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كش�ف وزي�ر التخطي�ط خال�د بت�ال، أم�س 
الثالث�اء، عن ارتفاع نس�بة الفق�ر يف العراق، 
وفيم�ا تح�دث ع�ن توس�يع ش�بكة الحماية 
االجتماعي�ة، وع�د بإط�الق منح�ة الطوارئ 
خ�الل األي�ام القريب�ة القادمة. وكش�ف، من 
جان�ب آخ�ر، مصري املوازن�ة االتحادي�ة لعام 
2020. وق�ال بتال، يف ترصيحات صحفية، إن 
»نس�بة الفقر بسبب جائحة كورونا يف العراق 
وصل�ت اىل 40%«، عاداً إي�اه »رقماً طارئاً بعد 
ان كان�ت يف العام امل�ايض 23% وفق مؤرشات 

الجهاز املركزي لإلحصاء«.
وأضاف »حتى هذه النس�بة يبقى الرقم كبري 
ج�داً ومح�رج مقارنة ببل�د كالع�راق يتمتع 
بالثروات الكبرية، ومشكلتنا ان واردات الدولة 
ريعية مرتبطة بأسعار النفط«. وتابع بتال ان 
»املنطق يقول امل�ي برصف 12/1 وال نقول 
بوج�ود موازنة 2020؛ لكن نواجه مش�كلة يف 
السيولة وندير أزمة يف توفري األموال األساسية، 
والظ�رف امل�ايل صع�ب«. وب�ن ان »ال�وزارة 
ترتب�ط بعم�ل قطاعي م�ع جميع ال�وزارات 
واملحافظات، ونعمل ع�ى تفعيل دور الجهاز 
املرك�زي لالحص�اء؛ لتنفيذ املس�وح امليدانية 
لتوف�ري امل�ؤرشات االحصائية التي تس�اعد يف 
وضع الخطط التنموية السليمة«. واشار بتال 
اىل »مواجهته مشكلة يف الحصول عى البيانات 
من الوزارات واملؤسس�ات األخ�رى، والحاجة 
اىل تعديل قان�ون وزارة التخطيط، لكي يكون 

منسجما مع الدور الحقيقي للوزارة«.
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فقد حزب الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون »الجمهورية 
إىل األم�ام«، بفارق ضئيل، األغلبية الربملانية املطلقة، عى 
األقل موقتا، بعد تشكيل كتلة سياسية تاسعة يف الجمعية 
الوطنية الفرنسية رسميا، أمس الثالثاء. وكتب النواب يف 
إعالن تشكيل تكتلهم املسمى »بيئة ديمقراطية تضامن« 
واملؤل�ف م�ن 17 نائب�ا »مس�تقال«، أنه�م »ال ينتمون ال 
لألغلبي�ة وال للمعارضة«، علما أن هؤالء انبثقوا من حزب 
»الجمهوري�ة إىل األمام«. وم�ع الكتلة الجدي�دة، يرتاجع 
عدد نواب حزب ماكرون إىل 288 نائبا، دون عتبة الغالبية 

املطلق�ة )289 نائبا( التي كان يحظى به�ا لوحده. لكن 
يبقى بإمكان الحزب الرئايس االعتماد عى حوايل 50 نائبا 
آخ�ر من أحزاب وس�طية، من أجل الحف�اظ عى األغلبية 
يف الربمل�ان الفرن�يس. وس�يتمكن ح�زب »الجمهورية إىل 
األمام« من استعادة الغالبية املطلقة برسعة مع انضمام 
نائ�ب إىل صفوف�ه يح�ّل مكان نائ�ب مس�تقيل. ويعتزم 
التكتل الجديد، وفق أعضائه، املس�اهمة يف »طموح كبري 
بالتغيري االجتماعي والبيئي«. وتتمتع الجمعية الوطنية، 
التي يتم انتخابها عرب االقرتاع العام املبارش من الش�عب، 
بصالحي�ات أك�رب من صالحي�ات مجلس الش�يوخ، الذي 

ُينتخب أعضاؤه من خالل االقرتاع غري املبارش.

        بغداد / المستقبل العراقي

بطريق�ة  العراقي�ة  الصح�ف  فوجئ�ت 
فج�ة للتماي�ز لجأ اليه�ا القائم�ون عى 
املكت�ب االعالمي لرئيس الوزراء بإرس�ال 
مق�ال بقلم رئيس مجلس الوزراء الس�يد 
مصطف�ى الكاظمي لث�الث صحف فقط 
يف خط�وة تن�م ع�ن جملة معطي�ات غري 
مهنية، وال تعكس معرفة بواقع الصحافة 
العراقي�ة وحج�م انتش�ار ودور وتأث�ري 
كل صحيف�ة، فضالً عن ارس�ال رس�الة 
خاطئة تفه�م عى انها مزاج خاص يقف 
وراء خطوة املكت�ب االعالمي انطالقاً من 

مواقف شخصية كان االوىل الرتفع عنها.
نحن اذ نرفض هذا الس�لوك الذي يتسبب 
بخس�ارة السيد الكاظمي لدعم الصحافة 
العراقية والتي كانت تأمل ان يقف معاضداً 
له�ا ب�دالً م�ن سياس�ة االقص�اء للقيام 
بدوره�ا يف ظل الظ�������روف الحرجة 
ألوض�اع الب�الد، نؤكد ع�ى ان ما حدث ال 
يمثل س�لوكاً الئقاً بمكتب اعالمي لرئيس 
وزراء نحسبه نحن عى االرسة الصحفية، 
آملن ان يحس�ن اختي�ار فريق�������ه 
االعالم�ي الذي اثبت�ت االي�ام املاضية انه 
يعيش تخبطاً وال يملك رؤية اعالمي����ة 
رصين�ة تبتعد عن لغة )الط������ش�ة(، 

عى حس���اب ت���قاليد العمل املهني.
لق�د ف�ات م�ن اراد ان يصن�ف الصح�ف 
العراقية بحس�ب اهوائه وميوله انه يكرر 
خطأ معاداً تس�بب بس�قوط الحكومات 
بعك�س  فرصته�ا  وبخس�ارة  الس�ابقة 
صورة تقارب نبض الشارع وهي تبحر يف 
قارب صاحب�ة الجاللة لتأمن عبورها اىل 
الضف�ة االخرى، ألن من يتوه�م انه قادر 
عى اهمال دور الصحافة العراقية ونقابة 
الصحفي�ن العراقين س�يلقى رداً يوازي 

ما أقدم عليه.
كن�ا نأمل ان تك�ون اوىل خطوات الس�يد 
الكاظمي هو لقاء املؤسس�ات الصحفية 

إلثب�ات انتمائه لها وتأكي�داً لقدرتها عى 
تعبيد طريق النجاح امامه ولكن لألس�ف 
الشديد ترك االمر بيد من ال يحسن التعامل 
مع الصحف التي ستجد نفسها مضطرة 
ملطالب�ة نقابة الصحفي�ن باتخاذ موقف 
حازم وخطوات ستكون أيرسها مقاطعة 
الحكوم�ة وفعالي�ات رئي�س  نش�اطات 

الوزراء، رداً عى استمرار هذا التجاهل.
ختاماً.. ليدرك القائمون عى اعالم رئيس 
الوزراء ان »الش�للية« واحت�كار املعلومة 
والتعاط�ي م�ع قضاي�ا البل�د املصريي�ة 

بطريقة ادارة صفحة.
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الرتبية: اعتامد درجة النصف االول من العام للنجاح للصفوف غري املنتهية
     بغداد / المستقبل العراقي 

ق�ررت وزارة الرتبية، أمس الثالثاء، اعتماد درج�ة النصف االول من العام الحايل كدرجة للنجاح 
للصفوف غري املنتهية. وذكر بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي«نسخة منه، ان »هيئة الرأي 
ناقشت ضمن جدول اعمالها يف جلستها الدورية قرارات عدة ومنها املتعلقة بخصوص الصفوف 
غري املنتهية للمرحلة االبتدائية والثانوية« حيث تم اعتماد درجة النصف االول من العام الدرايس 
الح�ايل ) 2020/2019( كدرجة  للنج�اح للصفوف غري املنتهية يف املرحلة االبتدائية ، ويس�مح 
للتلميذ الراسب بأداء امتحان الدور الثاني الحقاً يف جميع املواد التي رسب فيها ، وكذلك اعتماد 
درج�ة  الكورس االول للصفوف غري املنتهية  للمراحل املتوس�طة واالعدادي�ة والتعليم املهني و 
معاه�د الفنون الجميلة كدرجة للنجاح، ويس�مح للطالب الراس�ب اداء امتحان الدور الثاني يف 
جميع الدروس التي رس�ب فيها . واضافت ان »الهيئة قررت تخفيض القس�ط الس�نوي الكيل 
املس�تحق الدفع م�ن اولياء امور التالميذ والطلبة يف املدارس االهلي�ة داخل وخارج العراق للعام 

الدرايس الحايل 2020/2019 بنسبة ) %1(.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف وزير التخطيط خال�د بتال، أمس 
الثالثاء، عن ارتفاع نسبة الفقر يف العراق، 
وفيما تحدث عن توس�يع شبكة الحماية 
االجتماعية، وع�د بإطالق منحة الطوارئ 
خالل األيام القريبة القادمة. وكشف، من 
جانب آخر، مصري املوازنة االتحادية لعام 
2020. وقال بتال، يف ترصيحات صحفية، 
إن »نس�بة الفقر بسبب جائحة كورونا يف 
العراق وصل�ت اىل 40%«، عاداً إياه »رقماً 
طارئ�اً بعد ان كان�ت يف العام املايض %23 
وفق مؤرشات الجهاز املركزي لإلحصاء«.

وأض�اف »حتى هذه النس�بة يبقى الرقم 
كبري ج�داً ومحرج مقارنة ببل�د كالعراق 
يتمت�ع بالث�روات الكبرية، ومش�كلتنا ان 
واردات الدول�ة ريعي�ة مرتبط�ة بأس�عار 

النفط«.
وتابع بتال ان »املنطق يقول امليض برصف 
12/1 وال نق�ول بوج�ود موازن�ة 2020؛ 
لكن نواجه مشكلة يف السيولة وندير أزمة 
يف توفري األموال األساس�ية، والظرف املايل 

صعب«.
وب�ن ان »ال�وزارة ترتبط بعم�ل قطاعي 
مع جميع ال�وزارات واملحافظات، ونعمل 
عىل تفعيل دور الجهاز املركزي لالحصاء؛ 
لتنفيذ املس�وح امليداني�ة لتوفري املؤرشات 

االحصائية التي تس�اعد يف وضع الخطط التنموية 
الس�ليمة«. واش�ار بتال اىل »مواجهته مش�كلة يف 
الحصول ع�ىل البيانات من الوزارات واملؤسس�ات 

األخرى، والحاجة اىل تعديل قانون وزارة التخطيط، 
لكي يكون منسجما مع الدور الحقيقي للوزارة«.

ون�وه وزي�ر التخطي�ط اىل »وج�ود الكث�ري م�ن 
املش�اريع املتوقف�ة منذ عام 200٨، ألس�باب فنية 

ومالية«، معلناً عن »زيارت�ه ملحافظة البرصة بعد 
العيد للوقوف عىل اس�باب توقف وتلكؤ املش�اريع 

الخدمية فيها، ومعالجة تلك االسباب«.
وزاد بت�ال »لدين�ا أكث�ر م�ن ٦ االف م�روع قيد 

التنفي�ذ االن، ووزارت�ي التخطيط واملالية 
لم ترصف الدفعة االخرية من مس�تحقات 
املقاول�ن ع�ن تنفي�ذ املش�اريع منذ عام 
2014 حت�ى االن«، معلن�اً ع�ن »موافقة 
مجلس ال�وزراء بش�مول ٦00 ألف عائلة 

جديدة بالرعاية االجتماعية«.
واوض�ح بتال ان »طموحن�ا بزيادة معدل 
الش�مول؛ لكن قد تعيقنا مسألة التمويل 
م�ن املوازن�ة«، مبيناً ان�ه »يف نيتنا تقديم 
مش�اريع اىل اللجن�ة الوزاري�ة الن غالبية 
مش�اريعنا تعتم�د عىل التموي�ل املركزي 
وركزن�ا جهودنا عىل تام�ن االموال لهذه 

املشاريع«.
وأكم�ل وزي�ر التخطي�ط »كما س�نعمل 
عىل تنفيذ ق�رار مجلس ال�وزراء القايض 
بش�مول أك�ر للعوائل املتعفف�ة وعديمة 
ومحدودة الدخل بمنحة الطوارئ، ودورنا 

تأمن املبالغ املخصصة لهذه الرائح«.
وتعليق�ا ع�ىل منح�ة لط�وارئ الخاص�ة 
بجائح�ة كورون�ا، ق�ال وزي�ر التخطيط 
إن »التقدي�م عىل منحة الط�وارئ تجاوز 
11 مليون ش�خص ونح�ن يف طور إطالق 
املنحة بعد انتهاء تسليم قاعدة البيانات«، 
واع�داً االرس املش�مولة بش�بكة الحماية 
االجتماعية ان« يكون الدفع شهري خالل 

الفرتة القادمة«.
واختت�م لقائ�ه بالقول »حيث اس�تكملنا 
اجراءات الدفعة لشهرين )آيار وحزيران( قبل عيد 
الفطر املبارك، ويبقى فقط مسألة التمويل من قبل 

مرصف الرافدين ووزارة املالية وعدتنا خرياً«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ناقش مجلس الوزراء خالل جلسته الثالثة، أمس الثالثاء، 
اإلج�راءات الكفيل�ة بتخفي�ف آثار األزم�ة االقتصادية، 
فيما وجه رئيس الوزراء بإطالق رواتب املوظفن لشهر 
أيار من دون استقطاع وتحديد عطلة عيد الفطر، وحذر 
وزي�ر الصحة من نتائج ال يحمد عقباها يف حال تجاهل 

املواطنن االجراءات الوقائية.  
وذكر املكت�ب االعالمي لرئاس�ة الوزراء يف بي�ان، تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »مجلس الوزراء عقد 
جلسته االعتيادية الثالثة برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي، واكد الكاظم�ي يف كلمة افتتح بها 
الجلس�ة عىل أن الحكومة مصممة عىل تجاوز الصعاب 
والتحدي�ات األمني�ة واالقتصادية والصحي�ة«، موجهاً 
»ببذل جهود اس�تثنائية يف العمل الوزاري واملس�ؤوليات 
ب�روح الفريق الواحد وغلق أبواب الفس�اد، والتحرر من 

البريوقراطية وعدم الوقوع يف األخطاء السابقة«.  
واض�اف البي�ان ان »املجلس ناقش اإلج�راءات الكفيلة 

بتخفي�ف آثار األزم�ة االقتصادية ع�ىل املواطنن، حيث 
وجه رئيس الوزراء وزارة املالية بإطالق رواتب املوظفن 
لشهر أيار من دون استقطاع، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
بالس�ماح لوزارة املالية باالق�رتاض لتغطية العجز املايل 

الناجم عن انخفاض أسعار النفط«.  
واش�ار البيان اىل ان »املجلس بحث سبل تعظيم ايرادات 
الدول�ة غ�ري النفطي�ة ومعالج�ة األرص�دة املالي�ة غري 
املس�يطر عليه�ا لدى بع�ض ال�وزارات والت�ي ال تدخل 
يف خزين�ة الدول�ة«.  وتاب�ع البيان ان »مجل�س الوزراء 
بح�ث جهود مواجه�ة جائحة كورونا وآخ�ر التطورات 
واإلج�راءات املتخذة لوق�ف خطر انتش�ار الفايروس«، 
مؤكداً ع�ىل »أهمية تكثي�ف حم�الت التوعية ورضورة 
الت�زام املواطن�ن باإلرش�ادات الصحي�ة، وق�ّدم وزي�ر 
الصحة والبيئة حسن محمد التميمي ايجازا عن معدالت 
االصاب�ة والتعايف والوفيات يف مناطق بغداد واملحافظات 
واملناطق�ي  املن�زيل  بالحج�ر  املتعلق�ة  واإلس�تعدادات 
والفحوص�ات املختري�ة«.   وأش�ار وزي�ر الصح�ة اىل 
أن »تزاي�د عدد املصاب�ن بدأ يضع الضغ�ط عىل النظام 

الصح�ي«، مبين�ا ب�أن »الت�زام املواطن�ن بالتوجيهات 
الصحية س�يبقي األمور تحت السيطرة، بينما قد يؤدي 

عدم االلتزام اىل ما ال يحمد عقباه«.  
وق�دم رئي�س ال�وزراء بحس�ب البي�ان تهاني�ه لق�رب 
حل�ول عطلة العي�د، وأعلن املجلس تحدي�د »أيام عطلة 
عي�د الفطر املب�ارك، ابتداًء من يوم األح�د املقبل اىل يوم 
الخميس لتكون طيلة االسبوع املقبل، ومع فرض حظر 

التجوال الشامل«.  
ويف مج�ال معالج�ة البطالة وتش�غيل العاطلن أش�ار 
رئي�س مجل�س ال�وزراء اىل أهمية أن »تعم�ل الركات 
األجنبي�ة والقط�اع الخ�اص ع�ىل اجت�ذاب الطاق�ات 
الش�بابية وتدريبهم وإكس�ابهم امله�ارات الالزمة، واىل 
جان�ب ذلك تق�وم وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
بتشديد اجراءاتها بخصوص العمالة االجنبية من جميع 

النواحي واآلثار املرتتبة عليها«.  
وناقش مجلس الوزراء بحس�ب البي�ان »القضايا املعّدة 
لجدول اعماله، ويف مقدمتها مشكلة السكن وإستكمال 
النواق�ص والخدمات والطريق الرئييس ملجمع بس�ماية 

الس�كني، حي�ث تم اس�تضافة رئيس هيئة االس�تثمار 
وكال�ة س�االر محمد أم�ن، وجرى مناقش�ة املش�اكل 
واملقرتح�ات والتوصيات الخاصة به�ذا املروع وايجاد 

الحلول املناسبة«.  
ولف�ت البيان اىل ان »مجلس الوزراء وجه بحل مش�كلة 
الطري�ق الرئي�يس الرابط ب�ن مجمع بس�ماية ومدينة 

بغداد وتمويله عن طريق االستثمار«.  
وناق�ش مجل�س ال�وزراء »اج�راءات وزارت�ي الرتبي�ة 
والتعلي�م بخص�وص الع�ام ال�درايس الح�ايل واملراك�ز 
االمتحاني�ة ملختل�ف املراحل الدراس�ية ووف�ق الروط 
والضواب�ط الصحية«، فيما حث رئي�س مجلس الوزراء 
»وزارة الرتبي�ة ع�ىل اتخ�اذ الق�رارات املناس�بة للطلبة 
وعوائله�م وظرفهم االقتصادي بما فيه�ا اعتماد نتائج 
امتحانات نصف الس�نة وأن ال تضيع سنة دراسية عىل 

التالميذ والطلبة«.  
وتابع البيان ان مجلس الوزراء بحث اس�تعدادات وزارة 
املوارد املائية واحتياجاتها لغرض توفري الحصص املائية 

الالزمة للخطة الزراعية.  

التخطيط تعد االرتفاع »أمرًا طارئًا«.. وتعلن توسيع شبكة احلماية.. وتؤكد: حنن يف طور إطالق منحة الطوارئ

»كورونا« يدفع )٤٠( باملئة من العراقيني إىل حافة الفقر
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جملس الوزراء يطلق رواتب املوظفني لشهر ايار بدون استقطاع
حدد عطلة العيد ملدة أسبوع وفرض خالهلا حظرًا للتجوال.. ووصايا لوزارة الرتبية مبراعاة الطلبة وأهاليهم

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت اللجنة القانونية يف الرملان، 
أم�س الثالثاء، س�بب ع�دم تمرير 
مسودة قانون مزدوجي الجنسية.

وأكد عضو اللجنة سليم همزة، أنه 
»ت�م إعداد مس�ودة قان�ون خاص 
بمزدوجي الجنس�ية، وهي جاهزة 
من�ذ س�نوات وموج�ودة يف مبن�ى 
الرمل�ان، لك�ن مجل�س الن�واب لم 
يس�تطع تمريرها بسبب الخالفات 
أن  »كم�ا  وأض�اف،  السياس�ية«. 
تفعيلها سيؤدي إىل تأثر العديد من 
القادة والسياس�ين ممن تس�لموا 

مناص�ب به�ا، وبالت�ايل عليهم أن 
يتنازلوا عنها. وبعض السياس�ين 
يف الع�راق يعترون البالد معس�كر 
عم�ٍل، ومت�ى ينته�ي عق�د العمل 
يع�ودون إىل البلدان التي اس�تقروا 

فيها قبل العام 2003«.
وأك�د، أن »االعرتاضات السياس�ية 
ع�ىل )م�روع( القانون الس�بب 
يف ع�دم تمري�ره، وبالت�ايل فإن�ه 
يخضع لوجهات النظر السياس�ية 
الدس�تورية. وحتى طريقة  وليس 
التعاطي والتهديد به تتم ألس�باب 
مصلحية، وليس�ت من أجل العمل 

وفقاً للقانون«.

