي م��دي��ن���ة ال���ص���در ع�م�وم�ا 
وامل��ح��الت امل��وب��وءة ال�ت�ي س��ج�ل�ت اع�ل�ى معدالت 
ال�س��ري�ع  »الفح�ص  ان  واض���اف  خصوص�ا«.  اصاب�ة 
ي�ك��ون ع�ن ط��ري��ق ال����دم وف��ي ح���ال ظ��ه��رت 
ن�ت�ائ�ج��ه م�وج�ب��ة، ت�ت��م اح�ال�ت�ه ع�ل��ى ف�ح�ص 
املس�ح امل�خ�ت�ب�ري ع�ن ط�ري�ق ال�ف�م ألخ�ذ مسحة للتأكد 
م�ن اصابته والتحري عن االصاب�ة«. وذك���ر أن »ال�ح�م�ل�ة 
وال���ش����وارع  االس�����واق  يف  م�واط�ن��ني  ش��م�ل�ت 
وغ��ي��ره���م،  امل�ت�ج�ول��ني  وال�ب�اع��ة  وامل��ن���ازل 
وك��ذل��ك ت�ض�م�ن�ت حمالت تعفري واسعة لألزقة واالس�واق 
ال�ت�وع�وي��ة  املح�ارضات  ع�ن  فض�ال  والش�وارع،  العام�ة 

ب��ش��أن اج����راءات ال��وق��اي��ة من الفريوس.

زراعة ميسان تطلق أكثر من »٣« ماليني سابحة 
من اسامك الكارب

    ميسان / المستقبل العراقي

اطلق قس�م تنمية الثروة السمكية يف مديرية 
زراعة محافظة ميسان بالتعاون مع الجهات 
الساندة املتمثلة بقسم تنمية وإنعاش األهوار 
و مفاقس األس�ماك يف امليمون�ة و املرشح و 
شعبة املتابعة يف شعبة زراعة امليمونة الوجبة 

الثانية من سابحات اسماك الكارب«.

وذك�رت املديري�ة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، أن »عملية إطالق الس�ابحات تمت 
يف أهوار جنوب محافظة ميسان ) هور عودة 
ومنطق�ة بري�دة ( يف قض�اء امليمون�ة ضمن 
الربنامج الس�نوي إلكثار الثروة الس�مكية يف 
مناط�ق األهوار و بع�دد بل�غ ثمانية ماليني 
وس�بعمائة ألف سابحة من اس�ماك الكارب 
املنتج�ة يف مفاقس األس�ماك التابع�ة لدائرة 

الوجب�ة  إط�الق  الحيوانية«.ويأت�ي  الث�روة 
الثاني�ة م�ن الس�ابحات اس�تكماال لجه�ود 
وزارة الزراعة وكوادرها املتخصصة يف قس�م 
األهوار و تنمية األس�ماك و مديريات الزراعة 
يف املحافظ�ات لغرض تعزي�ز و تنمية الثروة 
السمكية يف عموم العراق لسد حاجة السوق 
املحلية منه�ا و ضمان توفري األم�ن الغذائي 

للمواطن فضال عن دعم اإلقتصاد الوطني.

حمافظ البرصة يوجه باستالم شكاوى العاملة 
املرسحة من قبل الرشكات النفطية

    البصرة / صفاء الفريجي

وجه محافظ البرصة أس�عد العيداني، أمس األحد، قس�م التشغيل يف ديوان 
املحافظة، الس�تقبال شكاوى العمالة البرصية الذين تم ترسيحهم من قبل 

الرشكات النفطية.
وق�ال محافظ الب�رصة املهندس أس�عد عبداالم�ري العيداني يف بي�ان تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه، إنه وجه قسم التشغيل يف الديوان الستقبال 

شكاوى العمالة البرصية الذين تم ترسيحهم من قبل الرشكات النفطية.
ولف�ت محافظ الب�رصة إىل إمكاني�ة املواطنني تقديم الش�كاوى عرب الربيد 

gmail.com@basrajob20 :اإللكرتوني
وطال�ب العيداني من أصحاب الش�كاوى، ذكر كل التفاصي�ل املمكنة منها 
اس�م الرشكة وع�دد املرسحني وتاري�خ الترسي�ح وعنوان الرشك�ة وجهة 
تعاق�د الرشك�ة. وكان محافظ البرصة ق�د أعلن مؤخراً عن تش�كيل لجنة 
ملتابع�ة ملف العمالة البرصية الذين ق�د يتم ترسيحهم أو إنهاء عقودهم يف 
ال�رشكات النفطية العاملة يف البرصة، مؤك�داً أن الحكومة املحلية لن تقبل 

بهذا اإلجراء.

وزير الزراعة: وضعنا خطة اسرتاتيجية لالعتامد 
عىل املحاصيل الزراعية املحلية

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير الزراعة صالح الحس�ني، أمس األحد، أن دعم 
الفالح س�يحقق االكتفاء الذاتي، وأن اعتماد املس�تهلك 
س�يكون عى املحاصي�ل الزراعية واملنتج�ات الحيوانية 
املحلية.وقال الحس�ني يف ترصيح صحف�ي إن »الزراعة 
وضع�ت خط�ة اس�رتاتيجية ته�دف إىل االعتم�اد ع�ى 
املحاصيل الزراعية واملنتجات الحيوانية املحلية وتحقيق 
االكتف�اء الذاتي من خالل دع�م الفالحني«.وأضاف، أنه 
»أزم�ة كورونا وغلق الحدود كان�ت خري دليل عى نجاح 
الخط�ة م�ن تحقي�ق االكتفاء الذات�ي، حيث ت�م تزويد 
األسواق باملنتجات الزراعية والحيوانية املحلية وبكميات 
كبرية ».وأش�ار إىل أن »الوزارة عملت عى دعم الفالح يف 
كل م�ا يحتاجه من مس�تلزمات ومكنن�ة زراعية، حيث 
وزعنا األسمدة بأس�عار مدعومة بنسبة 50 ٪ واملبيدات 
واللقاحات بنسبة ١00 ٪ وكذلك دعمنا محصويل الحنطة 

والشعري بنسبة 70 ٪، من أجل أن يستمر الفالح بزراعة 
أرضه بطرق يس�رية«.ونفى الحسيني ما تداولته بعض 
مواقع التواصل االجتماعي بشأن استرياد )النبك( مقابل 
مبلغ مايل ضخم، محذراً »من بث اإلشاعات التي تحاول 

اإلطاح�ة باملجهود الكبري ال�ذي تبذله ال�وزارة لتحقيق 
االكتف�اء الذاتي وإنع�اش الزراعة يف الع�راق«.  يذكر أن 
وزارة الزراعة أعلنت يف وقت سابق، عن منع استرياد 26 

مادة زراعية وحيوانية لحماية املنتوج املحيل.
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بورخيس: كتبت القصة بسبب رضبة عىل الرأس
           ترجمة: د. سعد البازعي 

هذه ترجم�ة لجزء من ح�وار أجرته 
مجلة »باري�س ريفي�و« باإلنجليزية 
خورخ�ي  األرجنتين�ي  الكات�ب  م�ع 
لويس بورخيس يف بوينس آيرس عام 
1966 وأعيد نرشه يف كتاب صدر عام 

.2006
أود، إن أمك�ن، أن أغ�ر  - املح�اور: 
املوض�وع إىل قصص�ك. أود أن أس�أل 
عما س�بق أن قلَته من أنك كنت شديد 

الخوف حيال البدء بكتابة القصص.
+ بورخيس: نعم، كنت شديد الخوف، 
ألني ح�ن كنت صغ�راً ظننت نفيس 
ش�اعراً. ل�ذا قل�ت، إن كتب�ت قص�ة 
س�يدرك الجمي�ع أنني دخي�ل عليها، 
أنني أط�أ أرضاً محرمة. عندئٍذ حصل 
يل حادث. يمكنك أن تلمس أثر الجرح. 
لو ملست رأيس هنا، سرتى. هل تحس 
بتل�ك الجب�ال، واملطب�ات؟ أمضي�ت 
بعدئٍذ أس�بوعن يف املستش�فى. رأيت 

كوابيس وأرقاً.
بعد ذلك أخربوني أنني كنت عىل حافة 
املوت، أنه كان رائعاً أن العملية تكللت 
بالنجاح. بدأت أخاف عىل سالمة عقيل 
- قلت ق�د ال أتمكن م�ن الكتابة مرة 
أخرى. ولو حدث ذلك النتهت حياتي، 
ألن األدب مهم جداً بالنس�بة يل. ليس 
ألنني أعتقد أن ما أكتبه ممتاز، وإنما 
ألنني كن�ت أدرك أنني ل�ن أتمكن من 
االس�تمرار ب�ال كتاب�ة. إن ل�م أكتب 
سأشعر، كما تقول، بنوع من الذنب، 
ألي�س كذل�ك؟ قل�ت عندئٍذ س�أجرب 
كتابة مقال�ة أو قصي�دة. لكني قلت 
إنني كتبت مئ�ات املقاالت والقصائد. 
إن ل�م أتمكن م�ن ذلك س�أتأكد حاالً 
أنن�ي انتهي�ت، أن كل يشء انتهى؛ لذا 
قلت سأجرب شيئاً لم أجربه من قبل؛ 
إن ل�م أنج�ح فيه لن يك�ون هناك ما 
يستدعي االس�تغراب، وإال ملاذا أكتب 
قصصاً قصرة؟ سيهُئني ذلك للرضبة 
القاضي�ة: معرفت�ي بأنن�ي وصل�ت 
إىل نهاي�ة الطريق. كتب�ت قصة أظن 

أنن�ي عنونتها )الرجل ال�ذي يف الركن 
الوردي( اس�تمتع الجمي�ع بها. كان 
ذلك مصدر سعادة كربى يل. فلربما لو 
ل�م تحدث تلك الرضبة ع�ىل الرأس ملا 

كتبت قصصاً قصرة.
- املحاور: ولربما ما كنت لُترتجم؟

+ بورخي�س: ول�م يكن أح�د ليخطر 
ببال�ه أن يرتجمني. ل�ذا كان ذلك خر 
مختب�ئ. لق�د وج�دت تل�ك القصص 
طريقه�ا ع�ىل نح�و م�ا: ترجمت إىل 
الفرنسية، فزت بجائزة )فورمينتور(، 
وبعده�ا ترجمت كما يب�دو إىل لغات 
أخ�رى عدي�دة. كان مرتجم�ي األول 
)إيب�ارا(. كان صديق�اً يل، وقد ترجم 
القص�ص إىل الفرنس�ية. أظنه أدخل 

تحسينات كبرة عليها، أليس كذلك؟

- املح�اور: كان املرتج�م إيبارا وليس 
كيلواز؟

+ بورخي�س: إيب�ارا وروجي�ه كايوا. 
يف مرحل�ة متقدم�ة من العم�ر بدأت 
أكتش�ف أن كث�راً م�ن الن�اس كانوا 
أنح�اء  بعم�يل يف مختل�ف  مهتم�ن 
العال�م. بدا ذل�ك غريباً. لق�د ترجمت 
اإلنجليزي�ة  إىل  أعم�ايل  م�ن  العدي�د 
والس�ويدية والفرنسية وإىل اإليطالية 
بع�ض  وإىل  والربتغالي�ة  واألملاني�ة 
اللغات الس�الفية وكذلك الدنماركية. 
ويف كل م�رة أرى ذلك مدهش�اً، ألنني 
أتذك�ر أنني ن�رشت كتاب�اً - كان ذلك 
فيم�ا أظ�ن ع�ام 1932 - ويف نهاي�ة 
العام اكتش�فت أن ما بيع من الكتاب 

لم يكن أقل من 37 نسخة!

- املح�اور: ه�ل كان ذل�ك »التاري�خ 
الكوني لسوء السمعة«؟

»تاري�خ  كان  ال.  ال،  بورخي�س:   +
أعث�ر  أن  أردت  البداي�ة  يف  األبدي�ة«. 
عىل كل فرد من الذين اش�رتوا ألعتذر 
ع�ن الكت�اب، وأيض�اً ألش�كرهم مل�ا 
فعلوه. هناك تفسر لذلك. إذا تخيلت 
س�بعة وثالثن ش�خصاً - فإن أولئك 
حقيقي�ون، أقصد أن لكل واحد منهم 
وجه�اً يخصه، ول�ه أرسة، ويعيش يف 
ش�ارعه املحدد. ذلك أنك لو بعت ألفي 
نس�خة س�يكون كما لو أن�ك لم تبع 
ش�يئاً مطلقاً، ألن األلفن عدد ضخم 
- أقص�د أضخ�م م�ن أن تس�توعبه 
املخيلة. بينما سبعة وثالثون شخصاً 
- وق�د يكون س�بعة وثالثون كثرين 

جداً، ربما سبعة عرش أفضل، أو حتى 
س�بعة - ومع ذلك فسبعة وثالثون ال 

تزال ضمن حدود املخيلة.
- املحاور: بمناسبة األرقام، أالحظ أن 

أرقاماً محددة تتكرر يف قصصك.
+ بورخي�س: آه، صحيح. إنني أؤمن 
بالخرافة بش�كل مرع�ب. إنني خجل 
م�ن ذلك. أقول لنفيس إن الخرافات يف 
نهاية املطاف نوع من الجنون، أليس 

كذلك؟
- املحاور: أو من الدين؟

+ بورخي�س: حس�ناً، الدي�ن، لكن... 
أظن أنه لو أن ش�خصاً وصل إىل س�ن 
املائة وخمس�ن س�يصاب بالجنون، 
ألي�س كذل�ك؟ ألن كل تل�ك الس�مات 
الصغ�رة س�تنمو. وم�ع ذل�ك فإني 

أرى أمي، التي تبلغ التس�عن، وتؤمن 
بخرافات أقل مني. اآلن وأنا أقرأ، للمرة 
العارشة، كما أظن، كتاب »جونسون« 
لبوزوي�ل أجد أن�ه كان يؤمن بالكثر 
من الخرافات، ويف الوقت نفسه، لديه 
خوف عظيم من الجنون. أحد األشياء 
الت�ي طلب من الل�ه، يف الصلوات التي 
كتب، ه�ي أال يصاب بالجنون، فال بد 

أنه كان قلقاً حول ذلك.
- املحاور: ه�ل ترى احتمال أن يكون 
الس�بب نفس�ه - الخرافة - هي التي 
 - األل�وان  تجعل�ك تس�تخدم نف�س 
األحم�ر، األصفر، األخ�رض - املرة تلو 

األخرى؟
أس�تعمل  ه�ل  لك�ن  بورخي�س:   +

األخرض؟
- املح�اور: لي�س بق�در اس�تعمالك 
لألل�وان األخ�رى. ولكن�ي يف الواق�ع 
فعلت ش�يئاً أق�رب إىل التفاه�ة، لقد 

قمت بعد األلوان يف...
+ بورخيس: ال، ال. هذا يس�مى »علم 
األس�لوب«؛ إن�ه يدرس هن�ا. ال فإني 

أعتقد أنك ستجد األصفر.
� املح�اور: واألحم�ر كذل�ك، مائالً يف 

الغالب إىل أو متالشياً يف الوردي.
+ بورخيس: صحيح؟ لم أعلم ذلك.

