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ال تقل أمهية عن حماربة اإلرهاب
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البـرملـان يعتـزم األربعـاء التصـويـت عىل عـدد مـن الـوزارات الشـاغـرة
املالية الربملانية تلوح بمنع االقرتاض اخلارجي: سيؤثر عىل العراق لسنوات 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت وزارة الصحة، أمس االثنني، عن املوقف 
الوبائي اليوم�ي لإلصابات املس�جلة بفريوس 
كورونا املستجد يف العراق، مسجلة 425 إصابة 
جدي�دة بالفريوس وعرش حاالت وفاة وش�فاء 
119 ش�خصا منه، فيما أعلن مدير عام صحة 
الرصاف�ة عبد عن تس�جيل 120 إصابة جديدة 
بف�ريوس كورونا بني املالكات الطبية واإلدارية 

يف الرصافة.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، »ت�م فح�ص )10495( نموذج 
يف كاف�ة املخت�رات املختص�ة يف الع�راق له�ذا 
الي�وم، وبذل�ك يك�ون املجموع ال�كيل للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تس�جيل املرض يف العراق 

.»)2٣٨251(
وأضاف�ت، أن مختراتها س�جلت له�ذا )429( 
إصاب�ة يف الع�راق موزع�ة كالت�ايل: )بغ�داد/ 
الرصافة: ٨0، بغداد/ الكرخ: 4٧، مدينة الطب: 
45، النجف: ٦، البرصة: 22، السليمانية: 102، 
ده�وك: 2، كرب�الء: 11، دياىل: 4، واس�ط: 41، 
باب�ل: 4، الديواني�ة : ٨، ميس�ان: ٣٨، املثن�ى: 
1٣، نينوى: ٦«. وتابعت، أنه تم »تس�جيل 119 
حالة ش�اء وكما ييل: )بغ�داد/ الرصافة: ٣0، 
بغداد/ الك�رخ: 21، مدينة الطب: 21، النجف: 
1، اربي�ل: 11، البرصة: 2٣، دياىل: 5، الديوانية: 
٣، واسط: 4، وعرش حاالت وفاة موزعة كاالتي 
)حالتني يف بغ�داد/ الرصافة، وحالة يف الكرخ، 
وأربع حاالت يف مدينة الطب، حالة يف ميس�ان، 

وحالة يف االنبار، وحالة يف السليمانية(«.
التفاصيل ص2

العراق يسجل »رقام قياسيا« بإصابات ووفيات »كورونا«
الفايروس تسلل إىل )١٢٠( من كوادر صحة الرصافة.. واألزمة الربملانية: نستبعد متديد »احلظر الشامل« رئيس اجلمهورية يبحث
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عىل خططهم بشأن احلرائق الزراعية 
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وزير الكهرباء يتحدث
 عن »خطط طموحة« لتحسني أداء 

املنظومة الوطنية

الصحة: دفعة جديدة 
مـن املستلـزمـات الطـبـيـة 

ستصل العراق

وزارة التجارة 
تعلـن استثنـاء مـوظفيهـا 

من احلظر الصحي

       بغداد / المستقبل العراقي

تبدأ روس�يا األس�بوع املقبل، معالج�ة املصابني بفريوس 
كورونا املستجد بأول دواء »معتمد« يف البالد لعالج »كوفيد 
19«، يف خطوة تأمل أن تخفف الضغط عىل أجهزة الرعاية 

الصحية وتعجل بالعودة إىل النشاط االقتصادي العادي.
وق�ال كرييل ديمرتيي�ف رئيس صندوق الثروة الس�يادية 
ال�رويس، الهيئ�ة الداعمة مالي�ا لل�دواء، ل�«رويرتز«، إن 
»بإمكان املستش�فيات الروس�ية أن تبدأ يف إعطاء الدواء 
املض�اد للفريوس املس�جل باس�م )أفيفاف�ري( للمرىض، 
اعتب�ارا م�ن 11 حزي�ران«. وأضاف أن الرشك�ة املصنعة 

للدواء س�تنتج ما يكفي منه لعالج حوايل ٦0 ألف مريض 
ش�هريا. وال يوجد حاليا لقاح ل�«كوفيد 19« الذي يسببه 
فريوس كورونا، ولم تظهر التجارب عىل البرش لعدة أدوية 

مضادة للفريوسات فعاليتها حتى اآلن.
وحق�ق دواء جدي�د م�ن إنت�اج رشك�ة »جلي�اد« اس�مه 
»ريمديسيفري« بعض النتائج اإليجابية يف تجارب صغرية 
عىل املصاب�ني، ويتلقاه املرىض يف بع�ض الدول يف حاالت 
اس�تثنائية أو إنسانية. وكانت رشكة يابانية طورت دواء 
»أفيفاف�ري« يف أواخ�ر التس�عينيات، ثم اش�رتتها رشكة 
»فوجي فيلم« عندما وس�عت نش�اطها ليش�مل الرعاية 

الصحية.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس لجن�ة الزراع�ة واملياه 
النيابي�ة س�الم الش�مري،  وااله�وار 
أمس االثنني، إن لجنت�ه تعتزم تقديم 
طلب الس�تضافة وزراء وقادة امنيني 
لالط�الع عىل خططهم لوق�ف حرائق 

االرايض الزراعية »املفتعلة«.  
وقال الشمري يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إنه »س�يقدم 

باس�م لجنت�ه بجلس�ة الرمل�ان يوم 
الس�تضافة  طلب�ا  املقب�ل  األربع�اء 
به�دف  األمني�ني،  والق�ادة  ال�وزراء 
الوقوف واالطالع عىل خططهم لوقف 
حرائ�ق األرايض الزراعية املفتعلة من 
قب�ل جه�ات ال تريد الع�راق الوصول 
الذاتي ألغلب  واالس�تمرار باالكتف�اء 

محاصيله الزراعية بشكل خاص«.  
واض�اف الش�مري، »نأم�ل أن تكون 
االس�تضافة بأق�رب فرص�ة خاص�ة 

رادع  دون  الحرائ�ق  اس�تمرارية  وأن 
ق�د تعك�س صورة س�لبية ع�ىل عدم 

االهتمام بإنهاء هذا األمر«.  
وش�دد »ع�ىل أهمية ان تاخذ رئاس�ة 
الرمل�ان ه�ذا األم�ر بجدي�ة تعك�س 
االهتمام الواضح للس�لطة الترشيعية 
بما يمثله ه�ذا امللف من أهمية كبرية 
للقطاع الزراعي وما يدره من إيرادات 

أخرى ملوازنة الدولة«.  
ويتك�رر س�يناريو حرائ�ق املحاصيل 

الزراعي�ة يف امل�دن العراقي�ة بني عام 
واخر، حي�ث تلتهم النريان مع اقرتاب 
وقت الحصاد مس�احات واس�عة من 
محصول الحنط�ة ومحاصيل اخرى، 
لتهرع فرق االطفاء إىل مواقع الحوادث 
وتطف�ئ الن�ريان لتظه�ر املس�احات 
املزروع�ة عب�ارة عن ارض س�وداء ال 

محصول فيها.  
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التقاعد تعلن توزيع رواتب املتقاعدين األسبوع احلايل
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت هي�أة التقاعد الوطنية، 
أمس االثنني، عن توزيع رواتب 

املتقاعدين االسبوع الحايل.
بي�ان  يف  الهي�����أة  وذك�رت 
املس�تقبل  تل��ق�ت  مقتض�ب 
من�ه،  نس�����خة  العراق�ي 
ان�ه »س�يتم توزي�ع روات��ب 
املتقاعدين خالل هذا االس�بوع 

الحايل«.
وأضاف�ت أن »الروات�ب س�يتم 

توزيعها يف مواعيدها«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت وزارة الصح�ة، أم�س االثن�ني، ع�ن 
املوق�ف الوبائي اليومي لإلصابات املس�جلة 
بفريوس كورونا املستجد يف العراق، مسجلة 
425 إصابة جديدة بالفريوس وعرش حاالت 
وفاة وش�فاء 119 ش�خصا منه، فيما أعلن 
مدي�ر عام صحة الرصافة عبد عن تس�جيل 
120 إصاب�ة جدي�دة بف�ريوس كورون�ا بني 

املالكات الطبية واإلدارية يف الرصافة.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، »تم فحص )10495( 
نموذج يف كافة املختربات املختصة يف العراق 
له�ذا الي�وم، وبذل�ك يك�ون املجم�وع الكيل 
للنماذج املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض 

يف العراق )2٣٨251(«.
له�ذا  س�جلت  مخترباته�ا  أن  وأضاف�ت، 
)429( إصاب�ة يف الع�راق موزع�ة كالت�ايل: 
)بغداد/ الرصافة: ٨0، بغ�داد/ الكرخ: 4٧، 
مدين�ة الطب: 45، النج�ف: ٦، البرصة: 22، 
الس�ليمانية: 102، ده�وك: 2، كرب�الء: 11، 
دياىل: 4، واس�ط: 41، بابل: 4، الديوانية : ٨، 

ميسان: ٣٨، املثنى: 1٣، نينوى: ٦«.
وتابع�ت، أنه تم »تس�جيل 119 حالة ش�اء 
وكم�ا ييل: )بغ�داد/ الرصاف�ة: ٣0، بغداد/ 
الك�رخ: 21، مدين�ة الط�ب: 21، النجف: 1، 
اربيل: 11، البرصة: 2٣، دياىل: 5، الديوانية: ٣، 

واسط: 4، وعرش حاالت وفاة موزعة كاالتي )حالتني 
يف بغداد/ الرصاف�ة، وحالة يف الكرخ، وأربع حاالت يف 
مدينة الطب، حالة يف ميسان، وحالة يف االنبار، وحالة 
يف الس�ليمانية(«، مش�رية اىل أن »مجموع االٕصابات: 
٦٨٦٨ ومجم�وع ح�االت الش�فاء: ٣2٧5، والراقدين 
 ،4٣ املرك�زة:  العناي�ة  يف  والراقدي�ن   ،٣٣٧٨ ال�كيل: 

مجموع الوفيات: 215«.

وهذه أعىل نس�بة إصابات يسجلها العراق خالل يوم 
واحد منذ اكتش�اف الفايروس يف الع�راق مطلع العام 

الجاري.
ب�دوره، أعل�ن مدير ع�ام صحة الرصاف�ة عبد الغني 
الس�اعدي عن تس�جيل 120 إصابة جدي�دة بفريوس 

كورونا بني املالكات الطبية واإلدارية يف الرصافة. 
ونقل�ت وكال�ة االنب�اء العراقية )واع( عن الس�اعدي 
قوله، إن »صحة الرصافة تجري 2500 مس�حة يومياً 

يف جميع املناطق ضمن املسح الوبائي الفعال«.
وأطل�ق الس�اعدي تحذي�راً ل�«املواطن�ني«، مؤكداً أن 

»استمرار الحظر الشامل خيار مطروح حالياً«.
وأضاف أن »فائدة املس�ح الوبائ�ي مهمة جدا يف رصد 
اإلصابات املخفية وغري املش�خصة«، مبيناً أن »الفرق 
الصحية ق�ادرة عىل الوصول إىل الحاالت املرضية التي 

لم تظهر عليها أعراض«.
وأشار الساعدي، إىل أن »الوضع الصحي تحت السيطرة 

يف ظل تسجيل هذه األرقام اليومية«، مؤكداً 
»لدين�ا خطة مس�تقبلية تحس�باً لتطورات 
الوضع الوبائي من خالل بناء مستش�فيات 
جديدة وإخالء أخ�رى وتخصيصها ملعالجة 

املصابني بكورونا«.
وأوض�ح أن »املوقف الوبائي ه�و من يحدد 
طبيع�ة الخي�ارات يف األس�بوع املقب�ل ب�ني 
تمدي�د الحظ�ر الش�امل أو الع�ودة للجزئي 

والحجر املناطقي«.
وأكد مدير صح�ة الرصافة عىل »عدم ثبوت 
علمية عودة الوباء لألشخاص الذين أصيبوا 
وتماثلوا للش�فاء يف بغ�داد«، مبيناً أن »120 
إصابة سجلت بني املالكات الطبية واإلدارية 

للمؤسسات الصحية يف جانب الرصافة«.
بدوره�ا، اس�تبعدت خلي�ة األزم�ة النيابية 
تمدي�د ف�رض الحظر الش�امل للتج�وال يف 
العاصم�ة بغداد واملحافظ�ات األخرى، فيما 
ع�زت ارتف�اع اإلصاب�ات بف�ريوس كورونا 
إىل عدم الت�زام املواطنني بإج�راءات الحظر 

الوقائي.
إن  الخلي�ة عب�اس علي�وي،  وق�ال عض�و 
»اإلجراءات التي س�يتم اتخاذها بعد الحظر 
الش�امل هي الذه�اب نحو الحظ�ر الجزئي 
واملناطق�ي، للمناطق التي تس�جل إصابات 
مرتفع�ة بف�ريوس كورون�ا«، الفت�ا إىل إن 
»القض�اء ع�ىل ف�ريوس كورون�ا بحاج�ة 
الحكومي�ة  املؤسس�ات  جمي�ع  تع�اون  إىل 
وزارة  بإرش�ادات  االلت�زام  خ�الل  م�ن  واملواطن�ني 

الصحة«.
وأض�اف أن »فرض الحظر الش�امل ملدة أس�بوع جاء 
نتيجة ارتفاع معدل اإلصاب�ات، حيث تم اتخاذ القرار 
بالتع�اون ب�ني خلي�ة األزم�ة النيابي�ة والحكومية«، 
مس�تبعدا »تمديد فرض الحظر الش�امل يف العاصمة 

بغداد واملحافظات األخرى«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس الجمهوري�ة برهم صالح يف 
قرص الس�الم ببغداد، أمس اإلثنني، عدداً من 

السادة املحافظني.
وأكد رئيس الجمهورية، خالل اللقاء بحسب 
بي�ان مكتبه االعالم�ي، »رضورة بذل أقىص 

الجه�ود م�ن أجل تقدي�م أفض�ل الخدمات 
ألبن�اء ش�عبنا واالرتقاء باملس�توى املعييش 

لهم«.
وأش�ار الرئي�س إىل أن »الحكوم�ات املحلية 
يف  مضاعف�ة  مس�ؤولية  الي�وم  تتحم�ل 
تقدي�م الدعم واإلس�ناد للمواطنني ملواجهة 
األوضاع الت�ي تمر بها البالد وذلك من خالل 

االلت�زام باإلرش�ادات الصحي�ة يف مكافحة 
جائحة كورونا وبما يحفظ صحة وس�المة 
العراقي�ني«. وأضاف رئي�س الجمهورية أن 
»التحديات الصعبة الت�ي تواجه العراق عىل 
أكثر من صعيد تتطلب املزيد من التعاون بني 
األجهزة األمنية والصحية واملواطنني والعمل 
سوية من أجل تجاوز األزمة الحالية، مشدداً 

ع�ىل دور الحكومات املحلي�ة يف نرش الوعي 
وترس�يخ س�بل التكاتف والتآزر والتضامن 
ب�ني األهايل، بما يحقق األمن واالس�تقرار يف 

املدن كافة«.
ع�ىل  املحافظ�ة  »رضورة  الرئي�س  وأك�د 
اإلنجازات املتحققة ضد العصابات اإلرهابية 
وإدامة زخم االنتص�ارات بمطاردة ماتبقى 

من فلول تنظيم داعش«.
بدوره�م ق�دم املحافظون »رشح�اً مفصالً 
ع�ن واقع محافظاتهم ومس�توى الخدمات 
املقدم�ة للمواطنني، فضالً عن اس�تعراض 
الخطط واإلجراءات املتخذة ملواجهة جائحة 
كورونا، مثمنني جهود رئيس الجمهورية يف 

متابعته املبارشة لشؤون املحافظات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مص�ادر سياس�ية، أم�س االثن�ني، ع�ن اخ�ر 
مفاوضات التصويت عىل مرش�حي الوزارات الش�اغرة 
بحكوم�ة رئيس مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 

فيما اش�ارت اىل ان املباحثات بشأن بعض الوزارات عىل 
صفيح ساخن.

وقالت املصادر ان »املفاوضات بش�أن مرشحي وزارات 
الثقاف�ة والرتبية والتج�ارة وصلت اىل املراح�ل النهائية 
وهناك امكانية لعرض مرش�حيها للتصويت يف جلس�ة 

االربعاء املقبل«. واضافت ان »الخالف يدور عىل وزارتي 
النف�ط والخارجي�ة، فنواب الب�رصة مازال�وا مختلفني 
عىل املرش�ح لوزارة النفط ومرشح الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني ل�وزارة الخارجية فؤاد حس�ني ال يحظى 
بقبول االطراف الشيعية«. واشارت اىل ان »مرشح االتحاد 

الوطني لوزارة العدل خالد ش�واني ايضا ال يحظى بدعم 
كل االط�راف بما فيها الكردية«، مبينة ان »الكاظمي قد 
يلجأ اىل عرض مرشحي الوزارات الشاغرة بالتقسيط«. 
ووصفت املصادر املفاوضات بش�أن مرشحي الخارجية 

والنفط ب�«الساخنة«، بسبب خالفات الكتل عليهما.