القانونية الربملانية عن قانون مزدوجي 
اجلنسية: تفعيله يؤثر عىل »القادة«

        بغداد / المستقبل العراقي

فوجئ�ت الصح�ف العراقي�ة بطريق�ة فجة 
للتماي�ز لج�أ اليه�ا القائم�ون ع�ىل املكتب 
االعالم�ي لرئي�س ال�وزراء بإرس�ال مق�ال 
بقلم رئيس مجلس الوزراء الس�يد مصطفى 
الكاظم�ي لثالث صحف فق�ط يف خطوة تنم 
ع�ن جملة معطيات غ�ري مهنية، وال تعكس 
معرف�ة بواق�ع الصحاف�ة العراقي�ة وحجم 
انتش�ار ودور وتأثري كل صحيفة، فضالً عن 
ارس�ال رس�الة خاطئة تفهم عىل انها مزاج 
خاص يق�ف وراء خط�وة املكت�ب االعالمي 
انطالق�ًا م�ن مواق�ف ش�خصية كان االوىل 

الرتفع عنها.
نح�ن اذ نرف�ض هذا الس�لوك الذي يتس�بب 
بخس�ارة الس�يد الكاظمي لدع�م الصحافة 

العراقية والت�ي كانت تأمل ان يقف معاضداً 
لها بدالً من سياس�ة االقصاء للقيام بدورها 
يف ظ�ل الظ�������روف الحرج�ة ألوض�اع 
البالد، نؤكد عىل ان ما حدث ال يمثل س�لوكاً 
الئق�ًا بمكتب اعالمي لرئيس وزراء نحس�به 
نحن عىل االرسة الصحفية، آملن ان يحسن 
اختيار فريق��������ه االعالمي الذي اثبتت 
االي�ام املاضية ان�ه يعيش تخبط�اً وال يملك 
رؤي�ة اعالمي�����ة رصين�ة تبتع�د عن لغة 
)الط������شة(، عىل حس���اب ت���قاليد 

العمل املهني.
لقد فات من اراد ان يصنف الصحف العراقية 
بحس�ب اهوائه وميوله انه يكرر خطأ معاداً 
تسبب بسقوط الحكومات السابقة وبخسارة 
فرصتها بعكس صورة تقارب نبض الشارع 
وهي تبحر يف ق�ارب صاحبة الجاللة لتأمن 

عبوره�ا اىل الضفة االخ�رى، ألن من يتوهم 
انه قادر عىل اهم�ال دور الصحافة العراقية 
ونقاب�ة الصحفي�ن العراقي�ن س�يلقى رداً 

يوازي ما أقدم عليه.
كن�ا نأم�ل ان تك�ون اوىل خط�وات الس�يد 
الكاظم�ي ه�و لق�اء املؤسس�ات الصحفية 
إلثب�ات انتمائ�ه له�ا وتأكي�داً لقدرتها عىل 
تعبي�د طري�ق النج�اح امامه ولكن لألس�ف 
الش�ديد ترك االمر بيد من ال يحس�ن التعامل 
م�ع الصحف التي س�تجد نفس�ها مضطرة 
ملطالب�ة نقاب�ة الصحفي�ن باتخ�اذ موقف 
حازم وخطوات س�تكون أيرسه�ا مقاطعة 
نشاطات الحكومة وفعاليات رئيس الوزراء، 

رداً عىل استمرار هذا التجاهل.
ختام�اً.. لي�درك القائمون ع�ىل اعالم رئيس 
ال�وزراء ان »الش�للية« واحت�كار املعلوم�ة 

والتعاطي مع قضايا البلد املصريية بطريقة 
ادارة صفحة عىل وسائل التواصل االجتماعي 
ه�ي مهم�ة اله�واة وان االع�الم الجدي�د له 
نظرياته واخالقياته.. هو ما يجب ان يلتفت 
اليه الس�يد الكاظم�ي ويعمل عىل تصحيحه 
لك�ي ال يخرس جناحن يحلق بهم�ا عالياً يف 

سجل مسريته.
وألنن�ا نأم�ل احتس�اب ه�ذه الهف�وة ه�ي 
االخ�رية ونحتاج لتصحيح م�ا بدر باعتباره 
غري مقصود، وبخالفه سيجد منا الذي يرص 
عىل اس�تمرار هذا النهج ان السلطة الرابعة 
م�ا زالت تمس�ك بزمام املب�ادرة وقادرة عىل 

فعل الكثري.

مجموعة
رؤوساء تحرير الصحف العراقية

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو االتحاد الوطني الكردس�تاني 
محم�ود خوش�ناو، أم�س الثالث�اء، ان 
مطالب�ة املعلمن واملدرس�ن بحقوقهم 
امر مكف�ول ودس�توري، مش�ريا إىل أن 
حزبه غري مس�ؤول عن االنتهاكات التي 
رافق�ت التظاهرات.وق�ال خوش�ناو، يف 
ترصيح صحف�ي، إن »االتح�اد الوطني 
الت�ي  االنته�اكات  ع�ن  مس�ؤول  غ�ري 
حصلت عىل الكوادر الرتبوية والتعليمية 
يف دهوك وهذه املحافظة مس�وؤل عنها 
ح�زب بارزاني ولذلك يتحمل املس�ؤولية 
الكاملة”. وأض�اف أن »رواتب املوظفن 
مقطوعة منذ بداية العام الحايل بس�بب 
سياس�ة االقلي�م الخاطئ�ة وخالفه مع 
ب�أن  نؤم�ن  االتح�اد  املرك�ز ونح�ن يف 
التظاه�رات ح�ق دس�توري”، مؤكدا أن 
“التجاوز عىل التظاه�رات امر مرفوض 
وغري مقبول ابدا«. وش�دد خوشناو عىل 
»عدم السماح باالعتداء عىل اي متظاهر 
يطالب بحقه”، داعيا الحزب الديمقراطي 
الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني إىل 

“تفهم خطورة املرحلة وتحملها«.

الصحف املستقلة تستنكر التعامل »الشليل« للمكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء مع اإلعالم
أدانت سلوك »الطشة« وإدارة صفحات الفيسبوك املتبعة يف مكتبه.. ولوحت مبقاطعة نشاطات احلكومة حال استمرار جتاهلها االحتاد الوطني 

للديمقراطي 
الكردستاين: ال تسمحوا 

برضب املتظاهرين

        بغداد / المستقبل العراقي

يف تطور جديد قد يق�رب أهل الضحايا من 
تحقيق العدال�ة، أعلن فري�ق تحقيق تابع 
لألم�م املتحدة أنه حق�ق »تقدماً ملحوظاً« 
يف جمع مصادر جدي�دة ألدلة بالعراق ضد 
داع�ش، تضمن�ت أكثر من مليوني س�جل 

مكاملات، ما س�يعزز القضايا ضد مرتكبي 
الجرائم ال س�يما ضد األقلية األيزيدية عام 

.2014
يف  تق�دم  بإح�راز  أيض�ا  الفري�ق  وأف�اد 
القت�ل الجماع�ي  تحقيقات�ه يف عملي�ات 
لطالب وعسكرين عزل يف أكاديمية تكريت 
الجوي�ة )قاع�دة س�بايكر( يف تم�وز عام 

2014، والجرائ�م التي ارتكبها الدواعش يف 
املوصل بن عامي 2014 و201٦.

وق�ال الفريق يف تقرير ملجلس األمن الدويل، 
بحس�ب ما أفادت وكالة أسوش�يتد برس، 
إن�ه »يواصل العمل م�ع الحكومة العراقية 
بش�أن التريع�ات الت�ي ستس�مح للبالد 
بمحاكم�ة جرائ�م الح�رب والجرائ�م ضد 

اإلنس�انية واإلبادة الجماعية، التي ارتكبها 
التنظيم«.

كما جاء يف التقرير، انه »يف األش�هر الستة 
املقبلة، سيواصل الفريق عمله مع الحكومة 
العراقي�ة لالس�تفادة م�ن ه�ذه الفرصة 
بهدف ضمان ب�دء اإلج�راءات املحلية عىل 

أساس األدلة التي جمعها الفريق«.

فريق التحقيق الدويل يدقق بـ)2( مليون مكاملة مسجلة لعنارص »داعش« يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الثالثاء، انها ستضاعف دعمها للعراق يف 
مختلف مجاالت الطاقة، خصوصا يف مجايل الكهرباء والغاز.  

وق�ال املدي�ر التنفيذي لوكال�ة الطاقة الدولي�ة، فاتح ب�ريول، يف ترصيح 
صحف�ي، »عق�ب إجرائ�ه مكاملة هاتفي�ة م�ع رئي�س وزراء، مصطفى 
الكاظمي، ج�رى االتفاق بيننا عىل أن تضاعف وكال�ة الطاقة الدولية من 
دعمه�ا للع�راق يف مختلف قضايا الطاق�ة، وباألخص يف مج�ال الكهرباء 

والغاز«.  
وأضاف بريول، أن »من بن أهم االمور االساسية التي تواجه العراق املقيد 
مالي�ا االن ه�ي الحاجة ملراجعة أط�ر برامجه االس�تثمارية، لضمان عدم 

تعريض مشاريع بنى تحتية حيوية للتوقف بسبب االفتقار للتمويل«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت املحكمة االتحادية، أم�س الثالثاء، نقل رئيس�ها مدحت املحمود اىل 
املستش�فى.  وقالت املحكمة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
إن »بعض وس�ائل االعالم روجت ع�ن نقل رئيس املحكمة االتحادية العليا 

القايض مدحت املحمود اىل املستشفى وانباء عن وفاته«.
وأض�اف البيان أن »ه�ذه االنباء كاذب�ة«، مش�رياً اىل أن »القايض مدحت 

املحمود يتمتع بصحة جيدة وكان يف عمله لنهاية الدوام الرسمي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  أعلن�ت 
الثالث�اء، ع�ن تس�جيل 57 اصابة 
جديدة بف�ريوس كورون�ا، وتماثل 

5٦ مصاباً للشفاء من الوباء. 
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
الس�ومرية نيوز نس�خة من�ه، انه 
يف  نم�وذج   )4441( فح�ص  »ت�م 
كافة املخت�رات املختصة يف العراق 
له�ذا اليوم، وبذلك يك�ون املجموع 
من�ذ  املفحوص�ة  للنم�اذج  ال�كيل 
بداي�ة تس�جيل امل�رض يف الع�راق 

 .»)157٦٦2(
ال�وزارة  أن »مخت�رات  وأضاف�ت 
س�ّجلت لهذا الي�وم )57( إصابة يف 

العراق موزعة كالتايل: 
بغداد/ الرصافة: 2٦

بغداد/ الكرخ: 20
مدينة الطب: 5

البرصة: 4
النجف: 1

السليمانية: 1
»ح�االت  أن  ال�وزارة،  وأوضح�ت 

الشفاء بلغت 5٦ حالة، وكما ييل:
بغداد / الكرخ: 32

مدينة الطب: ٦
البرصة: 5

صالح الدين: 2
كربالء: 7

ذي قار: 2
ميسان: 1

انبار: 1
وأشارت إىل أن »الوفيات بلغت أربع 

حاالت موزعة كالتايل: 
حالة يف بغداد/ الكرخ
حالتن يف مدينة الطب

حالة يف كربالء 
»مجم�وع  أن  ال�وزارة،  وبين�ت 
االٕصاب�ات بل�غ 3٦11، ومجم�وع 
حاالت الشفاء 23٦٦، فيما بلغ عدد 
ال�كيل 1114، ومجموع  الراقدي�ن 

الوفيات131«.
بدوره����ا، دع�ت خلي�ة األزم�ة 
النيابي�ة رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي إىل إعالن حظ�ر التجول 
الشامل، بعد ارتفاع عدد اإلصابات 
العاصم�ة  يف  كورون�ا  بفاي�روس 

بغداد. 
النيابي�ة،  األزم�ة  وح�ذرت خلي�ة 
من »فقدان الس�يطرة عىل انتشار 
تس�جيل  بع�د  كورون�ا  ف�ريوس 
إصابات مرتفع�ة يف بغداد«، داعية 
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
إىل »إعالن حظر التجوال الشامل«، 

وفقاً لوكالة األنباء الرسمية.

الطاقة الدولية: سنضاعف دعمنا للعراق

املحكمة االحتادية تنفي نقل رئيسها 
اىل املستشفى

الصحة تعلن تسجيل )57( اصابة وشفاء 
)56( مصابًا من »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

يف  الوطن�ي  األم�ن  جه�از  أعل�ن 
محافظ�ة البرصة، أم�س الثالثاء، 
ع�ن تمك�ن مف�ارزه م�ن ضب�ط 
محط�ة نفطي�ة حكومي�ة مفرغة 

وآثار للتهريب فيها.
وتضمن بيان لجهاز األمن الوطني 
يف املحافظة حصل املربد عىل نسخة 
من�ه ان�ه و بن�اًء ع�ىل معلوم�ات 
استخبارية وباالشرتاك مع مفرزة 

من قيادة رشطة البرصة من ضبط 
محطة نفط )صمام جمال( التابع 
إىل حق�ل الحلفاي�ة التاب�ع لركة 
النف�ط ب�دون حماي�ة وخالية من 
املوظف�ن، وأض�اف ب�أن املف�رزة 
عث�رت عىل دالالت اس�تخدام وآثار 
تهري�ب م�ن قبل عصاب�ات رسقة 

النفط.
وتابع بأن�ه جرى إبالغ الس�لطات 
املختصة وإصدار أوامر قبض بحق 

أفراد حماية املحطة.

األمن الوطني يف البرصة: ضبط حمطة 
نفطية حكومية مفرغة للتهريب



www.almustakbalpaper.net العدد )2143( االربعاء  20  آيار  2020 محليات3

    البصرة / المستقبل العراقي

نف�ت محافظة البرصة، وج�ود أي صفقة أو عقد لرشاء 
كمام�ات أو قف�ازات طبية كما نرشت قن�اة الرشقية يف 

حصادها االخباري.
وق�ال مدي�ر اع�ام املحافظ�ة ع�ي يوس�ف القطراني 
للمركز االعام�ي: ما نرشته قن�اة الرشقية يف حصادها 
االخب�اري ليل أمس االثنني لم يكن يتضمن أي مصداقية 
أو معلوم�ات حقيق�ة، الفتا إىل أن محافظ�ة البرصة أن 

تش�ري او توقع عقد لرشاء كمامات طبي�ة أو قفازات 
باي مبلغ كان.

وطالب القطراني ادارة القناة بإعان الوثائق التي اعتمدت 
عليه�ا يف تقريرها، أو كش�ف الش�خصيات النيابية التي 
ادع�ت أنها أخربتها، مؤكدا أن محافظ�ة البرصة ودائرة 
صحة املحافظة يمتلكان الحق القانوني يف مقاضاة من 
ينرش اخبار عارية عن الصحة قد تيسء الوضع الصحي 

يف البرصة، يف ظل األزمة الصحية الحالية.
وصل�ت  الت�ي  والقف�ازات  الكمام�ات  أن  إىل  وأش�ار 

للمحافظ�ة كان�ت هدية من ال�وزارة وباملج�ان دون أن 
يت�م رصف دينار واحد. واختتم القطراني حديثه بالقول 
نكن كل االحرام لوس�ائل اإلع�ام رشيطة أن تعمل وفق 
املهنية والقانون وان يكون هدفها إيصال صورة إعامية 

واضحة للمجتمع العراقي.
ه�ذا وكان�ت دائ�رة صحة الب�رصة قد نف�ت يف بيان لها 
وج�ود أي صفق�ة أو عقد ل�رشاء الكف�وف والكمامات 
باملواصفات املذكورة يف املنش�ور انف الذكر وبإمكان أي 

جهة رقابية تدقيق.

حمافظة البرصة تنفي وجود عقد لرشاء كاممات وقفازات طبية وتؤكد أهنا هدية جمانية

   المستقبل العراقي / مصطفى االسدي

أوضحت دائرة الشؤوون املالّية واإلدارّية 
يف ديوان محافظة الب�رصة، انها تنتظر 
املوافق�ات الرس�مية م�ن وزارة املالي�ة 
الط�اق روات�ب املعينني  الج�دد وعقود 
درج�ة  ال�ف  الثاث�ني  الخدم�ة  رشاء 

وظيفية .
وق�ال مس�ؤول الدائ�رة، عي�ى حامد 
حس�ن، ان الدائرة تشكلت وفقاً لقانون 

املحافظات غري منتظمة بإقليم بحسب 
املادة 45 من القانون، ويقع عىل عاتقها 
تنظيم األمور املالية واإلدارية للدوائر التي 
فك�ت ارتباطها من ال�وزارات والتحقت 
باملحافظة، وهي املديرية العامة للربية 
ودائ�رة صحة الب�رصة ودائ�رة الزراعة 
ومديرية الشباب والرياضة ودوائر العمل 
والشؤون االجتماعية والبلديةوالبلديات  
واإلس�كان واالعم�ار، إضاف�ة إىل ديوان 

محافظة البرصة”.

وتاب�ع« الدائ�رة ترتب�ط بش�كٍل مبارش 
أس�عد  املهن�دس  الب�رصة  بمحاف�ظ 
العيدان�ّي، وفنّياً ب�وزارة املالّية”، مؤكداً 
“إن صاحي�ات رصف الروات�ب تص�در 
من وزارة املالّي�ة ويتوقف عليها تمويل 
والدرج�ات  الج�دد  املعين�ني  روات�ب 
الوظيفية وعقود  رشاء الخدمة الثاثني 
الف ويعتمد هذا األمر عىل اطاق املوازنة 
او اطاق الس�لف وس�تطبق التعليمات 

بعد اطاقها من املالية مبارشة.

الشؤون املالية يف البرصة: ننتظر التعليامت الوزارية 
الطالق رواتب املعينني اجلدد وعقود رشاء اخلدمة 

    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزير النقل نارص حس�ني الش�بي 
متظاه�ري العق�ود التش�غيلة للخط�وط 
الجوية موجهاً  الدائرة القانونية والرشكة 
العام�ة للخط�وط الجوي�ة اليج�اد الي�ة 

لتثبيتهم عىل املاك الدائم  .
وق�ال الش�بي خ�ال لق�اءه املتظاهرين 
بحس�ب بيان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ، ان م�ن اولوياتن�ا يف ال�وزارة 
متابع�ة جمي�ع القضاي�ا العالق�ة الت�ي 
وتش�كياتها  ال�وزارة  منتس�بي  تخ�ص 
ونوليه�ا عناية كبرية النصافهم ،الس�يما 
وان موظفي العقود التشغيلية ذوو كفاءة 

وباعتبارهم ابنائنا،
وأضاف الش�بي انه ، تم االيعاز اىل الدائرة 
القانوني�ة  والدائ�رة  واملالي�ة  االداري�ة 

واالقس�ام املعني�ة يف الخط�وط الجوي�ة 
العراقي�ة ملتابع�ة مظلوميته�م بعيدا عن 
الح�ق  الحق�اق  واملحس�وبية  املحاب�ات 

بتثبيتهم .
واش�ار اىل ان اج�راءات ال�وزارة تصب يف 
مصلحة اصحاب العقود ونتعاطف معهم 
بش�كل كب�ري وس�نبذل قص�ارى جهودنا 
لخدم�ة هذه الرشيحة املهم�ة، وكذلك ان 
ه�ذا الخط�وات تؤك�د مصداقية ال�وزارة 
بايجاد وس�يله النصافه�م وفق الضوابط 

والقوانني النافذه.
املتظاه�رون  رح�ب  جانبه�م،  م�ن 
باهتم�ام ورعاية وزير النق�ل التي ابداها 
للمتظاهري�ن خ�ال لقائه�م م�ن خ�ال 
استماعه لكل مشاكلهم  بكل رحابة صدر 
للوقوف عىل ايجاد الحلول املناسبة النتهاء 

معاناتهم .

وزير النقل يلتقي متظاهري عقود اخلطوط اجلوية 
ويوجه بإجياد آلية لتثبيتهم عىل املالك الدائم

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    كربالء / المستقبل العراقي

أعلن قس�م التنمية الزراعية التابع للعتبة الحسينية املقدسة، 
عن انجاز مرشوع مفاقس االسماك يف كرباء بطاقة انتاجية 
تزي�د ع�ن ملي�ون يرقة.وق�ال رئيس القس�م قحط�ان عوز 
الش�مري يف حديث للموقع الرس�مي، إن »القسم أكمل إنشاء 
جميع مراحل مفقس االٔس�ماك وال�ذي يعد من اكرب املفاقس 
عىل مس�توى الع�راق وبطاقة انتاجية عالي�ة تصل اىل مليون 
يرقة«.وأوض�ح أن »املفقس يحتوي ع�ىل أكثر من ٢٠ حوضا 
بحج�م 5 دونم«.وأض�اف أن »املفق�س يس�اهم بتكثري جيل 
جديد من االس�ماك خال من االمراض، فضا عن مس�اهمته 
بدع�م االقتص�اد الوطن�ي والح�د من االس�ترياد ال�ذي ينهك 
االقتص�اد العراقي«.يذك�ر أن قس�م التنمية الزراعي�ة التابع 
للعتبة الحس�ينية املقدس�ة يعد من االقسام املهمة املساهمة 

بدعم املنتوج الوطني الزراعي والحيواني.