� املح�اور: إن كما ل�و أن العالم اليوم 
جمرة من نار األمس - تلك اس�تعارة 
تستخدمها. تتحدث عن »آدم األحمر« 

مثالً.
+ بورخيس: حسناً، تعني كلمة »آدم« 
يف العربية، فيما أظن، »الطن األحمر«. 
باإلضاف�ة إىل إيقاعه�ا الجميل، أليس 

كذلك؟ »روخو آدان« )آدم األحمر(.
- املحاور: نعم إنه�ا كذلك. ولكن ذلك 
ليس ش�يئاً تقصد إىل إظه�اره: تآكل 

العالم باالستعمال املجازي للون.
+ بورخي�س: ال أقص�د إىل أن أظه�ر 
شيئاً. )يضحك(. ليست لدي مقاصد.

� املحاور: فقط تصف؟
+ بورخيس: أصف. أكتب. وبالنس�بة 
للون األصفر، ثمة تفسر مادي لذلك. 
حن بدأت أفقد برصي، كان آخر لون 

أبرصت�ه، أو آخر لون تميز عن غره، 
ألنن�ي اآلن أدرك أن لون معطفك ليس 
بل�ون ه�ذه الطاولة نفس�ه، أو لون 
الخش�ب الذي خلف�ك - كان آخر لون 
يتمي�ز ه�و األصفر ألنه أكث�ر األلوان 
بريقاً. إنه الس�بب ال�ذي يجعل هناك 
»رشكة لس�يارات األجرة الصفراء« يف 
الواليات املتحدة. فكروا يف البدء بجعل 

السيارات وردية. 
عندئٍذ اكتش�ف أحدهم أنه يف الليل أو 
حن يكون هن�اك ضباب يتميز اللون 
األصف�ر بربيق أش�د من ال�وردي. لذا 
هناك سيارات أجرة صفراء يمكن ألي 
ش�خص أن يختار أحده�ا. حن بدأت 
أفق�د برصي، حن ب�دأ العالم يتوارى 
عن�ي، ج�اء وق�ت ب�ن أصدقائ�ي... 
أخ�ذوا يس�خرون من�ي ألن�ي ألب�س 
ربط�ات عنق صفراء. ظنوا أنني أحب 
اللون األصفر، مع أنه كان يف الحقيقة 
ش�ديد الس�طوع. قلت نعم، إنه كذلك 
لك�م ولك�ن ليس يل، الس�بب ه�و أنه 
الل�ون الوحي�د الذي أس�تطيع رؤيته 
عملي�اً! إنن�ي أعيش يف عال�م رمادي، 
عال�م يش�به عالم الشاش�ة الفضية. 
لك�ن األصفر يتميز. قد يكون ذلك هو 
الس�بب. أتذكر نكتة ألوس�كار وايلد: 
كان ألح�د أصدقائ�ه ربطة عنق بلون 
أصفر وأحمر، إل�خ، فقال وايلد: أوه، 
يا عزي�زي، فق�ط هو الرج�ل األصم 
الذي يس�تطيع أن يلب�س ربطة عنق 

كتلك!
- املح�اور: كان يمك�ن أن يش�ر إىل 

الربطة التي تلبسها اآلن.
+ بورخي�س: آه، حس�ناً. أتذكر أنني 
قل�ت تلك الحكاية لس�يدة ل�م تلتقط 
النكتة. قالت: بالطبع، ال بد أن السبب 
ه�و أن كونه أصم جع�ل من الصعب 
عليه أن يس�مع ما يقول�ه الناس عن 
ربطت�ه. كان ذلك س�يعجب أوس�كار 

وايلد، أليس كذلك؟
املحاور: تمنيت لو سمعت تعليقه.

مفكرو العالـم يبحثون مستقبل البرشية: هل أفضل أيام البرش قادمة؟

ايديرا.. سفري األغنية األمازيغية يرحل بصمت

           محمود إسماعيل بدر

ربم�ا يك�ون كت�اب »هل أفض�ل أي�ام البرش 
قادم�ة؟«، الصادر حديثاً ع�ن دار نابو للنرش 
والّتوزي�ع ببغ�داد، م�ن الكت�ب االس�تثنائية 
بامتي�از، فقد قام عىل صياغ�ة مادته القّيمة 
أربع�ة من أب�رز املفّكري�ن البارزي�ن يف عاملنا 
املع�ارص، وذل�ك لصل�ة كتاباته�م بموض�وع 
اإلنجازات اإلنس�انية وأنماط وفلسفة الحياة 

النموذجية الناجحة. 
وتكم�ن أهمية ه�ذا الكتاب يف كون�ه يتجاوز 
مناقش�ة  يف  رباعي�ة  مناظ�رة  إىل  التقلي�دي 
حواري�ة، تم�زج م�ا بن التف�اؤل والتس�اؤل 
حول مستقبل البرشية، وهؤالء هم: الكنديان 
س�تيفن بنكر ومالكولم غالدويل، واإلنجليزي 
بوت�ون،  دو  آالن  والس�ويرسي  رديل،  م�ات 
ونتاجاته�م األدبية والعلمية، باملناس�بة، هي 
األكث�ر مبيعاً عىل مس�توى العال�م، ويرون يف 
هذه املناقشة العقالنية أن »مستقبل البرشية« 
يمت�ّد بجذوره وتش�عباته يف كل مجال فكري 
وروحاني واجتماعي وإنس�اني تقريباً، كونه 
يتصل بش�كل أو بآخر بالعلم والدين والتنوير 
والعقل والعقالني�ة والتكنولوجيا والفلس�فة 
الب�رشي  امل�ال  ورأس  والسياس�ة  واألخ�الق 

واملجتم�ع والبيئ�ة، بهدف 
النهاية  الفلسفة يف  جعل 
ذات صلة بحياتنا اليومية، 
لتصب�ح يف املنظ�ور العام 
طريق�ة ناجعة تس�تخدم 
كع�الج ملش�كالتنا الت�ي ال 

تنتهي. 
الجميل يف هذا الكتاب )145 
صفحة من القطع املتوسط( 
األربع�ة،  املتناظري�ن  أن 
رغ�م اختالفاته�م يف طريق�ة 
التفك�ر، إالّ أنه�م يتفقون يف 
كتابه�م، ال�ذي ق�ام برتجمته 
والتقديم له »نصر فليح«، عىل 
أهمية النظرة املتفائلة لالنسان، 
كي يتجاوز مصاعب حياته، من 
خالل تناولهم ملوضوعهم الرئيس 
وفلس�فية  ثقافي�ة  زواي�ا  م�ن 
وتاريخي�ة وعلمي�ة واجتماعي�ة، 
واإلحصائي�ات،  باألرق�ام  مع�ززة 
قوي�ة  فكري�ة وحج�ج  وبق�درات 

وبارعة ودقيقة. 
م�ن املح�اور الرئيس�ة الت�ي ت�دور 
حوله�ا املناظ�رة، التي تش�عرنا عىل 

نح�و رائع بالّتحس�ن بطريقة جي�دة، قضايا 
ش�مولية تخص العال�م املعارص، وم�ا يمكن 
أن يرتت�ب عليه�ا من تق�ّدم أو مخاط�ر، مثل 
قضاي�ا التغ�رات املناخي�ة، وتهدي�د فروس 
كورون�ا مؤخراً، إىل ما س�بق ذلك م�ن حرائق 
الغابات العارمة يف أس�رتاليا، س�واء من خالل 
الربق كعامل طبيعي، أو عن طريق أحداث من 
صنع اإلنسان، وخس�ارة املجال البيئي للكثر 
م�ن عن�ارص التط�ور واالس�تدامة، بجان�ب 
مناقش�ات عرصية ملواضيع، مثل االحتباس 
الحراري، وتلوث الهواء والبحار، ومقرتحات 
علمي�ة فكري�ة تقوم ع�ىل ثنائية اإلنس�ان 
وفطرت�ه الطبيعية لتجاوزه�ا.   ويف ختام 
كتابهم، يرى املتناظرون أن مجتمع البرش 
املع�ارص، ويس�ميه البع�ض ب�»مجتمع 
املخاط�رة« أو »مجتم�ع املجازفة«، يقع 
ضحية نفس�ه، نظراً لغلوه يف اس�تخدام 
تقني�ات زائ�دة، فيما يخت�رص مالكولم 
غالدوي�ل الحدي�ث بقول�ه: إن إنس�ان 
العومل�ة أصب�ح عدو نفس�ه، يف تدمرة 
للطبيعة والبنيان الحضاري، وعليه أن 
يس�تفيق قبل فوات األوان، ويدرك أن 
»التفاهم اإلنس�اني« هو أهم الحلول 

للخروج من أزمات العرص.

           بغداد / المستقبل العراقي

عن عمر يناهز ال� 70 عاماً، رحل السبت عميد 
األغني�ة األمازيغية، حمي�د رشيت املعروف ب� 
»إيدي�ر«، يف باريس، وفق م�ا أعلنت صفحته 

الرسمية عىل فايسبوك.
فارق »إيدير« الحياة يف مستشفى يف العاصمة 

الفرنسية، بعد معاناة قصرة مع الرسطان.
ُول�د الراحل يف عام 1949 يف قرية آيت لحس�ن 
النائي�ة يف أعايل منطقة القبائ�ل. وعىل الرغم 
من أّنه كان يدرس الجيولوجيا، غر أّنه توّجه 
نحو املوسيقى منذ كان يف التاسعة من عمره 
بمساعدة أس�تاذ العلوم الطبيعية. انتقل عام 
1976 إىل الصح�راء الجزائرية للعمل يف مجال 
البرتول والغاز، حيث اكتشفه زمالؤه ليكتب، 
ليصب�ح الحقاً من أش�هر األص�وات يف مجال 
األغني�ة األمازيغي�ة وم�ن أملعها يف الس�احة 

الفنية الجزائرية.
منذ بداية الثمانينيات، فّضل »إيدير« العيش يف 
باريس، وتبّنى الدفاع عن القضية األمازيغية، 
فيم�ا رف�ض الغن�اء يف الجزائ�ر من�ذ ع�ام 

1979 اعرتاض�ًا عىل »قمع الس�لطة« للثقافة 
األمازيغية ورفضها اإلقرار بالحقوق الثقافية 

لألمازيغ.
لك�ن يف كانون الثان�ي )يناي�ر( 2018، كانت 
امل�ّرة األوىل التي يغّني فيه�ا الراحل يف الجزائر 
منذ 30 عاماً، إثر االع�رتاف باألمازيغية كلغة 
وطنية ورس�مية يف الدس�تور، عقب تعديالت 

شباط )فرباير( 2016.
اشتهر »إيدير« بأغنية »افافا اينوفا« املستمدة 
من األس�اطر والرتاث القبائ�يل، باإلضافة إىل 
»ازواو سمندل اوراغ« و»اسندو«، بينما صدر 

آخر ألبوماته يف 2017.
وبع�د اإلع�الن عن خ�رب الوفاة، غ�رّد الرئيس 
الجزائ�ري عب�د املجي�د تب�ون قائ�اًل: »ببالغ 
الحزن واألىس تلقيت نب�أ وفاة املرحوم حميد 
رشي�ت... أيقون�ة الف�ن الجزائ�ري وصاحب 
الس�معة العاملي�ة«. وأض�اف »به�ذا املصاب 
تفقد الجزائر هرماً من أهراماتها. رحمه الله 
وأدخل�ه فس�يح جناته وألهم ذوي�ه و محبيه 
جمي�ل الص�رب والس�لوان... إنا لله وإن�ا إليه 

راجعون«.

ابق معي

           لوال رينولدز 

ابَق معي 
ليس ألنك مدهش 

وليس ألن العالم ال يكتمل إال بك 
ابَق فقط

ألنك تعرف أني امرأة
 تحتاج ملن يقفل لها 

آخر نهاراتها 
وأحياناً 

سّحاب فستانها الضيق 

*
ال تنتظر موتي 

خذ قطعة أرٍض من املونوبويل 
وقل هذه أريض 

أنا حبيبتك 
ابكني اآلن 

قبل أن يسوء الطقس أكثر 

*
ال مالئكة يف غرفتي 

ربما ألني لم أحبك بما يكفي 

 

}أُخرُج هنا من النص وأحاول أن أحبك أكثر{ 
أيضاً ال مالئكة 

حسناً 
لقد حاولت.  

