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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
الثالث�اء، أن�ه ل�ن يس�مح ب�أن تك�ون حلول 
األزم�ة املالي�ة عىل حس�اب حق�وق املوظفني 

واملتقاعدين ومستحقي الرعاية. 
وق�ال الكاظم�ي، يف تغري�دة عىل توي�ر، » لن 
نس�مح بأن تك�ون حل�ول األزم�ة املالية عىل 
حس�اب حق�وق املوظف�ني م�ن ذوي الدخ�ل 
الرعاي�ة  ومس�تحقي  واملتقاعدي�ن  املح�دود 
االجتماعي�ة«. وأض�اف أن »قرارنا هو خفض 
الخاص�ة  والدرج�ات  الرئاس�ات  مرتب�ات 
والوظائ�ف العلي�ا وإيقاف مزدوج�ي الرواتب 
والوهميني وترشيد اإلنفاق الحكومي«، مشدداً 

بالقول »مصممون عىل تجاوز األزمة معاً«.
وأمس الثالث�اء، عقد مجلس الوزراء جلس�ته 
االعتيادي�ة الرابعة برئاس�ة الكاظمي، واتخذ 
عدداً من القرارات.  وذكر بيان للمكتب اإلعالمي 
لرئي�س مجل�س ال�وزراء تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي«، نس�خة من�ه، أن »الكاظمي قّدم يف 
بداية الجلس�ة عرض�اً مفصالً ع�ن زيارته إىل 
محافظ�ة كركوك، وإرشافه املبارش عىل س�ر 
العملي�ات العس�كرية، )أبطال الع�راق- نرص 
السيادة(، والتي انطلقت فجر الثالثاء، ملالحقة 
فلول تنظيم داعش يف املناطق التي تتواجد فيها 
بؤر إرهابية تنفذ من خاللها أنشطة تستهدف 
أمن تلك املناطق واستقرارها.    وأكد الكاظمي 
أن »النتائج األولية للعمليات العس�كرية تبّش 
بالخ�ر، وأن الحكوم�ة مصممة ع�ىل تحقيق 

األمن واالستقرار يف عموم البالد«.  
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الكاظمي للعراقيني: سنتجاوز األزمة معا
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البديري: وزير الدفاع يتعرض لـ »محلة مسعورة« من متصيدين باملاء العكر
وزير العمل يعلن إعداد ملحق يتضمن دفع رواتب احلامية شهريًا
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حمافظ واسط يطمئن موظفي
 صندوق دعم واسط ويدعوهم إلعطاء 

مهلة لرصف خمصصاهتم

البنك املركزي يوجه رشكات 
الدفع االلكرتوين بإلزام وكالئها 

االعالن عن تفاصيل خدماهتا

الـرافـديـن
 يطلـق رواتـب منتسـبـي 

الداخلية الكرتونيًا

       بغداد / المستقبل العراقي

حث الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، حكام الواليات عىل 
فرض »السيطرة« عىل االحتجاجات التي انتشت يف شتى 
أنحاء الواليات املتحدة بعد مقتل رجل أس�ود البشة وهو 

قيد االعتقال.
وق�ال ترامب لحكام الوالي�ات إن ردهم يف مواجهة بعض 
أس�وأ االضطرابات املدني�ة والعرقية منذ عق�ود، جعلهم 

يبدون ضعفاء.
وبحس�ب تقارير، دعا الرئي�س األمريكي حكام الواليات، 
يف مؤتم�ر عرب الفيديو، إىل إقرار حمالت اعتقال واس�عة، 

وسن تشيعات ُتجرّم حرق علم الواليات املتحدة.
وقال ترامب إن الحكام س�يبدون »كمجموعة حمقى« إن 

لم يتخذوا إجراءات قاسية.
لك�ن البيت األبيض ق�ال إن تعليقات ترام�ب انتزعت من 

سياقها.
وقال�ت متحدثة باس�م الرئيس األمريك�ي إن ترامب كان 
يش�جع حكام الواليات عىل تكثي�ف اعتمادهم عىل قوات 

الحرس الوطني.
ولم يتحدث الرئيس ترامب يف خطاب عام بشأن األحداث، 
وعوض�ا ع�ن ذلك لجأ إىل موق�ع توير ليلق�ي باللوم عىل 

متشددين يساريني.

      بغداد / المستقبل العراقي

أرشف القائ�د العام للقوات املس�لحة 
س�ر  ع�ىل  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
العملي�ات العس�كرية، الت�ي انطلقت 
فج�ر أم�س الثالث�اء، ملالحق�ة بقايا 
اإلرهاب�ي يف مناط�ق  داع�ش  فل�ول 
جنوب غرب كركوك والحدود الفاصلة 
بني محافظتي صالح الدين وكركوك، 
وأطل�ق الكاظمي عىل العمليات اس�م 

)أبطال العراق- نرص السيادة(.
وكان القائد العام للقوات املسلحة قد 

أجرى زيارة إىل املقر املتقدم للعمليات 
ف�ور  وعق�د  كرك�وك،  يف  املش�ركة 
وصوله للمقر اجتماع�ا مع القيادات 
العس�كرية واألمنية لالطالع عىل سر 

العمليات العسكرية هناك.
وتفّقد الكاظمي القطعات العسكرية 
ن�رص   - الع�راق  )أبط�ال  لعملي�ات 
السيادة(، وحّيا أبطال القوات املسلحة 
يالحق�ون  وه�م  كاف�ة،  بصنوفه�ا 
عصاب�ات داع�ش وتجفي�ف مناب�ع 
اإلره�اب، يف ظ�ل الظ�روف الصعب�ة 
والتحديات العديدة التي يمر بها البلد. 

وتفق�د القائد العام للقوات املس�لحة 
قيادة الفرقة املدّرعة التاس�عة واطلع 
عىل س�ر عملي�ات ) أبط�ال العراق - 
نرص الس�يادة( ضمن قاطع الفرقة، 
الش�مال  عملي�ات  قاط�ع  زار  كم�ا 
للحشد الشعبي املش�ارك يف العمليات 

العسكرية الجارية هناك.
وأك�د الكاظم�ي أن »الق�وات األمنية 
ستس�تمر يف مالحق�ة بقاي�ا تنظي�م 
داع�ش اإلرهابي وإلق�اء القبض عىل 
املطلوبني والقضاء عىل البؤر اإلرهابية 
لتعزي�ز األم�ن واالس�تقرار يف عم�وم 

الب�الد«. وزار رئيس مجل�س الوزراء 
إح�دى العوائ�ل الت�ي تس�كن قري�ة 
الس�عيدي بقضاء داقوق يف محافظة 
كركوك لالطمئنان عىل أحوالهم، ودعا 
الق�وات األمني�ة اىل حماي�ة املواطنني 

وممتلكاتهم العامة والخاصة.
كما دعا الكاظم�ي القوات األمنية إىل 
حماي�ة املواطنني وممتلكاتهم العامة 
والخاصة ضمن عملية املرحلة الثانية 

من }أبطال العراق- نرص السيادة{.

التفاصيل ص2
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الزوراء مفتخرًا بجمهوره:
 انجازكـم يضاف اىل إنجـازات 

النوارس الكبرية

ص2

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


Apago PDF Enhancer

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2148 )  June   Wed   3  2020    

وزير العمل يعلن إعداد ملحق يتضمن دفع رواتب احلامية شهريا
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية عادل حاشوش، أمس الثالثاء، إعداد ملحق 
ملرصف الرافدين يتضمن تعديل موعد رصف رواتب الحماية االجتماعية.

وق�ال حاش�وش إن »ال�وزارة تعمل عىل إط�الق الروات�ب أو اإلعان�ات االجتماعية 
للمس�تفيدين من الحماية ش�هرياً بدالً من كل ش�هرين، وتوصل�ت إىل نتائج جيدة 
بهذا الش�أن«. وأض�اف أن »وزارة العم�ل لديها عقد أبرم الع�ام 2009 مع مرصف 
الرافدي�ن يتعلق برواتب الحماية االجتماعية، وه�و بحاجة اىل ملحق جديد يتضمن 
الدفع شهرياً بدل من كل شهرين«. وأشار إىل أن »إطالق الرواتب شهرياً يرتتب عليه 
بعض االلتزامات املالية، ولكن الوزارة اس�تطاعت تجاوزها من خالل التفاوض مع 
اإلدارة العام�ة مل�رصف الرافدين«. وبني أن وزارته وصل�ت اىل مراحل أخرية يف إعداد 
ملحق للعقد يتضمن الدفع ش�هرياً، وهنالك ب�وادر بالوصول إىل اتفاق نهائي خالل 

األيام القليلة املقبلة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثالثاء، 
أن�ه لن يس�مح ب�أن تكون حل�ول األزم�ة املالية عىل 
حس�اب حقوق املوظف�ني واملتقاعدين ومس�تحقي 

الرعاية. 
وقال الكاظمي، يف تغريدة عىل تويرت، » لن نسمح بأن 
تكون حلول األزمة املالية عىل حساب حقوق املوظفني 
م�ن ذوي الدخ�ل املح�دود واملتقاعدين ومس�تحقي 

الرعاية االجتماعية«.
وأض�اف أن »قرارن�ا هو خف�ض مرتبات الرئاس�ات 
والدرجات الخاصة والوظائف العليا وإيقاف مزدوجي 
الروات�ب والوهمي�ني وترش�يد اإلنف�اق الحكومي«، 

مشدداً بالقول »مصممون عىل تجاوز األزمة معاً«.
وأمس الثالثاء، عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية 
الرابعة برئاسة الكاظمي، واتخذ عدداً من القرارات.  

وذك�ر بيان للمكتب اإلعالم�ي لرئيس مجلس الوزراء 
تلقت »املستقبل العراقي«، نسخة منه، أن »الكاظمي 
ق�ّدم يف بداية الجلس�ة عرضاً مفصالً ع�ن زيارته إىل 
محافظة كركوك، وإرشافه املبارش عىل سري العمليات 
العس�كرية، )أبطال الع�راق- نرص الس�يادة(، والتي 
انطلقت فج�ر الثالثاء، ملالحقة فلول تنظيم داعش يف 
املناطق التي تتواجد فيها بؤر إرهابية تنفذ من خاللها 

أنشطة تستهدف أمن تلك املناطق واستقرارها.   
وأكد الكاظمي أن »النتائج األولية للعمليات العسكرية 
تب�ّ� بالخ�ري، وأن الحكوم�ة مصممة ع�ىل تحقيق 

األمن واالستقرار يف عموم البالد«.  
وتحّدث رئيس مجلس ال�وزراء عن »جهود الحكومة 
واهتماه�ا بمواجه�ة جائح�ة كورونا، الت�ي تعد من 
التحدي�ات الكبرية«، مبين�اً أن الحكوم�ة تضع هذه 
الجائح�ة وتداعياتها ع�ىل رأس أولوي�ات اهتمامها، 
وش�دد عىل أهمي�ة االلت�زام بالتداب�ري الوقائية التي 

أقرتها اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية«.  
وق�ّدم وزير الصح�ة »رشح�اً مفصالً ع�ن تطورات 

الوض�ع الصحي يف ظ�ل الجائح�ة، وع�دد اإلصابات 
والوفي�ات، وجه�ود املؤسس�ات الصحي�ة يف تقدي�م 
الخدمات الطبية للم�رىض، واإلجراءات التي اتخذتها 
ال�وزارة م�ن أج�ل تطوي�ق الوب�اء والحّد م�ن زيادة 
اإلصاب�ات«.   فيما ق�ّدم وزير املالية »تقريرا ش�امال 
ع�ن الوضع املايل والديون وص�ادرات العراق النفطية 
واإلي�رادات املتاح�ة، والتحدي�ات الت�ي تواج�ه البلد 
ماليا، والحلول واإلج�راءات الواجب اتخاذها من قبل 

الحكومة بشأن اإلنفاق«.  
  وناق�ش املجل�س املوضوع�ات املُدرجة ع�ىل جدول 

أعماله، واتخذ القرارات اآلتية:  
أوال/ اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح 
يف االمتحانات العامة للصف الس�ادس االبتدائي للعام 
ال�درايس الح�ايل )2019-2020(، والس�ماح للتالميذ 
الراس�بني بأداء امتحانات الدور الثاني يف جميع املواد 
التي رسبوا فيها.  وقيام وزارة الرتبية بإعداد تعليمات 

وضع االمتحانات العامة واملدرسية وتحديد مواعيدها 
وأسس ضبطها وموازين درجاتها ونتائجها الخاصة 
بكل مرحلة دراس�ية، تنفيذا ألح�كام املادة )19( من 

قانون وزارة الرتبية ذي الرقم )22( لسنة 2011.  
ثاني�ا/ املوافق�ة ع�ىل تعديل الفق�رة ) 2( م�ن قرار 
مجلس الوزراء ذي الرقم )52( لس�نة 2018، بش�أن 
م��وع اتفاقي�ة تجن�ب االزدواج الرضيب�ي، ومنع 
الته�رب من دف�ع الرضائ�ب املفروضة ع�ىل الدخل، 
ورأس امل�ال بني حكومة جمهوري�ة العراق وحكومة 
جمهورية التش�يك، اس�تنادا اىل أحكام امل�ادة )80/ 
سادس�ا( من الدستور، وتخويل وزير املالية صالحية 

التفاوض والتوقيع عىل م�وع االتفاقية.  
ثالث�ا/ املوافقة عىل تعديل قرار مجل�س الوزراء، ذي 
الرقم )260 لس�نة 2018(، بشأن استيفاء الغرامات 

التأخريية ليتنّسب كاآلتي:  
ش�طب مبال�غ الغرام�ات التأخريية املرتتب�ة لصالح 
ال�كة العامة للموانىء عن العوائد واألجور املتعلقة 
بخ�زن مس�قفات ملعب املين�اء األوملب�ي يف ميناء أم 
قرص، بش�أن ش�حنة الهي�كل الحديدي، اس�تنادا اىل 
أحكام املادة )46/ خامسا وتاسعا( من قانون االدارة 
املالية االتحادية، ذي الرقم )6( لسنة 2019، بالتنسيق 
مع وزارتي الش�باب والرياضة والنقل، وفتح مجلس 
تحقيقي بشأن املوضوع من قبل الجهات ذات العالقة 

تتوىل محاسبة املوظفني املقرصين.  
رابعا/ تجهيز وزارات ) الدف�اع، والداخلية والصحة، 
واملوارد املائية( وتش�كيالتها، بم�ادة البنزين باآلجل 
اىل نهاية الس�نة الحالية بعد قيام ال�وزارات املذكورة 
آنف�ا وتش�كيالتها بإرس�ال جدول رس�مي ش�هري 
باحتياجاته�ا من املادة املذكورة آنفاً اىل وزارة النفط، 
وتسجل املبالغ املالية عىل ذمة الوزارات املذكورة آنفاً 
وتش�كيالتها، وترصف الحقاً عند إقرار التخصيصات 

املالية يف قانون املوازنة العامة االتحادية.  
وق�رر مجل�س الوزراء عقد جلس�ة خاصة ملناقش�ة 
األزمة املالية الراهنة واإلجراءات املطلوب اتخاذها«. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أرشف القائد العام للقوات املسلحة مصطفى 
الكاظمي، عىل س�ري العمليات العس�كرية، 
الت�ي انطلق�ت فجر أمس الثالث�اء، ملالحقة 
بقاي�ا فل�ول داع�ش اإلرهاب�ي يف مناط�ق 
جن�وب غرب كركوك والح�دود الفاصلة بني 
محافظت�ي ص�الح الدين وكرك�وك، وأطلق 

الكاظمي عىل العمليات اسم )أبطال العراق- 
نرص السيادة(.

وكان القائد العام للقوات املسلحة قد أجرى 
زيارة إىل املقر املتقدم للعمليات املش�رتكة يف 
كركوك، وعقد فور وصول�ه للمقر اجتماعا 
م�ع القيادات العس�كرية واألمني�ة لالطالع 

عىل سري العمليات العسكرية هناك.
العس�كرية  القطع�ات  الكاظم�ي  وتفّق�د 

لعملي�ات )أبطال العراق - نرص الس�يادة(، 
وحّيا أبطال القوات املسلحة بصنوفها كافة، 
وه�م يالحق�ون عصابات داع�ش وتجفيف 
مناب�ع اإلره�اب، يف ظ�ل الظ�روف الصعبة 

والتحديات العديدة التي يمر بها البلد.
وتفق�د القائد العام للقوات املس�لحة قيادة 
الفرق�ة املدّرعة التاس�عة واطلع عىل س�ري 
عملي�ات ) أبط�ال العراق - نرص الس�يادة( 

ضمن قاطع الفرقة، كما زار قاطع عمليات 
الشمال للحشد الشعبي املشارك يف العمليات 

العسكرية الجارية هناك.
وأكد الكاظمي أن »القوات األمنية ستستمر 
يف مالحق�ة بقاي�ا تنظي�م داع�ش اإلرهابي 
وإلقاء القب�ض عىل املطلوبني والقضاء عىل 
البؤر اإلرهابية لتعزيز األمن واالس�تقرار يف 
عموم الب�الد«. وزار رئيس مجل�س الوزراء 

إحدى العوائل التي تس�كن قرية الس�عيدي 
بقضاء داقوق يف محافظة كركوك لالطمئنان 
عىل أحوالهم، ودعا القوات األمنية اىل حماية 

املواطنني وممتلكاتهم العامة والخاصة.
كما دعا الكاظمي القوات األمنية إىل حماية 
العام�ة والخاصة  املواطن�ني وممتلكاته�م 
ضم�ن عملي�ة املرحل�ة الثانية م�ن }أبطال 

العراق- نرص السيادة{.