للحد من االسترياد ودعم املنتوج الوطين

العتبة احلسينية تعلن عن انجاز أكرب 
مفقس لالسامك يف العراق تبلغ طاقته 

إالنتاجية »مليون« يرقة

    المستقبل العراقي / زهراء علي

ق�ررت خلي�ة األزم�ة يف محافظة نين�وى، امس الثاث�اء، اغاق 
مداخل املحافظة بالكامل بدءاً من الخميس املقبل.

وذكرت الخلية، يف بيان مقتضب تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إنها قررت »اغاق مداخل محافظة نينوى بالكامل«.

وأضافت، أن »القرار يبدا من يوم غد الخميس.

خلية نينوى تقرر اغالق مداخل املحافظة 
بالكامل بدءًا من اخلميس املقبل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة العامة للكم�ارك، عن قي�ام مركز كم�رك القائم 
الح�دودي بأعادة إصدار إرس�اليتني تحتوي ع�ىل حلويات وزيت 
زيتون والبس�ة ومواد تجميل لعدم وجود اجازة استرياد وشهادة 

منشأ  باملواد املستوردة  .
واضاف�ت يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه 
»تم اعادة إصدار ارس�الية مواد كيمائية مخالفة يف مركز كمرك 
طريبي�ل )هايبوكلوراي�ت الصودي�وم( لع�دم وج�ود املوافقات 

الخاصة بأسترياد املادة« .
فيما أكدت الهيئة عىل »إتخاذ األجراءات الازمة حس�ب القوانني 

والتعليمات النافذة بحق املخالفات وبحضور الجهات الساندة.

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر البنك املركزي العراقي، من التعامل مع بطاقات صادرة من 
رشكات غري مرخصة.

ودع�ا البن�ك يف بي�ان تقل�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
»املواطن�ني كافة بأخ�ذ العناية الواجب�ة واتب�اع التعليمات عند 

استخدام بطاقات الدفع االلكروني«.
واهاب املواطنني »بعدم التعامل مع بطاقات صادرة من رشكات 
غ�ري مرخص�ة من قب�ل ه�ذا البنك والت�ي قد تعرضه�م ملخاطر 

االحتيال وما يرافقها من مخاطر مالية او قانونية«.
واض�اف: »بإم�كان املواطنني االس�تفادة من خدم�ات املصارف 
والرشكات املرخصة املدرجة اس�مائها عىل املوقع الرسمي للبنك 

.)www.cbi.iq( املركزي العراقي

    بغداد / المستقبل العراقي

نفى مرصف الرافدين االنباء التي تحدثت عن توجيه وزارة املالية 
للمرصف بايقاف دفع مستحقات املوظفني املوطنة رواتبهم لدى 

املرصف .
وذك�ر املكت�ب اإلعام�ي للم�رصف يف بي�ان، تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان« مانرشته بعض وس�ائل االعام عن 
ص�دور توجيهات م�ن وكيل وزارة املالية )طيف س�امي( عارية 
ع�ن الصحة تماما، وال أس�اس له�ا إطاًقا وال يوج�د مثل هكذا 

موضوع«.
واش�ار اىل ان« توجيه وزارة املالية فيما يتعلق برصف الرواتب تم 
تعميمه لكل املص�ارف الذين ينتظ�رون التوجيهات من الجهات 

املعنية لغرض الرصف«.
ودع�ا امل�رصف اىل« عدم تصديق الش�ائعات واألب�واق التي تعمد 
اىل ان تتصي�د يف املاء العكر ويف هذا التوقي�ت تحديدا وان البعض 
يس�عى للني�ل واإلس�اءة من س�معة املرصف ال�ذي حقق طفرة 

نوعية وانجازات يف تقديم الخدمات املرصفية للمواطنني. 

إعادة إصدار ارساليات خمالفة يف مركزي 
كمرك طريبيل والقائم احلدودي

املركزي حيذر من االحتيال يف التعامل مع بطاقات 
صادرة من رشكات غري مرخصة

الرافدين ينفي توجيه املالية بإيقاف رصف 
الرواتب وحيذر من الشائعات

    بغداد/ المستقبل العراقي

ألق�ى وزير الكهرباء الجديد، ماجد حنتوش، اللوم عىل املواطنني يف اإلرساف باس�تهاك 
الطاق�ة الكهربائية.وأك�د حنت�وش يف ترصي�ح صحفي ان »ال مش�كلة بانت�اج الطاقة 
ب�ل يف غياب عدال�ة التوزيع لها« مبينا ان�ه »ال يمكن تخمني س�اعات التجهيز والقطع 
للطاق�ة الكهربائية«.وأض�اف »ال توجد عدالة يف التوزيع ولدينا انت�اج للطاقة ووضعنا 
خطة بشأن املغذيات« مشرياً اىل ان »معدل تجهيز الطاقة حاليا 16 ساعة ولكن ال توجد 
عدالة يف التوزيع«.ولفت اىل »اس�تهداف أبراج الطاقة بني منطقة املنصورية يف محافظة 
دياىل وكركوك وبني كركوك والقيارة جنوب املوصل« مؤكدا ان »االس�تهداف مستمر منذ 
أس�ابيع ونح�ث القوات األمنية عىل حمايته�ا ملا لها تأثري من عىل نق�ل وتوزيع الطاقة 
الكهربائية«.وأوضح حنتوش ان »الفس�اد معرقل ملش�اريعنا والعمل، ونش�كو من قلة 
التخصيص�ات املالية يف املوازنات« كاش�فاً عن »إنفاق 9 مايني دوالر يومياً كإس�تهاك 
وق�ود وان انتاج الطاقة يكلف الدول�ة مبالغ طائلة«.وتاب�ع ان »العاصمة بغداد تحتاج 
لوحدها تحتاج 6 االف ميكاواط الرتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب عىل الطاقة لكن 
هن�اك ترسيف وتبذير من املستهلكني«.وكش�ف وزير الكهرب�اء »لدينا 1٠٠ الف كعقود 
وأجور يومية ورصفنا مس�تحقات بعض منها لغاية ش�هر آذار وال نفرط بهم ونحاول 
إيج�اد فرص لهم رغم لدينا ع�دد كبري منهم يف املحطة الواح�دة واحيانا يتواجد 5 اآلف 
منه�م يف املحطة وهذا يش�كل عائق�اً يف املحطة وقمنا بتنظيم س�اعات ال�دوام« مؤكداً 

»اعراض وزارة املالية عىل تعيينهم لكن لن نفرط فيهم ونحاول ايجاد حل لوضعهم«.

    الديوانية / المستقبل العراقي

اعلن محافظ الديوانية زهري الشعان،امس 
الثاثاء، املبارشة بمرشوع القروض امليرسة 
الخاصة بالشباب بعد عطلة العيد مبارشة.

وق�ال الش�عان، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن�ه »اجرى اتصاال 
م�ع وزي�ر التخطي�ط ومط�ور م�رشوع 
الق�روض املي�رسة«، مبينا ان »املس�تثمر 

سيبارش يف عمله بعد عطلة العيد، الستام 
طلب�ات املتقدمني م�ن الراغبني بالحصول 
ع�ىل الق�روض االس�تثمارية املعل�ن عنها 
مطلع الش�هر الجاري«.وأوضح الشعان، 
أن »امل�رشوع يه�دف اىل تمك�ني الش�باب 
والعاطل�ني ع�ن العم�ل من إيج�اد فرص 
مناسبة ملؤهاتهم ورغباتهم يف القطاعات 
التي يرغب�ون العمل به�ا دون الحاجة اىل 

التوظيف الحكومي.

وزير الكهرباء يلوم إرساف املواطنني 
وحيسم مصري العقود واألجراء

حمافظ الديوانية يعلن املبارشة بمرشوع 
القروض امليرسة للشباب

وزير العمل: جملس الوزراء يوافق عىل شمول 
600 الف عائلة جديدة برواتب الرعاية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية، ع�ادل الركابي، موافقة 
بالرعاي�ة  جدي�دة  عائل�ة  ال�ف   6٠٠ بش�مول  ال�وزراء  مجل�س 

االجتماعية.
وقال الركاب�ي يف لقاء متلفز ان« طموحنا بزيادة معدل الش�مول؛ 
لك�ن قد تعيقنا مس�ألة التمويل م�ن املوازنة«، مبين�اً انه« يف نيتنا 
تقدي�م مش�اريع اىل اللجنة الوزاري�ة الن غالبية مش�اريعنا تعتمد 
ع�ىل التموي�ل املركزي وركزن�ا جهودنا ع�ىل تامني االم�وال لهذه 
املش�اريع«. واضاف« كما س�نعمل عىل تنفيذ قرار مجلس الوزراء 
القايض بش�مول اك�رب للعوائل املتعففة وعديم�ة ومحدودة الدخل 

بمنحة الطوارئ، ودورنا تامني املبالغ املخصصة لهذه الرشائ�ح«.
وتاب�ع الركابي ان« التقديم عىل منحة الط�وارئ تجاوز 11 مليون 
ش�خص ونحن يف ط�ور إط�اق املنحة بع�د انتهاء تس�ليم قاعدة 
البيانات«، واعداً االرس املش�مولة بش�بكة الحماية االجتماعية ان« 

يكون الدفع شهري خال الفرة القادمة«.
وزاد حيث استكملنا اجراءات الدفعة لشهرين )آيار وحزيران( قبل 
عيد الفط�ر املبارك، ويبقى فقط مس�الة التمويل من قبل مرصف 
الرافدي�ن ووزارة املالبي�ة وعدتن�ا خريا وغدا س�يتم ط�رح االمر يف 

جلسة مجلس الوزراء.

التجارة: كميات احلنطة املستلمة من الفالحني جتاوزت الـ١٣6٣ الف طن
    بغداد/ المستقبل العراقي

اكد مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
عبدالرحمن عجي طوفان، ان كميات الحنطة 
املحلية التي استلمت من الفاحني واملسوقني 
منذ ال�٢٠ من الش�هر الجاري ولغاية مساء 
امس االثنني بلغت )1٣6٣.9٣1( مليون طن 

من الحنطة بانواعها.
تلقت�ه  صحف�ي  بي�ان  يف  طوف�ان  وق�ال 
»املس�تقبل العراق�ي« ان »كمي�ات الحنطة 
توزعت عىل )1٢٨9.٣٨٠( مليون طن حنطة 
ناعم�ة درج�ة اوىل و) ٧1.٠9٢( ال�ف ط�ن 
حنط�ة ناعمة درجة ثاني�ًة و) ٣.465( الف 

طن حنطة درجة ثالثة«.
يف  الت�زال  واس�ط  »محافظ�ة  ان  وأض�اف 
ص�دارة املحافظ�ات ال��1٣ الت�ي تواص�ل 
اس�تام الحنطة من الفاح�ني واملزارعني«، 

مش�رًيا اىل ان »كمي�ات الحنطة املس�تلمة يف 
مراكز تس�ويق فرع الرشكة يف واسط بلغت 
) ٣٣5.96٠( ال�ف طن حنط�ة، وحلت ثانيا 
محافظة ذي قار م�ن خال مواقع الرفاعي 
و النارصي�ة وبلغ مجموع ماتم تس�ويقه ) 
16٧.1٣5( الف طن.، والديوانية ثالثا بكمية 

مسوقة بلغت ) 154.1٣4( الف طن«.
وتاب�ع ان »محافظ�ة ميس�ان حل�ت رابعة 
بكمية مس�وقة بلغت ) 1٣4.5٢٠( الف طن 
، وبابل  خامس�ا و سوقت ) 1٠6.111( الف 

طن«.
وب�ني طوف�ان ان »مواقع وس�ايلوات بغداد 
استقبلت ) 9٧.٨59( الف طن موزعه سايلو 
الرصافة استلم اكثر من )56.٢64( الف طن 
ضمن خطة تس�ويق بغداد وواس�ط، سايلو 
خان بني سعد استقبل ) 19.69٧( الف طن 
ضم�ن خطة تس�ويق بغداد ودياىل وس�ايلو 

ال�دورة اس�تلم )٨.٣5٢( الف طن، وس�ايلو 
خ�ان ضاري اس�تلم ) 5.٠٨1( ط�ن واخريا 
مجم�ع حبوب التاج�ي اس�تقبل ) 459.٣( 
ال�ف طن«.وأوض�ح ان »محافظ�ة ص�اح 
الدين س�وقت ) ٧6.٨56( الف طن و النجف 
سوقت ) ٧1.٠1٨( الف طن و كرباء سوقت 
) ٣٨.٣٧٨( ال�ف ط�ن و الب�رصة س�وقت ) 
٣6.٨1٣( الف طن . واخريا دياىل التي سوقت 
)٢4.٣٠٢( ال�ف طن«.ولف�ت اىل ان »حمل�ة 
التس�ويق تن�ال اهتم�ام كب�ري م�ن جميع 
موسس�ات الدولة ويتم متابعته ميدانيا من 
قبل الجه�ات املختص�ة يف وزارة التجارة اىل 
جانب اهتم�ام املحافظني و نتابع تواجدهم 
امليدان�ي اليوم�ي واملتواصل من اج�ل تذليل 
كافة العقبات التي تواجه املس�وقني وايجاد 
الحل�ول املناس�بة له�ا م�ن خال التنس�يق 

والتعاون مع اصحاب القرار يف الوزارة.

حمافظ البرصة يعلن املبارشة باملسح امليداين 
وتصميم الطريق الداخيل لقضاء ايب اخلصيب

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

العيدان�ي،  أس�عد  الب�رصة،  محاف�ظ  أعل�ن 
مب�ارشة إح�دى ال�رشكات املحلي�ة باملس�ح 
امليدان�ي والتصمي�م للطريق الداخ�ي لقضاء 

ابي الخصيب.
ل�«املس�تقبل  بي�ان ورد  املحاف�ظ، يف  وق�ال 
العراق�ي«، إنه »تمت املبارشة إحدى الرشكات 
املحلي�ة يف املحافظ�ة بأعمال املس�ح امليداني 
للطري�ق الس�ياحي الداخ�ي يف قض�اء اب�ي 
الخصيب جن�وب محافظة البرصة«، مش�رياً 
اىل ان »أهايل قض�اء أبي الخصيب عانوا لفرة 
طويل�ة ج�راء ه�ذا الطري�ق وواجبن�ا اليوم 
كحكومة محلي�ة القيام بخدمة أهايل القضاء 

كباقي مناطق املحافظة«.
وأضاف العيداني، أن »إحدى الرشكات املحلية 
امليدان�ي الخاص�ة  ب�ارشت بأعم�ال املس�ح 
بالتصاميم للطريق الس�ياحي الداخي لقضاء 
أب�ي الخصيب حيث س�يتم املب�ارشة بأعمال 
البنى التحية بعد أكمال اعمال املس�ح امليداني 

والتصاميم للطريق«.
م�ن جهته، أوضح مدير رشك�ة ابابيل رشيف 
نج�م الدين أن »الرشكة بارشت بأكمال أعمال 
املس�ح امليدان�ي للش�ارع الس�ياحي لقض�اء 
اب�ي الخصي�ب«، الفت�اً اىل ان »أعمال املس�ح 

والتصمي�م جرت م�ن مركز القض�اء باتجاه 
املس�ح  أن »أعم�ال  س�يطرة محيلة«.وأك�د، 
هي بالتنس�يق م�ع مديرية بلدي�ة قضاء ابي 
الخصي�ب وم�ن املؤم�ل إكمال أعمال املس�ح 

بشكل كامل بعد عيد الفطر املبارك.

حضر افتتاح مركز الشفاء يف مستشفى الفرات

حمافظ بغداد يعلن رفع حمارض التعيني 
املصادق عليها

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

محمدجابرالعط�ا  بغ�داد  محاف�ظ  أعل�ن 
عن رف�ع مح�ارض التعيني املص�ادق عليها 
والخاص�ة باملتعين�ني الجدد الذي�ن صدرت 
لهم اوامر ديوانية لعام ٢٠19 وضمن حركة 
امل�اك لع�ام ٢٠16 اىل وزارة املالي�ة / دائرة 

املوازنة.
وتات�ي ه�ذه الخطوة بناء ع�ىل طلب وزارة 
املالية لغرض االرساع برصف رواتب املتعينني 

الجدد عىل مديريات تربية بغداد الست.
من جهة اخرى افتتح يف مستش�فى الفرات 
العام، اليوم، مركز الش�فاء التابع له بواقع 
)٢٠( رسي�راً ملعالج�ة املصاب�ني بجائح�ة 

)كورونا( واستعداًدا ألي طارئ.
وش�هد االفتت�اح حض�ور محاف�ظ بغ�داد 
املهن�دس محمدجابرالعط�ا ووزير الصحة 
والبيئ�ة حس�ن محمد التميم�ي ومدير عام 

صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي.
وياتي افتتاح املركز لزيادة السعة الرسيرية 
يف مستش�فى الف�رات الع�ام، اذ يتكون من 

خمس�ة كرفان�ات تم الت�ربع بها م�ن قبل 
العتية الحسينية املطهرة بواقع )٢٠( رسيرًا 

وخدمات متكاملة.
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»آخر اجلنود«.. هاجس الوطن واحلرب بني ثناياه
           محمود أبو حامد

مع أن الصحافة مهنة بشير البكر وشغفه 
وبوابية آرائيه وأفيكاره وعالقتيه اليوميية 
ميع قرائه، إال أنيه أّرخ لتجاربه وشيهاداته 
ومشياهداته بالكتب والبحوث والدراسيات 
أيًضيا.. لكن الشيعر ظيل هاجسيه الداخيل 
ونسيغ ذاكرتيه الخصبية، ودفير أوجاعيه 

وبوحه الدافئ..
منذ بداياته تمرد البكر عىل األشكال التقليدية 
للشيعر، وزًنيا وقافيية، وبحيث عين كتابة 
جديدة تمنح القصيدة شيكاًل خاًصا يتسيع 
لذاكيرة مكانيه وجغرافييا روحيه وهمومه 
اإلنسانية والسياسية، وربما األيديولوجية يف 
آن. ولم يش ابتعاده عن البحور والتفعيالت 
بضياع موسيقى قصائده الداخلية ورشاقة 
روحهيا، فاللغية املكثفة املوحية املوشيحة 
بتطريزات مجازية ودالالت تعبرية وجزالة 
ودفق شيعوري، ورؤيا تّوجيت ديوان »آخر 
الجنود« بهويية البكر الشيعرية املتجلية يف 

تجاربه السابقة.
جدلية اإلرباك

يف »آخير الجنود« )براءات املتوسيط( يتكئ 
البكر عىل نسيغ ذاكرته ورؤيته ومرجعياته 
الفكريية والفلسيفية والتاريخية، ومنطقه 
البحثيي وحْدسيه الصحايف، لخليق قصيدة 
جديدة تحقق رؤيته الشعرية، وتغدو الرؤيا 
»حكايية« مكثفية عميقة بيدالالت موحية 
ومتعيددة يحبكهيا البكر بتعبرية شيعرية 

خاصة.
يف أّيِة حياٍل،/ هناَك قمٌر يطليُع/ من مكاٍن 

ما/ يف هذِه الخارطِة الليليِة
كأّنما من وراِء زمٍن بعيد/ نداٌء يف ضوء/ كما 
لو أّنه ظلُّ تائٍه/ ييرّدُد يف كلِّ حكايٍة/ حنَي 

يأتي املساُء/ ويمكُث هنا/ شديَد االنتباه.
وإن كان غيياب املوضيوع وتشيتيت الداللة 
مين مالميح شيعر الحداثية، ففيي قصائد 
البكير حكاية مدن ووطن ومنفى وشيوارع 
ونسياء ومقياه وغربية واغيراب، ضمين 
رسدية مشيهدية مكثفة بيدالالت مفتوحة 
ومواربة ومعان قلقة، ويف ظل تداخل متواتر 
للزميان واملكان واليذات واملوضوع واملايض 
والحارض واألنا واآلخير والذاتي والجمعي.. 
فتبيدو القصييدة مرتبكية ومربكية، ولكن 
لييس باملعنى السيائد، بيل باملعنيى الجديل 
لإلربياك. فالبكر يحيرص يف كل مقطع عىل 
طيرح معيان مغايرة لليداليل املأليوف، وإن 
خمنت وهلتك ببداهة التعبر، فإن الشياعر 
يعيدك اىل الدهشة أو إىل سؤال جديد عما بعد 