الفايروس تسلل إىل )١٢٠( من كوادر صحة الرصافة.. واألزمة الربملانية: نستبعد متديد »احلظر الشامل«

العراق يسجل »رقام قياسيا« بإصابات ووفيات »كورونا«
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رئيس اجلمهورية يدعو املحافظني إىل بذل أقصى اجلهود لتقديم اخلدمات للمواطنني 

الربملان يعتزم األربعاء التصويت عىل عدد من الوزارات الشاغرة

        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب رئي�س الجمهوري�ة بره�م 
صال�ح، أم�س االثن�ني، أن محاربة 
الفس�اد ال تقل أهمي�ة عن محاربة 
اإلرهاب، مؤكداً رضورة الحفاظ عىل 
املال الع�ام والحد من هدره.وقالت 
الرئاس�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن »رئيس 
الجمهورية برهم صالح اس�تقبل، 
يف قرص السالم ببغداد رئيس ديوان 
الرقابة املالية االتحادي رافل ياسني 

البيان  خضري«.وأكد صالح بحسب 
»رضورة الحف�اظ عىل امل�ال العام 
والح�د م�ن ه�دره، والكش�ف عن 
حاالت الفس�اد يف مؤسسات الدولة 
اىل  الجمهورية  كافة«.ولفت رئيس 
املش�رتك  التع�اون والعمل  »أهمية 
بني االجهزة الرقابية ودوائر الدولة 
املالي�ة  املخالف�ات  ع�ن  للكش�ف 
أن  معت�رباً  وحيادي�ة«،  بش�فافية 
»محاربة الفساد ال تقل أهمية عن 
محارب�ة اإلره�اب كونهما وجهني 

لعملة واحدة«.

رئيـس اجلمهوريـة لرئيـس الرقـابـة املـاليـة: 
حماربة الفساد ال تقل أمهية عن حماربة اإلرهاب

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس لجنة الزراع�ة واملياه واالهوار النيابية س�الم 
الش�مري، أم�س االثن�ني، إن لجنت�ه تعت�زم تقدي�م طل�ب 
الس�تضافة وزراء وقادة امنيني لالطالع عىل خططهم لوقف 

حرائق االرايض الزراعية »املفتعلة«.  
وقال الشمري يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إنه 
»سيقدم باسم لجنته بجلسة الربملان يوم األربعاء املقبل طلبا 

الس�تضافة الوزراء والقادة األمنيني، بهدف الوقوف واالطالع 
عىل خططهم لوقف حرائق األرايض الزراعية املفتعلة من قبل 
جه�ات ال تريد العراق الوصول واالس�تمرار باالكتفاء الذاتي 

ألغلب محاصيله الزراعية بشكل خاص«.  
واضاف الش�مري، »نأمل أن تكون االستضافة بأقرب فرصة 
خاصة وأن اس�تمرارية الحرائ�ق دون رادع قد تعكس صورة 

سلبية عىل عدم االهتمام بإنهاء هذا األمر«.  
وش�دد »عىل أهمية ان تاخذ رئاس�ة الربملان هذا األمر بجدية 

تعك�س االهتمام الواضح للس�لطة الترشيعية بما يمثله هذا 
امللف من أهمية كبرية للقطاع الزراعي وما يدره من إيرادات 

أخرى ملوازنة الدولة«.  
ويتكرر س�يناريو حرائق املحاصيل الزراعية يف املدن العراقية 
بني عام واخر، حيث تلته�م النريان مع اقرتاب وقت الحصاد 
مس�احات واس�عة من محصول الحنطة ومحاصيل اخرى، 
لتهرع فرق االطفاء إىل مواقع الحوادث وتطفئ النريان لتظهر 
املساحات املزروعة عبارة عن ارض سوداء ال محصول فيها.  

        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل وزير التخطيط خالد بتال، أمس 
االثنني، الس�فري االيران�ي يف العراق إيرج 
مس�جدي، وبح�ث الطرف�ان 5 ملفات، 
ابرزه�ا رفع حجم التب�ادل التجاري بني 

البلدين.  
وذك�ر بي�ان ل�وزارة التخطي�ط تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، بان 
»وزي�ر التخطي�ط، خال�د بّت�ال النجم، 
اس�تقبل يف مكتبه بديوان الوزارة، ايرج 

مسجدي، سفري ايران يف العراق«.  

وتاب�ع البي�ان، أن »بت�ال ثم�ن الدع�م 
اإليراني للعراق يف مختلف املجاالت، واكد 
ح�رص الحكوم�ة العراقية، ع�ىل زيادة 
مس�توى التعاون املش�رتك، بني البلدين، 
وذلك بعد بحثهم�ا خالل اللقاء عددا من 
القضاي�ا وامللف�ات املتعلق�ة بالعالقات 

الثنائية، وسبل تطويرها«.  
واضاف البيان، أن »من بني القضايا، التي 
جرى بحثها بني الطرفني هي التعاون بني 
العراق وإيران يف مجال مكافحة جائحة 
»كورون�ا«، من خالل دعم اإلمكانات من 
قبل كال البلدين لبعضهما، وزيادة حجم 

التب�ادل التجاري، وتحقي�ق التوازن بني 
اإلي�رادات والص�ادرات، وكذل�ك التعاون 
يف مج�ال الطاق�ة، وتس�هيل اإلجراءات 
والبضائ�ع  الس�لع  بفح�ص  الخاص�ة 
املتبادلة، لضمان عدم تأخريها يف املنافذ 
الحدودية، الس�يما املواد الغذائية، فضال 
عن زيادة حجم التع�اون بني البلدين، يف 
املجاالت العلمية والبحثية،وتوفري افضل 
الظ�روف للطلب�ة العراقي�ني الدارس�ني 
إىل  الجامع�ات اإليراني�ة، باإلضاف�ة،  يف 
تنظيم حركة الزوار العراقيني واإليرانيني 

للعتبات املقدسة يف البلدين«.  

واش�ار البي�ان إىل، أن »الجانب�ني بحث�ا 
املتبادلة،  ايض�ا تش�جيع االس�تثمارات 
وتوفري الظروف املناسبة لعمل الرشكات 
اإليراني�ة يف العراق، والعم�ل عىل تفعيل 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم املربمة بني 

العراق وإيران«.  
ووفق�ا للبي�ان، ف�أن »مس�جدي، ق�دم 
تهانيه لوزير التخطيط ملناس�بة تسنمه 
ب�الده  اس�تعداد  مهام�ه، معرب�ا ع�ن 
لتقدي�م الدع�م الحكوم�ة العراقي�ة، يف 
املج�االت االقتصادية والطبي�ة والعلمية 

واالستثمارية«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا حس�ن كريم الكعب�ي النائب االول 
لرئي�س مجلس النواب، أم�س االثنني، 
الحكوم�ة العراقي�ة اىل التحرك ملطالبة 
السعودية يف الرشوع بإعادة بناء قبور 
ائم�ة البقيع عليهم الس�الم، ومعالجة 
الكارث�ة الك�ربى الت�ي تمثل�ت به�دم 
ارضحتهم الطاه�رة. وقال الكعبي، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه يف ذك�رى هدم قبور ائم�ة البقيع 
عليهم الس�الم إن “عىل املجتمع الدويل 
واملنظمات ذات العالقة والدول العربية 
واالس�المية كافة اس�تنهاض وش�حذ 
هممه�م واخذ دورهم الجاد يف الضغط 
يف  الس�عودية  العربي�ة  اململك�ة  ع�ىل 
اعادة بناء قبور ائم�ة البقيع”، مؤكدا 
للحكوم�ة  الج�اد  الس�عي  “رضورة 
العراقية للتحرك بهذا الصدد“. واش�ار 
الكعبي اىل ان “احرتام املذاهب االسالمية 
ومعتقدات الشعوب وشعائرهم الدينية 
ُيحتم عىل اصحاب الشأن يف السعودية 
املقدس�ة،  بن�اء االرضح�ة  االرساع يف 
وطوي صفحة س�وداء طالت عرشات 
الس�نني، مليئة باالل�م واالىس والحزن 

الذي يتجدد للمسلمني يف كل عام”.

جلنة برملانية: سنستضيف وزراء وقادة أمنيني لالطالع عىل خططهم 
بشأن احلرائق الزراعية 

العراق وإيران يناقشان )٥( ملفات عىل رأسها التبادل التجاري

الكعبي يطالب
 السعودية بإعادة بناء قبور 
أئمة البقيع »عليهم السالم«

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائ�ب عن تحالف الفت�ح فاضل جابر، أمس االثن�ني، أن املفاوضات 
التي س�تجري بني الواليات املتحدة األمريكية والحكومة العراقية منتصف 

حزيران الجاري ستحسم الوجود القتايل األمريكي يف العراق.
وق�ال جابر يف ترصي�ح صحفي إن “قرار الربملان الس�ابق بإخراج القوات 
األجنبية من البالد ملزم لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، الفتا 
إىل إن “إخراج القوات األجنبية قرار نهائي ال يمكن الرتاجع عنه إطالقا”.

وأض�اف أن “املفاوض�ات التي س�تجري بني واش�نطن وبغ�داد منتصف 
حزي�ران الجاري ستحس�م الوجود القتايل األمريكي يف الع�راق”، مبينا ان 
“الحكوم�ة س�تجري مباحث�ات لوضع آلية إخ�راج الق�وات األجنبية من 

البالد”.
وح�ذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، يف وقت س�ابق، من قيام 
وزير الخارجية االمريكية مايك بومبيو بممارسة الضغوط عىل الشخصيات 
واالطراف السياس�ية من اجل حس�م ملف ابقاء الق�وات االمريكية داخل 

العراق قبل اجراء مباحثات حزيران بني بغداد وواشنطن.

        بغداد / المستقبل العراقي

اوضح�ت وزارة الدفاع، أمس االثنني، حقيق�ة ترصيح الوزير جمعة عناد 
بحق املحافظات الغربية.

وذكرت الوزارة يف بيان، تلقت املستقبل العراقي نسخة منه انه »خالل لقاء 
وزير الدفاع عىل شاش�ة احدى القنوات الفضائية وحديثه عن التنظيمات 
اإلرهابي�ة يف املحافظ�ات التي س�يطرت عليها بعد أح�داث 10/٦/2014 
قصد الوزير إىل أن نس�بة ۸۰ ٪ من عن�ارص داعش كانوا يتواجدون يف تلك 

املحافظات بعد أن غرر بهم من قبل عصابات داعش«.
واضاف�ت ان »العش�ائر العربي�ة األصيلة هم من قاتل�وا وتصدوا لإلرهاب 
واعط�وا تضحيات ودماء عزيزة وغالية نتذكر جهدهم البطويل والش�جاع 
يف بع�ض املناطق الغربي�ة ومنها )حديثة والبغ�دادي والخالدية والحبانية 
وعامرية الفلوجة وغريها من املناطق( حيث قدموا الش�هداء تلو الشهداء 

ولم يسمحوا للعصابات اإلرهابية تدنيس ارضهم«.
وتابع�ت الوزارة »كم�ا قصد الوزي�ر ان اهايل هذه املناط�ق حافظوا عىل 
االنتصارات التي تحققت بجهودهم وجهود األجهزة األمنية كافة ومازالت 
مناطقهم تنعم باألمن«، داعية من حاول تحريف كالم الوزير اىل »رضورة 
توخي الدقة يف نقل املعلومات وليكن ش�عار الجميع أن العراق الواحد هو 

من دحر اإلرهاب، حفظ الله العراق وشعبه«.

نائب عن الفتح: مفاوضات حزيران ستحسم 
الوجود األمريكي يف العراق

الدفاع: ترصحيات الوزير بشأن »املناطق 
السنية« تعرضت للتحريف 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت لجن�ة املالي�ة النيابية، أمس 
االثن�ني، أنه�ا س�تقف بالض�د من 
نح�و  بالذه�اب  الحكوم�ة  ق�رار 
االق�رتاض الخارج�ي لس�د العجز 
املتوق�ع يف مرشوع قان�ون املوازنة 
وق�ال   .2020 لع�ام  االتحادي�ة 
عضو اللجن�ة النائب حنني قدو، يف 
ترصيح صحفي، إن “اللجنة املالية 
ل�ن توافق عىل قرار مجلس الوزراء 
بالذهاب نح�و االقرتاض الخارجي 
لكونه يؤثر عىل اقتصاد البالد خالل 
السنوات املقبلة”، الفتا إىل إن “قرار 
االق�رتاض الخارجي ل�ن ينفذ دون 

ان يمرر داخل الربملان”.
وأضاف أن “مجل�س النواب صوت 
ع�ىل ق�رار س�ابق يل�زم الحكومة 
بعدم االقرتاض الخارجي، حيث إن 
الذهاب لالقرتاض الخارجي بحاجة 
اىل تصوي�ت داخل مجلس النواب”، 
الداخ�يل  “االق�رتاض  أن  مبين�ا 
هو الح�ل الوحي�د لتج�اوز األزمة 
املتوقع�ة”. وكش�ف مق�رر اللجنة 
الصف�ار،  احم�د  النيابي�ة  املالي�ة 
ام�س االحد، عن 20 اىل ٣0 بنداً من 
اإليرادات التدخل اىل امليزانية بسبب 
الفس�اد، فيما حذر من أن املساس 
برواتب املوظفني يش�كل خطر عىل 

االستقرار الحكومي.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، أمس 
االثنني، اعتقال عدداً من االرهابيني 

يف املوصل.
تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة  وذك�رت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »ق�وة م�ن الل�واء ٣٣ بالحش�د 

الش�عبي نف�ذت عملية اس�تباقية 
بناًء ع�ىل معلومات اس�تخباراتية 
دقيقة ومذكرات قب�ض يف الجانب 

األيمن من املوصل«.
العملي�ة  »اس�فرت  واضاف�ت: 
ع�ن اعتق�ال ع�دد م�ن اإلرهابيني 
الدواع�ش وتم تس�ليمهم للجهات 

األمنية املختصة.

املالية الربملانية تلوح بمنع االقرتاض اخلارجي: 
سيؤثر عىل العراق لسنوات 

احلشد يعلن اعتقال عددًا من االرهابيني
 يف املوصل
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة، اس�تحصال املوافقة عىل اس�تثناء 
موظفيه�ا من الحظر الصحي ال�ذي اعلنته اللجنة العليا 

للسالمة الوطنية يف إطار الوقاية من فريوس كورونا.
وقال الناطق الرس�مي لل�وزارة، محمد حن�ون ، يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي« إن » وزي�ر التج�ارة أجرى 
اتص�االت م�ع مكت�ب رئي�س ال�وزراء واألمان�ة العامة 
للمجلس وتم اس�تحصال املوافقة عىل اس�تثناء موظفي 
ال�وزارة من الحظر الصح�ي الذي فرضت�ه اللجنة العليا 

للسالمة الوطنية للوقاية من فريوس كورونا«.
وأض�اف حن�ون ، أن »ه�ذا األمر يأت�ي من أج�ل القيام 
باألعمال اليومي�ة وتجهيز املواطنني بمف�ردات البطاقة 
التمويني�ة واإلرشاف ع�ىل الحمل�ة التس�ويقية يف بغداد 

واملحافظات«.
وأكد الناطق الرسمي، أن »جميع موظفي الوزارة يبذلون 
جه�ودا يومي�ة يف إيص�ال مف�ردات التمويني�ة والعم�ل 
يف املطاح�ن األهلي�ة والحكومي�ة واالرشاف ع�ىل املراكز 
التس�ويقية واس�تقبال محصول الحنطة م�ن الفالحني 

واملزراعني«.

وش�دد الحمداني، أن »ذلك يأتي ايضا من حرص الوزارة 
الش�ديد ع�ىل الوقوف إىل جان�ب املواط�ن العراقي يف ظل 
األزم�ة االقتصادي�ة الت�ي فرضته�ا جائح�ة كورون�ا، 
ومحاولة التقليل عن كاهل املواطنني من خالل تجهيزهم 
التموينية«واس�تالم  البطاق�ة  ضم�ن  الغذئي�ة  بامل�واد 
محصول الحنطة ضمن املوس�م التس�ويقي٢٠٢٠ فضال 

عن عمليات الطحن يف املطاحن االهلية والحكومية .
يذك�ر ان وزارة التجارة اعلنت اس�تالم اكثر من مليونني 
و٢٥٠ الف طن من الحنطة املحلية املسوقة من الفالحني 

واملزارعني لغاية ٣٠/٥ .

وزارة التجارة تعلن استثناء موظفيها من احلظر الصحي
لتجهيز املواطنني مبفردات التموينية ومتابعة املوسم التسويقي للحنطة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكد السفري األمريكي يف بغداد ماثيو تولر، أمس 
االثنني، إس�تعداد رشكات بالده للمساعدة يف 
تطوير وتأهيل منظومة الطاقة الكهربائية يف 
العراق، فيما نوه وزير الكهرباء ماجد مهدي 
اإلم�ارة اىل أن ل�دى وزارت�ه خط�ط طموحة 

لتحسني أداء منظومة الكهرباء الوطنية.
وقالت الوزارة ببيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منخ�ه، ان »وزير الكهرب�اء العراقي 
ماجد مهدي اإلمارة اس�تقبل يف مكتبه بمقر 
الوزارة س�فري الواليات املتح�دة األمريكية يف 
بغداد ماثيو تولر، وحرض اللقاء وكالء الوزارة 

لشؤون النقل والتوزيع وشؤون اإلنتاج«.
ودع�ا الس�فري األمريك�ي، بحس�ب البي�ان، 
إىل »تفعي�ل الرشاك�ة بني الجان�ب األمريكي 
وجمهوري�ة الع�راق يف العدي�د م�ن املجاالت 
االقتصادي�ة«، مبدي�اً »إس�تعداد ال�رشكات 
وتأهي�ل  تطوي�ر  يف  للمس�اعدة  اإلمريكي�ة 
الع�راق  يف  الكهربائي�ة  الطاق�ة  منظوم�ة 
خصوصاً بعد املساهمة والنجاح الكبري الذي 

عملت به رشكة GE مع مالكات الوزارة«.