جملس الوزراء يقرر عقد جلسة ملناقشة »األزمة املالية«.. ويتخذ قرارًا خيص طلبة السادس االبتدائي وخيول الرتبية بشأن االمتحانات

الكاظمي للعراقيني: سنتجاوز األزمة معا

العدد )2148(   3     حزيران    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

القائد العام يطلق »أبطال السيادة« ويؤكد: قواتنا ستستمر بمالحقة بقايا »داعش« 
دعا القوات األمنية إىل محاية املواطنني وممتلكاتهم خالل العمليات العسكرية 

        بغداد / المستقبل العراقي

عقدت رئاس�ة مجل�س النواب، أمس 
الثالث�اء، اجتماع�ا للكت�ل واللج�ان 
النيابية، لبحث الفقرات التي يجب أن 
يتضمنها جدول أعمال جلس�ة اليوم 
األربعاء، واس�تمرار عقد الجلس�ات، 
النيابي�ة،  اللج�ان  عم�ل  وتفعي�ل 
م�ع الح�رص عىل اتب�اع اإلج�راءات 
والوقائي�ة  الصحي�ة  واإلرش�ادات 
كاف�ة. ودعا رئي�س مجل�س النواب 
األول  والنائ�ب  الحلب�ويس  محم�د 
حس�ن الكعب�ي، جمي�ع الن�واب من 
مختلف الكتل النيابية إلبداء حرصهم 
الع�ايل والوطني من خ�الل الحضور 
إىل الجلس�ات االعتيادي�ة، والتواج�د 
يف اللج�ان النيابي�ة بما ينس�جم مع 
التحديات املالية واالقتصادية واألمنية 
الراهن�ة، واتخاذ الق�رارات، وإصدار 
القوانني التي تتطلبها املرحلة الراهنة 

للبل�د. وأكدت رئاس�ة مجلس النواب 
أن الس�لطة الت�يعية يجب أن تأخذ 
دوره�ا الفاعل يف مجابه�ة الظروف 
املالية واالقتصادية واألمنية، وإرسال 
رس�ائل اطمئنان واقعية إىل الش�عب 
والرأي العام، وأن غيابها يف وسط كل 
ما يجري غري صحيح مطلقاً. واتفقت 
رئاس�ة مجلس الن�واب مع رؤس�اء 
الكت�ل واللج�ان النيابي�ة الحارضين 
عىل عقد جلس�ة ملجلس النواب اليوم 
األربعاء، يف الس�اعة الواح�دة ظهرا، 

وسيتضمن جدول أعمالها اآلتي: 
املح�ي  االق�رتاض  م��وع قان�ون 
امل�ايل  العج�ز  لتموي�ل  والخارج�ي 
لع�ام 2020، ومناقش�ة تقرير لجنة 
النيابي�ة بخص�وص جائحة  األزم�ة 
كورون�ا، ومناقش�ة تقري�ر اللجن�ة 
األزم�ة  ح�ول  ومقرتحاته�ا  املالي�ة 
املالي�ة، ومتابعة تنفيذ منحة العوائل 

الفقرية.

رئاسة الربملان تتفق مع رؤساء الكتل واللجان 
عىل استمرار عقد اجللسات وإصدار القوانني 

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الصحة العراقي حس�ن التميمي 
نداء اىل العراقيني، أمس الثالثاء، ش�دد فيه 
ع�ىل ب�رضورة الت�زام املواطن�ني بالحظر 
الش�امل ملكافح�ة وب�اء كورونا املس�تجد 
الخط�ري املف�روض حت�ى الخمي�س املقبل 
واملك�وث يف بيوته�م، محذرا م�ن ان االيام 

املقبلة ستشهد وضعاً وبائياً حرجاً.
وأوض�ح أن »الف�رق الصحي�ة والخدمي�ة 
مستمرة يف خطتها لزيارة املناطق املشمولة 
بالخطط الصحية الجراء فحوصات املس�ح 
امليدان�ي للمواطن�ني يف املناط�ق الس�كنية 

وتعفريها«.
وأشار اىل أن القوات االمنية بجميع صنوفها 
الكب�رية  جهوده�ا  مواصل�ة  يف  مس�تمرة 
لف�رض حظ�ر التج�وال الش�امل يف بغداد 
واملحافظات عىل الرغم من وجود خروقات 
متع�ددة كوج�ود تجمعات داخ�ل املناطق 

السكنية وازدحام العجالت والدراجات عند 
السيطرات الرئيسية.

وطالب الوزير املواطنني »بااللتزام بتعليمات 
الحظر الش�امل لتجنب االثار الكارثية التي 

يمكن ان تنشأ عن عدم تطبيقها«.
»اج�راءات  إن  قائ�ال  املواطن�ني  وخاط�ب 
الحظ�ر الش�امل لحركة االف�راد والعجالت 
ومن�ع التجمع�ات هي ليس�ت أمنية وإنما 
لحمايتك�م ومن�ع انتش�ار الوب�اء الخطري 
وخاصة بعد تزاي�د اعداد االصابات يف اغلب 
محافظ�ات العراق واملخاطر التي س�تهدد 
حي�اة كب�ار الس�ن واملصاب�ني باألم�راض 
املزمن�ة واالعت�الالت املناعية وما س�يتولد 

عنها من انتشار خطري للوباء«.
وأض�اف الوزي�ر أن هن�اك ب�ؤراً وبائية قد 
وش�هدت  بغ�داد  العاصم�ة  يف  اكتش�فت 
تس�جيل اع�داد متصاع�دة م�ن االصابات 
وتس�تدعي اتخاذ اج�راءات وقائية رسيعة 
وحاس�مة لتطويق واحتواء انتش�ار الوباء 

فيها. ب�دوره، أك�د وزير الداخلي�ة عثمان 
الغانمي، ان فريوس كورونا بدأ باالنتش�ار 
ملتابع�ة  برئاس�ته  لجن�ة  تش�كيل  معلن�اً 
إج�راءات الحج�ر الصح�ي الوقائ�ي، فيما 
أش�ار إىل وج�ود خطط للتعاي�ش مع وباء 
كورون�ا.  ونقل�ت وكال�ة االنباء الرس�مية 
ع�ن الغانم�ي قول�ه، إن »وب�اء كورونا بدأ 
باالنتش�ار وأص�اب أع�دادا كب�رية، وأنه ال 
س�بيل ملواجهته إال الحظ�ر الوقائي يف ظل 

غياب اللقاح«. 
وأضاف »ش�كلنا لجان�ا يف وزارة الداخلية، 
املجتمعي�ة  ال�ط�ة  أعض�اء م�ن  تض�م 
وأقس�اما أخ�رى م�ن ال�وزارة«، الفت�ا إىل 
»وج�ود خط�ط للتعايش مع وب�اء كورونا 

الذي قد يستمر ألشهر«.
الصح�ة ع�ن  وزارة  أعلن�ت  الغض�ون،  يف 
كورون�ا  بف�ريوس  إصاب�ة   519 تس�جيل 
ووفاة 20 ش�خصاً وهي األعىل التي تسجل 
يف يوم واحد منذ ظهور الوباء يف البالد يف 24 

ش�باط املايض. وقالت ال�وزارة يف بيان عن 
املوقف الوبائي لالٔصابات والوفيات وحاالت 
الشفاء املس�جلة بفريوس كورونا املستجد 
يف العراق وتلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
انه�ا قد انجزت فح�ص 13463 نموذجا يف 
جميع املخت�رات املختص�ة يف البالد وبذلك 
يكون املجم�وع الكي للنم�اذج املفحوصة 
منذ بداية تسجيل املرض يف العراق 251714 
نموذجا فيما سجلت املخترات 519 أصابة 
الب�الد معظمه�ا يف  بالف�ريوس يف عم�وم 
العاصمة بغداد موضحة ش�فاء 233 حالة 
يف حني تجس�ل 20 حالة وف�اة خالل االربع 

والع�ين ساعة املاضية.
واضاف�ت ال�وزارة ان�ه بذل�ك فق�د ارتفع 
عدداالصاب�ات بكورون�ا اىل 7387 وحاالت 
الشفاء اىل 3508 والراقدين يف املستشفيات 
يف   46 بينه�ن  مري�������ض�ا   3644 اىل 
العناية املركزة بم�ا ازدادت حاالت الوفيات 

اىل 235 حالة .

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س الجمهوري�ة الدكت�ور برهم صال�ح  أمس 
الثالثاء يف قرص الس�الم ببغداد، رئيس مجلس القضاء األعىل 

القايض فائق زيدان. وجرى، خالل اللقاء، بحث دور القضاء 
العراقي يف ترس�يخ العدالة وتطبيق القانون من خالل حسم 
ملفات الفس�اد ومعاقبة املتجاوزين عىل املال العام، والتأكيد 
عىل أهمية التعاون والتنس�يق بني الس�لطات الثالث ملراجعة 

القوانني النافذة والعمل عىل إعداد القوانني والت�يعات التي 
تقتضيها املرحلة املقبلة.

كما تم التأكيد عىل مبدأ الفصل بني الس�لطات وتقديم الدعم 
الكامل الستقالل القضاء وبما يحقق العدالة االجتماعية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أب�دى الع�راق، رغبته باالس�تفادة من 
ال�دواء ال�رويس الجدي�د، ض�د فريوس 
»كوفيد – 19«، واتفق الجانبان العراقي 
والرويس عىل إجراء مباحثات لدراس�ة 
خصائ�ص الدواء الرويس ض�د »كوفيد 
19« وإمكاني�ة االس�تفادة من�ه يف   –
العراق، وذلك خالل مكاملة هاتفية، بني 
س�فري العراق لدى روسيا، عبد الرحمن 
حامد الحسيني، وممثي وزارة الصحة 
الروس�ية، إذ يعت�زم الع�راق من خالل 
هذه الخطوة أن يصبح أول دولة عربية، 
تس�تفيد من العق�ار ال�رويس ملواجهة 
انتش�ار فريوس » كوفيد – 19«. وكتب 
السفري العراقي يف تغريدة عىل صفحته 
الرس�مية يف تويرت، »أجريت مكاملة مع 
الس�يد وكي�ل وزير الصح�ة ] الرويس[ 
حول ما طرحته السلطات الروسية من 
نتائج مشجعة لعقار )افيفافري( والذي 
أثبت فاعليته بنس�بة تصل إىل 90 باملئة 
لع�الج املصابني بف�ريوس كورونا، وتم 
االتفاق عىل إجراء مباحثات مع الجانب 
الرويس لدراس�ة خصائص ه�ذا الدواء 
وإمكانية االس�تفادة من�ه يف العراق«. 
ويعت�ر عق�ار »أفيفاف�ري« أول عق�ار 
رويس لعالج املصابني بفريوس كورونا 
املستجد، وتم تطويره بإرشاف مشرتك 
م�ن صن�دوق االس�تثمارات املب�ارشة 
الرويس و«خيمرار« ] ال�كة الروسية 
لصناعة األدوية[، وحصل مس�بقا عىل 

موافقة وزارة الصحة.

وزيـر الصحـة يناشـد املواطنيـن االلتزام باحلظـر والوقايـة
وزير الداخلية: وضعنا خططًا للتعايش مع الوباء

تسجيل )519( إصابة جديدة و)20( حالة وفاة جراء »كورونا«

رئيسا اجلمهورية والقضاء االعىل يبحثان حسم ملفات الفساد 
ومعاقبة املتجاوزين عىل املال العام

العراق أول دولة عربية 
تستفيد من العقار الرويس 

ملكافحة »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

انتقد عضو مجلس النواب عي البديري، أمس الثالثاء، ما سماها »الحملة 
املس�عورة« التي يتعرض لها وزير الدف�اع جمعة عناد، من قب جهات »ال 
يروق لها تصدي ش�خصيات وطنية وذات خرة« للملف األمني يف العراق، 
داعي�اً »املتصيدي�ن باملاء العكر« إىل دعم املؤسس�ات األمنية والعس�كرية 

»بدل تسقيط رجاالتها طمعا بحقيبة وزارية أو مكاسب مادية«.
وقال البدي�ري يف ترصيح صحفي، إن »العراق يم�ر بمنعطف خطري جداً، 
وهن�اك من التحديات ما ال تطيق�ه أعتى دول العال�م، بالتايل فان الوضع 
الراه�ن يجعلنا ملزمني بالبحث عن األمور التي توحد الجميع ملواجهة تلك 

التحديات وليس العكس«.
وأض�اف، أن »املكون الس�ني وأبن�اء املحافظات الغربية هم جزء أس�اس 
م�ن هذا البلد ومن العملية السياس�ية ومن مجتمعن�ا تربطنا بهم أوارص 
ال تع�د وال تحىص، بالتايل فان ما ادىل به وزير الدفاع خالل لقاء تلفزيوني 
لم يكن القصد منه اس�تهداف محافظ�ة أو مكون بل هي معلومات أمنية 
ع�ن مرحلة معينة لتواجد حواض�ن وأوكار داعش اإلرهابي، وقد أوضحت 

الوزارة يف بيان لها املقصد من الترصيح«.
وأش�ار إىل أن »وزي�ر الدفاع له مواقف�ه امل�فة يف مع�ارك التحرير، وهو 
عس�كري عراق�ي ال ينتم�ي ملكون أو لح�زب، بل انتم�اؤه للع�راق أرضاً 
وش�عباً«، منتق�داً »الحملة املس�عورة التي يتعرض لها وزي�ر الدفاع، من 
قبل بعض الجهات التي لم يرق لها تصدي ش�خصيات وطنية وذات خرة 

للملفات األمنية يف العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائب األول لرئيس الرملان حسن كريم الكعبي، أمس الثالثاء، مجلس 
الوزراء ورئيس�ه مصطف�ى الكاظمي، بعدم املس�اس بروات�ب املوظفني 
واملتقاعدين وش�بكة الرعاية االجتماعية وذوي الش�هداء والسجناء، فيم 

أوىص بجملة حلول بينها اسرتداد االموال املنهوبة من كبار الفاسدين. 
وقال الكعبي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، »نؤيد االجراءات 
الحكومي�ة املتعلق�ة بمعالجة االزمة املالية وهبوط اس�عار النفط ، رشط 
عدم املس�اس برواتب موظفي الدولة واملتقاعدي�ن والرعاية االجتماعية ، 
فضال عن ذوي الش�هداء والس�جناء ، باعتبارها رشائح مهمة يف املجتمع 
العراق�ي«. وطال�ب النائ�ب االول لرئيس الرمل�ان، الكاظمي ب�� »التحرك 
العاج�ل ازاء بعض الحلول التي من ش�أنها معالج�ة االزمة املالية وتأمني 
الرواتب ، بينها اس�رتداد االموال املنهوبة لدى كبار الفاس�دين او املوجودة 
يف دول الخارج ، اضافة اىل ترش�يد االنفاق الحكومي وايجاد سبل لتعظيم 
املوارد غري النفطية واحكام الس�يطرة عىل املنافذ الحدودية يف كافة انحاء 
الب�الد وتحوي�ل مواردها اىل خزين�ة الدولة«. واوىص الكعب�ي اىل »التحرك 
العاج�ل الس�تيفاء الديون املرتتبة ع�ىل رشكات الهاتف النقال، وتش�كيل 
لجن�ة عليا لتدقيق بيانات املوظفني يف كل دوائ�ر الدولة يف كل انحاء البالد 
، وتش�كيل لجن�ة اخرى لتدقي�ق االم�وال املنقولة وغري املنقول�ة لكل من 
اس�تلم منصب مدير عام وصع�ودا ، اضافة اىل تفعي�ل موضوع تخفيض 
الس�فارات و امللحقيات واعادة النظر يف الس�فارات التي ال توجد فيها اي 
جالي�ة عراقية او تبادل تجاري مع الدولة االخ�رى ، واعطاء اولوية لدعم 
القطاع الخاص وتوفري س�بل انتعاش�ه وتش�جيع املس�تثمرين وتش�غيل 

جميع املصانع املتوقفة«.

البديري: وزير الدفاع يتعرض لـ »محلة مسعورة« 
من متصيدين باملاء العكر

الكعبي يطرح حلول لتجاوز األزمة املالية ويويص 
باسرتداد »االموال املنهوبة« من الفاسدين

        بغداد / المستقبل العراقي

نفذت قوات الحشد الشعبي، أمس 
الثالث�اء، عملية اس�تباقية للبحث 
عن فلول داع�ش االرهابي يف عمق 
بادية النج�ف االرشف. وذكر اعالم 
الحش�د يف ب�ني، تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه ان« فذت قوات 
الل�واء الثان�ي يف الحش�د الش�عبي 
نفذت عملية اس�تباقية مش�رتكة 

مع قي�ادة رشطة محافظة النجف 
االرشف واملتمثل�ة بمديرية االفواج 
واالس�تخبارات العس�كرية واالمن 
الوطني وقيادة قوات حدود املنطقة 
الخامس�ة وال�طة االتحادية ف2 
ل16 وباق�ي ال�وكاالت األمني�ة يف 

عمق بادية النجف االرشف«.
واش�ار ان« العملية االتباقية تاتي 
لتأم�ني البادية من جي�وب داعش 

االرهابي«.

احلشد الشعبي ينفذ عملية استباقيـة ضد 
»فلول اإلرهاب« يف عمق بادية النجف
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير النقل، نارص حسني بندر الشبيل، 
ان جمي�ع بواخ�ر الرشك�ة العام�ة للنق�ل 
البحري نالت وألول مرة عىل شهادة االمتثال 
الدويل SOC النبعاث ثاني اوكسيد الكاربون 
بعد اس�تكمالها  لكافة املتطلبات األساسية 

بإرشاف هيئة التصنيف الفرنسية.
الش�بيل يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل  وذك�ر 
العراق�ي«، ان« جميع بواخر الرشكة اجرت 
عملي�ات فح�ص ناجح�ة ب�ارشاف هيئ�ة 
التصنيف الفرنس�ية وحصلت عىل ش�هادة 
االمتث�ال الدولية SOC  ،مش�را  ، ان امتالك 
ه�ذه الش�هادة من ش�أنه تمك�ني البواخر 
العراقية من االبح�ار اىل كافة موانئ العالم 

بدون تحفظ او استثناء«.