*
أنا وحيدة يف رأيس 

وأنت وحيد يف فراشك الدافئ 

 الفأس 
يشء لطيف حقاً.
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تشغيل الشباب.. جتسري الفجوة لعبور األزمة

قطاع االتصاالت بني املايض واحلارض

           عبدالزهرة محمد الهنداوي 

ل�دى  العم�ل   قل�ق فق�دان فرص�ة 
القطاع الخاص، م�ازال يراود الكثري 
م�ن العاملني يف هذا القط�اع، نتيجة 
ضعف او غياب الضمانات والقوانني 
التي تحمي العاملني، أسوة بنظرائهم 
الحكوم�ي،  القط�اع  موظف�ي  م�ن 
وه�ذا م�ا اثبتته أزم�ة كورون�ا وما 
رافقها من تداعيات تس�ببت بفقدان 
الكثريي�ن لفرص العمل، م�ا جعلهم 
تحت غائلة الحاجة. لم يعد مستغرباً 
عندم�ا نجد البعض مم�ن يعملون يف 
القطاع الخاص، عىل اس�تعداد لدفع 
ال�رىش للظف�ر بوظيف�ة حكومي�ة، 
قد ال يتج�اوز الراتب فيه�ا نصف ما 
يحصل�ون علي�ه يف عمله�م، وال�ذي 
دفعه�م إىل ذل�ك ه�و خوفه�م م�ن 

املجهول واحتمال االس�تغناء عنهم. 
والح�ال يتطل�ب من املعني�ني البحث 
ع�ن الس�بل الكفيلة وإيج�اد الحلول 
الناجعة ملعالج�ة الظاهرة الخطرية، 
التي رضبت التنمية، من جراء تضخم 
الجسد الحكومي بنحو غري مسبوق، 
حتى بات هذا الجس�د يس�تحوذ عىل 

اكث�ر م�ن ثلث�ي اإلي�رادات النفطية، 
يراف�ق ذلك قلق دائم ينت�اب الجهات 
الحكومية، خش�ية من ع�دم قدرتها 
ع�ىل تأمني الس�يولة املالي�ة لتغطية 
النفق�ات الباهظ�ة، الس�يما يف عتم 
تكرار األزم�ات املالية املرتبطة بتدني 
أسعار النفط بني الحني واآلخر، اذ لم 
نكد نخرج من أزمة 2014، وما تالها 
م�ن تداعي�ات يف منته�ى الخطورة، 
حت�ى دخلنا يف عنق أزمة جديدة، هي 
األخ�رى مزدوج�ة ال�رأس )صحية- 
اقتصادية(، متوقعني عودة سيناريو 
بالتقش�ف  املتمث�ل   ،2014 الع�ام 
الش�ديد، وتوق�ف املش�اريع وارتفاع 
وتدن�ي  والبطال�ة،  الفق�ر  مع�دالت 
مس�توى الخدمات وتراج�ع معدالت 
النمو االقتصادي.. الخ، السيما يف ظل 
االنهيار غري املس�بوق السعار النفط 
واحتم�ال اس�تمرار ه�ذا االنخفاض 
إىل ف�رات غري معلومة، ما قد يعرض 
اقتصادات الكثري من البلدان النفطية، 
ومنها العراق، إىل حالة الشلل املخيف، 
خصوص�اً ان موازن�ة 2020 »لم تقر 
بع�د« الت�ي اعتمدت س�قفاً س�عرياً 
وم�ع  للربمي�ل،  دوالراً   56 مق�داره 

ه�ذا التخمني املتفائل لألس�عار، فان 
املعطي�ات تحدث�ت عن وج�ود عجز 
باملوازن�ة، ق�د يتج�اوز ال��)30 %(، 
فكيف سيكون مس�توى هذا العجز، 
إذا ما استمرت األسعار بالهبوط، مع 

تواضع اإليرادات غري النفطية؟
ويف خض�م هذه التداعي�ات النفطية 
املث�رية للقل�ق، ينبغي ب�ل يتوجب ان 
يصار اىل البحث عن آليات ومس�ارات 
التخفي�ف م�ن وط�أة  م�ن ش�أنها 
األزمة، وهي حتماً ليس�ت غائبة عن 
اذه�ان املعنيني بالش�أن االقتصادي 
والتنموي، اال ان الظ�روف الحاكمة، 
دائم�اً ه�ي الت�ي تح�ول دون امليض 
يف تنفيذ سياس�ات يمكنه�ا ان تقلل 
االعتماد عىل النفط  مع رسم سياسة 
منطقية، ننفذ م�ن خاللها إىل تفعيل 
ف�رص  اليج�اد  الخ�اص،  القط�اع 
العمل املناس�بة للنشيطني اقتصادياً، 
والشباب يف مقدمة هؤالء، وهنا يأتي 
الحديث، عن املرشوع الوطني لتشغيل 
وزارة  عن�ه  أعلن�ت  ال�ذي  الش�باب 
التخطيط مؤخرا، وقالت انه سيشمل 
جميع املحافظات، ويف  قراءة بسيطة 
للمرشوع، نج�ده مرشوع�ًا مختلفاً 

عن غ�ريه م�ن املش�اريع، ألس�باب 
عدة، 
منها:

-  انه يعتمد عىل مبدأ التش�اركية بني 
الش�باب الذين يقدم�ون مرشوعهم، 
ب�رف النظ�ر ع�ن اختصاصاته�م 

املهنية والتعليمية.
-  وج�ود مّط�ور ضام�ن للمرشوع، 
يت�وىل اس�تكمال جمي�ع اإلج�راءات 
املطلوبة من األلف إىل الياء، وس�يجد 

الشباب املتقدمون كل يشء جاهزاً.
-  تموي�ل م�ايل ال بأس ب�ه يمكن ان 
يغطي مس�احة جيدة من املش�اريع، 
فهناك ترليون دين�ار عراقي وضعها 
البن�ك املركزي رهن ه�ذا املرشوع، اذ 
سيبلغ مقدار القرض 35 مليون دينار 
للفرد الواحد، ليكون مجموع القرض 
يف ح�ده األدن�ى لع�رشة مقرض�ني 
350 ملي�ون دين�ار، وه�و مبلغ جيد 
يمك�ن ان ينتج مرشوع�اً من الحجم 
املتوس�ط يخ�دم التنمية ويس�هم يف 
بن�اء امل�دن الصناعي�ة والزراعي�ة يف 

عموم املحافظات.
- القروض املمنوحة ستكون قروضاً 
ميرسة بفوائد بسيطة وبمدة اسرداد 

جيدة مع وجود فرة سماح مناسبة، 
لتمكني املرشوع من امليض والنج�اح. 

- فك�رة تنفيذ هذه املش�اريع تقوم 
عىل 3 مراحل أساسية، تبدأ بالتدريب 
ثم التوظيف يف امل�رشوع، ثم التمليك 
ويف  امل�رشوع،  اصح�اب  للش�باب 
املرحلت�ني االوىل والثانية س�يتقاىض 
الشباب راتباً مناسباً، قبل ان يتحولوا 
إىل مالكني للمرشوع )الرشكة(، فضالً 
ع�ن تمتعه�م بالضمان�ات الكامل�ة 

أسوة بنظرائهم يف القطاع العام.
- إقامة املشاريع وتنفيذها سيكونان 
من قبل القطاع الخاص، ويبقى دور 
اإلرشاف  ع�ىل  مقت�راً  الحكوم�ة، 
واملتابع�ة ورس�م السياس�ة العام�ة 
وتوف�ري الظروف املناس�بة، الس�يما 
توفري األرايض إلقامة املدن الصناعية 
والزراعي�ة، وتوف�ري الحماية الكاملة 
للمنتج، وستش�ارك يف توفري التمويل 
له�ذه املش�اريع مص�ارف القط�اع 
الخ�اص، وه�ذا اإلج�راء بح�د ذات�ه 
سيساعد هذه املصارف عىل الدخول 
بقوة يف املش�هد التنم�وي العام للبلد 
ولعلها املرة االوىل التي تتاح فيها مثل 

هذه الفرصة للمصارف الخاصة.

- وجود تفاعل عايل املستوى من قبل 
الكثري م�ن املطورين الضامنني الذين 
لديه�م اإلمكاني�ة والرغب�ة يف تبن�ي 
مش�اريع الش�باب، وقد ق�دم العديد 
منهم دراس�ات ممتازة يف هذا املجال، 
والبداية كانت م�ن محافظة ذي قار 
التي شهدت تخصيص نحو  )15( الف 
دونم إلنشاء املدينة التنموية الزراعية 
و)100( دون�م اخرى إلنش�اء املدينة 
املحافظ�ة،  يف  الصناعي�ة  التنموي�ة 
وم�ن املتوق�ع ان تس�هم املش�اريع 
ضمن هاتني املنطقت�ني بتوفري ما ال 
يقل ع�ن 2000 فرصة عمل مبارشه 
وربم�ا اكثر منها غ�ري مبارشة، يف ما 
يهدف املرشوع برمت�ه إىل خلق  100 
الف فرصة عمل يف عموم املحافظات 

خالل العام الحايل 2020.
وحكوم�ي  برملان�ي  دع�م  وج�ود   -
واس�ع، فضالً عن استعداد الكثري من 

املنظمات الدولية لدعم املرشوع.
ولذلك يمكن القول هن�ا، ان املرشوع 
الوطني لتشغيل الش�باب إذا ما ُكتب 
له النج�اح وفق ما ت�م التخطيط له، 
ووج�ود كل هذا االهتمام، س�واء من 
قبل الجهات الحكومية املختصة او من 

قبل القطاع الخاص، فاننا بحاجة اىل 
توعية واسعة لتعريف الشباب بأهمية 
هذا املرشوع، وتشجيعهم وتطمينهم 
ومس�اعدتهم يف التعاط�ي اإليجاب�ي 
مع هذا الواق�ع املختلف، لكونه يمثل 
صيغ�ة جدي�دة وطريق�ة مختلفة يف 
تنفي�ذ وإدارة املش�اريع، الن الجميع 
ي�درك يف نهاي�ة املط�اف، ان إعط�اء 
األولوية للتنمية ودعم تنفيذ املشاريع 
الش�بابية س�يمثل بوابة واسعة نحو 
تخفي�ف نس�ب البطال�ة يف البلد التي 
بدأت مناسيبها ترتفع لتناهز ال�)14 
ي�ؤدي  ان  نتوق�ع،  وبالنتيج�ة   ،)%
املرشوع بنحو عام إىل تنشيط القطاع 
الزراعي الذي شهد تراجعا يف مستوى 
مساهمته يف الناتج املحيل اإلجمايل إىل 
نس�ب متدنية، وهكذا الحال بالنسبة 
للقط�اع الصناعي، وما س�يؤديه من 
تشجيع للمنتج املحيل بنحو ملحوظ، 
وهن�ا س�تراجع مع�دالت االس�ترياد 
م�ن الخ�ارج، للكث�ري م�ن املنتجات 
أم�وااًل  تس�تنزف  الت�ي  واملحاصي�ل 
طائل�ة، يمك�ن اس�تثمارها لتحقيق 
التنمي�ة يف البلد لعبور األزمات بوضع 

مسريح.

           نعيم الربيعي 

عىل م�دى س�نوات وتعاق�ب حكوم�ات تحولت 
وزارة االتص�االت العراقي�ة يف اذه�ان العراقيني 
اىل مجه�ز لخدمة اإلنرنت واصب�ح هذا العمالق 
الش�امخ واقصد هنا وزارة االتص�االت العراقية 
بكل ما يملك من إمكانيات برشية ومادية عبارة 
ع�ن اثر بعد عني، فال بريد يعم�ل وال بنية تحتية 
لالتص�االت ترتق�ي اىل تطلع�ات الن�اس وال دور 
للجه�ات ذات التخصص يف ال�وزارة يف بناء خطة 
وطنية الم�ن املعلوم�ات والبيانات وال تأس�يس 

صحيح للتحول الرقمي يف الدولة العراقية. 
لق�د تس�نمنا وزارة االتص�االت يف ظ�رف صعب 

غاب�ت فيه امليزاني�ات االنفجارية التي ش�هدتها 
الوزارة يف فرات س�ابقة، ب�ل ان اغلب رشكاتها 
ه�ي رشكات غري رابح�ة وكذل�ك غادرتها اغلب 
الكف�اءات نتيج�ة العم�ر والتقاع�د، اال اننا كنا 
وال زلنا نؤمن بالقدرات العراقية الش�ابة والدعم 
مم�ن تبقى من اه�ل الخربة وبوج�ود التخطيط 
الصحيح ان ننجز ما عج�ز االخرون عن انجازه 

مع احرامنا وتقديرنا لكل من سبقنا. 
اننا ويف ظرف سنة استطعنا ان نحقق للعراق اوال 
ولوزارة االتصاالت العراقية ثانيا ما يليق بها من 
مكانة ودور، فهذا الربيد عادت له الحياة واصبح 
خلية عمل مس�تمر عىل دوام س�اعات اليوم وله 
اس�طول يلبي طلبات االيص�ال اىل املواطنني عىل 

مستوى العراق كله من شماله اىل جنوبه، واليوم 
نح�ن نضع ركيزة اخرى هي الحجر االس�اس يف 
عملي�ة االنتق�ال اىل العم�ل االلكرون�ي اال وهي 

التوقيع االلكروني واملستندات االلكرونية. 
ان م�ا يميز ما نعرضه اليوم هو كونه الحل الذي 
سيعيد الدوائر العراقية اىل العمل لتقدم خدماتها 
اىل املواطنني الكرام يف ظل ظرف صحي صعب يمر 
به العالم اجمع نتيجة جائحة كورونا، وسيكون 

يف مقدور املواطن إكمال معامالته من موقعه. 
ان اآللي�ة التي نقدم به�ا التوقيع االلكروني من 
خالل الرشك�ة العام�ة لالتص�االت واملعلوماتية 
هي آلية متمي�زة تحاكي احدث التجارب العاملية 
وتتع�دى يف اهميتها التوقيع االلكروني نفس�ه، 

حيث انها تمتلك املميزات التالية: 
1- الق�درة عىل تحقيق هوي�ة املواطن من خالل 
الوثائق الرسمية املعتمدة يف الدولة العراقية وهذا 
يؤس�س لتوفري هوية رقمي�ة للمواطن العراقي 
بع�د التكام�ل م�ع امل�رشوع الرائ�د يف البطاقة 