املتح�دة  الوالي�ات  »إس�تعداد  ع�ن  ون�وه 
ملس�اعدة العراق لتجاوز مشاكله االقتصادية 
واملس�اهمة الفاعلة لتنش�يط االس�تثمار يف 
س�وق الطاق�ة العراق�ي بما يخ�دم مصلحة 

البلدين الصديقني«.
وأش�ار االم�ارة اىل ان »ال�وزارة لديها خطط 
طموح�ة لتحس�ني أداء منظوم�ة الكهرب�اء 
ال�رشكات  ب�«رصان�ة  مش�يداً  الوطني�ة«، 
الطاق�ة  قط�اع  يف  العامل�ة  اإلمريكي�ة 

الكهربائية«.
ون�وه االمارة اىل أن »س�وق الطاقة العراقية 
س�وق واعدة ومهمة وان الباب مفتوح أمام 
جميع ال�رشكات يف البلدان الصديقة للدخول 
إىل هذه الس�وق واإلس�هام يف تطوير قدرات 
العراق يف مجال الطاقة«، مشيدا ب�«اإلعفاءات 
األمريكية والتي منحت للعراق مما س�اهم يف 
ادام�ة زخ�م عمل محط�ات اإلنت�اج وبالتايل 

تحسن أداء الشبكة الوطنية«.

وزير الكهرباء يتحدث عن »خطط طموحة« لتحسني أداء 
املنظومة الوطنية

    بغداد / المستقبل العراقي

لالنتخاب�ات،  العلي�ا  املفوضي�ة  رّدت 
أم�س االثنني، عىل وس�ائل إعالم اتهمت 
رشك�ة »مريو« الكوري�ة املنتجة ألجهزة 
الع�د والف�رز رشك�ة بأنه�ا »وهمي�ة«، 
بنرش رشي�ط فيديو يتحدث ع�ن أعمال 

الرشكة. 
وقال�ت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات يف 

بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
»ردا عىل ما تناولته بعض الفضائيات يف 
كون رشكة مريو الكورية املنتجة ألجهزة 
العد والفرز رشك�ة وهمية وال وجود لها 
س�وى عىل الورق.. املرفق تقرير مصور 

عن الرشكة املنوه عنها«.
وأظه�ر الفيدي�و مق�راً ضخم�اً لرشكة 
»م�ريو« الكوري�ة حي�ث يتم في�ه إنتاج 

أجهزة العد والفرز االلكرتونية.

مفوضية االنتخابات 
تدافع عن رشكة »مريو« الكورية: 

أطلعوا عىل أعامهلا ومقرها

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل العراقي�ة، عن رفع الحم�ل العالق يف 
القنوات املالحية بمس�توى ٢1 مليون مرت مكعب س�نوياً.
وقال مدير عام الرشكة موانئ العراق أثيل عبد عيل يف بيان 
صحفي »بأرشاف ومتابعة وزير النقل نارص حسني الشبيل 
بارشت مالكات قسم الحفر البحري يف املوانئ برفع الحمل 
العال�ق يف القن�وات املالحية من البح�ر اىل قناة خور الزبري 
بواق�ع 61 ميالً ملنطقة ش�مال الخليج العرب�ي«، مبيناً ان 
»حجم الرتس�بات الطينية املرتاكمة يفرتض ازالتها سنوياً 
يف القن�وات املالحية بواقع ٢1 مليون مرت مكعب ونهر رقم 
واح�د ملينائي ام قرص يقوم من خالل الحفر بازالة نحو ٢ 
مليون مرت مكعب من الرتس�بات فيه«.من جانبه، كش�ف 
مدير قس�م الحفر البح�ري يف املوانئ س�مري عبد عيل عن 
»وصول اجهزة حديثة ) eco-track ( أمريكية ودنماركية 
املنش�أ والربمجة تعمل عىل تحديد العمق البحري بش�كل 
دقي�ق وتتعامل مع جميع االقمار الصناعية يف العالم وفق 
برمج�ة حديثة تس�هم يف تحدي�د املناطق ذات الرتس�بات 
لصيان�ة القن�وات املالحي�ة وزي�ادة اعماقها«.يذك�ر ان 
االعم�اق يف املوان�ئ العراقية وصلت اىل املس�توى املطلوب 
بنح�و 1٢ مرت تحت مس�توى س�طح املاء وه�و بحد ذاته 

يسمح لدخول السفن العمالقة إىل موانئنا.

النقل: رفع احلمل العالق 
يف القنوات املالحية بمستوى 
»21« مليون مرت مكعب سنويا

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، يف قرص السالم ببغداد، 
وزير التخطيط خالد بتال النجم«.

وجرى، خالل اللقاء، بحس�ب بي�ان مكتب رئاس�ة الجمهورية، 
»بحث دور الوزارة يف رس�م السياس�ات العام�ة لتحقيق التنمية 
االقتصادي�ة بم�ا يس�هم يف تقديم أفض�ل الخدم�ات للمواطنني 

وتهيئة فرص العمل والحد من البطالة«.
كم�ا تم التأكي�د عىل »أهمي�ة مضاعفة الجهود إليجاد سياس�ة 
مالية تحقق االستقرار يف ظل الظروف والتحديات الراهنة السيما 

مع انخفاض أسعار النفط وتفيش جائحة كورونا.

رئيس اجلمهورية يبحث مع وزير التخطيط هتيئة 
فرص العمل واحلد من البطالة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرافدين عن اس�تمراره يف توزي�ع رواتب عدد من 
وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع اإللكرتوني.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه »إنه ت�م توزي�ع روات�ب موظف�ي بع�ض وزارات 
ومؤسس�ات الدول�ة من الذين ت�م توطني رواتبه�م لدى املرصف 

ومن حاميل البطاقة االلكرتونية املاسرت كارد«.
وأشار اىل ان »رصف الرواتب يكون وفق سياقات ومواعيد محددة 
بعد وص�ول التمويل وتعزيز الرصيد املايل ل�كل دائرة اىل املرصف 
وبع�ض الدوائر ال يزال امل�رصف ينتظر اكتمال وص�ول التمويل 

املايل لها للمرصف.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغداد، ع�ن اس�تمرار مالكاتها يف دائرة املش�اريع 
باعمال التطوير واالكس�اء يف عدد من املحالت السكنية ولجانبي 

الكرخ والرصافة من بغداد.
واكدت االمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، » 
اس�تمرار العمل وبوترية جيدة حيث تضمنت معظم االعمال فتح 
البوك�س الرتابي واعم�ال القال�ب الجانبي وال س�يما لالفرازات 

الحديثة والتي لم تشهد اعمال االكساء والتطوير سابقاً«.
واضاف�ت: »ياتي ذلك ضمن س�عي امانة بغداد الس�تثمار حظر 

التجوال واستمرار اعمالها وبالتنسيق مع القوات االمنية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة املوارد املائية، انها ستفعل التفاوض مع دول الجوار 
بش�ان ادارة املوارد املائية، مبينة ان وضع�ت خطة بتامني املياه 

لزراعة محصول الرز.
وقالت الوزارة يف بيان لها تلقته »املستقبل العراقي« ان »وزيرها 
مهدي رش�يد الحمداني ناقش مع عدد م�ن مدراء الوزارة عملية 
تفعي�ل التفاوض مع دول الج�وار للوصول اىل تفاهمات بش�أن 
أدارة امل�وارد املائية يف ضوء املتغريات التي حدثت مع دول الجوار 
ويف مقدمتها أمالء س�د أليس�و من قب�ل الجارة تركيا وأس�لوب 

تشغيل السد«.
واضاف�ت اىل ان�ه تم »مناقش�ة التوجيه بأعداد دراس�ة للجدوى 
االقتصادية الستثمار املياه الجوفية يف الصحراء الغربية وتحديث 
الدراسة االسرتاتيجية ملوارد املياه والرتبة املعدة لغاية عام ٢٠٣٥ 

كونها خارطة طريق لرسم سياسة الوزارة«.
واش�ارات اىل ان »املناقش�ات ش�ملت ايض�ا الخط�ة الزراعي�ة 
الصيفية والتزام الوزارة بتأمني املياه لزراعة محصول الرز لكافة 
املس�احات التي تم االتفاق عليها وبالتنس�يق مع وزارة الزراعة، 

أضافة اىل التزاماتها بتأمني الرية االوىل ملحصول الحنطة.

الرافدين يعلن استمراره برصف رواتب 
املوظفني الكرتونيًا

امانة بغداد تعلن استمرار عمليات األكساء 
استثامرًا حلظر التجوال

العراق يعتزم تفعيل التفاوض مع دول اجلوار 
بشان ادارة املوارد املائية     بغداد/ المستقبل العراقي

أفصحت وزارة الصحة، عن دفعة جديدة من املس�تلزمات الطبية س�تصل البالد 
يف األيام القليلة املقبلة.

وقال وكيل الوزارة وعضو خلية األزمة حازم الجمييل، إن »الصحة ش�كلت فرقا 
طبي�ة يف جانبي الك�رخ والرصافة واملحافظ�ات بالتعاون م�ع الجهات األمنية 
لغرض تطبيق اإلجراءات الوقائية من فريوس كورونا«، مبينا أن »الحظر الشامل 
سيخدم املالكات الصحية يف تشخيص أكرب عدد من اإلصابات املحتملة السيما يف 

املناطق املنترش فيها الفريوس«.
وأض�اف، أن »الح�ل األمثل ملن�ع انتق�ال الفريوس االلت�زام بالتوصي�ات ومنع 
التجمع�ات والتباعد االجتماع�ي وارتداء الكمامة وهي أساس�يات الوق����اية 
من الف�ريوس«، الف����تا إىل »وجود تنس�يق مع منظمة الصح�ة العاملية ومع 
الجامع�ات العربي�ة لتطوي�ر االتجاه�ات يف هذا املج�ال، وه���ن�اك الكثري من 
املؤتم�رات اإللكرتونية املنعقدة عرب الدائ�رة املغلقة ملتابعة التحديثات حول دول 

العالم«.
وأوضح الجمييل أن »اإلصابات ارتفعت جدا عن األيام املاض�����ية، بالرغم من 
فرض حظر التج�����وال، نتيجة لعدم تطبيق الت�����وصيات واإلج����راءات 
بش�كل صحيح من قبل الجمي�ع، واملواطن يتحمل الجزء األكرب«، مش�ريا إىل أن 
»تش�دي����د اإلج�راءات ه�و خط�����وة احرتازي�����ة لع�دم الذه��اب إىل 

األسوأ«.
وتاب�ع »الوزارة وف�رت املس�تلزمات الطبية والفح�وص املختربي�ة بالرغم من 
الظروف املالية التي تعيشها البالد«، مبينا أن »الوزارة بانتظار دفعة جديدة من 

املستلزمات تم التعاقد عليها ستصل البالد يف األيام القليلة املقبلة.

وزارة الصحة: 
دفعة جديدة من املستلزمات الطبية 

ستصل العراق
اإليرادات ختطت ملياري دوالر

النفط تعلن اإلحصائية االولية 
للكميات املصدرة وااليرادات 

املتحققة للشهر املايض
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط، ام�س االثنني، ع�ن مجم�وع الص�ادرات وااليرادات 
املتحققة لش�هر آيار املايض، بحسب اإلحصائية االولية الصادرة عن رشكة 
تس�ويق النفط العراقية )س�ومو(، مبين�ًة أن كمية الص�ادرات من النفط 

الخام بلغت أكثر من 99 مليون برميل، بإيرادات تخطت امللياري دوالر.
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
إن »مجم�وع الكمي�ات املصدرة م�ن النفط الخام لش�هر آي�ار املايض من 
الحقول النفطية يف وس�ط وجنوب العراق بلغت 96 مليوناً و٣9 ألفاً و8٥٢ 
برمي�اًل، أما من حقول كركوك ع�رب ميناء جيهان بلغ�ت الكميات املصدرة 

ثالثة ماليني و٥4٥ ألفاً و4٣1 برميالً«.
وأش�ار جهاد، إىل أن »معدل س�عر الربميل الواحد بل�غ ) ٢1.٠٠٥ ( دوالراً«، 
موضح�اً أن »املعدل اليومي الكيل للص�ادرات بلغ ثالثة ٣ ماليني و٢1٢ ألف 
برميل، حي�ث كان املعدل اليومي للتصدير من موان�ئ البرصة ثالثة ماليني 

و98 ألف برميل، ومن جيهان كان املعدل اليومي 114 ألف برميل.

وجه بإطالق أعمال تنفيذ »٤« مشاريع لتنفيذ البنى التحتية يف الطوبة والنخيلة

حمافظ البرصة نسعى لتقليل العبء االقتصادي عن املواطن البرصي ولن نرض بنظام املدارس األهلية
    البصرة / المستقبل العراقي

اوضح محافظ البرصة املهندس أسعد عبداالمري 
العيدان�ّي ه�دف تقلي�ل العبئ االقتص�ادّي عن 
كاه�ل املواط�ن الب�رصّي، ويف نف�س الوق�ت 
عدم تع�رض امل�دارس األهلّية للخس�ارة، جاء 
ذل�ك خالل لق�اءه »رابطة امل�دارس األهلّية« يف 
الب�رصة بحضور عض�و لجنة الرتبي�ة النيابّية 
»صفاء الغانم« ومدير الرتبية »د.عبد الحس�ني 

سلمان«.
وق�ال العيدان�ّي إن�ه “أص�در كتاب�ه الخ�اص 
بتخفيض أجور املدارس األهلّية من أجل ضمان 
تقليل الحمل االقتص�ادّي عىل العوائل البرصية 
يف ظل الظرف الراهن املش�حون بأزمة فريوس 
كورونا، الفتاً إىل إنه “ال يسعى لتحميل املدارس 
األهلّي�ة وإدارتها الخس�ارة خصوصاً يف ظل ما 
قدمت من جهود لدعم القطاع الرتبوّي يف البرصة 

بالخصوص والعراق عىل وجه العموم”.

وأض�اف، “التقينا ممثيل رابطة املدارس األهلّية 
يف الب�رصة لالس�تماع إىل آراءه�م ومقرتحاتهم 
وتطلعاته�م. وبحض�ور عض�و لجن�ة الرتبي�ة 
النيابية االستاذ »صفاء الغانم« ومدير الرتبية”، 
منوهاً إىل أنهم “أوضحوا أن هذه املدارس تتحمل 
نس�بة من الرضائب وأجور املعلمني واملدرسني 
والعاملني فض�اًل عن ايجارات املباني وغريها”.
وأش�ار إىل إن “االجتماع خ�رج بدعوة أصحاب 
امل�دارس األهلي�ة اىل تقدي�م ورق�ة عم�ل بهذا 
الجانب ملناقش�تها واتخاذ الق�رار النهائي بهذا 
الخصوص”، مؤكداً إن “القرار سيكون مستنداً 

ملصلحة املواطن واملدارس األهلية معاً”.
من جانب�ه أوضح عضو لجنة الرتبي�ة النيابية 
إن “االجتم�اع كان مثم�راً،  الغان�م«  »صف�اء 
وناق�ش العدي�د م�ن القضاي�ا الت�ي تخت�ص 
بالجانب الرتبوّي والدور املهم الذي قدمته هذه 

املدارس يف دعم القطاع الرتبوي يف املحافظة”.
الدكت�ور  الب�رصة  محافظ�ة  تربي�ة  مدي�ر 

عبدالحسني س�لمان أوضح إن »رابطة املدارس 
األهلية يف البرصة س�تقدم ورقة العمل التي تم 

االتفاق عليها خالل أسبوع وسيصار ملناقشتها 
والخروج بالق�رار النهائي«، مؤكداً إن »مديرية 

الرتبية س�تنفذ القرارات التي تصدر من الس�يد 
املحافظ ومن الوزارة بكل انسيابية«.من جانب 
آخ�ر، وج�ه محاف�ظ الب�رصة املهندس أس�عد 
عبداالم�ري العيدان�ي، أم�س االثن�ني، الرشكات 
املنفذة ملش�اريع تأهيل وإنج�از البنى التحتية 
يف الطوب�ة والنخيل�ة املب�ارشة يف العم�ل وف�ق 
املواصف�ات الفنية.وقال العيداني يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه أن�ه بعد عودة 
العمل ملواقع املشاريع، وجهنا الرشكات املنفذة 
للمش�اريع تطوي�ر البن�ى التحتي�ة يف منطقة 
الطوبة والنخيل�ة املبارشة يف العمل، الفتا إىل أن 
ديوان املحافظة كانت قد أحالت أربعة مشاريع 
يف ه�ذه املنطقة ضم�ن موازن�ة ٢٠19 بقطاع 
البلدية.وذك�ر إن هذه املش�اريع، حال إنجازها 

سرتفع مستوى الخدمات الهايل املنطقة.
من جانب�ه، ذكر مدي�ر التخطي�ط واملتابعة يف 
ديوان محافظة البرصة املهندس والء عبدالكريم 
أن محاف�ظ الب�رصة وج�ه ال�رشكات املنف�ذة 

ملش�اريع الطوبة والنخيلة املب�ارشة باألعمال، 
الفتا إىل أن املشاريع هي أربعة.