م�ن جانبه ق�ال مدي�ر عام الرشك�ة محي 
الدي�ن االمارة، ان« ش�هادة االمتث�ال الدويل 

SOC   يف عام 2020 اصبحت شهادة حتمية 
واليس�مح ألي باخرة بالدخول ملوانئ العالم 

ما لم تحصل عىل هذه الش�هادة عن طريق 
فحص الوقود املستخدم للحفاظ عىل البيئة 

العاملية من خطر التلوث ».
يش�ار اىل الرشك�ة العام�ة للنق�ل البح�ري 
اعلن�ت يف 23 م�ن حزي�ران 2018 الحصول 
 )Doc واملطابق�ة  )االمتث�ال  ع�ىل ش�هادة 
م�ن هيئ�ة التصنيف الفرنس�ية BV بعد أن 
طبقت بواخر الرشكة العامة للنقل البحري 
كاف�ة ال�رشوط واملعاي�ر البحري�ة الدولية 
واملطلوبة بحس�ب قوانيني املنظمة البحرية 
الدولية)IMO( وهيئة التصنيف الفرنس�ية 
الت�ي تعترب ثان�ي اكرب هيئ�ات التصنيف يف 

العالم.
إىل ذل�ك، نف�ى وزي�ر النق�ل نارص حس�ني 
الش�بيل، نفي�ا قاطع�ا تعيني أي ش�خصية 
بصف�ة مستش�ار ل�ه بكاف�ة اختصاصات 

الوزارة ومجال النقل.
وق�ال الش�بيل يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »بع�ض مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي تروج مؤخ�را لبعض 
الش�خصيات بتعيينه�م كمستش�ار لوزير 
النق�ل للتأث�ر ع�ىل ال�رأي العام وتش�ويه 

الحقيقة«.
ونف�ى »بش�كل قاطع انه لم يت�م تعيني أي 
مستش�ارا له« مش�دداً ع�ىل »كل من يدعي 
تعينه بصفة مستش�ار عليه تقديم إثباتاته 

الرسمية بدون اي حرج«.
ودع�ا الش�بيل إىل »الدق�ة يف التعام�ل ونقل 
املعلومات والرتكيز عىل العمل املثمر لتقديم 
أفض�ل الخدم�ات للمواطنني خاص�اً ونحن 
نعيش أزم�ة عاملية تحت�اج تكاتفنا جميعا 

للخروج منها بسالمة وأمان.

»SOC« وزير النقل يعلن حصول مجيع بواخر النقل البحري عىل شهادة االمتثال الدويل
نفى أنباء حتدثت عن تعيني مستشار له

   المستقبل العراقي/ الغانم

محم�د  واس�ط،  محاف�ظ  طم�أن 
جمي�ل املياحي، موظف�ي )صندوق 
رصف  تأخ�ر  بع�د  واس�ط(  دع�م 

مخصصاتهم ألشهر.
تلقت�ه  بي�ان  يف  املياح�ي  وق�ال 
انه«نتاب�ع  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
من�ذ أيام حركة االحتج�اج من قبل 
موظف�ي }صن�دوق دع�م واس�ط{ 
ويف الوق�ت ال�ذي نتضام�ن فيه مع 
مطلبه�م الحق بإيجاد ح�ل لتوقف 
مخصصاته�م من�ذ أش�هر بس�بب 
نتيج�ة  املحلي�ة  االي�رادات  توق�ف 

للظروف االستثنائية التي يعيشها بلدنا«.
وأض�اف »هنا البد م�ن التأكيد عىل جملة من 

األمور:
1- أن دي�وان املحافظة س�عى قبل س�نة من 
اآلن لتنظي�م وض�ع العقود بش�كل رس�مي 
وقانوني وعندما كان أرتباط العقود بمجلس 
املحافظ�ة يف حينها تم تحديد املوارد التي من 
خاللها يمول القانون واملحافظة منفذه لذلك 

بإعتبارها جهة تنفيذ ليس اال.
2- منذ أشهر س�عت املحافظة بالتعاون مع 
الن�واب بإيجاد حل جذري ملش�كلة العقود يف 

الصندوق.
3- منذ أيام نحن والنواب يف بغداد إليجاد حل 
والضغ�ط ع�ىل وزارة املالي�ة واالمانة العامة 

لحسم املوضوع.
4- م�ن ح�ق املوظف�ني التظاه�ر واملطالبة 
بالحقوق املرشوعة وبم�ا أن جميع العاملني 

الدول�ة  يف  موظف�ني  الصن�دوق  يف 
وفيه�م اصح�اب ش�هادات عليا ال 
يلي�ق به�م أن يس�تغل أحتجاجهم 
بع�ض اصحاب النف�وس الضعيفة 
الذي�ن هددوا بعض الدوائر الخدمية 
وتعرضوا للمنشآت الخدمية وهؤالء 
مرضته�م أكث�ر م�ن نفعه�م دوماً 
القانونية  بالط�رق  الحقوق تؤخ�ذ 

الصحيحة.
5- ادع�و الجمي�ع إلعط�اء مهل�ة 
معقولة للمحافظة والنواب لحس�م 
االم�ر م�ع الحكوم�ة وحينم�ا نجد 
االب�واب مغلق�ة وال توج�د حل�ول 
س�نعلمكم بذلك ونتضامن معكم يف 

الخروج امام الجهات الحكومية املركزية.
ملوظف�ي  بالق�ول  بيان�ه  املياح�ي  واختت�م 
الصن�دوق »أع�رف فيك�م الكثري�ن يعانون 
من مش�اكل مادية كبرة وترضرت عوائلكم 
بشكل مبارش نطمح بصربكم لنا وما هي اال 
أيام ويتم معالجة االمر بش�كل جاد وسننفذ 
الجه�ات  أي ق�رار بصالحك�م يص�در م�ن 

املختصة.

حمافظ واسط يطمئن موظفي صندوق دعم واسط 
ويدعوهم إلعطاء مهلة لرصف خمصصاهتم

البنك املركزي يوجه رشكات 
الدفع االلكرتوين بإلزام وكالئها 

االعالن عن تفاصيل خدماهتا
    بغداد / المستقبل العراقي

املرك�زي،  البن�ك  وج�ه 
رشكات الدف�ع االلكرتون�ي 
االع�الن  وكالئه�م  بإل�زام 
ع�ن  عمله�م  مق�ر  يف 
تفاصيل الخدم�ات املقدمة 
ونس�ب االج�ور والعموالت 
املس�تقطعة بش�كل واضح 
ورصيح.وقال البنك يف بيان 
العراقي«،  »املستقبل  تلقته 
إنه »لغرض تنظيم عمليات 
الس�حب النق�دي من خالل 

استخدام نقاط البيع يدعو البنك املركزي العراقي املصارف ورشكات 
الدفع االلكرتوني املرخص�ة بإلزام وكالئهم »االعالن يف مقر عملهم 
عن تفاصيل الخدمات املقدمة ونسب االجور والعموالت املستقطعة 
بش�كل واض�ح ورصيح«.واه�اب البن�ك باملواطن�ني »التأك�د من 
العموالت املس�تقطعة الظاهرة يف رشيط السحب الخاص باألجهزة 
والتي يجب ان تتناسب مع تعليمات البنك املركزي«.واضاف البيان: 
»س�بق للبنك املركزي ان حدد س�قف الس�حبة الواح�دة من نقاط 
البيع وهي 2 مليون دينار عىل ان يكون الحد االعىل للعمولة 0.006 

للمبلغ املسحوب وال تقل عن 2000 دينار.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر التخطيط خال�د بتال 
النجم عن وضع خطة تضمن عدم 
توقف املشاريع االستثمارية بسبب 

األزمة املالية.
وذك�رت وزارة التخطي�ط يف بي�ان 
أن  العراق�ي«  »املس�تقبل  تلقت�ه 
»بت�ال النج�م، بحث م�ع محافظ 
واسط محمد جميل واقع املشاريع 
الخدمية واالس�تثمارية املس�تمرة 
والجديدة، التي يج�رى تنفيذها يف 

املحافظ�ة ، وآلي�ات توف�ر التخصيصات 
املالية املناس�بة لتمويلها، بعد اس�تكمال 

جميع املتطلبات الخاصة بتلك املشاريع.
وأكد بت�ال حرص ال�وزارة عىل اس�تمرار 
املشاريع االستثمارية، التي يجرى تنفيذها 
يف جميع املحافظات، وعدم توقفها، بسبب 

األزمة املالية التي يواجهها العراق.
جمي�ع  يف  املحلي�ة  الحكوم�ات  ودع�ا 
تل�ك  تقدي�م  يف  اإلرساع  اىل  املحافظ�ات، 
املتطلب�ات، ليتس�نى ل�وزارة التخطي�ط، 
توف�ر  يف  الالزم�ة،  اإلج�راءات  اتخ�اذ 
التخصيصات املالية املمكنة يف ظل ظروف 

األزمة املالية الراهنة.

وزير التخطيط يكشف خطة تضمن عدم 
توقف املشاريع االستثامرية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت وزارة النفط، توضيحاً بشأن تعيني خريجي معاهد التدريب 
للعام الدرايس 2019 .

وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي« ، أن »الدائرة 
اإلداري�ة واملالي�ة يف ال�وزارة قام�ت بمفاتح�ة وزارة املالية لغرض 

إضافة الدرجات الوظيفية والتخصيصات املالية لغرض تعيينهم«.
وأش�ارت اىل »االتف�اق ع�ىل تزوي�د وزارة املالي�ة بكش�ف تفصييل 
بالتخصيص�ات املالي�ة لكل رشك�ة، بناًء ع�ىل طل�ب وزارة املالية، 
مؤك�دة مفاتحة رشكاتنا النفطية لهذا الغ�رض وتم إنجاز وتنظيم 
الجداول من الدائرة اإلدارية واملالية وإرسالها اىل وزارة املالية لغرض 
إضافة الدرج�ات والتخصيصات املالية بتاري�خ 2020/4/30، مع 
االستفس�ار ع�ن إمكانية مب�ارشة الخريجني بالتعي�ني قبل صدور 

قانون املوازنة االتحادية لعام 2020«.
وأك�دت أن »الدائ�رة اإلداري�ة بانتظ�ار رد وزارة املالي�ة ع�ىل كتاب 
وزارتن�ا ، من أج�ل املبارشة باإلج�راءات األصولية وف�ق التعليمات 
الواردة منها، مبينة أن قس�م إدارة املوارد البرشية يف الدائرة اإلدارية 
عىل تواصل مبارش مع ممثلني عن الخريجني حيث يتم اطالعهم عىل 

إجراءات الوزارة بهذا الصدد« .
وج�ددت الوزارة بحس�ب البيان حرصها عىل »حس�م هذا املوضوع 
وفق اإلجراءات األصولية، الفتة اىل انه سيتم اإلعالن يف موقع الوزارة 

عن اإلجراءات الالحقة بعد ورود إجابة وزارة املالية.

النفط توضح بخصوص 
تعيني خرجيي معاهد 

التدريب

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رف الرافدين عن إط�الق رواتب منتس�بي مقر وزارة 
الداخلي�ة واملديري�ات التابعة لها عن طريق بطاقة املاس�رت كارد 

الدولية.
وقال املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه ، انه  »تم رصف رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية 
الكرتوني�ا عرب املاس�رت كارد ومن الذين تم توط�ني رواتبهم عىل 

مرفنا«.
وأش�ار اىل ان�ه »بإمكان املنتس�بني اس�تالم رواتبهم من ش�بكة 
فروعنا املنترشة يف بغداد واملحافظات أو عن طريق مكاتب منافذ 

الرف ويف اي مكان يتواجدون فيه.

الرافدين يطلق رواتب 
منتسبي الداخلية الكرتونيًا

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد، تهيئة عدد من املش�اريع الخدمية ال سيما ما 
يخص شبكات املجاري وبانتظار اقرار املوازنة العامة الطالقها.

وقالت االمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»دائ�رة مجاري بغداد اح�دى مالكات امانة بغ�داد قامت باعداد 
التصامي�م والكلف الخاصة بانش�اء ش�بكات املج�اري لعدد من 
املح�الت الس�كنية ال س�يما املحل�ة ) 446 ب ( واملحل�ة ) 659 ( 

ضمن مناطق الغزالية والشعلة شمال غربي العاصمة«.
 واضافت، ان »املالكات ستبارش بعد اقرار املوازنة وبالتنسيق مع 

عدد من املؤسسات والشخصيات الحكومية.

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف وزير املوارد املائية مهدي رشيد للمربد فيما يخص الخزين 
املائ�ي للب�الد بالق�ول »أنا ض�د التري�ح بمجمل ذل�ك الخزين 
وتفاصيله )باألرقام( لك�ن الخزين املوجود حاليا يلبي متطلبات 
الب�الد بغض النظر عن ذك�ر األرقام، ألن ه�ذا املوضوع ال يخدم 
أحدا سوى الوزارة اما املواطن البسيط والفالح املستخدم للمياه 
يبح�ث عن )هل توجد لديه حصص؟( ونحن نطمنئ الجميع بأن 

الخزين يلبي كل املتطلبات«.

امانة بغداد: ننتظر املوازنة لتنفيذ 
عدد من املشاريع اخلدمية

وزير املوارد: نطمئن اجلميع بأن 
اخلزين يلبي كل املتطلبات

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل / الرشكة العامة لسكك حديد العراق، نقل )5( احواض اضافية للمشتقات 
النفطية داخل منطقة س�كك الحقالنية لدخولها ضمن حملة التاهيل التي نظمتها الرشكة 
.وقال مدير عام الرشكة طالب الحس�يني يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»تم ايضا نقل)60( عجلة لخدمة الش�احنات املتواجدة عىل خط الجنوب عرب اليات الس�كك 
بس�بب بعض االرضار التي لحقت بالجس�ور التي تربط قضاء حديثة بالفلوجة بأعتبارها 
عج�الت صالحة للعمل واالس�تخدام من محط�ة قطارالحقالنية إىل محط�ة قطار الفلوجة 
لغرض وصولها اىل العاصمة بغداد بأرسع وقت«.واضاف البيان: »كما شهدت سكك منطقة 
الحقالني�ة حملة تضمنت القيام بسلس�لة من اعمال املناقلة لعدد م�ن العربات والحاويات 

واحواض نقل املشتقات النفطية )النفط االسود( بني محطتي قطار الحقالنية والفلوجة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة العامة للكم�ارك، الثالثاء، 
تسجيل مخالفة ملستلزمات طبية منتهية 

الصالحية يف كمرك ام قر الشمايل«.
وذك�رت الهيئة، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إنه »تم تش�كيل 
ت�م  الش�مايل  ام ق�ر  لجن�ة يف كم�رك 
بموجبها فتح  حاوية حجم 40 قدم   عدد  

)1(  تحتوي عىل مستلزمات طبية )شاش 
ومعقمات ومعجون اسنان والصق جروح 
(منتهي�ة الصالحي�ة ومخالف�ة ل�رشوط 
الخزن الصحي كون الحاوية غر مربدة يف 

الرصيف 11  )من الحاويات املرتوكة(«.
األج�راءات  اتخ�اذ  »ت�م  أن�ه  وأضاف�ت، 
القانونية بح�ق املخالفات  وفقا لقانونها 
الناف�ذ رق�م 23لس�نة 1984املع�دل كون 

املواد املذكورة مخالفة للضوابط.

النقل: »5« احواض اضافية للمشتقات النفطية تم نقلها 
داخل منطقة سكك احلقالنية

تسجيل خمالفة ملستلزمات طبية منتهية 
الصالحية يف كمرك ام قرص الشاميل

العيداني: أرسلنا بالزما الدم مليسان وسندرب أطباءها على تطبيق طريقة ملعاجلة املصابني بـ«كورونا«

حمافظ البرصة يستقبل ممثلني عن األجور اليومية ويؤكد متديد عملهم يف دوائر املحافظة
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اس�تقبل محاف�ظ البرة املهندس اس�عد عبد 
األم�ر العيدان�ي مجموع�ة م�ن املمثل�ني عن 
املوظف�ني م�ن األج�ور اليومية البال�غ عددهم 
)30( ال�ف درجة وظيفية حيث ت�م التطرق إىل 
موض�وع رصف الروات�ب الخاص�ة باألجراء يف 
دوائر الدول�ة.  وقال العيدان�ي يف بيان صحفي 
ص�در عن مكتب�ه االعالمي الخ�اص أنه أوضح 
خالل لقائه مع بعض املمثلني من التنس�يقيات 
الخاصة باألجور اليومية إىل ان األموال موجودة 
لكن اىل االن فان وزارة املالية لم تصدر أي كتاب 
رس�مي بخصوص إعط�اء املوافق�ات الخاصة 
بتخصي�ص األموال ورصفه�ا للعاملني يف دوائر 
الدولة من األجور اليومية الذين تم تعيينهم بعد 
أن ظهرت أس�مائهم يف قرع�ة املدينة الرياضية 

واالقضية والنواحي يف الفرتة املاضية.
من جانب�ه، بني املمث�ل عن األج�ور اليومية يف 
محافظة البرة عمار الزيدي أنه تم مناقش�ة 
حقوق ال�)30( الف درجة وظيفية ومستحقات 

الروات�ب مع رئيس الحكوم�ة املحلية، مبيناً ان 
وزارة املالية إىل االن لم تعطي املوافقات لرف 
الرواتب، مؤكداً أن املحافظ اكد انه س�يذهب إىل 
العاصمة العراقية بغداد ملتابعة موضوع رصف 

املستحقات الخاصة باألجور اليومية.
ولفت الزيدي أن محافظ البرة لديه استجابة 
تج�اه رشيح�ة )30( ال�ف درج�ة وظيفي�ة، 
موضح�اً أن املمثل�ني ع�ن اللج�ان التنس�يقية 
الخاصة باألج�ور اليومية التي التقت بمحافظ 
البرة س�تقوم بتوضيح كل م�ا جرى باللقاء 
مع رئي�س الحكومة املحلية لالج�راء اليوميني 
كاش�فاً يف الوق�ت نفس�ه أن املحافظ س�يقوم 
بإص�دار كت�اب رس�مي لتمدي�د عم�ل األجور 

اليومية يف دوائر الدولة.
من جانب آخ�ر، أعلن محافظ البرة املهندس 
أس�عد عبداالمر العيداني عن مساعدة البرة 
ملحافظ�ة ميس�ان، يف املج�ال الطب�ي ملواجهة 

جائحة كورونا.
وق�ال العيدان�ي »بالنظ�ر مل�ا تمتلك�ه البرة 
من تجرب�ة جي�دة يف مواجهة جائح�ة كورونا 

يف املج�ال الطبي، أش�ادت به�ا منظمة الصحة 
العاملية، فقد يارشنا مؤخراً بمساعدة محافظة 
ميس�ان به�ذا الخص�وص«، مضيفاً »ارس�النا 
الي�وم عين�ات من بالزم�ا ال�دم، ملديرية صحة 

ميس�ان لتطبيق العالج به�ذه الطريقة، والتي 
أثبتت نجاحها بشكل كبر«.