الوطنية املوحدة. 
للوثائ�ق  الكروني�ا  التوقي�ع  ع�ىل  الق�درة   -2
واملس�تندات ب�كل اش�كالها وبم�ا يتواف�ق مع 

الدستور العراقي وقانون 78 لسنة 2012 
3- توف�ري آلية والول م�رة يف العراقي للربط بني 
املواطن�ني واملواق�ع الجغرافي�ة املوجودين فيها 
ووضع حجر االس�اس لنظام جغرايف معلوماتي 
يف الدولة، وه�ذا النظام هو متكامل مع خدمات 

التوصيل يف الرشكة العامة للربيد 
4- توفري بواب�ة الحكومية االلكرونية يف العراق 
والت�ي يمك�ن لجمي�ع ال�وزارات واملؤسس�ات 
العراقي�ة ن�رش خدماته�ا م�ن خالله�ا ليك�ون 
التعام�ل مع املواط�ن قانوني ودس�توري وعرب 
الش�بكة وس�يتم نرش الئحة التعليمات الخاصة 

بهذا املوضوع 
بهذا تكون وزارة االتصاالت العراقية وباالعتماد 
ع�ىل الكف�اءات العراقي�ة الخالص�ة ق�د وفرت 
االرضي�ة الكافي�ة لالرتقاء الحكومي بمس�توى 
الخدمات للمواطن العراق�ي وهذا كله باالعتماد 

عىل القدرات الذاتية ودعم الرشكاء.
• وزير االتصاالت

كيف تعيد الرشكات تشكيل نفسها 
عقب »كوفيد 19«؟

           كريستين بيتس

يش�هد العالم تغرياً رسيعاً وغري مس�بوق يف كيفية اختيار 
املنتج�ات والخدم�ات الت�ي نس�تخدمها واأله�داف الت�ي 
نري�د تحقيقها من خالل ه�ذه املنتج�ات واملنهجية التي 
نتبعه�ا من أجل ذلك. ويقوم العديد من الناس حول العالم 
بإج�راءات الحج�ر الصحي أو العزل الذات�ي. ويف حني أّدى 
ذلك إىل انخفاض األسفار اليومية والتفاعالت الخدمية، إال 
أنه باملقابل أدى إىل ازدهار الطلبات عرب اإلنرنت واستخدام 
االتص�االت الرقمية والرفي�ه املنزيل. ولقد ش�هدنا العديد 
من التغي�ريات الجذري�ة يف حياتنا اليومية، كم�ا أننا بدأنا 
باس�تخدام منتجات وخدمات جديدة وتخلينا عن منتجات 
وخدمات سابقة لم تعد ذات فائدة يف هذا الظرف الراهن.يف 
هذه الحقبة الجديدة، تجد الرشكات نفسها مضطرة إلعادة 
توجي�ه منتجاته�ا وخدماته�ا واتصاالتها بم�ا يتالءم مع 
الوضع الذي فرضت�ه جائحة »كوفيد 19«. فلم يعد الخيار 
مفتوحاً أمام الرشكات ملواصلة األيام السابقة نفسها )ما 
قبل الجائح�ة(، بل يجب عليها أن تتأقل�م وتتكيف حيثما 
يتطل�ب األمر، م�ن أجل ضمان اس�تمرارها م�ع العمالء.

والخرب الس�ار يف الرشق األوسط أن العديد من الرشكات قد 
تكيف�ت برسعة م�ع الوضع الجديد، حي�ث حصلت العديد 
من التغريات يف ما يتعلق بالخدمات، بدءاً بآليات الدفع عن 
بعد وتوصي�ل طلبات الطعام املوضوعة يف كيس�ني وحتى 
االستشارات الطبية عرب الهاتف، وإىل صاالت اللياقة البدنية 
التي توّفر صفوفاً وتدريباً شخصياً لعمالئها عرب اإلنرنت. 
وس�يتطلّب الخوض يف هذه التغيريات بش�كٍل ناجح فهماً 
واس�عاً لكيفية تغ�رّي احتياج�ات العمالء، وبالت�ايل إعادة 
ص�وغ مفاهيم خدمات األعمال لتلبي�ة هذه االحتياجات.

وم�ن املهم أاّل تقت�ر إعادة صوغ املفاهي�م عىل التفكري 
بما يتلقاه العمالء فحس�ب، بل يج�ب األخذ بعني االعتبار 
أهمية تقدي�م خدم�ات متكاملة. ويجب عىل املؤسس�ات 
إجراء تقييم ج�دّي لنقص العمالة املتواف�رة واالنقطاع يف 
سالسل اإلمداد وغريها من اآلثار املتوسطة إىل طويلة األمد، 
وذل�ك يف حال أرادت تقديم خدماتها الجديدة بش�كٍل فّعال 
لعمالئها.ويعد الفهم الشامل واملتجدد لكّل من مستخدمي 
الخدم�ات ومقدميها الس�بيل األس�ايس للقي�ام بعمليات 
التخطيط الرضورية لنجاح الرشكات يف فرة »كوفيد 19« 
وما بعدها. ويش�مل ذلك فه�م دوافعهم وقيمهم ومواضع 
الش�كوى لديهم والعوام�ل العاطفي�ة والوظيفية األخرى 
التي ترتبط بقصد أو بغري قصد بنجاح خدمات املؤسس�ة.

وتبق�ى املقوم�ات األساس�ية لكيفّية دراس�ة وفهم هذه 
العوام�ل هي ذاتها بش�كٍل عام، حتى خ�الل األزمة. ومن 
املرج�ح أن تق�وم العديد من ال�رشكات الت�ي تتطلع قدماً 
بالسعي لتحقيق هذه املقومات األساسية لتمكني أنفسها 
من القيام باألبحاث الرضورية لتبّني اس�راتيجياتها. كما 
من املحتمل أن تزيد أهمية هذه املقومات األساسية، حيث 

تعد الحاجة الكتساب فهم متطور للمستخدمني املتغريين 
بش�كٍل رسيع أم�راً بالغ األهمي�ة لنجاح عملي�ة التجديد.

وس�تتمكن ال�رشكات امل�زودة فهم�اً خاص�اً للعمالء من 
تس�خري هذه املعلومات لتس�اعدها عىل التأقلم والنجاح. 
وكما يتفاعل املستخدمون بشكل مختلف، عىل املؤسسات 
الترف بشكٍل مختلف أيضاً؛ حيث تتغري طريقة استهالكنا 
للخدمات، ويجب عىل الرشكات أن تتكّيف برسعة لتضمن 
تلبيتها احتياجات املستخدم النهائي. وقد يتمثل هذا األمر 
باملواضع التي يمكن إضافة قيمة لها، ككيفية جعل رحلة 
العميل بس�يطة ورسيعة، وكيفية زيادة والء العميل تجاه 
املؤسس�ة. وكّل ذلك يبدأ بفهم واضح وفريد ملعرفة عمالء 
املؤسس�ة.ما زالت طبيعة املش�هد التجاري يف فرة ما بعد 
»كوفي�د 19« غري واضحة املعال�م. إال أنه من الواضح عىل 
أية حال أن تلك املؤسس�ات التي استخدمت مبادئ البحث 
املتعلّق باملس�تخدمني بشكٍل فّعال ستكون يف أفضل موقٍع 
للب�دء ببناء فه�ٍم للس�لوكات الجديدة الناش�ئة لعمالئها. 
وق�د تك�ون هذه الس�لوكات متغ�ريًة وغري ثابت�ة، وربما 
تكون قد تغريت عّما كانت عليه منذ بضعة أش�هٍر مضت.

وبذلك، يمكن القول إّن التغريات التي حصلت فجأة يف نمط 
حياتنا، والتي غرّيت الطريقة التي نس�تهلك فيها املنتجات 
والخدم�ات بط�رٍق لم نكن لنتخيلها قبل س�تة أش�هر، قد 
أصبحت املعايري الجديدة. ويجب اعتبار هذه املبادئ جزءاً 
أساسياً من مجموعة األدوات االسراتيجية، حتى بالنسبة 
للرشكات التي تعد أنه�ا تحظى بأفضلية يف مرحلة ما بعد 
»كوفي�د 19«.وبينما نتطل�ع إىل الوضع الجدي�د بعد زوال 
الجائح�ة، من املؤكد أّنه س�يبقى هنالك أثٌر دائم يف س�لوك 
املستخدمني. وال تكشف األزمة عن نقاط ضعف الرشكات 
فحس�ب، بل تس�لّط الضوء عىل الفرص إلجراء تحسينات 
وإعادة تقييم فيها. ويف نهاية املطاف، ستتمكن املؤسسات 
م�ن الخ�روج من ه�ذه الفرة وه�ي أكثر قوّة، م�ع فهٍم 
متجدد لس�لوك املس�تخدمني، األمر الذي أتاح لهم مستوى 

جديداً كلياً من قدرات إعادة التشكيل واالبتكار.

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية 

هيئة توزيع الفرات االوسط
فرع الديوانية

اىل / مجيع الرشكات واملقاولني واملصنفني من ذوي اخلربة واالختصاص لغاية الدرجة )التاسعة انشائية( 
م / اعالن مناقصة رقم )2020/1( )مناقصة انشاء بناية شعبة السالمة واالطفاء(  

1 � يرس رشكة توزيع املنتجات النفطية /هياة توزيع الفرات االوسط / فرع الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة  لتقديم عطاءات 
للعمل الخاص ب )انش�اء بناية ش�عبة الس�المة واالطفاء( عىل ج�زء من قطعة االرض املرقم�ة ) 2/35( مقاطعة 2 البوصال�ح  الواقعة يف محافظة 
الديوانية /خلف بناية فرع الديوانية  بمبلغ تخميني قدره )813,964,000( ثمانمائة وثالثة عرش مليون وتسعمائة واربعة وستون الف دينار عراقي  

ضمن رصيد )ح/112/مباني وانشاءات( 
2 � ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية ) العدالة � الصباح الجديد � املستقبل العراقي (

3 � ع�ىل مقدم�ي العط�اءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب� ) رشكة توزي�ع املنتجات النفطية / هيئة توزيع الفرات 
االوس�ط/ ف�رع الديوانية وعىل الربيد االلكروني )dwnyoil@yahoo.com( من الس�اعة الثامنة صباحا ولغاية الس�اعة الواح�دة ظهرا وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات :
4  � متطلبات التأهيل املطلوبة )1 � تاهيل فني 2  � تأهيل مايل 3 � تأهيل قانوني( 

5 � بأم�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل )رشكة توزيع املنتجات النفطية فرع الديوانية � 
حي الصناعي � مجاور الكراج املوحد( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 250,000( مائتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابلة للرد

6  �يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان التايل )رشكة توزيع املنتجات النفطية / مقر هياة توزيع الفرات االوس�ط / الكائن يف محافظة بابل /ش�ارع 60 
قرب الكراج املوحد خلف بناية فرع بابل( خالل فرة االعالن والتي تبدأ من تاريخ اخر نرش لالعالن من الساعة )الثامنة صباحا ولغاية الساعة الواحدة 
ظهرا ويكون تس�ليم العطاءات باليد وال يس�مح التقديم بالربيد االلكروني وتكون مدة نفاذية العطاءات املقدمة ) 90(يوما من تاريخ غلق املناقصة 
والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور عىل العنوان التايل ) رشكة توزيع 
املنتجات النفطية / مقر هيئة توزيع الفرات االوس�ط /الكائن يف محافظة بابل / ش�ارع 60 قرب الكراج املوحد خلف بناية فرع بابل (   يف اليوم الذي 
يتم فيه غلق املناقصة وكل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )بموجب خطاب ضمان مريف او صك مصدق صادر من احد املصارف املعتمدة 
لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ )24,418,920( اربعة وعرشون مليون واربعمائة وثمانية عرش الف وتسعمائة وعرشون دينار عراقي والذي يمثل 
نسبة )3%( من الكلفة التخمينية  املخصصة الغراض االحالة مقدم آلمر رشكة توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع الفرات االوسط /فرع الديوانية 

ويوضع يف ظرف منفصل ومغلق موقع ومختوم ومسجال عليه اسم املناقصة ورقمها وان تكون نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة
7 � العناوين املشار اليها انفا هي )رشكة توزيع املنتجات النفطية / هيئة توزيع الفرات االوسط / محافظة بابل شارع 60 قرب الكراج املوحد / خلف 

بناية فرع بابل /ورشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع الديوانية / حي الصناعي / مجاور الكراج املوحد ( 
8 � ارفاق كتاب الهياة  العامة للرضائب )عدم املمانعة( لعام 2019 معنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية/ هيئة توزيع الفرات االوس�ط / مثبت 

فيه الرقم الرضيبي مع نسخة من الهوية الرضيبية
9  �ارفاق وصل رشاء تفاصيل املناقصة )النسخة االصلية( مع العطاء

10 � ارفاق ش�هادة تأسيس الرشكة وهوية تس�جيل وتصنيف املقاولني العراقيني سارية املفعول لغاية الدرجة )التاسعة  انشائي( الصادرة من وزارة 
التخطيط

11 � يجب تقديم كافة الوثائق االصلية لغرض املطابقة ويجب التوقيع عىل كافة وثائق املناقصة ومن ثم تقديمها كما  هو مدون يف تعليمات مقدمي 
العطاءات

12  � ذكر العنوان الكامل ملوقع الرشكة ) املوقع ، رقم املحلة والزقاق، رقم الدار او الش�قة ، رقم الهاتف، الربيد االلكروني، النقاط الدالة لس�كن املدير 
املفوض( 

13 � يجب عىل مقدم العطاء مىلء اس�تمارة تقديم العطاء )الجزء الرابع( بكافة املعلومات املذكورة يف الجزء وبعكس�ه يتم اس�تبعاد العطاء ثم تقدم 
ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة مع الوثائق املكونة للعطاء توضع يف صندوق العطاءات يف مقر هيأة توزيع الفرات االوسط

