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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تتصاع�د دعوات ق�وى سياسية اىل ح�ل الربملان 
والتعجيل بأجراء انتخابات مبكرة وسط اتهامات 
ل�ه بالفشل بسبب عجزه ع�ن مواجهة االزمات 
الت�ي تواجهه�ا الب�اد. وطالب ائت�اف الوطنية 
بزعامة إياد عاوي بحل مجلس النواب والتعجيل 
بإج�راء انتخاب�ات مبك�رة. وقال يف بي�ان تلقت 
»املستقب�ل العراقي« نسخة منه ان »التظاهرات 
الشعبية املطالبة باالص�اح لم تكن ناقمًة فقط 
ع�ى االداء الحكوم�ي بل ان حل مجل�س النواب 
كان يف مقدم�ة املطالب التي رفعته�ا الجماهري 
املنتفض�ة«. واستغرب�ت عض�و قي�ادة االئتاف 
صب�اح التميم�ي استمرار فش�ل املجلس يف عقد 
اي جلسة منذ استقالة حكومة عادل عبد املهدي 
اواخ�ر العام املايض وحت�ى اللحظة »بالرغم من 
تدهور الوضع الداخ�ي يف جميع املجاالت والذي 
زاده س�وءاً تداعي�ات انتشار فاي�روس كورونا 
وه�و ما يحمل رئاسة املجل�س املسؤولية كاملًة 
حيث يب�دو انها-او ع�ى االقل رئي�س املجلس- 
غري مؤهل�ن لتحم�ل املسؤولي�ة«. واضافت ان 
»رئي�س مجلس الن�واب )محم�د الحلبويس( لم 
يفك�ر حتى بعق�د جلس�ة طارئة ملناقش�ة تلك 
التداعيات او حتى اجتماٍع طارئ - ولو عرب دائرة 
تلفزيونية- رغم كل الطلب�ات التي وصلته حول 
ذل�ك من اعض�اء املجلس«. وش�ددت القيادية يف 
تحالف الوطنية، »ال ن�رى اي بوادر امل باصاح 
االوضاع يف ظل وجود املجلس الحايل وان الوطنية 
يف الوق�ت الذي تثمن في�ه دور القوى الوطنية يف 

هذا االتجاه.
التفاصيل ص2
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حمافظة بغداد 
ختول وحداهتا االدارية بتحديد

 سعر االمبري لشهر حزيران 

الكهرباء تعلن تشغيل الوحدة 
التوليدية االوىل يف مرشوع حمطة 

انتاج كهرباء الساموة املركبة

ادارهتا: اموال إنشاء مراكز الشفاء 
ودعم الصحة وتلبية احتياجات املواطنني 

من واردات العتبة احلسينية

       بغداد / المستقبل العراقي

ألق�ت الرشط�ة األمريكية القب�ض عى ما يق�رب من 1400 
شخ�ص يف 17 مدين�ة أمريكي�ة يف الوق�ت ال�ذي تستمر فيه 
االحتجاج�ات بسب�ب وف�اة ج�ورج فلوي�د، حسبم�ا ذكرت 
وسائل إعام أمريكية، لكن من املرجح أن يكون الرقم الفعي 
للمعتقلن أك�رب مع استم�رار االحتجاجات.ولفظ فلويد، 46 
عام�اً، وه�و مواط�ن أمريكي من أص�ول إفريقي�ة، أنفاسه 
األخ�رية يف والية مينيسوتا االثنن املايض بعد أن وضع ضابط 
رشط�ة ركبته ع�ى عنق�ه ألكثر من ثمان�ي دقائ�ق.  وأعلن 
حاك�م كاليفورني�ا، غاف�ن نيوسوم ع�ن حالة الط�وارئ يف 
ل�وس أنجل�س، مؤكداً أنه سم�ح بوصول تعزي�زات أمنية إىل 
املدين�ة بعد اشتداد وترية املظاهرات. ويقوم 2500 جندي من 
الحرس الوطن�ي بدوريات يف شوارع مجموع�ة من الواليات. 

وت�ّم إعان حظر التج�وال يف 25 مدينة ب� 16 والية، ومن أبرز 
هذه امل�دن سان فرانسيسكوو أتانتا وشيكاغو وفياديليفيا 
وكولومبي�ا وناشفي�ل وسياتل، كما ُفرض حظ�ر تجّول ليي 
يف والي�ة كنتاكي. ون�ّدد الرئيس األمريكي دونال�د ترامب بما 
سم�اه »أعمال الشغب« التي شهدته�ا مينيابوليس، وتحدث 
ترام�ب عن أن »وف�اة جورج فلوي�د يف ش�وارع مينيابوليس 
مأس�اة خط�رية«، لكنه أض�اف أّن ذك�رى فلويد أس�اء إليها 
»مشاغب�ون ولص�وص وفوضوّي�ون«، داعًي�ا إىل »املصالحة 
والعدال�ة، وليس الكراهية والف�وىض«. وتنترش االحتجاجات 
يف ح�وايل 30 مدينة ع�ى األقل. وحذر حاكم والي�ة مينيسوتا 
تيم والز بالفعل سكان مينيابوليس من أنهم يجب أن يتوقعوا 
املزي�د من العنف، داعياً السكان املحلين إىل البقاء يف منازلهم 
حتى تتمك�ن السلطات من كشف ما يعتق�د أنهم محرضون 

من خارج الوالية يتطلعون إىل نرش »اإلرهاب والدمار«.

      بغداد / المستقبل العراقي

عام  مدير  الصقور  خلية  رئيس  كشف 
وزارة  يف  االرهاب  ومكافحة  استخبارات 
الداخلية أبو عي البرصي، أم�س االح�د، 
عن إحباط مخطط إرهابي خطري كانت 
تنوي تنفيذه عصابة »داعش« اإلرهابية 
يف البرصة وعدة محافظات أخرى، مبين 
االطاحة  بعد  املخط�ط  كشف  جرى  انه 
بخلية إرهابية نائمة يف محافظة البرصة 
واعتقال ارهابي�ن اثن�ن من عنارصها 
والتحرك  االتصال  إعادة  عن  املسؤول�ن 
عى بقايا »داعش« املنقطعن والهاربن 

من املحافظ�ات املح�ررة. وأكد البرصي، 
»االرهابي�ن  أن  صحف�ي،  ترصي�ح  يف 
سجل  عليهما،  القبض  جرى  اللذين 
يف  واملشارك�ة  إرهابية  قضايا  ضدهما 
املسلح�ة  القوات  ضد  إرهابية  عمليات 
وكذلك  الشعبي،  والحشد  والبيشمركة 
االتاوات  وجمع  السيطرات  نصب  أيض 
واعتقال وتعذيب املواطنن خال سيطرة 
العصابة  احتلتها  التي  باملناط�ق  داعش 
وصاح  والرمادي  نينوى  يف   2014 عام 
لتوجهات  »تنفيذا  انه  الدين«.وأضاف 
رئيس  السلحة  للقوات  العام  القائد 
ومتابعة  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 

الغانمي؛  عثمان  الفريق  الداخلية  وزير 
االستخبارية  الصقور  خلية  استطاعت 
االرهاب  ومديرية استخبارات ومكافحة 
بعمليات  القيام  من  الداخلية  وزارة  يف 
عدد  إحباط  عن  أسفرت  خاطفة  رسية 
كانت  مؤخرا  االرهابية  العمليات  من 
واملحافظ�ات  بغداد  العاصمة  تستهدف 
أفاد  فيم�ا  كردستان«.   وإقليم  كافة 
اإلرهابي شهاب رائد عبد اللطيف التميمي 
الصقور  خلية  عليه  القبض  ألقت  الذي 
وهو من سكنة محافظة البرصة قضاء 
الزبري بأنه »التقى اإلرهابي يارس الخالدي 
ال�ذي يسكن قضاء أبي الخصيب مؤخرا 

يف  االرهابية  العصابات  أمور  يف  للتداول 
يارس  »واإلرهابي  أنه  مبينا  البرصة«، 
مبايعة  وأديا  االرهابية  لداعش  انتميا 
احتال  بعد  البغدادي  بكر  ابو  االرهابي 
املوص�ل بفرتة قصرية«. وتاب�ع انه »من 
من  أرسته  وانتقلت   ،1995 مواليد 
نهاية  يف  الزبري  قضاء  يف  رأسه  مسقط 
عام 2004 اىل الرمادي لفرتة قصرية، ثم 
انتقل بعد ذلك للسكن يف محافظة صاح 
الحال  بهم  ليستقر  قصرية،  فرتة  الدين 
نينوى  محافظة  يف  وأرسته  هو  للسكن 

بمنطقة النبي يونس.
التفاصيل ص2
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت اللجن�ة املالية النيابي�ة، أمس 
األح�د، ق�راراً مهم�اً يخ�ص املتعينني 

الجدد.
وقال�ت عضو اللجنة ماج�دة التميمي 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، »بعد متابعتنا آلخر املس�تجدات 
تموي�ل  س�يتم  املالي�ة  وزارة  م�ع 
مستحقات املتعينني الجدد بعد انتهاء 

الحظر هذا االسبوع«.
وبين�ت ان التموي�ل »س�يكون وف�ق 

رصف ١/١٢ من موازنة ٢٠١٩«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تتصاعد دعوات قوى سياسية اىل حل الربملان والتعجيل 
بأج�راء انتخاب�ات مبكرة وس�ط اتهامات له بالفش�ل 
بس�بب عجزه ع�ن مواجه�ة االزم�ات الت�ي تواجهها 

البالد.
وطالب ائتالف الوطنية بزعامة إياد عالوي بحل مجلس 

النواب والتعجيل بإجراء انتخابات مبكرة.
وقال يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان 
»التظاهرات الش�عبية املطالبة باالصالح لم تكن ناقمًة 
فقط عىل االداء الحكومي بل ان حل مجلس النواب كان 

يف مقدمة املطالب التي رفعتها الجماهري املنتفضة«.
واس�تغربت عض�و قي�ادة االئت�الف صب�اح التميم�ي 
اس�تمرار فش�ل املجلس يف عقد اي جلسة منذ استقالة 
حكومة ع�ادل عبد امله�دي اواخر الع�ام املايض وحتى 
اللحظة »بالرغ�م من تدهور الوض�ع الداخيل يف جميع 
املج�االت والذي زاده س�وءاً تداعيات انتش�ار فايروس 
كورونا وهو ما يحمل رئاس�ة املجلس املسؤولية كاملًة 
حي�ث يبدو انه�ا-او ع�ىل االق�ل رئيس املجل�س- غري 

مؤهلني لتحمل املسؤولية«.
واضاف�ت ان »رئيس مجلس النواب )محمد الحلبويس( 
لم يفكر حتى بعقد جلسة طارئة ملناقشة تلك التداعيات 
او حت�ى اجتم�اٍع طارئ - ول�و عرب دائ�رة تلفزيونية- 
رغ�م كل الطلب�ات التي وصلت�ه حول ذلك م�ن اعضاء 

املجلس«.
وش�ددت القيادية يف تحالف الوطنية، »ال نرى اي بوادر 
امل باص�الح االوضاع يف ظل وج�ود املجلس الحايل وان 
الوطنية يف الوقت الذي تثمن فيه دور القوى الوطنية يف 
هذا االتجاه فانها تشيد بمن ضم صوته لصوتها يف حل 

املجلس وإجراء انتخابات مبكرة«.
من جهته، طال�ب ائتالف دولة القان�ون بزعامة نوري 
املالك�ي ايضا بح�ل مجلس النواب متهم�ا اياه بالعجز 

عن مواجهة التحديات التي يواجهها العراق حالياً.
وق�ال القي�ادي يف االئتالف س�عد املطلب�ي إن »االفضل 
للعراق حالياً حل الربملان والتوجه اىل االنتخابات املبكرة 
بعد ش�هرين من ذلك«، مؤكدا أن »املجلس الحايل عاجز 

تماماً عىل الوق�وف عىل الخروق�ات التنفيذية واالمنية 
واالقتصادي�ة والوبائية ولهذا يج�ب حله والتوجه نحو 

االنتخابات املبكرة«.
كما طالب الحزب الشيوعي العراقي بعد بحث »جوانب 
االزمة الشاملة البنيوية التي تعصف بالبالد والتطورات 
السياسية وتش�كيل الحكومة الجديدة واملهام املتعددة 
الت�ي يتوج�ب قيامها به�ا بتهيئ�ة مس�تلزمات اجراء 
انتخاب�ات مبكرة عادل�ة وذات صدقية وفق�ا ملنظومة 

انتخابية جديدة مع ارشاف دويل فاعل«.
واش�ار الحزب يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 

منه ان�ه يف ظل الظ�روف االقتصادية واملالي�ة الصعبة 
الراهن�ة فان عام�ة املواطن�ني يتطلع�ون اىل تجنيبهم 
اعب�اء تداعي�ات االزم�ة وتأمني الدع�م واالس�ناد لهم 
وضمان انس�يابية دف�ع رواتب املوظف�ني واملتقاعدين 
واملنتفعني م�ن الرعاية االجتماعية واتخ�اذ اإلجراءات 
لتوفري امل�وارد املطلوبة، ومنها ضغ�ط النفقات العامة 
وتخفيض الرواتب العليا وإلغاء مخصصات وامتيازات 
اصح�اب الدرجات الخاصة وجعل االزمة الراهنة حافزا 
لتنوي�ع موارد الدول�ة، وتخليص االقتص�اد من طابعه 
الريعي وتطوير وتعزيز دور قطاعاته املنتجة: الزراعية 

والصناعية والخدمية اإلنتاجية.
أما نائ�ب رئيس ال�وزراء الس�ابق به�اء االعرجي فقد 
طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتنس�يق مع 

رئاسة الجمهورية ملطالبة الربملان بحل نفسه.
واشار االعرجي يف تغريدة عىل حسابه بشبكة التواصل 
االجتماعي »تويرت«، قائال »السيد رئيس الوزراء.. إيفاًء 
لتعهدك�م وتنفي�ذاً أله�م فق�رة يف برنامجك�م، يتطلب 
التنس�يق مع رئاسة الجمهورية للطلب من الربملان حل 

نفسه تمهيداً إلجراء اإلنتخابات املبكرة«.
وش�دد عىل ان »ذلك يضع حجر األساس ملرشوع إعادة 
الثقة بني الشعب والنظام السيايس والتي ُفقدت بسبب 

نهج الكتل التي شكلت الحكومات السابقة«.
وعن مدى الصالحيات الدس�تورية لرئي�س البالد برهم 
صال�ح والحكومة مصطف�ى الكاظم�ي يف االقدام عىل 
حل الربملان من دون موافقة نوابه ال� 3٢٩ عضوا يقول 
الخبري القانوني العراقي طارق حرب ان لقاء الرئيسني 
الخمي�س املايض يب�دو انه ناقش امكاني�ة حل الربملان 
طبقاً لصالحياتهما التي منحها الدس�تور لهما بمادته 
64 دون الحاج�ة ملوافقة جهة اخرى ذلك انها قد قررت 
ان هنالك طريقان لحل مجلس النواب قبل انتهاء دورته 

االنتخابية أي قبل اكمال سنواته االربع عام ٢٠٢٢.
ويش�ري الخبري حرب يف رأي قانوني اىل ان الطريق االول 
الربملاني هو ان يحل مجلس النواب نفسه بناء عىل طلب 
من ثلث أعضائه من خالل ١١٠ برملانيا يتبعها تصويت 
بأغلبية االعضاء اي بموافقة ١65 نائبا عىل حل املجلس 
وه�ذه بعيدة عن التحقق الٔن النواب ال يرغبون بالتخيل 

عن هذه الصفة واالمتيازات املرتتبة عليها.
ويضيف حرب ان الطريقة الثانية التي قررها الدس�تور 
لحل املجلس ه�ي التنفيذية والتي تتم بطلب من رئيس 
ال�وزراء وموافقة رئيس الجمهوري�ة دونما حاجة الٔية 
موافق�ة م�ن اية جهة اخ�رى وحتى لو رف�ض الربملان 
نفسه هذا الحل، مشريا اىل ان هذا واضح من كلمة )أو( 
ال�واردة يف املادة 64 من الدس�تور التي تنص عىل: ُيحل 
مجلس النواب باألغلبية املطلقة لعدد اعضائه بناء عىل 
طلب ثلث أعضائ�ه )أو( وهذه تفيد البدل والخيار - أو 

بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

      بغداد / المستقبل العراقي

استخبارات  عام  مدير  الصقور  خلية  رئيس  كشف 
ومكافحة االرهاب يف وزارة الداخلية أبو عيل البرصي، 
أم�س االح�د، عن إحباط مخطط إرهابي خطري كانت 
البرصة  يف  اإلرهابية  »داعش«  عصابة  تنفيذه  تنوي 
وعدة محافظات أخرى، مبين انه جرى كشف املخطط 
بعد االطاحة بخلية إرهابية نائمة يف محافظة البرصة 
واعتقال ارهابي�ني اثنني من عنارصها املس�ؤولني عن 
إعادة االتصال والتحرك عىل بقايا »داعش« املنقطعني 

والهاربني من املحافظات املحررة. 
وأكد البرصي، يف ترصي�ح صحف�ي، أن »االرهابي�ني 
قضايا  ضدهما  سجل  عليهما،  القبض  جرى  اللذين 
القوات  ضد  إرهابية  عمليات  يف  واملشارك�ة  إرهابية 
أيض  وكذلك  الشعبي،  والحشد  والبيشمركة  املس�لحة 
وتعذيب  واعتقال  االتاوات  وجمع  السيطرات  نصب 
املواطن�ني خالل سيطرة داعش باملناطق التي احتلتها 
العصابة عام ٢٠١4 يف نينوى والرمادي وصالح الدين«.
للقوات  العام  القائد  لتوجهات  »تنفيذا  انه  وأضاف 

ومتابعة  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  السلحة 
استطاعت  الغانمي؛  عثمان  الفريق  الداخلية  وزير 
استخبارات  ومديرية  االستخبارية  الصقور  خلية 
القيام  من  الداخلية  وزارة  يف  االرهاب  ومكافحة 
من  عدد  إحباط  عن  أسفرت  خاطفة  رسية  بعمليات 
العاصمة  تستهدف  كانت  مؤخرا  االرهابية  العمليات 

بغداد واملحافظات كافة وإقليم كردستان«.
 فيم�ا أفاد اإلرهابي شهاب رائد عبد اللطيف التميمي 
الذي ألقت القبض عليه خلية الصقور وهو من سكنة 
اإلرهابي  »التقى  بأنه  الزبري  قضاء  البرصة  محافظة 
يارس الخالدي الذي يسكن قضاء أبي الخصيب مؤخرا 
للتداول يف أمور العصابات االرهابية يف البرصة«، مبينا 
وأديا  االرهابية  لداعش  انتميا  يارس  »واإلرهابي  أنه 
مبايعة االرهابي ابو بكر البغدادي بعد احتالل املوص�ل 

بفرتة قصرية«.
من  أرسته  وانتقلت   ،١٩٩5 مواليد  »من  ان�ه  وتاب�ع 
اىل  الزبري يف نهاية عام ٢٠٠4  مسقط رأسه يف قضاء 
يف  للسكن  ذلك  بعد  انتقل  ثم  قصرية،  لفرتة  الرمادي 
محافظة صالح الدين فرتة قصرية، ليستقر بهم الحال 

للسكن هو وأرسته يف محافظة نينوى بمنطقة النبي 
يونس«، كاشفا عن أن والده اإلرهابي رائد عبد اللطيف 
التميمي »كان منتميا لتنظيم القاعدة االرهابي يف ما 
يف  استغله  والده  بأن  واعرتف  الجنوب،  بوالية  يسمى 
العمليات  بتنفيذ  قيامه  طفولته وشقيقه خالل  فرتة 

االرهابية«.
 وتابع انه »يتذكر كيف كان والده يقوم بنقل االسلحة 
محافظة  يف  عدة  مناطق  يف  وتوزيعها  واملتفج�رات 
التي  العجلة  مقاعد  عىل  أبناءه  يجلس  بينما  نينوى؛ 
األمنية  القوات  عطف  واستمالة  للتمويه  يستغلها 
وكذلك  الحقا،  داعش  احتلتها  التي  املناط�ق  تلك  يف 
تكليفهم يف مراقبة ورصد بعض األشخاص واالماكن 

التي يخططون الستهدافها بأعمال إرهابية«.
املج�رم  والد  فإن  الصقور،  خلية  معلومات  وبحسب 
شهاب التميمي امللق�ب ب�)أبو سياف( قد أعدم يف عام 
بعد  االرهابي  القاعدة  لتنظيم  النتمائه  وذلك   ٢٠٠٩
مسؤوليته بتنفيذ أعمال ارهابية يف محافظات نينوى 
وصالح الدين وبغداد واألنبار والبرصة، بضمنها تفجري 
أكاديمية الرشطة يف البرصة منتصف عام ٢٠٠4 والتي 

الرشطة  من  األبرياء  من  كبري  عدد  خاللها  استشهد 
واملدنيني.