وأش�ار إىل إن »مديرية صحة البرة سرتس�ل 
غداً فريق�ا طبياً متخصصاً ملحافظة ميس�ان، 

لتدري�ب ال�كادر الطب�ي هن�اك ع�ىل طريق�ة 
اس�تخالص بالزما الدم من املصابني الس�ابقني 
بالوباء واكتسبوا الشفاء، لالرساع يف تطبيقها«، 
مبيناً إن »البرة مستعدة ملساعدة أي محافظة 

تطلب تدريب كوادرها الطبية يف هذا املجال«.
وأش�اد يف الوق�ت نفس�ه »بالجه�د الكبر الذي 
قدمه أطباء البرة وجميع العاملني يف القطاع 
الصح�ي«، داعياً أهايل املحافظ�ة لاللتزام التام 
بالحظر الشامل وتطبيق تعليمات خلية االزمة. 
إىل ذلك، أعلنت محافظة البرة، نجاح التشغيل 
التجريبي مل�رشوع الخط الناقل للمياه من نهر 
الفرات إىل محطة ضخ مياه اإلسالة املطلة عىل 
نهر الداير. وق�ال بيان صادر عن الديوان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، إن »التش�غيل التجريبي  
الصالح�ة  للمي�اه  الناق�ل  الخ�ط  مل�رشوع 
لالس�تخدام البرشي من نهر الفرات إىل محطة 
ض�خ مياه اإلس�الة  املطلة عىل نه�ر الداير، قد 
تمت بنج�اح«. ولف�ت إلبيان إىل أن »التش�غيل 
التجريبي تم بعد إنجاز املرشوع من قبل الرشكة 
املنف�ذة وب�إرشاف مبارش من الس�يد املحافظ، 

وهو من ضمن مش�اريع خطة البرة 2019، 
إذ أنجز بمدة قياسية بلغت أربعة أشهر«.

وأش�ار البي�ان إىل أن مي�اه اإلس�الة وصلت إىل 
من�ازل املواطن�ني يف املناط�ق الت�ي تتغدى عىل 
مياه هذه املحطة التي ش�هدت مد أنبوب ناقل 
بط�ول( ٧.5 كم( ونصب ث�الث مضخات أملانية 
املنش�أ عند املحطة، وتبلغ طاق�ة الواحدة منها 

ألف مرت مكعب/سا.
واختت�م البي�ان بالقول:« إن املرشوع س�يبقى 
قيد التش�غيل التجريبي لعدة أيام ليتم استالمه 
اس�تالماً أولياً ملديري�ة ماء الب�رة باعتبارها 
الجه�ة املس�تفيدة. وكان محاف�ظ البرة قد 
أعل�ن قب�ل أي�ام.. إن منتصف األس�بوع الحايل 
سيش�هد افتت�اح مرشوع الخ�ط الناقل ملحطة 
ض�خ مياه اإلس�الة للمناطق املج�اورة لنهري 
الداي�ر  وعنرت، واللذان س�يكون اس�تخدامهما 
للجان�ب الزراعي بعد االن، منوها يف الوقت ذاته 
إىل أن نسبة الرتاكيز امللحية هناك ستكون عند) 
TDS 2٧00-( كما هو الحال عند شط العرب يف 

مدينة البرة.
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آدم حنني مرتجم أشعار صالح جاهني بالريشة واأللوان
ال            أحمد الجمَّ

قد ال يعرف كثريون من عّش�اق الفن 
التشكييل أن االس�م الحقيقي للفنان 
املرصي، الذي رحل عن عاملنا مؤخراً، 
آدم ِحن�ن، هو صموي�ل هنري! وهو 
االس�م الذي وّقع به الرس�ومات التي 
زين�ت كت�اب »الرباعي�ات« للش�اعر 
الراحل ص�اح جاه�ن، التي صدرت 

عام 1962.
وّدع�ت مرص، ي�وم الجمع�ة املايض، 
الفن�ان آدم ِحنن عن عم�ر 91 عاماً، 
ال�ذي يع�د واحداً م�ن أب�رز الفنانن 
التش�كيلين يف العالم العربي، وارتبط 
اس�مه بالعدي�د م�ن األعم�ال الفنية 
املميزة، التي س�جلت اس�مه بأحرف 
من نور، س�واء يف لوحاته التشكيلية، 

أو أعماله النحتية كمّثال بارع.
ُول�د صموي�ل هن�ري، وه�و االس�م 
 ،1929 ع�ام  حن�ن  آلدم  الحقيق�ي 
يف  أنطون�ي هيل�ر  ودرس يف مرس�م 
ميوني�خ ع�ام 1957، بع�د أن أنه�ى 
الفن�ون  بمدرس�ة  الح�رة  دراس�ته 
الجميلة عىل ي�د الفنان أحمد صربي، 
كما أقام يف منطقة »النوبة« )جنوبي 
مرص( فرتة أثن�اء منحته للتفرغ بن 
ف�ن  ودرس  و1969،   1961 عام�ي 
النح�ت يف أملانيا الغربي�ة عام 1957، 
الجميل�ة  الفن�ون  بمرس�م  والتح�ق 
بمدينة األق�رص 1954-1955، وعمل 
الخ�ري«  »صب�اح  مجل�ة  يف  رس�اماً 
املرصية عام 1961، ومستش�اراً فنياً 
ب�دار التحري�ر للطب�ع والن�ر ع�ام 
1971، وسافر إىل باريس، حيث عاش 
فيها كفنان محرتف، ومنذ ذلك الحن 
تحوَّل بفنه نحو التجريد واس�تخدام 

خامة الفخار الزلطي يف تماثيله.

ترميم »أبوالهول«
وتنطل�ق أعمال�ه كمّث�ال م�ن البيئة 
املحلي�ة وال�رتاث املرصي، ول�ه قدرة 
عىل التعب�ري عن الواق�ع االجتماعي، 
وله مقتني�ات يف متحف وزارة الرتبية 
الثقاف�ة، ومتحف  والتعلي�م، ووزارة 
الف�ن الحدي�ث بالقاه�رة، وحديق�ة 
داالس  بمدين�ة  الدولي�ة  النح�ت 
األمريكي�ة، وقري�ة الف�ن يف منطق�ة 

»الحرانية« بمحافظة الجيزة، ومبنى 
مؤسس�ة األهرام بالقاه�رة، وقد فاز 
بالجائ�زة األوىل يف مس�ابقة اإلنت�اج 
صاح�ب  وه�و   ،1955 ع�ام  الفن�ي 
الفضل يف تأسيس سمبوزيوم أسوان 
الدويل لفن النحت، أم�ا أبرز إنجازاته 
تمث�ال  ترمي�م  يف  مش�اركته  ف�كان 
أبواله�ول بمنطقة أهرام�ات الجيزة 

عام 1990.
وتنوع�ت مواهب�ه الفني�ة، فقد كان 

رساماً ماهراً، رسم عىل أوراق الربدي 
بأصب�اغ طبيعي�ة مزجه�ا بالصم�غ 
العربي، وأنجز يف عام 1960 رس�وماً 
لتزين كتاب صديقه الش�اعر الراحل 
 )1986  �  1930( جاه�ن  ص�اح 
»رباعيات صاح جاهن«، واس�تخدم 
يف ذل�ك الحرب الهندي ع�ىل الورق، أما 
املفاج�أة التي ال يعرفها كثريون فهي 
أن النس�خة األوىل الن�ادرة من الكتاب 
الفن�ان  وّق�ع   1962 ع�ام  الص�ادر 

الراحل الرسومات الواردة فيه باسمه 
الحقيقي يف ذلك الوقت، وهو »صمويل 
هنري«، والتي تنر »الجريدة« جانباً 

منها.

خسارة للفن
ونع�ت نقاب�ة الفنان�ن التش�كيلين 
املرصين، الفن�ان الراحل، وقالت عرب 
حس�ابها الرس�مي عىل »فيس�بوك«: 
واصف�ة إي�اه ب�«النح�ات الكب�ري«، 

بينما يف بي�ان نعيها ل�ه قالت مكتبة 
إنه�ا »ت�رى يف رحيل�ه  اإلس�كندرية 
خس�ارة للف�ن التش�كييل املعارص«، 
الفتة إىل أنها احتفت بإنجازاته الفنية 
املبه�رة محلي�اً ودولي�اً ع�رب إنتاجها 
فيلم�اً تس�جيلياً ع�ن حيات�ه الفنية 
الثرية احتفاالً بعيد مياده التس�عن 

العام املايض.
كما ق�ررت وزيرة الثقاف�ة املرصية، 
إين�اس عبدالدايم، إطاق اس�م املثَّال 

الراح�ل عىل إحدى أه�م قاعات قرص 
الفن�ون يف القاهرة، التي كانت تحمل 
باملواه�ب  وتهت�م  »اتج�اه«،  اس�م 
الواع�دة الش�ابة، تخليداً  والتج�ارب 
ل�ه وعرفان�اً بإنجازات�ه الفني�ة التي 
سجلها تاريخ الفن التشكييل الحديث 
واملع�ارص.ويف يناير امل�ايض كان آخر 
معرض فن�ي له أقي�م يف القاعة التي 
تحمل اسمه يف مركز الهناجر للفنون 
داخل دار األوبرا املرصية تحت عنوان 
»أل�وان ح�رة«. وق�د ش�ارك فيه مع 
مجموعة م�ن الفنانن التش�كيلين، 
يجمع بينهم فنياً االتجاه اإلنس�اني، 
وض�م املع�رض أكث�ر م�ن 50 عم�ًا 
تنتم�ي إىل مدارس فني�ة متعددة بن 

التجريدي املعارص والكاسيكي.

»بدون عنوان«
ويف املعارض العاملية وصاالت مزادات 
الف�ن يف أوروب�ا تحرض دائم�اً أعمال 
مميزة للفن�ان الراحل، وتقدر بأثمان 
عالي�ة، ولع�ل م�ن أبرزها تل�ك التي 
بيعت أخرياً يف مزاد بصالة »كريستز« 
يف لندن، وهي لوح�ة »بدون عنوان«، 
ووق�ع الفن�ان آدم حن�ن يف أس�فل 
يمينها باللغ�ة اإلنكليزية، بينما وقع 
أسفل اليسار باللغة العربية، وتصوِّر 
يتصاع�د  متح�ركاً  قط�اراً  اللوح�ة 
منه دخان أس�ود كثيف، وُقدر س�عر 
اللوح�ة م�ا ب�ن 20 إىل 30 ألف جنيه 

إسرتليني.
وتحت عنوان »الفن الحديث واملعارص 
م�ت قاع�ة  يف ال�رق األوس�ط« نظَّ
»بونهامز« للمزادات العاملية، معرضاً 
لبيع األعمال الفنية ألبرز التشكيلين 
وم�ن بينه�م آدم حن�ن، وم�ن أه�م 

األعمال التي بيعت تماثيل له.

عزيز السيد جاسم يف »تلك األيام«
           جواد عبد الكاظم محسن

تابع�ت بعناية واهتمام الحلقتن املميزتن 
اللتن قدمهم�ا الدكتور حميد عبد الله عن 
الش�هيد املفكر عزيز السيد جاسم، وعادت 
ب�ي الذك�رى إىل أول لقاء يل مع�ه يف مكتبة 
الفلفيل بس�وق الرساي بع�د منتصف عقد 
الثمانينيات، وقد عرف بيننا صديقنا املشرتك 
صاحب املكتبة محمد الفلفيل )استشهد يف 
حرب الخليج الثانية س�نة 1991م(، ومنذ 
اللحظة األوىل ش�عرت بشخصيته املرموقة 
وعم�ق ثقافت�ه وس�عة اطاعه، وش�ّدني 
بأسلوبه الجميل وطبعه الهادئ، وكنت قد 
ق�رأت له قبل ذلك مجموع�ة غري قليلة من 
مؤلفات�ه ومقاالته املنش�ورة يف الصحافة 
املحلية، ومازلت احتفظ ببعضها يف أرشيف 
مكتبتي الخاصة؛ كما ش�عرت بارتياحه يل 
ورغبت�ه بالتواصل والحدي�ث معي، وكان 
حديثن�ا عام�اً وقص�رياً حول عال�م الكتب 

واملؤلفن.
اإلط�اق  ع�ىل  السياس�ة  يف  نتح�دث  ل�م 
وتحاش�ينا الخوض فيها رغ�م حديثنا عن 
كتب ذات طابع سيايس أو قريبة منه، فقد 
ابتعدنا عن الحديث الس�يايس ألن األوضاع 
العام�ة ال تش�جع عىل ذلك، وقد ارتس�مت 
أمام�ي املضايقات العديدة التي تعرض لها 
عزيز الس�يد جاس�م بس�بب كتاباته التي 
لم تعجب الس�لطة، وما م�ّر به من معاناة 
ش�ديدة، وخاصة عند ص�دور كتابه )عيل 

سلطة الحق(. 
كن�ت ق�د ق�رأت الكث�ري م�ن كت�ب الفكر 
الس�يايس الصغرية لعزيز الس�يد جاس�م، 
ولم أتفق مع بعض ما ورد فيها، وقرأت له 
يف الثمانيني�ات كتبا أخرى منها: )االغرتاب 
و)محم�د  ال�ريض(،  الري�ف  ش�عر  يف 
الحقيقة العظمى(، و)عيل س�لطة الحق(، 
و)متصوف�ة بغداد(، فوج�دت نفيس أقرب 
إلي�ه؛ كما كن�ت أتابع ما ين�ر يف جريدة 
العراق من مقاالت قيمة ودراسات معمقة 
وكتابات ال تخلو من جرأة يف طرحها؛ فضا 
عن روايته )الزهر الشقي( التي نرت عىل 
حلقات قب�ل ظهورها كامل�ة، ورأيته كما 
وصف�ه الناق�د الكبري ش�كيب كاظم فيما 
بعد ))عق�ل باهر وفكر زاخ�ر منذ بواكري 

كتاباته املعرفية((.
وأذك�ر مقالة مؤث�رة له بعن�وان )خواطر 
ع�ن النخي�ل أك�رم الش�جر( نره�ا يوم 
1985/6/12م يف جري�دة الع�راق، وه�ي 
محفوظة يف أرشيفي إىل اآلن لشدة إعجابي 
به�ا، وقد  ج�اء يف مقدمته�ا ))لم يحدثني 
أحد عن صوت النخلة الذبيحة، فقد سمعته 
بنفيس، فعندما يحز املنش�ار عنقها فإنها 
ترصخ رصخة العاتب الحزي�ن الذي يتألم 
للذاب�ح ال للمذب�وح؛ إنها تق�ول »آه« مرة 
واحدة ، ثم تصمت إىل األبد((، ويضيف ))إنه 
صوت يصع�ب أن تجد له مثي�ا يف وصفه 
– أذن – إال م�ن باب اس�تدعاء األوصاف يف 
اللغة، وم�ن بن عرات ومئ�ات األصوات 
الكسرية، املتأملة، املعذبة، التي تودع الحياة 

عىل مرعة القتل؛ يظل صوت النخلة التي 
احتز رأس�ها الصوت األكثر تفجعا، األكثر 
امتاء ب�� »الليش« واألىس والش�فقة؛ إنه 
الجئري اآلتي من أعماق األبدية، وهل أعجب 
م�ن عناق م�ن عن�اق النخل�ة لألبدية؟((، 
وتضم�ن املق�ال أح�ىل وأعمق مق�ال عن 
عمتن�ا النخلة والوصي�ة بإكرامها من قبل 
النبي )ص(، وص�دق أخوان الصفا ))وهم 
أهل علم وموجدة وألف�ة وصحبة واختيار 
حن اعتربوها أرقى مرحلة يف تطور النبات، 
وأول مرحل�ة يف صع�ود النب�ات إىل مملكة 
الكائن�ات الحيوانية، فهي يف س�لم التطور 

آخر ما وصل إليه النبات من رقي . 
أثار كتابه )عيل سلطة الحق( ضجة كبرية، 
وق�د بحثت عنه واقتنيته، فلم أجد فيه عىل 
محاس�نه ما استوجب تلك الضجة، ولكني 
علمت بعد ح�ن أن هذا الكت�اب املعروض 
يف املكتب�ات العراقية ه�و املطبوع يف بغداد 
بعد حذف فقرات كث�رية، وهو غري الكتاب 
املطبوع يف ب�ريوت الذي أث�ار تلك الضجة، 
وتس�بب يف سخط السلطة وأثارت دوائرها 

األمني�ة، فصبت جام غضبه�ا عىل مؤلفه، 
وأعترب رس�الة تحد صارخ لها يف زمن شاع 
في�ه الخوف والصم�ت الرهيب، وليس هذا 
فحسب بل اش�رتت الكتاب ومسوداته من 
الن�ارش قب�ل توزيع�ه، ونفذت في�ه حكم 
اإلع�دام! ولكن ترسبت نس�خ من�ه، فأعيد 

طبعه وصدر.
لقد كتب عزيز الس�يد جاسم عىل الصفحة 
األوىل كلم�ة اإلهداء التي ق�ال فيها ))رحم 
الله أبي كان يشطر رغيف الخبز بيننا وبن 
السائل، فكان نصيبنا منه السهم األقل((! 
وكانت ل�))هذه الفرادة التي قدمها املؤلف 
والتي عكس فيها همجية السلطة وفوىض 
سياستها(( دفع ثمنه غاليا ف�))نال وسام 
الشهادة والخلود يف تاريخ الثقافة العراقية 
امللتزمة(( كما قال محق�ق الكتاب صادق 

جعفر الروازق. 
ويف ذاكرتي أن عزيز الس�يد جاس�م نر يف 
تلك الحقبة رس�الة حزينة ومؤثرة موجهة 
إىل صدام حسن يف جريدة العراق أيضاُ، وقد 
صف فيها معاناته خال فرتة االعتقال وما 