14 � ارف�اق اي وثائ�ق اخ�رى  ت�م النص عليه�ا يف ورقة بيانات العط�اء والتعليمات ملقدمي العطاء وس�وف يهمل ويس�تبعد اي عطاء غري مس�تويف 
للمستمسكات املطلوبة ورشوط املناقصة فنيا وكذلك يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اجزائها والدائرة  غري ملزمة 
بقبول اوطأ العطاءات وسيتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني يف التقديم عىل املناقصة الساعة ) العارشة صباحا ( من يوم 
الخميس املصادف  )2020/5/21( يف مقر شعبة السالمة التابعة لفرع الديوانية الواقعة قرب محطة تعبئة وقود الديوانية الجديدة علما ان اخر موعد 
لتقديم العطاءات سيكون الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الخميس( املصادف 2020/5/28 ويف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية سيكون 
موعد الغلق يف اليوم  الذي يليه من الدوام الرس�مي علما ان تحليل العطاءات س�يتم يف محافظة بابل / مقر هيأة توزيع الفرات واالس�ط  ويتحمل من 

)dwnyoil@yahoo.com( ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الربيد االلكروني لفرع الديوانية

وزارة الصناعة واملعادن 
الرشكة العامة للصناعات اهليدروليكية 

تنويه
يف   )2129  ( الع�دد  يف  س�هوا  ورد 
املس�تقبل  صحيف�ة  يف   2020/4/30
العراق�ي خطا يف كلم�ة محافظة الكوت 
والصحيح هو محافظة كركوك املناقصة 

 2020/6
لذا اقتىض التنويه

حسني عيل شمخي
مدير هيأة توزيع الفرات االوسط
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الدلو

حالت�ك البدني�ة والذهنية يف أحس�ن ح�ال، لذا 
لدي�ك تأث�ر إيجابي كب�ر عىل اآلخري�ن الذين 
يالحظون مدى إيجابيت�ك وملعانك بكامل ثقة. 
سوف تنفُ�ذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل 
من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خر عون 

ومساعد لك يف تنفيذ

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

فيها إىل مساعدة.

هن�اك ما يعوقك عن التق�دم يف اتجاه أهدافك، 
فال تي�أس أو تتوقع تلقي الكثر من املواس�اة 
من أي ش�خص. احشد قوتك واس�تمر يف تتبع 
أحالمك – حتى وإن كان البد من تغيرها بعض 
اليشء. ال تترصف بترسع وحافظ عىل طاقتك. 

انظر إىل هذه املشكلة

ح�ان وقت توضي�ح األمور، وه�ذا ينطبق عىل 
املهام املؤجلة وأيًضا سوء التفاهم بني الزمالء. 
الثقة التي تنضح بها مغرية وجذابة لآلخرين. 
أنظ�ر إىل العال�م م�ن خ�الل عي�ون مفتوحة. 
املعارف القديمة قد تعيد لك حيويتك. اس�تخدم 

طاقتك يف األنشطة الرياضية أيًضا.

ال يشء يس�ر حس�ب رغبتك يف الوق�ت الحايل، 
ولكن إذا قمت بتغير مدخلك، قد تنجز أهدافك 
بش�كل أرسع، كم�ا ق�د تس�اعد آراء اآلخرين. 
س�وف تواج�ه يف حياتك الخاص�ة جميع أنواع 
املش�كالت، ولكن يجب أن تك�ون وجهة نظرك 

واضحة يف هذا املوقف. 

يف الوق�ت الح�ايل، أنت تخفض رأس�ك يف يأس، 
وصحت�ك ليس�ت يف أحس�ن أحواله�ا. اثبت يف 
مكان�ك الي�وم، فاألوق�ات الجي�دة قادم�ة. يف 
الوقت الحايل، حاول أن تذكر نفسك بالذكريات 
السعيدة – وعندئذ سرتى أن حتى هذه املرحلة 

السيئة سوف تميض

يبدو يف الوق�ت الحايل أنك تواجه ع�دًدا متزايًدا 
م�ن التعقيدات غر املتوقع�ة. ال يقع اللوم عىل 
م�ن هم حول�ك – يف بعض األحي�ان تكون أنت 
املخطئ. حاول أن تظل هادًئا وأن ترى العقبات 
املوجودة يف طريقك كوس�يلة الكتشاف مداخل 

جديدة. اعد اكتشاف هدوئك

عمي�ق  نف�س  أخ�ذ  تس�تطيع  ماي�و  ش�هر 
واالس�رتخاء، وق�د ح�ان الوقت لك�ي تفكر يف 
نتائ�ج املجه�ود الذي قم�ت به. اس�تغل هذه 
املرحلة لتحسني حالتك الصحية. سوف تعطيك 
الفيتامين�ات واله�واء النقي عق�ًدا جديًدا من 

الحياة والذي سيكون يف غاية األهمية. 

التحدي�ات بص�ورة متك�ررة  س�وف تقابل�ك 
بش�كل غر عادي اليوم، مس�ببة لك الكثر من 
الضغ�وط. ربم�ا يج�ب أن تبتعد ع�ن الطريق 
أحياًنا بدالً من تحمل مسئولية كل يشء. سوف 
يس�اعك هذا عىل توفر طاقتك لألشياء الهامة 

بحق، خاصة يف العمل.

اذا كن�ت ترغب يف النج�اح ويف تحقيق يشء ذو 
قيمة، فحان الوقت أن تتحالف مع اآلخرين، قد 
يكونوا أقرب�اء أو أصدقاء أو زمالء يف العمل. ال 
تدع الفرصة تفوتك، فيج�ب عليك االنتفاع من 
ه�ذه الفرصة وب�ذل مجهود. م�ن املحتمل أن 

تنقلب عليك األمور التي لم تحسمها بعد

أنت عىل وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء 
عىل املس�توى الش�خيص أو املهن�ي. انتفع من 
هذا التناغم يف تقوية عالقاتك والروابط القائمة 
بينك وبني اآلخرين للتسلح يف األوقات العصيبة 
التي تكون فيه�ا مجموعة األبراج الكونية غر 

مبرشة واألحوال ليست لصالحك.

كل ما كنت ته�دف إليه منذ فرتة طويلة أصبح 
من املمك�ن الوصول إليه، حي�ث تدفعك طاقة 
جديدة نابعة من الدعم املقدم لك من كل صوب 
إلتمام الخطوات األخ�رة الالزمة لذلك. حافظ 
عىل السر يف خطى واقعية وواصل السعي وراء 

الوصول إىل أهدافك وسوف تؤتي ثمار ذلك.

العذراء

احلوت

مرشوب القرفة:.. خلسارة الوزن ومكافحة الرسطان
يعت�ر م�رشوب القرف�ة الداف�ئ أحد 
املرشوب�ات املفضل�ة عن�د الكث�ر من 
األش�خاص، خاص�ة يف لي�ايل الش�تاء 

الباردة. فما حقيقة فوائده؟ وكيف 
تس�تطيع إعداده؟ التفاصيل فيما 

ييل.
أنواع القرفة

قب�ل أن نعرفك عىل فوائ�د القرفة، 
علي�ك أن تدرك أن للقرفة عدة أنواع 

كما ييل:
 Cassia( ن�وع  م�ن  القرف�ة 
cinnamon(: ه�ذا هو النوع األكثر 

ش�يوعاً حول العالم، وه�و النوع الذي 
تج�ده يف املح�ال التجاري�ة العادي�ة، 
ولكن�ه يحتوي ع�ىل نس�ب عالية من 

م�ادة الكوماري�ن الت�ي ق�د يتس�بب 
اإلفراط يف تناولها بالتسمم.

 :)Ceylon cinnamon( القرفة من نوع
ه�ذا النوع ه�و األقل ش�يوعاً، وقد 
تجده عند العطارين، ولكن فوائده 
الصحية عدي�دة ومذهل�ة وتتفوق 

عىل النوع السابق بشكل ملحوظ!
فوائد مرشوب القرفة

عدي�دة  فوائ�د  القرف�ة  مل�رشوب 
ومتنوعة، وهذه قائمة بأهمها:
1- لصحة القلب وجهاز الدوران

ق�د يع�ود تن�اول م�رشوب القرفة 

يومي�اً عىل قلبك وجهاز ال�دوران لديك 
بالعديد من الفوائد املذهلة، إذ أنه:

يقلل م�ن ف�رص اإلصاب�ة بالجلطات 
وأمراض القلب املختلفة.

يس�اعد عىل تقليل مستويات السكر يف 
الدم.

مس�تويات  تقلي�ل  ع�ىل  يس�اعد 
الكولسرتول اليسء والدهون الثالثية.

2- خسارة الوزن الزائد
الش�ائعة ملرشوب  أحد االس�تخدامات 
القرف�ة ه�و تناول�ه لغرض خس�ارة 

الوزن الزائد.

مضاعفات كورونا تتسبب ببرت ساق ممثل
عق�ب تأكيد إصابته بعدوى فروس 
كورونا املس�تجد، أعلنت زوجة نجم 
مرسح »برودواي«، ني�ك كورديرو، 
برت ساقه اليمنى نتيجة مضاعفات 
مرض�ه بس�بب الفروس، بحس�ب 
م�ا أعلن�ت زوجت�ه أمان�دا كلوتس 

السبت.
وأمىض كورديرو البالغ من العمر 41 
عام�ا فرتة 18 يوما يف وحدة العناية 

املشددة خالل مرضه بكوفيد-19.
»تلقين�ا أخبارا صعبة ي�وم أمس«، 
قال�ت كلوت�س ع�ر حس�ابها عىل 
إنستغرام عندما تم تشخيص إصابة 

زوجها باملرض.
وقال�ت كلوت�س إن حال�ة كورديرو 
تطلب�ت اس�تخدام مميع�ات ال�دم، 
بع�ض  بإزال�ة  س�اعدت  والت�ي 

التجلطات يف س�اقه، لكنها تسببت 
بمشاكل يف ضغط الدم لديه وبنزيف 

يف أمعائه.
»أوقفنا عنه مميعات الدم، لكن هذا 
تس�بب مرة أخ�رى بجلطة بس�اقه 

اليمنى«، قالت كلوتس.
وأردف�ت »لذا، ف�إن الس�اق اليمنى 

سيتم برتها اليوم«.
وع�ادت كلوت�س الخمي�س، لتقول 
إنها ليست متأكدة إن كان كورديرو 
س�يتمكن م�ن امليش مج�ددا، وذلك 
بس�بب »مش�اكل بتدف�ق ال�دم« يف 

ساقه.
وظه�رت التط�ورات مع اكتش�اف 
رئ�ة  يف  جدي�دة  لع�دوى  األطب�اء 
كوردي�رو، ما اضطره�م إلخضاعه 

لعملية جراحية طارئة.

فوائد جوز اهلند وقيمه الغذائية
ج�وز الهند يع�د م�ن الثم�ار الصحية 
املمك�ن  وم�ن  واللذي�ذة،  واملفي�دة 
اس�تخدامه اللب، الحلي�ب أو حتى زيت 
ج�وز الهن�د، لكن ماذا تع�رف عن اللب 

تحديًدا؟
يعت�ر ج�وز الهند ج�زًءا م�ن الفواكه 
وحتى الحبوب، وثمارها عىل شكل كرة 
صلب�ة، عندم�ا تقوم بفتحه�ا تصل إىل 
اللحم�ة، وهي الجزء األبيض فيها أو ما 

يعرف باسم اللب.
اس�تخدم ج�وز الهند منذ الق�دم، ويتم 
زراعت�ه االن يف الكث�ر من ال�دول حول 
العال�م، ويصن�ف بأنه واح�دة من تلك 

األطعمة الخارقة.

فوائد جوز الهند الصحية
بم�ا أن ثمرة جوز الهند تحتوي عىل كل 
القيم الغذائية الس�ابقة، فهذا يعني أن 
تناولها يمدك بالفوائد الصحية التالية:

1- مصدًرا للفيتامينات واملعادن
إذ يحت�وي ج�وز الهن�د ع�ىل األلي�اف 
الغذائي�ة وكل من فيتامني ب6 والحديد 
واملغنيس�يوم والزن والنحاس واملنغنيز 

والسيلينيوم.
ه�ذه املغذيات تع�ود بالنفع عىل صحة 

اإلنسان ككل.
2- حماية القلب

إضافة إىل ذل�ك، فإن جوز الهند يحتوي 
 ،)Lauric acid( ع�ىل حم�ض الالري�ك

وال�ذي يعم�ل ع�ىل تعزي�ز مس�تويات 
.HDL الكوليسرتول الجيد

هذا بدوره ينعكس بش�كل إيجابي عىل 
صحة القلب وكفائته.

تحذير: من املمكن أن يساهم تناول زيت 
ج�وز الهند تحدي�ًدا يف رفع مس�تويات 
الكوليس�رتول اليسء، لذا من الرضوري 

االعتدال بتناوله.
3- تحسني عملية الهضم

نظ�رًا الحت�واء جوز الهند ع�ىل األلياف 
الغذائية، فهذا يعني أن له دوًرا يف تعزيز 
عملية الهضم وتحس�ينها والتقليل من 
املش�اكل الهضمية التي م�ن املمكن أن 

تعاني منها.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 حبة تفاح أخرض مقطع

2 عيدان كرفس مقطع
1 معلقة كبرة زبادي

رشة ملح
رشة كمون

مكرسات مجروشة للتزيني
خطوات التحضر:

يوضع التفاح يف بولة، ويضاف إليه الكرفس والزبادي.
يخلط جيدا، ثم يتبل بامللح والكمون، ويخلط مرة اخرى.

يوضع يف الطبق، ويزين باملكرسات.
يقدم بارد.