بأنه  حديثه،  التميمي  رائد  شهاب  اإلرهابي  ويواصل 
اللطيف  انتمى وشقيقه االرهابي عبد  »يف عام ٢٠١4 
وذلك  داعش،  إىل  البرصة   ١٩65 مواليد  التميمي  رائد 
يف  تجنيده  تم  وإنه  نينوى،  ملحافظ�ة  احتاللها  بعد 
معسكر الغابات يف نينوى للتدريب عىل صنف مقاومة 
بمجموعة  والتحق  أيام  عرشة  بعد  وتخرج  الدروع 
االدارية ملواجه�ة  ارهابية تتمركز حول حدود نينوى 
تقدم القوات املسلحة خالل عمليات التحرير، وكذلك يف 
تعزيز الدعم للعمليات االرهابية التي تنفذ داخل امل�دن 
واالرضحة  العبادة  دور  تفجري  ايضا  وكذلك  املحتل�ة 

املقدسة.
اىل  وأطفاله  أرسته  مع  »هرب  إنه  حديثه  ويواصل 
مسقط رأسه يف البرصة بعد تحرير محافظة نينوى، 
ليستقر به املق�ام يف قضاء الزبري«، الفت�ا إىل أن »أرسة 
عن  يعرف  لم  والذي  اللطيف  عبد  االرهابي  شقيقه 
يف  الحال  بهم  استقر  زعمه-  حد  عىل  شيئا  مصريه 

محافظة نينوى حتى اآلن«.

رئيسا اجلمهورية والوزراء ناقشا املوضوع.. وخبري قانوني يؤكد صالحيتهما.. ومطالب بتحديد موعد إجراء االنتخابات املبكرة

قوى سياسية حتول »حل الربملان« إىل مطلب أسايس

العدد )2146(   1     حزيران    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

الصقور حتبط خمططًا إرهابيًا كبريًا لرضب البرصة وحمافظات أخرى
ألقت القبض على خلية داعشية أعادت االتصال خباليا نائمة يف املناطق احملررة

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء مصطف�ى  رئي�س  ش�دد 
الكاظمي، أم�س االحد، عىل أهمية 
حماي�ة األمن الصح�ي للمواطنني 
باعتب�اره جزء من األم�ن الوطني 
يف ظل تعرّض العراق والعالم أجمع 
لجائح�ة كورون�ا.   وق�ال املكت�ب 
االعالم�ي لرئاسة ال�وزراء يف بيان، 
تلقت املستقبل العراقي ان »رئيس 
مجلس الوزراء، القائد العام للقوات 
املسلحة، مصطفى الكاظمي ترأس 
اجتماع�اً للمجلس ال�وزاري لألمن 

الوطني ملناقشة جدول أعماله«.  
وش�ّدد الكاظم�ي خ�الل االجتماع 
عىل »أهمي�ة حماية األمن الصحي 
للمواطن�ني، كج�زء ال يتج�زأ م�ن 
األمن الوطني يف ظل تعرّض العراق 

والعالم أجمع لجائحة كورونا«.  
وأش�ار الكاظم�ي اىل »أهمية وعي 
املواط�ن يف التع�اون م�ع األجهزة 
األمنية والصحية، حيث يعّد الركن 
األساس يف مكافحة انتشار الوباء، 
والعامل الحاسم يف الحّد الفّعال من 

انتشار رقعة اإلصابات«.  
وناق�ش املجل�س بحس�ب البيان، 
ضم�ن ج�دول أعماله، »إج�راءات 
األجه�زة األمني�ة يف تطبي�ق حظر 
واملحافظ�ات،  بغ�داد  يف  التج�وال 
يف ظ�ل تصاع�د أع�داد اإلصاب�ات 
بشكل مختل�ف عن السابق، وسبل 
ب�ني  األداء  يف  والتكام�ل  االرتق�اء 
دوائ�ر وزارة الصحة وباقي أجهزة 
الدولة املكلّفة بالتصدي للجائحة«، 
الفتاً اىل ان »املجلس اتخذ القرارات 

املناسبة يف هذا الصدد«.  

رئيس الوزراء: األمن الصحي للمواطنني
 جزء ال يتجزأ من األمن الوطني

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة مكافحة اجرام بغ�داد، أمس 
االح�د، القبض ع�ىل متهمني بقضاي�ا جنائية 
مختلف�ة يف مناط�ق متفرق�ة م�ن العاصمة.  
وذك�ر بيان للمديرية تلق�ت املستقبل العراقي 
نسخة منه ان »مف�ارز مكتب مكافحة اجرام 
ب�اب الشيخ الق�ت القبض عىل مته�م لقيامه 
برسقة دراجتني ناريت�ني ضمن منطقة كراج 
النهض�ة، فيم�ا القت مفارز مكت�ب مكافحة 
اج�رام الك�رادة القب�ض ع�ىل مته�م لقيامه 
برسقة مسدس حكومي من احد االشخاص يف 
ساح�ة االندلس«.  وأض�اف ان »مفارز مكتب 
مكافح�ة اجرام البياع القت القبض عىل متهم 
لقيامه برسقة احد ال�دور السكنية مصوغات 
ذهبي�ة مع مبلغ سبعمائة ال�ف دينار عراقي، 
فيم�ا الق�ت مف�ارز مكت�ب مكافح�ة رسقة 
سي�ارات الرصافة القبض ع�ىل متهم لقيامه 

برسقة عجلة وقد تم ضبط العجلة بحوزته«.

إجـرام بـغـداد تلقـي 
القبض عىل متهمني بقضايا 

جنائية خمتلفة
        بغداد / المستقبل العراقي

طالبت كتل�ة الديمقراط�ي الكردستاني 
يف مجلس الن�واب االتحادي، أمس األحد، 
الحكوم�ة االتحادي�ة بالتح�رك من أجل 
إيقاف القصف الرتكي املتكرر عىل أرايض 

إقليم كردستان.
وأك�د النائب عن الكتلة دي�ار برواري، يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
مقتل وجرح مدنيني بقصف تركي يف قرى 
ضمن محافظة دهوك، مطالباً الحكومة 
االتحادي�ة وحكوم�ة اإلقلي�م بالتح�رك 
لوقفها وتعويض ذوي الضحايا، داعياً يف 
الوقت نفسه الق�وات واملعارضة الرتكية 

لوقف القتال عىل األرايض العراقية.
وأضاف برواري »نتیجة للقصف املدفعي 
للجی�ش الرتكي عل�ی ناحی�ة دیرلوك يف 
العمادی�ة يف محافظ�ة ده�وك،  قض�اء 
ونتیج�ة العملیات العسكریة ضد مقاتيل 
املعارضة للحكومة الرتكية، فقد تسببت 
باستشهاد أب وهو جالل نور الدين محي 
الدی�ن تول�د ١٩53 وإبن�ه الش�اب أحمد 

وه�و تول�د ١٩٩٠، كم�ا أدى القصف إىل 
جرح املواطن أيوب رمض�ان سعيد وهو 
تولد ١٩56«. وتابع برواري أنه »يف الوقت 

الذي ندی�ن فيه هذه العملیات التي بدأت 
وتیرته�ا بالتزای�د وأدت إل�ی خسائ�ر يف 
األرواح واألم�وال، فإننا نطالب الحكومة 

كردست�ان  إقلی�م  وحكوم�ة  العراقی�ة 
بالتح�رك وأن ال يكون�وا ساكنی�ن أم�ام 
ه�ذه الجریم�ة وأن یت�م تعویض جميع 

الضحایا«.
وأش�ار ب�رواري إىل أن »التاريخ أظهر أن 
العن�ف لم یك�ن العالج السلی�م للمسائل 
السیاسیة، بل التفاوض والعمل بمفهوم 
انساني ووطني«. ودع�ا برواري الجیش 
الرتك�ي واملسلحی�ن املعارضی�ن له�م يف 
املنطقة إلی ایق�اف عملیاتهم العسكریة 
التي أصبحت قریبة من املناطق السكنیة 
وتهدد أمن املجتمع وأرواح املدنيني فیها.

كم�ا طال�ب ب�رواري املواطنی�ن ب�«أخذ 
ك�ل أسباب الحيطة والح�ذر عند التجول 
والتنقل يف الجبال من أجل حماية أنفسهم 
واالشتباك�ات  القص�ف  عملي�ات  م�ن 
ب�ني الق�وات الرتكي�ة وق�وات املعارضة 
الرتكية«. يذكر أن الق�وات الرتكية تقوم 
بني مدة وأخ�رى بقصف املناطق الجبلية 
يف ح�دود محافظ�ات إقلي�م كردست�ان، 
بحج�ة استه�داف مقاتيل ح�زب العمال 

الكردستاني.

الديمقراطي الكردستاين يستغيث ببغداد: أوقفوا القصف الرتكي عىل القرى الكردية 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزراة الصحة، أمس االحد، املوقف الوبأيي اليومي لالصابات 
املسجلة بف�ريوس كورونا املستج�د يف العراق، مش�رية اىل تسجيل 

٢6٠ اصابة جديدة وعرشة وفيات و46 حالة شفاء.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلق�ت املستقبل العراقي نسخ�ة منه، »تم 
فح�ص )53٨١( نموذج�ا يف كافة املخت�ربات املختص�ة يف العراق، 
وبذل�ك يكون املجموع الكيل للنم�اذج املفحوصة منذ بداية تسجيل 
امل�رض يف الع�راق )٢٢٧٧56(«. واوضحت ال�وزارة أن »مخترباتها 
سجلت )٢6٠( إصاب�ة يف العراق موزعة كالتايل: )بغداد/ الرصافة: 
5٨، بغ�داد/ الكرخ: 35، مدينة الطب: ٢، النج�ف: ٧، البرصة: ٢4، 
السليماني�ة: ٢4، دهوك: 4، دي�اىل: ٢، واسط: ٧، بابل: ٢6، ميسان: 
3١، املثن�ى: ٢١، ذي ق�ار: ٢، الديواني�ة: ٩، انب�ار: ١، كركوك: ٧(«. 
واضافت، ان�ه تم »تسجيل 46 حالة شفاء موزعة كالتايل: )بغداد/ 
الرصاف�ة: ٩، بغ�داد/ الك�رخ: ١١، مدين�ة الط�ب: ١٠، كركوك: ١، 
الب�رصة: 3، دياىل: ١، الديوانية: ٢، املثن�ى: ٨، صالح الدين: ١، فيما 
بل�غ اعداد الوفي�ات ١٠ حاالت اربع ح�االت يف بغ�داد/ الرصافة و 
حال�ة يف بغداد/ الكرخ، حالتان يف ميسان، حالة يف كركوك، حالة يف 
دياىل، حالة يف السليمانية«. وتابعت أن »مجموع االٕصابات: 643٩، 
ومجموع حاالت الشفاء: 3١56، الراقدين الكيل: 3٠٧٨، الراقدين يف 

العناية املركزة: 46، مجموع الوفيات: ٢٠5«.

الصحة تسجل )260( إصابة جديدة بـ »كورونا« 
وتعلن وفاة )10( مصابني

        بغداد / المستقبل العراقي

يف  األمريك�ي  السف�ري  رصح 
أم�س  تول�ر،  ماثي�و  الع�راق 
الثنائ�ي  التع�اون  ع�ن  الح�د، 
ب�ني الوالي�ات املتح�دة والعراق، 
املقب�ل  االسرتاتيج�ي  والح�وار 
املقرر إج�راؤه يف منتصف شهر 
حزي�ران. وقال تول�ر، يف مقطع 
فيديو نرش ع�ىل موقع السفارة 
االمريكية الرسم�ي بالفيسبوك، 
أنح�اء  جمي�ع  يف  »زمالئ�ي  ان 
سيناقش�ون  ب الع�راق  البعث�ة 
بشكل مفصل يف األسابيع املقبلة 
كي�ف تتن�اول اتفاقي�ة االط�ار 
السرتاتيجي لدينا جميع جوانب 
عالقتن�ا الثنائي�ة - السياسي�ة 
والثق��افية  واالق����تصادي�ة 
ولي�س  والعلمي�ة،  والتعليمي�ة 
االقتص�ار فق�ط ع�ىل املساعدة 
األمني�ة«، مبينا ان�ه »سيتسنى 
اإلطالع عىل املزيد من التفاصيل 
عن سبل تقديم الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية )USAID( الدعم 
اإلنساني ودعم االستقرار ملاليني 

العراقيني املعرضني للخطر«.
واض�اف ان »القسم االقتصادي 
الض�وء  سيسل�ط  السف�ارة  يف 
لجل�ب  ال�دؤوب  عمل�ه  ع�ىل 
واالستثمارات  التجاري�ة  الوفود 
االمتي�از  وأصح�اب  األمريكي�ة 
األمريكي�ني واملساع�دة للع�راق 

بغي�ة أن يكون مستقال يف مجال 
الطاقة«، مش�ريا اىل ان »القسم 
السي�ايس سيتحدث عن برامجه 
اإلنس�ان  حق�وق  تع�زز  الت�ي 
والعدال�ة واملساءل�ة باإلضاف�ة 
املئ�ات  م�ن  األلغ�ام  إزال�ة  إىل 
م�ن املواق�ع الحساس�ة للبني�ة 
التحتية«.وتابع »لدينا مك���تب 
لالجئني والنازحني والذي حسن 
حي�اة املاليني م�ن العراقيني من 
خ�الل إع�ادة تأهي�ل املساك�ن 
وامل�زارع والرشك�ات وامل�دارس 
والبني�ة التحتي�ة األساسي�ة يف 
أنح�اء  جمي�ع  يف  املجتمع�ات 
»الجي�ل  ان  موضح�ا  الب�الد«، 
القادم م�ن العراقيني سيستفيد 
من عم�ل القس�م الثق�ايف لدينا 
من خ�الل إرسال مئ�ات الطلبة 
العراقي�ني ك�ل ع�ام إىل الواليات 
املتحدة بموج�ب برامج التبادل، 
اله�����ام  فضال ع�ن عمله�م 
ع�ىل  الحف�اظ  يف  املساع�دة  يف 
ال�رتاث الثق�ايف الث�ري للعراق«.

واك�د تول�ر ان »رشاكتن�ا تمت�د 
اىل ابعد من مج�رد تقديم الدعم 
للقوات األمني�ة العراقية«، الفتا 
اىل »اننا نتطل�ع قدما إىل لقاءات 
الح�وار السرتاتيج�ي املقبل���ة 
التي تهدف إىل التعاون يف كيفية 
تعزيز هذه الروابط بغية التغلب 
ع�ىل التحدي�ات العدي�دة التي ال 

يزال العراق يواجهها«.

واشنطن تعد »أربعة حماور« للحوار 
االسرتاتيجي مع العراق 
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    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح وزير النقل ن�ارص حسني بندر الشبيل، اليوم 
السبت،م�روع تأهي�ل وصيان�ة اح�واض السكك 
التخصصي�ة ) FZB ( لنق�ل املشتق�ات النفطية يف 
املحطة العاملية لسك�ك الحديد العراقية بعد توقفها 

عن العمل سنوات طويلة .
وبني الشب�يل يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان 
»هذه الخطوة تحسب إنجازاً للركة يف ظل الظروف 

الصعب�ة الت�ي نعيشه�ا مضيف�اً تضم�ن التاهي�ل 
إعادة صيانة وتصلي�ح وخراطة األحواض الجاثمة 
والخارجة عن الخدمة باإلمكانات املتوفرة والجهود 
االستثنائية للمالكات الفنية والهندسية املتخصصة 
يف اعمال الصيان�ة والتصليح يف الركة موضحا ان 
هذه األح�واض دخلت الخدمة من�ذ سنة 1984 اي 
مايقارب 30 سنة يكون سعة الحوض الواحد منها 

يبلغ 61m مرت مكعب بحمولة 56 طن« .
وأك�د ان »ه�ذا املروع سيك�ون له م�ردود مادي 

كبري يعود بالنفع عىل ايرادات السكك املالية خاصة 
وعىل اقتصاد البلد بصورة عامة حيث سيوفر مبالغ 
طائل�ة مليزاني�ة الدولة املثقل�ة يف ظل ه�ذا االنهيار 
والتدن�ي االقتصادي الذي يعص�ف بالبلد تزامناً مع 

جائحة كورونا«.
م�ن جانبه، بني مدير ع�ام الركة طالب الحسيني 
ان ه�ذه االح�واض وعىل الرغم من سن�وات عملها 
الطويل�ة بالخدم�ة وتهالكها فق�د تعرضت العمال 
السل�ب والنه�ب لتواجده�ا ضمن مناط�ق سيطرة 

داع�ش اإلجرامي وبسب�ب عدم وج�ود التخصيص 
املادي ال�الزم لها ونق�ص امل�واد االحتياطية كونها 
خارج�ة ع�ن الخدمة ت�م بجهود مالك�ات الركة 
اع�ادة ) 10 (من الشاحن�ات إىل العمل ضمن حملة 
التاهي�ل لألحواض الجاثم�ة وبإمكان�ات محدودة 
الستخدامها يف نقل الوق�ود الثقيل يف االيام القادمة 
والعمل مستم�ر إلعادة جمي�ع الشاحنات الجاثمة 
األخ�رى التي يص�ل عدده�ا إىل مايق�ارب ) 100 (

حوض .

وزير النقل يفتتح مرشوع تأهيل وصيانة احواض السكك التخصصية »FZB« لنقل املشتقات النفطية
بعد توقفها عن العمل سنوات طويلة

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعلنت محافظة بغداد عن تخويل وحداتها 
االداري�ة )م�دراء النواح�ي والقائمقام( 
تحديد سعر االمبري لشهر حزيران لجميع 

املولدات الحكومية واالهلية.
وبحس�ب بي�ان الع�الم املحافظ�ة، فان 
املحافظ املهندس محمدجابرالعطا خول 
رؤساء الوحدات االداري�ة بتحديد السعر 
عىل ان ال يتجاوز االمبري الواحد مبلغ )8( 
االف دينار للتشغي�ل العادي من الساعة 
ال 1٢ ظه�را واىل الخامس�ة فجرا، وان ال 
يتج�اوز سعر التشغي�ل للخط )الذهبي( 

)٢4( ساع�ة يوميا مبلغ )1٢( الف دينار 
لالمبري الواحد لجميع املولدات الحكومية 
وقودي�ة«،  بحص�ة  املجه�زة  واالهلي�ة 
مش�رية اىل ان » ال�����ول�دات الت�ي ال 
تستل�م حصة وقودية ف�ان من صالحية 
رئيس الوحدة االداري�ة اضافة مبلغ الف 
او الفني دينار فقط عن كل امبري وحسب 

ما يرتأيه«.
واوضح�ت املحافظ�ة، بان »من�ح هذه 
االداري�ة  الوح�دة  لرئي�س  الصالحي�ات 
كون�ه ع�ىل عل�م ودراي�������ة تام�ة 
للظ�روف املعيشي�ة ملناطق�ه فضال عن 
مراع�اة الظ�روف االستثنائي�ة التي يمر 

بها البل�د وهو يواجه جائح�ة )كورونا( 
مم�ا يستل�زم ت��������كات�ف وتعاون 
الجميع«، مشددة عىل »اصحاب املولدات 
وس�����اع�ات  بالتسع�رية  االلت�زام 
التشغي�ل بالتناوب مع الكهرباء الوطنية 
ويف ح�ال مخالف�ة ذل�ك يتعرض�ون اىل 

املسائلة القانونية«.
ووجه�ت املحافظة، » رؤس�اء الوحدات 
االداري�ة ومخت�اري املناط�ق اىل متابعة 
الت�زام اصح�اب املول�دات ون�ر ارقام 
الشك�اوى ع�ىل صفح�ات مديرياتهم يف 
فيسب�وك مع فرض عقوبات رادعة بحق 

املخالفني«.