وق�ال عبدالكري�م إن أول ه�ذه املش�اريع هو 
تنفي�ذ البن�ى التحتية ألعم�ال امل�اء والكهرباء 
واالتصاالت مع تنفيذ املرحلة األوىل لدور النفط 
بأعم�ال البلدي�ة واملجاري، فيم�ا كان املرشوع 
الثاني يتضمن تنفيذ البنى التحتية ألعمال املاء 
والكهرباء واالتصاالت م�ع تنفيذ املرحلة األوىل 

لدور حي املوظفني أعمال املجاري
وأش�ار إىل أن امل�رشوع الثال�ث يتضم�ن تنفيذ 
البنى املتكاملة من امل�اء والكهرباء واالتصاالت 
واملجاري والبلدية إلفراز دور األساتذة يف الطوبة 
واالخ�ري  الراب�ع  امل�رشوع  أن  والنخيلة.وب�ني 
يختص بإنشاء ش�عبة لبلدية مدينة البرصة يف 
الطوبة والنخيلة مع انشاء بناية لوحدة صيانة 
الط�رق وهندس�ة امل�رور، منوه�ا إىل أن ه�ذه 
املشاريع تنفذها مجموعة من الرشكات املحلية 

واألجنبية.
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يف رحيل صالح ستيتية.. املبدع الذي لـم يؤدلج شعره
           بوعالم رمضاني 

الق�ارئ لكت�اب »لي�ل املعن�ى« الذي 
تحدثت عنه يف الحلقة األوىل األسبوع 
الفائ�ت، وكت�اب »إرساف« الضخ�م 
ال�ذي أهدان�ي ص�اح س�تيتية إياه 
يف بيت�ه موقع�ا باللغتني الفرنس�ية 
والعربي�ة، يتأكد من »غب�اء« اإلعام 
الفرنيس ال�ذي نعى الراحل الش�اعر 
الكب�ر س�تيتية من  والديبلوم�ايس 
منظور ال يفرق بين�ه كحالة خاصة 
ومتف�ردة، وبني كتاب عرب عاش�وا 
مثله يف فرنس�ا وكتب�وا بلغة مولير. 
فخاف�ا ملعظمه�م، باس�تثناء أمني 
معل�وف، ال يمك�ن تكري�م الراح�ل 
الكبر دون تأكيد حقيقة مفادها أن 
شخصيته ال تشبه شخصيات أخرى 
بدع�وى تبن�ي أطروح�ات حداثية يف 
مختل�ف رضوب األدب بوج�ه ع�ام 

والشعر بوجه خاص.

ملاذا؟
أوال وحده القارئ لنماذج من شعره 
ع�ى األق�ل ولي�س كله بال�رورة، 
ومن كتاباته النقدية ومن مفاهيمه 
ومقارباته للش�عر، يفهم أن ستيتية 
عام�ة فارق�ة يف املش�هد الش�عري 
والنق�دي والفكري عربيا وفرنس�يا 
وحت�ى عامليا. هذا الفه�م، لن يكون 
ممكن�ا إذا ل�م نطلع ع�ى آراء مبدع 
ش�عريا ونقديا فكك الش�عر العربي 
ع�ن  اللث�ام  وأزاح  أش�كاله،  ب�كل 
أوج�ه قوت�ه وضعفه يف كت�اب »ليل 
املعن�ى« الذي يع�د مرجع�ا تاريخيا 
كشف عن ش�خصية رجل استثنائي 
بفض�ل الق�درة العجيب�ة ملح�اوره 
ج�واد الصيداوي ورصاحته، وبفضل 

رصاحة ستيتية نفسه.
يف كتاب »ليل املعن�ى« الذي أوضحنا 
م�ا قصد ب�ه يف الحلق�ة األوىل، مىض 
الراحل يؤكد هويته العربية اإلسامية 
التي ترب�ى يف أحضانه�ا وهو طفل، 
وعاد إليها وهو شاب يف باريس كبار 
األدباء والنقاد، لتحقيق ما أس�ماها 
بالوح�دة الذاتية بعد عودته إىل البيت 
األول وإىل الج�ذور »الت�ي مكنته من 
تف�ادي انفص�ام الش�خصية، وم�ن 
االس�تاب ال�ذي يمي�ز الكث�ر م�ن 
وم�ن  باري�س،  ع�رب  فرنكفوني�ي 
االنس�اخ ع�ن الذاكرة الت�ي أعطت 

هوي�ة  خصوصي�ة  لش�عره 
متوازنة لم تتحقق عند كتاب 
فرنكفونيني عاش�وا لالتزام 
األيديولوجي أكثر مما عاشوا 

لإلبداع«، كما قال.
املعن�ى«،  »لي�ل  كت�اب  يف 
ع�رات األدل�ة الت�ي تثب�ت 
أن س�تيتية خس�ارة شعرية 
ونقدية للعال�م بأرسه، حتى 
وإن ل�م يعرف خارج فرنس�ا 
بالق�در الكايف بس�بب الروح 
والش�وفينية  اليعقوبي�ة 
الفرنسية، والحقيقة نفسها 
يكش�ف عنها كتاب مذكراته 
ال�ذي  »إرساف«  الضخ�م 
روى في�ه ح�وايل نصف قرن 
محت�كا  باري�س  يف  قض�اه 
والنق�اد  الش�عراء  بأش�هر 
والشخصيات األدبية والفنية 
والفكرية العربية والفرنسية 
وكديبلوم�ايس  واألجنبي�ة، 
الرسم ويتنفس  لبناني يجيد 
اإلنس�اني  الش�عر بمفهومه 
األش�مل واألعم�ق بكثر مما 
ه�و عند ش�عراء كثر وضعوا 
االلت�زام  أنفس�هم يف زاوي�ة 
م�ن  كث�ر  يف  األيديولوج�ي 
األحيان باسم الحداثة. اإلبداع 
يف الشعر أو الفن عند ستيتية 
»كالنار والنور يف الوقود التي 
أيا كان نوع�ه يحرق وييضء 

يف آن مع�ا، ولذلك م�ن الخطأ الكام 
عن الحداثة أو عن القدم يف الشعر. إن 
الش�اعر الحقيقي يبدع يف حضارات 
ومتناقض�ة  مختلف�ة  ظ�روف  ويف 
وبلغات عديدة، فالش�نفرى أبدع كما 
أبدع امرؤ القي�س واملتنبي وفرجيل 
وماياكوفسكي ورينيه شار وكيتس 
وإليوت وماالرميه وأبولينر وفرلني 
وس�واهم مم�ن جس�دوا ش�اعرية 
نتجت عن مناسبات سخيفة ال عاقة 
له�ا بقضاي�ا االلت�زام األيديولوجي، 
جمع�ت  الت�ي  ه�ي  والش�اعرية 
ماياكوفس�كي وماالرمي�ه، ولم تكن 
حتما نت�اج الثورة الس�وفياتية عند 

األول«.
س�تيتية الفرنكفوني ال�ذي لم يلتزم 
أيديولوجي�ا بش�كل واض�ح وصارخ 
كم�ا ع�رف عن�د معظ�م الش�عراء 
الع�رب الذين ادع�وا التجديد ووصف 

الكث�ر منهم باالنتهازي�ني »لتبنيهم 
الغم�وض م�ن أج�ل الغم�وض بدل 
الغم�وض الطبيعي ال�ذي يعد رفيق 
البداي�ة«، ال ي�ردد يف  الش�عر من�ذ 
الربط ب�ني إبداعه الش�عري واألبعاد 
ع�ن  الناتج�ة  والنفس�ية  الروحي�ة 
الجدلية اإلسامية األصيلة بني العابر 
واألزيل: »وهذا ما لم يسمح ألدونيس 
من اكتشاف عاملي الشعري وعاقته 
بوطأة املخيلة اإلسامية، واقتصاره 
بالقول إن مفتاح شعري جمايل رغم 

ما يتمتع به من نبوغ«.

جال الشعر القديم
ت�زداد فداحة رحي�ل س�تيتية أكثر، 
حينما نتأكد من عدم ترديده مقوالت 
ش�به الهوتي�ة ج�اءت ع�ى ألس�نة 
ش�عراء عرب ادع�وا الحداثة س�واء 
تعلق بالذين كتبوا باللغة الفرنس�ية 
أو باللغ�ة العربية. فه�و القائل: »إن 

مهم�ة رواد الش�عر الحدي�ث كان�ت 
صعبة بس�بب ج�ال الش�عر القديم 
ووطأت�ه، ويبدو أن التحرر منها كان 
أكثر صعوبة يف شعرنا العربي مقارنة 
واإلنكلي�ز  الفرنس�يني  بالش�عراء 
واألملان واألمركيني«، وعندما »خرج 
الش�عر العربي إىل الن�ور، أقبل بظمأ 
صحراوي عى صور ومعان وتجارب 
أدبية لم تكن متوفرة من قبل، خاصة 
يف الش�عر العرب�ي الحدي�ث، وأذك�ر 
ماياكوفسكي وماالرميه وسان جون 
برس وناظم حكم�ت وإيلوار وإيف 
بونفوا ورينيه ش�ار وهنري ميش�و 
وبي�ار ج�ان ج�وف وإلي�وت وعزرا 
باون�د و املدرس�ة الرسيالي�ة وع�ى 
رأس�ها أندريه بريتون، وهناك أيضا 
إيلتيس ويانيس ريتسوس«. ستيتية 
ال يدع�ي تمثيل الحقيق�ة وال يعرف 
ماذا يكت�ب وإال ملا كان ش�اعرا عى 
حد قول�ه، وليس ض�د التقليد يف حد 

ذاته ألن اإلبداع استمرارية وتجديد يف 
الوقت نفس�ه، لكنه ض�د من يتبجح 
ويتباهى بتجديده املستمر يف الشعر 
والنثر كما قال فرنس�يس بونج مرة 
لج�ان كوكت�و: »أن�ا ال أعي�ب عليك 
تقلي�دك لآلخري�ن، ب�ل أعي�ب عليك 

تظاهرك بأنك السباق دوما«.

حياة إرساف وجنون
ق�راءة  أعي�د  أن  الصدف�ة  ش�اءت 
الكتاب�ني اللذي�ن أهداهم�ا يل الراحل 
يف بيت�ه الريف�ي ال�ذي ع�اش في�ه 
متصوف�ا حت�ى رحيله يوم التاس�ع 
ع�ر م�ن أيار/مايو بع�د حياة عاد 
إليه�ا يف مذكرات تؤكد أنه عاش فعا 
وبش�كل جنون�ي كم�ا عرب ع�ن ذلك 
عن�وان كتابه »إرساف«. إن�ه الكتاب 
الذي صدر ع�ام 2015 عن دار روبر 
الف�و وجرى تقديم�ه يف معهد العالم 
العربي بحض�ور الراحل الكبر اآلخر 

جان دنيال والناق�د والروائي 
عي�ى مخل�وف وج�اك النغ 
وجمهور لم يتسع له الطابق 
الذي يطل  الزجاجي  التاس�ع 
عى نه�ر الس�ني الودي�ع. يف 
الكتاب أس�هب بقلم شاعري 
طفولت�ه  وص�ف  يف  أخ�اذ 
محاطا بوالدين أحبا بعضهما 
ع�ى  وبتأكي�ده  البع�ض، 
وانعكاسها  الطفولة  خاصية 
يف إبداع�ه الذي تجى بش�كل 
ص�ارخ يف ديوانه الثاني »املاء 
البارد املحروس« والذي خرج 
من رحم جبل باروك الذي كان 
يقيض فيه العطل�ة الصيفية 
طفا يف قمة السعادة متناغما 
مع طبيعة تطي�ل العمر. من 
إع�ادة ق�راءة كت�اب  خ�ال 
الق�ارئ  يكتش�ف  »إرساف« 
مفكرا ومنظرا وناقدا ومبدعا 
يف الش�عر وديبلوماس�يا. ق�د 
يتحفظ الثوريون والتقدميون 
م�ن الكت�اب ع�ى ش�خصية 
غ�ر  الصغ�ر  الربج�وازي 
املؤدلج م�ن منظ�ور نمطية 
أيديولوجية ثبت فش�لها لكن 
ال يمك�ن له�م يف ح�ال م�ن 
األح�وال ع�دم إنصاف�ه كما 
أنص�ف بع�ض الذي�ن أبدعوا 
ع�ن  النظ�ر  بغ�ض  ش�عريا 
توجهه�م األيديولوج�ي الذي 
كث�را م�ا تحول إىل وس�يلة أس�اءت 
ملفهوم اإلبداع الشعري كما رشحنا يف 
الحلقة األوىل ويف هذه الحلقة الثانية 

واألخرة.

تكريم شعراء التموزية
كرم س�تيتية ممثيل الش�عر التموزي 
الذي »جاء من داخل اليقظة الجديدة 
لإلنس�ان العرب�ي« ع�ى ح�د قول�ه، 
وأحب من بينهم بدر ش�اكر الس�ياب 
الذي ترجم ل�ه قصائد »جيكور« التي 
اىل  وانتم�ى  ش�عره،  ذروة  اعتربه�ا 
اليسار الشيوعي بوجه خاص، والتحق 
بجماعة مجلة »ش�عر« التي أسس�ها 
خليل حاوي. أش�اد الراحل بالجماعة 
التي سعت إىل »تدمر الحواجز اللغوية 
واملعنوية إلنش�اء شعر جديد« بذكره 
يوسف الخال وأدونيس وخليل حاوي، 
وبإلحاح�ه ع�ى خصوصية الس�ياب 

الذي أحبه شخصيا وشعريا، واعتربه 
»أب�رع الش�عراء يف التصوي�ر والنغم 
الش�عريني لي�س بمفه�وم القصيدة 
العمودي�ة التقليدي�ة لكن من منظور 
الغنائية الداخلية العميقة«. وردا عى 
أس�ئلة فصل »ش�عراء ومراحل« أكد 
ستيتية قبل رحيله أن موته لن يكون 
إال جسديا، وأن صاحب اإلبداع املتميز 
ال يم�وت. وقال: »يهمن�ي أن أقول إن 
ذكر أس�ماء شعراء عرب دون غرهم 
ال يعني مطلقا االنتقاص من قدر ذلك 
البعض، ومنهم شعراء تقليديون من 
ذوي الش�اعرية األصيل�ة، وإنما ورد 
ذك�ر من ورد ذك�ره لعاقته املبارشة 
أو غ�ر املبارشة بمضامني الحوار. إن 
الذين ذكرتهم عايش�وني وعايشتهم 
يف مس�رتي األدبي�ة والنقدي�ة، وألن 
بعضه�م اعتربون�ي مط�ورا ملفه�وم 
فرنس�ا  يف  وابداع�ا  نق�دا  الش�عر 
وخارجه�ا. أن�ا من املؤمن�ني بنظرية 
الش�هر »أص�وات  مال�رو يف كتاب�ه 
الصم�ت«، والت�ي تق�ول إن اإلبداع ال 
ينش�أ من التاريخ أو م�ن الظروف أو 
من األحداث، أو م�ن العواطف، وإنما 
ينش�أ من إبداع آخر، فالشعر هو ابن 
الشعر، والفن ابن الفن، وتأتي األشياء 
األخرى لكي تغ�ذي العملية التحولية 
املس�تمرة. هذه النظرية أساس�ية يف 

مفهوم اإلبداع«.

سأختم باستشهادين حول ستيتية:
آالن بوس�كيه: »منذ مجموعته األوىل 
’املاء البارد املحروس’ )1973(، كانت 
قصائد س�تيتية تت�رف كمبتكرات 
)منحوت�ات( لفظي�ة يمك�ن القبض 
عليها من كل الجهات دون التأكد من 

احتجازها عن حق«.
أندريه ميكال: »أحس�دك أنا يا صاح 
وأغ�ار من�ك. كان قلي�ا أن أظه�رك 
ش�اعرا وعامل�ا حت�ى يف لغت�ك الت�ي 
تجعل منكم أيها العرب س�دنة لكام 
جوه�ري. إنك م�ن العرب الذي�ن أتوا 
إلينا مخضعني اللغة القديمة لدعواتها 
الجدي�دة، مضيف�ني إىل عود الش�اعر 
القديم أوتارا لم تقطعوا س�واها. إنها 
اآللة نفس�ها إال أن اإليقاع منها إيقاع 
الساعة، وس�واء كان ذلك بالعربية أم 
الفرنسية، أم كان يف النهاية باللغتني، 
فأي أهمية تبقى إذا كان الش�عر هو 

املستفيد؟«.