تع�رض في�ه، ووقتها عجبت م�ن نرها، 
وتساءلت كيف سمح النظام الديكتاتوري 
املج�رم بنره�ا، وعلل�ت األم�ر كوس�يلة 
المتصاص غضب الش�ارع الثقايف العتقال 
أب�رز رم�وزه الثقافية ومفكري�ه املؤلفن 
بس�بب صدور كتابه )عيل س�لطة الحق(، 
ولتخ�دع الناس بأج�واء حري�ة مزعومة، 
فس�محت بنر رس�الته!! وس�أقوم حاملا 
تس�مح صحتي بالبح�ث يف أرش�يفي عن 
هذه الرس�الة، وأغلب الظ�ن أنني احتفظ 
بنس�ختها كما اعتدت االحتف�اظ بالوثائق 

الصحفية املهمة. 
عاش عزيز السيد جاسم محنة شديدة مع 
النظام الصدام�ي القمعي، ربما لم يعرفها 
مثق�ف آخر غ�ريه، فقد ح�ورص وحورب 
واحتجز، ولكنه بقي صامدا يؤدي رسالته، 
وص�ار أكثر دفاعا ع�ن الحق واإلنس�انية 
والقيم الس�امية، وكانت له )جولة وكلمة 
حرة مع ما سجل من مداد خالد، وهو ُيعلّم 

وُيخرب الطغاة بمنهج عيل عليه السام(. 
ويف ذاكرتي أن عزيز الس�يد جاس�م نر يف 
تلك الحقبة رس�الة حزينة ومؤثرة موجهة 
إىل صدام حسن يف جريدة العراق أيضاً، وقد 
صف فيها معاناته خال فرتة االعتقال وما 
تع�رض في�ه، ووقتها عجبت م�ن نرها، 
وتساءلت كيف سمح النظام الديكتاتوري 
املج�رم بنره�ا، وعلل�ت األم�ر كوس�يلة 
المتصاص غضب الش�ارع الثقايف العتقال 
أب�رز رم�وزه الثقافية ومفكري�ه املؤلفن 
بس�بب صدور كتابه )عيل س�لطة الحق(، 
ولتخ�دع الناس بأج�واء حري�ة مزعومة، 
فس�محت بنر رس�الته!! وس�أقوم حاملا 
تس�مح صحتي بالبحث عن هذه الرسالة 
يف أرش�يفي، وأغل�ب الظ�ن أنن�ي احتفظ 
بنس�ختها كما اعتدت االحتف�اظ بالوثائق 

الصحفية املهمة. 
ويف ذاكرت�ي لقاء مميز معه يف العام األخري 
من حيات�ه أي يف صي�ف 1990م قبل غزو 
الكويت؛ حن التقينا يف ش�ارع الس�عدون 
مصادف�ة، فقد اس�تقبلني عن بعد بقامته 
املرحب�ة، وتصافحن�ا  وابتس�امة  املدي�دة 
بمودة وحرارة، وكان س�ام بيننا وس�ؤال 
عن الح�ال واألحوال، وكأننا عش�نا الحياة 
مع�ا من�ذ عق�ود ولي�س بضع س�نوات ال 
تتج�اوز أصابع اليد الواحدة، وكان أميل أن 
أتواص�ل معه يف قابل األي�ام فقد ارتحت له 
كث�رياً، وارتاح يل أيضا كما ب�دا من مامح 
وجهه الطي�ب وكامه الجميل.. ذلك اللقاء 
م�ازال مرتس�ما أم�ام عيني ومحف�وراً يف 
ذاكرتي ع�ىل ال�دوام، وما دار بخل�دي أبداً 
أن�ه اللق�اء األخري بينن�ا. كم�ا أتمنى عىل 
الدكتور حمي�د عبد الله أن ي�ويل اهتماماً، 
ويفتح ملفات األدباء والكتاب والصحفين 
والفنان�ن الذين أعدمهم النظ�ام البائد أو 
غيبهم سجونه الرسية ومعتقاته الرهيبة 
ملواقفهم الحرة والوطني�ة وهم كثر، ففي 
ذل�ك أحي�اء لذكره�م وتكريم لش�هادتهم 
وكتاب�ة لتاريخ ح�اول املجرمون طمس�ه 

وإخفاءه عن أعن الناس.

»أفريكوبرا«: املجموعات 
الفنية السوداء منذ عام 1968

           بغداد / المستقبل العراقي

من�ذ الس�تينيات وحتى منتصف س�بعينيات القرن املايض، نش�طت يف الواليات 
املتح�دة األمريكية العديد من املجموعات الفنية التي عرّبت عن اعتزازها بثقافة 
الس�ود وتاريخهم يف فرتة شهدت أقوى االحتجاجات التي قادتها حركة الحقوق 

املدنية لألمريكين من أصول أفريقية.
»أفريكوبرا: فن تجريبي باتجاه مدرسة للفكر« عنوان الكتاب الذي صدر حديثاً 
عن »منش�ورات جامعة ديوك« ملؤلّفه وادزورث أ. جاريل، بمش�اركة ريتش�ارد 
أل�ن م�اي وإدموند باري غيثر، ويع�ود إىل عام 1968 يف جنوب مدينة ش�يكاغو 

األمريكية حيث تأّسست هذه املجموعة الفنية.
يف ذل�ك الع�ام، اجتمع كّل م�ن جيف دونالدس�ون وجاي جاري�ل وباربرا جونز 
وهوغ�و وجريالد ويليامز، إىل جانب وادزورث جاري�ل، ليكّونوا مجموعة أطلقوا 
عليها »اللجنة األفريقية للفنانن السيئن« التي اخترصت ب�«أفريكوبرا«، وكان 

هدفها األسايس دعم التعليم والفنون بن األمريييكن من أصول أفريقية.
يش�ري الكتاب إىل أن »املجموعة قّدمت لغة برصية فنية جديدة متجذرة يف ثقافة 
األحياء الس�وداء يف ش�يكاغو، وركز أعضاؤها عىل اس�تخدام األل�وان النابضة 
بالحي�اة واإليقاعات، لتلتق�ط الديناميكي�ة اإليقاعية لثقافة الس�ود وحياتهم 

االجتماعية«.
يروي الكتاب قصة إنش�اء املجموعة وتاريخها ومنطلقاتها الفنية والسياسية، 
ويخّص�ص جزءاً مهماً من الكتاب للحديث عن »جدار االحرتام« التي بدأ تنفيذه 
عام 1967 من قبل ورشة الفنون البرصية التابعة ل�«منظمة الثقافة األمريكية 

السوداء« )OBAC(، التي كان مؤسسو »أفريكوبرا« من أعضائها.
وتمث�ل اللوح�ة الجداري�ة مس�اهمات أربعة عر م�ن املصمم�ن واملصورين 
والرسامن، واش�تملت عىل مونتاج صور ألبطال وبطات من تاريخ األمريكين 
من أصل أفريقي رسمت عىل جانب مبنى يف زاوية شارع 43 يف شيكاغو وشارع 
النغ�يل، وه�ي منطقة تس�مى الحزام األس�ود، ومنهم نات ترنر قائ�د أول ثورة 
يف تاري�خ األمريكين األفارقة ع�ام 1831، وإليجاه محمد زعي�م منّظمة »أّمة 
اإلسام«، ومالكولم إكس أحد أبرز املناضلن من أجل حقوق السود والذي اغتيل 

عام 1965.
يض�م الكتاب ما يقارب مئة ص�ورة لألعمال الفنية، وامللفات املؤقتة للمعارض، 
والصور الفوتوغرافية ألعضاء »أفريكوبرا« التي س�عت من أجل فٍن راٍق للسود، 
وأقام�وا العديد من املعارض يف ش�يكاغو ونيويورك وبوس�طن، ووضعوا العديد 
م�ن التظ�ريات التي تعّد مهمة ليس�ت يف س�ياقها الس�يايس واالجتماعي، إنما 

باعتبارها أحد مكّونات تاريخ الفن األمريكي بشكل عام.
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لنتعلم كيف نتعايش مع اجلائحة
           نايري وودز

من عجيب مفارق�ات جائحة مرض 
)كوفي�د-  2019 كورون�ا  ف�روس 
أظهرت�ه  ال�ذي  الفش�ل  ذل�ك   )19
بع�ض البلدان الغني�ة العالية القدرة 
)وخصوصا الواليات املتحدة واململكة 
يف  الف�روس،  احت�واء  يف  املتح�دة( 
ح�ن تمكنت بعض ال�دول واملناطق 
األكث�ر فق�را التي تتمتع بق�درة أقل 
كث�را )بما يف ذلك فيتن�ام، واليونان، 
ووالية كراال الهندية( من إخضاعها 
للس�يطرة برسعة، واآلن بعد أن بات 
لزام�ا عىل ه�ذه البل�دان أن تخطط 
مل�ا بعد عمليات اإلغ�اق، ظهر تباين 

صارخ بالقدر ذاته.
يف الوالي�ات املتحدة واململكة املتحدة، 
أس�فرت أنظم�ة االحت�واء الغامضة 
خ�روج  خط�ط  إىل  افتق�رت  الت�ي 
واضحة عن مأزق يتعلق بالسياسات 
بن الحفاظ عىل عمليات اإلغاق التي 
لم يع�د من املمكن أن تس�تمر وفتح 
االقتص�اد ع�ىل نح�و مته�ور، وعىل 
النقي�ض من ه�ذا، اس�تخدم صناع 
السياس�ات يف والية ري�و غراندي دو 
س�ول الربازيلي�ة التخطي�ط الدقيق 

لتعلم كيفية التعايش مع الفروس.
بدأت الوالية يف التحضر واالس�تعداد 
يف الثان�ي من م�ارس، عندما َك�لَّ�ف 
حاك�م الوالي�ة إدواردو ليت�ي وزيرة 

التخطيط واملوازنة واإلدارة يف الوالية 
بتشكيل لجنة لجمع البيانات لوضع 
وتنفيذ خطة للحفاظ عىل اس�تمرار 
دوران عجلة االقتصاد أثناء مكافحة 
انتش�ار الفروس، ويف أج�زاء أخرى 
كثرة م�ن الربازيل، ال يزال الفروس 
خارج نطاق السيطرة، واآلن أصبحت 
الربازي�ل الدول�ة صاحب�ة ثاني أكرب 
عدد م�ن حاالت اإلصاب�ة بالفروس 
وس�ادس أكرب عدد م�ن الوفيات عىل 
مس�توى العال�م، وم�ع ذل�ك كان�ت 
والياته�ا  أك�رب  خام�س  اس�تجابة 
اكتظاظا بالسكان جديرة بأن تقتدي 

بها دول غنية عديدة.
تربز هنا خمس�ة مكونات الستجابة 

والية ريو غراندي دو سول:
أوال، رك�ز ليت�ي من�ذ البداي�ة ع�ىل 
تجن�ب أس�وأ النتائ�ج املمكن�ة، بدال 
من االس�تغراق ببس�اطة يف األمل يف 
أال تتحق�ق، فقبل أن تص�ل الجائحة 
إىل الربازيل، اس�تخدم املس�ؤولون يف 
الوالي�ة البيانات من كل م�ن اليابان 
تأث�ر  كان  )حي�ث  وس�نغافورة 
الفروس محدودا( وإيطاليا وإسبانيا 
)حي�ث كان تأث�ره مروع�ا( لتوليد 
توقعات حس�ابية، ورشعوا يف تجنب 
النتائج التي تشبه ما حدث يف إيطاليا 
وإس�بانيا، ث�م أعل�ن حاك�م الوالية 
فرض القيود يف منتصف مارس، قبل 
أن ُت�بلِ��غ الوالية عن أول حالة وفاة 

ب�«كوفيد-19«، وبالتايل اشرتى ليتي 
بع�ض الوق�ت لتعزيز ق�درة النظام 
الصحي مع العمل عىل إبطاء انتشار 

الفروس يف ذات الوقت.
ثانيا، اتخذ املسؤولون يف الوالية نهجا 
قائما عىل البيان�ات لتتبع الفروس، 
ول�م يس�تثمروا يف جم�ع املزي�د من 
البيانات فقط، بل يف تحسن األنظمة 
لتقيي�م  ف�ذة  مواه�ب  وتوظي�ف 
املعلوم�ات أيض�ا، فقس�مت لجن�ة 
البيانات الوالي�ة إىل عرشين منطقة، 
ل�كل منه�ا مستش�فى رئي�س فيه 
وح�دة عناية مرك�زة، وقامت برصد 
11 مؤرشا يف كل منطقة كل أسبوع.

تقريب�ا  امل�ؤرشات  نص�ف  تقي�س 
الف�روس، وتش�كل ه�ذه  انتش�ار 
اإلصاب�ة  ح�االت  ع�دد  امل�ؤرشات 
الجدي�دة بعدوى »كوفي�د-19« التي 
)مقارن�ة  املستش�فيات  إىل  أدخل�ت 
باألس�بوع الس�ابق(، وعدد الحاالت 
النش�طية نسبة إىل الحاالت املتعافية 
يف األي�ام الخمس�ن األخ�رة، وع�دد 
املستش�فيات  إىل  اإلدخ�ال  ح�االت 
والوفيات لكل 100 ألف من السكان، 
كم�ا تتبع�ت اللجنة ع�دد املرىض يف 
األِس��رّة العادية واألِس�رّة يف وحدات 
العناية املركزة سواء املصابة بعدوى 
»كوفي�د-19« أو متازم�ة الضائقة 
التنفس�ية الحادة، وهو مرض رئوي 
ح�االت  )ألن  بالف�روس  مرتب�ط 

»كوفي�د-19« الفعلي�ة تك�ون عادة 
أكثر من الحاالت املسجلة(.

تقيس املؤرشات األخرى قدرة النظام 
الصحي يف كل منطقة، وهي تش�مل 
وح�دات  يف  املتاح�ة  األِس��رّة  ع�دد 
العناية املركزة نس�بة إىل إجمايل عدد 
الس�كان وعدد الس�كان الذي�ن تزيد 
أعماره�م ع�ىل 60 عام�ا، فضا عن 
التغير يف مس�تويات إشغال وحدات 
العناي�ة املرك�زة مقارنة باألس�بوع 

السابق.
باإلضافة إىل الرصد املكثف للبيانات، 
تجمع لجنة البيان�ات خرباء الصحة 
العامل�ن  املتربع�ن  واألكاديمي�ن 
باملج�ان وتنرش تقاريره�م، وحالياً، 
يعك�ف أكث�ر م�ن 150 خب�را م�ن 
األكاديمي�ة  واألوس�اط  الحكوم�ة 
»كوفي�د-19«  تأث�ر  دراس�ة  ع�ىل 
ع�ىل النش�اط االقتص�ادي، والفئات 
االجتماعية املعرضة للخطر، والبنية 
األساس�ية، وحركة التنقل يف الوالية، 
ع�اوة ع�ىل ذل�ك، أنش�أت الحكومة 
رشاكة مع إح�دى الجامعات يف وقت 
مبك�ر إلج�راء اختب�ارات عش�وائية 
ومس�ح الع�ادات يف مختل�ف أنح�اء 
الوالي�ة، مما يوفر تصورا أفضل ملدى 

االنتشار الحقيقي للفروس.
اس�تجابة  يف  الثال�ث  املك�ون  كان 
الوالية متمثا يف نظام تنبيه بس�يط، 
ومحدد، وش�فاف، ففي كل أسبوع، 

تق�وم لجن�ة البيان�ات باس�تخاص 
النتائ�ج م�ن امل�ؤرشات األح�د عرش 
وتركيزها يف رمز منفرد لكل منطقة، 
يض�ع املنطقة يف واحدة من أربع من 
فئ�ات املخاطر، األصف�ر يمثل خطرا 
منخفضا، والربتقايل خطرا متوسطا، 
واألحمر مرتفعا، واألس�ود يش�ر إىل 
خطر بالغ االرتفاع، مع توقع اإلغاق 
الكام�ل يف الح�االت القص�وى. وألن 
عامة الناس يمكنهم فحص البيانات 
التي تس�تند إليها تصنيفات الخطر، 

يساعد النظام يف بناء الفهم والثقة.
بعناي�ة  املس�ؤولون  درس  رابع�ا، 
كيفية الحفاظ ع�ىل عمل االقتصاد، 
ألن الوالي�ة املثقلة بالديون بالفعل ال 
تستطيع تحمل تكلفة دعم العاطلن 
ع�ن العمل لفرتة طويل�ة، وقد قامت 
اللجن�ة بتقدي�م تقس�يمات واضحة 
االقتصادي�ة  واألنش�طة  للوظائ�ف 
م�ن حيث س�امة العم�ال )يف ضوء 
االجتماع�ي(  التباع�د  متطلب�ات 
وأهميته�ا االقتصادي�ة، ع�ىل النحو 
الذي يعط�ي هذين العامل�ن ِث�َق�ا 
يع�ادل 70% و30% عىل الت�وايل. عىل 
س�بيل املث�ال، ُت�َع��د الزراع�ة آمنة 
نسبيا، ألن العمال يمارسون أعمالهم 
يف اله�واء الطلق وعىل مس�افة آمنة 
م�ن بعضه�م، وه�ي تش�كل أهمية 
بالغة أيض�ا لاقتصاد يف ريو غراندي 
املعلوم�ات متاح�ة  دو س�ول، وكل 

للجمهور.
الوالي�ة  حكوم�ة  وضع�ت  أخ�را، 
بروتوك�والت الع�ودة إىل العم�ل لكل 
صناع�ة اس�تنادا إىل مش�اورات مع 
خ�رباء الصح�ة املهني�ة، وارتباطات 
والعم�ال،  وال�رشكات،  الصناع�ة، 
وم�ن خ�ال ن�رش مس�ودات مبكرة 
إىل  الن�اس  ودع�وة  للربوتوك�والت 
التعليق، س�اعدت اللجن�ة يف ضمان 