حمافظة بغداد ختول وحداهتا االدارية بتحديد
 سعر االمبري لشهر حزيران 

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل 
الركابي، أمس األحد، وجود محاوالت لرفع 
سقف رواتب اإلعان�ة االجتماعية، مشرياً 
إىل توصل ال�وزارة التف�اق يقيض برصف 

الرواتب كل شهر بدالً عن كل شهرين.  
وق�ال الركاب�ي يف بيان، تلق�ت »املستقبل 
العراق�ي« نسخة من�ه، إنه »فيم�ا يتعلق 
بتطبي�ق القان�ون رق�م 11 لسن�ة ٢014 
ف�ان هذا قان�ون واج�ب التطبي�ق، وفيه 
سق�ف اإلعانة يص�ل إىل 4٢0 أل�ف دينار، 
ولك�ن الحكومة لم تطبق�ه يف ذلك الوقت 
بسبب األزمة املالية، وطبقت سقفاً صدر 
بموجب قرار ملجل�س الوزراء وهو املطبق 

حالياً«.  
األزم�ة  الح�ظ  أن�ه »ولس�وء  إىل  وأش�ار 
املالي�ة اليوم أشد، ولكنن�ا سنقوم ببعض 
اإلج�راءات منها: تنظيم كت�اب وزيارة إىل 
رئي�س مجل�س الن�واب ونائبي�ه، وكذلك 
اللجن�ة املالي�ة، ولجن�ة حق�وق اإلنسان 
ولجن�ة العم�ل يف املجل�س لطل�ب تنفي�ذ 
ه�ذا القانون، وتضمني ذل�ك يف املوازنة إذا 
أرسلت ملجلس النواب، وكذلك كتاب ملكتب 
دولة رئيس الوزراء ووزارة املالية، وأطلب 

مناقشته يف مجلس الوزراء«.  
وأض�اف انه »بخص�وص أن يكون الراتب 

ك�ل شه�ر ب�دالً من ك�ل شهري�ن، عقدنا 
أول استالمن�ا مهام ال�وزارة اجتماعاً مع 
الرافدي�ن والحماي�ة االجتماعية  مرصف 
ووصلنا إىل اتف�اق - شبه نهائي - عىل ان 
يكون الدفع شهرياً، وسيتم توقيع ملحق 

للعقد بهذا الخصوص«.  
البطاق�ات  »بخص�وص  ان�ه  اىل  وأش�ار 
املرفوض�ة ف�إن هن�اك إشك�االً يف بعض 
بيانات املستفيد كتغيري املسكن، من دون 
اعالم الهيئة، او خطأ يف رقم الهاتف فقط 
املراجعة للقسم املعني لتصحيح البيانات 
وستت�م معالجة املوض�وع ويطلق الراتب 
امام املسجلني منذ ٢016 ولديهم وصوالت 
استالم ولم يتم حسم طلباتهم تم التوجيه 
الفوري ألقسام املحافظ�ات كافة وبغداد 
بتزوي�د الهيئ�ة بملف�ات ه�ؤالء لغ�رض 

حسمها«.  
وتابع ان« فتح الشمول الجديد، إذ عقدت 
اللجن�ة املكون�ة م�ن العم�ل والتخطي�ط 
واملالية اكثر من اجتماع وحني التوصل اىل 
تفاهم نهائي سنقوم بعرضه عىل مجلس 
الوزراء  ليتوىل مناقشته والتوصل اىل قرار 
ونح�ن طلبنا توسيع الشمول اىل 600 الف 
أرسة اما بالنسبة للذي توقفت االعانة عنه 
بسب�ب وجود سي�ارة باسمه يأخ�ذ كتاباً 
من القسم اىل املرور لتأييد تحويل السيارة 

لغري املستفيد ليتم إطالق االعانة«.

وزير العمل: سيتم زيادة رواتب 
اإلعانة وتوزيعها كل شهر

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة النفط، استمرار عمل الركات النفطية 
خ�الل فرتة حظ�ر التج�ول الوقائي، مش�رية إىل أنها 
وفرت الخزين الكايف من الوقود ملحطات توليد الطاقة 

الكهربائية. 
وق�ال وكي�ل وزارة النف�ط كريم حط�اب يف ترصيح 
للوكال�ة الرسمي�ة، إن »ال�وزارة تتواص�ل يومياً مع 
الجه�ات الفني�ة يف وزارة الكهرب�اء لتأم�ني الوق�ود 
ملحط�ات تولي�د الطاق�ة الكهربائية يف عم�وم البالد، 
إضاف�ة إىل عق�د اجتم�اع غرف�ة العملي�ات املشرتكة 
أسبوعي�ا بهدف التنسيق واملتابعة لتلبية احتياجاتهم 
من أنواع الوق�ود«، مبينا أن »وزارة النفط عملت عىل 
تعظي�م الخزي�ن االسرتاتيج�ي ل�وزارة الكهرباء من 
أن�واع الوق�ود طيلة الف�رتة املنرصم�ة للحيلولة دون 
وج�ود نقص هنا أو هناك، فضالً عن العمل عىل توفر 
زي�ت الغ�از واملشتقات األخرى بالق�رب من محطات 

التوليد«. 
االستخراجي�ة  النفطي�ة  »الرك�ات  أن  وأض�اف، 
والتوزيعي�ة والتحويلي�ة ستواص�ل ال�دوام الرسمي 
خالل حظر التج�ول بهدف تأم�ني املنتجات ملحطات 
تعبئة الوقود وللمواطن�ني وخصوصا ً البنزين والكاز 

والنفط األبيض وأسطوانات الغاز السائل«. 
كم�ا أك�د أن »ال�وزارة وع�ىل الرغ�م م�ن التحدي�ات 
والصعوب�ات التي تواجه عملي�ة حركة نقل املنتجات 
النفطي�ة بني املدن واملحافظ�ات إال أنها حريصة عىل 
تأمني وصوله�ا إىل الجهات املستفي�دة بالتنسيق مع 
غ�رف العمليات وخلية األزم�ة الستثناء مالكاتها من 

الحظر.

النفط: نواجه صعوبات 
يف نقل املنتجات 

بني املدن

    بغداد / المستقبل العراقي

تنفي�ذا لتوجيه�ات وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن منه�ل عزي�ز 
الخب�از قام مدير ع�ام الركة العامة للصناع�ات الكهربائية 
وااللكرتوني�ة سفي�ان فوزي الجب�وري بزي�ارة اىل مستشفى 
الريم�وك التعليم�ي ولقاء مدي�ر املستشفى ع�الء جبار احمد 
للوقوف عىل احتياجات املستشفى التي يمكن للركة تأمينها 
واملساهم�ة يف تخفيف ازمة وب�اء كورونا يرافقه مدير مصنع 
املصابيح الذي يضم معمل انتاج األوكسجني الطبي اسعد عبد 

العزيز«.
وافاد بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل العراقي«، انه »جرى خالل 
الزي�ارة تجهيز املستشفى ب��)77( اسطوانة غاز االوكسجني 
الطب�ي و)10( االف لرت من سائل االوكسجني الطبي والكشف 
موقعيا عىل مقاييس الخ�زان الرئييس للمستشفى ومنظومة 
تجهي�ز السائ�ل للرده�ات واالتفاق ع�ىل صيانته�ا وادامتها 
لضم�ان عملها وبشكل انسيابي حيث اك�د مدير عام الركة 
استعداد رشكته ملواصلة انتاجه�ا من غاز وسائل االوكسجني 

الطبي وبالكميات التي تلبي احتياج وزارة الصحة«.
يذكر ان هذه الزيارة ليست االوىل للمستشفيات وتأتي حرصا 
م�ن الركة ع�ىل الوقوف جنب�ا اىل جنب مع الك�وادر الطبية 
من اطب�اء وممرضني وصيادلة واداريني يف مهمتهم االنسانية 

والوطنية.

الصناعات الكهربائية وااللكرتونية ترفد 
مستشفى الريموك التعليمي باالوكسجني الطبي

    البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه محافظ البرصة املهندس أسعد عب�د األمري العيدانّي، أمس 
األح�د، برتميم دار املتظاهر والناشط »جب�ار عيل« والذي اعتقل 
مؤخ�راً، مؤكداً وقوفُه م�ع جميع مطال�ب املتظاهرين ودعمها 

بشكٍل كامل.
وق�ال العيدانّي يف بي�ان تلقت املستقبل العراق�ي نسخة منه إنه 
“وجهن�ا بإع�ادة ترميم دار املتظاه�ر والناشط جب�ار عيل، بعد 
لقاءن�ا األخري بِه، واطالعن�ا عىل حالته االجتماعّي�ة”، مؤكداً إن 
“الحكوم�ة املحلية يف املحافظة تقف م�ع املتظاهرين ومطالبهم 
وتؤك�د دعمه�ا املستم�ر لجميع تطلعاته�م ال سيم�ا يف الجانب 

الخدمّي وتشغيل العاطلني”.
وج�اء توجي�ه محافظ البرصة بع�د زيارت�ِه للمتظاهر واالطالع 
عىل مجم�ل التفاصيل املتعلقة بملفِه، سيم�ا حالتِه االجتماعّية 

والوقوف عىل األسباب التي أدت إىل اعتقاله. 

العيداين يلتقي املتظاهر جبار عيل 
ويوجه برتميم داره

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن تشكيل لجنة يف كمرك ام قرص 
الشم�ايل تم بموجبها فتح حاوية حجم 40 قدم عدد )1( تحتوي 
مواد كيميائية ذات استخدام مزدوج و حاوية حجم ٢0 قدم عدد 
)1( تحتوي عىل مواد غذائية )صاص و كچب(  منتهي الصالحية 

و يف الرصيف 11  )من الحاويات املرتوكة(«.
واضاف�ت يف بي�ان تلق�ت »املستقب�ل العراقي« نسخ�ة منه، انه 
»ت�م اتخاذ األج�راءات القانونية بحق املخالف�ات وفقا لقانونها 
الناف�ذ رق�م ٢3لسنة 1984املع�دل كون املواد املذك�ورة مخالفة 

للضوابط.

الكامرك: تسجيل خمالفات ملواد كيميائية 
وغذائية يف ام قرص الشاميل

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرب�اء إستكم�ال إستعداداتها لتشغي�ل وربط الوح�دة التوليدية االوىل 
بالشبك�ة الوطني�ة وبقدرة تصاعدي�ة تدريجية حت�ى وصولها طاقته�ا التصميمية يف 
محط�ة إنتاج كهرب�اء السماوة املركب�ة واملنفذة من قبل رشك�ة GE االمريكية ورشكة 

Enka الرتكية وبالتعاون مع مالكاتنا الهندسية والفنية«
واف�اد بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان » تم ربطها بالشبكة وادخالها للعمل 
وج�اري تحميله�ا تصاعدياً ،ع�ىل ان يليها تشغي�ل الوحدة التوليدي�ة الثانية خالل أيام 
بطاق�ة 1٢5 ميكا واط«.يذكر ان محطة إنتاج السم�اوة مكونة من اربع وحدات غازية 
ك�ل وحدة توليدية هي بطاقة 1٢5 ميكا واط وبطاقة اجمالية غازية قدرتها 500 ميكا 
واط ، باالضاف�ة اىل املرحل�ة الثانية الت�ي تشمل وحدتني مركبة بطاق�ة ٢50 ميكا واط 
لتك�ون قدرة املحط�ة 750 ميكا .ومن املؤمل انجاز نصب باق�ي الوحدات الغازية خالل 
ع�ام ٢0٢0 وربطه�ا بالشبكة الوطنية مم�ا ينعكس إيجاباً عىل زي�ادة ساعات تجهيز 
الطاق�ة الكهربائية اىل املواطن�ني يف محافظة السماوة،ويضيف مرون�ة ووثوقية كبرية 

ملنظومة الكهرباء الوطنية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة تعلن درج�ة القرار 
للمراحل غري املنتهية.

وع�زت الرتبي�ة الق�رار »م�ن اج�ل رف�ع 
نسبة النج�اح بعد ق�رارات اعتماد درجة 

نص�ف السنة والكورس االول درجة نجاح 
نهائية«.

وبينت ان هذه الدرجة ستكون »5 درجات 
للص�ف الخام�س االبتدائ�ي و10 درجات 
للصفوف غري املنتهية املتوسطة واالعدادية 

والتعليم املهني ومعاهد الفنون.

الكهرباء تعلن تشغيل الوحدة التوليدية االوىل
يف مرشوع حمطة انتاج كهرباء الساموة املركبة

الرتبية متنح »10« درجات قرار للمراحل 
غري املنتهية

ادارهتا: اموال إنشاء مراكز الشفاء ودعم 
الصحة وتلبية احتياجات املواطنني 

من واردات العتبة احلسينية

الدفاع متنح منتسبيها املتوفني 
بـ »كورونا« والرسطان حقوق شهيد

    كربالء / المستقبل العراقي

كشف�ت إدارة العتب�ة الحسيني�ة املقدسة عن مصدر االم�وال التي انفقتها 
لدعم جهود وزارة الصحة، وتطبيق مبدأ التكافل االجتماعي ودعم املواطنني 
وأصحاب الدخل املحدود يف ظل فرض حظر التجوال كاجراء وقائي ملواجهة 
خط�ر تف�ي جائح�ة )كورون�ا (، والتي ج�اءت تنفي�ذا لدع�وة املرجعية 
الدينية العليا وتوجيهات ممثله�ا الشيخ عبد املهدي الكربالئي.وقال افضل 
الشام�ي، املتحدث الرسم�ي للعتبة الحسيني�ة املقدس�ة، ان »االموال التي 
انفقته�ا العتبة الحسينية النشاء مراكز الشفاء ودعم جهود وزارة الصحة 
وتلبي�ة احتياج�ات املواطنني من الواردات املالية الخاص�ة بها«.وأضاف أن 
»العتب�ة الحسينية قام�ت بفتح مراكز للشفاء يف كل م�ن محافظة كربالء 
املقدسة والنجف األرشف، وبغداد بجانبيها )الكرخ والرصافة( وذلك بطاقة 
استيعابية بلغ�ت )168( رسير، كذلك قامت بوضع مدن الزائرين العرصية 
التابعة لها وهي كل من مدينة سيد االوصياء ومدينة اإلمام الحسني ومدينة 
اإلم�ام الحس�ن )عليهم السالم( تح�ت ترصف ال�وزارة ألستخدامها لحجر 
املالمس�ني، كما قدمت كام�ل الدعم لخط الصد األول م�ن الكوادر الصحية 
والتمريضي�ة واإلدارية حيث وفرت لهم كميات كبرية من معدات الوقاية يف 
عدد م�ن املحافظات العراقية«.وتابع ان »العتب�ة الحسينية لم تتوقف عىل 
هذه الخدمات فقط بل بادرت اىل معالجة الكثري من الحاالت اإلنسانية التي 

وجهت نداء استغاثة اىل العتبة ليتم معالجتهم بشكل مجاني.

    بغداد/ المستقبل العراقي

الدف�اع ع�ن »من�ح  اعلن�ت وزارة 
بسب�ب  منتسبيه�ا  م�ن  املتوف�ني 
والوبائي�ة  الرسطاني�ة  االم�راض 

حقوق شهيد«.
وافاد بيان للوزارة تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، انه »بناًء عىل التوصيات 
الصادرة م�ن لجنة االم�ر الديواني 
وتوجيه�ات   ،٢019 لسن�ة   )107(
وزي�ر الدفاع جمعة عن�اد سعدون، 

منتسبيه�ا  الدف�اع  وزارة  منح�ت 
املتوفني بسبب االمراض الرسطانية 
والوبائية اثناء الخدمة ومن جراءها 
) حقوق شهي�د (، بموجب الوجبة 
احك�ام  م�ع  يتواف�ق  وبم�ا   )30(
املادت�ني )75-78 ( وامل�ادة )3( من 
توصيات اللجنة اعاله، ومن قانون 
التقاع�د العسكري الرقم )3( لسنة 
٢010 املعدل، و تم ارسالها اىل هيئة 
التقاعد الوطني�ة التخاذ االجراءات 

الالزمة بصددها.

اعلن املوافقة على تنفيذ مشروع مد أنبوب ناقل من نهر الفرات اىل منطقة احمليات

حمافظ البرصة جيري اتصاالً مع رئيس الوزراء إليصال مطالب العاملني بالعقود يف دوائر كهرباء املحافظة
   المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بح�ث محاف�ظ الب�رصة اسع�د عب�د األم�ري 
العيداني مع وفد يمث�ل العاملني بصفة عقود 
يف دوائ�ر كهرب�اء محافظة الب�رصة موضوع 
املطالبة بحقوق العاملني الذين نظموا ارضاباً 
أم�ام دوائ�ر كهرب�اء املحافظ�ة ، الفت�اً إىل ان 
ك�وادر الكهرب�اء لديهم دور كب�ري يف أستقرار 
الطاق�ة الكهربائية يف مختل�ف مناطق املدينة 
وواجبن�ا الي�وم أن نق�ف ونطال�ب بحقوقهم 
وف�ق السياقات القانوني�ة واإلدارية من خالل 
التواص�ل م�ع أصح�اب الق�رار يف الحكوم�ة 

املركزية«.
وقال العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه 
األعالمي الخ�اص ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
وخ�الل أجتماع عق�د مع وفد يمث�ل موظفي 
العقود العامل�ني يف دوائر الكهرباء أنه »أجرى 

اتص�االً هاتفي م�ع رئي�س ال�وزراء العراقي 
مصطف�ى الكاظمي نقل فيه مطالب العاملني 
بالعقود يف دوائر كهرباء البرصة والتي تتضمن 
تثبيته�م عىل امل�الك الدائم بعد م�رور سنوات 
عدي�دة بعملهم يف قطاع الكهرب�اء، فضالً عن 
املطالبة ب�رصف رواتبهم املتأخ�رة منذ أربعة 

أشهر«.
من جهته، أوضح النائ�ب األول الفني ملحافظ 
الب�رصة محم�د طاه�ر التميمي ال�ذي حظر 
األجتم�اع أن »محافظ الب�رصة تبنى موضوع 
متابع�ة مطال�ب العامل�ني العق�ود يف دوائ�ر 
الكهرب�اء املتعلق�ة ب�رصف الروات�ب وقضية 
حقوقه�م املروع�ة ، معرب�اً ع�ن »أمل�ه أن 
تكون هناك أستجاب�ة رسيعة من قبل رئاسة 
مجل�س الوزراء فيما يتعل�ق بحقوق العاملني 
يف الكهرباء ، مؤك�داً أن هناك مظلومية كبرية 
تع�رض له�ا العاملني يف هذا القط�اع حيث أن 

هن�اك تثبيت اجري ملوظفني مىض عىل عملهم 
وق�ت قليل يف دوائ�ر الكهرباء فيم�ا غبن حق 
العامل�ني الذين لم يتم تثبيته�م رغم مرور ما 

يقارب اكثر )14( عام عىل عملهم ».
موضح�اً أن الحكومة املحلي�ة خاطبت بكتب 
رسمية الحكوم�ات االتحادية السابقة لغرض 
تثبيت العاملني بالعقود ضمن قطاع الكهرباء 
عىل امل�الك الدائ�م ولكن لألسف ل�م تستجيب 
الحكوم�ات السابقة إىل مخاطب�ات الحكومة 
دوائ�ر  يف  العامل�ني  مطال�ب  اىل  وال  املحلي�ة 

الكهرباء املختلفة.
م�ن جان�ب آخ�ر اعل�ن محافظ الب�رصة عن 
موافقته عىل تنفيذ مروع مد األنبوب الناقل 
من نه�ر الف�رات اىل منطقة املحي�ات الواقعة 
يف قضاء األمام الص�ادق )ع( شمال محافظة 
الب�رصة لحل الكث�ري من املشاك�ل التي يعاني 

منها األهايل بخصوص مياه األسالة« .

وقال العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه 
األعالمي الخاص خ�الل أجتماع عقد مع قائم 
مقام قضاء االم�ام الصادق )ع( السيد ياسني 
البطاط أنه عىل ض�وء مخاطبة رئيس الوحدة 
االداري�ة يف القض�اء تمت املوافق�ة عىل تنفيذ 
م�روع م�د األنب�وب الناقل من نه�ر الفرات 
اىل نهر املحيات وبط�ول)15( كم والذي سيتم 
تنفيذه يف الفرتة املقبلة ،مشرياً اىل ان املروع 
سيغ�ذي)7( مجمع�ات للمياه ع�ىل نهر عنرت 
وسيخ�دم مناط�ق الرحماني�ة والتم�ار والبو 

كتايب والسالم وباهلة واملحيات .
ب�دوره، قال قائم مق�ام اإلمام الص�ادق )ع( 
ياسني البط�اط أن محافظ الب�رصة املهندس 
اسعد العيداني وافق اليوم ايضاً خالل االجتماع 
عىل فتح قسم للرتبية وقط�اع خاص للرعاية 
الصحي�ة ومرك�ز للرط�ة يف قض�اء اإلم�ام 

الصادق )ع( . 

    المستقبل العراقي/ الغانم

فاتحت الحكومة املحلية يف واسط العتبتني الحسينية والعباسية 
بإنشاء مستشفيني لعزل املصابني بوباء كورونا.

وق�ال املحافظ محم�د جميل املياح�ي يف بيان تلق�ت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، اننا »فاتحنا العتبتني الحسينية والعباسية 

بإنشاء مستشفيني لعزل املصابني بوباء كورونا«.
واض�اف، ان »املحافظة بحاجة إىل  انش�اء مستشفيني للعزل يف 
املحافظ�ة سع�ة كل واحد منهم�ا )100 رسي�ر( للحاجة املاسة 

للحد من انتشار الفريوس.