روائيان صينيان: لنكتب.. كام لو أن الوباء قد رحل
           مهاب نصر

ليكن إذن.. يوماً ما سنستيقظ لنجد »أصفاراً« 
عى رشي�ط األخبار؛ ال ح�االت إصابة جديدة.. 
انته�ى الوباء. األطق�م الصحية عى شاش�ات 
ع�رض كبرة يش�ر أفرادها املنهك�ون بعامة 
النر، سيصلنا أول صوت ملاّر يف الشارع وكأنه 

بشارة عيد، فرح ال يصدق من زمان قادم. 
ستعود، كما لو من غفوة حلم، عاقتنا باملكان 
املحي�ط بن�ا، ذلك امل�كان الذي بدا ط�وال األيام 
الصعبة وكأن�ه يحمل لنا نذر الع�دوى واملوت، 
س�نجد صعوبة يف التعود عى ملس األش�ياء من 
دون حذر، وعى مصافحة األصدقاء با توجس. 
ستتوقف أصابعنا القلقة عن البحث يف هواتفنا 
النقال�ة ع�ن خ�رب جدي�د. س�تكون التمش�ية 
البس�يطة مرورا بواجهات املح�ال املضاءة، أو 
جلس�ة يف مقهى مع فنج�ان من القهوة جائزة 

ال تقّدر بثمن للتعايف والنجاة. 

عن الذاكرة والحقيقة 
موق�ع  ع�ى  )ن�رت  الفت�ة  مح�ارضة  يف 
LITERARY HUB( حذر الروائي الصيني، يان 
ليانك، طابه من النس�يان. يرسم ليانك مشهدا 
اس�تباقيا لنهاي�ة كارثة »كورون�ا«، حني ُيعلن 
االنتصار النهائي، وترع كل حكومة يف نس�بة 
االنتصار إليها، وتطغى النعرة القومية والقصة 
الرس�مية عى قص�ص األفراد وم�ا عانوه وما 

فقدوه طوال األيام العصيبة الجتياح الوباء.
 ينبه ليانك يف محارضته اإللكرونية، التي ألقيت 
يف فرباير امل�ايض، إىل أهمية الذاك�رة. فالذاكرة 
ه�ي التي صنع�ت التاريخ اإلنس�اني، والذاكرة 
هي أيضا س�ند الكّتاب واألدب�اء والباحثني عن 

الحقيقة. 
علين�ا إذن بحس�ب ليان�ك أن نص�ون الذاك�رة 
والخربة، وأال نركها عرضة للتاعب بها من قبل 
من تس�ببوا من قب�ل يف الكارثة. ينخرط الناس 
اآلن يف أحاديث الرقب والسؤال عن املستجدات، 
املش�كات والحلول اآلنية الت�ي تفرضها لحظة 

استثنائية، نعيش فيها كاملدّوخني. 
لك�ن، قب�ل أن تمر هذه اللحظ�ة وُتنى، علينا 
بق�در االنتب�اه إىل الحارض، أن ننظ�ر إليها من 
مس�افة، كما لو كنا سنحكيها ألبنائنا من بعد، 
وس�ندّونها كخربة هائلة تم�س جوهر الوجود 

اإلنساني نفسه. 

كيف نسوا بهذه الرسعة؟ 

يف ع�ام 2009 ن�ر الروائ�ي الصين�ي تش�ان 
كونش�ونغ رواية عن كارثة كربى تصيب الباد، 
وبع�د مرور الحدث بعامني ال يعود أحد يذكره. 
يف صحيفة نيويورك تايمز كتبت املحررة يل يوان 
عن ه�ذه الق�درة العجيبة عى النس�يان جراء 
جائحة كورونا، فلم يمر شهران حتى بدا وكأنه 
لم يحدث يشء »يف الواقع، أدرك تش�ان أن األمر 
اس�تغرق أقل من شهرين حتى يرك العديد من 
الناس يف الصني وراءهم غضبهم ويأس�هم من 
أزمة الفروس التاجي ومن استجابة الحكومة 
الفاش�لة. الي�وم يعتق�دون أن الصني انترت 

عى تفيش املرض«. 
يق�ول تش�ان يف مقابلة له: »أن�ا مذهول. كيف 

أمكنه�م أن يع�ودوا إىل س�ابق حياته�م بهذه 
الرسعة؟!«. كتب تشان روايته السنوات السمان 
The Fat Years كحكاي�ة تحذيرية. اليوم، يبدو 
األمر كل�ه حقيقًيا ج�ًدا. كارثة تجل�ب املعاناة 
وامل�وت. يبدأ فقدان الذاك�رة الجماعي. ويظهر 
الح�زب الش�يوعي أق�وى من أي وق�ت مىض. 
الرواية كانت تحكي عن سقوط شهر كامل من 
السجات الرسمية ومن ذاكرة الناس، يف الوقت 
نفس�ه الذي ش�هد صع�ودا اس�تثنائيا للصني، 
وتج�اوزا لألزم�ة املالية التي رضب�ت العالم يف 
2008. ثم�ة عصب�ة صغ�رة فق�ط تر عى 
كش�ف الحقيقة. وتذهب الرواية عميقا للبحث 

يف أساليب الخداع واإلرهاب الرسمي.

يوب بيفينج.. اإلنصات لتجربة التواصل 
الوجودي

           نوف الموسى 

يف املوس�يقى األم�ر يب�دو غريباً، 
عندما تش�عر بحال�ة من االتصال 
دون ارتباط�ك بمعن�ى معني. أي 
أن الكلمة تس�قط قيمتها حرفياً. 
يأتي�ك اإلحس�اس مج�رداً تماماً، 
الش�عور  عم�ق  إىل  تص�ل  أن  إىل 
لدي�ك، وتبدأ األش�ياء بالتكش�ف 
روي�داً روي�داً. واملي�زة الفعلية أن 
املوس�يقى كلم�ا تدفق�ت عربك، 
تهدي�ك مس�احات أك�رب لتطف�و 
عى س�طح محيطها الفسيح جّل 
مكنونات�ك، دون أن تحكم عليها، 
أي أنها ترفع تماماً عن ممارسة 
اإلقصائية، فمثاً تحر مش�اعر 
كه�االت  مع�اً  والخ�وف  الح�ب 
متوازي�ة، وترح�ل كذل�ك بنف�س 
نس�ق الهدوء الس�احر، وجميعها 
اللحظ�ة  يف  تتول�د  استش�فافات 

التي نستمع فيها للرحلة املوسيقية لعازف البيانو وامللحن 
الهولن�دي يوب بيفينج، م�ن قدم 3 ألبومات الكتش�افاته 
الروحية والفلس�فية، ع�رب إطاقه يف ع�ام 2015 أللبومه 
املنف�رد األول »Solipsism«، وه�و اس�م مش�تق للكلم�ة 
الاتيني�ة solus، بمعن�ى »منف�رد« وipse بمعنى »ذات«، 
وه�و »مصطلح يش�ر إىل الفك�رة الفلس�فية القائلة بأن 
الواق�ع موجود فقط يف ذهن املرء. كل يشء خارجه، العالم 
الخارج�ي وعقول اآلخرين، ال يمكن معرفته حًقا، وبالتايل 

ال وجود له«. 
اإلنص�ات لتجرب�ة التواص�ل الوج�ودي يف موس�يقى يوب 
بيفين�ج »Joep Beving«، يجعلن�ا نتأم�ل محاولته تقديم 
حس الجمالية املطلقة، من خال ما وصفه ب�»موس�يقى 
بس�يطة ملش�اعر معق�دة«، إلثبات وج�ود واقع م�ا وراء 
الطبيعة، بإبقاء املوسيقى مجردة من جوهرها. يف ألبومه 
الثاني »Prehension« يوحي إىل إدراكه ملرحلة االنتقال من 
املستوى الفردي إىل مس�توى املجموعة، وصوالً إىل األلبوم 
الثالث »HENOSIS«، ممثاً خطوة أخرة ملوس�يقاه نحو 

اتساع الكون بحثاً عن »الواقع املطلق وخلو العقل«. 
يعزف ي�وب بيفين�ج عى بيانو مكش�وف، ويمك�ن رؤية 
التفاصي�ل الداخلية لآللة عى طريقة املوس�يقي الش�هر 
ج�ون لين�ون، م�ن كان يتبنى اللحظ�ة الحّي�ة بينه وبني 
الص�وت م�ن دون حاج�ز يفصل�ه ع�ن الش�عور ال�كيّل 
باملوسيقى، ما يقودنا إىل مسألة شعور االتصال واالنفصال 

الذي تحدث عنه املوس�يقي يوب بيفينج خال حواره مع 
zoneOut. الكات�ب بول دوجرتي، يف مقابلة ت�م نرها يف

com املتخصص�ة بن�ر مق�االت يف عالم املوس�يقى، وقد 
تطرق املحاور إىل النظرة الش�مولية التي يرى بيفينج فيها 
البري�ة، ليوضح بيفين�ج أن طريقة التفكر الش�مولية 
تعرب عن روح�ه، ولطاملا كانت كذلك، والتي جاءت رداً عى 
ش�عوره بأنه غري�ب ومنبوذ من الناس م�ن حوله، قائاً: 
»هناك هذا االنفصال الغريب بني ما تش�عر به، وما تعرف 
يف الداخل أنه ه�و الصحيح، وما تراه يحدث يف الخارج أي 

يف الواقع، وعدم قدرتك عى السيطرة عى ذلك«. 
وهو أش�ار يف نفس الحوار إىل أن ه�ذا ما جعله يفكر فيما 
يعتق�د وما ه�ي املبادئ العاملي�ة التي تبقينا ع�ى اتصال، 
وتاب�ع: »نظ�راً ألن هن�اك الكثر م�ن القوى الت�ي تحاول 
إبعادنا عن بعضنا، ونحن عى استعداد كبر للسماح بذلك 
أن يح�دث عى العديد من املس�تويات. ولكن عى مس�توى 
عميق، نحن نسعى بش�دة إىل أشياء توضح لنا أننا جميًعا 
نش�عر بنفس اليشء، ونخترب نفس ال�يشء. إليجاد صوت 

لهذا الشعور، كان ذلك مصدر إلهامي الرئيس«. 
»Ab Ovo«، أول معزوفة تعرفت فيها عى املوس�يقي يوب 
بيفين�ج، إال أن معزوف�ة »Klangfall«، والت�ي تأتي ضمن 
ألبوم�ه األخر »Henosis«، يف عام 2019، تفتح أفق عوالم 
الص�وت املحكمة، بمزي�ج من اآلالت، والفض�اء باعتباره 
جوقة تلك العوالم، والافت هو كيف يرتحل املستمع بينها 

كأنه تيار أبدي.
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األمريكيون األفارقة.. 
فريسة كورونا

           جميل بوي 

نعيرف أن فيروس كوفيد -19 
األفارقية  األمركيين  يقتيل 
بمعدالت أكرب مين أي مجموعة 
عرقيية أخيرى. ويمكنيك رؤية 
هيذا األمر بوضيوح يف الجنوب. 
ففي والية لويزيانا، يمثل السود 
70 يف املئة مين الوفيات يف حن 
أنهيم يمثليون 33 يف املئة فقط 
من السيكان. ويف واليية االباما، 
يمثليون 44 يف املئة من الوفيات 
السيكان.  مين  املئية  يف  و26 
الجنوبيية وجورجيا  كاروالينيا 
ليم تعلنيا بعيد عين معلوميات 
الوفييات،  يف  التفياوت  بشيأن 
لكن احتماالت إصابة السيود يف 
كلتيا الواليتن تفيوق احتماالت 
إصابية البييض. عيى أن هيذا 
النسق موجود يف الشمال أيضاً، 
حيث يعرف السكان األمركيون 
األفارقية يف مدن مثل شييكاغو 
إصابية  معيدالت  وميلوكيي 

ووفيات مرتفعة.
ربطوا  الفيدراليون  املسيؤولون 
هذه التفاوتات بالسلوك الفردي. 
»الطبيب العام األمركي«، الذي 
ُيعد املسيؤول األول عن الصحة 
جروميي  أميركا،  يف  العامية 
أدامس، وهو أمركيي أفريقي، 
حّث السيود ومجموعات أخرى 
ملونية عيى »تجنيب الكحيول 
والتبيغ واملخيدرات«، كميا ليو 
أن هيذه األخرة تمّثل مشيكلة 
خاصة بتلك املجموعات. والحال 
لإلصابية  السيود  تعيرض  أن 
بفيروس كورونيا لدييه عالقة 

بالطابع العرقي النعدام املساواة 
يف الواليات املتحدة.

األمثلية  بعيض  أعطيي  ولكيي 
فيإن  باملوضيوع،  الصلية  ذات 
األمركيين  عميل  احتمياالت 
قطياع  وظائيف  يف  األفارقية 
الخدمات أكيرب. وباملقابل، فإن 
احتماالت امتالكهم سيارة أقل، 
واحتماالت امتالكهم منزالً أقل. 
وبالتايل، فاحتمياالت أن يكونوا 
عى اتصال وثيق مع أشيخاص 
آخرين أكرب، وذلك من الوسيائل 
التي يتنقلون بها إىل أنواع العمل 
التي يزاولونها إىل الظروف التي 

يعيشون فيها.
إن تفاوتات اليوم الصحية تنحدر 
مبيارشة مين تفاوتيات األمس 
والفيرص.  بالثيروة  املتعلقية 
فحقيقة أن األمركين األفارقة 
مَمثلون بشكل أكرب من حجمهم 
الخدميات  قطياع  وظائيف  يف 
إنما يعكس تاريخاً من أسيواق 
العمالية املقّسيمة عرقيياً التي 
أبقيت عليهم يف أسيفل السيلم 
االقتصادي، كميا أن حقيقة أن 
احتمياالت امتالكهيم منازلهيم 
الخاصة أقل إنما تعكس تاريخاً 
من التميييز الصارخ بخصوص 
السيكن. وإذا كانيت احتماالت 
معانياة األمركيين السيود من 
أمراض عديدة يف الوقت نفسيه 
أكيرب، والتي تجعيل من فروس 
كورونيا أكثير خطيورة وفتكاً، 
ترتبيط  األميراض  تليك  فيأن 
بالفقير املدقع الذي ما زال يمّيز 

تلك املجموعات السكانية.
وإذا نظيرت إىل الصورة الكاملة 

فمين  األمركيي،  للمجتميع 
الهييكيل  الوضيع  أن  الواضيح 
لأمركيين األفارقية ال يختلف 
كثيراً عما كان عليه مع مجيء 
العير الصناعيي. فالعيرق ما 
زال يشّكل الشيخصية، وما زال 
يحيدد حدود مين ينتمي ومن ال 
ينتميي، وحيدود أي مجموعات 
تواجه عبء انعدام الالمسياواة 
الرأسمالية )بكل أشكالها( وأيها 
يحظى براحية. وبعبارة أخرى، 
إن العيرق ميا زال يجييب عيى 
السيؤال »َمن؟«: من سيعيش يف 
أحياء مكتظية ومعزولة؟ وَمن 
سييكون معرّضاً ألنابيب ملوثة 
بالرصياص السيام والنفاييات 
السامة؟ ومن سيعيش يف هواء 
ملوث ويعاني مين أمراض مثل 
الربو وأميراض القلب؟ وعندما 
يأتيي املرض، َمن هو األول الذي 
سيستسلم ويسيقط فريسة له 

بأعداد كبرة؟
أن  يمكين  يشء  ثمية  كان  إذا 
تتوقعيه بخصوص هيذا الوباء، 
تكيون  أن  يمكين  يشء  أي 
واثقياً بشيأنه عندميا يصل إىل 
سيواحل أمركا، فهيو أن بعض 
املجموعات السيكانية ستصمد 
يف وجه العاصفة بينما سيتغرق 
مجموعات أخرى تحت األمواج، 
وأن توزيع هذه املعاناة ستكون 
له عالقة وثيقة بأنسياق ُحددت 

وُرسمت يف املايض.
والحيال أنيه طامليا بقييت تلك 
األنسياق، فليس هناك طريق إىل 
مجتمع أفضيل. ولهذا، علينا أن 

نكرسها، قبل أن تكرسنا.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )59(  الصادر يف 2020/5/1 
تعلين اللجنة اعياله عن تأجر العقارات املدرجه تفاصيلهيا يف ادناه والعائدة ملكيتها 
اىل مديريية بلديية تلعفر وفقا الحكام القانون )21( لسينة )2013( وبطريقة املزايدة 
العلنيية . فعى الراغبن بااليجار مراجعة مديريية بلدية  تلعفر وخالل مدة )15 ( يوم  
تبيدأ من اليوم التايل مين تاريخ نرش االعالن  بالصحف مسيتصحبن معهم التامينات 
القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وسيتجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة 
االعيالن ويتحمل من ترسيو عليه املزاييدة كافة املصاريف املتعلقية بنرش االعالن واية 
مصاريف اخرى عى ان يقوم  املستأجربتسيديد بدل االيجار بالكامل  والرسوم االخرى 
وابيرام العقد وخالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب 
املسيتاجر ناكال ويعاد نرشاالعالن عن تأجر امللك وعى حسياب النياكل وتحمله فرق 
البدلين وكافية املصاريف االخرى املرتتبة عيى ذلك اضافة اىل مصيادرة اماناته وعدم 

السماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلعفر.
 مالحظة /  مدة االيجار سنة واحدة فقط ما عدا املحطة لثالث سنوات  .