سلطة الكرفس بالتفاح األخرض

؟؟هل تعلم
* االتحاد االنجليزي هو أول 
اتح�اد ك�روي يف العالم وقد 

تأسس عام 1863م
دول�ة  أول  الكام�رون   *
أفريقية غر عربية تش�رتك 

يف بطولة كأس العالم
الع�ب  أول  ه�و  ديرت�و   *
يضيع رضبة جزاء يف بطولة 

كأس العالم
* صاحب فكرة بطولة كأس 
العالم هو املحامي الفرنيس 

جول ريميه
* أول ه�دف يف كأس العالم 
لوس�ني  الفرن�يس  أح�رزه 

لوران
* أول عرب�ي يح�رز هدف�ا 
يف بطول�ة كأس العال�م هو 

املرصي عبد الرحمن فوزي

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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العراق يفتتح »3« مالعب جديدة 
يف املوسم املقبل

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية عن افتتاح عدد من 
املالعب التي ستدخل يف الخدمة اعتبارا من املوسم املقبل.

وقال وزير الش�باب والرياضة أحم�د رياض يف ترصيحات 
خاص�ة ل، إن 3 مالع�ب كربى يف بغ�داد والبرصة تجاوزت 

نسبة إنجازها 90% من القيمة الكلية للعمل.
وأوض�ح: »يمكن الق�ول إنها املالع�ب ال� 3 بات�ت جاهزة 

لالفتتاح قريبا«.
وبينّ أن املالعب هي ملعب الش�هداء بسعة 32 ألف متفرج، 
وملع�ب الزوراء بس�عة 16 أل�ف متفرج يف بغ�داد، وملعب 

امليناء يف البرصة بسعة 30 ألف متفرج.
وأوضح أن ش�هر أبريل/ نيسان املايض كان موعدا الفتتاح 
ملعبينّ الشهداء والزوراء يف بغداد، لكن الظروف لم تسمح.
وتاب�ع: »حظر التج�وال والظ�روف الصحية أث�را كثريا عىل 
مجري�ات العمل، ووصول املعدات واألي�دي العاملة الفنية إىل 

مواقع اإلنشاءات«.يشار إىل أن مساعي إكمال املالعب والقاعات 
املغلقة يأتي ضمن جهود الوزارة إلتمام ملف اس�تضافة دورة 

األلعاب العربية يف العام املقبل.

شوكان يفاضل بني عرضني من مرص واألردن
             المستقبل العراقي/ متابعة

املح�رف  ش�وكان،  محم�د  تلق�ى 
بنادي كاظ�م الكويتي، عرضي 
الف�رة  خ�الل  لالح�راف 
األخرية، وي�درس أفضل 
املتاح�ة  الخي�ارات 
خطوت�ه  لتحدي�د 

املقبلة.
يف  ش�وكان  وق�ال 
خاص�ة  ترصيح�ات 
عرض�ي  تلقي�ت  ل، 
لالح�راف األول من ناٍد 
م�رصي واآلخر من أحد 
األردني�ة  األندي�ة  أك�رب 
واملفاوض�ات جاري�ة بي 

الناديي ومدير أعمايل.
وأوضح الع�ب كاظمة، أنه 
الريث لحي حس�م  فض�ل 
الكويت�ي  ال�دوري  مص�ري 
حي�ث الي�زال ملتزم�ا بعقد 

مع الن�ادي الكويتي ويتبقي 4 جوالت عىل 
نهاية املوس�م الذي توقف بس�بب انتش�ار 

فريوس كورونا.
وأشار شوكان، إىل أنه يسعى لحسم األمور 
بع�د اتض�اح الرؤية خ�الل الف�رة املقبلة 

والتفاه�م مع إدارة كاظم�ة، حيث تربطه 
عالقة جيدة بالنادي الكويتي.

يش�ار إىل أن محم�د ش�وكان اح�رف هذا 
املوس�م يف ن�ادي كاظمة قادم�ا من نادي 

نفط الوسط.

تشكيل جلنة حتقيقية وايقاف 
أحد اعضاء احتاد السباحة

بيدرو يدرس عروض 
الرحيل عن تشيليس

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن أمي رس االتحاد العراقي للس�باحة رائد فاضل عبد، 
ص�دور ق�رار ايقاف عض�و الهيئة االدارية هاش�م محمد 

كاظم وتشكيل لجنة تحقيقية للنظر بخروقاته االدارية.
وذك�ر فاض�ل، ان »اتحاد الس�باحة اتخذ ه�ذا القرار بعد 
االطالع عىل )ايميالت( االتحاد الدويل التي توضح اس�تالم 
معلومات باس�م االتحاد العراقي للسباحة وتشري اىل عقد 
اجتماع طارئ للجمعية العمومية يف 3 نيسان 2020 رغم 
عدم وج�ود قرار بعقد ه�ذا االجتماع من الهيئ�ة االدارية 
املعرف به�ا من اللجنة االوملبية العراقي�ة واالتحاد الدويل 
للسباحة وعدم مصادقة اللجنة عىل محرض االجتماع<<.

وأختت�م أم�ي ال�ر، ان »التحقيق س�يتضمن جملة من 
التس�اؤالت لعضو الهيئة االدارية هاش�م محم�د فيما لو 
ثبت�ت صحتها س�يتخذ قرار ابع�اده من الهيئ�ة االدارية 
لالتح�اد اس�تنادا للم�ادة 7-4-ج م�ن قان�ون االتحادات 

الرياضية رقم 16 لسنة 1986«.

ليفربول يقطع شوطًا طوياًل لتحقيق رغبة كلوب

احلكومة اإليطالية تسمح بعودة التدريبات

              المستقبل العراقي/ متابعة

ال يزال مصري تيمو فرينر، مهاجم اليبزيج 
األملان�ي، غامًضا حتى اآلن، ال س�يما بعد 
إعالن�ه مؤخ�رًا عزم�ه ع�ىل الرحي�ل عن 
البوندس�ليجا، مفض�اًل االنتق�ال إىل ن�اٍد 

خارجي، حال مغادرة فريقه الحايل.
 وبحس�ب صحيفة »س�بورت بيلد«، نقاًل 
عن تقاري�ر إيطالية، ف�إن ليفربول دخل 
يف محادث�ات متقدمة مع ال�دويل األملاني، 
واق�رب الطرف�ان م�ن التوص�ل التفاق 
فيما بينهما. وأش�ارت إىل ع�رض النادي 
اإلنجليزي عىل صاحب ال��24 عاًما عقًدا 
ملدة 5 سنوات، يتضمن حصوله عىل راتب 

سنوي بقيمة 10 ماليي يورو.

 ويس�عى ليفربول للتفاوض مع مسؤويل 
اليبزيج من أجل تخفيض قيمة الصفقة، 
ومحاولة إقناع النادي األملاني ببيع الالعب 
بقيمة أقل من الرشط الجزائي، البالغ 60 

مليون يورو.
ب�دء  ع�دم  »بيل�د«  صحيف�ة  وأك�دت   
املفاوضات بي الناديي حتى اآلن بش�أن 
فرين�ر، إال أن رغبة املدرب األملاني يورجن 
كل�وب يف ضمه، ق�د تدفع ليفرب�ول لبدء 

املحادثات يف أقرب فرصة.
 وُيعرف عن كلوب تفضيله مقابلة الالعب 
ال�ذي يري�د الظف�ر بتوقيع�ه قب�ل إتمام 
الصفقة، لكن أزمة كورونا الحالية تحول 
دون ذلك، الستحالة السفر والتواصل بي 

األفراد يف الوقت الراهن.
 وتأت�ي هذه األنب�اء رغم ظه�ور تقارير 
صحفية بريطانية تفي�د باتخاذ ليفربول 

قراًرا بعدم إب�رام أي صفقة هذا الصيف، 
يف ظل توابع أزمة كورونا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت الحكومة اإليطالية، موافقتها عىل عودة تدريبات 
فرق الكالتشيو مرة أخرى.وأرسلت وزارة الداخلية قرارا 
رس�مًيا إىل املحافظ�ي، إلبالغه�م باملوافق�ة ع�ىل عودة 

التدريب�ات الفردي�ة لألندية بدًءا من الغ�د وحتى يوم 17 
مايو / أيار الجاري.وأش�ارت ال�وزارة إىل رضورة احرام 
مسافة السالمة بي األشخاص أثناء التدريبات، والتي ال 
يج�ب أن تقل عن مرين، باإلضافة لحظر أي ش�كل من 
أش�كال التجمع.وكان�ت تقارير إيطالي�ة زعمت أن لقاء 

جوزيبي كونتي رئيس الوزراء مع فينتش�نزو سبادافورا 
وزي�ر الرياضة، األربعاء املقبل، س�يكون حاس�ًما ملصري 
ال�دوري اإليطايل يف املوس�م الحايل.وأضاف�ت أنه يف حالة 
ع�ودة الدوري اإليطايل فإن التواريخ املقرحة الس�تئناف 

املباريات هي 14 أو 21 يونيو / حزيران املقبل.

بوجبا خيتار رفيقه يف العزل الصحي
              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث متوسط امليدان الفرنيس بول بوجبا، عن التزامه التام 
للحفاظ ع�ىل لياقته البدنية، والتمتع بالحوافز مع إمكانية 

استئناف النشاط يف الدوري اإلنجليزي قريًبا.
وقب�ل توقف النش�اط يوم 13 م�ارس/آذار املايض بس�بب 
تفيش فريوس كورونا، لم يش�ارك الدويل الفرنيس س�وى يف 

8 مباريات مع مانشسر يونايتد، بسبب معاناته من تكرار 
اإلصابات.

وع�ن كيفية قضاءه لوقته حالًي�ا أثناء العزل يف املنزل، قال 
بوجب�ا يف ترصيحات للموقع الرس�مي ملانشس�ر يونايتد: 
»أمل�ك صال�ة ألع�اب رياضي�ة صغ�رية يف املن�زل، وبالتايل 
يمكنني التدرب والركض ورك�وب الدراجة، والخروج قلياًل 
للخ�ارج للعب بعض ال�يشء بالكرة، أح�اول البقاء بصحة 

جيدة«.
وأض�اف: »علينا التمتع بالحافز، ال يوج�د خيار آخر، نحن 
نعيش يف فرة ال نعرف إىل متى س�تدوم بهذا الشكل، ولكني 
ال أزال أمل�ك أهداًف�ا يف ذهن�ي، ونأمل أن ينته�ي هذا الوباء 
يوًما ما«.وتابع النجم الفرنيس: »عندما ينتهي الوباء، علينا 
االس�تعداد للعودة إىل امللعب، بالنس�بة يل أنا غائب منذ فرة 

طويلة، وأرغب يف العودة للعب كرة القدم«.

وع�ن نصيحت�ه لالعبي الصغ�ار: »البقاء آمن�ي، البقاء يف 
املن�زل ومواصلة التدريب، هناك دائًم�ا طرق للعمل، يمكنك 

التدرب بأي يشء يف منزلك«.
وتط�رق بوجبا للحديث ع�ن تواصله مع العبي مانشس�ر 
يونايت�د، قائ�اًل: »أتح�دث م�ع باي�ي، بريي�را، ليندل�وف، 

مات�ا ولينج�ارد، جميعن�ا نتح�دث ونرس�ل الرس�ائل 
ونتواصل«.

خيمينيز: لن أترك فرصة ريال مدريد أو برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد راؤول خيمينيز، مهاجم وولفرهامبتون، 
أن�ه منفتح عىل االنضم�ام إىل ريال مدريد أو 

برشلونة.
أبرزته�ا  ترصيح�ات  يف  خيميني�ز،  وق�ال 
صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية: »إذا أخربتني 
أن هن�اك عرضا من ريال مدريد أو برش�لونة 
س�يأتي غًدا، من الواض�ح أنني لن أترك هذه 

الفرصة«.
وأضاف: »لكن إذا بقيت هنا، فإنني س�أقاتل 
للتأه�ل إىل دوري أبط�ال أوروب�ا، وألعب من 

أجل أشياء مهمة«.
وتابع خيمينيز: »أكتشف أنباء املريكاتو عرب 
مواقع التواص�ل االجتماعي. لق�د وضعوني 
بالفعل يف ريال مدريد وتش�يليس ومانشسر 
يونايتد وآرسنال، وكل يوم يخرج فريق جديد 

للتعاقد معي«.

وواص�ل: »يج�ب أن أك�ون هادًئ�ا. إنهم 
يتحدثون عني، ألنني أقدم أداًء جيًدا. أود 
االستمرار يف إنجلرا. أنا سعيد ومنسجم 

وأحب فكرة البقاء يف الربيمريليج«.
وأردف مهاجم وولفرهامبتون: »ال يزال 
القت�ال من أجل لقب يب�دو صعًبا، لكننا 
يف دور ال�16 بال�دوري األوروبي، وأعتقد 
أنني اتخذت القرار الصحيح باملجيء هنا 

ولم أندم عىل ذلك«.