حمافظ واسط يفاتح العتبتني احلسينية 
والعباسية بإنشاء مستشفيني للعزل
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من املعّري والغزايل إىل أوكتافيو بـاث... يف أحوال العزلة و»حظر التجول«
           خليل صويلح

كانت عب�ارة »حظر تجّول« تخص بيانات 
االنقالبات العسكرية يف املقام األول، قبل أن 
تفرضها معظم الس�لطات يف أنحاء العالم 
ملواجه�ة الوب�اء الي�وم. ف�روس غامض 
يحمل اس�ماً أنثوياً ناعم�اً: »كورونا«، هّز 
أركان الك�رة األرضية، وأثار الرعب والهلع 
بني البرش، مثل مشهد مقتطع من جحيم 
القرون الوس�طى، عابراً ح�دود القارات، 
وأخت�ام الحدود. ش�وارع خالي�ة ومحال 
مغلقة، وكائن�ات هائمة، كما لو أن زلزاالً 
مدّم�راً أص�اب املدن. تعليم�ات صارمة يف 
مواجه�ة ه�ذا الف�روس، إىل درجة إعالن 
حظ�ر التجّول بني أعضاء الجس�د الواحد. 
إبع�اد الي�د ع�ن الف�م واألن�ف والعينني. 
الي�د التي كان�ت تعانق اآلخ�ر، باتت مثل 
خنجٍر مسموم. اليد الحذرة من مصافحة 
ي�د اآلخ�ر. احذر ي�د الرغبة يف املالمس�ات 
الحميم�ة، وانتب�ه إىل ج�رس إن�ذار الندم 
املتأخر. النظرة املرتابة والتحديقة املعادية 
ملن يعرب إىل جانبك خشية أن يكون ُمصاباً 
به�ذا الوباء اللع�ني. وج�وه منهوبة عىل 
مس�افة مرٍت واحد من رعب مركز »الحجر 
الصحي«، أو توقيت س�اعة اله�الك. نداء 
املؤذن للصلوات الخمس يف مس�جد فارغ. 
عزل�ة قرسي�ة يف فض�اء ضّي�ق ومغل�ق، 
و»حي�اة تتأرج�ح كالبن�دول ب�ني األل�م 
وامللل«، وفقاً ملا يقوله الفيلسوف املتشائم 
املُطِه�رات. خ�وف  ش�وبنهاور. غ�رق يف 
م�ن تل�ّوث مقاب�ض األب�واب، واملفاتيح، 
والريم�وت كونرتول، وم�اوس الكمبيوتر، 
البالس�تيك،  واألكي�اس  الكت�ب،  وأغلف�ة 
وأي�دي الباعة وهم يناولون�ك بقايا النقود 
الورقي�ة الق�ذرة. ويف املقاب�ل، س�تنتعش 
فت�اوى األدمغة املثقل�ة بخرافة الغيبيات، 
وثقاف�ة الرغ�وة، وهس�تريا النظافة. ثّم 
انتب�ه إىل مس�افة األم�ان مع اآلخ�ر، كما 
ل�و أنك س�يارة فاخ�رة عند ش�ارة مرور، 
كي�ال تتحّول إىل خردة برشي�ة يف لحظات. 
ي�ا لهشاش�ة الكائ�ن الخائ�ف: أن تعّق�م 
مشاعرك من فروس العاطفة، وأن تعيش 
الذعر عىل أش�ّده. كّل هذا العنف املتناوب 
يتدفق بجرع�ات برصية عالية، ليالً نهاراً، 
وأن�ت مثل ف�أر تج�ارب، تنص�ت مرغماً 
إىل خب�ر األمراض الجرثومي�ة، ثم تنقلب 
عليه ملصلحة خبر آخر يمنحك جرعة أمل 
بتفاهة ه�ذا الفروس أو عبوره الخاطف 
واملؤق�ت، واالنتصار علي�ه باألدعية، فيما 
يؤكد ثالث بأنها حرب مختربات جرثومية، 
ورصاع إمرباطوري�ات، ودرج�ة إضافي�ة 
يف توّحش النيوليربالية. س�تهّز رأس�ك من 
دون يق�ني بانته�اء حقب�ة، وبداية حقبة 
أخرى تطيح وتق�وّض ما قبلها يف ترشيح 
معنى العال�م وخرائطه القديم�ة، وطراز 
حروب�ه املقبلة، واندحار مفه�وم الثقافة 
املعومل�ة، وهشاش�ة الش�عارات، ورخاوة 
أيقون�ات األمس. تحلم لربه�ة بأاّل حروب 
مدّمرة بعد اليوم. س�ُيطوى معها أرشيف 
أمراض الس�ل واملالريا والجدري والكولرا 
وصوالً إىل الكورونا. ستنهار منظومة قيم 
متوحشة، وستبزغ شمس اإلنسانية فوق 
الكوكب، من دون أن تتفّوق ش�جرة نسب 
عىل أخرى. تحلم بأن ما يحدث يف مطحنة 
امليديا مج�رد حفلة تنكرية شكس�برية، 
أرّسة  ه�واء  لتجدي�د  إعالمي�ة  وأكذوب�ة 
املستش�فيات من رائحة أنف�اس العجائز 
الذي�ن أرهقوا ميزاني�ات الرعاية الصحّية 
يف البلدان املتقّدم�ة، ولعبة كرس ركب بني 
البورص�ات العاملية. يحتاج ه�ذا الكوكب 
املحزون إذاً، إىل اس�رتاحة محارب، وإعادة 
فحص للعج�الت وتزييتها ع�ىل نحو آخر 
كي ال تبلغ حافة الهاوية، واالنتباه بجدّية 
إىل احتجاجات الطبيعة وانقالبها املس�ّلح 
ض�د الع�ار الذي لح�ق بها م�ن انتهاكات 
نفاي�ات املصانع وأدخنة املعامل، ودهاليز 
الصفق�ات املريب�ة يف مكات�ب ال�رشكات 
الوجب�ات الجاه�زة،  العمالق�ة، وثقاف�ة 
وفروس التوّح�ش املذهب�ي، والفردانية، 
والنهب، وحروب املي�اه، وتدمر الغابات، 
التفاهة، والجغرافيا  والشعبوية، وأنظمة 
السائلة، ونهاية التاريخ، وعوملة الحواس. 
هكذا س�نعيش مرغمني عزلتنا القرسّية، 
يف الوقت املس�تقطع من الكارثة، أو علينا 
»اخرتاع العزلة« وفقاً لبول أوس�رت »ُغرفنا 
هي الس�جون الوحيدة التي ندخلها طوعاً 
لنجد الحرّية« يقول. سيقودنا بول أوسرت 
من »عزلة األب« إىل مراجعة عزلة اآلخرين 
بطبقاتها املتعّددة، ربما لنكتشف ما يشبه 
عزلتن�ا، وترميمه�ا بمف�ردات وعن�ارص 

وأوه�ام، أكث�ر جاذبي�ة وطمأنين�ة، ويف 
الوق�ت ذاته ك�ي نرصف س�اعات »حظر 
التجّول« بضجر أقّل. ولكن هل س�نصحو 
عىل نّص آخر، نص األف�ول، نّص التفّكك، 
يطوي فهرس األمس، يف الكتابة، و»مهنة 
العي�ش؟«، فحس�ب م�ا يق�ول محم�ود 
دروي�ش »العزل�ة مصف�اة ال م�رآة«. هنا 
بروف�ة أولّية لفضائ�ل العزل�ة وارتدادات 

حظر التجّول:

رهني املحبسني
س�نرتطم أوالً، بأكث�ر أنواع العزل�ة ثراًء، 
نقص�د عزلة أب�ي الع�الء املع�رّي )973- 
1057(، ه�ذا الفيلس�وف والش�اعر الذي 
ابتيل بالعمى، إثر إصابته بمرض الجدري، 
وه�و يف الرابع�ة من عم�ره، فأجج موقد 
البصرة كحاس�ة بديل�ة يف تفكي�ك ألغاز 
الك�ون. ذل�ك أن »رهني املحبس�ني« عاش 
يف عزل�ة صارمة وخش�نة ونباتية، امتدت 
نحو خمس�ني عاماً، مقلّباً خاللها أسباب 
الغيبي�ات،  مواجه�ة  يف  والريب�ة  القل�ق 
بأفكار تش�اؤمية وضعته يف مهب اإللحاد 
والزندقة، مؤّكداً أن »ال إمام سوى العقل«. 
أمر أوقعه يف شباك فتاوى تكفرية، زادت 
من عزلته الش�خصية من جهٍة، والتحليق 
بأف�كاره الجريئة من جه�ٍة ثانية، كما يف 
»رس�الة الغفران« عىل نحٍو خاص. يقول 
يف توصي�ف طبق�ات الكارث�ة اإلنس�انية: 
»غ�ّرت البالد وم�ن عليها فوج�ه األرض 
مغ�رب قبي�ح/ وأودي رب�ع أهليه�ا فبانوا 
وغ�ودر يف الث�رى الوج�ه امللي�ح«. بروحه 
الس�وداوية، وزه�ده بل�ذة العيش، حرش 
املعرّي ش�عراء يف الن�ار، وآخرين يف الجّنة، 
تبع�اً لرؤيته الذاتية لس�لوكيات الش�عراء 
ومواقفه�م. يف مديح العزل�ة، يقول: »فما 
للفت�ى إال انفراد ووح�دة، إذا هو لم يرزق 
بلوغ امل�آرب«. عزلة طويل�ة، أثمرت نّصاً 
مض�اداً ومحرّم�اً. ذل�ك أن الكتابة عنده، 
كيليط�و يف  الفت�اح  لق�راءة عب�د  وفق�اً 
كتابه »املعرّي أو متاهات القول«، تش�ّكل 
»رصاعاً عنيفاً مع ما ال تجوز كتابته، وما 
ال يجوز قول�ه، ومجهوداً ش�اّقاً متواصالً 
لصّد ما يتعارض مع الصواب، وإقامة سّد 

منيع دونه«.

عراء الذات
خ�اض أبو حامد الغ�زايل )1085- 1111( 
ظه�ره  أدار  العزل�ة.  يف  فري�دة  تجرب�ة 
للزح�ام والس�جاالت والفت�اوى، مّتجه�اً 
نح�و الصح�راء. هناك تحت قبة الس�ماء 
الصافية، وغموض الرم�ل وهبوب الريح، 
ال�ذات.  العزل�ة، وع�راء  اكتش�ف بهج�ة 
عرش س�نوات كاملة م�ن التأمل والتفكر 
والتدوي�ن، أنج�ز خاللها كتابه اإلش�كايل 
»إحي�اء علوم الدين«، وقد خصَص الكتاب 
السادس آلداب العزلة، ومما جاء فيه، »فإن 
للن�اس اختالفاً كث�راً يف العزلة واملخالطة 
وتفضي�ل إحداهما عىل األخ�رى، ومع أن 
كل واحدة منهم�ا ال تنفك عن غوائل تنفر 
عنها وفوائد تدع�و إليها وميل أكثر العباد 
والزه�اد إىل اختيار العزل�ة وتفضيلها عىل 
املخالطة وما ذكرناه يف كتاب الصحبة من 
فضيلة املخالطة واملؤاخ�اة واملؤالفة يكاد 
يناق�ض ما مال إلي�ه األكثرون من اختيار 
االس�تيحاش والخلوة، فكشف الغطاء عن 
الحق يف ذلك مهم. روي عن عمر ريض الله 
عنه أنه قال خذوا بحظكم من العزلة وقال 
ابن س�رين العزلة عبادة. وقال وهيب ابن 
الورد بلغنا أن الحكمة عرشة أجزاء تسعة 

منه�ا يف الصمت والع�ارش يف عزلة الناس، 
وقال يوس�ف بن مس�لم لعيل ب�ن بكار ما 
أص�ربك عىل الوح�دة وقد كان ل�زم البيت، 
فقال كنت وأنا ش�اب أص�رب عىل أكثر من 
هذا، كنت أجالس الناس وال أكلمهم، وقال 
سفيان الثوري هذا وقت السكوت ومالزمة 
البي�وت«. ويضي�ف: »لس�ُت أخل�و لغفلٍة 
وس�كون/ وفراٍر من الورى وارتياح/ إنما 
خلوت�ي لفكٍر وذك�ٍر/ فه�ي زادي وعّدتي 

لكفاحي«.

عزلة أم خلوة؟
يفّرق ابن عربي يف »الفتوحات املكّية« بني 

العزلة والخلوة قائالً:
»فأم�ا العزل�ة فه�ي أن يعت�زل املريد كل 
صفة مذموم�ة وكل خلق دنيء«، و»أرفع 

أحوال العزلة الخلوة«.
»ف�إن الخل�وة عزل�ة يف العزل�ة فنتيجتها 

أقوى من نتيجة العزلة العامة«.

نزيل الغرفة 53
بالنس�بة إىل روائ�ي مث�ل ألب�ر قص�ري 
خي�اراً  العزل�ة  تب�دو   ،)2008  -1913(
فلسفياً رصفاً. ذلك أن »فيلسوف الكسل« 
الفرن�ي، م�ن أص�ل س�وري، ل�م يغادر 
الغرفة 53 يف فندق »لويزيان« بالقرب من 
جادة س�ان جرمان، منذ أن غادر القاهرة 
يف ثالثيني�ات الق�رن املنرصم ليس�تقر يف 
باري�س. يبدأ صاحب »ش�حاذون ونبالء« 
نه�اره بع�د الثاني�ة ظه�راً، إث�ر قيلول�ة 
طويلة، متسّكعاً بني مقاهي األدب إىل آخر 
الليل، حتى إن مقهى »كافيه فلور« كرّس 
جائ�زة مالية باس�مه، باإلضافة إىل كأس 
م�ن النبيذ الفاخ�ر للفائ�ز كل يوم. عاش 
وحيداً ومات وحيداً، فوق الرسير نفس�ه، 
مكتفياً بكتابة س�طر واح�د كل يوم، عىل 
أمل أن يقرأه أحده�م وال يذهب إىل العمل 

يف اليوم التايل.
قال م�رّبراً وحدته »هذا العالم الذي نعيش 
فيه تحكمه عصبة نبيل�ة من األنذال التي 

لّطخت األرض«. 

فرناندو بيسوا: مائدة الوحدة
لف�رط رغبت�ه بالعزل�ة واالنط�واء، ابتكر 
الش�اعر الربتغايل فرناندو بيسوا )1888- 
1935( نح�و 70 اس�ماً وهمي�اً يوّق�ع به 
كتابات�ه. ش�خصيات افرتاضية تش�اركه 
مائ�دة الوح�دة ومش�قة العي�ش. ي�وّزع 
ش�ذراته ع�ىل أصدقاء وهمي�ني من طراز 
ألفارو دو كامب�وس، وألربتو كابرو، قبل 
أن يعود إىل تأمالت�ه الذاتية والقراءة بنهم 
يف عزلت�ه املخت�ارة، متمني�اً أن تحفظ�ه 
اآلله�ة يف خزانة. يف »كت�اب الالطمأنينة«، 
تلفحن�ا يوميات�ه بمذاق غري�ب ومتوهج 
وم�راوغ يفت�ك بالذائق�ة املس�تقرة ب�ال 
رحم�ة. وإذا به يجذبن�ا بعنف إىل مجابهة 
ميتافيزيقي�ة يف ترشي�ح ال�ذات والوجود. 
يقول مفرّساً عزلته: »عزلتي ليس�ت بحثاً 
عن س�عادة ال أملك روح�اً لتحقيقها، وال 
ع�ن طمأنينة ال يمتلكها أح�د إال عندما ال 
يفقدها أب�داً، وإنما عن حلم، عن انطفاء، 
عن تنازل صغر«. عزلة ستتكشف بعد 30 
عاماً عىل وفاته عن 27423 نّصاً ووثيقة، 
كان قد نرشها بأسماء رسّية لطاملا توارى 

وراءها بمهارة.

كافكا: عزلة اليائس
كاف�كا  فران�ز  ب�ني  مرئي�ة  مس�افة  ال 
تدش�ني  يف  ونصوص�ه   )1924  -1883(

عزل�ة نموذجي�ة. فالكائن بالنس�بة إليه، 
لي�س أكثر من ح�رشة ضخمة تس�تيقظ 
عىل الرعب من املوجودات، وتفاهة العالم، 
وتعري�ة القه�ر، بأق�ى ح�االت الي�أس 
والس�وداوية واالغرتاب، ذاهب�ًا إىل نهايات 
مفزعة لشخصيات رواياته، قبل أن يويص 
صديقه ماكس ب�رود بحرق آثاره األدبية. 
إاّل أن وصيت�ه ل�م ُتنّف�ذ. عزلة كابوس�ية 
ملري�ض الس�ل، أت�ت كمحصل�ة لعالقت�ه 
املتوت�رة مع أٍب قاس، ومغامرات عاطفية 
لم تكتمل، منسحباً إىل ذاته القلقة واملرتابة 
يف مواجه�ة أحكام »مس�تعمرة العقاب«. 
يف إحدى رس�ائله إىل حبيبته فيليس باور، 
يحّذرها قائالً: »ستكونني، بعدئذ، يف عزلة 
رهيب�ة ي�ا فليس، س�وف ل�ن تفهمي كم 
أحّبك، وسيكون صعباً عيّل أن أظهر لك كم 
أحّبك. ورغم ذلك، ربما، سأكون لك بشكل 
خ�اص ج�داً، اليوم ودائم�اً. ما رأي�ك إذاً.. 
يف الرج�ل الذي ينام حت�ى 7 أو 8 صباحاً، 
يأكل شيئاً ما برسعة، يتنزّه ساعة ثم يبدأ 
بالكتابة حتى 1 أو 2 ليالً. هل س�تتحّملني 
كل ه�ذا؟ من الرجل الذي س�وف لن تعريف 
عنه س�وى أنه يجل�س يف غرفته ويكتب؟ 
ويقيض الخريف والشتاء عىل هذا املنوال؟ 
ه�ل ه�ذه حي�اة ممكن�ة؟«. يف لحظ�ة 
تش�اؤمية أخرى، سيقول: »أرغب يف عزلة 
تخل�و من التفكر، أكون فيها وجهاً لوجه 

مع نفي«.
بّرر ألبر قصري وحدته قائالً: »هذا العالم 
الذي نعيش فيه تحكم�ه عصبة نبيلة من 

األنذال التي لّطخت األرض«

فريدا كالو: رسير الكآبة
لوال عزلتها القرسية يف أحد مستش�فيات 
املكس�يك، إثر حادثة س�ر، أدت إىل تحّطم 
عموده�ا الفقري، والخض�وع إىل نحو 32 
عملي�ة جراحية، مل�ا حصلنا عىل رس�ائل 
1954(. نص�وص   -1907( كال�و  فري�دا 
ورسومات مدهش�ة عن عزلة الذات، كما 
لو أنها أوكس�جني يكرس صم�ت الجدران 
الضّيق�ة، ويوّس�ع رشايني الوح�دة. لكن 
الرّس�امة املكس�يكية املتمرّدة، لم تحتمل 
الس�أم طويالً، تحت وطأة عذاب الجس�د 
املش�دود إىل رسي�ر الكآب�ة »أه�ذا الرسيُر 
هو املكان ال�ذي ينبغي أن أك�ون فيه بعد 
أن كن�ُت جواب�َة اآلف�اق أطوف الش�وارع 
تتس�اءل.  حيات�ي؟«،  ط�وال  والُط�رق 
القديس�ة الش�هوانية أو القنبلة املتشبثة 
بأعمدة اللغة، وفقاً لوصف أندريه بروتون 
لها، قاومت العزلة برشاس�ة رس�الة وراء 
أخرى، إىل أصدقاء وعّشاق بوصفها إكسر 
النج�اة م�ن م�وٍت مؤّكد. تكت�ب يف إحدى 
رس�ائلها إىل أليخاندرو غوميز أرياس »لو 
تعرف عمق الش�قاء الذي يجلبه اكتساب 
املعرف�ة عىل نحو مفاج�ئ: مثل الصاعقة 
التي تن�ر األرض! أعي�ش اآلن عىل كوكب 
مؤل�م، ش�فافة كالصقي�ع، كما ل�و أنني 
تعلم�ت كّل يشء دفع�ة واح�دة يف غضون 
ث�واٍن. صديقاتي ورفيقاتي غدون نس�وة 
ع�ىل مه�ل. أما أنا فق�د ك�رُبُت يف لحظاٍت 
مع�دودة، وب�ات كّل يشء مضجراً وتافهاً. 
أدرك اآلن عدمي�ة الوج�ود، فل�و أن هناك 

شيئاً ما، لتبرّصته«.