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )76(
تعلين اللجنية وللميرة االوىل عن ايجار العقيارات التالية وفيق قانون )21( 
لسينة )2013( فعى الراغبن باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتر 
اللجنية يف بلدية املوصيل خالل ) 30( يوم ثالثون يوما  تبيدا من اليوم التايل 
لنرش االعيالن يف الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط مسيتصحبن معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة السيكن والتأمينيات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مع التريح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
مقير مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف السياعة العارشة صباحا 
لليوم االخر من مدة االعالن ويتحمل من ترسيو بعهدته اجور نرش االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 ي القطع املرقمة :

)209و107و96و186و183و128و41و193و161و47و37و122و19
5و39( م 40 نينيوى الرشقيية املشييد عليها كراجات )حداد باب وشيباك( 

وبمساحة ) 240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات. 
2 ي القطيع املرقمية : )140أو199ب و200أو136ب و111أ و111ب( م 40 
نينوى الرشقية املشيد عليها كراجات )حداد باب وشباك( وبمساحة ) 120( 

م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات. 
3 ي القطعية املرقمية : )213( م 40 نينيوى الرشقيية املشييد عليهيا كراج 
)حداد باب وشيباك( وبمسياحة ) 390( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.
4  ي القطعة املرقمة : )95( م 40 نينوى الرشقية املشييد عليها كراج )حداد 
باب وشباك( وبمساحة )405( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

5  ي القطعية املرقمية : )130( م 40 نينيوى الرشقيية املشييد عليها كراج 
)حداد باب وشيباك( وبمسياحة ) 130( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )78(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( 
لسينة )2013( فعى الراغبن باالشيرتاك يف املزاييدة العلنية مراجعة 
سيكرتر اللجنية يف بلدية املوصل خالل ) 30( ييوم ثالثون يوما  تبدا 
من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط 
مستصحبن معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات 
القانونيية البالغية )30%( من القيمية املقدرة ميع التريح االمني 
للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع 
يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخر من مدة االعالن 
ويتحمل من ترسيو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسيبة 

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

)280و281و289و290و292و293و298و299و308و309و3
10و325( م 40 نينيوى الرشقيية املشييد عليها محيل )وكيل ادوات 
احتياطية( وبمساحة ) 50( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات. 
2 ي القطعة املرقمة : )197أ( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها كراج 
)بائع ادوات احتياطية( وبمسياحة ) 97,5( م2 وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات. 
3 ي القطعية املرقمية : )201و202و203و204و205و206و311و
312( م 40 نينيوى الرشقية املشييد عليها )وكييل ادوات احتياطية( 
وبمسياحة ) 300( م2 ليكل قطعة وحسيب واقع الحيال وملدة ثالث 

سنوات.

العدد : 138
التاريخ : 2020/5/14

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 136
التاريخ : 2020/5/14

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

المشيد على القطعة المرقمة نوع العقار ورقمه ت
133/3 م74 بئر الطير محطة تعبئة مشيدة بمساحة 4800م2 1

75/328 م 62 شريعة السراي ساحة تجميع بيع الحبوب بمساحة 1328/5م2 2
44 م76 اكل وقرمز  ساحة لبيع الرمل والحصو بمساحة 28000م2 3

86/1593 م 74 بئر الطير ساحة وقوف السيارات بمساحة 1000م2 4
62/951م 76 اكل وقرمز حديقة تتخذ منتزه بمساحة 3840 م2 5
28/2157 م 78 درين درة ملعب خماسي بمساحة 1500 م2 6
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،هناك ما يعوقك عن التقدم 
يف اتج�اه أهداف�ك، ف�ا تي�أس أو تتوقع تلقي 
الكثري من املواساة من أي شخص. احشد قوتك 
واستمر يف تتبع أحامك حتى وإن كان البد من 

تغيريها بعض اليشء. 

عزي�زي ب�رج الثور،س�وف تحص�ل اليوم عىل 
الكث�ري م�ن االهتم�ام يف العمل، كم�ا أن روح 
الفري�ق ملحوظ�ة. اعمل يف فري�ق كلما أمكن 

ذلك، ألن هذا يجعلك تشعر براحتك.

عزيزي برج الجوزاء،الي�وم يمكنك تحفيز من 
هم حولك، ولكن ال تهم�ل احتياجاتك الخاصة 
ألن أهداف�ك اآلن أصبحت أوض�ح عن ذي قبل. 
أس�لوبك النش�ط معدي ملن هم حولك ويلحظه 

اآلخرون. 

عزيزي برج الرسطان، استجمع شجاعتك من 
أجل تحقيق املرشوعات املُعد لها منذ مدة ودافع 
ع�ن أف�كارك بالتأكيد الذاتي حت�ى تتغلب عىل 
املتشككني. سوف يتجاوب من حولك بإيجابية 

مع حماسك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر. 

عزيزي برج األس�د،يمكنك الي�وم تبني موقًفا 
مؤيًدا لتقوية الروابط األرسية، وس�وف تتقبل 
عائلتك ذلك بس�عادة وس�وف تدعمك بشدة يف 
خططك. هذا التعزيز يف العاقات سوف يستمر 
أيًضا يف حياتك العاطفية. قد تتقرب من شخص 

محدد، قد ينتج عن ذلك عاقة طويلة املدى.

عزيزي برج العذراء،اليوم، مهاراتك التنظيمية 
واالجتماعي�ة قوية عىل غري الع�ادة، فيجب أن 
تستغل ذلك للسيطرة عىل األمور. سوف تنجح 
يف العمل وخارجه، وحتى يف حياتك الشخصية، 
س�وف ينتج عن نظرتك الدافئ�ة لألمور الكثري 

من الفوائد. 

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

لألشياء الهامة بحق، خاصة يف العمل. 

عزيزي برج العق�رب، تعيش فرتة توازن بدني 
وذهني متناغم وال ظهور ألي عائق خارجي يف 
األف�ق أيًضا، بل عىل النقي�ض، غالبية محيطك 
ودي معك وخدوم وحياتك تس�ري بأفضل حال. 
لكون�ك تتمتع بالحيوية أكثر، فبإمكانك القيام 

بكل ما ترغب فعله. 

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

كانت املهمة صعبة. 

عزيزي ب�رج الج�دي،يف الوقت الح�ايل، األمور 
ال تس�ري كم�ا تش�تهيه األنفس، فأن�ت ترهق 
نفس�ك بأعباء وأعمال كثرية محاوالً درء سوء 
الحظ لديك، مما يؤث�ر عىل صحتك تأثريًا قوًيا. 
يج�ب أن تقتنع بأن األمور تتغري وال تدوم، وقد 

يستحيل حدوث اليشء يف بعض األحيان. 

عزي�زي ب�رج الدلو،بس�بب الظ�روف املتغرية، 
يب�دو أن هدفك خارج الس�يطرة م�ن جديد. ال 
يج�ب أن ينتابك اليأس واإلحب�اط؛ ابدأ بإعادة 
التفك�ري يف املوق�ف بتمع�ن. ق�د يك�ون مجرد 
انطباع ويمكن جعل الخسارة يف أضيق الحدود 

باتخاذ اإلجراءات املناسبة. 

بالطاق�ة  مفع�م  الحوت،أن�ت  ب�رج  عزي�زي 
والتفاؤل، وال عجب أن كل يشء تواجهه ينجح 
برسعة وبكفاءة ويثم�ر نتيجة جيدة. إعجاب 
كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك. 
لكن احذر من التمادي يف األهداف نتيجة للغرور 

أو الكثري من التمحيص.

العذراء

احلوت

دراسات: العصائر اجلاهزة خطرة عىل الصحة
ح�ذر أطباء وخرباء تغذي�ة، من تناول 
عصائر الفاكه�ة املحاة، مؤكدين أنها 
غري صحية وال تختلف يف أرضارها عن 

املرشوبات الغازية.
ووصف الخ�رباء تلك العصائر بأنها 
»قنابل م�ن الس�كر«، الفتني إىل أن 
التس�ويق له�ا ع�ىل أنه�ا مقويات 
ومص�در للفيتامينات غري صحيح، 
كما أن االعتقاد بأن تناولها بغرض 
خس�ارة ال�وزن غ�ري صحي�ح ولن 

يأتي بالنتائج املرجوة.
وأوضح�ت دراس�ات بحثي�ة وفقا 

لتقرير ملوقع »Men>s Health«؛ املعني 
بالش�ؤون الصحية، أن رشب كوب من 
عص�ري الربتقال املح�ىل الجاهز، يرفع 

مس�توى الس�كر يف الدم، ثم ينخفض 
برسعة كب�رية؛ األمر الذي ينتهي غالباً 
بنوبة من الجوع، وه�و ما يبدد أحام 

الراغبني يف فقدان الوزن.
معالج�ة  أن  الدراس�ات  وأبان�ت 
العصائ�ر املعلبة تت�م تحت درجات 
حرارة مرتفعة للغاي�ة، لكي تكون 
صالحة للحفظ والتخزين ملدة تصل 
إىل ع�ام كام�ل، ما يفقده�ا جميع 
العن�ارص الغذائي�ة، كالفيتامينات، 
كما أنها تحتوي عىل نسبة مرتفعة 
من »الباتولني«، وهو مركب موجود 

يف ثمار الفاكه�ة ذات الجودة الرديئة، 
م�ا يس�بب تناول�ه اإلصابة ب�األورام 

الرسطانية.
وحذرت دراس�ة أجرتها كلية هارفارد 
األمريكية للصحة العامة، من خطورة 
النس�ب الكب�رية للس�كر يف العصائر، 
ألنها تزي�د من خط�ر اإلصابة بمرض 
الس�كري، فض�ا ع�ن خطورتها عىل 

األسنان.
وأوىص الخ�رباء بالعصائ�ر الطازج�ة 
غني�ة  كونه�ا  املن�زل،  يف  املح�رة 

بالفيتامينات والعنارص الغذائية.

عالمات تدل عىل اإلصابة باجلفاف
ق�دم املركز الوطن�ي للط�ب البديل 
والتكمي�ي، مجموعة م�ن النصائح 
ويف  بالجف�اف،  اإلصاب�ة  لتجن�ب 

اإلكث�ار م�ن  مقدمته�ا 
رشب املاء.

النصائ�ح،  وتضمن�ت 
تن�اول الفواك�ه الغني�ة 
تعم�ل  الت�ي  بالفوائ�د 
الس�وائل يف  عىل ت�وازن 
الجس�م، وكذل�ك تجنب 
املرشوب�ات التي تحتوي 
عىل الكافيني واملرشوبات 

الغازية.
الوطني  املرك�ز  وأوضح 
للط�ب البدي�ل، أن هناك 
ت�دل  عام�ات  خم�س 
ع�ىل احتمالي�ة اإلصابة 

الجل�د،  جف�اف  وه�ي  بالجف�اف؛ 
وجفاف الفم، واإلحساس بالخمول 

والنعاس، والصداع، والعطش.

قطعة من القمر للبيع بنحو 2.5 مليون دوالر
كريس�تي  دار  أطلق�ت 
أم�س  العاملي�ة  للم�زادات 
الخمي�س م�زادا لبي�ع أحد 
أك�رب الني�ازك القمرية الذي 
كغ�م،   13.5 وزن�ه  يف�وق 

بمبلغ 2.49 مليون دوالر.
 NWA« ني�زك  ويعت�رب 
قطع�ة  خام�س   »12691
صخور قمرية معروفة عىل 
األرض، م�ن ب�ني 650 كغم 
م�ن الصخ�ور القمرية عىل 
األرض، وه�و بحج�م ك�رة 
القدم تقريب�اً وأطول قلياً، 
ويعتقد أن اصطدام كويكب 

أو مذن�ب بالقمر تس�بب يف 
ع�ىل  وس�قوطه  انفصال�ه 

األرض.
يذك�ر أن الني�زك املع�روض 
علي�ه  ُعث�ر  بامل�زاد  للبي�ع 
مجهول  مكتش�ف  بواسطة 
يف الصح�راء، وبعد مقارنته 
األخرى  القمرية  بالصخ�ور 
عىل األرض تأكد العلماء من 
أنه نيزك قم�ري، حيث كان 
رواد الفضاء الذين ش�اركوا 
يف رحلة أبولو إىل القمر جلبوا 
نحو 400 كغم من الصخور 

القمرية إىل األرض.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 كيلو دقيق - ربع كيلو س�منه بلدى س�ايحة او زبدة )250 جرام( -1 كوب 
زيت - نصف كوب سمس�م محمص - 2 معلقة كبرية )معلقة طعام( خمرية 
- 2 معلق�ة كبرية )معلقة طعام( س�كر - 1 كوب حلي�ب او لبن رايب دافئ - 

سمسم محمص لتزين الوجه
خطوات التحضري:

نحر وعاء ونضع فيه السمن ونقلبها عىل النار حتى تسيح وتقدح
نضيف الزيت ونقلب قليًا حتى يختلطا

نضيف خليط السمن والزيت للدقيق تدريجًيا
نذيب السكر و الخمرية يف اللبن ونرتكها قليًا حتى تتفاعل الخمرية مع اللبن

نضيف السمس�م لخليط الدقيق ثم نضيف خليط اللبن والخمرية تدريجًيا  مع 
التقليب حتى تتكون عجينة متماسكة

نغطي العجينة ونرتكها يف مكان دافئ حتى تتخمر
نق�وم بتش�كيل العج�ني عىل ش�كل أقراص ،ث�م نرصها ع�ىل صيني�ة قابلة 
لاستخدام يف الفرن ونغطي الصينية ،ونرتك أقراص العجني لرتتاح مرة اخرى 

ملدة نصف ساعة
ندخل صينية األقراص الفرن ملدة ربع ساعة حتى تنضج األقراص

نقدم األقراص بجانب الشاي

القرص الفالحي

؟؟هل تعلم
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. 
من أفض�ل الش�خصيات املوجودة يف 
حياتك هو أول شخص تفكر فيه بعد 

قراءة هذه الجملة. 
ل�و قام أحد األش�خاص باالبتس�امة 
يف وجه�ك ول�م تظه�ر أي تجاعيد يف 
منطق�ة العين�ني، فهذا دلي�ل عىل أن 
هذا الش�خص منافق. لو نام اإلنسان 
عىل ظه�ره، فإنه يكون معرض أكرب 

للحلم بالكوابيس املزعجة. 
هن�اك بع�ض األش�خاص تحكم عىل 
عقلية بعض األش�خاص األخرى من 

خال نوعية ونظافة الحذاء.
االكتئاب الذي يأتي لإلنسان عىل مدار 
حياته، يكون الس�بب في�ه هو كثرة 
التفكري يف حل املش�اكل التي يتعرض 

لها، وليس بسبب املشكلة نفسها. 
هن�اك أنواع م�ن العاج�ات املجانية 
التي تستطيع التخلص من العديد من 
األم�راض التي تصيب الجس�م مهما 
كان�ت، وهم�ا الن�وم والضح�ك، ألن 
الحالة النفس�ية واملزاجية لها عاقة 

كبري بتحسني صحة الشخص.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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احتاد الكرة: ال تغيري يف القائمة 
الدولية للحكام

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد رئيس لجنة الح�كام يف اتحاد الكرة 
ع�اء عبد الق�ادر، عدم وج�ود تغيري يف 

القائمة الدولية للحكام.
وقال عبد القادر، إن »اللجنة تكرس جل 
عملها عىل تفعي�ل املنصات االلكرتونية 

ومتابعة تدريبات الحكام الفردية«.
وأوضح، أن »الرتكي�ز ينصب كذلك عىل 
وضع منهجية ترتقي بمستوى التحكيم 
وتطويره قبل انطاق منافس�ات دوري 

الكرة بجميع فئاته«.
واس�تبعد عبد القادر، يف الوقت نفس�ه، 
»وجود أي تغيري بش�أن ترشيح الحكام 
للقائمة الدولية ألس�باب كثرية، أبرزها 
توق�ف ال�دوري، فض�َا ع�ن أن الوقت 

مبكر للحديث عن التغيري«.

واختت�م قائ�َا: »ل�ن يك�ون هن�اك أي 
تغيري يف القائمة لهذه الس�نة، وهو أمر 
مستبعد جداَ نظراَ للظروف الحالية التي 
نعيشها بس�بب جائحة كورونا، وكذلك 
كون لجنة الحكام لم تأخذ وقتها الكايف 

أرض  ع�ىل 
الواقع«.

مجاهري النوارس حتصد املركز 
الثالث يف تصويت عاملي

             المستقبل العراقي/ متابعة

حصدت جماهري نادي الزوراء، املركز 
الثالث يف التصويت الذي نرشه 
املوقع االلكرتوني لصحيفة 

»ماركا« اإلسبانية.
وجاء جمه�ور النوارس 
الثال�ث عاملياً  املركز  يف 
بعد الرجاء البيضاوي 
واألهل���ي  املغرب�ي 
امل�ري م�ن خال 
ال��ذي  التصوي�ت 
الصحيفة  أجرت�ه 

املشهورة.
وتضم������ن 

استفتاء الصحيفة 40 جمهوراً 
يف مختلف أنحاء العالم.

تجدر اإلشارة إىل أن نادي الزوراء رسم أجمل اللوحات خال 
مش�اركته األخرية بدوري ابطال آس�يا الع�ام املايض، مما 

خطف أنظار املتابعني حول العالم.