عملية مفتوحة وشفافة.
إىل جانب التدابر اإللزامية مثل ارتداء 
أقنع�ة الوجه، والتنظي�ف، والتباعد، 
وحماية املجموعات املعرضة للخطر، 
القطاع�ات  بروتوك�والت  تتف�اوت 
اعتم�ادا عىل مس�توى اإلن�ذار. عىل 
س�بيل املث�ال، م�ن املمك�ن أن تعمل 
الصناع�ة بق�درة 100% يف املناط�ق 
الصف�راء، وبنس�بة 75% يف املناط�ق 
الربتقالية، وبنس�بة 50% يف املناطق 
الحم�راء، وبنس�بة 25% يف املناط�ق 
السوداء، مع اس�تثناءات للقطاعات 
األساس�ية مث�ل الغ�ذاء، والطاق�ة، 
وامل�واد الكيميائي�ة، والصح�ة، أم�ا 
قطاع البي�ع بالتجزئة، الذي يش�كل 
مخاطر ع�دوى أعىل، فمن املمكن أن 
يعم�ل بس�عة 50% فقط م�ن قدرته 
تحت التنبيه األصفر، ويجب أن يغلق 

تماما تحت التنبيه األسود.
يف حن تحك�م الحاف�ات والكنائس 
قي�ود متفاوتة يف م�ا يتصل باملقاعد 

اعتم�ادا ع�ىل مس�توى التنبي�ه، فا 
ُي�س��َم�ح حاليا بإقام�ة أي أحداث 
جماعي�ة، وتناق�ش الوالي�ة اآلن أي 
املؤسس�ات التعليمية ينبغي أن ُيعاد 
فتحه�ا أوال، ومت�ى، وكيفي�ة إعادة 

فتح البقية.
الواق�ع أن سياس�ات س�امة العمل 
يف ريو غراندي دو س�ول معمول بها 
منذ ثاثة أس�ابيع اآلن. واعتبارا من 
األسبوع األخر من شهر مايو، أصبح 
عدد األِس��رّة املس�تخدمة يف وحدات 
العناية املركزة مل�رىض »كوفيد-19« 
يف الوالي�ة أقل من 20% وعدد الحاالت 
يف الوالي�ة 56 لكل 100 ألف نس�مة، 
مقارن�ة بنحو 720 ل�كل 100 ألف يف 
والية األمازون، و390 يف والية سيارا، 
و220 يف ري�و دي جان�رو، ومع�دل 
الوفي�ات ب�«كوفي�د-19« يف الوالي�ة 
1.6 ل�كل 100 ألف نس�مة، وهذا أقل 
كث�را من املع�دالت يف والية األمازون 

)42.4( وريو دي جانرو )23.1(.
ابتك�ر ق�ادة ري�و غراندي دو س�ول 
اس�رتاتيجية للتعايش مع الفروس، 
رئيس�ة،  م�ؤرشات  إىل  اس�تنادا 
واستشارات الخرباء، وعمليات قابلة 
لإلنف�اذ، وقد فعلت الوالي�ة ذلك عىل 
مس�مع ومرأى م�ن الجميع، ويف كل 
البل�دان  ه�ذا دروس للحكوم�ات يف 
األكث�ر ثراء الت�ي لم تض�ع بعد مثل 

هذه الخطة.

من عجز عن استيعاب اخلطاب املرجعي!

التحالف الدويل للطاقة الشمسية

           نزار حيدر

الت�ي  التَّالي�ة  العب�ارات  ل�م يس�توعب  َم�ن 
وردت يف الخط�اِب املرجع�ي إِبَّ�ان احتضان�ِه 
لانتفاضة الترشينيَّة الباِس�لة ]العراق ما بعَد 
ا قبلُه[ و ]إِذا عجُزوا  االحتجاجات يختل�فُ عمَّ
عن اإلِصاح أَو ال يريدوَن ذلَك فسنسلك طريقاً 
آخر[ و ]معركُة اإلِصاِح أَش�دُّ من الحرِب عىل 
اإلِرهاِب[ فس�وَف لم ولن يس�توعب ما يجري 
�ًة منُذ تويليِّ الحكومة  اٍت خاصَّ اليوم من ُمتغريِّ

ها الدستوريَّة! الجديدة مهامَّ
وهي ال تختلُف كثراً عن س�ابقاتها من حيث 
�كل واملضُم�ون، إاِلَّ أَنَّه�ا ق�د تختلف عن  الشَّ
ف من  أَخواِتها بمصادر الدَّع�م التي ربما ُتخفيِّ

اع األَجنبي عىل األَرايض العراقيَّة. غلواء الصَّ
ُث عنها قبل أَكثر  �ة )ب( التي تح�دَّ إِنَّها الُخطَّ
رون.وحس�ب معلوماتي  من َش�هَرين لو تتذكَّ
فإِنَّ املُجتمع الدَّويل وتحديداً واش�نطن ولندن، 
ن من  �ٌم ه�ذِه املرَّة ع�ىل دعِمه�ا لتتمكَّ مصميِّ
أَداء واجباتها الدس�توريَّة بشكٍل أَفضل، وهو 
األَمر الذي يقليِّل م�ن نفوذ طهران بصورٍة من 

اع الذي  ف من حدَّة الصيِّ �ور، وبالتَّايل ُيخفيِّ الصُّ
دفَع العراقيُّون ثمن�ُه غالياً ِطوال األَعوام التي 

تلت عمليَّة التغير عام 2003ولحديِّ اآلن.
فهل ستنجح الحكومة الجديدة يف توظيِف ذلَك 

ة الهاويِة؟! إلِنقاِذ الباِد التي تقف عىل حافَّ
ل مهام الحكوم�ِة الجديدة هو  برأي�ي ف�إِنَّ أَوَّ
إِع�ادِة إِنت�اِج الدَّول�ِة الت�ي ابتلعته�ا ]الدَّولة 
�يايس  �اح ]السيِّ العميق�ة[ وكذل�ك حص السيِّ
تحديداً[ بَيد الدَّولِة من خال تفكيك امليليشيات 

رٍة آمنٍة. َفوراً للتَّهيئة النتخابات نيابيَّة ُمبكيِّ
أَنق�رة تح�اول تغير وجه�ة بوصل�ة اهتمام 
ك�ي من األَزمات الداخليَّة التي  الرَّأي العام الرتُّ
تتفاقم بسبب فشل سياسات الدَّولة التي أَدَّت 
إىِل انتش�ار جائح�ة كورونا إىِل خ�ارج الحُدود 
ولذل�َك ش�نَّت غاراِته�ا األَخ�رة ع�ىل األَرايض 
العراقيَّ�ة من دوِن أَن ُتعر ملبدأ ُحس�ن الجوار 
أَيَّ أَهميَّة.لقد خرِسَ إِعامنا مصداقيَّتُه بسبِب 
غبائ�ِه الذي يتج�ىلَّ بالدَّرجِة األُوىل يف أَس�اليب 
�في للمعلومة الخطأ والتَّحليل  اإلِقحام التعسُّ
ي الذي يتميز  املُتحييِّز، واملفضوحة أَم�ام املُتلقيِّ

بذكاٍء يفوُق ما يتصورُه إِعامنا!

يكفين�ا أَن نلت�زَم بق�وِل أَم�ِر املُؤمِن�َن )ع( 
]قيمُة املرِء ما ُيحسن[ لنضَع ]الرَّجل املُناسب 
يف املكاِن املُناس�ب[ بمعاير النَّزاهة والكفاءة 
بعي�داً ع�ن  �ص والِخ�ربة والنَّج�اح  والتخصُّ
املُحاصصة ب�كليِّ أَش�كالِها إِذا أَردن�ا أَن نتَِّخَذ 
لطة كخارطِة طريٍق  من نهجِه وسلوكِه يف السُّ
للنُّهوِض بالباِد.فالقوُل هو القاِعدة األَساسيَّة 
التي يجب أَن نعتمده�ا قبَل أَن ننتظر نجاحاً، 
بب لتدمِر ُمحاوالت  فاملُحاصصة تبقى هي السَّ
اقات  ي�ش الطَّ التَّنمي�ة والنُّه�وض ألَنَّه�ا ُتهميِّ
ق�ة التي ل�م تتَّخذ مواِقعه�ا الطبيعيَّة يف  الخاَّ
الدَّول�ة. لقد مرَّت ]17[ عام�ًا عىل التَّغير من 
دوِن أَن تنج�ح الحكوم�ات املُتعاِقبة يف تنويع 
مص�ادر الدَّخ�ل القوم�ي، فمازال�ت امليزانيَّة 
تعتم�د البرتُول كمص�دٍر وحيٍد.فضاً عن أَنَّها 
فش�لت يف تحويل االقتصاد الَقومي من َريعي 
بدرجٍة مهولٍة إىِل ُمنتٍج بَش�كٍل معُقوٍل.ولذلَك 
ر بشكٍل كبٍر مع تقلُّبات  فإِنَّ اقتصادنا يترضَّ
أَس�عار البرتول كلَّما مرَّ العالَ�م بأَزمٍة، ومنها 
األَزمِة الحاليَّة.طبعاً؛ إىِل جانب فس�اد وفش�ل 

]الِعصابِة الحاكمِة[!.

           زيرين أوشو 

الهن�دي  ال�وزراء  رئي�س  اعت�رب 
نارين�درا م�ودي، يف أحدث خطاب 
ل�ه، أن التحال�ف ال�دويل للطاق�ة 
الشمسية هو »هدية الهند للعالم« 
يف معركته ضد التغر املناخي، هذا 
التحال�ف ه�و عبارة ع�ن منظمة 
أطلقت�ه  وق�د  دولي�ة،  حكومي�ة 
الهند بالتعاون مع فرنس�ا يف عام 
2015، ع�ىل هام�ش مؤتمر األمم 
 .)COP21( املتح�دة لتغ�ر املن�اخ
كان املرشوع يهدف يف األس�اس إىل 
اس�تعمال طاقة شمس�ية نظيفة 
البل�دان  يف  الكلف�ة  ومنخفض�ة 
الغنية بالطاقة الشمسية لتصنيع 
طاقة آمنة ومكتفية ذاتياً، وال يزال 
الوقت مبك�راً لتقييم إنجازات ذلك 
التحال�ف يف مجال تمك�ن الطاقة 
الشمسية املنخفضة الكلفة، لكنه 
قد ي�ؤدي دوراً محوري�اً يف تطوير 
ساس�ل التوريد الباردة املستدامة 
البت�كار لقاح�ات محتمل�ة لوباء 

»كوفيد-19«.
لكن حت�ى لو حصل�ت االختبارات 
والتجارب يف أرسع وقت، لن يتوافر 
اللقاح املضاد لفروس كورونا قبل 
مرور فرتة م�ن الزمن، فوفق أكثر 
التوقعات تفاؤالً، س�تكون األشهر 

ش�هراً(  و18   12 )ب�ن  املقبل�ة 
حاس�مة بالنس�بة إىل البلدان التي 
ُتَحرّض نفس�ها لربنامج التحصن 
املوّس�ع، ولألس�ف، ال تزال شبكة 
سلس�لة التوريد الب�اردة الخاصة 
باللق�اح يف معظ�م البل�دان غ�ر 
كافية للتعامل مع برامج التحصن 
املكّثف�ة للس�يطرة عىل وب�اء مثل 
»كوفي�د-19«. يفتق�ر ع�دد كبر 
من البل�دان حول العال�م إىل البنى 
التحتية الازمة: هي تخلو بالكامل 
أو تمل�ك  الب�اردة  م�ن الساس�ل 
ثاجات ش�ائبة للقاحات، ويكون 
الباردة  الساس�ل  تفكك ش�بكات 
مس�ؤوالً عن أكثر من مليون حالة 
وفاة عاملية س�نوياً بسبب أمراض 
يمك�ن تجنبه�ا باللق�اح، ويموت 
األوالد تحت عمر الخامسة يف %30 

من هذه الحاالت.
يس�تطيع التحالف ال�دويل للطاقة 
الشمس�ية أن يرسم مسار التطور 
اللوجس�تية  للش�بكة  العامل�ي 
بالطاق�ة  العامل�ة  للقاح�ات 
ثاج�ات  الس�تبدال  الشمس�ية 
ويق�دم  الكروس�ن،  امتص�اص 
الطاق�ة  بمح�رك  التربي�د  خي�ار 
الشمس�ية املب�ارش بدي�ًا نظيف�اً 
وفاعاً ومقبول الكلفة عن ثاجات 
امتص�اص الكروس�ن، فمعظ�م 

أعض�اء التحال�ف ال�دويل للطاق�ة 
الشمس�ية موج�ودون يف البل�دان 
االستوائية وشبه االستوائية، حيث 
ترتف�ع درجات الح�رارة املحيطة، 
ل�ذا تصبح آلية توصيل اللقاح بناًء 

عىل الحرارة بالغة األهمية.
يف تنزاني�ا، عضو مص�ادق عليه يف 
الشمسية،  للطاقة  الدويل  التحالف 
يس�تفيد 28% فق�ط م�ن مراك�ز 
التحصن الصحية من تلك الشبكة، 
التربي�د  ويت�كل 70% منه�ا ع�ىل 
باالمتص�اص، فتتعرض اللقاحات 
لدرج�ات ح�رارة متجم�دة وتزيد 

تلوث الهواء محلياً.
عىل صعيد آخر، ال تستطيع املراكز 
الصحية يف الجبال الشمالية النائية 
يف كولومبي�ا تحّمل كلفة تش�غيل 
الكروس�ن  امتص�اص  ثاج�ات 
املكلف�ة، أم�ا املراكز الت�ي تتحمل 
كلفتها، فُتشّغل تلك الثاجات مرة 
أس�بوعياً كل ش�هر، مما يعني أن 
برامج التحصن غر متاحة طوال 
ثاث�ة أس�ابيع م�ن أص�ل أربعة، 
ويف الكام�رون، يفتق�ر 30% م�ن 
املراك�ز الصحي�ة إىل أي ش�كل من 
التربيد، ويشمل 14% منها ثاجات 
مكسورة، وملواجهة وباء ُمعد مثل 
»كوفي�د-19«، ال ب�د م�ن تحديث 
القائم�ة  اللوجس�تية  الش�بكة 

للقاح�ات، بم�ا يف ذل�ك ارتباطه�ا 
بوجه�ات بعيدة، ويج�ب أن يكون 
ه�ذا التحدي�ث مس�تداماً، عىل أن 
يش�مل جه�وداً منّس�قة للجم�ع 
ب�ن الصح�ة العاملي�ة واملخ�اوف 

املناخية.
بما أن التحالف الدويل ُمكلَّف بنرش 
الطاقة الشمس�ية، فقد يتحول إىل 
منصة مع�ارصة لتجدي�د الجهود 
متعددة األطراف. هذه الجهود لن 
ُترّس�خ مكانة التحال�ف كمنظمة 
عاملي�ة حقيقية فحس�ب، بل إنها 
س�تعزز عاقات الهن�د يف الخارج، 
فمعظ�م أعض�اء التحال�ف الدويل 
للطاقة الشمس�ية أفارقة، إذ يبلغ 
ع�دد األعضاء يف ه�ذه القارة 34، 
وتحاول الهند طرح نفس�ها كقوة 
عاملي�ة رائ�دة ومس�ؤولة، فتنرش 
جمي�ع  يف  الطبي�ة  دبلوماس�يتها 
أن  وُيف�رتض  إفريقي�ا،  أنح�اء 
تس�تعمل التحالف ال�دويل للطاقة 
الشمس�ية للتش�جيع عىل تطوير 
بنية تحتية مس�تدامة ومنخفضة 
الكلف�ة للتربي�د، وقد تس�هم آلية 
املس�تدامة  اللقاح�ات  توصي�ل 
يف الق�ارة يف ترسي�ع التع�ايف م�ن 
»كوفي�د-19«، حتى أنها قد تجعل 
ه�ذه  تنمي�ة  يف  رشيك�ة  الهن�د 

املنطقة عىل املدى الطويل.