دعد حّداد: عواء الوحدة
لم ننصت حينها إىل عواء الوحدة الذي كان 
ينبع�ث م�ن غرفته�ا الرطبة يف مس�تودع 
للكتب. ماتت دعد ح�ّداد )1937- 1991( 
وحي�دة ومنبوذة ومرّشدة مثل اتهام علني 

للجم�وع، ذلك أن النخ�ب لفظتها خارجاً، 
غ�ر عابئة بهذه امل�رأة البدينة بقبعة من 
القش، وعصا الجنرال، وهي تكيل الشتائم 
ألصدقاء األمس. كان�ت تكتب عزلتها عىل 
بعد خطوات من املوت، ثم تتوّسد معطفها 
وتنام، مثل طائر جريح فقد عّشه إىل األبد، 
مثل زه�رة برّية ال أحد يعل�م لغز الرائحة 
الرسّية لعطرها وأش�واكها. شاعرة عزالء 
مدّججة بنصوٍص متوحش�ة تتناس�ل من 
أحش�ائها بأقى ح�االت الح�زن والحب 
والوحدة »ملاذا تعصف بي الريح وحدي؟«. 
تتساءل بسخط، ثم »أود أن أطر، أن تكون 
مهنت�ي الخطر«. ماتت دع�د حداد، بعدما 
أهدت املعجم الشعري أكثر القصائد بالغًة 
»ال أحد يس�تطيع أن يسكن قربي/ أنا من 
تحم�ل الزهور إىل قربها وتبكي من ش�دة 
الش�ِعر/ أغمضوا أعينكم/ س�أمرُّ وحيدًة 
كرمح«، و»اس�تيقظوا اآلن، أنا وحيدٌة، ها 

هي أجرايس وتوابيتي«.

متاهة أوكتافيو باث
ال نحت�اج إىل اخرتاع العال�م، إنما لصوغه 
عىل نحٍو آخر. هذا ما يخلص إليه الش�اعر 
املكس�يكي أوكتافيو باث )1914- 1998( 
أن  مؤك�داً  العزل�ة«،  »متاه�ة  كتاب�ه  يف 
الحض�ارات »ليس�ت قالعاً، ب�ل هي طرق 
متقاطع�ة«. وتالياً ينفي ثقل ثقافة الغزو 
يف تأثرها عىل الهويات األساس�ية، رشقاً 
وغرباً، باالتكاء إىل حركة مزدوجة: العزلة 
واالنقطاع، ثم الدخول يف الثقافة الكونية، 
يف عملية تبادلية. ذلك أن املشاركة والعزلة 
والرغب�ة يف الحب تتع�ارض وتتكامل. هنا 

مقاطع من املتاهة:
- نح�ن محكومون بالعيش يف عزلة، لكننا 
محكومون أيضاً بتجاوز عزلتنا واستعادة 
الص�الت، الت�ي كان�ت تربطن�ا بالحياة يف 
م�اٍض ف�ردويس. كل جهودن�ا تس�عى إىل 
محو العزلة. هكذا يملك اإلحساس بالعزلة 
دالل�ة مزدوجة: فمن جهة يدل عىل الوعي 
بالذات، ويدل من جه�ة أخرى عىل الرغبة 
يف الخ�روج م�ن ال�ذات. إن العزل�ة، وهي 
رشط حياتنا، تبدو لن�ا كامتحان وتطهر، 

ويف نهايتها يختفي القلق والتيه. 
- العزل�ة عقوب�ة، أي إدانة وتطّه�ر. إنها 
عقوبة، لكنه�ا أيضاً وع�د بنهاية منفانا. 
وكل حي�اة ه�ي حي�اة مس�كونة به�ذه 

الجدلية.
- املي�الد وامل�وت تجربت�ان للعزل�ة: نول�د 
يف عزل�ة، ونم�وت يف عزل�ة. ال يشء أكث�ر 
خط�ورة من هذا الغ�وص األول يف العزلة، 
ال�ذي هو امليالد، إاّل هذا الس�قوط اآلخر يف 
املجه�ول، الذي ه�و املوت. إن اإلحس�اس 
بالعزلة، الحنني إىل جس�د انتزعنا منه، هو 
حنني إىل املكان. وهذا املكان، حسب تصّور 
قديم يوجد عند كل الش�عوب تقريباً، ليس 

إاّل مركز العالم، رّسة الكون.
ط�ور  يف  أو  يحت�ر،  مجتم�ع  كل  إن   -
العقم، ملزم بإنقاذ ذاته بخلقه ألس�طورة 
الخالص، والتي هي أيضاً أسطورة الخصب 
والخل�ق. العزل�ة والخطيئ�ة تتح�والن إىل 
مشاركة وخصب. إن املجتمع الذي نعيش 
فيه أنج�ب أيضاً أس�طورته. فعقم العالم 
البورجوازي يفيض إىل االنتحار أو إىل شكل 
جديد للمش�اركة الخالقة. تلك هي »ثيمة 

زمننا«، مادة أحالمنا ومعنى أفعالنا

حظر تجّول للكتب
ع�ىل عكس ح�ر التجّول ال�ذي تفرضه 
تبع�اً  العس�كرية  االنقالب�ات  حكوم�ات 

لنجاح أو فش�ل االنقالب، وكذلك ما تدعو 
إليه السلطات يف أوقات الكوارث الطبيعية، 
وهو إج�راء مؤق�ت غالب�اً، ف�إن محاكم 
التفتي�ش القديمة والجديدة فرضت حظر 
تجّول ع�ىل بعض الكتب لفرتاٍت طويلة إىل 
درج�ة املطالبة بإبادة بعضها، كما لو أنها 
وباء فّتاك. هكذا منع ستالني رواية جورج 
أوروي�ل »1984« م�ن الدخ�ول إىل االتحاد 
الس�وفياتي )1950( إلدراكه ب�أن الرواية 
تسخر منه شخصياً. وستنال رواية »دكتور 
جيفاغو« لبوريس باسرتاك قراراً مشابهاً 
بالحظر حتى عام 1988 بذريعة انتقادها 
للبالش�فة. وس�تمنع الهن�د رواي�ة »إل�ه 
األش�ياء الصغرة« الورنداتي روي بسبب 

عالقة محرّمة بني امرأة مس�يحية وخادم 
هندويس. كما منعت غواتيماال تداول رواية 
»الس�يد الرئيس« مليغل انخل اس�تورياس 
لفضحها آليات االس�تبداد يف البالد. وكانت 
أمركا وبريطانيا قد حظرتا رواية »عشيق 
الليدي تشاتريل« للروائي الربيطاني د.ه�. 
لورانس حتى أواخر الخمس�ينيات بتهمة 
الفحش. األمر نفسه بخصوص »عوليس« 
لجيمس جوي�س التي ُحظرت يف بريطانيا 
الثالثيني�ات بس�بب محتواه�ا اإلباح�ي. 
م�ن جهتها، ل�م تحتم�ل فرنس�ا التنوير 
عبور رواي�ة »لوليتا« لفالديمر نابوكوف، 
ول�م يرف�ع الحظر عنها حت�ى عام 1964 
نظ�راً إلباحيتها أيضاً. وستش�مل القائمة 
أمركياً، »م�دار الرسطان« لهن�ري ميللر 
حت�ى أوائ�ل الس�تينيات، أم�ا تس�ونامي 
»آيات ش�يطانية« لس�لمان رش�دي، فقد 
عص�ف بالرواية وصاحبه�ا لتهجمها عىل 
اإلس�الم، فحظ�رت م�ن التج�ّول يف إيران 
وباكستان والهند والكويت ومرص. وكذلك 
»أوالد حارتن�ا« لنجيب محفوظ، و»وليمة 
ألعش�اب البح�ر« لحيدر حي�در يف مرص. 
هن�اك أيضاً كتاب »أليس يف بالد العجائب« 
ُمن�ع يف مقاطع�ة  ال�ذي  للوي�س كارول 
هونان الصينية عام 1931، قبل أن يصبح 
الحقاً يف طليعة حكايات األطفال يف العالم. 
الحق�ًا، س�يفضح الروائ�ي الصين�ي داي 
سيجي يف روايته »بلزاك والخياطة الصينية 
الصغ�رة« أكثر أنواع حظ�ر التجّول هوالً 
وعس�فاً، ح�ني منعت الس�لطات الصينية 
أثناء الث�ورة الثقافية يف س�تينيات القرن 
املايض، ت�داول وقراءة أي كت�اب ال يمّجد 
الش�يوعية املاوي�ة، تحت طائل�ة العقوبة 
املش�ّددة، حتى لو كان ه�ذا الكتاب روايًة 

لبلزاك أو ملارسيل بروست أو فوكنر!

أثر شخصية املعلم يف طالب اليوم
           مادونا عسكر

مؤل�م أن ن�رى طاّلبن�ا يف لبن�ان فرح�ون للغاية 
باقرتاح وزي�ر الرّتبية والّتعليم العايل بإنهاء العام 
ال�ّدرايس وترفيع الّطاّلب إىل صف�وف جديدة. وال 
بّد من أن نتس�اءل عن س�بب أو أس�باب س�عادة 
أبنائنا بعدم العودة إىل املدرسة. وال بّد من أن نقف 
قلي�اًل عند رأيهم يف مفه�وم الّتعليم، هذا إذا كانوا 
بأغلبه�م يدركون ه�ذا املفهوم. لن أل�وم الّطاّلب 
ولعلّه�م ليس�وا مطالب�ني بتفس�ر ه�ذا الرّفض 
للمدرس�ة والّتعليم، بل وهذه املنظومة الّش�املة 
للرّتبي�ة والّتعليم. ماذا لو س�ألنا الّطالب يف لبنان 
أو يف العال�م العرب�ي ككّل عن الّس�بب الّذي يدفع 
اإلنسان للّتعلّم، وعن مفهومهم للعلم، وعن هدف 
الّتعلّ�م  ومعاير الّنجاح يف القط�اع الّتعليمّي؟ ال 
أظّن أّن اإلجابات عىل هذه األسئلة املهّمة ستكون 

مقنعة. فطاملا أّن الّطالب ليس شغوفاً بالعلم وال 
يعتربه حاجة ملّح�ة للّنمّو كما الّطعام والرّشاب 
والهواء، فذاك يعني أّنه إّما يعتربه من الكمالّيات، 
وإّم�ا عقاباً علي�ه أن ينّفذه مع أّن�ه لم يفعل ما 

يستوجب هذا العقاب. 
لعّل العلم يف مجتمعاتنا مرتبط بالعالمة والعالمة 
مرتبطة بالّشخصّية. فنجاح الّتلميذ متوّقف عىل 
رق�م، إّما يرفعه وإما يحّوله إىل ش�خص فاش�ل. 
كم�ا أّنه مرتبط بمبدأ االمتحان ومفهومه. فغالباً 
ما يكون مبدأ االمتحان تحدٍّ للّطالب بدل أن يكون 
اختباراً ملعلوماته. بيد أّن معاير الّنجاح ال تقاس 
باألرق�ام وال باالمتحان الّتحدّي، ب�ل إّن الرّقم ما 
هو إاّل نتيج�ة الختبار املعلوم�ات ونتيجة للفهم 
ومنهج الّتفكر وطريقة الّتلقي. ويسهل الحصول 
ع�ىل الرّق�م بش�كل أو بآخ�ر وإّنما بل�وغ الفهم 
ومنه�ج الّتفك�ر، ف�ذاك يتطلّب تحوي�ل الّتعليم 

بمنظومته الكاملة إىل حالة فرح يعيشها الّطالب. 
م�ا يعّزز لديه الرّغبة يف الّتعلّم واكتس�اب املعرفة 
كما ينّمي يف داخل�ه مفهوم الّتعليم من حيث هو 
بناء اإلنس�ان بدل تنمية مب�دأ الغّش ليحصل عىل 
الرّقم املرتبط بش�خصه أو مب�دأ الحفظ الببغائّي 
دون أن يرتّس�خ يف داخله ما تعلّم�ه. فيتخىّل عن 
أفكار متج�ّذرة يف ذهنه عن الّتعليم بهدف املظهر 
االجتماعّي، أو تحقي�ق رغبة األهل أو حلمهم، أو 
أّن الّتعليم يؤّمن له منصباً مهّماً أو ما ش�ابه. إّن 
مجتمعاتنا تزدحم بطاّلب حاصلني عىل ش�هادات 
علي�ا، ومصّنف�ني أوائ�ل ومتفّوق�ني. ونتس�اءل 
عن س�بب تراجع مجتمعاتنا وتدهوره�ا ثقافّياً 
واجتماعّياً وسياس�ّياً وأخالقّياً وغرقها يف الجهل 

واالستهتار. 
تقع املس�ؤولّية يف الّدرجة األوىل عىل املعلّم ثّم عىل 
األهل. ورّبما علينا إعادة الّنظر يف مفهوم الّتعليم 

عند املعلّمني. فه�ل تحّول إىل مجرّد وظيفة أم إّنه 
رسالة من خاللها نبني اإلنسان، فنسهم يف تقّدم 
مجتمعاتن�ا وتطّورها ونموّها. ه�ل ما زال املعلّم 
يعط�ي من ذاته للّطالب؟ هل ما زال يزرع ذاته يف 
كّل طال�ب؟ وهل طالب اليوم ه�و امتداد ملعلّمه؟ 
أظ�ّن أّن لغ�ة الّتعلي�م اختلفت، وتحّول�ت إىل لغة 
جاّفة ال ت�روي بما يكفي عقل الّطالب ونفس�ه. 
املعلّم الّذي كاد يكون رسوالً غاب إىل حّد ما، لذلك 
لم يعد الّطالب يقوم للمعلّم ويبّجله. كما أّنه فقد 
الرّغب�ة يف الّتعليم، فأفقد الّطالب الرّغبة الفطرّية 
بالّتعلّ�م. وال أظل�م املعلّم حني أتح�ّدث عن غيابه 
ولن أدخ�ل يف تفاصيل توحي للقارئ أّنني أتحّدث 
عن معلّم يف عالم املثل. لكّن الّتعليم أس�اس تقّدم 
الّش�عوب واملعلّ�م م�ربٍّ يعمل عىل بناء اإلنس�ان 
وتكوينه الفكرّي. فإذا غاب املعلّم من يبني الفكر 

اإلنساني ويعّزز قدراته؟

ُزْر احُلسنَي
           حيدر حسين سويري

ُزْر الحسنَي بمهجٍة مكدورا  
إنَّ الحسنَي قيامًة ونشورا
َمْن كان َجدُه أحمداً فغدا

من فضِل َجدِه سيداً وحصورا
هذا الذي بكت السماُء لقتلِه
والُفلُك أصبَح نادماً محسورا

عجباً ملن خلق االله ألجلِه
شمساً وأرضاً والبحاُر سجورا
كوناً فسيحاً واسعاً متوسعاً

ُيقىض رصيعاً ظامئا وحسورا
***

ُعذراً أبا األحراِر ِجئُتَك شاعراً 
قد ال أفيَك لذا نطقُت شعورا

أنت الُحسنُي وما لِشعريَّ ُحظوٌة
إال ِبذكرَك أن يناَل حبورا

لَك يف الفؤاِد حرارٌة ال تنطفي
وأوارها فيِه يدوم دهورا

ٌة  ما زاَل َطُفك ُشعلٌة وقادَّ
بسما التحرِر َتفَضُح املستورا
أرعبت حتى قاتليك فما غدو

يمحون سطراً تستفيُض سطورا
***

لكن ولكن يال لكنها األىس
يبقى الزنيُم ُعتلَّها مرسورا

ويطوف رأُسك يا حسنُي عىل املال 
تطويِه أياٌم كذا وشهورا

يأبى لُِيدفن يف الرتاِب فيعتيل 
نحو السماِء مراِقباً وَحضورا 

يف ُكلِّ ثورات األُباِة وباعثاً
روَح الصموِد والتحرر نورا

ألهمتنا ُحب الحياة حقيقة 
ال العتبارات وقوٍل زورا

***
رسنا عىل درِب املودِة والتقى
والناس راحت تركب املحذورا
فالناس تهوى نومها ونيامها
والحُر يأبى أن يكون ُبسورا

رصنا كمن صمتم ثالثاً ألجلهم
يتيماً ومسكيناً َفَثمَّ أسرا
ونراقب األيام تميض بينما
رشيداً يويل رقابنا مرسورا
كنتم وُكنا والزماُن َيلُفنا 
طياً كأوراِق السجِل مرورا

***
لكنها األياُم ُتنضُج ثورًة

النرُص فيها ثابٌت مسطورا
خطت مالمحُه دماٌء زكيٌة

من سورة األحزاب أو يف الشورى
طفقت تالحق قاتليكم وإنما

فر الخليفُة خائفاً مذعورا
فالحشُد حشدك يا حسنُي ولم يزل

يميض باسمك فائزاً منصورا
لواله طفك يا حبيَب قلوبنا

لدنى الخليفُة وأستباَح ثغورا
***

هذي وفوُد العاشقني تأُمكم 
لتبايع املرقوَب واملنظورا

ُملئْت وجدك غربها وشمالها
ظلماً وساد املرشقنِي الجورا

حرُب املياِه ارادوها وسيلتهم
ليقتلوا اإلنسان والحيوان واملبذورا

فمتى يحنُي الحنُي حتى تنجيل
ُسحَب الظالِم وُتسرتُد زهورا؟ 
ومتى يكون الثأُر ثأراً واضحاً؟ 

ومتى ألبنكُم يكوُن ظهورا؟
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ملاذا لـم نكن مستعدين 
لفريوس »كورونا«؟

           ديفيد كوامين

عام 2006، لم يكن انتقال فريوس مجهول من بعض 
الحيوانشات الربية إىل بني البشر، ووصوله إىل مرحلة 
االنتقشال بني الناس والتسشبب بجائحة عاملية سشوى 
فكرة بعيدة للغالبيشة. وبدت مجرّد رعب آت من عالم 
الخيشال العلمشي، إال أن عشي خان من املركشز الوطني 
لألمشراض الحيوانيشة والناقلشة واألمشراض املعوية أو 
»إن يس زفيشد« أوكلت إليه مهمة حلم الكابوس نهاراً. 
سشألت خان عن »كوفيشد 19«. ما الذي حدث بششكل 
خاطئ كارثي؟ وأين كانشت جهوزية القطاع الصحي 
التشي سشبق أن أرشف عليهشا يف مراكز السشيطرة عىل 
األمراض والوقاية منها؟ وملاذا لم تكن غالبية البلدان، 
ال سشيما الواليشات املتحشدة تتمتشع بالجهوزية؟ وهل 
األمر يعود إىل نقص يف املعلومات العلمية، أو يف املال؟

»إنه نقشص يف املخيلة«. أجاب خشان. لقد كانت هناك 
عدة تحذيرات أحدها »سشارس«، حيث يف العام 2002 
بشدأ »التهاب رئشوي ال نموذجي« مشن مصدر مجهول 
بالتفيش يف جنوب الصني. والح يف األفق لغزان أحدهما 
ملّح واآلخر مقلق: فما هو سبب هذا الفريوس الجديد 
وما نوعشه؟ ومن أي نوع من الحيوانشات يأتي؟ اللغز 
األول رسعشان ما حلّه فريق متخصشص بعلم األحياء 
الدقيقشة. ويف عشام 2015، وصشل فشريوس تاجي من 
نشوع مختلشف إىل كوريا الجنوبية يف جسشد رجل عائد 
من ششبه الجزيشرة العربية وظهشرت متالزمة الرق 
األوسط التنفسية أو إنفلونزا اإلبل »مرس«. تحذيرات 
أخشرى وردت مشن علمشاء. يف سلسشلة مشن األبحشاث 
الغامضشة إنما املهمة التي نرت يف األعوام الخمسشة 
عر املاضية، التي تضمنت بمعظمها كلمة »خفاش« 
يف العنوان واسشم زينغ يل يش يف قائمة املؤلفني، سلّط 
الباحثون الضوء عىل الروابط بني الفريوسات التاجية 
والخفافيشش والناس. ولم تكتشف يش وزمالء كثر لها 
بتحذيشر العالم قبل ثالث سشنوات من إمكانية نششوء 
مرض ششبيه بش»سشارس«، بشل بدأ البحشث يف متغاير 
للفريوس قد يسبب جائحة »كوفيد 19«. وأضافوا بأن 
القلشق يجب أال يكشون من فريوس واحد بمشا أن عدداً 
من الفريوسشات الشبيهة بش»سشارس« ال تزال تتنقل 
بشني الخفافيشش يف املنطقشة. بدأ »كوفيشد 19« يظهر 
تدريجياً يف ديسمرب املايض يف ووهان. وكان الفريوس 
قد تفىش يف ووهان منذ قرابة سبعة أسابيع مع ثالثة 