إنرت ميالن: نرفض أي حل بديل 
الستكامل الكالتشيو

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن إنرت ميان، رفضه للخط�ط البديلة التي قد يلجأ لها 
االتحاد اإليطايل لكرة القدم، حال توقف النش�اط الريايض 

مجدًدا.
وأعلن االتحاد اإليطايل عودة املسابقة بداية من 20 يونيو/ 
حزيران الجاري، بينما س�تعود منافسات كأس إيطاليا يف 

13 من ذات الشهر.
وق�ال بيب�ي ماروت�ا، املدي�ر التنفي�ذي إلن�رت مي�ان، يف 
تريحاته لصحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت«: »نرفض 
الخوارزمي�ات واملب�اراة الفاصلة، ال يمك�ن أن يكون ذلك 
حاً«.وأض�اف »كيف يمكنك أن تنظر فيما ال يمكن التنبؤ 

به؟ نحن ضد أي حل غري إنهاء املوسم«.
واختت�م »إذا كان ال يمك�ن إنهاء البطولة، فذلك س�يكون 
بسبب عودة تفيش وباء كورونا، لذلك أنا ال أرى كيف يمكنك 

أن تلعب مباراة فاصلة أو تعتمد عىل الخوارزميات«. 
وكان جابريي�ل جرافين�ا، رئي�س االتح�اد اإليط�ايل، أملح 
إلمكاني�ة اللج�وء للدور الفاص�ل أو الخوارزمي�ات والتي 

ستجمد جدول الرتتيب.

رئيس بريشيا: تونايل يرفض برشلونة وباريس ويفضل ناديني آخرين

عندليب الفرات يعلن نتائج فحوصات حامي عرينه

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد ماسيمو سيلينو، رئيس نادي بريشيا 
اإليط�ايل، أن نادي�ي برش�لونة وباري�س 
س�ان جريمان يريدان التعاقد مع ساندرو 
ف�رتة  خ�ال  الفري�ق،  موهب�ة  تون�ايل، 
االنتقاالت الصيفية املقبلة.وقال س�يلينو 
يف تريح�ات لصحيفة »كوري�ري ديللو 
س�بورت«: »أقع يف حب بعض الاعبني وال 
أري�د بيعهم أب�ًدا، حلمي كان بن�اء فريق 
جي�د من حوله، م�ع ذل�ك، أدرك أن تونايل 
لديه أهداف ش�خصية مهم�ة، لديه عائلة 
تدعمه وخصوًصا والدته«.وأضاف »نارص 
الخليفي )رئيس س�ان جريمان( يرغب يف 
ضم�ه لباريس، وق�د كتب يل الي�وم، لكن 

تونايل ال يري�د الذهاب إىل فرنس�ا«.وتابع 
»تون�ايل يفضل إن�رت ويوفنت�وس، رئيس 
ناب�ويل عرض عيّل 40 مليون يورو لضمه، 
وفيورنتين�ا أيًضا مس�تعد لتنفي�ذ كل ما 
نطلب�ه، لك�ن مص�ريه محكم بش�كل أو 
آخر«.وأردف سيلينو: »قبل انتشار فريوس 
كورونا، برشلونة قّدم عرًضا لنا مقابل 65 
مليون يورو باإلضافة إىل العبنّي من بينهم 
مدافع«.وزاد »لكن النادي الكتالوني تلقى 
رًدا ل�م يعجبه�م، وليس من تون�ايل، فهو 
طف�ل تلمع عين�اه بمجرد أن ي�رى الكرة 
عىل أرض امللعب، رأيته يفعل أشياء مثرية 
لإلعج�اب، يف خ�ط وس�ط م�ن 3 العبني، 
فهو يمكنه اللعب يف أي مكان«.واستطرد 
»لديه الشخصية، يضحي بنفسه من أجل 

فريقه، قبل توقف املس�ابقة، أخفى عني 
أنه مصاب يف عضات الفخذ، أراد مساعدة 

زمائه، وعندما عرفن�ا بإصابته أجربناه 
عىل التوقف«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي نف�ط الوس�ط الري�ايض، نتائ�ج فحصوات 
ح�ارس مرماه مصطف�ى زهري بعد االش�تباه بإصابته 

بفريوس كورونا.

وخضع زهري للحجر الصحي خال اليومني املاضيني بعد 
االشتباه بإصابته بفريوس كورونا.

وذك�ر الن�ادي يف بي�ان رس�مي أن »نتائ�ج الفحوصات 
املختربي�ة اثبت�ت س�امة ح�ارس مرمى نفط الوس�ط 

مصطفى زهري من االصابة بفريوس كورونا«.

يذكر أن محافظة النجف، مقر نادي نفط الوسط امللقب 
الفرات«، س�جلت  ب�«عندلي�ب 
إصاب�ات   6 الي�وم 
بالفريوس  مؤك�دة 

املستجد.

كلوب: سعيد بوجود األفارقة يف ليفربول.. ولكن!
              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد األملان�ي يورج�ن كل�وب، املدير الفن�ي لن�ادي ليفربول 
اإلنجليزي، يف كتاب ظهر حديثا، بالاعب الغاني أنتوني يبيواه، 
املحرتف الس�ابق يف الدوري األملاني.ويحم�ل الكتاب، املطروح 
للبي�ع حالي�ا يف بريطانيا باس�م »ُصن�ع يف إفريقي�ا«، »تاريخ 
الاعب�ني األفارق�ة يف ك�رة الق�دم اإلنجليزية«.وتح�دث كلوب 

باس�تفاضة عن الاعب الغاني، قائا: »يبي�واه كان إىل جانب 
ج�ريد مولر، هو من أعظم املهاجم�ني الذين لعبوا يف أملانيا عىل 
اإلطاق«.وأض�اف كل�وب أن يبيواه، الذي لع�ب يف أملانيا ضمن 
صفوف هامبورج وآينرتاخ�ت فرانكفورت، باإلضافة إىل نادي 
لي�دز يونايت�د اإلنجليزي، كان له »تأثري عظي�م« عىل املجتمع.
وأج�رى الكاتب إي�د ارونس الحوار مع كل�وب يف صيف 2019.
وأش�ار كلوب إىل أن يبي�واه كان كثريا ما يقع ضحية لهجمات 

عنري�ة، قائ�ا »ل�م نك�ن آن�ذاك نفك�ر بإمعان يف مس�ألة 
العنرية، فعندما كان بعض الحمقى يصيحون بألفاظ ويتم 
سماعها، لم تكن هناك وسائل تواصل اجتماعي«.وواصل »كما 
لم يكن هناك االهتمام الذي يحظى به األمر اليوم، ومن املحزن 
أنن�ا ال نزال مضطرين للحديث عن مث�ل هذه األمور، لكن هذا 
ه�و املجتمع«.ورصح كلوب بأنه مش�جع إلفريقي�ا »أرى من 
الرائع أن يكون لدينا مثل هذا العدد الكبري من الاعبني االفارقة 

)يف ليفربول(«، وقال مازحا:« حتى يبدأ كأس إفريقيا.. عندئذ 
نقول يا الهي«، يف إش�ارة إىل اضط�راره التخيل عن العبيه 

األفارق�ة للمش�اركة يف بطولة كأس األم�م اإلفريقية.
وم�ن املنتظر أن تق�ام البطول�ة يف الكامريون العام 

املقبل، خ�ال موعدها القديم يف ش�هري )كانون 
ثان/يناي�ر وش�باط/فرباير(، بعدم�ا أقيمت يف 

العام املايض يف الصيف بمر.

يوفنتوس خيضع ديباال لربوتوكول صارم
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال�ت تقارير صحفية إيطالي�ة، أن ثاثي يوفنتوس 
ال�ذي تعرض لإلصابة بفريوس كورونا، ال يعاني من 

أي مشاكل جسدية يف التدريبات، بعد التعايف.
وكان الثاث�ي دانيييل روجاني، بليز ماتويدي وباولو 
ديب�اال، تع�رض لإلصابة بف�ريوس كورون�ا، قبل أن 

يعلن النادي شفائه تماًما والعودة للتدريبات.
وذكرت صحيفة »توتو سبورت«، أن أحد التحقيقات 

ق�د  كورون�ا  ف�ريوس  م�ريض  إن  قال�ت  الطبي�ة، 
يعانون من مش�اكل تنفس�ية مزمنة بع�د إصابتهم 

بالفريوس.
وأضاف�ت أن يوفنتوس أجرى ع�ىل الفور فحوصات 
طبية دقيق�ة عىل العبيه، وتاب�ع الثاثي الذي عانى 

من اإلصابة بالفريوس بعناية ودقة.
وتابع�ت أن ماتوي�دي وروجان�ي لم تظه�ر عليهما 
أي أع�راض أبًدا وكان�ت فحوصاتهما مرضية، بينما 
ديب�اال الذي ظ�ل يتعاىف بع�د حمل الف�ريوس ألكثر 

م�ن 45 يوًم�ا، يخض�ع لضواب�ط صارمة 
كل يوم�ني. ولفتت الصحيف�ة إىل أن ديباال 
يتدرب بكامل طاقت�ه يف األيام األخرية مثل 
بقي�ة الفري�ق، وال يعاني من أي مش�اكل 
جسدية بعد اس�تئناف التدريبات. وختمت 
بأن الثاثي سيكون متاًحا أمام ماوريسيو 
س�اري، املدير الفني للفريق، عند استئناف 
البطولة، بالرغ�م من الربوتوك�ول الصارم 

الذي يتبعه ديباال.

بالتر: هذه الدولة مهدت طريق 
إنفانتينو لرئاسة الفيفا

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعرتف السويرسي جوزيف باتر الرئيس 
الس�ابق لاتح�اد الدويل لك�رة القدم، بأن 
اس�تقالته م�ن الفيفا، التي تق�دم بها يف 
ع�ام 2015، جاءت يف ظ�ل ضغوط هائلة 
من السلطات األمريكية التي كانت تحقق 
يف إدعاءات بالفساد.وقال باتر، 84 عاما، 

يف تريح�ات لوكالة أنباء »كيس�تون 
إس.دي.إه« السويرسية: »قالوا يجب 
أن يرح�ل الرئي�س! وفج�أة ل�م يع�د 
الفيفا منظمة مافيا بالنس�بة للعدالة 
األمريكية بل ضحي�ة«.وكان باتر قد 
رحل عن رئاس�ة الفيف�ا يف الثاني من 
حزيران/يوني�و 2015 بع�د أي�ام من 
إعادة انتخابه، وذل�ك بعد اعتقال عدد 
م�ن مس�ؤويل الفيف�ا يف زيوري�خ.ويف 
ترشين أول/أكتوبر من العام نفس�ه، 
تلقى باتر اإليقاف من قبل لجنة القيم 

بالفيفا.وبعدها، قال باتر بش�كل متكرر 
إنه لم يقدم اس�تقالته، ولكن لم يس�مح 
ل�ه بخوض انتخابات الفيف�ا التالية، وقد 
واج�ه انتق�ادات ح�ادة من قب�ل جياني 
إنفانتينو، الرئيس الح�ايل للفيفا.ويعتقد 
بات�ر، ال�ذي كان يرتأس الفيف�ا منذ عام 
1998، أن الس�لطات الس�ويرسية مهدت 
طري�ق إنفانتين�و نح�و رئاس�ة املنظمة 

ليصبح كاملستفيد من فضائح الفيفا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى كيكي س�يتني، املدير الفني لربش�لونة، دفعة قوية 
خال مران اليوم، والذي ش�هد ع�ودة اثنني ممن تعرضوا 
لإلصابة يف الفرتة املاضية، قبل أيام من استئناف منافسات 

الدوري اإلسباني.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و«، ف�إن الفرنيس 
صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، عاد ليشارك يف الدورة 

التدريبية األوىل مع الفريق بأكمله.
وغ�اب أومتيتي ع�ن التدريبات يف األيام األس�ابيع األخرية 
بس�بب إصابة يف س�اقه اليمنى، والتي أصيب فيها منذ 9 

مايو/ أيار املايض.
وأضافت أن أنس�و فاتي، جناح برش�لونة الش�اب، والذي 
عاد الس�بت املايض وخ�اض جزء من الحص�ة التدريبية، 

تواجد اليوم أيًضا وتدرب مع بقية املجموعة.
جدير بالذكر أن برشلونة عاد بأكمله إىل ممارسة التدريبات 
الجماعي�ة، ألول مرة مًعا، اليوم االثنني، وقبل 12 يوما من 
أول مباراة منتظرة للبارس�ا أم�ام ريال مايوركا، بالجولة 
28 م�ن الليجا.وأش�ارت إىل أنه بع�ودة فات�ي وأومتيتي، 
أصب�ح لدى كيكي س�يتني 23 العًبا يف قائم�ة الفريق، من 
بينهم ثاثة حراس مرم�ى، بينما يظل عثمان ديمبيل هو 

املصاب الوحيد يف برشلونة.

ريال مدريد يتدرب مجاعيًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

عاد ريال مدريد، الستئناف تدريباته الجماعية 
بوجود املجموعة بأكملها، استعداًدا الستكمال 

منافسات الدوري اإلسباني.
ويس�تعد ريال مدريد ملواجهة نظريه إيبار، يف 

13 يونيو/ حزيران، ضمن منافس�ات الجولة 
28 م�ن ال�دوري اإلس�باني، يف أوىل مباري�ات 

الفريق بعد أزمة كورونا.
وذكر املوقع الرس�مي لريال مدريد، أن الفريق 
بدأ األس�بوع الرابع م�ن التدريبات بخرب جيد، 
مش�رية إىل أن زي�دان، املدي�ر الفن�ي للملكي، 

تمك�ن من العمل مع املجموع�ة بأكملها ألول 
مرة منذ 11 مارس/ آذار.

وأض�اف أن الاعبني ب�دأوا الحص�ة التدريبية 
بالشق البدني وأجروا تمارين فردية وجماعية 
بالكرة، بينما انتهت التدريبات بخوض مباراة 

12 العبا ضد 12.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الكشف عن رس تعثر مفاوضات راشفورد وبرشلونة
المستقبل العراقي/ متابعة            

ذكرت تقارير صحفية إس�بانية، أن نجم مانشس�رت يونايتد 
ماركوس راشفورد، كان قريبا للغاية من االنتقال إىل برشلونة، 
قبل أن يرتاجع بس�بب مخ�اوف من إمكانية عدم انس�جامه. 
وانتهى األمر براشفورد البالغ من العمر )22 عاما(، إىل توقيع 
عقد جدي�د مع مانشس�رت يونايتد ينتهي ع�ام 2023. ووفقا 
مل�ا ذكرته صحيفة »موندو ديبورتيفو«، تواصل برش�لونة مع 
راش�فورد بعد انط�اق املوس�م 2017-2018، ضمن س�عيه 
للبحث ع�ن بديل طوي�ل األم�د للنج�م األوروجوياني لويس 

س�واريز. ولف�ت راش�فورد أنظ�ار برش�لونة بعد سلس�ة من 
الع�روض املميزة م�ع مانشس�رت يونايتد، فقام مس�ؤولون يف 
برش�لونة بمقابلة ممثيل الاعب الذي�ن بدورهم، أكدوا تحمس 
موكلهم لانتقال إىل الن�ادي الكتالوني. وأضافت الصحيفة، أن 
الاعب انسحب من املفاوضات يف اللحظات األخرية، بحجة أنه لم 
يك�ن جاهزا التخاذ قرار بهذا الحجم يتعلق باالنضمام إىل فريق 
جديد وتغيري نمط حياته. يذكر أن راش�فورد هو هداف فريقه 
اإلنجليزي بكافة املسابقات هذا املوسم، برصيد 19 هدفا، وأكد 
مؤخرا تعافيه من إصابة يف ظهره، أبعدته عن املاعب قبل فرتة 

التوقف بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد.

دفعة قوية لربشلونة 
يف أول مران مجاعي
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اإلعالم بني اهلرطقة واالبداع!رأس الشهر..