الطوفان.
وأنَت هناك/ وراَء الحدود/ أتمّنى لَك هزيمَة 
الحرب/ وانتحار املسلّحني/ أنَت الذي نجوَت 
من الغرِق/ حنَي ترجُع من الرحلِة/ ستبقى 

حاملًا بالطوفان.
بشير البكير اليذي يقيول يف بدايية ديوانه 
)األلُم ذلك اليشُء الذي ال يسّببه أحد( يتمنى 
للناجيي مين الغيرق لعنية هزيمية الحرب 
وانتحيار املسيلحني، وكأنيه وجيع الوطن، 
ووجيع الحيياة.. تداعيات امليوت واالنتحار، 
مرافيئ االنتظيار والفزع، وجيدوى الهروب 
مين احراق القرى وامليدن إىل الغرق يف مياه 
الطوفيان.. كل هذا يربيك انطباعات القارئ 
ولكين يعيده من املسيلمات إىل أحالم يقظة 
جدييدة، والنظر بأبعياد مغايرة »لألسيف« 
من زاوية أخرى بعيدة وقريبة من الحقيقة 

املرة.
/ زّوادًة لكّل األوقاِت/  لم يبَق سوى األسيفِ

أّميا األحيالُم الكبرُة/ التيي أّجلَتهيا كثرًا/ 
فسيتهرَُم من تلقياِء ذاِتَها/ يف دميار املدِن/ 

وحرائِق األرياِف.
يف »آخير الجنيود« ال يتوقيف املعنيى الجديل 
لإلرباك عند عالقة القصيد بالقارئ وحسب، 
بيل يف عالقات مكونات القصييدة ببعضها، 
فرغم كثافة القصيدة باستعاراتها وجزالتها 
وتنيوع فضاءاتهيا ومرتكزاتهيا املجازية.. 
ال تتفيكك رؤيتها وال تخيرج أي مفردة من 
مفرداتها عن بيئتها ومنطقها الخاص، بل 
ووخزتها املواتية، ضمن مشيهدية رسدية 
وبنيية هندسيية خاصة، فمين وإىل الرؤيا 
املحورية تتابيع دوائر متواليية متداخلة، 
وقيد تبيدو »الحكايية« مكتملية تماًما يف 
مطلع قصييدة ما، لكنها تبدأ من جديد يف 
املقطع التايل من زاوية مغايرة واستعارات 
ذليك  ويتمظهير  إضافيية،  ومجيازات 
بوضوح يف »أرق« وقصائد أخرى تحاكي 
الحنيني والحيرب وامليدن والطبيعة لكن 
هذه املحاكاة ال يتم استحضار مكوناتها 
ضمن الخيال الشيعري وحسب، بل عرب 

التقيص االبتكاري.
أحياًنيا ال أسيتطيُع النوَم/ كميا يحدُث 
هذِه الليليَة/ يخّيم الصمُت/ ليُه إيقاُع 
رحيِل صديٍق قديم/ رّبميا ألنَّ النافذَة/ 
بقيْت بال تلَك السيتائِر/ التيي ألفُتها يف 
بيٍت قدييٍم/ لم أعيد أذكُر أييَن/ ومتى 

سكنُته.
بأسيلوب ميوح ال يأبه ببالغية الكلمة 
بذاتهيا، بل براكيبها بيدالالت مفردات 
أخيرى منتقياة بعنايية تمنيح ليألرق 
خصوصيية ميا، يحكيي الشياعر عن 
حالية أرق، لكين املعانيي ال يؤطرهيا 
التعبر، فللصمت ايقياع صديق قديم 
وربميا كانيت السيتائر وراء رحيليه، 
وربما كانت سيبب أرقه.. وربما أرقه 

املريض أو املمتع أو أرقه التأميل.
كأّن الوقيَت يطارُد املناماِت/ وأنا ُهنا 
يف الليِل/ أهيادُن العتمَة/ كي يصبَح 
النيوُم أرساًبيا من الطييوِر/ وتتبّخُر 

النبوءاُت السوداُء/ يف غفلٍة مّني.

بناء محكم
بانزياحات مجازية واستعارات مغايرة، ويف 
الفضاءات ذاتهيا والحالة املربكة بني املعنى 
السيائد لألرق ومعناه املستجد، يتابع البكر 
رسديته املشيهدية يف بنياء هنديس محكم ال 
يخرج الكلمة من سياقها وقلق معناها، وال 

القصيدة من منطقها الخاص.
خيارج غرفته ثّمَة حياٌة لكنهيا »صامتة«.. 
األشجاُر مشيغولٌة باألوراِق الجديدِة، وحتى 
النظارات ال تيرى ما يقرأُه الصمُت يف كتاٍب 

أبيَض بال كالم.
كنزيٍل يف فندٍق ال يسكنه أحٌد/ منيسٌّ تماًما/ 
إال من نظياراٍت/ ال ترى ما يقرأُه الصمُت/ 
يف كتاٍب أبيَض بال كالم/ يتحّدث عن أطفاٍل 
من سيوريا/ حاولوا عبوَر البحيِر/ وطاُفوا 

هناك.
عين  الحكاييات  دوائير  الشياعر  ويتابيع 
»الحكاية« ويسيتحرض األصدقاء والجران، 
وأشيياءها،  واألمكنية  سيورية،  وأطفيال 
والطبيعة بليلها وأقواس قزحها.. ويف مقطع 
القصييد األخير، يرجع للتارييخ ويحرُضه 
دونكيشيوت باحًثا عين فارٍس مثليه يبارُز 

السهَر يف رسيره.
.. يرميي رمَحه/  يف الخارِج/ يرُك الحصاَن 
وحيًدا./ نبّدُد اللييَل مًعا/ ندماَء بال حدود/ 

ن  كأ
وال  األبيد/  إىل  ييدوُم  األرَق 

يأتي من مكان.
إن هيذه التقنيية الرسديية ليم تتوقف عىل 
حاالت نفسيية معينة كالشعور بالوحدة أو 
الوحشية أو األحاسييس الداخلية لإلنسان، 
بيل تعدتها لتطيال الطفولية والصبا كما يف 
قصيدة »بدايات« والحيرب والحنني للوطن، 
»الحسيكة دائًميا« والحيوار ميع األمكنية 
والطبيعية، »أشيجاُر لنيدن«.. وغرهيا من 
القصائيد ضمين جدليية موحيية بيني األنا 
واآلخر والذاتي واملوضوعي، وصوالّ إىل عالقة 

مفتوحة بني القصيدة والقرّاء.

التقيص االبتكاري
فعل التقيص بيني »املعجمي واالصطالحي« 
يتمظهر بمعان متعددة عند الصحايف بشير 
البكر، فالذي أقيص عن وطنه، ما زال يتقىص 
ذاكيرة الطفولة، وأوجياع الغربة واالغراب، 
والشيوارع  واألمكنية  األصدقياء  يتقيىص 
ويسيتحرض رشيطيه الخياص مين املايض 
العميق لبحثه عين صور الحارض الجديدة.. 
البكر بحْدسيه الصحايف يتقىص حقائق عن 
اليذات واآلخر لكنه ال يصيل إىل أقىص رؤياه 

نيه  أل
وال  باملحصيالت  يؤمين  ال 

بالنهايات املطلقة.
يف الكأِس األخر/ سييكوُن علينا النسيان/ 
مثلميا يف كافيِة األوقياِت/ التي كنا نأسيُف 
فيهيا/ عىل بقيِة الحكايِة/ يف جملٍة ال بدايَة 

لها.
يف تقّصييه لألمكنية وذاكرتهيا ال يسيتعني 
البكر بيأدوات وصفية أو كلميات بالغية أو 
مرادفات جمالية.. يتقىص البكر »الحسكة« 
بأبعادهيا التاريخيية والجغرافية وصرورة 
وسيرورة الحيياة فيها.. يسيتعيد طفولته 
ويتذكير بيته الكبر بيني الفراِت ودجلَة عىل 
ضفاِف الخابوِر ومدرسته وجرانه.. يتذكر 
الحقول بفالحيها ورائحة تعبهم ومواسمهم 

وطقوس حياتهم.
يف مثِل هيذا القييِظ/ كانت رفيوُف القطا/ 

ترافُق املالياِت/ من قرى الحسيكِة/
باتجاه املخاضياِت البعيدِة عىل الخابور/ يف 
تلك األياِم/ كان القطا يرسم حدوَد الجزيرِة/ 
من نصيبني إىل الفيرات/ ومن مارديَن حتى 

الرقة/ سارًحا يف قمِح العشائر.
يف الدييوان وجدانييات ومناجياة وحيروب 
وحنيني وأطيالل وطين، وعواطيف ومحبة 

»جربانية« ووحشة وأرق.. فيه حياة 
كاملة، وبتدوينه ألي حالة من هذه 
الحياة يغدو تقيص األشياء واألمكنة 
هدًفا ووسييلة لتحديد نقاط ارتكاز 
تداعييات، مهما وضحت أو غمضت، 
تصيب يف مجيرى حكايية الشياعر 
وتوليد برسدية مشيهدية خصوصية 
شيعرية يدرك البكر عمقها التاريخي 
واأليديولوجي  والنفييس  والفلسيفي 
بدقة متناهية، تمنح - رغم شيمولية 
املشيهد يف بعض القصائيد- ملا أنتجه 
التقييص املبدع أبعاًدا متباينة ومعاني 

متعددة.
ففيي »نهيار لنيدن« تفاصييل مدينة 
بطقسها وناسيها وشوارعها وبيوتها 
وأضوائها وعتمتهيا وبردها، بهدوئها 
وصخبهيا.. وميع كل نبضهيا ثمة من 
يتقيىص حياة هذه املدينية املنفى بكل 
حيادية، ويعييش يومياتهيا التي ربما 
عاشها من قبل وحيًدا بوحشته وأرقه..

كان نهياًرا ضائًعيا/ نسييُت أن أخّميَن 
شيًئا/ من أجِل املساِء/ حني أرفُع نخبي 

وحيًدا/ مثَل مرشٍد يف مأوى للفقراء.
هيذا التداعيي بيني اليذات واملوضوع، يف 
ظيل شيمولية املشيهد، منيح للقصيدة 
استعارات ومجازات ولدت تواترًا شعرًيا 
فتيح أبيواب التأويل وأثار أسيئلة جديدة 

عن نهار آخر يف لندن أو يف املنايف.
وراَء  أرَسى  لنيدن/  نهياِر  يف  ضيوَء  ال 
الّنوافيِذ/ ننتظُر رحيَل الشيتاِء البطيِء/ 
الطويِل كنيدٍم متأّخر/ تطُفو الشيمُس/ 
مثَل شمعٍة صغرٍة/ يف بيٍت عتيٍق/ ينضُح 

بالرطوبِة.

عناوين وهواجس
درجيت العادة عىل أن يحمل الديوان عنوان 
قصييدة ميا مين قصائيده أو اسيم بلد أو 
شيخصية أو مكان ما.. لكن »آخر الجنود« 
هذا العنوان البسييط العميق املوحي أراده 
بشير البكر أن يكون من وعين الجو العام 
لقصائيده وفضياءات رؤيتهيا، وجياء هذا 
الغيالف بفنيية الفتية ومعيربة لتواكيب ما 
أراد الشياعر. يف حني ثمية تكرار، وقد يكون 
مقصوًدا، وقد يكون مرتبًطا بأنماط املخزون 
اللغوي للشياعر، تكرار لعناوين من دواوين 
سابقة، ولعناوين قصائد تختلف مضامينها 
يف هذا الديوان، كباريس، والشجرة، ولحظة، 
وأرق، والشيام..  كميا نالحظ وجيود تكرار 
ملفيردات مثيل محطية، وخرييف، وغيمية، 
ولييل.. يف عدة عناويين، باإلضافة إىل تكرار 
كلمة )كالشجرة مثاًل( بعينها بني ثنايا عدة 
قصائد. وحنَي تلتقيان/ تصران رشاًعا/ يف 
الفراِغ الشاغِر من الرسيِر/ حينئٍذ لن تتذكَر/ 
ما تجرُشه أسناُنَك/ وال شجرَة التفاِح/ التي 
غّطيَتها بوشياٍح/ عنَدما رأيَتها/ وحَدها يف 

الربِد/ تبّدُل أوراَقها.
ومع كل هيذا ترتبط عناويين القصائد عند 
البكر برؤيتهيا ومضامينها بخيوط واضحة 
تارة وخفية تيارة أخرى، لكنها تبقى ضمن 
بناء القصيدة املتماسك. وتجدر اإلشارة هنا 
إىل عنوان »بورتريهات« الالفت الذي يشيكل 
إطياًرا لصيور أصدقياء ومعيارف، وأخيوة 
وأبناء، شيعراء وشهداء، لكنها ليست مجرد 
أسيماء وذكرييات، إنهيا من صليب تجواله 
يف العواصيم واملنيايف ومعايشيته لثقافيات 
شيعوب، وتقاطعاتيه ميع نمياذج متباينة 
مفعمة بالخييال املبدع، جمعها اإلطار لكنه 

ليم يؤطرهيا، بل واكبيت فضياءات وأجواء 
الديوان.

ومميا قاله لصديقه تشيارلز سييميك الذي 
يتشيارك معه الحرب: يا سيّيد سييميك/ لم 
نكفَّ عين املوُت/ ليم يتوقِف القتيُل/ انظر 

ماذا حلَّ بالبيوِت
يف األريياِف وامليدِن/ دماٌر كأّننا سينبقى يف 
اليرباري/ لن نرجيَع من الحرِب وسييمتهُن 

الجنوُد صنعَة القتل.

الحرب كالزمة
مفردة الحرب تتسيلل إىل أغلب قصائد بشر 
البكر، خلسية تارة، ومبارشة تارة أخرى، يف 
سيياقات مختلفة أو تعبرات عابرة أحياًنا، 
ويف مواقيف صادمية أحياًنا أخيرى »كأنَّها 
ليم تُكْن ثيورًة«.. فهيل الحرب هاجسيه أم 
هواجسيه، وهيل كانيت يف ثناييا قصائيده 
قبيل الثورة السيورية.. وما اليذي قد يؤديه 
من أغيراض شيعرية أو أيديولوجيية تكرار 
هذه املفيردة وغرها؟ وكيف تبيدو املفردة 
كالزمة يف سيياق القصييدة. وكّنا نظُن/ أن 
أحًدا سيوف يغسُل املالبَس/ امللطخَة بالّدِم/ 
ويرفو الثقوَب التي تركها الرصاُص/ لكّنها 

ظلت معلقًة فوق الحبياِل/ بآثيار البيارود.
عنيوان  حمليت  التيي  القصييدة  هيذه  إن 
»الحيرب« بعييدة كل البعيد عن الوحشيية 
والعنيف والقتيل والحرائق والدميار، لكنها 
قريبة مما أسفرت عنه، فاألحداث بنتائجها 
تنبش أملًا كان وسييبقى، وتيرك أثرًا عميًقا 
ملطًخا برائحة البارود. يف حني تتسيلل هذه 
املفردة يف قصيدة املحطة األخرة، وال تخرج 
عن السيياق العام لبنائها، وال تخرج الكلمة 
عين بيئتهيا، لكنها وخيزة لكل مين عايش 
وعاييش الحيروب. قلُت دعني أعيوُد/ قد ال 
تعربييَن/ وال أرى أحيًدا/ وأكيوُن وحييًدا يف 

املدينِة
رّبما ترجُع يلَ الحكايُة ذاُتها/ تلَك التي أبحُث 

عنها/ وال أجُدها منذ العام األول للحرب.
إن هذه الالزمية »الحرب/الثيورة« مبثوثة 
يف ثناييا أغليب قصائيد الديوان رغيم تنوع 
موضوعاتهيا ورؤياها، ففي »آخير النهار« 
سياعي الربيد العائد مين الحرب، ويف »أنيس 
ويف  والنياشيني،  بالحيرِب  كافيرًا  الحياج« 
»فرحيان« قبل أن تقيَع الحيرُب بقليل، ويف 
للثيورة،  األوُل  الطفيُل  الخطييب«  »حميزة 
وغرهيا من األمثلية. وإن لم توجيد املفردة 
واضحية أو مواربة فإنها تأتيي موحية بما 
تركته أو فعلته الحرب، كما يف قصيدة أرق.

.. إال من نظاراٍت/ ال ترى ما يقرأُه الصمُت/ 
يف كتاٍب أبيَض بال كالم/ يتحّدث عن أطفاٍل 
من سيوريا/ حاولوا عبوَر البحيِر/ وطاُفوا 
هناك. ثمة خصوصية يف عالقة الشياعر مع 
هذه الالزمة، تراكمت عرب تجربته الحياتية 
والشعرية، فبشر البكر الذي يتذكر النكسة 
وتبليور وعييه ميع أيليول األسيود وحيرب 
ترشين.. وبلور مواقفه الفكرية واتجاهاته 
السياسيية ميع بدايية تيل الزعير وهروبه 
مين االعتقاالت يف سيورية إىل حصار بروت 
والحيروب األهليية يف اليمين.. بشير اليذي 
عياش وعايش كل هيذه األحيداث الدموية 
واملأسياوية.. صيارت »للحيرب« يف أعماليه 
وتاريخيية  وأيديولوجيية  سياسيية  أبعياد 
أسسيت ملرجعييات عميقية اختليط فيهيا 
اإلنساني مع الفكري والوجودي والشعري، 
وارتبطيت بثنائيية الوطين.. الوطين املدمر 
املحروق املسيلوب.. والوطن األطالل الحنني 

الطفولة الهوية االنتماء.

»ألف ليلة وليلة«.. من نبحث عنه بعيدًا.. يقطن قربنا
           عبد السالم بنعبد العالي

هيذا الكتياب عيودة جديدة لصاحيب »العني 
واإلبيرة« إىل كتياب »اللييايل«. بعيض النقاد 
ارتأى أنها عيودة ترمي إىل إبراز أهمية كتاب 
»ألف ليلية وليلة« من جديد، وكشيف قيمته 
يا فرييًدا يف الثقافة  التيي تتمثيل يف كونه نصًّ
جيذوره  وإىل  غنياه،  إىل  بالنظير  العربيية، 
املمتيدة »مين الثقافيات اإلنسيانية األخرى 
وإليها«. هذه الرؤية القيمية األكسيولوجية 
والتنجيميية )أي التيي تعتمد فكيرة التأثر( 
جعلت أصحاب هذه القيراءة يؤّولون عنوان 
كتاب كيليطو عىل أنه تذكر باألشياء الثمينة 
التيي نمتلكهيا بيني أيدينيا، إال أننيا ال نقّدر 
قيمتها وال نتبّينها قربنيا، فنذهب إىل البحث 
عنهيا بعييًدا يف ترجماتهيا وتأويالتهيا عنيد 
املسيترشقني.أعتقد أن عبيد الفتياح كيليطو 
بعيد عن هيذه الرؤيية القيميية والهوّياتية 
لتارييخ األدب. فهو ال يهيدف إىل أن يثبت أن 
كتاب »اللييايل« اتخذ قيمة كيربى يف الثقافة 
العربيية منذ ظهوره، وأننيا ضيعناه لنبحث 
عنه بعيدا. فحتيى إن افرضنا عنده تمجيدا 
لهيذا الكتاب، فلن يكون ذليك إال عىل طريقة 
السيارد الربوسيتي الذي ينيوي تأليف كتاب 
مطيول كأليف ليلة وليلية، لكنه، كميا يقول 
»سييكون شييئاً مختلفاً«.يود كيليطو، عىل 
عادته، أن يرصد »منطق املعنى« الذي يحكم 
املخيال اإلنساني. من هنا ذلك الطابع املقارن 

الذي يسيم منهج الكتاب بكامله، سعياً وراء 
الكشف عن املنطق الذي يحكم، ليس املخيال 
العربيي وحده، وإنميا مخيال اإلنسيان بما 

هيو كائن يحييا بالرميز ويتغيذى عليه. من 
هيذه الوجهة تتسياوى النصيوص وتتناّص 
فيميا بينها، فيصبيح »منطق املعنيى« الذي 

تفصيح عنه النصوص األدبيية غر بعيد عن 
ذليك الذي يثوي خلف النص املقدس. من هنا 
ذليك االنتقال الذي يطبع الكتياب يف مجمله، 