مفاهيم مغلوطة مرتتبة ليس من قبل قادة سياسيني 
وحسب بل مديري مستششفيات يقولون إن االنتشار 
بدأ من سشوق هوانان للمأكوالت البحرية الذي اشتهر 
ببيع أكثر من ذلشك، وبأن الفريوس ليس خطرياً، وأنه 
ال ينتقل من ششخص آلخر. وناقض فكرة أن السشوق 
هو مصشدر التفيش بحث علمي صشدر يف أواخر يناير 
مشن قبشل مجموعة مشن األطبشاء من ووهشان وبكني 
يصفون السشمات الرسيريشة ألول 41 مريضاً مصاباً. 
ظهرت أول حالة يف الواليشات املتحدة األمريكية لرجل 
يبلشغ 35 عامشاً قام بزيشارة أقارب لشه يف ووهان قبل 
العشودة إىل سشياتل يف 15 ينايشر املشايض. ورسعان ما 
بدأ العلمشاء يف أمريكا بالعمل عىل عينات متسلسشلة، 
لكشن الوقشت مشّر دون اتخشاذ أي خطشوة ذي جدوى. 
»كل يشوم مشى بعد الشش 22 يناير كان يومشاً ضائعاً. 
مشن قبل الحكومة األمريكية«. قشال خان. كان يمكن 
االتصال بش»بيكتون ديكينسون«، رشكة التكنولوجيا 
الطبيشة العمالقة، وإبالغها بالحاجشة لعينات فحص 
عشىل امتداد البالد بحلشول اإلثنني املقبشل، لكن ذلك لم 
يحصل، ملشاذا؟ لنقص يف املخيلشة. كان يمكن للعلماء 
أن يصفشوا املخاطر وملسشؤويل الرعاية الصحية رشح 
االستجابة، لكّن بريوقراطيي الوكالة والقيادة العامة 
يف البالد فششلوا إلدراك إمكانية حجم التفيش. ويف 30 
مارس خشرج ترامب ليقشول »ما من أحشد يملك أدنى 
فكشرة«. إن الرّد املتأخر الكارثي وغشري الكايف واملرتبك 
للحكومة الفدرالية بمواجهشة »كوفيد 19« قبل وبعد 
ظهشور الحالشة األوىل، يعشود إىل أسشباب وعوامل أكثر 
مشن أن نتمكن من ذكرها هنشا، لكن اثنني منها تجدر 
اإلششارة لهما، ويتمثالن بالفششل يف تقدير تحذيرات 
»سشارس« و»مشرس« الناششئني مشن فشريوس تاجي 
آخشر، كما غياب القدرة عىل أعىل مسشتوى حكومياً يف 
السنوات القليلة املاضية عىل استيعاب خطورة تهديد 
الجائحشة وإلحاحهشا. أمشا النتيجة فهي مشا يصفها 
خان بغياب املخيلة. وليسشت الواليات املتحدة وحدها 
»فاملجتمشع الدويل يواجه أوقاتاً عصبيًة يف االسشتثمار 
فيما قشد نعتقد أنه خطشر«. فإنفاق األمشوال الطائلة 
مخاطرة بذاتها، ال سشيما من املال العام حتى لو كان 
يف سشبيل التأمني ضد خطر أكشرب. يقول دنيس كارول 
الباحث املتخصص يف علم الفريوسات بأن هناك تردداً 
يف االستثمار الجدي يف الجهوزية للتصدي للجائحات، 
معترباً أنه »اضطراب نقص انتباه عىل نطاق عاملي«.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول عقد مساطحة )70( والصادر يف 2020/5/18
اوال / تعلشن اللجنشة اعشاله عن تاجشري االرض التجارية املرقمشة 1/669 مقاطعة 51 جزيرة سشنجار )بلشدي/2(  والبالغ 
مسشاحتها )504م2( والعائشدة ملكيتهشا اىل مديرية بلدية البعاج عقد مسشاطحة ملدة )اثنا عر سشنة( عىل ان تكون مدة 
التشييد ) سنتان( وهي من ضمن مدة العقد االصي النشاء مبنى تجاري ذو طابقني يحتوي الطابق االريض عىل اثنا عر 
محشل  تجاري ومخزن وغرفة خاصة للسشيطرة الكهربائية والطابشق االول يتكون من عرة محالت تجارية مع مجموعة 
مرافق صحية مع درج وبيتونة وعىل املستاجر تقديم املخططات املعمارية الخاصة باملبنى التجاري والتي تشمل املخططات 
االفقيشة للمبنى التجشاري مع والواجهات واملقاطع ومخططات امللجأ يف حالة ششمولها بامللجشأ وغرفة كهرباء وبمقياس 
رسشم مناسشب والتي يمكن االطالع عليها لدى البلدية او سشكرتري اللجنة عىل ان يدفع بدل االيجار دفعة واحدة بداية )كل 
سشنة( وان يعاد تقدير بدل االيجار كل ) خمسشة سنوات( وليس للمستاجر الحق باالعرتاض عىل قرار التقدير الجديد الذي 
سشيعاد التقدير فيه كل )خمس سشنوات( كما يتلزم املسشتاجر بأقامة املششيدات خالل املدة املحددة يف عقد املساطحة مع 
تقديم مبلغ الضمان للتششييد يعادل بدل املسشاطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشييد خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب 
عقد املسشاطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مششيدات اىل مديرية بلدية البعاج دون مقابل وتكون املساطحة وفقا الحكام 
القانون )21( لسنة )2013( املعدل وللبلدية الحق باجراء الكشف عىل املبنى التجاري وقت شاأت لالطالع عىل واقع املبنى 
التجاري عىل ان تكون املسشاطحة باملزايدة العلنية ويكون البناء بأرشاف مهندس من قبل البلدية تؤول كافة املششيدات اىل 
مديرية بلدية البعاج بعد انتهاء العقد بدون نواقص وبحالة جيدة مع االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من تشيدها 
ويف حالة وجود نواقص يف البناية ملا كان عليهما عند االنتهاء من تششيدها فعىل املسشاطح اكمال هذه النواقص ويف حالة 
عدم اكماله هذه النواقص فتستكمل من تاميناته فان لم تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا لالحكام القوانني 
املرعية بذلك وبما يخدم مصلحة البلدية فعىل الراغبني باملساطحة مراجعة مديرية بلدية البعاج وخالل مدة )30( يوم تبدأ 
من اليوم التايل لنر االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة وستجري 
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نر االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم 
بتسشديد باقي بدل االيجار والرسشوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه 
يعترب املسشتأجر ناكال  وفق احكام املادة ) 11( فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسشنة )2013( 
املعشدل ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حسشاب النشاكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريشف االخرى املرتتبة عىل ذلك 
ومصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة علما ان كافة الروط املطلوبة باملساطحة ستقرأ عىل املزايدين يوم 

املزايدة وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلديات نينوى .
مالحظة / تكون مدة االيجار سنة واحدة فقط بصورة مؤقتة للعقارات ادناه 

ثانيا / ساحة وقوف سيارات بمساحة 1140م2 عىل القطعة املرقمة 1/4781 م51 جزيرة سنجار 
ثالثا / ساحة وقوف سيارات بمساحة 1440م2 عىل القطعة املرقمة 1/4782 م51 جزيرة سنجار

رابعا / مسقف لبيع الخرضاوات بمساحة 1040 م2 عىل القطعة املرقمة 2560 مركز املدينة 
خامسا / مخبز املشيد عىل القطعة املرقمة 2653 املنطقة التجارية 

سادسا / انشاء ملعب سباعي بمساحة 2000م2 ووفقا للروط الخاصة بانشاء املالعب
سابعا / ساحة بيع املوايش عىل القطعة املرقمة 1/4358 م51 جزيرة سنجار بمساحة ستة دونم

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )75(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسشنة 
)2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف 
بلديشة املوصشل خالل ) 30( يوم ثالثون يوما  تبدا من اليوم التايل لنر االعالن 
يف الصحشف املحلية لالطالع عىل الروط مسشتصحبني معهشم هوية االحوال 
املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمششرتك باملزايدة وتجشري املزايدة يف مقر مديرية بلدية 
املوصشل الواقع يف حي املثنى يف السشاعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة 
االعشالن ويتحمل من ترسشو بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة بنسشبة 

)2%( من بدل االيجار 
1 ش القطع املرقمة :

)139و179و88و175و83و172و171و160و71و108و110و59و212و20
5و204و210( م 40 نينوى الرقية املشيد عليها كراجات )حداد باب وشباك( 

وبمساحة ) 240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات. 
2 ش القطعة املرقمة : )222( م 40 نينوى الرقية املششيد عليها كراج )حداد 
باب وشباك( وبمساحة ) 269( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات. 
3 ش القطعشة املرقمشة : )15( م 40 نينوى الرقية املششيد عليها كراج )حداد 

باب وشباك( وبمساحة ) 145( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
4  ش القطعة املرقمة : )215( م 40 نينوى الرقية املشيد عليها كراج )حداد باب 

وشباك( وبمساحة ) 542,40( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
5  ش القطعة املرقمة : )192( م 40 نينوى الرقية املششيد عليها كراج )حداد 

باب وشباك( وبمساحة ) 720( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
6 شالقطعشة املرقمة : )223( م 40 نينوى الرقية املششيد عليها كراج )حداد 

باب وشباك( وبمساحة ) 500( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
7  ش القطعة املرقمة : )157( م 40 نينوى الرقية املششيد عليها كراج )حداد 

باب وشباك( وبمساحة ) 225( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )74(
تعلشن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة سشكرتري اللجنة يف بلديشة املوصل خالل ) 
30( يشوم ثالثون يوما  تبدا من اليوم التايل لنر االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الروط مسشتصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغشة )30%( من القيمشة املقدرة مشع الترصيح االمني 
للمششرتك باملزايشدة وتجري املزايدة يف مقشر مديرية بلدية 
املوصشل الواقع يف حشي املثنى يف السشاعة العارشة صباحا 
لليشوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسشو بعهدته 
اجشور نر االعشالن واجور خدمشة بنسشبة )2%( من بدل 

االيجار 
*القطع املرقمة :

)123و124و126و137و138و146و147و148و150و1
55و158و160و162و164و166و167و170و174و175

و184( م 40 نينشوى الرقية املششيد عليها محل ) وكيل 
ادوات احتياطية( وبمساحة ) 50( م2 لكل قطعة وحسب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

العدد : 134
التاريخ : 2020/5/14

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 135
التاريخ : 2020/5/14

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى



www.almustakbalpaper.net اعداد: ايهاب فاضل استراحة6

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنيًّ�ا: اقب�ل األف�كار الجديدة ولك�ن دون أن 
تتخىل عن أفكارك األساسية.

عاطفيًّا: حاول أن تقلل من مشاكلك ع الرشيك 
وقررا العيش بفرح وس�عادة. صّحيًّا: انتبه إىل 
ظروف�ك الصحّية وال تهمل أي إش�ارة، تحاَش 

االنفعاالت فهي تسّبب رضًرا للقلب.

برج الثور يوم االثنني
عاطفيًّ�ا: عيش الواق�ع مهما كان�ت الظروف 

التي تمر بها، حافظ عىل عالقتك بالرشيك.
مهنيًّا: يطرأ تغيري إيجابي عىل حياتك العملية.

صّحيًّ�ا: انت ترهق نفس�ك كثريًا ه�ذه الفرتة، 
عليك الحذر أكثر.

عاطفًي�ا: م�ا رأي�ك يف الدخ�ول بعالق�ة ح�ب 
جديدة؟

مهنًيا: أنت نش�يط وحي�وي والجميع مرسور 
بعملك.

صحًي�ا: ال ترهق نفس�ك أكثر من ال�الزم ألنك 
تحتاج إىل الراحة.

مهنيًّ�ا: أنت إنس�ان ناجح هذا الي�وم وتحصل 
عىل فرصة عمل تفتح لك أبواب املستقبل.

عاطفيًّا: أنت تحاول الخروج من عباءة املايض، 
ولكن محاوالتك تبوء بالفشل.

صّحيًّا: أكثر من رشب الش�اي األخرض وحافظ 
عىل درجة حرارة غرفة مناسبة.

مهنيًّا: عليك التخلص من شكوكك يف زمالئك يف 
العمل وعليك أن تبني جرس ثقة جديد.

عاطفيًّ�ا: اق�رتب إىل رشيكت�ك اكث�ر وك�ن لها 
صديقا وأخا وأبا.

صّحيًّ�ا: إذا ش�عرت بوعكة صحي�ة ال ترتدد يف 
زيارة الطبيب بأرسع وقت ممكن.

مهنيًّ�ا: بإمكان�ك أن تدي�ر أم�ورك يف العم�ل 
بالطريقة التي تجدها مناسبة لك.

عاطفيًّ�ا: تناق�ش الكث�ري من القضاي�ا املهمة 
التي تتعلق بمستقبل عالقتك بالحبيب وتحاول 

إيجاد الحلول املناسبة لها.

عاطفًيا: سرتتبط بالفتاة التي حلمت بها.
مهنًيا: ستفتح لك األبواب من جديد.

صحًي�ا: ال تك�ن اندفاعًي�ا بعض ال�يء فهذا 
سيزيد التوتر لديك.

عاطفًي�ا: تزعج الرشي�ك بإنتقادات�ك الكثرية، 
فهي تجرحه ونحرجه كثريًا.

مهنًيا: تقوم بأعمالك املرتتبة عليك بشكل بارع 
تلفت النظر إليك.

صحًي�ا: علي�ك االنتباه إىل كل األم�ور الصحية 
التي تفيدك.

عاطفًي�ا: علي�ك التمس�ك بها جي�ًدا وال تضيع 
األمل بها.

مهنًيا: ستأخذ قسًطا من الراحة.
صحًي�ا: انتب�ه لنفس�ك وراجع طبيبك بش�كل 

مستمر.

عاطفًي�ا: أنت تحتاج إىل حبي�ب حقيقي ولكن 
ماذا ستفعل إن لم يحن الوقت؟

مهنًي�ا: أن�ت يف تألق مس�تمر وس�تحصل عىل 
مكافأة قريبا.

صحًي�ا: صحت�ك بألف خري وأن�ت مواظب عىل 
برنامج غذائي صحي.

برج الدلو يوم االثنني
عاطفًي�ا: أن�ت رسي�ع الغضب خصوص�اً مع 

الحبيب.
مهنًي�ا: ال ت�رتك نفس�ك دون اس�رتاحة خالل 

الدوام.
صحًيا: الوجع يف العيون عالجه الراحة والنوم.

عاطفًيا: ال جديد إطالًقا عىل الصعيد العاطفي 
وال تبكي عىل األطالل.

مهنًيا: تمر بفرتة جيدة وأمامك فرص مناسبة 
للتقدم.

صحًيا: عليك التوجه إىل طبيبك الخاص بأرسع 
ما يمكن.

العذراء

احلوت

كيف تبحث عىل غوغل باحرتاف؟
يطل�ق الناس عادة ع�ىل محرك البحث 
غوغ�ل لقب »ال�ذي يع�رف كل يشء«، 
وذل�ك لكثرة اس�تخدامه ومس�اعداته 

التي يقدمها للمستخدمني، لذلك ال 
بد من توضيح بع�ض النقاط التي 

تجعل البحث أكثر سهولة.
الع�ادي  اإلنرتن�ت  فمس�تخدمو 
يقوم�ون بإج�راء 3 إىل 4 عملي�ات 
بحث ع�ىل املحرك يومي�ا، وتتكون 
معظم عمليات البحث من مصطلح 
واح�د أو أكث�ر، لك�ن الكث�ري م�ن 
الناس ال يعرف�ون أن هناك طريقة 

أكثر ذكاء للبح�ث يف غوغل وعىل وجه 
التحدي�د يمك�ن للمس�تخدم تش�غيل 

البحث املتقدم.

كيف تبحث عىل غوغل بشكل احرتايف؟
إذا كن�ت تري�د البح�ث ع�ن مجموعة 
دقيق�ة م�ن املصطلح�ات، فم�ا عليك 
سوى وضعها بني عالمتي اقتباس، 
مثل: »إيلون ماس�ك«. أم�ا إذا كنت 
تري�د م�ن غوغ�ل أن يظه�ر نتائج 
املوضوع�ات فيمكنك  متعددة ألحد 
البح�ث عن طري�ق كتاب�ة: »إيلون 

ماسك« أو تيسال.
وإذا كن�ت تري�د أن يظه�ر غوغ�ل 
النتائج التي تحت�وي عىل مواضيع 
متع�ددة، وه�و يفعل ذل�ك تلقائيا، 

فيمكن�ك البح�ث عن طري�ق كتابة ما 
تبحث عنه فقط.

كم�ا يمك�ن اس�تخدام عالم�ة الطرح 
الستبعاد مصطلحات معينة من نتائج 
البح�ث، مثل كتاب�ة: »إيلون ماس�ك« 

-تيسال -سبيس إكس.
ويف ح�ال أردت البح�ث ع�ن صفحات 
الوي�ب التي تحتوي عىل مصطلحني أو 
عبارات برتتيب معني، ولكن مع وجود 
أي قدر م�ن الكلمات األخ�رى بينهما، 
فيمكن�ك البح�ث ع�ن طري�ق كتاب�ة: 

»إيلون ماسك« *تويرت.

األمم املتحدة حتسم جدل ثقب 
األوزون و«كورونا«

العاملي�ة لألرصاد  املنظم�ة  قالت 
الجوي�ة التابع�ة لألم�م املتحدة، 
الجمعة، إن ت�آكل طبقة األوزون 
بل�غ  الش�مايل  القط�ب  ف�وق 
»مستوى قياس�يا« يف مارس هو 
األك�ر من�ذ 2011، لك�ن الثقب 

أغلق اآلن.
وقال�ت كل�ري نولي�س، املتحدث�ة 
باسم املنظمة، يف إفادة، يف جنيف، 
إن ه�ذه الظاه�رة الت�ي تح�دث 
يف الربي�ع بنصف الك�رة األرضية 
الش�مايل ناجم�ة عن امل�واد التي 
تس�تنفد األوزون يف الج�و، وعن 

الش�تاء القارس يف الطبقة العليا 
من الغالف الجوي.

وتابع�ت »يحدث ه�ذان العامالن 
مع�ا مس�توى عالي�ا م�ن ت�آكل 
)طبقة األوزون( بشكل أسوأ مما 
ع�اد  واآلن   .2011 يف  ش�اهدناه 
إىل طبيعت�ه مج�ددا... أغلق ثقب 

األوزون«.
وردا عىل س�ؤال بشأن ما إذا كان 
التلوث خالل  انخفاض مس�توى 
جائح�ة فريوس كورون�ا قد لعب 
دورا، قال�ت: »األمر غ�ري مرتبط 

عىل اإلطالق بكوفيد«.

حيلة من عصابات املخدرات لتجاوز حظر كورونا
تس�تخدم العصاب�ات اإلجرامية عمال 
توصي�ل الوجب�ات الرسيع�ة لتس�ليم 
لألش�خاص  الرتفيهي�ة  املخ�درات 
املحجوري�ن يف املن�زل بس�بب تداب�ري 
اإلغالق املتخذة ملكافحة انتشار فريوس 
كورونا، وفق ما أعلنت وكالة االنرتبول 

الخميس.
وأوضح اإلنرتبول يف بيان إن الكوكايني 
واملاريجوان�ا والكيتامني واإلكس�تايس 
من ب�ني املخ�درات التي تنق�ل يف علب 

البيت�زا أو حاوي�ات الوجب�ات الجاهزة 
األخ�رى يف دول منه�ا آيرلن�دا وماليزيا 

وإسبانيا وبريطانيا.
الوكال�ة »إش�عارا أرجوانيا«  وأص�درت 

لتحذير األعض�اء البالغ عددها 194 من 
»طريق�ة العم�ل الجدي�دة« ه�ذه التي 
تعتمد ع�ىل عمال توصيل يس�تخدمون 
دراج�ات هوائي�ة أو دراج�ات ناري�ة أو 

سيارات.