سانز يدافع عن عودة الليجا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يع�ول فرنان�دو س�انز، مدي�ر العالق�ات 
املؤسس�ية الدولي�ة وس�فراء وأس�اطري 
الليج�ا، عىل ع�ودة قريبة لك�رة القدم يف 
إس�بانيا، بش�كل »مختلف« عم�ا نعرفه، 

»دون جماهري«.
 وأك�د املس�ؤول ال�ذي فقد والده بس�بب 
الوباء، أن�ه قد حان الوق�ت للميض قدما 
و«متابع�ة الحي�اة«، مدافعا ع�ن العودة 
للمنافس�ة مرة أخ�رى »بضمانات« ومع 

مراعاة التوصيات الصحية.
 ورغ�م تقدي�ره للمخ�اوف، طلب س�انز 
م�ن الجميع أن يكونوا »متس�قي مع ما 
ق�د يحدث« إذا ل�م يتم اس�تئناف الدوري 
اإلس�باني وحثه�م ع�ىل التفك�ري يف ك�م 

العائالت التي تعيش من هذه الرياضة.
 واعترب أن كرة القدم »س�تظل دائما شيئا 
مهم�ا يف املجتم�ع، عىل األقل يف إس�بانيا. 
مضيفا: »يج�ب أن ندرك أننا نش�هد أمرا 
فري�دا يف تاري�خ البرشية، لك�ن يجب أن 
نتحىل أيضا بالحكمة واملس�ؤولية للعودة 

من أجل سلسلة من األسباب االقتصادية 
املهمة أيضا«. وش�دد عىل أن العودة يجب 
أن تجري »دون تعريض أي ش�خص آخر 

للخطر، بداية من الالعبي أنفسهم«.
 وأردف: »س�وف نس�تمتع بك�رة القدم، 
لي�س كما ن�ود ألن املنافس�ات س�تكون 
دون جمه�ور، لك�ن يف املس�تقبل القريب 
س�نعود للتنافس مجددا وسط املشجعي 

لالستمتاع بأفضل مسابقة يف العالم«.
 ومنح�ت الس�لطات الصحية اإلس�بانية 
إىل  للع�ودة  األخ�رض  الض�وء  بالفع�ل 
التدريبات وأحال�ت الحكومة قرار العودة 
من عدمه�ا إىل الليجا واالتحاد اإلس�باني 
لك�رة الق�دم. وعم�ا إذا كان ي�رى يف ذلك 
إتب�اع  »نواص�ل  س�انز:  ق�ال  ترع�ا، 
اإلرش�ادات س�واء اتفقنا معها أم ال، لكن 
يجب أن نس�ري خلف أصحاب املسؤولية، 
وهذا ما فعلته كرة الق�دم«. وتابع قائال: 
»ربم�ا تكون لدين�ا آراء أخ�رى منطقية، 
لك�ن الرأي النهائي يع�ود لوزارة الصحة، 
وإذا قالت ال�وزارة أن العودة ممكنة اآلن، 

فهي ممكنة«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

لم يحدد اإلس�باني بيدرو رودريجيز، العب تشيليس، حتى 
اآلن، وجهته املقبلة، بعدما ينتهي عقده مع البلوز الصيف 

املقبل.
وق�ال بي�درو بحس�ب م�ا نقلت�ه صحيف�ة »دي�ي ميل« 
الربيطاني�ة: »أحتاج للتحدث إىل النادي )تش�يليس(، أملك 
عق�ًدا ينتهي يف ش�هر يونيو/ حزيران، وأنا عىل اس�تعداد 

لالستماع لعروض أخرى«.
وتاب�ع: »ريال بيتي�س؟ ال أعرف، اجتماعي مع تش�يليس 
مؤجل«.وأض�اف: »أث�ر ف�ريوس كورون�ا ع�ىل كل يشء، 
وبالتايل أنتظر يف الوقت الحايل االجتماع بمسؤويل تشيليس، 
أع�رف أن العقد ينتهي، لكننا لم نجلس ملناقش�ة تجديده 

من عدمه«.
وأردف: »أنتظر االجتماع مع النادي، لكن يف الوقت نفس�ه 
أرح�ب باالس�تماع لعروض أخ�رى، وتبق�ى األولوية اآلن 

إلكمال عقدي، وسنرى بعدها ما سيحدث«.
ولم يش�ارك بيدرو كثريًا مع تش�يليس هذا املوس�م، حيث 

يفضل فرانك المبارد االعتماد عىل الالعبي الشباب.
وأتم الالعب اإلس�باني فقال: »ال أعرف حًقا ما س�يحدث، 
أمل�ك عروض�ا من أماك�ن عديدة وس�أقينّم الوض�ع، لكن 

الحقيقة أنني ال أعرف ماذا سيحدث«.

بوكيتينو طعم نيوكاسل لضم صفقة برشلونة احلائرة
              المستقبل العراقي/ متابعة

تواص�ل الصحاف�ة الربيطاني�ة تكهناتها 
نيوكاس�ل،  ن�ادي  مس�تقبل  ح�ول 
والصفق�ات املتوق�ع أن يربمه�ا النادي، 
ليواك�ب طموحات إدارته الجديدة، يف ظل 

اقراب صندوق االس�تثمارات الس�عودي 
من االستحواذ عىل النادي. 

ومع ربط كثري من التقارير بي نيوكاسل، 
واملدير الفني السابق لتوتنهام، ماوريسيو 
بوكيتين�و، ذهب البعض لتس�ليط الضوء 
م�ن جديد عىل مس�تقبل النج�م الربازيي 

كوتينيو. وبحسب صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلس�بانية، ربما يعود 
كوتيني�و إىل الربيمريليج من جديد 
لقيادة ثورة نيوكاس�ل، ولكن ذلك 
يتوق�ف عىل وج�ود بوكيتينو عىل 

رأس القيادة الفنية للفريق.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

المبارد يرد عىل أنباء رحيل كانتي
            المستقبل العراقي/ متابعة

بات النج�م الفرنيس نجولو كانتي، قريًبا من االس�تمرار 
يف صفوف تش�يليس، بحس�ب ما أوضحت�ه الترصيحات 
األخ�رية لفران�ك المب�ارد، م�درب البلوز.وتط�ور كانتي 
البالغ من العمر 29 عاًما، ليصبح واحدا من أفضل العبي 
الوس�ط يف العالم، منذ قيادة ليسر سيتي للتتويج بلقب 
الدوري اإلنجليزي املمتاز يف موسم 2015- 2016.وتوج 
كانتي أيًضا مع تشيليس بألقاب الدوري وكأس االتحاد 
اإلنجلي�زي وال�دوري األوروبي، ويتبق�ى يف عقده مع 

البلوز 3 أعوام، وحينها س�يبلغ من العمر 32 عاًما.وأش�ارت 
بع�ض التقاري�ر اإلنجليزي�ة، إىل تفك�ري تش�يليس يف النظ�ر 
بالعروض التي ستقدم للدويل الفرنيس الصيف املقبل، يف ظل 
اهتمام كل م�ن ريال مدريد وباريس س�ان جريمان بضمه.

وقال المبارد عن كانتي بحس�ب م�ا نقلت صحيفة »مريور« 
الربيطاني�ة: »كن�ا نعان�ي م�ن 4 أو 5 إصابات قب�ل التوقف 
األخري، وبالنظر إىل كانتي  نجد أنه بوضوح مثال رائع، كونه 
لع�ب 4 أو 5 مواس�م مذهلة عىل صعيد النجاح�ات الفردية، 
وتم اس�تخدامه بصورة دائمة وصحيح�ة من قبل املدربي«.

وأضاف: »هذا املوسم شارك يف قرابة 40% من املباريات.



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

 العدد   2131   االثنين   4   آيار   2020

العراقـي
تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة 

للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

قـــي  لعرا لمســـتقبل ا جريـــدة ا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءات

اريد قطعة ارض 

اسعد عبد الله عبد علي

يف زمن الطاغية صدام كان هنالك نهج اتبعه نظام الحكم املس�تبد طيلة 
عق�دي الثمانين�ات والتس�عينات اال وه�و توزيع قط�ع االرايض صغرية 
للعس�كريني، ال تتعد املئتان مرت مربع, وهذا ما ضمن حركة جيدة لسوق 
العقارات، وهدوء نس�بي الزمة الس�كن التي هو باألس�اس لم يحلها، بل 
عم�ل ع�ى ديمومتها، لكن اوجد جان�ب مهم وفر لطبق�ة معينة االرض 
املهمة لبناء الدار، مع توفري قروض اإلس�كان، وايضا توفر جانب العمل، 
حي�ث تتحرك م�ع البن�اء قطاعات كب�رية للعمل، فظه�رت احياء كثرية 

للوجود يف ذلك العقدين.. نعم كانت تفتقد لقضية الخدمات.
كانت ازمة الس�كن موجودة وتتمدد، وكان ب�زوال حكم صدام بريق امل 
بان تحل نهائيا. جعلت االحزاب من ازمة الس�كن ش�عارا لها كي تكسب 
ود الجماهري املس�حوقة والتي طال ليل عمرها تحلم ببيت صغري يحفظ 
كرام�ة العائلة، وتدفق النفط بش�كل كبري وارتفع س�عر البيع ليصل اىل 
80 دوالر للربمي�ل الواح�د م�ع ارتفاع مع�دل التصدير اليوم�ي ليصل اىل 
اربع�ة مالي�ني برميل كمع�دل طيلة 15 س�نة من حكم حل�ف األحزاب، 
لكن الغريب ان ازمة الس�كن بقيت مجرد ش�عار ترفع�ه جميع االحزاب 
يف ف�رتة االنتخابات، وبعد انفضاض عرس االنتخابات ينش�غل الفائزون 
بنهب البلد، حيث تسخر القوانني والخزينة لتغذية حساباتهم املرصفية، 
ليتح�ول قادة الكيانات السياس�ية العراقية اىل ملوك وقيارصة. ولو انهم 
س�اروا عى نه�ج الدكتاتور صدام عرب توزيع قطع االرايض للعس�كريني 
واملوظفني، لحافظوا عى هامش من الحركة يحفظ استمرار سوق العمل 
وثبات األس�عار، لكنهم كانوا اش�د بطش�ا من الطاغية، فالظلم الصادر 
منهم ال يطاق، فعملوا عى س�حق الشعب امتثاال ملنهج صدام يف الحكم، 
ولكن بش�كل ابشع واشد قس�وة، فحتى تلك الفسحة الصغرية عمدوا اىل 
اغالقها، فمنعوا توزيع االرايض عن الشعب، فقط يوزعون قطعة االرايض 
عى تنظيماتهم الحزبية. بل ان الطبقة السياسية يهبون بعضهم البعض 
لي�س مجرد 100م�رت مربع! بل مئات الدونم�ات، او قطع ارايض يف اغى 
االماك�ن وعى ضفتي نهر دجلة، فالبل�د اصبح ملكا عضوض لهم، وعى 
العراقيني تحمل الظلم والقهر. اجدد مطالبتي انا ومن بمثل حايل من اهل 
العراق )وهم باملاليني( بحقنا بتملك قطعة ارض كي نشعر باننا جزء من 
هذا البلد، وكي نحفظ كرامتنا وكرامة عوائلنا، وكي نش�عر ان حكوماتنا 
تعط�ي لكل العراقيني وليس لذيولها فقط. اريد قطعة ارض كي اس�تقر 
نفس�يا وابدا بالتخطيط ملس�تقبيل انا واطفايل، اري�د قطعة ارض كي ال 
يكون الهندي والس�نغافوري والفيتنامي وحت�ى االرسائييل افضل مني، 
اري�د حقي يف تملك قطعة ارض تكون مرشوع�ا لبناء بيت صغري، يجمع 
عائلت�ي من اهوال الحياة. انا وكل العراقيني املحرومني لهم حق يف اعناق 
االح�زاب والقادة الكبار والطبقة السياس�ية، وال نقول اال »حس�بنا الله 

ونعم الوكيل«، والله لن يجيز للظاملني دوام ظلمهم.

ماسحة للرأي

أحالم الديكتاتور هتدد كردستان

حسن حامد سرداح

ينق�ل لنا عادل امام يف مرسحية الزعيم نموذجاً من الكوميديا 
الس�وداء التي تتحدث عن واقع تعيش�ه غالبية الدول العربية 
واملحيط�ة يف املنطق�ة ع�ن كيفي�ة تحك�م القادة بش�عوبهم 
وتس�لطهم بحجة “الحفاظ ع�ى املكتس�بات” وإدارة الدولة 
بسياس�ة التفرد بمنهج مشابه للعبارة التي كان يرددها ملك 
فرنس�ا لويس الرابع عرش “الدولة ان�ا وأنا الدولة” بجميع ما 
تش�مله من معاني االستبداد واس�تخدام “عباد الله” كوسيلة 