ذكرى حترير اجلنوب اللبناين
           شاكر فريد حسن

الخام�س  يف  وتحدي�ًدا  أي�ام،  قب�ل  صادف�ت 
والعرشي�ن م�ن أي�ار الج�اري، م�رور 20 عاًما 
عىل تحرير الجن�وب اللبناني من دنس االحتال 
االرسائييل، الذي أمتد 18 عاًما حافات بالصمود 
والتح�دي واملقاوم�ة والش�موخ، مخلًفا وراءه 
مئ�ات العائ�ات الث�كىل، والكثر م�ن الجرحى 
الذين تركت الحرب ندوًبا يف أجس�ادها محفورة 
لتذكره�م باالنتص�ار التاريخ�ي ال�ذي حققته 
املقاومة اللبناني�ة، دون تفاهمات ومفاوضات 

ومعاهدات مع املحتل.
وه�ذه الذكرى من املف�روض أن تتحول إىل عيد 
وطني شعبي تش�ارك فيه كل القوى السياسية 
الفاعل�ة يف لبنان املتمثلة يف الس�لطة وخارجها، 
ولك�ن كم�ا يف كل ع�ام تتحول ملناس�بة تخص 
تنظيًما وفصيًا سياسًيا وتحالًفا سياسًيا معيًنا 
ومنطقة معينة وطائفة سياسية بعينها، ولواًل 
احتفاالت حزب الل�ه وبعض القوى واألوس�اط 
السياس�ية الحليف�ة ووس�ائل االعامية املقربة 
من�ه، ملا تذكرنا أن الخام�س والعرشين من أيار 
هو ي�وم التحرير اللبنان�ي، وذكرى أعظم وأكرب 

انتصار منذ تأسيس الدولة اللبنانية.
لق�د اضطرت قوى الغزو االرسائييل االنس�حاب 
م�ن جنوب لبنان تحت وط�أة العمليات النوعية 
للمقاومة اللبنانية الناجحة واملوجعة، وتمكنها 
م�ن إنه�اك املحتلن وخل�ق توازن�ات ردع وهو 
ما مه�د للنص التاريخ�ي للمقاوم�ة اللبنانية، 

وتحطم أسطورة التفوق العسكري االرسائييل.
وبع�د عرشين عاًما من دحر االحتال وانصافه 
من الجنوب وتكبده الخسائر الجسيمة يف األرواح 
والعت�اد العس�كري، إال أن ح�كام ارسائي�ل ل�م 
يتعلموا الدرس ولم يستخلصوا العرب، وهم اليوم 

يحاولون خلق وفرض ش�كل جديد من أش�كال 
االحتال واالستعمار الجديد، وذلك بضم مناطق 
فلس�طينية واس�عة يف الضفة الغربي�ة املحتلة. 
لكن األس�وأ أن أصوات املعارضة اليسارية التي 
كان ق�د دّوى صوتها وارتف�ع طوال الحرب عىل 
لبن�ان خفت وتضاءلت ولم يتبق س�وى أصوات 

قليلة جًدا.
وم�ن نافل�ة الق�ول، أن االنس�حاب االرسائي�يل 
م�ن جنوب لبنان جاء متأخ�رًا كثرًا ومنقوًصا، 
حيث بقيت مزارع ش�بعا اللبنانية تحت سيطرة 
االحت�ال االرسائييل. ويجب التأكي�د هنا بأنه ال 

يمكن حل أي مشكلة من خال العمل العسكري، 
فالعملي�ات العس�كرية ل�م تجل�ب ول�م تحقق 
س�وى املعاناة والويات للشعب الواقع تحت نر 
االحت�ال، وبالرضر ع�ىل املحتل نفس�ه، وحن 
اجتاحت ارسائيل لبنان العام 1982 اطلقوا عىل 
هذه الحملة العس�كرية »س�ام الجليل«، ولكن 
لم يكن ال حملة س�ام، وال يمت للس�ام بصلة، 
ب�ل كانت حرباً مدروس�ة للقضاء ع�ىل الحركة 
الوطنية واملقاومة اللبنانية، وخال هذه الحرب 
نف�ذت مجزرة ص�ربا وش�اتيا، وس�ببت هذه 
الحب معاناة للش�عب اللبناني وألبناء املخيمات 

الفلس�طينية، وكان له�ا نتائج س�لبية ومدمرة 
عىل ارسائيل نفس�ها، من حيث اع�داد الجرحى 

واملوتى والثمن االقتصادي واألخاقي الباهظ.
إن حكومات ارسائيل املتعاقبة تثبت بممارساتها 
ونهجها العس�كري أنه�ا عدوانية متغطرس�ة، 
وتت�صف كق�وة كولونيالية، والسياس�ية التي 
تتبعه�ا لن تقود ولن تحقق الس�ام، ولن تجلب 
لش�عبها وال لش�عوب املنطقة األمن وال األمان. 
فالبدي�ل ه�و الحل الس�يايس، بإنه�اء االحتال 
واالعرتاف بالحق الفلسطيني املرشوع يف الحرية 

واالستقال.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )69( والصادر يف 26/ 5/ 2020
تعل�ن اللجنة اعاه ع�ن تأجر العقارات املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه والعائدة 
ملكيته�ا اىل مديري�ة بلدية حم�ام العليل وفق�ا الحكام القانون )21( لس�نة 
)2013( وبطريق�ة املزاي�دة العلنية. فعىل الراغبن بااليج�ار مراجعة مديرية 
بلدي�ة حم�ام العليل وخال مدة )15( ي�وم تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش االعان 
بالصحف مس�تصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة )50 %( من القيمة 
املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعان ويتحمل من ترس�و 
عليه املزايدة اجور نرش االعان واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي 
بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خال مدة )ثاثون يوماً( من تاريخ 
تصدي�ق قرار االحالة وبخافه يعترب املس�تأجر ناكا ويع�اد االعان عن تأجر 
امللك وعىل حساب الناكل ويتحمل فرق البدلن وكافة املصاريف االخرى املرتتبة 
عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا 
مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخافه يعد املس�تأجر ناكا وتطبق بحقه 

االجراءات القانونية املقتضاة.
وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلديات محافظة نينوى

ماحظة/ مدة االيجار سنة واحدة فقط

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات نينوى

رقم القطعة والمقاطعة 11 نوع العقار ورقمهت
حمام العليل

1/ 22 و 839كازينو البادية بمساحة 850 م12

1/ 22كازينو العوائل بمساحة 18/ 597 م22

1/ 22متنزه أ بمساحة 4320 م32

سوق مسقف أ ب ج د بمساحة 1000 4
17/ 973م2
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيلزي بلرج الحمل،حالًيلا، أنلت قلادر على 
االندماج بكل سلهولة ضملن فريق، دون نزاع، 
وتسلود األجلواء تناغلم وتوافلق ملن حولك. 
بإمكانلك االسلتفادة من هذا التأثلر اإليجابي 
يف نشلاطات ترفيهية مذهللة أو يف العمل لدفع 

األمور وتكون فرد منتج.

بالحيويلة  مفعلم  الثور،أنلت  بلرج  عزيلزي 
والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك يف 
اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم 
إىل األملام يف مرشوعاتلك. لن يفيلدك االكتفاء 

باألمجاد املاضية والسلبية.

عزيزي بلرج الجوزاء،سلتصبح صدقاتك أكثر 
عمًقا وسلوف تسلرجع ملع أصدقائك أحداث 
وذكريات ماضية ال تنىس. يف وسط املجموعات 
التلي تنتملي إليها باألخص، سلوف تتشلابك 
سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جًدا 

وسوف تقودك برسعة مذهلة إىل هدفك.

عزيلزي بلرج الرسطلان، هناك حللم تضمره 
يف انتظلار تحولله إىل حقيقة ملموسلة. انتهز 
الفرصة لتحقيق الحلم الذي سليغر من مسار 

حياتك بشكل إيجابي ولفرة طويلة. 

عزيلزي بلرج األسلد،طريقك يلزداد صعوبلة 
أكثلر مما تصورت يف بادئ األملر، وربما هناك 
شلخص يحلاول إثنائلك علن خطتلك أو حتى 
إحباطك. ال تيأس – انظلر إىل األمر كأنه عقبة 

واخترب إرادتك.

عزيلزي بلرج العذراء،تجد سلهولة يف التعامل 
اإليجابي مع األشخاص يف الوقت الحايل، فالكل 
يبلدو منجذًبلا إليك، كملا أن الصلات التي قد 
يكون لهلا تأثرًا إيجابًيا عى مسلتقبلك تظهر 

يف كل مكان.

عزيلزي بلرج امليزان،يبلدو وكأنك تقلف أمام 
مشلكات ال يمكلن التغلب عليها، فلا تيأس! 
فقلط عليلك تغير منظلورك لألشلياء وعندئذ 
سلوف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من طلب 

النصيحة.

عزيلزي بلرج العقرب،أنلت ناجلح يف كل ملا 
يخص العمل، والقلرارات الهامة التي اتخذتها 
أثبتلت صحتها. لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي 

تحتاجه دائًما عند التفكر يف املرشوعات. 

عزيلزي بلرج القلوس،ال يمكلن التغللب عى 
العقبلات التي تراها أماملك يف الوقت الحايل إذا 
حاولت حلها بالطلرق القديمة املعروفة. يجب 
أن تغررِّ مدخلك والتوصل إىل اسراتيجية جديدة 
وأن ال تسلمح لآلخرين بتغير رأيك أو خططك 

كثرًا. 

عزيزي بلرج الجدي،اليوم أنت مفعم بالحيوية، 
على الرغم من أن هذا يرهقك بدالً من أن يدفعك 
إىل األمام. نظرًا لقلقك الداخيل، يصبح من السهل 
اسلتثارتك وأنت اآلن تفضل أن تخبط رأسلك يف 
الحائط. إذا كنت ال تسلتطيع كبت هذا االندفاع، 

فقد تجد أنك تتجادل مع الجميع اليوم.

عزيلزي بلرج الدلو،يجلب أن تسلتعد ملواجهة 
مشكات جديدة، فاألمور ليست جيدة يف مكان 
العملل وأنت ال تسلتطيع إنجاز سلوى القليل. 
ال تجعلل ذلك يخيفك، فهلذه املراحل تجيء ثم 

تذهب. 

عزيزي برج الحوت،األمور اليوم تقع يف مكانها 
السلليم، فملن حوللك ال يسلتطيعون تجاهل 
حماسلك وحيويتك. يف العملل أنت تنجز كل ما 
تحتاج إليه، ويكون باسلتطاعتك تمرير الكثر 

من األفكار الجديدة.

العذراء

احلوت

هلذه األسباب ال تتخلص من قرش الليمون
هنلاك العديلد ملن العنلارص الهاملة 
املوجلودة يف قلرش الليملون، وبالتلايل 
صحلة  تعزيلز  يف  يسلاعد  أن  يمكلن 
الجسلم، كما أن له فوائد مجموعة من 
الفوائلد الجمالية، ولذللك ينصح بعدم 

التخلص منه.
عادًة ما يستخدم عصر الليمون ويتم 
التخلص من القرش، ولكن يجب إعادة 
النظلر يف هلذا األملر، حيلث أن هناك 
العديد من الفوائد واالستخدامات لقرش 

الليمون التي لم تعرفها من قبل.
القيمة الغذائية لقرش الليمون

توفلر ملعقلة واحدة »حلوايل 6 غرام« 
من قرش الليمون ما ييل:

3 سعرات حرارية.
1 غرام من الكربوهيدرات.

1 غرام من األلياف.
0 غرام من الربوتني.
0 غرام من الدهون.

9% من الحاجة اليومية لفيتامني يس.
كملا أن قلرش الليملون يحتلوي على 
املغنيسليوم  ملن  صغلرة  كميلات 

والكالسيوم والبوتاسيوم.
فوائد قرش الليمون الصحية

إليك أبرز فوائد قرش الليمون الصحية:
1- تعزيز صحة الفم

ربما يسلاعد قلرش الليملون يف تعزيز 
صحة الفم ووقايلة اللثة من اإللتهاب 
بتسلوس  اإلصابلة  فلرص  وتقليلل 
األسلنان، وذللك الحتوائله على مواد 
مضلادة للبكتريلا قد تمنلع نموها يف 

الفم.
ولهذا يعترب قرش الليمون من مضادات 
الجراثيم والبكتريا القوية التي تحافظ 
على صحة الفم واألسلنان وتقيها من 

األمراض.

 
2- مكافحة الجذور الحرة

مضادات األكسلدة هي مركبات نباتية 
تمنع تلف الخايلا عن طريق مكافحة 
الجلذور الحلرة يف الجسلم، ويحتلوي 
قلرش الليملون على نسلبة عالية من 
مضادات األكسلدة، وأبرزها الليمونني 

limonene( وفيتامني يس.
قد يرتبلط تنلاول مضادات األكسلدة 
ببعلض  اإلصابلة  خطلر  بانخفلاض 
األملراض مثلل ملرض السلكري من 

النوع الثاني وأمراض القلب

فيتامني »د«.. خماطر نقصه وكيف يتم تعويضه؟
يعانلي كثر ملن النلاس يف العالم 
ملن انخفلاض مسلتوى فيتامني 
»د« يف الجسلم، ولذلك فإن األطباء 
أو  دوائيلة  بجرعلات  يوصونهلم 
مكمات غذائية للتعويض عن هذا 
الراجلع، أو النقلص يف الفيتامني 

الرضوري للجسم.
ويف ظلل الظلروف الحاليلة التلي 
تفلي  بسلبب  العاللم  يشلهدها 
فلروس كورونا، تشلر دراسلات 
لديهلم  الذيلن  األشلخاص  أن  إىل 
مسلتويات منخفضة من فيتامني 
د قلد يكونون أكثر عرضة لإلصابة 
بالفروس ويموتون بوباء كوفيد-

.19
وبحسلب واحلدة ملن الدراسلات 
املقارنة، قارنت متوسط مستويات 

فيتامني د يف بللد يعاني من وفيات 
كوفيد-19، عثر على رابط واضح 
بني انخفاض مستويات فيتامني د 
وارتفاع معدل الوفيات بالفروس.

ولكن، ملاذا يعني نقلص فيتامني 
د عندما يكون مسلتواه يف الجسم 
منخفضا جدا، وملا هي وظيفته؟ 

وماذا ينجم عن نقصه؟
بداية، يمكن أن يتسلبب النقص يف 
فيتاملني د يف جعلل العظام رقيقة 
أنله  أو مشلوهة، كملا  أو هشلة 
يلعلب دورا يف إنتاج األنسلولني ويف 
وظيفلة املناعلة، أما كيلف يرتبط 
ذلك بالوقاية ملن األمراض املزمنة 
والرسطان، فما زالت هذه املسائل 
قيد التحقق، بحسلب مقال نرش يف 

موقع »مايو كلينيك«.

40 عامًا يف مهنة التمريض.. ولكن!
املمرضلة فيلومينلا شلريان،  كانلت 
)63 عاما( تسلتعد للتقاعلد من مهنة 
أمضلت فيهلا أكثر ملن 40 عاما، لكن 
فروس كورونا املسلتجد أصابها قبيل 
التقاعلد بقليلل، وأدى يف نهاية املطاف 

إىل وفاتها.
الربيطانية  املمرضة  وتركت شلريان، 
ملن أصل هنلدي، خلفهلا زوج وثاثة 
أبناء، بحسب ما أفادت »سكاي نيوز«، 

األحد.
يف  ممرضلة  تعملل  شلريان  وكانلت 
مستشلفى جلون رادكليلف يف منطقة 
أكسلفورد، حيلث عملت عى مسلاعدة 
امللرىض، بملن فيهلم أولئلك املصابلني 

بكورونا.وتوفيلت الخميلس املايض بعد 
أن أمضت نحو أسبوعني يف وحدة العناية 
املركزة.وقال زوجها »لقد كانت إنسلاًنا 
عظيًملا ، وأًما حنلون وزوجلة رائعة«، 
مضيفا » كرست نفسها للتمريض الذي 

لم يكن مجرد مهنة بل كان شغفها«.
السلنوات  املستشلفى  واسلتذكرت 
الطويللة التلي عمللت فيها شلريان، 
مشلرة إىل أنهلا كانلت محبوبلة بلني 

املرىض وطاقم املستشفى.
وتنضم رشيان برحيلها إىل قافلة طويلة 
من أفراد الطواقلم الطبية الذين قضوا 
أثنلاء تقديم املسلاعدة ملرىض فروس 
أرقلام  بريطانيا.وتقلول  يف  كورونلا 
رسلمية يف بريطانيلا إن 171 عاما يف 
الرعاية الطبية قد ماتوا بسلبب فروس 
كورونا، األمر الذي يظهر خطورة البيئة 
التلي تعمل فيهلا الطواقلم الطبية اآلن، 

رغم اتخاذ إجراءات احرازية.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
250 جرام سبانخ مجمدة وترك 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 التحضر:

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

ثلم يقطلع قطريا رغيف الخبز بإسلتخدام سلكني خبز حادة على بعد حوايل 
4 سلم عن بعضها البعض ويفرد خليط السلبانخ بني الشلقوق وتوضع عى 

الصينية املعدة
ُيخبز ملدة 10 دقائق أو حتى يحمر و يربد قلياً قبل التقديم

رغيف مسحوب باجلبن

؟؟هل تعلم
الكسلل من السلمات التلي تنتقل 
الوراثلة، ألنها تدخلل يف الجينات، 
لهلذا فلإن الطفلل اللذي يوصلف 
بالكسل لو بحثنا من حوله فسوف 
مصلاب  الوالديلن  أحلد  أن  نجلد 

بالكسل.
الخيار أحلد أنواع الخرضوات التي 
تسلاعد على التخلص ملن الوزن 
الزائد بشكل رسيع، وذلك ألنه يقوم 

بهضم الطعام، وكبح الشهية. 
ملن الفواكه التي تحلارب جفاف 

العني هي املانجو. 
املكلرسات بشلكل علام تحافلظ 
عى صحلة اإلنسلان وتحميه من 
التعلرض للكثلر ملن األملراض. 
الشلوكوالته والتفلاح ملن أكثلر 
األطعمة التي تسلاعد عى تحسني 

الذاكرة. 
لقلد أمرنلا رسلول الله صلى الله 
عليه وسللم بتنلاول التملر، ومع 
الدراسات أثبتت الدراسات العلمية 
أن التمر يقلل من العطش بشلكل 
كبر، باإلضافلة إىل أنه يحمي من 
رضبلات الشلمس، ومعقلم للفم 
يف حالة اإلصابلة بأمراض الجهاز 

التنفيس.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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الزوراء مفتخرًا بجمهوره: انجازكم يضاف 
اىل إنجازات النوارس الكبرية

             المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ررت إدارة ن�ادي ال�زوراء الريايض، 
الك�رة بع�د  تكري�م جماه�ر فري�ق 
حصولهم عىل املركز الثالث يف استفتاء 

صحيفة »ماركا« االسبانية.
وتحصلت جماهر النوارس عىل املركز 
الثالث يف اس�تفتاء الصحيف�ة العاملي 
ال�ذي ضم أكثر من 40 ناٍد من مختلف 

انحاء العالم.
وذكرت إدارة نادي ال�زوراء، ان »ادارة 
لجماهره�ا  تب�ارك  ال�زوراء  ن�ادي 

الحص�ول ع�ىل املركز الثال�ث يف االس�تفتاء الذي 
ألفض�ل  اإلس�بانية  )م�اركا(  صحيف�ة  اجرت�ه 
جمهور من بني جماهر اربعني ناٍد وجاء الزوراء 
يف املرك�ز الثالث خلف الرج�اء البيضاوي املغربي 

واالهيل املرصي«.

وأضاف�ت اإلدارة »بهذه املناس�بة ق�ررت الهيئة 
رشيف  كأس  تقدي�م  ال�زوراء  لن�ادي  االداري�ة 
لجماه�ر الفريق التي س�اندت الفريق يف الرساء 
والرضاء وكانت بحق الالعب رقم 12 مع فريقها 
بالتش�جيع املثايل والحضاري وه�ذا انجاز جديد 

يضاف إلنجازات نادينا الكبرة«.

ون�ال جمه�ور الن�وارس 
يف  املراقب�ني  اعج�اب 

العالم  انج�اء  جمي�ع 
مشاركة  بعد  خاصة 
دوري  يف  الفري�ق 
ابط�ال آس�يا الع�ام 
املايض ورس�مه أحيل 
اللوحات عىل مدرجات 

كرب�الء  ملع�ب 
الدويل.