ومع بقاء مستهلكي املخدرات والتجار 
يف املن�ازل مثل بقي�ة املجتمع يف العديد 
من البلدان، يس�تغل بعض الس�ائقني 
ه�ذا الوقت لتحقيق رب�ح رسيع، فيما 
يتظاه�ر بع�ض التج�ار بأنه�م عمال 
توصي�الت، كما جرى اس�تغالل بعض 
العامل�ني يف مجال تس�ليم الطعام من 

دون معرفتهم.
وقال�ت اإلنرتب�ول »يف ماليزي�ا، اتصل 
رج�ل توصيالت يف منطق�ة غومباك يف 
كواالملبور بالرشطة وطلب منها التحقق 
م�ن الط�رد الغذائ�ي ال�ذي أوكل مهمة 
توصيل�ه بعدم�ا اش�تبه ب�أن به ش�يئا 

مريبا«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
250 جرام سبانخ مجمدة وترتك لتذوب

50 جرام زبد
1 2/1 كوب جبن شيدر مبشور

2/1 كوب قشدة حامضة
4/1 كوب جبن بارميزان

3 ثمرة بصل أخرض مقطعة رشائح
2 فص ثوم مفروم
1 رغيف خبز فينو
خطوات التحضري:

يسخن الفرن إىل 190 درجة مئوية وتبطن صينية فرن بورق زبد
ثم تضاف السبانخ والقشدة الحامضة والجبن ويقلب حتى يذوب

ث�م يقط�ع قطريا رغيف الخبز بإس�تخدام س�كني خبز حادة ع�ىل بعد حوايل 
4 س�م عن بعضها البعض ويفرد خليط الس�بانخ بني الش�قوق وتوضع عىل 

الصينية املعدة
ُيخبز ملدة 10 دقائق أو حتى يحمر و يرد قليالً قبل التقديم

رغيف مسحوب باجلبن

؟؟هل تعلم
تفيد حبوب زيت السمك من التخلص 
من الكثري من األمراض الروماتيزمية 

والتخلص من ألم املفاصل والعظام. 
يتنف�س اإلنس�ان ح�وايل 18 م�رة يف 
الدقيقة، وعدد رضبات القلب هو 72 

نبضة يف الدقيقة.
من أس�باب االكتئاب تناول الوجبات 
الرسيع�ة، ألن ه�ذه الوجب�ات ع�ىل 
نس�بة من الدهون التي تزيد من حدة 

الشعور بالحزن واالكتئاب. 
عندما يتفاعل اإلنس�ان م�ع الناس، 
ف�إن العق�ل الب�رشي تزي�د مرونته، 
ويس�اعده ذل�ك ع�ىل التخل�ص من 

التوتر. 
أن التوتر أحد املش�اكل النفسية التي 
تنق�ل م�ا بني األش�خاص م�ن خالل 

الوراثة. 
لو كان الجسم سليم، ويهتم الشخص 
بتن�اول األطعم�ة الغذائي�ة الصحية، 
فس�وف يقيه ذلك من التوتر بش�كل 

كبري. 
إن األوميجا 3 التي توجد يف األس�ماك 
الدهني�ة تس�اعد ع�ىل التخل�ص من 

االكتئاب والتوتر بشكل رسيع. 
ل�و تعرض اإلنس�ان إىل القلق والتوتر 
الدائم، فإن هذه املشاكل قد تؤدي إىل 
وجود مش�اكل أخرى يف الجس�م مثل 

مشاكل القلب، واألوعية الدموية.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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الشباب والرياضة: ال صحة ألنباء إصابة 
عدنان درجال بفريوس كورونا

             المستقبل العراقي/ متابعة

نفت وزارة الشباب والرياضة، االنباء التي 
اش�ارت اىل إصابة الوزير عدن�ان درجال 

بفريوس كورونا.
واالتص�ال  االع�ام  قس�م  مدي�ر  وق�ال 
الحكومي ب وزارة الشباب والرياضة موفق 
عبد الوهاب يف بيان تلقته السومرية نيوز، 
ان »وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
يتمت�ع بصحة جيدة وال صحة ابدا لانباء 
الت�ي تداولته�ا بع�ض مواق�ع التواص�ل 
االجتماعي حول اصابته ب فريوس كورونا 

املستجد«.
وتابع ان »الوزير اجرى فحوصات دقيقة 
يف اربي�ل وبغ�داد بعد عودته م�ن زيارته 
االخرية اىل شمال الوطن واظهرت جميع 
الفحوص�ات نتائ�ج س�لبية ، ويواص�ل 

عمله بصورة طبيعية حتى س�اعة اعداد 
ه�ذا البيان ، مش�ريا ان�ه االن يف اجتماع 
اداري م�ع مدي�ر ع�ام الدائ�رة االدارية 
والقانوني�ة ملراجعة جملة من االجراءات 
االدارية التي تخص عمل الوزارة ورواتب 
املوظفني والرواد«.واختتم حديثه برجاء 

موجه اىل جمي�ع االعاميني 
والناشطني ب�«توخي الحذر 
والتأكد من اية معلومة من 
قبل  املس�ؤولة  مصادره�ا 
اطاقها ملا لها من تاثريات 

سلبية«.

نجم القوة اجلوية يغادر املستشفى
               المستقبل العراقي/ متابعة

نجا نجم القوة الجوية محمد قاسم ماجد، 
من حادث س�ري يف مدينة النجف تعرض له 

خال توجهه للتسوق.
وقال مصدر مقرب من الاعب يف ترصيحات: 
»محم�د قاس�م تعرض لحادث س�ري 
يتع�رض  ل�م  لل�ه  والحم�د 
إلصاب�ات بالغ�ة، وخرج 
الكدم�ات  ببع�ض 
البسيطة ونقل فورا 
يف  املستش�فى  إىل 

مدينة النجف«.
إىل  وأش�ار 
تلق�ى  أن�ه 

الفورية  اإلسعافات 
وغ�ادر املستش�فى 
منزل�ه،  إىل  وع�اد 
الفتا إىل أن اإلصابة 

ال تدع�و للقلق وم�ن املنتظر أن يعود للتدريبات بش�كل 
منفرد نهاية األسبوع الحايل.

يذك�ر أن محم�د قاس�م كان يخ�وض تدريباته بش�كل 
منفرد يف ملعب نفط الوس�ط بش�كل يومي خال الفرتة 

املاضية.

مورينيو حيسم قراره 
بشأن كوتينيو

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف الربتغايل جوزيه 
موريني�و املدير الفني لتوتنهام، م�ن التعاقد مع الربازييل 

فيليب كوتينيو نجم برشلونة.
ويلعب كوتينيو هذا املوس�م عىل س�بيل اإلعارة يف صفوف 
باي�رن ميونخ األملان�ي الذي رف�ض تفعيل خي�ار الرشاء 

النهائي مقابل 120 مليون يورو.
وبحس�ب صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية، ف�إن توتنه�ام 
م�ن بني األندي�ة اإلنجليزي�ة املهتمة بض�م كوتينيو، لكن 
موريني�و يعلم أن النادي لن يس�تطيع تحمل س�عره وال 

راتبه املرتفع.
وأضافت الصحيفة: »كوتينيو يحصل عىل 15 مليون يورو 
يف املوس�م الواحد، وهو ما ال يتناسب مع هيكل األجور يف 

توتنهام«.
وأش�ار التقري�ر، إىل أن نيوكاس�ل ه�و الوجه�ة املحتملة 
للربازييل، مع تغيري ملكيته للمستثمرين السعوديني حيث 
سيكون ماوريس�يو بوكيتينو املدير الفني للفريق، والذي 
كان ل�ه دور أس�ايس يف تطوير كوتينيو خ�ال فرتته مع 

إسبانيول.

رسميًا.. سان جريمان يضم إيكاردي بشكل هنائي

مانشسرت يونايتد يقرتب من متديد استعارة إجيالو

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي باريس سان جريمان الفرنيس، 
تفعيل�ه لخي�ار رشاء األرجنتين�ي ماورو 
إي�كاردي، مهاجم الفري�ق املعار من إنرت 

ميان، بشكل نهائي.
وذكر باريس يف بيان عرب موقعه الرسمي، 
أن النادي قام بتفعيل خيار رشاء إيكاردي 
بصف�ة نهائي�ة، بعدما انض�م يف الصيف 
املايض ملدة موس�م عىل سبيل اإلعارة من 
إنرت مي�ان، مع وج�ود رشط خيار رشاء 

مقابل 70 مليون يورو.
وأضاف أن إيكاردي وقع عىل عقد يضمن 
استمراره داخل النادي البارييس حتى 30 

يونيو/حزيران 2024.

م�ن جانب�ه، ع�رب ن�ادي إنرت مي�ان عن 
ش�كره إليكاردي عن املواسم الستة التي 
قضاها بقميص النريات�زوري، وتمنى له 

التوفيق يف محطته املهنية املقبلة.
ويف بيان إنرت ميان، قال النرياتزري: »يعلن 
ن�ادي إنرت عن انتقال م�اورو إيكاردي إىل 
باري�س، املهاج�م املولود يف ع�ام 1993، 
ينتقل بشكل قاطع إىل النادي الفرنيس«. 

وأضاف البيان »النادي يشكر الاعب عىل 
املواسم الستة التي قضاها معنا، ونتمنى 
له األفضل الستمرار مغامرته االحرتافية«. 
وكشفت شبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، 
عن قيمة الصفق�ة التي بلغت قيمتها 50 
ملي�ون يورو باإلضافة إىل 8 مايني أخرى 
كمتغريات.وتن�ازل اإلن�رت ع�ن الاعب إىل 

الن�ادي الباري�يس بعد الوص�ول إىل اتفاق 
نهائ�ي يريض الطرف�ني، يف ظل وجود بند 

يمنع بيعه ألي ناٍد داخل إيطاليا دون دفع 
15 مليون يورو للنرياتزوري.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يقرتب مانشسرت يونايتد من وضع اللمسات األخرية، عىل 
اتفاق بتمديد استعارة املهاجم النيجريي أوديون إيجالو، 
وفقا ملا ذكرته تقارير صحفية اليوم األحد. وأكدت شبكة 

»س�كاي س�بورتس«، أن تقدما كب�ريا يف املفاوضات بني 
يونايتد وش�نغهاي ش�ينهوا، طرأ ليلة السبت، حيث من 
املتوق�ع اإلعان اليوم تمديد اس�تعارة الاع�ب إىل كانون 
الثاني/يناي�ر املقب�ل. وع�ىل خلفي�ة ه�ذا االتف�اق، من 
املتوقع أن يغيب املهاجم النيجريي عن صفوف شنغهاي 

ش�ينهوا، يف ج�زء كبري من منافس�ات ال�دوري الصيني 
للمحرتفني. وانتهى عقد إعارة إيجالو مع يونايتد مس�اء 
الس�بت، وقدم الاعب التماس�ا من النادي الصيني، بغية 
الس�ماح له بإكمال املوسم الحايل مع مانشسرت يونايتد، 

ينته�ي  أواخر تموز/يوليو املقبل.ال�ذي 

هونيس: نحن عىل أعتاب جيل رائع يف بايرن ميونخ
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب اويل هونيس الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ، عن 
س�عادته باالنطاقة القوية للنادي الباف�اري نحو التتويج 
بلقب آخر يف البوندس�ليجا، متوقعا عرص جديد من النجاح 
للنادي.وأض�اف هوني�س يف ترصيح�ات ملحط�ة »بايرن1« 

اإلذاعية اليوم األحد »أعتقد أننا عىل أعتاب جيل رائع«.

ترصيحات هونيس جاءت بعد س�اعات من الفوز الكاس�ح 
لبايرن عىل فورتونا دوس�لدورف بخمس�ة أه�داف دون رد 
مس�اء أمس السبت ليبتعد بالصدارة بفارق عرش نقاط عن 
أقرب ماحقيه قبل اللقاء الذي يخوضه بوروسيا دورتموند 

اليوم أمام مضيفه بادربورن.
وقال هونيس »لدينا فريق يافع، متطور، يمكنني أن أتخيل 
أنه إذا س�ارت األمور كلها بش�كل جيد ف�إن عرص جديد يف 

باي�رن يبدأ«.وأك�د هونيس أنه يعقد الكث�ري من اآلمال عىل 
الاعب�ني يف منتصف العرشينيات من عمرهم مثل جوش�وا 
كيميتش ونيكاس س�وله وس�ريجي جنابري وكينجس�يل 
كومان.ولعب هونيس يف صفوف بايرن قبل أن يصبح مديرا 
للنادي لنحو ثاثة عقود ثم رئيسا حتى العام املايض.وأعرب 
هونيس عن أمله يف انتقال الجناح األملاني لريوي س�اني من 
مانشسرت سيتي إىل بايرن يف االنتقاالت الصيفية.كما يتمنى 

هوني�س أن ينجح بايرن يف ضم املوهبة الفذة كاي هافريتز 
م�ن صفوف باير ليفركوزن لكنه اس�تبعد إب�رام مثل هذه 
الصفقة باهظة التكلفة مع اس�تمرار أزمة فريوس كورونا 
املستجد.ومنح هانز فليك مدرب بايرن، العبيه راحة ليومني 

بعد الفوز عىل دوس�لدوف والذي جاء بعد حس�م مباراة 
القم�ة عىل ملعب بوروس�يا دورتموند بهدف دون رد 

الثاثاء املايض.

كافاين يطرق أبواب الرحيل عن سان جريمان
              المستقبل العراقي/ متابعة

يفك�ر إدينس�ون كافان�ي مهاج�م باري�س س�ان 
جريمان بجدية يف إنهاء مسريته مع النادي الفرنيس 

بعد مسرية دامت 7 سنوات.
وأشارت ش�بكة »مونت كارلو« الفرنسية يف تقرير 
لها إىل أن تفعيل بند رشاء ماورو إيكاردي نهائًيا من 
إنرت ميان، يعجل برحيل كافاني عن جدران حديقة 

األمراء.

وأضافت »م�ع انتهاء تعاقده يف 30 يونيو/حزيران 
املقب�ل، فإن املهاج�م األوروجوياني ال يميل لتجديد 
التعاق�د بل يفكر أكثر م�ن أي وقت مىض يف الرحيل 
عن صف�وف بي إس جي«.وتابع�ت »هناك احتمال 
وحيد الس�تمرار كافاني مع النادي البارييس، وهو 
ع�دم نجاح�ه  يف الحص�ول عىل ع�رض جيد خال 
األسابيع املقبلة، حينها سيكون موقف إدارة باريس 
قوًيا بش�أن التف�اوض عىل تخفي�ض راتب الهداف 
التاريخ�ي للنادي«.ولفتت إىل أن إدينس�ون كافاني 

يع�د محط اهتمام ع�دد من األندي�ة يف الفرتة 
األخ�رية مثل تش�يليس، إن�رت مي�ان، أتلتيكو 
مدريد، بوكا جوني�ورز وباملرياس.وأكدت أيضا 

أن اإلدارة الباريس�ية لم تفاتح كافاني يف تجديد 
عق�ده، وس�يعود الاع�ب إىل فرنس�ا قادًما من 
أوروجواي يف 16 يونيو/حزيران املقبل بعد قضاء 
فرتة الحجز الطبي يف مسقط رأسه، حيث يتطلع 
للمش�اركة مع فريقه يف دوري أبطال أوروبا حال 

استكمال البطولة يف أغسطس/آب املقبل.

حتديد موعد انطالق املريكاتو 
الصيفي يف إسبانيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

س�وق  اإلس�بانية  الق�دم  ك�رة  س�تبدأ 
االنتق�االت الصيف�ي يف أول يوليو/تموز 
الق�ادم، يف نف�س التاريخ ال�ذي اعتمدته 
رابط�ة البوندس�ليجا، وبعد أس�ابيع من 
إنجل�رتا وفرنس�ا اللتني س�تبدآن يف إبرام 
الصفق�ات اعتبارا من 10 يونيو/حزيران 

املقبل.
ووفق�ا آلخر تحديث لاتح�اد الدويل لكرة 
الق�دم )فيف�ا( ح�ول تواري�خ االنتقاالت 
حول العال�م، والتي تأثرت جزئيا بجائحة 
ومازال�ت  املس�تجد،  كورون�ا  ف�ريوس 
مرهونة بتطوراته، فإن املريكاتو الصيفي 
لل�دوري اإلس�باني س�يبدأ يف أول يوليو/

تموز وسينتهي أول سبتمرب/أيلول.
أما سوق االنتقاالت الشتوي، فسيمتد بني 
الرابع من يناير/كانون ثان 2021 وحتى 

األول من فرباير/شباط.

وستتزامن بداية فرتة االنتقاالت الصيفية 
يف إس�بانيا مع أملانيا، التي ستفتح أبواب 
الصفق�ات يف نف�س التاري�خ وحت�ى 31 

أغسطس/آب.
يف  الش�توي  املريكات�و  وس�ينطلق 
البوندس�ليجا يف الثاني م�ن يناير/كانون 

ثان وسيستمر حتى أول فرباير/شباط.
وقبل أس�ابيع من ك�رة القدم اإلس�بانية 
واألملانية، سيبدأ سوق االنتقاالت يف إنجلرتا 
وفرنس�ا التي كانت واحدة من الدول التي 
قررت إنهاء املوس�م وتتويج بطل الدوري 

بسبب األزمة الصحية.
وسيبدأ املريكاتو الصيفي يف كا البلدين يف 
العارش من يونيو/حزيران وسيمتد حتى 
األول من س�بتمرب/أيلول، يف حني سيمتد 
سوق االنتقاالت الشتوي بإنجلرتا بني أول 
يناير/كانون ثان 2021 و31 من الش�هر 
اته، يف حني سيتأخر يوما واحدا يف فرنسا 

وينتهي يف األول من فرباير/ شباط.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفي�ة، عن رفض ن�ادي نابويل، رحيل 
نجم�ه إىل صف�وف يوفنت�وس، خ�ال ف�رتة االنتق�االت 

الصيفية املقبلة.
وبحسب صحيفة »الريبوبليكا« اإليطالية، فإن يوفنتوس 
يسعى لتعزيز خط هجومه، من خال التعاقد مع البولندي 

أركاديوز ميليك، مهاجم نابويل.
وأضافت أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابويل، حريص 
ع�ىل ع�دم تعزي�ز منافس�ه املب�ارش بصفق�ة هجومي�ة 
قوي�ة، وس�يبذل قصارى جه�ده لوقف انتق�ال ميليك إىل 

يوفنتوس.
وتابعت أن فريق الجنوب س�يكون مس�تعًدا لقبول رحيل 
مهاجمه إىل خارج إيطالي�ا مقابل أموال أقل، موضحة أن 
األندي�ة اإلنجليزية قد تس�تفيد بذلك، من خال خصم عىل 

القيمة املطلوبة واملقدرة ب�50 مليون يورو.
وارتب�ط ميليك باالنتقال لل�دوري اإلنجليزي، يف ظل رغبة 
أندية كثرية، مثل تشيليس وتوتنهام هوتسبري ومانشسرت 

يونايتد وآرسنال، يف ضمه.
ولفت�ت الصحيفة إىل أن ميليك يريد الحصول عىل حوايل 5 
مايني يورو كراتب سنوي يف املوسم الواحد، وهو أكثر من 

ضعف راتبه الحايل يف نابويل.

الترسيبات تشعل غضب برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن اش�تعال 
غضب برشلونة، بسبب ترسيب قرارات النادي 

يف وسائل اإلعام.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 

اإلس�بانية، فإنه تم ترسيب قرارات برش�لونة 
بإعادة هيكلة كشافة النادي.

وأش�ارت إىل أن هن�اك غضب يف برش�لونة من 
الترسي�ب، ال س�يما أن هذا األم�ر لم يكن عىل 
جدول أعمال مجلس اإلدارة يف اجتماع الخميس 
املايض، لكن من املقرر حس�مه يف نهاية شهر 

يونيو/ حزيران املقبل.
وأوضحت أن ن�رش إذاعة »كادينا 
س�ري« لنبأ تقليل عدد الكشافني، 
أجرب برشلونة عىل معالجة األمر، 
وقد تتم إعادة الهيكلة يف األسبوع 

املقبل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مييس: كرة القدم لن تعود كام كانت أبدًا
            المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د األرجنتين�ي ليونيل مييس نج�م وقائد 
برش�لونة، أن كرة القدم لن تك�ون كما كانت 
بع�د تف�ي جائحة كورون�ا، ُمش�رًيا إىل إحباطه 

الشديد.
 »El Pais« وق�ال مي�يس، خ�ال ح�واره لصحيف�ة
اإلس�بانية: »جميعنا تقريًبا لدينا شكوك حول كيف 
س�يكون العالم بعد ما حدث، وعق�ب الحجر املنزيل 

والوضع الذي فاجئ الجميع«.

وأض�اف: »أع�رف العدي�د من األش�خاص الذي�ن أثر 
عليه�م الوض�ع بش�كل يسء حًق�ا، مثل أولئ�ك الذي 
فق�دوا األصدق�اء والعائلة دون أن يتمكن�وا حتى من 

وداعهم«.
وتاب�ع مي�يس: »أعتق�د أن�ه كان�ت هن�اك العديد من 
الس�لبيات بسبب هذه األزمة، وال يوجد يشء أسوأ من 
فقدان األش�خاص الذين تحبهم كثريًا، وهذا أحبطني 

بشكل كبري ويبدو غري عادل بالنسبة للجميع«.
واختت�م: »كرة القدم لن تكون كم�ا كانت أبًدا، وأيًضا 

الحياة بشكل عام لن تكون نفسها«.