واليردد بني »الليايل« وبني »سيفر التكوين«، 
و»األوديسية«، وملحمية جلجامش، و»جاك 
القيدري«، و»البحيث عين الزمين الضائع«، 
بورخييس،  وكتابيات  األنبيياء،  وقصيص 
و»الكوميدييا اإللهيية«، بيل وحتى القصص 
املصورة.ال نقصد بذليك أن الخيال يعمل عىل 
النحو نفسيه يف جميع هيذه األعمال، وإنما 
هنياك تقاطعات وبنيات وأشيكال تردد هنا 
وهنياك، وعالقات هوية واختيالف بني هذه 
النصوص، بحيث إن إدراك دالالتها ال يستقيم 
مين غر التقريب بينها لرصد منطق »الهوية 
واالختالف« الذي يتحكم فيها.ال عجب أن نجد 
أنفسينا نتنقل بيشء من »القفز والوثب« مع 
كيليطو من »الليايل« إىل رواية »جاك القدري« 
لديدرو، إىل »أوجيني غراندي« لبلزاك، ورواية 
»الّسجينة« ملارسييل پروست. ومن بلزاك إىل 
اإلليياذة فالكوميدييا اإللهية، من السيندباد 
إىل روبنسيون كيروزو، ومين روايية دييدرو 
إىل القصية املؤطيرة ألليف ليلة وليلية، ومن 
جلجاميش اىل شيهريار... قد ييردد الكاتب 
بعض اليشء يف بعض األحيان فيتساءل فيما 
يتعليق بيي »الكوميدييا اإللهية« عىل سيبيل 
املثال: »لسيت أدري هل تجوز املقارنة، لكّني 
أحس أّن أشيعار دانتي يمكن أن تحمل بعض 
اإلضياءة لحكاية السيندباد. فيي »آخر بحار 
الدنيا« هو إىل حّد ما البحر املهلك الذي غرقت 
فيه سيفينة أوديسيوس«. منذ ترجمة غاالن 
لي »الليايل« »بيدأ زمان تناىس فيه الرواة بنت 

زيوس وتعودوا عىل وضع قولهم تحت رعاية 
شهرزاد«. منذ هذه الرجمة والكتاب ما يفتأ 
ُيقرأ ويسيتلهم: »يحلم سيتاندال أن ينسياه 
حتى يسيتأنف قراءته بنفس متعية القراءة 
األوىل، والسيارد الپروسيتي يقرأه »من دون 
انقطياع«. بل إن الكتاب لن يفتأ يرجم، وهو 
لم يرجم كما ترجم باقي الكتب.  بل إن »كّل 
مرجم، بحكم مزاجه أو بخضوعه إلرغامات 
عرصه، حاول تقديم نسخة خاصة به، وركز 
اهتمامه عىل واحد من أوجه الكتاب املتعّددة. 
وهكيذا صار عندنا من اللييايل بقدر ما عندنا 
من مرجميني: »لدينيا ليايل أنطيوان غاالن، 
ليايل جوزيف شيارل مياردروس، ليايل روني 
خيوام، لييايل إدوارد وليام لني، ليايل ريشيارد 
بورتون، ليايل رفائيل كانسيينوس أسيينس، 
ليايل فرنسيسكو غابريييل، ليايل إيّنو ليتمان، 
ليايل سيلفادور ِپيْنييا... «.  كان عىل »الليايل« 
أن »تنتعيش« يف كل هذه الرجميات وتبتعد 
عين الثقافية العربيية كي تقيرب منها، »إذ 
ينبغيي االفيراق ليتحّقيق االجتمياع، تنبغي 
التييه  ينبغيي  الربيح،  ليتحّقيق  الخسيارة 
ليتحّقق الوصول«.  فهل كان للثقافة العربية 
أن تذهيب بعيداً بحثياً عن كنيز، بينما الكنز 
موجيود يف البيت؟ ربما، »فللوصول اىل الكنز، 
يجب مغادرة املسيكن والتقاط خرب موضعه 
مين مكان آخر. الكنز موجيود حقاً يف املنزل، 
يف الجيوار، لكّن الخريطة التي تدّل عىل محلّه 

الّدقيق بعيدة ونائية«.
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كيفية جتنب كارثة مالية عاملية
           جيفري د. ساكس

عندما تنزلق س�يارة واحدة عىل طريق 
جلي�دي، يمكن أن ي�ؤدي ذلك إىل تحطم 
خمس�ن س�يارة، وهذا م�ا يحصل مع 
األس�واق املالية الدولي�ة، إذ أدى تخلف 
املكسيك عن سداد الديون يف عام 1982، 
إىل تراكم ديون عرشات الدول، وتس�بب 
خفض قيمة العمل�ة يف تايلند، يف يوليو 
1997، باألزم�ة املالية اآلس�يوية، كما 
أدى إف�اس ليم�ان براذرز يف س�بتمرب 
2008، إىل اندالع الركود الكبري يف جميع 

أنحاء العالم.
ويج�ب أن تك�ون مؤسس�ات التمويل 
الدولية أذكى من أن تبدأ بانهيار 2020 
بسبب كوفيد- 19، وستخضع حكمتها 

لاختبار قريبا.
إن األرجنت�ن كانت تعي�ش أزمة ديون 
مرة أخرى، حت�ى قبل أن يلقي كوفيد- 
19 باالقتص�اد العامل�ي يف أس�وأ رك�ود 
اقتصادي منذ الكس�اد العظي�م، وكما 
ح�دث يف كث�ري م�ن األحي�ان يف تاريخ 
األرجنتن، التي تعاني مش�كلة التخلف 
عن السداد، أثبتت اتفاقية غري مدروسة 
م�ع دائن�ن متمردي�ن يف ع�ام 2016، 
الت�ي أعقبتها عودة رسيعة إىل أس�واق 
الس�ندات، أنها كانت حلما يراود رئيس 

األرجنتن آنذاك، ودائني البلد.
وق�وض العجز امل�ايل االس�تقرار، إذ لم 
ينج�ح برنامج اإلنقاذ لع�ام 2018 مع 
صن�دوق النق�د ال�دويل، وأثبت�ت ديون 
األرجنت�ن، الت�ي له�ا مع�دالت فائ�دة 

مرتفعة للغاية، أنها غري مستدامة.
وم�ع ذلك ل�م تكن األرجنت�ن املقرتض 
الوحي�د، إذ دفع�ت معاي�ري اإلق�راض 
املالي�ة،  األس�واق  بفض�ل  املتس�اهلة 
ونتيجة للس�يولة الواف�رة التي ضخها 
والبن�وك  الف�درايل،  االحتياط�ي  بن�ك 
املركزي�ة األخ�رى، بالعديد م�ن البلدان 
النامية إىل االقرتاض بكثافة يف السنوات 
األخرية، وتم االعرتاف، عىل نحو متزايد، 
ب�أن ضائق�ة الدي�ون الس�يادية تمثل 
خطرا ش�اما رئيس�ا، وكانت جلسة يف 
اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدويل 
لع�ام 2019 تحم�ل عن�وان »معالج�ة 
الدي�ون  أزم�ات  م�ن  التالي�ة  املوج�ة 

السيادية«.
انهي�ار  أدى   ،19 كوفي�د-  س�ياق  ويف 
أس�عار النفط يف مارس، وب�دء اإلغاق 
اإلي�رادات  وتراج�ع  العامل�ي،  ش�به 
الحكومية، واإلنف�اق العام الضخم من 
أجل بقاء الس�كان عىل قي�د الحياة، إىل 
أزم�ة مالي�ة عاملية لم يس�بق لها مثيل 
يف زمن الِسلم، وس�ريتفع عجز املوازنة 
األمريكية إىل حوايل 18 يف املئة من الناتج 
املح�ي اإلجمايل، أو أعىل من ذلك، وفيما 
يتعلق العديد من االقتصادات الناش�ئة، 
ال يمك�ن أن تكون الص�ورة املالية أكثر 

قتامة.
ولك�ن حت�ى يف ه�ذا الس�ياق، قدم�ت 
األرجنتن عرضاً واقعيا ومناسبا إلعادة 
هيكل�ة الدي�ون لدائنيه�ا، ويج�ب عىل 
دائنيها االس�تجابة له بإيجابية، وهذه 

تفاصيل العرض:

يحمل الدين الحايل لألرجنتن متوس�ط 
مع�دل فائدة يبل�غ 7 يف املئة، وهو أعىل 
بم�ا يقرب من س�بع نق�اط مئوية من 
الفائ�دة الصفري�ة التي دفعته�ا أملانيا 
عىل س�نداتها الحكومية ملدة 30 عاما، 
وما يقرب من ست نقاط عن فائدة 1.2 
يف املئة الت�ي دفعتها الخزانة األمريكية، 
والحظت األرجنتن بحق أن معدل فائدة 
بقيمة 7 يف املئة س�يؤدي بالرضورة إىل 
التخلف عن الس�داد. وقد وافق صندوق 
النقد الدويل عىل أنه مرتفع عىل نحو غري 
مس�تدام، فبالكاد هناك حكومات– بما 
فيها حكومة الواليات املتحدة- يمكنها 
أن تتحم�ل معدل فائدة بقيمة 7 يف املئة 

يف هذه البيئة االقتصادية.
ويق�ول دائن�و األرجنتن إنه�م بحاجة 
إىل مع�دل فائ�دة بنس�بة 7 يف املئ�ة، أو 
حتى أعىل، بس�بب احتمال التخلف عن 
الس�داد، ولكن يبدو أنهم ال يدركون أنه 
إذا تم تخفيض مع�دل فائدة األرجنتن 
ليق�رتب من س�عر الفائ�دة يف الواليات 
املتح�دة، ف�إن التخلف عن الس�داد لن 
يحدث بالرضورة، كما أن معدل الفائدة 
املرتفع بنسبة 7 يف املئة هو نبوءة ذاتية 
التحقيق: إنه يجعل التخلف عن السداد 
أم�را ال مف�ر من�ه، يف ح�ن أن ذلك لن 
يحدث بالرضورة إذا كان س�عر الفائدة 

منخفضا.
واقرتحت األرجنتن إعادة تمويل الدين 
الحايل بمعدالت فائ�دة آمنة منخفضة، 
الحاج�ة إىل ف�رض  وم�ن ث�م تجن�ب 
»تخفيض« ع�ىل رأس املال. )يف الواقع، 

تماشيا مع القانون األرجنتيني، يتضمن 
عرض الرصف تخفيض�ا رمزيا صغريا 
للقيم�ة االس�مية للديون، ال�ذي يجب، 
من وجه�ة نظري، إلغاؤه يف أي صفقة 
نهائية( وعىل غرار عملية إعادة تمويل 
الرهن العقاري، فإن الس�ندات الحالية 
سيتم استبدالها بسندات تعكس أسعار 
الفائ�دة املنخفض�ة اليوم، ولك�ن، بدالً 
من معدل فائدة يس�اوي س�عر سندات 
الخزان�ة األمريكي�ة، تق�دم األرجنت�ن 
معدل فائ�دة بنس�بة 2.3 يف املئة، أعىل 
من عوائد س�ندات الخزان�ة يف محافظ 
دائنيه�ا، وهن�اك تفاصي�ل ع�ن فرتات 
إمهال، واملسارات الزمنية لعمليات أداء 
الفوائد الت�ي يجب التفاوض بش�أنها، 
وصقله�ا، ووض�ع اللمس�ات األخ�رية 
عليه�ا، يف ض�وء الحقائ�ق االقتصادية 

املروعة واملتطورة.
ولك�ن أط�وار الدائن�ن غريب�ة، فه�م 
يزعم�ون أن األرجنت�ن تفرض خفضا 
الرغ�م  ع�ىل  الدي�ون،  لقيم�ة  كب�ريا 
م�ن ع�دم وج�وده أساس�ا، إذ تقرتح 
حكوم�ة األرجنتن عائ�دا آمنا أعىل من 
س�عر الفائدة اآلمنة للوالي�ات املتحدة، 
وعرضها صحيح من الناحية املنطقية، 
فلم�اذا عليه�ا أن تلت�زم بس�عر فائدة 
مرتفع للغاية يسبب خطر التخلف عن 
الس�داد الذي يقوم علي�ه؟ وملاذا يفضل 
الدائن�ون تخلف األرجنتن عن الس�داد 

عىل التعايف االقتصادي؟
إن الدائن�ن يحس�بون خف�ض قيم�ة 
الدي�ون املزعوم�ة يف ع�رض األرجنتن 

باس�تخدام معدل خصم بقيمة 12-10 
يف املئ�ة، كما لو أنهم يس�تحقون عائدا 
خالي�ا من املخاطرة بنس�بة 10 يف املئة 
أو أع�ىل، عندم�ا يكون معدل س�ندات 
الخزان�ة األمريكية أع�ىل بقليل من 1 يف 
املئ�ة، وتس�اير الصحاف�ة املالية هذه 
الظروف، حيث تش�ري بدافع اإلحساس 
تف�رض  األرجنت�ن  أن  إىل  بالواج�ب 
خفضا كب�ريا عىل الدائنن، بينما هي ال 
تفعل ذل�ك، ويف الواقع، تقوم األرجنتن 
بخف�ض معدل الفائ�دة املعرض لخطر 
التخل�ف عن الس�داد إىل معدل فائدة لن 

يسبب ذلك.
وس�أضيف نقطة أخرى، يمكن لبعض 
أو  الودودي�ن،  الرس�مين  الدائن�ن 
املؤسس�ات املتعددة األطراف، تحس�ن 
بع�ض  الصفق�ة م�ن خ�ال ضم�ان 
ع�ىل  كله�ا  أو  األرجنت�ن  مدفوع�ات 
الس�ندات الجديدة، وس�يكون مثل هذا 
الضم�ان رهان�ا آمنا تمام�ا: مع معدل 
الفائدة املنخفض، وهيكل االس�تحقاق 
الجدي�د، ل�ن تتخل�ف األرجنت�ن ع�ن 

السداد.
وغالبا ما تصاب األسواق املالية العاملية 
بحال�ة من الذعر عندما يب�دأ بلد واحد، 
ناهيك عن العدي�د من الدول، باالنزالق، 
 40 إىل   30 هن�اك  أن  املحتم�ل  م�ن  إذ 
دولة تعاني ضائقة مالية ش�ديدة اآلن، 
وتحت�اج جميع ه�ذه ال�دول إىل إعادة 
تمويل ديونها ه�ذا العام والعام املقبل، 
إىل أن يعيد االنتعاش من الوباء النشاط 
االقتص�ادي العامل�ي، ويعي�د اإليرادات 

إىل  الحاج�ة  م�ن  ويقل�ل  الحكومي�ة، 
نفقات الطوارئ.

ويف مثل هذه الحاالت، تتطلب العقانية 
الجماعية يف األس�واق املالية توجيهات 
من صندوق النقد الدويل، وقيادة عدد من 
الدائنن الرئيسين، وإال سيؤدي ذلك إىل 
سباق الدائنن عىل انتزاع املوجودات، إذ 
يقول كل دائن لآلخر: »أنت تعيد تمويل 
الدين يف حن أتلقى السداد، شكرا لك«.

وإذا ت�م التعام�ل بحذر م�ع مدفوعات 
خدم�ة الدين له�ذا العام، يمك�ن إعادة 
رس�ملتها، بمعدالت فائ�دة منخفضة، 
بل يجب ذلك من أجل تجنب تراكم مايل، 
وإذا لم يكن األمر كذلك، فإن عام 2020 
س�يمثل حلقة جديدة مدِمرة من األزمة 

املالية العاملية.
وعندما أصيبت البنوك بحالة من الذعر 
يف عام 1907، كان جي بريبونت مورغان 
ومرصفه من قاد النظام املايل بعيدا عن 
حاف�ة الهاوي�ة، ويف ع�ام 2020، يجب 
 BlackRock أن يكون القائد هو رشكة
)ب�اك روك(، الت�ي كانت تدي�ر أصوال 
بقيم�ة 6.5 تريليون�ات دوالر يف نهاي�ة 
الربع األول من الس�نة املالية، وهي أحد 
الدائنن الرئيس�ين لألرجنتن، ويمكن 
ل�ب�اك روك أن توج�ه حملة الس�ندات 
إلع�ادة تموي�ل ديون األرجنتن بس�عر 
فائدة آمن، وأن تفعل اليشء نفس�ه مع 
املقرتضن الس�يادين اآلخري�ن، الذين 

يعانون من الوباء.
لقد جاء دورك، الري فينك، للمس�اعدة 

يف منع وقوع كارثة مالية عاملية.

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد  : حجة وفاة / 1225
التاريخ 2020/5/14

اعان
 اىل املدعو / احمد قيس محمد

اعان
قدم طالب حجة الوفاة  قيس محمد عبد 
الزه�رة طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه 
استصدار حجة وفاة بحق املدعو ) احمد 
قي�س محمد( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها 
خال عرشة ايام من تاريخ نرش االعان 
وبخاف�ه س�يتم النظ�ر بالطل�ب وفق 

القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
��������������������������������

اعان 
اىل املته�م الغائب / الرائد احمد ش�بيب 

مسري رضغام السعدون .
املنس�وب اىل / مديرية رشطة محافظة 

البرصة واملنشات .
العنوان / محافظ�ة البرصة – الزبري – 

محلة الرشيد – قرب عمارة العوهي .
بما انك متهم وف�ق املادة ) 5 ( من ق ع 
د رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر 
عملك بتاريخ 15 / 9 / 2015 ولحد االن 
وملجهولي�ة اقامتك اقت�ى تبليغك بهذا 
االعان عىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االمن الداخي االوىل / املنطقة الخامسة 
الب�رصة خ�ال م�دة ثاث�ون يوما من 
تاريخ تعليق هذا االعان يف محل اقامتك 
ومقر عملك وتجيب عن التهمة املوجهة 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد 
) 65 و 68 و 69 ( م�ن قان�ون اص�ول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي 

رقم 17 لسنة 2008 .
العميد الدكتور الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

��������������������������������
مديرية رشطة محافظة بغداد 
مديرية رشطة بغداد الرصافة 

مديرية رشطة الكرادة 
مركز رشطة املسبح 

العدد : 10102 
التاريخ : 16 / 5 / 2020 

م / تعليق اعان 
بموج�ب كت�اب محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخي االوىل للمنطقة الثالثة ذي العدد 
) دع�اوي / غ / 1506 ( يف 17 / 2 / 
2020 م�ع مرفق مقتبس حكم املرقم ) 

162 / ج / 2020 ( 
1 – حكمت املحكم�ة غيابيا عىل املتهم 
اله�ارب امل�ازم / عقي�ل رش�يد كاظم 
ش�عيب العبودي بالس�جن الشديد ملدة 
خمس سنوات استنادا الحكام املادة ) 5 
( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
وبدالل�ة املادتن ) 61 / اوال و 69 / اوال 
( ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه من 
تاري�خ 6 / 6 / 2009 وع�دم التحاق�ه 

لحد االن .
2 – ط�رده من الخدم�ة كعقوبة تبعية 
اس�تنادا الحكام املادة ) 38 / اوال ( من 

ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل .
العمومي�ن  املوظف�ن  اعط�اء   –  3
صاحي�ة القبض عىل امل�دان اينما وجد 
لتنفي�ذ الحك�م الصادر بحقه اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / ثانيا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 .
4 – ال�زام املواطن�ن باالخبار عن محل 
اختفاء املدان اس�تنادا الحكام املادة 69 

/ ثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 .
5 – حج�ز ام�وال املدان املذك�ور اعاه 
املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 69 / رابع�ا م�ن ق أ  د رق�م 17 

لسنة 2008 .
املقدم 

روكان ندمان فليح 
ضابط مركز رشطة املسبح 

��������������������������������
مجلس القضاء االعىل 

دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : با 

التاريخ : 17 / 5 / 2020 
اعان مفقود 

م / تبليغ 
اسم املفقود / احمد عمران عيىس 

بتاري�خ 17 / 5 / 2020 قدمت ) زوجة 
( املدعو ) احمد عم�ران عيىس ( تطلب 
في�ه نصبها قيمة علي�ك لكونك خرجت 
بتاري�خ 20 / 1 / 2016 ول�م تع�د لحد 
االن ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
ويف حال�ة عدم حضورك خال خمس�ة 
ع�رش يوم م�ن اليوم الثاني م�ن تاريخ 
النرش س�وف تنصب ) ملي�اء عبد الجبار 

حسن ( قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض 

احمد ابراهيم نصار 
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 6 / ب / 2020 

التاريخ : 18 / 5 / 2020 
اعان 

تنفي�ذا لقرار هذه املحكم�ة يف الدعوى 
املكتس�ب   2020  / ب   /  6 املرقم�ة 
الدرجة القطعية املتضمن ازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 2 / 291 م 28 طوقاتي 
بيعه�ا باملزايدة العلنية ملدة ثاثون يوما 
اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل للن�رش فعىل 
الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
مستصحبن معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة 10 % من القيم�ة املقدرة ان لم 
يك�ن م�ن ال�رشكاء وس�تجري املزايدة 
العلني�ة يف الي�وم الثاث�ون م�ن تاريخ 
النرش ويف الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا 
واذا صادف موعد املزايدة عطلة رسمية 
ففي اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور الداللية .
االوصاف :

1 – دار س�كن يق�ع يف منطق�ة الثورة 
يف املقدادي�ة مك�ون م�ن طاب�ق واح�د 
ويحت�وي عىل اس�تقبال وهول ومطبخ 
وصال�ة وغرف�ة ن�وم واالرضي�ة ص�ب 
كونكري�ت والس�طح ع�كادة علم�ا ان 