لتحقيق مصالحهم فقط.
لك�ن تجربة الزعي�م عادل إم�ام تجاوزت القومي�ات وجميع 
اللغ�ات لتنتقل اىل اقليم كردس�تان ليعيش ال�دور من خاللها 
زعيم الحزب الديمقراطي مس�عود بارزاني الذي يقدم نفس�ه 
“خادماً” للمواطن�ني ومدافعا عن »قوته�م اليومي«، يف وقت 
يم�ارس هوايت�ه بالتس�لط وح�ب الس�لطة بجم�ع األم�وال 
وتخزينه�ا بالبن�وك واملص�ارف الخارجي�ة، مس�تغاًل “صفة 
الزعي�م القومي” تلك الكذبة التي صاغها بنفس�ها عرب العديد 
من الس�نوات، والتي حاول ترسيخها بعد العام 2003، حينما 
تمرد عى الحكومة املركزية يف العاصمة بغداد ورفض إرس�ال 
العائ�دات املالية من املنافذ الحدودي�ة ومبيعات النفط الحقاً، 
ويف كل م�رة تحاول الحكوم�ات املتعاقبة معاملته باملثل يعود 
“لسياس�ة التباكي” عى حقوق الش�عب الك�ردي، من خالل 
بيانات م�زورة وأرقام غ�ري حقيقية، أقربها أع�داد املوظفني 
يف مدن كردس�تان فهل يعق�ل ان يكون مليون و300 الف كما 
ابلغتنا رئاس�ة حكومة اإلقلي�م، مقابل ثالثة ماليني موظف يف 
بقية املحافظات. ويف تساؤل يتداوله الكثري من املواطنني حتى 
يف اإلقلي�م، إذا كانت رواتب املوظفني تس�حب من بغداد، فأين 
تذهب أموال النفط املصدر واملهرب؟ الجواب واضح وال يمكن 
االبتعاد عن تفسري ذهابه بجيوب بارزاني االبن وأرسته، لخلق 
امرباطورية “كاذبة” اساس�ها يقام ع�ى جماجم “الفقراء”، 
وبحس�اب بسيط يكش�فه شاس�وار عبد الواحد رئيس حراك 
الجيل الجديد املعارض عن امتالك الحزبني الحاكمني يف اإلقليم 
ارب�ع رشكات وحدها تمتل�ك نحو اثنني وثالث�ني مليار دوالر، 
الذي يكفي لس�د رواتب املوظفني ملدة خمس س�نوات، إضافة 
إىل مائ�ة وعرشي�ن مليون دوالر ترسق م�ن ميزانية الحكومة 
وتنفق عى الحزبني، ليخرج لنا بعدها السيد البارزاني ويطالب 
باألموال ع�ى الرغم من مخالفته لجمي�ع االتفاقيات املوقعة 
م�ع الحكوم�ات املتعاقبة بحج�ة الديون املرتتبة ع�ى بغداد. 
وبع�د انتهاء الفرتة “الذهبية” التي كان يعيش�ها البارزاني يف 
عه�د صديقه القديم رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي، لم تجد 
الحكومة املركزية وسيلة إلجباره عى التوقف عن “الرسقات” 
غري قط�ع الرواتب املرس�لة بعن�وان اتفاقية “النف�ط مقابل 
األم�وال«. واآلن تجد الس�لطة يف كردس�تان فرصتها بإظهار 
الوج�ه الحقيقي يف العالقة بني املرك�ز واإلقليم لتبلغنا بعرشة 
مطال�ب ردت م�ن خاللها ع�ى سياس�ة التعامل باملث�ل التي 
اعلنته�ا بغداد، ولعل ابرزها تعويض�ات مالية تصل إىل ثمانية 
ملي�ارات دوالر عن إي�واء النازحني من املحافظ�ات التي كان 
يحتله�ا تنظيم داعش، وهي ورق�ة كان يحتفظ بها البارزاني 
الستخدامها يف وقت الرضورة، ليتجاوز بعدها مرحلة “العقل” 
مطالًب�ا بتعويض�ات عن جرائ�م النظام الس�ابق منذ وصوله 
للس�لطة يف الع�ام 1963 وحتى انتهاء عه�ده يف 2003، تقدر 
بنحو 400 ملي�ار دوالر، متجاهال بانه كان اكرب املس�تفيدين 
م�ن رئيس�ه صدام حس�ني حينما تع�اون مع�ه يف حربه ضد 
االتحاد الوطني الكردس�تاني ومساعدته باسقاط السليمانية 
يف تسعينيات القرن املايض. الخالصة… ان استمرار البارزاني 
بسياس�ته الديكتاتورية التي يحاول من خاللها السيطرة عى 
جميع املفاصل يف اإلقليم وتفرده بالقرارات عى حس�اب قوت 
املواطنني والرشكاء س�يجعل كردس�تان تعود لنظام اإلدارتني 
ال�ذي بدأت مالمح�ه بالظهور حينما ارس�ل مجلس محافظة 
الس�ليمانية طلباً لحكوم�ة اإلقليم باالنفص�ال مع محافظة 
حلبج�ة عن ادارة اربيل والعودة إىل نظ�ام اإلدارتني كما كانت 
علي�ه األمور قبل الع�ام 2003، وهي رس�الة يتحمل نتائجها 
من يخال�ف االتفاقات ويحلم خارج حدود امكانياته.. اخريا.. 
الس�ؤال الذي البد منه متى س�يتوقف البارزان�ي عن أداء دور 

املظلوم؟

نقابة الصحفيني حتيي األرسة الصحفية باحتفاهلا باليوم العاملي 
حلرية الصحافة ودورها املهني املتميز

بغداد / املستقبل العراقي

يف  والعال�م  الع�راق  يحتف�ل 
الثال�ث م�ن ش�هر آذار م�ن 
العامل�ي  بالي�وم  ع�ام  كل 
لحري�ة الصحاف�ة وهو اليوم 
املخص�ص للدفاع ع�ن حرية 
التعبري وسالمة الصحفيني يف 

وسائل األعالم.
وانطالق�ا م�ن تل�ك املب�ادئ 
املس�ؤولية  ع�ن  وتعب�ريا 
تج�اه  واألخالقي�ة  املهني�ة 
األرسة الصحفي�ة فان نقابة 
العراقيني تحرص  الصحفيني 
ع�ى تعزي�ز تلك املب�ادئ عى 

ارض الواقع م�ن خالل دورها البارز واملتميز 
يف الدفاع عن حق�وق الصحفيني واإلعالميني 
ومختلف وس�ائل األع�الم العامل�ة يف العراق 
والعمل الجاد عى توفري مناخات آمنة للعمل 
الصحف�ي وبيئ�ة تتناس�ب م�ع دوره�م يف 

صناعة الرأي العام وإش�اعة مفاهيم الحرية 
والديمقراطي�ة وتعزيز الس�لم املجتمعي من 
خ�الل التن�اول اإلعالم�ي ملختل�ف القضاي�ا 
ووفقا للمعايري املهنية الدولية ولوائح السلوك 

املهني.
وتثمين�ا م�ن نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني 

تج�اه  املهن�ي  وال���تزامه�ا 
ودوره�ا  الصحفي�ة  األرسة 
فق�د اس�تطاعت النقاب�ة من 
تحقيق مكاسب وانجازات من 
أبرزها ترشي�ع قانون حقوق 
الصحفيني الذي وفر ضمانات 
مادي�ة  وحق�وق  ومكاس�ب 
ش�هداء  وعوائ�ل  للصحفي�ني 

الصحافة.
تحي�ي  املناس�بة  ه�ذه  ويف 
الصحفي�ني  جمي�ع  النقاب�ة 
اإلعالم  ووس�ائل  واإلعالمي�ني 
التص�دي  يف  الب�ارز  ودوره�م 
إعالمي�ا لجائح�ة كورونا التي 
تجتاح العالم من خالل حمالت 
التوعي�ة والتثقيف والتي كانت س�ببا يف الحد 
من انتشاره كما تش�يد النقابة بالتضحيات 
الكب�رية الت�ي قدمته�ا األرسة الصحفي�ة يف 
العراق والتي راح ضحيتها مئات الشهداء من 

الصحفيني يف مختلف وسائل األعالم.

نجدة بغداد تلقي القبض عىل )410( خمالفني 
لتعليامت احلظر

بغداد / املستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة رشط�ة نج�دة 
بغداد، أمس االحد، القاء القبض 
ع�ى 410 مخالف�ني لتعليم�ات 
يف  الوقائ�ي  التج�وال  حظ�ر 

العاصمة.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان تلقت 

املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ان�ه »تم الق�اء القبض عى 410 
مخالفني لتعليمات اوقات حظر 

التجوال«.
واضاف�ت، انه »ت�م القبض عى 
)5( متس�ولني وضبط سيارتني 
عليها اشارة حجز ضمن مناطق 

متفرقة من العاصمة بغداد«.

أظهرت البيانات املجمعة لعدد حاالت فريوس »كورونا« املس�تجد )كوفيد 
– 19( حول العالم ارتفاع عدد اإلصابات به إىل نحو 5. 3 مليون حالة حتى 

صباح اليوم )األحد(.
وأظهرت بيانات منصة »وورلد ميرت«، الدولية املتخصصة يف اإلحصائيات، 
أن إجمايل عدد املتعافني ارتفع إىل 12. 1 مليون حالة. وأشارت أيضاً إىل أن 

عدد الوفيات يقرتب من 245 ألفاً.
وتتصدر الواليات املتحدة دول العالم من حيث عدد حاالت اإلصابة والوفاة، 
تليها من حيث اإلصابات إسبانيا وإيطاليا واململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا 

وتركيا وروسيا والربازيل وإيران والصني.
وتج�اوز عدد اإلصابات يف الوالي�ات املتحدة امللي�ون و160 ألف إصابة إىل 
جانب نحو 67 ألف وفاة. وس�جلت إس�بانيا نح�و 246 ألف إصابة ونحو 
25 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 209 آالف إصابة ونحو 28 ألف وفاة. 
أما الصني، البؤرة األوىل لل�������فريوس، فسجلت 82 ألفاً و877 إصابة 

و4633 وفاة. 

إصابات كورونا يف العالـم ترتفع 
اىل 3.5 مليون إصابة

نصائح لتجنب التخمة بعد اإلفطار يف رمضان
التخم�ة هي الش�عور املزعج ال�ذي يتعرض له 
الكثريون بع�د تناول الطعام وخصوصا وجبات 
اإلفطار يف ش�هر رمضان، مما يس�بب االنتفاخ 
والغازات والش�عور بالثقل الشديد وعدم الراحة 

يف املعدة.
قدم م���وقع »medicalnewstoday« املختص 
يف الصحة والطب، بعض النصائح للتخلص من 
التخمة التي تالزم الشخص بعد تناول الوجبات 

الدسمة، وهي:
- من أكثر األخطاء التي يقع فيها الكثريون هي 
تن�اول الطعام والنوم مب�ارشة أو الجلوس مما 
يسبب التخمة، ولكن يفضل أن نمارس النشاط 
البدني بعد تناول الطعام حيث يس�اعد ذلك عى 

تحريك األمعاء وتسهيل عملية الهضم.
- بع�ض وضعي�ات تماري�ن اليوغ�ا تعمل عى 

تعزي�ز صحة الجه�از الهضم�ي والتخلص من 
االنتفاخ والغازات والتخمة.

- النعناع، من أبرز الطرق للتخلص من تشنجات 
البطن وع�رس الهضم، فمن املمك�ن تناوله بعد 
وجب�ه الطعام للحد م�ن التخم�ة واضطرابات 

الجهاز الهضمي.
- تدلي�ك البطن، يس�اعد ع�ى تجنب الش�عور 
بالتخم�ة وع�رس الهض�م كم�ا إن�ه بعمل عى 

الشعور بالراحة ومنع الغازات واالنتفاخ.
- حم�ام داف�ئ، فيس�اعد ذل�ك ع�ى الش�عور 
باالس�رتخاء وتقلي�ل مس�تويات التوت�ر مم�ا 
يس�مح للجهاز الهضمي أن يعمل بش�كل جيد 

وأكثر فعالية ويساعد عى تقليل االنتفاخ.
- تناول األطعمة التي تحتوي عى نس�بة كبرية 
م�ن األلي�اف التي تحد م�ن الش�عور باالنتفاخ 

وعرس الهضم والتخمة.
- تجنب تن�اول املرشوبات الغازي�ة والكحولية 

واستبدالها باملياه والعصائر الطبيعية.
- تجن�ب تن�اول العلكة، فابت�الع اله�واء أثناء 

املضغ يسبب االنتفاخ وعرس الهضم.

ب�دأت بعض ال�رشكات الصينية، العم�ل عى إنتاج 
سيارة جديدة بمزايا مكافحة الفريوسات، مستغلة 
زي�ادة املخاوف من تفيش وباء كورونا حول العالم. 
وقالت صحيف�ة »دييل مي�ل« الربيطانية إن رشكة 
»جي�يل« الصينية أطلقت مب�ادرة بقيمة 52 مليون 
دوالر تح�ت اس�م »م�رشوع الس�يارة الصحي�ة«، 
والتي صمم�ت بمميزات ته�دف إىل حماية الركاب 

م�ن الفريوس�ات والبكترييا. وكش�فت الرشكة أن 
الس�يارة ُتزود بنظ�ام »جييل كلني« الذك�ي لتنقية 
اله�واء IAPS، وال�ذي يوفر نف�س امل�واد الحامية 
مث�ل أقنع�ة الوجه الطبي�ة. وكش�فت الرشكة عن 
أن التصميم س�يتضمن نظام »جييل كلني« الذكي، 
ومواد جديدة مستدامة بيئيا ذات خصائص مضادة 
للبكتريي�ا والفريوس�ات، يمكن اس�تخدامها داخل 

أنظم�ة مكيف�ات الهواء وع�ى األس�طح التي يتم 
ملسها كثريا مثل األزرار واملقابض. ستعتمد الرشكة 
ع�ى خدمة التوصي�ل للمنزل باس�تخدام الطائرات 
املسرية لتوصيل مفاتيح السيارة إىل منازل العمالء، 
لتقلي�ل التعرض للموظفني. كما بدأت عدة رشكات 
س�يارات صيني�ة أخ�رى يف تطوي�ر س�يارات ذات 

مميزات تتماىش مع خطة مكافحة كورونا.

رشكات صينية تصمم سيارة مضادة للفريوسات

انت�رش وباء ف�ريويس قاتل يف أرساب النحل بربيطانيا، يس�مى ش�لل النحل 
املزم�ن )CBPV(. وبحس�ب تقري�ر لصحيف�ة »الغارديان«، يس�بب الوباء 
ارتعاش�ا ش�ديدا لدى النح�ل، وعدم القدرة ع�ى الطريان، وملعان�ا يف البطن 
بس�بب تساقط ش�عرها، ثم املوت يف غضون أس�بوع. ويحمل النحل البالغ 
الفريوس ملدة تصل إىل 6 أيام دون أن تظهر عليه األعراض، ويمكن أن ينترش 
إىل مس�تعمرات أخ�رى بس�بب تنقل النحل بحث�ا عن رحيق األزه�ار. وأفاد 
التقري�ر بأن أول إصابة كانت يف مقاطعة لينكولنش�اير بش�مايل إنجلرتا يف 
ع�ام 2007، حيث عثر عى أكوام من النحل خارج مس�تعمراتها. واليوم تم 
اكتشاف املرض من جديد يف 39 مقاطعة من أصل 47 مقاطعة إنجليزية ويف 
6 مقاطع�ات ويلزية من أصل 8 مقاطعات، وفق�ا للبيانات التي تم جمعها 
م�ن زيارات ألكثر م�ن 24 ألف منحلة يف بريطانيا. وع�ادة ال يقوم النحل يف 
بريطانيا بالطريان ملسافة تتجاوز 10 كيلومرتات يف رحلة بحثه عن الرحيق، 
لكن دراسة كش�فت إصابة مجموعات كبرية باملرض ملستعمرات تبعد نحو 

40 كيلومرتا عن بعضها البعض، مما يمكن أن يساعد يف انتشار املرض.

وباء قاتل ذو عالقة بالنحل تظهر أعراضه 
بعد 6 أيام