قيس النجممنهل عبد األمير المرشدي

للش�هر الثاني عىل التوايل منذ اس�تالم الس�يد مصطفى الكاظمي 
لرئاس�ة الحكومة ورواتب املوظفني واملتقاعدين تتأخر عن موعد 
رصفها وس�ط س�يل م�ن الترصيح�ات واإلحتم�االت والتأويالت 
واإلش�اعات والتوقعات والتنبؤات بني محذر من توقف الرواتب او 
قطع نصفها او ربعها او ثلثها وطائفة من املش�يعني والش�امتني 
واملحرض�ني مع تناقض الترصيح بني وزي�ر املالية ولجنة الربملان 

املالية ورئيس الوزراء. 
هناك من يؤكد ان العراق عاد ليلدغ من ذات الجحر السعودي مرة 
أخ�رى، فبعد ان حلمنا بدارك يا األخ�ر بامللعب العمالق يف عالم 
اآلف�اق، عدنا لنقرتض ثالث مليارات منهم. وبني كل هذا وذاك عاد 
الن�اس من جديد ينتظرون راس الش�هر كما ينتظ�ر رؤية الهالل 
يف الع�راق بني عي�د األمس وعيد الي�وم وعيد الغد. لم يعد للش�هر 
رأس وال رقبة فال ندري متى يهل ومتى يحني والفقري بني س�ندان 
االنتظار ومطرقة الترصيحات ناهيك عن فقراء العراق من القطاع 
الخاص وعمال االجر اليومي الذي ال زالوا بانتظار املكرمة الكربى 
للحكوم�ة الجليلة الكريمة الطاهرة الت�ي قررت بمجلس وزرائها 
وهيئ�ة ازمة الخلية ان تمنح له مبلغ )30( ثالثني الف دينار فقط 
ال غريه�ا تعويضا عن تداعي�ات ازمة كورون�ا والبطالة اإللزامية 
عىل الجميع منذ اكثر من ش�هرين ولم ت�رصف ولن ترصف حتى 
ي�أذن اإلقليم وتتفق الكتلة األكرب التي ل�م تكون ولن تكون مادام 
الربملان يس�يطر عىل دف�ة امليزان وال يهم وال ي�ر مادام مجلس 
الوزراء ومجلس النواب والرئاسات بخري ورفاه وبنني ولله الحمد 
رب العامل�ني والصالة ع�ىل األولني واآلخرين ومن س�يأتي ولو بعد 

حني.
مل�اذا يا رئيس الوزراء ايها املصطفى الكاظمي، الم تتعدل اس�عار 
النف�ط وه�ي تق�ارب األربع�ني دوالر للربمي�ل وال داع للتخفيض 
والرتش�يق والتأخري؟ ملاذا يا رئيس الوزراء تدفع املليارات ملسعود 
الربزان�ي وتؤخ�ر روات�ب املوظفني؟ ملاذا ي�ا رئيس ال�وزراء واين 
الوع�ود واملوعود وهل انصافك لش�هداء الع�راق وضحايا اإلرهاب 
التكف�ريي الوهابي يدعوك ألن تم�د يد العوز لبؤرة الفكر الوهابي 
املتط�رف يف الس�عودية ب�دال م�ن ان تطبق عليهم قانون جاس�تا 
األمريكي فتحلب كما يحلبون ويف رقبتهم دماء ربع مليون ش�هيد 
يف انفجارت البهائم السعودية املفخخة يف شوارع بغداد وساحاتها 
واملحافظات العراقية األخرى؟ اخريا وليس آخرا ال نريد ان نتشاءم 
ونقول انك يا رئيس الوزراء ليس اهال للمهمة فقد يكون هذا كالم 
سابق ألوانه، ولكن كل ما نطلبه منك اآلن هو ان تحافظ لنا فقط 

عىل رأس الشهر ال غريه والله يحب املحسنني..

األمية اإلعالمية هي هرطقة كالمية فارغة من محتواها اإلعالمي، 
ال تع�رف ما ت�زرع، وما تزرعه ال يمك�ن أن يحصد، وإذا ما حصد 
ال ينف�ع! لكون هذه الهرطقة تخ�رج تافهاً متثاقالً غري مثقف ال 
يدرك ش�يئاً عن أي يشء، وال تس�تحق أكثر من هذا الوصف، إذ أن 

نتاجها يعطي مردوداً خطراً جداً عىل املجتمع.
إن هرطقة اإلعالم األمي دمرَت إنس�انية املتلقني، بقصد ومدفوع 
الثم�ن يف طريق�ة التعام�ل مع ه�ذه املهنة، وعنوانه�ا األكرب هو 
ما نش�هده من أس�اليب ملتوية، لدى بع�ض اإلعالميني من خالل 
نقلهم اإلخبار الكاذبة، وزرع الكراهية يف قلوب الناس، عن طريق 
إعالمهم املس�موم يف تأجيج الفتن، ولغ�ة املذهب والدين، مما ولد 
رشخاً كبرياً بني أطياف الش�عب، وكذل�ك تعاملهم يف رسد اإلخبار 

واملقاالت بألفاظ بعيدًة عنا وعن إرثنا الثقايف.
اإلعالم األمي مس�ار خارج املهنية، وبخروجه عنها يرس�م إطاره 
الخاص به، وهو إطار ش�اذ ولكنه س�يصبح الحقا واقعا يفرض 

سطوته عىل املتلقني.
إن جمال اإلعالم ورونقه وبهاءه، ال يدخل قلوب الناس إال بالكالم 
املكن�ون، والجوهر املصون، وهذا نابع م�ن إعالميني تخرجوا من 
مدرس�ة العل�م واملعرفة، واملس�ارات املهنية الرصين�ة، وأصبحت 
عقولهم قادرة عىل التعامل مع املتلقني، وعىل مختلف مستوياتهم 
واتجاهاته�م دون تفرق�ة، ويتطل�ب ذل�ك جه�داً مهني�اً مميزاً، 
وإعالميا مثقف�ًا يدرك ويقدر األمور اإلنس�انية، ويؤطرها بإطار 

التآخي واملحبة، وزرع الوحدة، ونبذ الفرقة بما يخدم الناس.
الي�وم ينظر إىل جميع اإلعالميني، عىل أنهم متس�اوين يف الحقوق 
والواجبات، )اإلعالم�ي األمي = اإلعالمي املثقف( و)اإلعالم الهدام 
= اإلع�الم البن�اء(، وهذه كارثة ع�ىل إعالم بلدن�ا، ويف هذا الوقت 
الحرج، الس�يما ونحن نج�د اإلعالم الذي يصنع م�ن الحدث فكراً 
سوقياً يش�بع به رغبتهم، ويوجه ملا يخدم مصالحهم الشخصية 
والحزبي�ة الضيقة، وتجدهم يتكلم�ون بمصطلحات فارغة ليس 

لها طعم.
نحن بحاجة يف بعض األحيان، إىل لغة تعتمد الس�خرية، والخروج 
م�ن إط�ار الجدية، ولك�ن يتعني أال تك�ون هذه اللغ�ة ديدننا، أو 
منهجنا الدائم، أو دس�تور، ألنها ستكون كارثة إعالمية، ال يحمد 
عقباه�ا. إن اإلعالم الناض�ج املهني معني بأن يك�ون املرآة، التي 
تعكس قبح األميني يف اإلعالم، لينهض بأدواته نحو الجودة والرقي 
والعم�ق واإلب�داع، وهم يف أغلب األح�وال أولئك الرج�ال، أصحاب 
الكالم املكن�ون الرشفاء والنبالء، واملحبني للع�راق املوحد، ليكون 

إعالمنا الهادف مفتاحاً لكل املعرفة.

منتجات غذائية متوفرة تقوي عمل الرئتني خالل تفيش كورونا
أث�ار تفيش ف�ريوس كورونا 
املس�بب مل�رض “كوفيد 19” 
القل�ق ل�دى معظ�م س�كان 
العالم، خاصة ملن يعانون من 

األمراض التنفسية املزمنة.
الحظ املتخصصون أن الرئتني 
هما الهدف الرئييس لفريوس 
كورون�ا املس�تجد، وح�ددوا 
قائم�ة باملنتجات التي تقوي 
أن  ويمك�ن  الرئت�ني،  عم�ل 
تحميهم�ا م�ن املضاعف�ات 
لنظامك  ويمك�ن  الخط�رية. 
تبن�ي  جان�ب  إىل  الغذائ�ي 
الع�ادات الصحي�ة مثل عدم 
التدخني وممارس�ة الرياضة 
لتل�وث  تعرض�ك  وتقلي�ل 
اله�واء أن يلع�ب دورا مهما 
يف الحف�اظ صح�ة الرئت�ني، 

وفيما ييل قائمة باملنتجات املوىص بها من قبل 
 ”medikforum“ املختص�ني، بحس�ب موق�ع
ال�رويس. البقدونس:  يحت�وي البقدونس عىل 
مجموع�ة كبرية م�ن الفيتامينات م�ن بينها 
فيتامين�ات “أ وب ويس” و جميعها تعمل عىل 

تقوية آداء الرئتني. الث�وم:  يعد الثوم من أحد 
املضادات الحيوية الطبيعية الفعالة، الحتوائه 
عىل م�ادة األليس�ني واأللني واألجي�ون، التي 
تدخ�ل يف تركيب املض�ادات الحيوي�ة، ما يمد 
الجس�م بالطاقة، ويمكن تقليل خطر اإلصابة 
برسطان الرئة بنس�بة 40% إذا كنت تستخدم 

الثوم مرتني يف األسبوع.
املاء: نظرا ألن الرئتني تحتويان 
عىل 80% من املاء، فأنت بحاجة 
م�ن  كافي�ة  كمي�ة  رشب  إىل 
السوائل، لكن املاء الزائد “أكثر 
م�ن 3 لرتات يف اليوم” يمكن أن 
يش�كل خطرا عىل الجسم، ألنه 

يزيد الضغط عىل األوعية.
التف�اح والطماط�م:  يمكن أن 
يبطئ تناول التفاح والطماطم 
من عملية تدهور وظائف الرئة 
العمر، باألخص  بتقدم  املرتبط 
للمدخن�ني، فم�ن املستحس�ن 
تناول الطماطم وتفاحة واحدة 
ع�ىل األق�ل يف الي�وم، لدورهما 
يف حماي�ة الرئت�ني، خاص�ة يف 

املناطق ذات الهواء امللوث.
وتشري تقديرات باحثي الدراسة 
إىل أن انتش�ار كورون�ا فرصة جي�دة للتوقف 
ع�ن عادة التدخ�ني، واتباع نظ�ام صحي جيد 
من أجل الحفاظ ع�ىل صحة املدخنني وصحة 
األش�خاص املحيطني به�م، يف ظل تفيش وباء 

كورونا. 

نجدة بغداد تلقي القبض عىل )363( خمالفًا للحظر
 و)45( متسوالً خالل 24 ساعة

بغداد / املستقبل العراقي

أعلن�ت رشطة نج�دة بغداد، أم�س االثنني، 
القب�ض عىل العرشات م�ن املخالفني لحظر 
التج�وال خالل 24 س�اعة املاضي�ة وضمن 

مناطق متفرقة من العاصمة.
وذكر بيان للنجدة تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه انه تم »القبض عىل 3٦3 شخصاً 
مخالفني لتعليمات وأوقات حظر التجوال«.

ولفت اىل »القبض عىل )4٥( متسوالً وضبط 

4 س�يارات عليها اش�ارات حج�ز والقبض 
ع�ىل 11 مخم�وراً يعرتض�ون س�بيل املارة 
وضبط ٦0 دراجة نارية مخالفة للتعليمات 
القانونية والقبض عىل ش�خص يحمل مواد 

مخدرة ضمن منطقة عيل الصالح«.

بات العالم عىل بعد خطوات قليلة لإلعالن عن اإلطالق الرس�مي ألس�طول 
م�ن الطائرات الكهربائية الصديقة للبيئة س�واء لالس�تخدام التجاري أو 
الحربي. وكش�ف موق�ع »إنغادجي�ت« التقني املتخصص ع�ن أن طائرة 
»سيس�نا املعدلة«، التي تعد أكرب طائرة كهربائية تم إنتاجها عىل اإلطالق 
بدأت أوىل رحالتها. وأش�ار املوقع إىل ذلك يعت�رب خطوة أوىل لكي تحل تلك 

الطائرات بديلة عن طائرات الوقود املستخدمة تجاريا وحربيا.
وصنعت رشكتا »ماغنيكس« و«آيروتيك« تلك الطائرة التي تعمل بالكامل 
بالطاق�ة الكهربائي�ة.  وأج�رت الطائ�رة أوىل رحالتها من مط�ار »غراند 

كونرتي« الدويل يف والية واشنطن، وطارت لنحو 30 دقيقة.
واس�تخدمت الطائ�رة محرك م�ن نوع »مانغن�ي ٥00« بدال م�ن املحرك 
التوربيني املعتاد. وقال رواي غانزارس�كي، رئيس رشكة »ماغنيكس« إن 

الرحلة تمت بنجاح بالغ ولم يظهر خاللها أي عوائق أو مشاكل.
ويمك�ن لتلك الطائرة الحالية أن تنقل ما بني 4 إىل ٥ ركاب فقط، ملس�افة 

100 ميل.

تعرف اىل أكرب طائرة كهربائية
 يف العالـم

اخرتاع جهاز لتعقيم النقود والقضاء عىل فريوس كورونا بثوان
أعل�ن معهد غاليلو غالي�يل، اإليطايل، عن 
اخرتاع جهاز يمكنه القضاء عىل فريوس 
كورون�ا املنتق�ل ع�رب العم�الت النقدية 

الورقية.
الجه�از اخرتع�ه طال�ب معه�د غاليل�و 
الش�غوف بالتكنولوجيا والبحث العلمي، 
ڤيوري�ل يونوت بوهوتيت�ش، حيث يعترب 

آلة لغسيل النقود.
وأظه�رت دراس�ات س�ابقة، أن م�رض 
كوفي�د-19 يمكن�ه االنتقال ع�ن طريق 
العم�الت النقدية حيث لدي�ه قدرة كبرية 

ع�ىل البقاء عىل األس�طح امللس�اء، بما فيها 
الورق أيضا.

ويعترب اليورو العملة الرسمية يف أوروبا ويتم 
طباعت�ه ع�ىل الورق ث�م يضاف إلي�ه عالمة 

مائية وورق�ة معدنية، وفق�ا لوكالة »آكي« 
اإليطالي�ة. وبم�ا أن امل�ال هو أحد الوس�ائل 
الرئيسية النتقال العدوى، بسبب انتقاله بني 
أيدي الجميع، لذلك يعترب الجهاز وسيلة آمنة 
للتخلص م�ن خطر انتقال ف�ريوس كوروما 

املستجد.
ويمكن تش�غيل الجهاز عن طريق وضع 
الورق�ة النقدية عىل الجزء املتحرك لآللة، 
ال�ذي يت�م دفع�ه داخ�ل الجه�از، حيث 
تنت�ج املصابيح عىل الط�ول املوجي 18٥ 
نانوم�رت، األوزون الذي ي�ؤدي إىل قتل أي 

نوع من مسببات األمراض«.
وخ�الل 3 ث�وان، يمك�ن س�حب الج�زء 
املتحرك لتتمكن بعد ذلك استخدام النقود 
بأمان تام. م�ا زال الجهاز قيد التصميم، 
ولم يتم إنجازه بعد بسبب حالة اإلغالق. 
وق�د تم اختي�ار امل�رشوع من قب�ل معرض 
)Make Usa( العلمي، الذي سيكون افرتاضيا 
هذا العام نظرا لحال�ة الطوارئ الناجمة عن 

تفيش كوفيد-19.

ثب�ت الخرباء أنه ليس م�ن الروري التخلص 
تماًم�ا من األطعمة الدهنية يف النظام الغذائي، 
حي�ث م�ن املع�روف أن تن�اول األطعم�ة التي 
تحت�وي عىل نس�بة عالية م�ن الده�ون يؤثر 
سلًبا عىل الصحة، لكن العلماء ينصحون بعدم 

التخلص كليا منها.
أجرى خ�رباء أمريكيون دراس�ة ع�ىل الفرئان 

املختربي�ة الحوام�ل، حي�ث ت�م تقس�يمها إىل 
مجموعت�ني: األوىل ت�م إدراج أطعم�ة دهني�ة 
بنس�بة 40% م�ن املعتاد، أم املجموع�ة الثانية 

وفق النظام الغذائي العادي.
ووجد الباحثون أن صحة الفرئان يف املجموعتني 
لم تتأثر أبدا. ومع ذل�ك، قام الباحثون بتحليل 

صحة األطفال بعد مرور سنة ونصف.

وتبني أن الفرئان التي تناولت أمهاتها األطعمة 
االختب�ارات  يف  أفض�ل  أداؤه�ا  كان  الدهني�ة 
اإلدراكية وأدمغتها كانت تش�يخ بش�كل أبطأ 
من الفرئان من املجموع�ة الثانية، وفق موقع 

.”glavufa“
ويرج�ح العلم�اء أن فوائ�د األطعم�ة عالي�ة 

الدهون للدماغ ترجع إىل إنتاج بروتني خاص.

دراسة علمية: األطعمة الدهنية ليست ضارة

قام�ت الدكتورة ش�ارلوت فرانك، يف مخترب الربوفيس�ور ريتش�ارد باين 
بأس�رتاليا، ألول م�رة بصن�ع بروتين�ات “إيفاس�ني” )Evasin( املضادة 

لاللتهابات املوجودة يف لعاب القراد.
ويعمل بروتني “إيفاس�ني”، يف دم اإلنس�ان، عىل قم�ع فئة من بروتينات 
اإلرس�ال، ولهذا الس�بب عن�د لدغة البق لن�ا، ال نالحظ غالب�ا أنه اخرتق 
جلدنا. ويريد العلماء اآلن أن يروا كيف يمكن اس�تخدام هذه الربوتينات 
لعالج األمراض البرشية، بما يف ذلك االس�تخدام املحتمل اللتهاب الرئة يف 

أمراض الجهاز التنفيس، مثل “كوفيد-19”.
ويطور القراد ترس�انة كبرية من الربوتينات اللعابية النش�طة بيولوجيا 
الت�ي يضخه�ا يف مواقع اللدغة عىل جس�م املضيف. والت�ي تعمل بمثابة 
مس�كنات األلم وتس�اعد ع�ىل تثبيط االس�تجابة االلتهابي�ة، بما يمكن 
الحرشة من التهرب من كش�فها بواسطة جهاز املناعة يف الكائن املضيف 
له�ا، وهذا يعني أنها يمكن أن تتغذى لعدة أيام دون علم الكائن املضيف، 

بحسبما قاله باين.

صنع بروتني من لعاب القراد قد حيمل 
»مفتاح« عالج »كوفيد-19«