بناءه قديم ومساحته 252 م .
2 – القيمة التقديرية للعقار مبلغ قدره 

) 30000000 ( ثاثون مليون دينار .
القايض 

تحسن حسن فزع العقابي

رشطة كهرباء الزبيدية 
العدد: 636

التاريخ: 2020/5/3
مذكرة قبض

اىل// اعضاء الضبط القضائي
اس�تناد لصاحي�ات املمنوح�ة لنا بموج�ب احكام 
القانون اصول املحاكمات ق�وى االمن الداخلية رقم 
)17( لس�نة 2008 امل�ادة من�ه ماذون�ون بالقبض 
والتحري عن منس�وبنا الهارب )حسن دريس شنن 

حسن اليارسي(
 ��������������������������������������������������

االسم الكامل : حسن دريس شنن حسن اليارسي
اسم االم : حسنة كمر سلمان شبيب
محل اقامته : واسط/ ناحية واسط

مهنته : رشطي
اوصافه: لون الش�عر/ اس�ود   لون البرشه/ اسمر   

لون العيون / اسود
نوع الجريمه : ارتكاب جريمة الغياب الرسمي 

امل�ادة القانوني�ة : )5( من )ق0ع0د( رقم 14لس�نة 
2008
الرائد

رئيس مجلس التحقيق
��������������������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي  الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة النفط/ 
الرشك�ة العامة لتوزي�ع املنتج�ات  النفطية / فرع 
دياىل / باسم/ عماد حسام الدين نوري – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2020/118

مقتبس حكم غيابي
1  �اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي االوىل املنطقة الخامسة

2 � اسم املجرم الغائب : الرشطي عبد الله قاسم خلف سعود البنيان
3  � رقم الدعوى 2020/118

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  عام 2004
5 � تاريخ الحكم 2020/3/2

6 � املادة  القانونية )35/اوال وثانيا (  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنسوب اىل : مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات

8  �  خاصة الحكم : تبديل مادة االحالة من املادة 35 )32/اوال وثانيا( من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 املع�دل اىل امل�ادة )35/اوال وثاني�ا( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 ك�ون الفعل وقع قبل 
صدور تعديل قانون قوى االمن الداخي وعما باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

9 � عدم ش�مول املجرم اعاه بقانون العفو العام رقم 27 لس�نة 2016 عن التهمة املسنده اليه 
وفق احكام املادة )35( من ق ع د  رقم 14 لس�نة 2008 لعدم اعادة ما بذمتهم او تس�ديد مبلغ 

التضمن املرتتب بذمته  
10 � الحكم عىل املجرم )الرشطي عبد الله قاس�م خلف س�عود البنيان(  بالس�جن ملدة   )س�بع  
س�نوات( وفق احكام املادة 35/ اوال  وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من  ق أ د  رقم 17 لس�نة 
2008 الختاس�ه البندقية الحكومية املرقمة ) 2636977( نوع كاشنكوف ومخزن بندقية عدد 

)1( واحد عام 2004  
11 � تضمين�ه مبلغ مقداره ) 147,000( مائة وس�بعة واربعون ال�ف دينار عن قيمة البندقية 
املرقمة اعاه مع مخزن بندقية عدد )1( واحد وحس�ب االس�عار السائدة وقت الحادث استنادا 

للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق ع د تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
12 � ط�رده من الخدم�ة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عما باحكام املادة 41/اوال /أ من ق ع د 

رقم 14 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
13 � اعتبار جريمته اعاه مخلة بالرشف استنادا للمادة 21/أ 6 ق .ع 

14 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صاحية القاء القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
بحق�ه والزام املواطنن باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثانيا وثالثا  من 

ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
15 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008  
16 � تعميم اوصاف البندقيه  املوصوفة اعاه  وفق القانون

17 � تنزيل البندقية املرقمة اعاه مع مخزن بندقية عدد 1 واحد  من الذمة بعد اكتساب الحكم 
الدرجة القطعية وتسديده مبلغ التضمن  

18 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ن عب�د االمري جابر( البالغ�ة )25,000(  
خمس�ة وعرشين الف دين�ار  عراقي ترصف له م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 
2008 قابا لاعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2020/31/2
العميد الحقوقي

عباس نارص غريب
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1316

مقتبس حكم غيابي
1  �اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي االوىل املنطقة الخامسة

2 � اسم املجرم الغائب: : الرشطي اسعد كنبارداود سلمان
3  � رقم الدعوى 2018/1316

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  2006/9/11
5 � تاريخ الحكم 2018/10/22

6 � املادة  القانونية )35(  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 � املنسوب اىل : مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات

8  �  خاصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاه بقانون العفو العام رقم 27 لس�نة 
2016 ع�ن التهمة املس�نده اليه وفق احكام املادة )35( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 لع�دم اعادة الس�اح ال�ذي بذمته ولعدم تس�ديد مبلغ التضم�ن عن قيمة 

الساح 
9 � السجن ملدة ) سبع سنوات( وفق احكام املادة 35/ اوال من ق ع رقم 14  لسنة 
2008  وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من  ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 الختاسه 

املسدس الحكومي الذي بذمته واملرقم 
)FXB422(2006/9/11 نوع كلوك مع ملحقاته بتاريخ 

10 � تضمينه مبلغ مقداره ) 1,650,000( مليون وس�تمائة وخمسون الف دينار 
ع�ن قيمة املس�دس املختل�س اعاه وملحقات�ه و )30( ثاثون اطاق�ه من نوعه 

استنادا للفقرة ثانيا من املادة  35 من ق ع د  تستوىف منهما بالطرق التنفيذية 
11 � ط�رده من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عما باحكام املادة 41/اوال 

/أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
12 � اعتبار جريمته الورده اعاه مخلة بالرشف استنادا للمادة 21/أ .6 ق .ع 

13 � اعط�اء املوظفن العمومي�ن صاحية القاء القبض علي�ه اينما وجد لتنفيذ 
الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
14 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69 / رابعا من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008  
15 � تعميم اوصاف املسدس املختلس  املشار اليه اعاه وفق القانون

16 � تنزيل املس�دس املوصوف اعاه  من الذمة بعد اكتس�اب قرار الحكم الدرجة 
القطعية 

17 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) جبار عاتي جرب( البالغة )25,000(  
خمس�ة وعرشي�ن الف دين�ار  عراقي ترصف له م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 
17 لسنة 2008 قابا لاعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من 

نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2018/10/11
العميد الحقوقي

مرتى هادي عبد عي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة

اىل الرشيك / عي حسن جواد 
اقتى حضورك إىل مديرية بلدية النجف األرشف وذلك لقرارك 
يف العق�ار املرقم 3 / 50869 ح�ي النداء مناصفة مع رشيكك 
مريم حس�ن ج�واد وذلك إلص�دار إجازة بناء للعق�ار املذكور 
وعن�د عدم حض�ورك س�وف تصدر اإلج�ازة وفق�ا للضوابط 

االزمة والقانونية
��������������������������������������������������

اعان
اىل الرشيك/ )نجم عبد الله عباس( 

توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مقر بلدي�ة النجف لغ�رض انجاز 
معامل�ة اج�ازة البناء للعق�ار املرق�م ) 3/9680( حي صدام 
خ�ال عرشة ايام من تاريخ النرش وبخافه س�تتم االجراءات 

دون حضورك  
طالب االجازة 

حسنن عبد املعطي
��������������������������������������������������

اعان
اىل الرشكاء/ )انعام محمد حسن مصطفى وامري حسون 

عبد االمري ( 
توجب عليكم الحضور اىل مقر بلدية النجف لغرض انجاز 
معامل�ة اجازة البن�اء للعق�ار املرق�م ) 3/30461( حي 
الجامعة خال عرشة ايام من تاريخ النرش وبخافه ستتم 

االجراءات دون حضورك  
طالب االجازة 

احمد عبد الحسن رشيد
��������������������������������������������������

اعان
اىل الرشيك/ )حسن ملحان نوين( 

توجب عليك الحضور اىل مق�ر بلدية النجف لغرض انجاز 
معامل�ة اجازة البن�اء للعق�ار املرق�م ) 3/84048( حي 
النداء خ�ال عرشة ايام من تاريخ النرش وبخافه س�تتم 

االجراءات دون حضورك  
طالب االجازة 

زينب نعيم ناجي

وزارة الكهرباء 
الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة 

م / متديد تاريخ غلق 
تعل�ن املديرية العامة النت�اج الطاقة الكهربائي�ة يف البرصة عن 
تمديد تاريخ الغلق للمناقصات وكما مدرج يف الجدول ادناه فعىل 
الراغبن باالش�رتاك من ذوي االختص�اص مراجعة مقر املديرية 
الكائن يف تقاطع الطويس�ة / قس�م الش�ؤون التجارية لتس�لم 
املواصف�ات وال�رشوط للمناقص��ات مق�اب�ل مبل��غ وق�دره 
)000 ، 75 ( فقط خمس�ة وس�بعون الف دينار غري قابل للرد – 
علما بان اخر موعد لقبول العطاءات الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
من الدوام الرسمي ليوم الغلق ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 

اجور االعان .. مع التقدير .
 WWW.moelc.gov.iq

South_product_commercial@moelc.gov.iq

وزارة الكهرباء 
الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة 

م / متديد تاريخ غلق 
تعل�ن املديرية العامة النت�اج الطاقة الكهربائي�ة يف البرصة عن 
تمديد تاريخ الغلق للمناقصات وكما مدرج يف الجدول ادناه فعىل 
الراغبن باالش�رتاك من ذوي االختص�اص مراجعة مقر املديرية 
الكائن يف تقاطع الطويس�ة / قس�م الش�ؤون التجارية لتس�لم 
املواصفات وال�رشوط للمناقصات مقابل مبل�غ وقدره ) 000 ، 
100( فق�ط مائة الف دينارغ�ري قابل للرد – علما بان اخر موعد 
لقبول العطاءات الس�اعة الثانية عرش ظهرا من الدوام الرسمي 
ليوم الغلق ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعان .. مع 

التقدير .
 WWW.moelc.gov.iq

South_product_commercial@moelc.gov.iq

املهندس 
موفق يوسف عزيز 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس االدارة

املهندس 
موفق يوسف عزيز 
املدير العام وكالة 

رئيس جملس االدارة

 ت
  رقم 

تاريخ الغلق الجديدتاريخ الغلق القديم     الموادالمناقصة

1
2 /  2020

تجهيز مواد 
كهربائية 

لمحطة كهرباء 
الناصرية

2020 / 5 / 132020 / 6 / 1

 ت
  رقم 

تاريخ الغلق      الموادالمناقصة
القديم

تاريخ الغلق 
الجديد

1
6 /  2020

تجهيز عاكس قدرة 
وشاحنة ومواد 

احتياطية لمحطة 
كهرباء الناصرية 

 / 5 / 13
20202020 / 6 / 1
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،بما أن�ك تتواص�ل حالًيا 
بصورة جيدة مع من حولك، وتس�تطيع عرض 
خططك يف جو من اإلثارة، س�وف يمكنك أيًضا 

اجتذاب تابعني متحمسني برسعة.

عزي�زي ب�رج الثور،حالت�ك البدني�ة والذهنية 
يف أحس�ن ح�ال، لذا لدي�ك تأث�ري إيجابي كبري 
ع�ى اآلخرين الذي�ن يالحظون م�دى إيجابيتك 
وملعان�ك بكامل ثقة. س�وف تنف�ُذ الحماس�ة 
التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر 

فيه، فتجدهم خري عون

عزي�زي ب�رج الجوزاء،األمر ي�زداد صعوبة يف 
العم�ل، لذل�ك يجب أن تقبل عروض املس�اعدة 
م�ن زمالئك حت�ى يقل جبل العم�ل الذي يقبع 
أمام�ك تدريجًي�ا إىل أن يصب�ح مهاًم�ا يمك�ن 
التعامل معها. تتس�م حياتك الخاصة بعدد من 

النزاعات. 

ش�خص  أن�ك  الرسطان،بم�ا  ب�رج  عزي�زي 
اجتماع�ي بح�ق، وبما أن�ك ربما ق�د تكون قد 
أهملت واحد أو اثنني من معارفك مؤخرًا، يجب 
علي�ك اآلن إص�الح ه�ذه العالقات م�رة أخرى 
ومع�اودة التواصل. ترتفع ف�رص حل نزاع ما 

بني األرسة أو األصدقاء لألبد.

عزيزي برج األس�د،أنت اآلن مفع�م بالحيوية، 
وس�وف تتمكن م�ن التعامل م�ع املوضوعات 
الهامة. يس�اعدك التفكري الواضح عى االنتهاء 
م�ن موض�وٍع م�ا بنج�اح. وحت�ى يف حيات�ك 

الخاصة، تتضح الشكوك التي كانت لديك.

عزيزي برج العذراء،ال يشء يسري حسب رغبتك 
يف الوقت الحايل، ولكن إذا قمت بتغيري مدخلك، 
قد تنجز أهدافك بش�كل أرسع، كما قد تساعد 
آراء اآلخرين. س�وف تواج�ه يف حياتك الخاصة 
جمي�ع أنواع املش�كالت، ولكن يج�ب أن تكون 

وجهة نظرك واضحة يف هذا املوقف. 

عزيزي ب�رج امليزان، اكبح نفس�ك قليالَ واقبل 
آراء وسلوك اآلخرين. كذلك، ال تغضب بسهولة 
إذا قام اآلخرون بأخط�اء، فاإلثارة الزائدة اآلن 
ض�ارة بصحت�ك يف جميع األح�وال، وأنت ذاتك 

أيًضا بحاجة إىل العواطف والتقدير.

عزي�زي ب�رج العقرب،يب�دو يف الوق�ت الحايل 
أن�ك تواجه ع�دًدا متزاي�ًدا م�ن التعقيدات غري 
املتوقع�ة. ال يق�ع الل�وم عى من ه�م حولك – 
يف بع�ض األحيان تك�ون أنت املخط�ئ. حاول 
أن تظ�ل هادًئ�ا وأن ترى العقب�ات املوجودة يف 

طريقك كوسيلة الكتشاف مداخل جديدة.

عزيزي ب�رج القوس،تعيش ف�رة توازن بدني 
وذهني متناغم وال ظهور ألي عائق خارجي يف 
األف�ق أيًضا، بل عى النقي�ض، غالبية محيطك 
ودي معك وخدوم وحياتك تس�ري بأفضل حال. 
لكون�ك تتمتع بالحيوية أكثر، فبإمكانك القيام 

بكل ما ترغب فعله.

عزي�زي برج الجدي،س�وف تقابل�ك التحديات 
بصورة متكررة بشكل غري عادي اليوم، مسببة 
ل�ك الكثري م�ن الضغوط. ربما يج�ب أن تبتعد 
ع�ن الطريق أحياًن�ا بدالً من تحمل مس�ئولية 
كل يشء. س�وف يساعك هذا عى توفري طاقتك 

لألشياء الهامة بحق، خاصة يف العمل. 

عزيزي برج الدلو،األش�خاص يف محيط العمل 
يتعامل�ون بإيجابي�ة خاص�ة مع�ك؛ فانتف�ع 
م�ن هذه الفرة ملواجهة املش�اكل الصعبة مع 

فريقك وبالتايل االقراب أكثر من هدفك. 

عزي�زي برج الح�وت،إن العراقي�ل التي تنبأت 
بقدومه�ا من�ذ ف�رة طويل�ة تظه�ر تدريجًيا 
وتتح�ول إىل واقع، وب�ات تفاديها مس�تحيالً. 
واج�ه تلك التحدي�ات يف أرسع وقت، حتى وإن 

كانت املهمة صعبة.

العذراء

احلوت

تعرف عىل أطعمة »السعادة«
عادة ما يتم عالج االكتئاب باألدوية، 
ولكن ما نأكله يمكن أن يلعب أيضا 

دورا يف صحتك العقلية.
إىل  الحاج�ة  م�ن  الرغ�م  وع�ى 
مزيد م�ن البح�ث، تظهر بعض 
األنظم�ة  بع�ض  أن  الدراس�ات 
الغذائي�ة ق�د تمن�ع أو تقلل من 

حدة االكتئاب.
وتقول ليزا موسكوني، من كلية 
طب واي�ل كورني�ل: »إن النظام 
يمن�ح  ق�د  الصحي�ح  الغذائ�ي 
الدماغ املزيد مما يحتاجه لتجنب 

االكتئاب، أو حتى لعالجه بمجرد أن 
يبدأ«.

وهناك العدي�د من العوامل املختلفة 

الت�ي تس�اهم يف االكتئ�اب. بعضها 
خارج عن إرادتنا، مثل علم الوراثة أو 
حدث صادم يف الحياة. لكن األطعمة 
الت�ي نخت�ار تناوله�ا يمك�ن أن 
تلع�ب دورا أيضا، وفقا لروس�يا 
الي�وم. وألن الطع�ام يمك�ن أن 
يؤث�ر عى بعض املواد الكيميائية 
يف الدماغ، مثل السريوتونني، التي 
تس�اعد عى تنظيم امل�زاج. ويتم 
إنت�اج ما يق�در بنح�و 95% من 
السريوتونني يف الجهاز الهضمي. 
ل�ذا، فم�ن املنطقي أن م�ا تأكله 

قد يؤث�ر ع�ى مزاج�ك. ويعتقد أن 
النظام الغذائي املتوسطي فعال ضد 
محاربة االكتئاب ألنه غني باألطعمة 
املضادة لاللتهابات مثل الخرضوات 
الورقية واألسماك، بينما يقلل أيضا 
م�ن األطعم�ة املصنعة الت�ي يمكن 
أن تس�بب االلتهاب. وال تزال كيفية 
مساهمة االلتهاب بقوة يف االكتئاب 
غري واضحة. لكن بعض الدراسات، 
تشري إىل أن إبقاء االلتهاب بعيدا من 
خالل النظام الغذائي قد يس�اعد يف 

منع االكتئاب.

دراسة تؤكد انتقال »كورونا« 
عرب اهلواء

كش�فت دراس�ة حديث�ة أُجريت 
الصيني�ة،  ووه�ان  مدين�ة  يف 
أول ب�ؤرة لف�ريوس كورونا، أن 
الفريوس يمكنه التعلق يف الهواء 
ملدة س�اعات، خاصًة يف األماكن 
املزدحمة، والغرف واملواقع سيئة 

التهوية.
جامع�ة  م�ن  باحث�ون  وكان 
ووه�ان الصينية، أج�روا تحلياًل 
لعينات من الهواء يف مستشفيني 
م�ن املستش�فيات الت�ي ُيعال�ج 
به�ا مصابو »كورون�ا« باملدينة، 
فأكدت التحليالت وجود الفريوس 
يف  لينت�ر  باملالب�س  متعلًق�ا 

مواق�ع أخرى عن�د اس�تبدالها، 
وكذلك األمر بالنس�بة للكمامات 

والقفازات.
وفيما أشار الباحثون يف الدراسة 
نيت�ر  دوري�ة  نرته�ا  الت�ي 
ريس�ورتش، إىل إمكاني�ة تعل�ق 
واالنتق�ال  اله�واء  يف  الف�ريوس 
يستنش�قون  الذين  لألش�خاص 
هذا الهواء، أوصوا بتجنب مواقع 
االزدحام واملواقع سيئة التهوية، 
بعد أن اكتش�فوا نسًبا كبرية من 
الفريوس تس�بح يف الهواء داخل 
املراحي�ض ويف املواق�ع التي تمر 

بها حشود كبرية.

معقم لألسطح واملالبس يدوم 3 أشهر
للعل�وم  كون�ج  هون�ج  جامع�ة  يف  باحث�ون  تمّك�ن 
والتكنولوجي�ا، الي�وم )اإلثنني(، من تطوير مس�تحرض 
معقم يتم رّشه عى األسطح واملالبس للمساعدة يف قت�ل 

البكترييا والفريوسات وتطهريها ملدة تمتد إىل 90 يوماً.
وأوض�ح رئي�س الفريق البحث�ي، الربوفيس�ور جوزيف 
كوان، أن املعقم آمن عى البرة وغري س�ام، وقد يساعد 
عى تطه�ري األس�طح األكثر تعرّض�ًا للمس مث�ل أزرار 
املصاعد وحواجز الس�اللم يف ظل أزم�ة جائحة فريوس 

كورونا املستجد.
وأض�اف ك�وان أن امل�ادة الفعال�ة يف املطه�ر وُتدع�ى 
»MAp-1« تتك�ون من طبقة بوليمرات، والتي يس�تمر 
مفعوله�ا حت�ى بع�د جفافه�ا، حي�ث أوىص الجه�ات 
الرس�مية باستخدامها يف تطهري األبنية واألماكن العامة 

واملستشفيات.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 حبة طماطم

1 حبة خيار
1 حبة فلفل

نصف حبة بصل
1 عود بصل أخرض

رشة ملح
عصري ليمونة

خطوات التحضري:
يغسل الخيار والفلفل، ويقطعا.

تغسل الطماطم، وتقطع مكعبات.
يقر البصل، ويقطع رشائح.