نابويل يفسد خطة يوفنتوس 
هبدية إىل الربيمريليج
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كبارنا.. تاج رؤوسنامندسون يف مظاهرات أمريكا 

سما حسنمنهل عبد األمير المرشدي

لم تكن الرشارة التي اش�تعلت يف مدين�ة منيابوليس يف الواليات 
املتحدة األمريكية قد جاءت من فراغ او هي دونما سبب. املواطن 
األمريكي من أصل افريقي كان قد س�لم نفس�ه لرجال الرشطة 
وت�م تقييده اال إن�ه تعرض للقت�ل العمد حني وض�ع الرشطي 
ركبت�ه عىل رقبته وقيد رجليه اثنان من الرشطة وهو يس�تنجد 

ويتوسل انه ال يستطيع التنفس حتى لفظ آخر انفاسه.
لقد امت�د غضب الجماه�ر والتظاهرات اىل اكث�ر من 14 والية 
بما فيها تكس�اس وميشغن وش�يكاغو وكاليفورنيا ونيويورك 
وصوال اىل واش�نطن والبيت األبيض وهو نتاج طبيعي لرتاكمات 
التعام�ل العن�ري والظل�م ال�ذي تعي�ش تحت ن�ره رشائح 
متعددة يف املجتمع األمريكي ويف املقدمة منهم املواطنني الس�ود 
م�ن اصول افريقي�ة لكنها هذه امل�رة غر كل م�ا قبلها يف ظل 
طاغوتي�ة حاكم ارعن مخبول ال يكف�ي ان نقول انه يعاني من 
جنون العظمة او انه )اخالق س�ز( او غ�ر مؤدب عىل اإلطالق. 
متمرد عىل نفس�ه ومن حوله وقوم�ه واصدقائه وكل من تربط 
امري�كا بهم عه�دا او اتفاقا او قانون او معاه�دة. ال يمكن لنا 
ان نن�ى او نتن�اىس البعد اإللهي ملا يحص�ل يف أمريكا كذلك ما 
يحص�ل يف كل العال�م إال ان الواليات املتح�دة األمريكية هي من 
اصدق مصاديق ارادة الس�ماء يف الغض�ب اإللهي عىل املتجربين 
واملتفرعن�ني. ل�م يدع ترامب موبق�ة اال وفعلها وال فاحش�ة يف 
مفهوم السياس�ة الفوضوي�ة اال وقام بها وتباه�ى بها وفعله 
ابتداء من نقل الس�فارة األمريكية للقدس وما تالها وما يعد له 
م�ع نتنياهو وما يخطط إليران وس�وريا والعراق وليبيا واليمن 

وما يفعله مع عبيده يف السعودية ومشايخ الخليج. 
أخ�را وليس آخرا أط�ل علينا ترامب باألم�س ليتهم املظاهرات 
بالتس�ييس وقال ان هناك مندس�ني ب�ني املتظاهرين وان هناك 
ط�رف ثالث يح�رك ويح�رض املتظاهري�ن. وأكد ع�ىل الحرس 
الوطن�ي ان يواج�ه املتظاهرين الذي�ن ال يلتزم�ون بالرصاص 
الح�ي. بالرص�اص الحي. العجي�ب اللطيف املس�تغرب ان قناة 
العربي�ة والعربي�ة الح�دث تس�تنكر يف تقاريرها اعم�ال حرق 
املحالت والتجاوز عىل األمالك العامة وتسمي هؤالء املتظاهرين 
بالفوضوي�ني املدفوع�ني م�ن طرف ثال�ث! فقط للتذك�ر قناة 
العربية والحدث والبقية الطالحة تصف من قام بالحرق والنهب 
والتدم�ر والقت�ل والتعلي�ق يف الع�راق بالث�وار ودع�اة الحرية 

الباحثني عن وطن. 
نس�خة منه اىل تل�ك األبواق وبقية الث�وار والحرائر واألحرار ويا 

محال النر بعون الله.

تمرُّ أيام األعياد، ونس�تذكر كبارنا الذين رحلوا، الذين صنعوا بهجة 
أعيادنا بحضورهم، وأقاموا س�ور حياتنا وأحكموه ببأس�هم. قال 
األقدم�ون، وعلَّمونا ذل�ك، وتربَّينا عليه؛ إن الكبار يف الس�ّن هم تاج 
ال�رؤوس، ولهم االحرتام والتبجيل، وكلمتهم مس�موعة، وهم الخر 
والربكة، يف كلِّ بيت. وعلَّمونا أيضا أن من ال كبر له يجب أن يشرتي 
واح�دا. واملقصد بهذا املثل أن مش�ورة الكبر، ورأيه، دائما ما تكون 
ه�ي الص�واب، وأن الرج�وع إىل حكمهم نجاة، والحظن�ا أن الناس، 
حتى عهد قريب، قد احتكموا لكبار القوم يف جلسات التحكيم، حتى 

يف أصعب املشكالت، ومنها القتل والثأر. 
هؤالء الكبار األشداء ذوو البأس الذين فتحنا عيوننا عليهم يختلفون 
ني، فالنظرة إىل  عن أولئ�ك الكبار املنس�ّيني، يف دور العَج�زة واملُس�نِّ
الكبار الذين وضعناهم فوق الرؤوس خيالية؛ فقد نظرنا إليهم أنهم 
أقوي�اء، إىل درجٍة ال تصدَّق، يملكون أجس�اًما ال تش�يخ، وذلك ربما 
يعود حقيقًة إىل نمط تغذيتهم يف األزمان املاضية، والذي يختلف عّما 
َطن، بِحلية جميلة ومسّميات  نتغذّى عليه، من طعام ُمَهرَْمن وُمَسْ

عجيبة. 
عاش جدِّي، رحمه الله، وكان من كبار العائلة، حتى تجاوز الخامسة 
والثمان�ني م�ن عمره، وظّل قويًّ�ا، حتى آخر لحظ�ات حياته، وُكنَّا 
كب�اًرا وصغاًرا، أبناًء وأحفاًدا، نرتجف ملجرّد س�ماع صوته املجلجل، 
وال�ذي ينمُّ ع�ن قّوته ورصامت�ه يف الحق، الذي ال يخ�ى فيه لومة 
الئ�م، ومات وكأنه ذاهٌب إىل موع�د؛ فلم يجزع، بل ظل ُيلقي أوامره 
للصغر والكبر منَّا، ويحدِّد ويخّطط مراسم دفنه، وتشييعه، حسب 

األصول. 
تغرَّ الزمن، وأصبح كبار السن، يف هذا الوقت، هم الحلْقة الضعيفة، 
فالط�بُّ يخ�رج، كلَّ يوم؛ ليحذِّرنا من ضع�ف مناعتهم. وال أذكر أن 
ج�دّي قد أُصي�ب بإنفلونزا مرّة يف حيات�ه، ويحّذرنا من أن عظامهم 
هّشة، وال أذكر إال قوّة ساعد جدّي، وهو يحرث مساحًة صغرة من 
األرض، ح�ول بيتن�ا، وبأنه قطع جذع ش�جرة عتيقة، برضبة فأس 
واحدة، بعد أن عجز ثالثة ش�باٍب، من أحفاده، عن ترك أثر للفأس، 
ف�وق جذعها الهرم.  اليوم لم يعد الكبار تاج الرؤوس؛ فالكّل يخاف 
منه�م، ال عليه�م، ونقلت لن�ا األخبار، لألس�ف، ويف الب�الد التي كنَّا 
ني، بل لديها منظوم�ة حماية خاصة بهم؛  نتوّهم أنها ُتعنى باملس�نِّ
ر أيًضا، وكأن جائحة كورونا قد  م�ا تعرّضوا له من إهمال، ومن تنمُّ
ي بكباره؛ من أجل أن  جاءت لتكش�ف حقيقة هذا العالم الذي يضحِّ
ينقذ الصغار والشباب، وكأن هؤالء الكبار ليسوا أصحاب الفضل، يف 
ر متطلَّبات  وج�ود اآلخرين، ووصول هؤالء إىل ما هم علي�ه؛ من توفُّ

الحياة، إن لم يكن رفاهيتها. 

نجدة بغداد: اعتقال )195( خمالفًا 
لتعليامت حظر التجوال

بغداد / المستقبل العراقي
اعلنت مديرية نجدة بغداد، أمس االحد، عن اعتقال 195 شخصا يف العاصمة 
خالل ال�24 س�اعة املاضية. وقالت املديرية يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه انه “خالل 24 س�اعة املاضية تم القبض ) 194( ش�خصا من 
مخالف�ني لتعليمات حظر التجوال يف مناطق متفرقة من العاصمة بغداد”. 
واضافت انه “تم القبض عىل ش�خص ينتحل صفة ضابط عقيد يف الجيش 
ضمن منطقة حي االعالم”، مش�رة اىل انه “تم ضبط س�يارة عليها اشارة 
حج�ز ضمن س�يطرة التاج�ي”. إىل ذلك، وبعد أن اس�تنجد أح�د املواطنني 
بدوري�ة نج�دة ضمن منطقة الش�هداء عن بسقة دراجته، ت�م عىل الفور 
اشعار الس�يطرة وتفتيش املنطقة والقبض عىل السارق وبحوزته الدراجة 
ضم�ن منطقة املجمع الس�كني ليعرتف بقيامة بالسقة، وتم تس�ليمه اىل 
مكتب املكافحة أصوليا. إىل ذلك، ذكر بيان لرشطة نجدة بغداد ضبط سيارة 

عليها إشارة حجز ضمن سيطرة التاجي.

يدعم فيتامني )د( وظيفة املناعة، وقوة العظام ونموها وإعادة تشكيلها، 
وامتصاص املغنيس�يوم. لك�ن الجرعة الزائدة يمك�ن أن تؤدي إىل رد فعل 

سلبي.
ويمك�ن أن ي�ؤدي الخروج من املن�زل إىل تكوين فيتامني )د( يف جس�مك، 
حيث تتيح أشعة الشمس املبارشة االتصال بالبرشة وتكوين هذا الفيتامني 

الذي تشتد الحاجة إليه.
كم�ا أن هناك مكمالت فيتامني )د( املتوفرة لل�رشاء، خاصة ألولئك الذين 

يعيشون يف مناطق ال تتوفر فيها أشعة الشمس بشكل كاف.
ولك�ن فيتامني )د( املفرط، يمكن أن يس�بب آثارا جانبية ترض بالجس�م، 
وبالت�ايل، من ال�رضوري معرفة م�ا إذا كنت تعاني من جرع�ة زائدة من 
فيتام�ني) د(؟ وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية يف اململكة املتحدة، 
أن�ه من�ذ أواخر مارس إىل س�بتمرب، “يج�ب أن يتمكن معظ�م الناس من 
الحص�ول ع�ىل كل فيتامني )د( الذي يحتاجونه من أش�عة الش�مس عىل 

برشتهم”.

ما الذي يعنيه وجود مذاق معدين
 يف فمك؟

فيسبوك يصدر قرارًا مهاًم بخصوص أصحاب الصفحات ذات االنتشار الواسع
ق�ررت إدارة موق�ع فيس�بوك إل�زام أصح�اب 
الحس�ابات الش�خصية، الت�ي يش�هد محتواها 
انتش�ارا واس�عا، تقدي�م إثب�ات للتحق�ق م�ن 
ش�خصياتهم، لتقلي�ل عمليات انتح�ال الصفة 
والتش�هر اإلعالم�ي. وتس�عى إدارة فيس�بوك 
م�ن خالل ه�ذه الخط�وة، إىل ضم�ان أن يكون 
املحتوى الذي يش�اهده مس�تخدم املوقع أصيال 
وحقيقيا قدر اإلمكان ومقدما من قبل أشخاص 
حقيقي�ني، وليس روبوتات تنرش بش�كل آيل، أو 

مستخدمني يخفون هويتهم.
وبحس�ب موق�ع »timesnownews«، ف�إن هذا 
التغي�ر يأت�ي عىل نم�ط الخطوة الت�ي قام بها 
فيس�بوك قبل عامني، عندما طل�ب التحقق من 
هويات أصحاب الصفح�ات التي تقدم محتوى 
يش�هد انتش�ارا كبرا. ويأتي قرار فيسبوك بعد 

قرار مشابه اتخذه قبل عامني إذ طالب أصحاب 
الصفحات ذات االنتش�ار الواس�ع بالكشف عن 
هوياتهم ومعلوماتهم التفصيلية، بعد استخدام 
حس�ابات عديدة تابع�ة ملزارع محت�وى خارج 
الوالي�ات املتحدة السياس�ات الحزبي�ة الداخلية 

للتالعب بخوارزميات فيس�بوك وتحقيق انتشار 
واسع وجني أموال من عائدات اإلعالنات. وأكدت 
إدارة املوقع أنه فيما لو لم يتطابق الحس�اب مع 
الهوية الش�خصية، سيقلل فيس�بوك من نطاق 
انتشار املشاركات التي يقدمها الحساب املعني، 
ما يقتيض تقليل عدد األشخاص الذين سيصلهم 
املحت�وى املقدم من خالل ذلك الحس�اب، والذي 
كان يصلهم من خالل صفحة »فيد« التي تظهر 
ملخص نشاط الحس�ابات والصفحات املتابعة. 
ويف حال كانت إحدى صفحات فيسبوك تدار من 
قبل أحد الحسابات التي لم يقدم صاحبها إثباتا 
كافيا لهويته، فإن املوقع سيحظر الحساب من 
اس�تخدام الصفح�ة، بما يتوافق مع سياس�ات 
فيس�بوك بهذا الشأن، والتي كان املوقع قد أعلن 

عنها يف عام 2018.

أثبت الكثر من الحمالت التسويقية التي تستخدمها 
رشكات الهواتف الذكية أنها قد تكون خادعة بدرجة 
كبرة، حيث تس�عى العالمات التجارية املختلفة إىل 
جذب اهتمام املستهلك من خالل اتباع نهج )الغاية 

تربر الوسيلة( يف اإلعالن عن هواتفها.
ولكن ما هي أنواع الحيل التس�ويقية الش�ائعة بني 

رشكات تصنيع الهواتف الذكية؟ وكيف اُكتشفت؟

إليك 5 حيل تس�ويقية تستخدمها رشكات الهواتف 
الذكية عليك االنتباه لها:

1- استخدام صور الكامرات االحرتافية:
أحد أكثر الحيل التس�ويقية ش�يوعاً هي استخدام 
الصور امللتقطة بكامرات احرتافية DSLR للرتويج 
لقوة كامرات الهواتف الذكية، حيث نجد أن رشكة 
هواوي قد اس�تخدمت ه�ذا التكتيك ع�دة مرات يف 

املايض عند الرتويج لقوة كامرا هواتفها.
وأب�رز هذه الص�ور ظهرت عن�د اإلع�الن عن قوة 
كام�را هات�ف 3i Nova يف 2018، حي�ث اُكتش�ف 
األمر بعدما قامت إحدى املشاركات يف اإلعالن بنرش 
الصورة نفس�ها خلف الكواليس وظهر أن الصورة 
امللتقطة يف الواقع اُلتقطت بكامرا احرتافية وليس 

كامرا الهاتف نفسه.

حيل تسويقية تستخدمها رشكات اهلواتف انتبه هلا

كشف مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي،  عن أن 50 باملئة من املصابني 
بكورونا ال يحملون اعراض املرض، فيما أش�ار إىل أن حاالت الش�فاء يف العراق 
تخط�ت 3 آالف حال�ة. وقال الس�اعدي يف حوار  إن “حاالت الش�فاء يف العراق 
تخطت 3 آالف حالة بعد تس�جيل 73 حالة ش�فاء، وقد ارتفع العدد الرتاكمي 
للحاالت التي اكتس�بت الش�فاء يف جان�ب الرصافة اىل 506 ح�االت مع وجود 
1098 قيد العالج”، مبينا أن “اغلب حاالت االصابة كانت يف مدينة الصدر النها 
تعد اكرب كثافة س�كانية يف قاطع الرصافة، وبس�بب تصاع�د اعداد االصابات 
تم االيعاز بفتح “مركز البالزما النموذجي”. وش�دد عىل “اس�ناد املستشفيات 
املخصص�ة لحجر املصاب�ني بالفروس بمالكات طبي�ة وتمريضية ومختربية 
وبقي�ة االختصاصات االخرى وتقديم الدعم له�م، واتخاذ اجراءات اكثر حزما 
قب�ل ف�وات االوان بعد ارتفاع اع�داد االصابات، قد يفوق الطاقة االس�تيعابية 
للمستش�فيات”. وأوض�ح أن “البدائ�ل املتوفرة يف حال ازدي�اد أعداد املصابني 
وامت�الء املستش�فيات الخاصة بالحج�ر، تكمن باالس�تعانة باملستش�فيات 
الكرفانية التي اُدخلت اىل الخدمة الصحية، منها املستش�فى الكرفاني املجاور 

ملستشفى ابن الخطيب بسعة 90 رسيرا.

50% من مصايب كورونا ال حيملون
 اعراض املرض

»يف حرضة الّتشويق األميني«
أبو تراب كرار العاملي

»إن كن�َت من العرب عموماً، وإن كنَت من 
املسلمني خصوصاً، وإن كنَت من املؤمنني 
بش�كل أخّص، بكاف�ة األحوال، ش�اِرْكني 
واجلس بج�واري بعد أن ُتْحرِض كتاب الله 
تعاىل«. »هل سنقوم بحلقٍة ِتالِويٍَّة ترتيلّية 

يسح معها فكرنا إىل عوالم جميلة؟«.
»وقب�ل أن تأتي... ال تن�َس أن تجلب أيضاً 
كتاباً تفس�رّياً يرشح آيات الله ويساعدنا 

عىل الّتأّمل بها«.
»إذاً، املس�ألة أوس�ع نطاق�اً ِم�ن ترتي�ل 
ع�ذب... فما رأيك أن يك�ون اختيار اآليات 

املُراد تفسرها من حّصتي؟«.
»أّم�ا أّنه�ا أوس�ع نطاق�اً فق�د أصب�َت... 
أّم�ا الّش�ّق اآلخر فلي�س م�ن حّصتي وال 

حّصتك«.
»؟؟؟... !!!!«.

»ال داع�ي لالس�تغراب وال للّتعّج�ب... َبْل 
علي�ك الوصول قبل بدء الحوار الخاّص مع 

سماحة األمني العام«.
 � والتفس�ر  الح�وار   � املس�ألتان  »إِذاً، 

مرتبطتان.
تالياً، تشويٌق آخر ُيرْخي بظالله.

فأحد الّتش�ويَقنْي هو نفس كالم سماحته 
بم�ا يحويه م�ن إفاضات واقعّي�ة وتزويد 
تحلي�ي ترافق�اً مع هال�ٍة م�ن املصداقّية 

واملنطق الّسليم.
أما اآلخ�ر... فعلي�ك بتوضيحه لن�ا... فال 

ة«. د باملُبارَشَ َترَتَدَّ
»أََصْب�َت م�رَّة أخ�رى، إال أّنه�ا ه�ذه املرّة 

إصابة مزدوجة.
نع�م... يوجد ترابط... إضافة إىل تش�ويق 

إضايف حارض.
هذا األخر � أي الّتشويق اإلضايف � مرتبط 
ب�كالم الل�ه املَُعلَّق يف مكان إقام�ة الحوار، 
فه�ذه املس�ألة بذاته�ا تس�تحّق الّتأّم�ل 

والّتوّقف عندها.
م�ن الجميل تزي�ني األماكن ب�كالم الباري 
»جّل وعال«، فما بالك إن كان يف املكان عبٌد 
صالٌح ينتظر إطاللته عباد الله الّصالحون 
وأولي�اؤه املُقرّب�ون... ويف املقل�ب اآلخ�ر، 
يرَتَّبص الّظامل�ون ُمنصتني لكالمه ولجديد 

توجيهاته.

فائدتان لطيفتان لهكذا »تزيني إلهي«:
إحداهما شكلّية:

بكلم�ات  الّظاه�ري  االنع�كاس  فدع�م 
مبارك�ة أفضل من الفراغ أو من الجمادات 

لوحدها.
صحيح � مث�اًل � أّن الورود جميلة، وكذلك 
مجاورته�ا  ولك�ن  ة،  املَُع�ربِّ الرّس�ومات 
مل�ا يرتب�ط بخالقها يزي�د الوض�ع جماالً 

واإلطاللة بهاًء.
األخرى مضمونّية � رس�ائلّية تتفّرع منها 

تفريعتان:
إحداهما ُمتَِّصلة بش�خص سماحة األمني 
العام، فهي قد ُتْظِهر املس�ار الرّّباني الذي 
يسر وفقه صاحب الّس�ماحة و«خاّصته 
املناِضل�ة« و«الحزب الّنوعي«، وقد تعكس 
الخلفّي�ة اإللهّي�ة لهذا الخّط املُب�اَرك الذي 
يش�ّق ُس�ُبل الّنج�اح وتحقي�ق املكاس�ب 

ة. الَخرِّ
الع�دو،  إىل  ذات طاب�ع رس�ائي  األخ�رى 
ا يتفّضل  فإضافة إىل الرّسائل املُستوفاة ِممَّ

به سماحة الّسّيد، توجد معاٍن َقيِّمة بداللة 
ُمعترَبة يمك�ن لَْحُظها م�ن معاينة الكالم 
اإللهي املُِزيِّن للمشهدّية، أَِضف إليها معنًى 
إضافّي�اً متعلّق�اً بتوقي�ت إقام�ة الح�وار 
الكريم واّتصاله بذكرى مهّمة وحدث َقيِّم.

هل أطلُت عليك؟«
. »أبداً، أحسنَت الّتوضيح... تظهٌر ُمَعربِّ

ولكاتب الّسطور يشٌء ُيضيفه... َفلْنرتك له 
الخاتمة.

ما رأيك؟«
»َرْحٌب وَسعة«.

أّيها الحبيبان:
ذكرى كريمة... َحَدث تاريخي

عبٌد صالح
لساٌن صادق
قائٌد شامخ

ُمرِْشٌد حبيب
أمنٌي عىل األرواح والعيال واألوطان

أهالً بكم »يف حرضة الّتشويق األميني«
ة وللحكاية َتِتمَّ

]َوَمن َيَتَولَّ اللََّه َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفإِنَّ 
ِحزَْب اللَِّه ُهُم الَْغالُِبوَن[.