يقطع البصل األخرض، ويوضع يف بولة.
يضاف إليه الطماطم والخيار والفلفل والبصل، ويخلط جيداً.

يتبل بامللح وعصري الليمون، ويخلط مرة أخرى.
توضع يف الطبق، وتقدم مع الوجبات املختلفة.

سلطة خرضاء بالبصل

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن أط�ول مب�اراة ك�رة ق�دم 
اس�تغرقت ثالث س�اعات، عام 1962م، 
األرجوان�ي،  رول  فري�ق  ب�ني  وكان�ت 
وسانتوس الربازييل، وكانت املنافسة عى 
كأس الحرية بأمري�كا الالتينية، وتعادل 

الفريقني 3-3.
ح�وايل  م�ن  تتك�ون  الجول�ف  ك�رة  إن 

336نتوء.
إن رياض�ة التزلج عى الثلج تم إنش�أها 

للمرة األوىل بدولة السويد.
هل تعل�م أن جنوب أفريقيا اس�تطاعت 
املش�اركة بكأس األم�م األفريقية للمرة 

األوىل يف تاريخها عام 1996م.
البكتريي�ا تمث�ل ج�زء كب�ري م�ن وزن 
اإلنسان، فهي تمثل حوايل 12 كيلو جرام 

من وزن اإلنسان. 
إن ريم�وت التلفاز هو من أكثر األش�ياء 
الت�ي تحتفظ بكمية كبرية يف امليكروبات 
والجراثيم بس�بب تعدد األيدي التي تقوم 

بمسكه.
 ل�و ارتفعت درجة حرارة اإلنس�ان أربع 
درجات فقط عن املع�دل الطبيعي تؤدي 
إىل الوف�اة، أم�ا ل�و انخفض�ت لخمس�ة 
وعري�ن درج�ة ل�ن ت�ؤذي إىل الحال�ة 

الصحية للجسم. 
عندم�ا يك�ون الجو ب�ارد، ف�إن األظافر 
يأخ�ذ  ال  عندم�ا  أرسع.  بش�كل  تنم�و 
اإلنسان القسط الكايف من النوم كل يوم، 

فإنه يأكل أكثر من املعتاد.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز



              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية فرنس�ية، أنَّ بيب جوارديوال، مدرب 
مانشس�ر س�يتي، ُيعد خطة محكمة من أجل تدعيم خط 

وسط »السيتيزنز« بصفقة قوية.
وأك�د موق�ع »ف�وت مريكات�و« الفرن�ي، حس�ب مصادر 
إنجليزية، أنَّ املدرب اإلسباني، مهتم بالتعاقد مع الجزائري، 

إس�ماعيل ب�ن نارص، متوس�ط مي�دان ميان، خ�ال فرة 
االنتقاالت املقبلة.

ويعتقد جواردي�وال، أنَّ الجزائري )22 عاًما(، قادر عىل حل 
املش�اكل التي يعاني منها الفريق يف خط الوسط، وتعويض 
رحيل النجم دافيد س�يلفا، كما يعتربه استثماًرا للمستقبل 

بحكم صغر سنه.
وأشار املوقع إىل أنَّ جوارديوال يتابع الاعب منذ فرة طويلة، 

وتواصل مع محيطه للحصول عىل موافقته، قبل مناقش�ة 
تقديم ع�رض مائ�م مليان.وأض�اف املوقع أنَّ »الس�يتي« 
سيلقى منافسة شديدة عىل ضم بن نارص من باريس سان 
جريمان الذي يملك أفضلية يف هذا السباق، يف ظل مشاركته 
املوس�م املقب�ل يف دوري أبطال أوروبا.وانتق�ل بن نارص إىل 
ميان، الصيف املايض، بعقد يمتد 5 س�نوات، قادما إليه من 

إمبويل اإليطايل، بصفقة بلغت 16 مليون يورو.

رياضة7
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االحتادات املعرتضة: محودي استغل درجال 
كغطاء لتمرير احلسابات اخلتامية لألوملبية

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت االتح�ادات الت�ي تقدمت 
الدولي�ة  االوملبي�ة  اىل  بش�كوى 
بشأن الحس�ابات الختامية للجنة 
األوملبية، أن يوم امس شهد حدوث 
اخطر عملية تحاي�ل عىل القانون 
يف منزل رئيس اللجنة األوملبية رعد 

حمودي.
والفروس�ية  الج�ودو  وتقدم�ت 
والرماية والس�باحة وكرة الس�لة 
باإلضاف�ة اىل أعض�اء يف الجمعية 

العمومي�ة، بش�كوى اىل االوملبي�ة الدولية 
حول الحسابات الختامية للسنوات االربع 
املاضي�ة، مؤك�دة انه�ه ل�م تتم مناقش�ة 
الحس�ابات يف اجتم�اع رس�مي م�ن اجل 

املصادقة عليها، بحسب بيان االتحادات.

وذك�ر بيان عن هذه االتح�ادات، إن »رعد 
حم�ودي اس�تغل وج�ود وزي�ر الش�باب 
والرياض�ة عدنان درجال يف منزله باألمس 
كغط�اء امام بعض االتح�ادات للمصادقة 

عىل الحسابات املطلوبة«.
وأض�اف ان »العملي�ة ه�ي اخط�ر عملية 

لتمري�ر  القان�ون  ع�ىل  تحاي�ل 
الحس�ابات، مما يؤكد طريقة 

مصادقتها غري قانونية وجود 
شبهات يف مضمونها«.

ان  البي�ان  وأوض�ح 
الت�ي  »االتح�ادات 
به�ذه  صادق�ت 
الطريقة قد اشركت 
التحاي�ل  ه�ذا  يف 
املوض�وع  وان 
ام�ام  س�يكون 
االوملبية  اللجن�ة 
درجال  داعي�اً  الدولية«، 
برنامج�ه  »تحقي�ق  اىل 
املنش�ود اال وهو تغيري 
الرياضي�ة  املنظوم�ة 

برمتها«.

اجتامع مرتقب حلسم مصري دوري 
الكرة املمتاز

                المستقبل العراقي/ متابعة

لاتح�اد  التطبيعي�ة  اللجن�ة  ح�ددت 
العراق�ي لك�رة الق�دم، ي�وم غ�ٍد 
الجتم�اع  موع�داً  األربع�اء، 
أعضائه�ا م�ع ممث�ي اندي�ة 
الدوري املمتاز لحس�م مصري 
دوري الك�رة املمت�از ملوس�م 

.2020 /2019
التطبيعي�ة  الهيئ�ة  وذك�رت 
»الهيئ�ة  ان  الك�رة،  التح�اد 
التطبيعي�ة لاتح�اد العراقي 

لك�رة الق�دم، دع�ت ممث�ي االندي�ة 
املش�اركة يف دوري الك�رة املمت�از اىٕل 
اتح�اد  بمق�ر  التش�اوري  االجتم�اع 
الكرة يوم غد االربعاء يف تمام الساعة 
مس�تقبل  ملناقش�ة  ظه�راً،  الواح�دة 
الدوري بعد اإلعان ع�ن املوعد املفرض 

الستئناف املسابقة بالثالث من شهر تموز املقبل«.
وأضافت »س�يكون االجتماع مغلقاً أمام جميع وس�ائل 
اإلع�ام، وذلك بس�بب تعليمات خلية األزم�ة الحكومية 
ملن�ع التجمعات بس�بب فاي�روس كورونا، فيما س�يتم 
تطبيق رشوط الصحة والس�امة لجمي�ع الحارضين يف 
االجتماع من خال التباع�د االجتماعي، وعدم التصافح 

داخل قاعة االجتماعات«.

ساين 
حيسم مصريه

صالح مع مييس ورونالدو 
يف قائمة فرانس فوتبول

              المستقبل العراقي/ متابعة

تتواص�ل التكهنات بش�أن وجه�ة األملاني لريوي س�اني، 
جناح مانشس�ر سيتي، عقب نهاية املوسم الحايل، يف ظل 

اهتمام بايرن ميونخ بضمه.
 وبحس�ب ش�بكة »س�كاي س�بورت أملانيا«، ف�إنَّ بايرن 
ميون�خ ال ي�زال يف مفاوضات مع مس�ؤويل مان س�يتي، 

بشأن قيمة الصفقة املنتظرة.
 رغ�م ذل�ك، أكدت الش�بكة أنَّه ال يب�دو أنَّ اتفاًقا وش�يًكا 
س�يعقد قريًب�ا ب�ني الطرفني بش�أن قيمة انتق�ال الدويل 

األملاني للنادي البافاري.
 وأشارت إىل أنَّ الاعب حسم قراره النهائي بالفعل إذ يرغب 
ومس�ؤويل النادي األملاني يف إتمام الصفقة هذا الصيف، إذ 
اس�تبعد ساني مس�ألة تجديد عقده مع السيتزنز بنهاية 

املوسم الحايل، مفضًا ارتداء القميص البافاري.
 وينتهي عقد صاحب ال�24 س�نة مع مانشسر سيتي يف 
صي�ف 2021، مما قد يدفع األخري لبيعه هذا الصيف، بداًل 

من رحيله مجاًنا العام املقبل.
وكان س�اني ع�ىل مقربة م�ن االنتقال إىل باي�رن ميونخ 
الصي�ف امل�ايض، لكنه تع�رض إلصابة بتم�زق يف الرباط 

الصليبي للركبة، مما عطل إتمام الصفقة.

نفط اجلنوب اول ناٍد يرفض استئناف الدوري املمتاز بشكل رسمي

احتاد السباحة الدويل يعرتف بـ كبيان رئيسًا لنظريه العراقي

              المستقبل العراقي/ متابعة

اصدر نادي نفط الجنوب الريايض، بياناً 
رسمياً بش�ان اس�تئناف الدوري املمتاز 

لكرة القدم 2019/ 2020.
وق�ررت الهيئة التطبيعي�ة التحاد الكرة، 
اس�تئناف ال�دوري املمت�از يف الثالث من 

تموز املقبل.
بي�ان ع�رب صفحت�ه  الن�ادي يف  وذك�ر 
الرس�مية ع�ىل »فيس�بوك«، أن »الهيئة 
االداري�ة لن�ادي نف�ط الجن�وب، اطلعت 
ع�ىل خ�رب اس�تئناف ال�دوري م�ن قبل 
الهيئ�ة التطبيعية التحاد الكرة والقايض 
باس�تئناف املس�ابقة مطلع تموز املقبل 
يف ق�رار غري م�دروس م�ن دون الرجوع 

اىل األندية«. وأوض�ح ان »قرار العودة لم 
يستند اىل معايري واقعية السيما ان خلية 
االزمة تس�تعد االن لبدء الحظر املناطقي 
الذي سيش�مل مناطق عدة من العاصمة 
بغ�داد وبع�ض املحافظ�ات مم�ا يعي�ق 
انط�اق التدريب�ات بش�كل منظم فضا 
ع�ىل ع�دم التصويت ع�ىل امليزاني�ة مما 
يضف�ي عبئ�ا اقتصاديا لي�س اقل وطأة 
من جائح�ة كورونا، فضا ع�ىل توقيت 
االنطاق الذي لوح�ده يعد خروجا كبريا 

عن اإلنسانية«.
وتاب�ع النادي، »ل�كل ما تقدم نس�تنكر 
الق�رار ونحمل التطبيعية مس�ؤولية ما 
س�يحصل م�ن تداعيات خط�رية يف ظل 

هذه االجواء الخانقة غري الصحية«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى االتحاد العراقي للس�باحة، خطابا من نظريه 
ال�دويل يؤكد اع�راف االخري بإج�راءات االنتخابات 
التي تمت يف 13 ايار 2020 والتي نتج عنها انتخاب 

الس�يد خال�د عب�د الواح�د گبي�ان رئيس�ا التحاد 
السباحة.

وقال گبيان، إن »االتحاد العراقي للس�باحة، تسلم 
خطابا رسميا باملوافقة عىل انتخابه رئيسا لاتحاد 
خلفا للرئيس الس�ابق«. واضاف گبيان أن »املرحلة 

املقبلة ستش�هد اع�ادة لحمة ارسة الس�باحة وان 
ابواب االتحاد مرشعة ألبنائه وس�يعمل جاهدا عىل 
اصاح الخلل الذي اصاب السباحة العراقية والعمل 
االوملب�ي العراق�ي تح�ت مظل�ة القوان�ني واحرام 

سلطة القضاء«.

جوارديوال جيهز خطة حمكمة خلطف نجم اجلزائر

فيدال حمور خالف بني برشلونة وإنرت ميالن
              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�ن  إس�باني،  صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
خاف بني إن�ر ميان اإليطايل وبرش�لونة 
محوره التشيي أرتورو فيدال، نجم وسط 

البارسا.
األرجنتين�ي  برش�لونة يف ض�م  ويرغ�ب   
الوتارو مارتينيز، حيث يسعى لتوفري بديل 

ملهاجمه األوروجوياني لويس سواريز.

 ويمل�ك الوت�ارو رشًط�ا جزائًي�ا يف عقده 
م�ع إنر بقيمة 111 ملي�ون يورو، ويضع 
برش�لونة آمااًل ع�ىل رغب�ة النرياتزوري يف 

ضم فيدال من أجل تقليل هذا املبلغ.
 وبحسب صحيفة »س�بورت« الكتالونية، 
فإن إنر يس�عى بقوة لض�م فيدال، لكن يف 
الوقت نفس�ه ال يريده أن يكون جزًءا من 

صفقة انتقال الوتارو إىل برشلونة.
 ويرى إنر أن مطالب برش�لونة يف فيدال يف 

ظل تبقي موسم واحد يف عقده 
وتقدمه يف العمر مرتفعة للغاية، 

يف الوقت الذي يعتقد فيه البارس�ا 
ومميزات�ه  الاع�ب  خصائ�ص  أن 

تفرض نفسها عند تحديد قيمته.
 لكن إن�ر اتخذ قراره بعدم املوافقة 
ع�ىل تضمني فيدال ضم�ن الصفقة، 

عىل أن يتم التفاوض بش�أن مس�ألة 
ضمه يف صفقة منفصلة.

فرديناند يطالب اليونايتد بضم 3 العبني 
للحاق بالسيتي وليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

طال�ب ري�و فردينان�د، املداف�ع الس�ابق 
ملانشسر يونايتد، إدارة الشياطني الحمر، 
ب�رورة اإلنف�اق بب�ذخ ه�ذا الصي�ف؛ 
لتقلي�ص الفج�وة م�ع أندي�ة القم�ة يف 

الربيمريليج.
ويق�ود أويل جون�ار سولس�كاير، م�درب 
مانشس�ر يونايتد، مرشوًع�ا إلعادة بناء 
الفري�ق، إال أنَّ�ه ال ي�زال يفتق�د لبع�ض 
الاعب�ني، القادري�ن عىل مس�اعدته عىل 
س�يتي،  مانشس�ر  م�ن  ب�كل  اللح�اق 

وليفربول.
كان املتوق�ع أن ينفق مانشس�ر يونايتد 
الكث�ري م�ن األم�وال يف س�وق االنتقاالت 
لتدعي�م صفوف�ه، إال أنَّ تف�ي ف�ريوس 
كورون�ا أثَّ�ر اقتصادًي�ا ع�ىل الكث�ري من 
األندي�ة، وب�ات م�ن غ�ري الواض�ح كيف 

ستدخل تلك األندية سوق االنتقاالت.
وقال فرديناند عن الصفقات التي يتوجب 
عىل اليونايتد، التعاقد معها يف ترصيحات 
لهيئ�ة اإلذاعة الربيطاني�ة »بي بي يس«: 
»)جادون( سانش�و، و)كاليدو( كوليبايل 
مداف�ع ناب�ويل، وس�اؤول نيجويز )العب 
أتلتيكو مدريد(«.وأضاف »أعتقد أنَّ هاري 
كني ارتبط اسمه باليونايتد أيًضا، لكن إذا 
كنت أبح�ث عن مهاجم، فس�أتجه خلف 
سانش�و، )جن�اح بوروس�يا دورتموند(، 
فهو يمنح�ك القليل من الخي�ال والنكهة 

التي ال تجدها كثريًا حالًيا«.
وتابع: »إذا كنت يف مانشس�ر، فسأمنحه 
)سانشو( القميص رقم 7، فهو يملك تلك 
الش�خصية، لديه بعض الكربياء، وهذا ما 
تحت�اج إليه يف ملعب ك�رة القدم، وبالتايل 
أمنح�ه القمي�ص، وأض�ع الضغ�ط عىل 

كتفه«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أصدرت مجلة »فرانس فوتبول« الفرنس�ية، قائمة بأكثر 
50 شخصية رياضية مؤثرة عىل مستوى العالم.

وج�اء ن�ارص الخليفي، رئي�س باريس س�ان جريمان، يف 
املركز األول.

رونال�دو  كريس�تيانو  م�ن  كًا  القائم�ة  ضم�ت  كم�ا 
)يوفنت�وس(، وليوني�ل مي�ي )برش�لونة(، ونيم�ار دا 
سيلفا وكيليان مبابي )سان جريمان(، ورحيم ستريلينج 

)مانشسر سيتي(، ومحمد صاح )ليفربول(.
وش�ملت القائمة كذلك ميج�ان رابينوي، قائ�دة املنتخب 
األمريكي لكرة القدم للس�يدات، وجياني إنفانتينو، رئيس 

االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«.
وش�هدت االختي�ارات أيض�ا تواج�د وكاء العب�ني، مث�ل 
خورخ�ي ميندي�ز ومينو راي�وال وبيني زاه�ايف، ومدربني 
عىل غ�رار يورجن كل�وب )ليفرب�ول(، وبي�ب جوارديوال 

)مانشسر سيتي(، وزين الدين زيدان )ريال مدريد(.

كريستيانو يعود ملعسكر تدريبات يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

إن  إيط�ايل  صحف�ي  تقري�ر  ق�ال 
كريس�تيانو رونال�دو ع�اد ملعس�كر 
تدريب�ات يوفنت�وس اإليط�ايل، اليوم 
الثاث�اء، بع�د أكث�ر من ش�هرين من 

الرحيل للربتغال.
وترك رونالدو مدينة تورينو اإليطالية 
بعد أن تغلب يوفنتوس عىل إنر ميان 
2 � 0 أم�ام مدرج�ات خالية يف ملعب 

أليانز يوم 8 مارس/ أذار املايض.
وأوض�ح موقع »كالتش�يو مريكاتو« 

اإليطايل أن رونالدو عاد إىل مدينة 
تورينو قادما من جزيرة ماديرا 

يوم 4 مايو/أيار، حيث قىض 
أسبوعني يف الحجر الصحي 

يف فيلته عىل التال املطلة 
عىل املدينة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وكيله السابق: نيامر لن يغادر سان جريمان
            المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق فاجن�ر ريب�ريو، وكيل أعم�ال نيمار 
الس�ابق، واملقرب من عائل�ة الاعب، عىل 
إمكانية رحيل النجم الربازيي عن صفوف 
باريس سان جريمان إىل برشلونة، خال 

سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وقال ريبريو، خال ترصيحات لشبكة 
»فوكس س�بورتس«: »أعتقد أن نيمار 
س�يبقى يف باريس س�ان جريمان، ألن 

سوق االنتقاالت ستكون مختلفة«.
الق�دم  ك�رة  يف  االقتص�اد  »عال�م  وأض�اف: 

سيتغري«.
ورح�ل نيمار ع�ن صف�وف البلوجرانا يف صيف 
2017، لكن�ه يس�عى جاهًدا للع�ودة مرة أخرى 

للنادي الكتالوني.
وينته�ي عقده مع بي إس جي يف صيف 2022، 
ويرف�ض الن�ادي الفرن�ي التخي عن�ه، حتى 
اآلن، كما فعل يف الصي�ف املايض رغم املحاوالت 

املستميتة للبارسا ونيمار.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

الدراما تزيف التاريخ دور اإلرشاف القضائي يف حتقيق استقالل القضاء

غيث الدباغالقاضي ليث جبر حمزة

اس�تقالل القضاء ه�دف خالد، يسع�ى لتحقي�ق العدالة يف املجتم�ع، نادت به 
املجتمعات والش�عوب الح�رة، التي وقفت بوجه االس�تبداد والطغيان، لتش�يد 
بدال من األنظمة الش�مولية مؤسسات القانون، فأصبحت العدالة ِصنوَّ القضاء 
املستقل الذي اقرتن بها. وعند التأمل يف النظام الدس�توري والقانوني ألي دولة 
يف العالم املتحرض، نجدها تجتمع وتلتئم عىل مبدأ استقالل القضاء وتتباهى به 
وأضحى مبدأً دستورياً وحقاً أصيالً يرتبط بحماية حقوق اإلنسان، حتى الدول 
ذات األنظم�ة الش�مولية، أصبحت تنادي به دفعاً لالس�تنكار ال�دويل، يف العراق 
نص دس�تور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم، عليه مثلما ذكر يف الدس�اتري 
السابق�ة. ونجد يف الدس�تور م�ؤرشات عىل س�عي املرشع العراق�ي إىل ضمان 
اس�تقالل القضاء من خالل النصوص الدس�تورية والتي كفلته، إذ نصت املادة 
19 / أوال بقولها )القضاء مستقل ال سلطان عليه لغري القانون( وكذلك ما ورد 
بامل�ادة ) 87 ( من�ه بقوله�ا )السلطة القضائية مستقلة وتتوالها املحاكم عىل 
اخت�الف أنواعها ودرجاتها وتصدر إحكامه�ا وفقا للقانون( وكذلك املادة ) 88 
( من�ه بقولها  بان )القضاة مستلقون ال س�لطان عليهم يف قضائهم لغي����ر 

القانون , وال يجوز ألي سلطة التدخل يف القضاء أو يف شؤون العدالة(.
وبالت�ايل فأن قيام القايض بأداء رس�الته ح�را مطمئنا آمنا ع�ىل مصريه اكرب 

ضمان لإلفراد والشعب حكاما ومحكومني.
ولعل من أهم الهيئات القضائية ضمن مكونات مجلس القضاء األعىل يف العراق  
املهتمة بالحفاظ عىل استقالل القضاء ودعمه , هيأة اإلرشاف القضائي وتتألف 
من رئي�س ونائب للرئيس  وعدد من املرشف�ني القضائيني، وفقا ملا نصت عليه 
امل�ادة ) 1 ( م�ن  قانون هيئة اإلرشاف القضائي رق�م )29( لسنة 2016، تقوم 
بمهم�ة الرقابة واإلرشاف عىل حس�ن األداء يف املحاكم االتحادية وجهاز االدعاء 
العام باس�تثناء املحكمة االتحادي�ة العليا ومحكمة التميي�ز االتحادية  والدور 
ال�ذي تضطلع به حاليا هو دور تقويمي وإرش�ادي للعملي�ة القضائية يف البلد 
, ولي�س دورا بوليسيا غايت�ه فق���ط معاقبة القضاة وأعض�اء االدعاء العام 
بسب�ب مايصدر منهم من ترصفات إثناء عملهم القضائي , ولهذا نج�������د 
أن هيأة األرشاف القضائي باعتبارها احد تشكيالت مجلس القضاء األعىل التي 
يوكل إليها اإلرشاف عىل املحاكم والنظر يف ش�كاوى املواطنني ومراقبة العملية 
القضائية وبيان مدى التزام القضاة بالسلوك القضائي املهني والشخيص تعمل 

عىل دع�����م استقالل القضاء من خالل األمور التالية:
1 - مراقب�ة اإلجراءات املتخذة من قبل القضاة والتحقق من س�المتها، فيما لو 
كان�ت تتعلق بالسلوك املهني وتوجه القضاة بما يحقق العدل  واالس�تقالل عن 

بقية السلطات املوجودة يف الدولة, منها السلطة الترشيعية والتنفيذية .
2 - املتابع�ة مع محاكم االس�تئناف بم�دى التزام املحاك�م واملوظفني بتطبيق 
القانون واألنظمة واللوائح الصادرة من مجلس القضاء األعىل بما يف ذلك الدوام 
الرس�مي ابتداًء وانتهاء والتعرف عىل ما يعرتض املسرية القضائية من معوقات 

وتشخيص األخطاء واقرتاح الحلول الكفيلة بمعالجتها.
3 - تقدي�م املقرتحات املتعلقة بموضوع تخص�ص القايض بالنظر يف منازعات 
ف�رع واحد من فروع القضاء املختلفة, والتي لها ترشيعاتها الخاصة كالقضاء 
املدني والقضاء الجنائي وقضاء األحوال الشخصية والقضاء التجاري والقضايا 
العمالي�ة ..ال�خ  من خالل قسم الدراس�ات  والبحوث يف الهي�أة مما يسهل عىل 
الق�ايض املتخص�ص فهم ما يثور من مش�اكل داخ�ل فرع بعينه فهم�اً دقيقاً 
ومتعمق�اً ويؤهله تمرس�ه وخربت�ه إىل أيجاد حلول لهذه املش�اكل ,  نابعة من 
خ�الل تطبيقه لحكم القانون،  مستهدفا تحقي�ق عدالة ناجزة وافية ورسيعة, 

وهذا األمر مطبق يف العديد من الدول العربية ودول العام املتحرض.
4 - تدعيم الثقافة العامة القائمة عىل أساس معرفة يشء عن كل يشء يف كافة  
الجوان�ب، املتزامنة مع الجوانب األدبي�ة البحتة، لدى القايض والحث الدائم عىل 
الخلق الرفيع الفاضل، وصالبة اإلرادة، والشجاعة العلمية واألدبية لقول الحق، 
والحياد يف التعامل واملعاملة، بعيدا عن األهواء وامليول والتعسف وسوء استخدام 
السلط�ة والفهم غري الصحيح للمهمة املكلف بها، التي تتبلور يف أساس�ها عىل 
العدالة وإحقاق الحق وإنصاف املظلوم وإعطاء كل ذي حق حقه، واالبتعاد عن 
كل ما من ش�أنه أن يبعث الريبة وس�وء الظن يف السلوك والترصف والعمل، بما 

يضمن كرامة القضاء وهيبته واستقالله.
5- السع�ي الج�اد من اجل  تحقيق الجودة يف العم�ل القض�����ائي  من خالل 
مراعات�ه الختي�ار املرشف�ني القضائيني مم�ن يتمتع�ون بالكف�اءة القانونية 
واإلدارية ولهم إملام واس�ع باألمور القضائية من خالل مسرية عملهم القضائي 
ومم�ن أمضوا س�نوات طويلة يف العمل القضائي برتش�يح م�ن هيأة األرشاف 
القضائ�ي وبقرار من مجلس القضاء األعىل م�ادة 2/ ثانيا من قانون اإلرشاف 
القضائي انف الذكر ونهجه بعدم التحقيق مع القايض أيا كان صنفه القضائي 
إال بع�د اخ�ذ موافقة رئيس مجلس القضاء األع�ىل  يف أي قضية تحقيقيه وبعد 
بيان األس�باب التي تدعو إىل ذلك, انطالقا من مبدأ العدالة املنشودة التي يبغيها 
م�ع الجمي�ع قضاة ون�واب ادعاء ع�ام أو غريهم وصوال للهدف األس�مى وهو 

تحقيق استقالل القضاء.

م�ن ال تاريخ له ال حارض له، تمتلك االمم س�جالً حضاري�ًا تاريخياً 
خاص بها ي�دون فيه مختلف الوقائع التي م�رت يف منطقتها خالل 
العصور وبدأت مرحلة التدوي�ن منذ عرفت الكتابة عىل وجه االرض 
واىل يومنا هذا ويعترب التاريخ من أهم العلوم التي تدّرس باس�تمرار 
يف مختل�ف مناطق العالم، من اجل معرفة االحداث وحقيقة الوقائع 

التي طرأت عىل االنسان.
وم�ن خالل هذا السجل الحض�اري يمكننا معرفة طبيعة االمم كيف 
بدأت وكي�ف نهضت وكيف تطورت فهو السبي�ل الوحيد الذي يدفع 
البلد نحو املجد ألنه يعلِم الناس ما ينفعهم من أجل استدامة أفكارهم 
وعلومهم وحضاراتهم فالناس مرتبطون بش�كٍل أو بآخر بالتاريخ، 
وإن حاولن�ا التعّمق يف بعض الحضارات ن�ج�د أّن التاريخ له أهمّية 
عظيم�ة يف بناء أبنائها، ذلك أّنهم يعتمدون عىل القدماء بكّل صغرية 
وكبرية بالرغم من كثرة احداث الحروب واملش�اكل التي عانى البرش 
منه�ا اال ان التاري�خ طافح بالنم�اذج اإليجابية الت�ي يمكن أن يرى 
اإلنس�ان بها نفسه يف أي زمان ومك�ان، فالتاريخ فيه معلومات عن 
األنبياء، والرسل، وأتباع الدين الحق، ومن أحاطوا بالرسل، والعلماء، 
واملفّكرين، واملبدعني من الفنانني، والفالس�فة، والحكماء، وغريهم، 

فكّل هؤالء استطاعوا إضافة اليشء الكثري للتاريخ واإلنسانية.
اذن يمكننا التعبري ع�ن التاريخ بأبسط معانيه هو قصة االنسان يف 

محاوالته إلعمار االرض وكشف الحقائق املخفية.
تع�رض التاريخ الحض�اري والثقايف العراق�ي اىل التزييف ملرات عدة 
اما االس�باب فهَي عديدة وهي موضع للج�دل، واحد طرق االنتحال 
ُتستخ�دم عرب الدراما كما حصل يف اآلونة االخرية عرض س�لسة من 
الربام�ج التلفزيونية مم�ا أدى اىل انتقاد هيئة االعالم للجهة املنتحلة 
م�ن قبل أبناء بلدته�ا ملعرفتهم بأن هذا انتح�ال لألحداث والقصص 
التاريخية العراقية ونسبها اىل تاريخهم من أجل خلق حضارة للدولة 

عىل حساب دول الجوار.
و يعود س�بب يف ذلك اىل عدم وجود رقابة حقيقية للنصوص بش�كل 
ع�ام , وان القلي�ل من الكت�اب يمتلكون نصاً قوي�اً و املاماً فكرياً يف 
الثقاف�ة العامة او ثقافة املجتمع الخاصة ما يجعل كاتب السيناريو 
يتجه اىل انتحال القصص التاريخية ، اس�باب كثرية جعلتها تتأرجح 
بني املقبول و الجيد و املرفوض ، منها غياب التوثيق بني ابناء املجتمع 
لألح�داث القديم�ة او الحديثة الت�ي حصلت يف هذا البل�د و االلتفات 
اىل الكوميدي�ا و الدراما الريفي�ة و الرتكيز عىل العادات السلبية فيها 
واالبتعاد عن املواقف و القيم االصيلة للمجتمع ، و كذلك االبتعاد عن 
توثيق و نرش البط�والت التي خاضها ابناء البلد يف الدفاع عن الوطن 

و ردع اعدائه.
ام�ا العوامل التي مهدت لرسق�ة التاريخ والفلكل�ور والرتاث الثقايف 
والحضاري هي عدم االهتم�ام بقيمة هذا الرتاث واهميته والحرص 
ع�ىل احيائه من خالل اقامة املهرجانات والندوات الثقافية واالعمال 

الدرامية التي تشري اىل تاريخ وحضارة البلد.
يقول الدكتور )فريدريك معتوق( يف كتابه )مدخل إىل سوس�يولوجيا 
الرتاث( أّن عالقة العربّي برُتاثه تتغذّى وتكرب من الرتاث، حيث يتعلّق 
عقله بم�ا يحتويه ماضيه من إن�جازاٍت ع�ىل مستوى العلم واألدب 
والفلسفة، ويظن الدكتور أّنه من املمكن قطع اإلنسان االعجمي عن 
ُتراثه، بينما ال ُيمكن فعل ذلك للعربّي، إذ إّن الرتاث بالنسبة له عبارة 
عن حيات�ه املاضية والح�ارضة، وهو م�ا يعطيه مدل�والً اجتماعّياً 

ودينّياً فيها.
ُيع�ّد الرتاث جزًء مهماً من الوعي السيايّس والوعي االجتماعّي، حيث 
يعتقد الفرد أّن ما كان صحيحاً وُيهتدى به يف املايض هو صحيح اآلن 
وُيمكن االهتداء به أيضاً عىل املستويني السيايّس واالجتماعي، وبذلك 
ُيش�ّكل الرتاث مثاالً ُيحتذى به، حيث يتطابق مع الحياة االجتماعّية 
يف امل�ايض والح�ارض، كم�ا يتطابق من حي�ث السياس�ة قديماً مع 
السياس�ة املُع�ارصة، فه�و ُيش�ّكل مرجع�اً موثوقاً ال يقب�ل البحث 
واملناقش�ة، ويتمّي�ز ال�رتاث بأّنه أق�وى من الح�ارض، حيث يضمن 
اس�تمرارية األمة وُيحّقق التوازن بني امل�ايض والحارض واملستقبل، 

ويوازن بني عطاء الشعوب وفكرها.
اذن ك�ل م�ا علينا فعله ه�و تعريف اف�راد املجتمع بال�رتاث الثقايف 
والحضاري لبلدنا العزيز من خالل وس�ائل االعالم والدراما واملرسح 
وايض�اً يمكننا ترس�يخ ه�ذه الحض�ارة يف عقول اطفالن�ا بتنظيم 
س�فرات مدرسية للقيام بجولة يف املناطق االثرية ليتم التعرف عليها 
واالهم من ذلك وض�ع لجنة من اصحاب االختصاص يف كتابة الرسد 

االدبي لغرض الحفاظ عىل جودة ورصانة النصوص االدبية.

نجدة بغداد: القبض عىل )90( خمالفًا لتعليامت اوقات حظر التجوال 

بغداد / املستقبل العراقي

أعلن�ت رشط�ة نج�دة بغ�داد، أم�س الثالثاء، 
القبض عىل 90 مخالفاً لتعليمات حظر التجوال 

يف العاصمة خالل ال�24 ساعة املاضية.

وذكرت الرشطة يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه، ان »نجدة بغداد وخالل 24 س�اعة 
املاضي�ة، الق�ت القبض ع�ىل 90 ش�خصاً من 

املخالفني لتعليمات اوقات حظر التجوال«.
وأوضحت انه »ت�م القبض عىل )141( متسوالً 

وتم ضبط )93( دراجة نارية مخالفة للتعليمات 
القانونية وكذلك ضبط س�يارات عليها اش�ارة 
حج�ز ع�دد )3( والقبض ع�ىل مخمورين عدد 
)10( يعرتض�ون س�بيل امل�ارة ضم�ن مناطق 

متفرقة من العاصمة بغداد.

أف�ادت صحيف�ة We Are The Mighty األمريكي�ة ب�أن روس�يا بص�دد 
تصني�ع “وح�ش بحري” جدي�د وهو س�فينة ” تش�ايكا آ-050 الطائرة 

)إيكرانوبالن(.
وأش�ارت إىل أن السفينة الجديدة ستدخل العام الجاري الخدمة يف الجيش 
ال�رويس. وقال كاتب مقال نرشت�ه الصحيفة إن االتح�اد السوفيتي كان 
ي�ويل أهمية بالغة لتصنيع السفن الطائرة فوق س�طح البحر عىل ارتفاع 

منخفض وتجمع بني مواصفات السفن والطائرات يف وقت واحد.
ومن أهم املش�اريع التي أطلقته�ا الصناعة السوفيتي�ة مرشوع “لون”.

واس�تطاعت تل�ك السفين�ة الطائ�رة أن تتس�ارع حت�ى 500 كيلومرت يف 
الساعة وتحمل عىل ظهرها صواريخ مضادة للسفن.

أما الجيل الحايل للسفن الطائرة الذي ابتكره املهندس�ون الروس فيصنع 
م�ن املواد املش�كلة الحديثة املتمي�زة بالتخفي ع�ن رادارات العدو. وتزن 
س�فينة ” تشايكا آ-050  الطائرة الروس�ية نحو 50 طنا. وبمقدورها أن 

تحمل 9 أطنان من الحمولة أو 100 جندي مسلح.
وتحلق السفينة الطائرة برسعة 450 كيلومرتا يف الساعة. وإضافة إىل ذلك 

فبإمكانها أن تسري فوق الثلج أو الجليد أو الرمال.

روسيا تطلق »وحشا بحريًا« جديدًا خرباء: هناك دالئل عىل أن األطفال ربام ال ينقلون كورونا
ق�ال خب�ريان ب�ارزان يف علوم 
األوبئة، اليوم الثالثاء، إن هناك 
دالئ�ل أولي�ة ع�ىل أن األطف�ال 
ربما ال ينقلون فريوس كورونا 
مث�ل الكبار، لكنهم�ا حذرا من 
أن املناعة البرشية قد ال تصمد 
روزالين�د  ورصح�ت  طوي�ال. 
إيجو، وهي عضو يف لجان توجه 
الربيطانية  للحكوم�ة  النص�ح 
بش�أن أس�لوب التعام�ل م�ع 
األمراض املعدي�ة، أمام أعضاء 

مجلس اللوردات بالربملان الربيطاني، وقالت 
إن الدالئل تشري إىل أن األطفال ربما ال ينقلون 
الع�دوى مثل الكب�ار. وأضاف�ت: »نعتقد أن 
األطف�ال أق�ل عرضة لإلصابة ب�ه حتى اآلن، 

لكن ه�ذا ليس مؤك�دا، نحن متأك�دون جدا 
أن األطف�ال أقل عرض�ة لتداعياته الخطرية، 
وهن�اك إش�ارات ع�ىل أن األطفال أق�ل نقال 
للع�دوى، ولكن ذلك غ�ري مؤكد«. وأفاد جون 
االستش�ارات  مجموع�ة  عض�و  إدمون�دز، 

اللجنة  أمام  الربيطانية  العلمية 
الل�وردات،  بمجل�س  العلمي�ة 
ب�أن م�ن املذه�ل أن األطفال ال 
يلعبون، فيما يبدو، دورا يذكر يف 
تفيش فريوس كورونا املستجد. 
وتاب�ع إدموندز، األس�تاذ بكلية 
لندن للصحة والطب االستوائي: 
يك�ون  أال  املعت�اد  غ�ري  »م�ن 
نق�ل  يف  يذك�ر  دور  لألطف�ال 
العدوى )كورونا( ألنهم يلعبون 
دورا رئيسي�ا يف أغل�ب األمراض 
التنفسية الفريوس�ية والبكتريي�ة، لكنهم ال 
يفعل�ون ذل�ك يف هذه الحالة ع�ىل ما يبدو«، 
مضيف�ا: »هن�اك حال�ة تفش واح�دة فقط 

للفريوس مرتبطة بمدرسة، وهذا مذهل«.

كش�فت دراس�ة حديثة حول املريخ، أن بعض 
التضاري�س الغامض�ة ع�ىل س�طح الكوك�ب 
األحمر ربما نجمت ع�ن تدفق لألوحال، وليس 
عن تدفق ما يش�به الحم�م الربكانية كما كان 

يعتقد سابقا.
وأشارت الدراسة، التي نرشت يف مجلة »نيترش 
جيوس�اينس« إىل أن بع�ض تضاري�س املريخ 

الغامضة التي فرست عىل أنها ربما ناجمة عن 
تدفق حمم بركانية، قد تكون ناجمة عن تدفق 
للوح�ل. وتوص�ل فري�ق دويل م�ن الباحثني إىل 
هذه االستنتاجات بعدما درس انتشار األوحال 
فيما يع�رف ب�«الغرفة املريخي�ة« يف الجامعة 
املفتوح�ة يف بريطاني�ا التي تحاك�ي الظروف 
القائم�ة عىل املريخ، بحس�ب ما ذكرت فرانس 

ب�رس. ويف الغرف�ة املريخي�ة، يماث�ل الضغط 
الجوي األج�واء يف املريخ، أي أنه أقل بحو 150 
مرة م�ا هو عليه ع�ىل األرض، كما أن درجات 
الحرارة فيها غالبا ما تكون تحت الصفر. وجاء 
يف بيان للمركز الوطني للبحث العلمي يف فرنسا 
أن »األوح�ال يف ظل ظروف كهذه تترصف مثل 

الحمم األرضية وتشكل طيات كثرية«.

علامء فلك يكشفون أصل تضاريس املريخ الغامضة

أك�د باحث�ون بريطاني�ون، أن النيكتوين لذيه قدرة فعال�ة عىل مكافحة 
انتش�ار وب�اء “كوفي�د-19”. فيما اق�رتح أطب�اء يف ويل�ز، أن الصقات 
النيكوت�ني يج�ب اعتبارها عىل وج�ه الرسعة كع�الج محتمل ل�فريوس 

كورونا املستجد.
والتدخ�ني له عواقب مرضية ش�ديدة ويظل خط�را جسيما عىل الصحة. 
عىل الرغم من ذلك، فإن املعلومات الجديدة قد حجبت األدلة حول العالقة 

بني التدخني وكوفيد-19، املرض الناجم عن فريوس كورونا املستجد.
وقال أطباء مستش�فى رويال غالمورغان بويلز إنهم نظروا يف الدراسات 
الت�ي أجريت عىل مرىض كوفيد 19 يف الص�ني والواليات املتحدة وإيطاليا 
واململكة املتحدة وأماكن أخرى، والتي أظهرت انتش�ار منخفضا للمرض 
بني املدخنني، وهي نظرية اعرتف العلماء أنها ال توجد دالئل قوية عليها. 
وأش�ارت أدل�ة إىل أن املدخني يعانون م�ن أعراض قوية حال�ة إصابتهم 
بالف�ريوس، مما يرسع من تفيش امل�رض يف أجسامهم ويف النهاية يؤدي 

إىل الوفاة الرسيعة.

علامء يستعدون الستخدام النيكوتني
 كعالج لكورونا