نشأت أكرم: الالعب العراقي لن ينجح 
يف أوربا بسبب الرفاهية والدالل باخلليج

             المستقبل العراقي/ متابعة

يرى النجم الدويل الس�ابق نش�أت أكرم، 
ان الالع�ب العراقي والخليجي لن ينجح 
باالح�راف يف أوروب�ا بس�بب الرفاهية 

والدالل يف الدوريات الخليجية.
وخاض اك�رم عدة تج�ارب احرافية يف 
الس�عودية واالم�ارات وقط�ر وتجرب�ة 
قص�رة يف هولن�دا، بينم�ا تعثر 
صف�وف  اىل  انتقال�ه 
س�يتي  مانشس�ر 
بس�بب  اإلنجلي�زي 

إجراءات العمل الصارمة 
من�ق قب�ل الحكوم�ة 

الربيطانية.
يف  اك�رم  وق�ال 
ترصيح لصحيفة 

»آس« االس�بانية، إن »الالعب الخليجي يحتاج 
الكثر لالحراف يف أوروبا، خصوًصا الرفاهية 
التي يعيش�ها من خ�الل األندي�ة واملنتخبات، 
وهذه ه�ي نقطة الضعف بالنس�بة لنا، حتى 
أنا نش�أت أكرم أيًضا، لق�د لعبت يف العديد من 
األندية الخليجية، حت�ى ذهابي إىل هولندا مع 

تفينتي أنش�خيدة وحصويل عىل الدوري 
للم�رة األوىل يف تاري�خ الن�ادي، وأك�ون 
أول الع�ب عراقي يحقق بطولة كبرة يف 

أوروبا«.
وأوضح »املايس�رو بالق�ول، »تنقصنا 
الثقاف�ة واالندماج باملجتمع، بعد الدالل 
ال�ذي نراه من األندية الخليجية والحياة 
املرفة بكل يشء، ال أعتقد أننا سنستمر 
أوروبي�ا، إذا تغر نمط الحياة يف الخليج 
أق�ول إنه بإم�كان الالعب�ني الخليجيني 

اللعب يف أفضل الدوريات األوروبية«.
وعن س�بب عدم تكرار جيل مثل 2007 
يف الع�راق، أك�د أك�رم، أن »التج�ارب تختلف 
ب�ني جي�ل 2007 واألجيال التي أت�ت بعد ذلك، 
التخطيط ه�و من يزرع ويحص�د العبني كرة 
قدم جيدين، ينقصنا التخطيط للنجاح يف كرة 

القدم العراقية«.

الوتارو يمهد طريق 
برشلونة لضمه

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، عن تطور جديد بش�أن 
ارتب�اط األرجنتيني الوت�ارو مارتينيز، مهاجم إنر ميالن، 

باالنتقال إىل برشلونة خالل املركاتو الصيفي املقبل.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
االتفاق تم بني الوتارو وبرشلونة، رغم أن النادي الكتالوني 

لم يؤكد أو ينفي األمر حتى اآلن.
وأشارت إىل أن الوتاور أبلغ إنر: »إما االنتقال إىل برشلونة 
أو البق�اء يف ميالن�و«، ك�ي يجعل النرات�زوري ال يناقش 

سوى العروض القادمة من كتالونيا فقط.
وكان الوت�ارو يحظى أيًضا باهتمام م�ن قبل ريال مدريد 

وتشيليس وباريس سان جرمان ومانشسر سيتي.
وأوضح�ت أن إن�ر ل�ن يواف�ق عىل رحي�ل الوت�ارو، قبل 
إيجاد بديل من الدرجة األوىل، ملش�اركة روميلو لوكاكو يف 

الهجوم.
وقال�ت الصحيفة إن إدينس�ون كافاني )س�ان جرمان( 
وتيم�و فرن�ر )اليبزي�ج( تراجعت حظوظهم�ا مؤخرًا يف 

االنتقال إىل إنر خالل املوسم املقبل.

نابويل وإنرت وميالن يساندون جاتوزو يف فاجعته

ريال مدريد يرفض نجم تشيليس

              المستقبل العراقي/ متابعة

جات�وزو  جين�ارو  ناب�ويل  م�درب  فق�د 
شقيقته الصغرى فرانشيسكا )37 عاما( 

بسبب مرض خطر.
وبع�ث ناب�ويل يف بي�ان رس�مي بتعازي�ه 
لجاتوزو يف وفاة ش�قيقته الصغرى التي 
كان قد تم إيداعها املستشفى يف لومبارديا 
)شمال( بس�بب مرض خطر قبل شهور 

وتوفت الثالثاء.
وكان جاتوزو قد بدأ قبل أيام قليلة قيادة 
التدريبات الجماعية لنابويل، وترك املدينة 
الجنوبي�ة للس�فر إىل المبورديا بعد علمه 

بخرب وفاة شقيقته.
واتخ�ذ نادي�ا إنر ومي�الن موقف�ا واحًدا 

لدعم جاتوزو عقب وفاة شقيقته.
وكان�ت فرانشيس�كا، ش�قيقة جاتوزو، 
تعم�ل س�كرترة يف ميالن لعدة س�نوات، 
إال أنه�ا عانت من م�رض ودخلت العناية 
املركزة منذ ش�هر فرباير/ شباط املايض، 
قب�ل أن تتوىف الي�وم عن عم�ر يناهز 37 

عاًما.
الرس�مي ملي�الن ع�ىل  وكت�ب الحس�اب 
»توي�ر«: »واجهت فرانشيس�كا جاتوزو 
مرضه�ا بنفس القوة والطاقة التي كانت 

تجلبها إىل ميالن كل يوم«.
جات�وزو(..  )جين�ارو  »رين�و  وأض�اف: 
األلم الشديد الذي تش�عر به أنت وعائلتك 
هو أملنا أيًضا. ارقدي يف س�الم يا عزيزتي 

فرانشيسكا«.
وكتب الحس�اب الرس�مي إلن�ر: »النادي 
النرات�زوري يعانقون جينارو  وجماهر 

جاتوزو بحنان كبر يف يوم وفاة شقيقته 
فرانشيسكا«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إنجلي�زي، ع�ن رف�ض ري�ال 
مدريد التعاقد مع نجم تش�يلس خالل س�وق االنتقاالت 

الصيفية.
وبحس�ب صحيف�ة »م�رور« اإلنجليزية، ف�إن الربازييل 

ويليان نجم تش�يليس، مع�روض عىل ري�ال مدريد، لكن 
املرنجي رفضه.

وأضاف�ت الصحيفة: »وكالء ويليان اتصل�وا بالعديد من 
األندية للتحق�ق من اهتمامهم بضمه، وم�ن بينها ريال 

مدريد، الذي أعلن رفضه«.
وتابعت: »س�بب رفض ريال مدري�د، أن النادي ليس عىل 

استعداد ملنح ويليان عقًدا ملدة 3 سنوات كما طلب، أيًضا 
رف�ض املرتجي أن يمنحه راتبا أكث�ر من 5 ماليني يورو 
س�نوًيا«.وينتهي عقد ويلي�ان صاحب ال��31 عاما مع 
تش�يليس بنهاية املوس�م، لكنه غر مقتنع بعرض البلوز 
لتجدي�د عقده، ورحيله ب�ات قريًبا، وق�د تكون وجهته 

املقبلة إىل توتنهام أو آرسنال.

فيفا يعتمد تفعيل القواعد اجلديدة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د مجل�س االتحاد ال�دويل لكرة الق�دم )إيف�اب(، تفعيل 
القواعد الجديدة بدءا من موسم )2020-21(، ويف البطوالت 
التي قررت العودة مجددا بعد توقف قرابة ش�هرين بس�بب 
تف�ي جائح�ة كورونا، وم�ن بينها رفع ع�دد التغيرات يف 

املباراة إىل خمسة.

واتخذ املجلس هذه القرارات الجديدة ببسبب التأثرات التي 
طال�ت كرة القدم ج�راء تفي الفروس التاج�ي يف العالم، 
حيث أوضح أنه سمح بتطبيقها مبارشة »يف البطوالت التي 
قررت الع�ودة يف الفرة الحالية، وحتى يف املباريات التي تيل 

أول يونيو/حزيران 2020«.
وأض�اف بي�ان املجل�س املنوط بوض�ع قواع�د اللعبة »يف 8 
مايو/أي�ار 2020 امل�ايض، ت�م إدخ�ال تعدي�ل مؤق�ت عىل 

القانون 3، يس�مح للبطوالت الكبرة بإعط�اء فرقها خيار 
استخدام بحد أقىص خمس�ة تغيرات، مع إعطاء كل فريق 
الحق يف هذا األمر عىل 3 مرات، فضال عن التغيرات التي تتم 

بني الشوطني«.
كما أش�ار البيان إىل أن »قواعد اللعبة يف موس�م 21-2020 
س�تكون إجبارية حتى يف املباريات الودية، والبطوالت التي 

تبدءا من أول يونيو/حزيران 2020«.

وشدد »إال أن البطوالت التي بدأت قبل هذا التاريخ )مباريات 
التصفيات والبطوالت املجمعة(، س�يكون بإمكانها تطبيق 

هذه القواعد بحد أقىص، بداية املسابقة التالية«.
ومن بني التعديالت الجديدة، توضيح مفهوم ملسة اليد، وإذا 
مل�س املهاجم الكرة بي�ده بطريقة عفوية، س�تكون هناك 
مخالف�ة فق�ط، إذا انته�ت نف�س اللعبة به�دف أو أدت إىل 

فرصة محققة.

شتيجن: أوقفنا مفاوضات التجديد.. والريال لن يمنحنا شيئًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف األملاني أندريه تر شتيجن، حارس برشلونة، 
س�بب تعطل مفاوض�ات تجديد عقده م�ع النادي 

الكتالوني.
وق�ال ش�تيجن، يف ترصيح�ات أبرزته�ا صحيف�ة 
»مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية: »لي�س ممكًنا أن 

أغادر برشلونة هذا الصيف«.
وأضاف: »لق�د كانت هناك اجتماع�ات بالفعل بني 

وكي�ل أعم�ايل والنادي بش�أن التجدي�د، لكن عقب 
ظه�ور أزم�ة فروس كورون�ا، لم يكن ه�ذا الوقت 
املناس�ب للحديث ع�ن العقد، يف ظ�ل أن الكثر من 

الناس قلقون بشأن حياتهم، لذا قررنا التأجيل«.
وتابع: »أشعر أنني يف حالة جيدة مع برشلونة، ألن 

عائلتي تشعر باالرتياح أيًضا هنا«.
وواصل: »عودة الليجا؟ عىل املستوى الجسدي، نادًرا 
ما كنا يف هذا املستوى العايل، أما عقلًيا فإننا سنضع 

تركيزنا بشكل كبر عىل املباريات املتبقية«.

 وأكم�ل: »اللع�ب دون جماه�ر؟ لقد م�ررت بهذا 
املوقف ضد الس باملاس، وبالطبع األمر مختلف، لن 
نخدع أنفس�نا، حيث إن مب�اراة بدون جمهور ليس 
له�ا نف�س الجاذبية، لك�ن الكرة س�تعود، وهذا ما 

يسعدنا«.
وأتم: »نحن يف وضع جيد يف الليجا، لكن ريال مدريد 
ل�ن يمنحنا أي يشء يف الس�باق نح�و اللقب، دوري 
األبط�ال؟ لدينا أفضلية للتأه�ل عقب لقاء الذهاب، 

ونريد االستفادة منها«.

بريهوف يقرتح تغيري نظام 
استضافة اليورو

              المستقبل العراقي/ متابعة

اق�رح أوليف�ر بره�وف مدي�ر املنتخب 
األملاني، إقامة النس�خة املقبلة من دوري 
أم�م أوروب�ا، يف موق�ع واح�د ب�دال م�ن 
سلس�لة من املباريات بنظ�ام املجموعات 

عىل مالعب مختلف املنتخبات.
ملجل�ة  ترصيح�ات  يف  بره�وف  وق�ال 
»كيكر« اليوم الثالثاء: »هذا س�يكون حال 
بديال، إقامتها كبطولة مصغرة قد تشكل 
فكرة مناس�بة«.ومن املفرض أن تنطلق 
النس�خة املقبل�ة م�ن دوري أم�م أوروبا 
يف أيلول/س�بتمرب املقب�ل، ولك�ن يف ظ�ل 
توقعات عدم الس�ماح بحضور الجماهر 
بسبب أزمة وباء فروس كورونا املستجد، 
ق�ال بره�وف: »االتح�ادات الوطنية قد 
تك�ون أكث�ر قابلي�ة للع�ب منتخباتها يف 

ملعب محايد«.
وأضاف:«س�يجرى بذلك منع رحالت غر 

رضورية... وسيجرى التحكم يف مشاركة 
الالعبني بشكل أفضل«.

وقال برهوف إن�ه يف حالة تأييد املقرح، 
س�تكون أملانيا عىل اس�تعداد الستضافة 
:«لدين�ا  بره�وف  املنافس�ات.وأضاف 
الخ�ربة والق�درة ع�ىل التنظي�م عىل أعىل 
مستوى يف االتحاد األملاني، وقد أثبتنا ذلك 
مرارا، وإذا كانت هذه الصيغة ستس�اعد 

اليويفا، سأقول: نعم، نحن جاهزون«.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن ميونخ ستشارك يف 
استضافة منافسات كأس األمم األوروبية 
)يورو 2020( التي تأجلت إىل العام املقبل 
بس�بب أزمة الوباء العاملي، والتي تقام يف 
12 مدينة أوروبية، بينما تستضيف أملانيا 
وحدها منافسات يورو 2024.ولم يرغب 
اليويف�ا يف التعليق بش�أن املق�رح، لكنه 
أعل�ن أن االجتماع املقبل للجنة التنفيذية، 
الج�اري،  حزيران/يوني�و   17 يف  املق�رر 

سيشهد مناقشة نظام البطولة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

علق األملاني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عىل احتمالية 
تتوي�ج الفري�ق بلقب الربيمرليج هذا املوس�م عىل ملعب 
محايد.وقال كلوب، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة »مرور« 
الربيطانية: »اللعب يف مالعب محايدة؟ لس�ت قلًقا بش�أن 
ذلك، يف هذه اللحظة الكثر من الناس يفهمون األمر، وأنه 

ال يمكننا االحتفال سواء هنا أو يف مكان آخر«.
وأض�اف: »برصاح�ة، عندم�ا أق�ول إن توج�د الكثر من 

األشياء املهمة التي يجب القلق بشأنها، أعني ما أقول«.
وتاب�ع: »إذا قي�ل إنن�ا ال نس�تطيع اللع�ب يف أنفيل�د، ألن 
مش�جعينا س�يذهبون هن�اك. فلنق�وم بذل�ك ألن كلن�ا 

عاقلون«.
وواص�ل: »من الواضح أننا نحب بعضن�ا البعض، لكن إذا 
لم يكن ذلك مسموًحا )االحتفال يف أنفيلد(، أو أن اللعب يف 
مالعب محايدة هي الفرصة الوحيدة الستئناف املباريات، 

بالطبع لن نعارض ذلك«.
 وأكمل: »نريد التتوي�ج بالدوري اإلنجليزي، ثم نحتفل به 

مًعا يف الوقت الذي يصبح ذلك ممكًنا«.
 وأت�م: »حتى ذلك الحني، نتمس�ك بالقواعد ونفعل األمور 
املناس�بة. ه�ذا كل يشء، ألنها ليس�ت املرة األخ�رة التي 

نحتفل خاللها بيء ما مًعا«.

ميالن يلجأ حلل طارئ يف موقعة يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

يبح�ث مي�الن ع�ن تجهي�ز الفري�ق ب�أرسع ما 
يمك�ن، اس�تعداًدا ملواجه�ة يوفنت�وس، يوم 13 
يوني�و/ حزي�ران الجاري، يف إي�اب نصف نهائي 
كأس إيطاليا.ويعان�ي مي�الن من إيق�اف العديد 

م�ن نجومه يف املباراة، باإلضافة إىل عدم جاهزية 
البعض، عقب توقف النشاط، بسبب أزمة فروس 
كورونا املس�تجد.ووفًقا لشبكة »سكاي سبورت 
إيطالي�ا«، ف�إن س�تيفانو بيويل، م�درب ميالن، 
س�يلجأ للدفع بالعب الوس�ط املهاجم جياكومو 
إىل  يوفنتوس.وأش�ارت  بونافينت�ورا يف موقع�ة 

بونافينت�ورا ظه�ر أكث�ر العبي مي�الن جاهزية 
عقب التوقف، وسيش�ارك أساس�ًيا ضد الس�يدة 
العجوز.ويعان�ي ميالن يف اللقاء املقبل من غياب 
زالت�ان إبراهيموفيتش وثيو هرنانديز وس�يمو 
كاس�تييخو لإليقاف، باإلضافة إىل عدم جاهزية 

فرانك كييس الذي عاد متأخرًا إىل إيطاليا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

سرتلينج يميل إىل ريال مدريد
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إنجليزي، عن تفكر رحيم 
سرلينج مهاجم مانشس�ر سيتي، يف الرحيل عن 
صفوف الفريق، إذا لم يتمكن النادي من املشاركة يف 

دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وكان االتح�اد األوروبي لك�رة القدم، قد قرر حرمان 
مانشسر س�يتي من املش�اركة قاريا ملوسمني، بسبب 

كرس قواعد اللعب النظيف.
وبحسب صحيفة »إندبندنت« اإلنجليزية، فإن سرلينج يريد 
الرحي�ل عن الس�يتي واالنتقال لري�ال مدريد، وال�ذي ارتبط 

اسمه باالنضمام باملرنجي عدة مرات.
ول�م ُيخف س�رلينج إعجابه بري�ال مدري�د، حيث رصح يف 

العديد من املرات بأن املرنجي ناد رائع.
يذكر أن رحيم سرلينج يرتبط بعقد مع السيتي حتى صيف 
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التطعيم برشائح الكرتونيةترامب ورفع املصاحف.. 

أدهم ابراهيممنهل عبد األمير المرشدي

س�بحان الله. س�بحان مغيرّ األحوال من ح�ال اىل حال ودوام 
الحال من املحال ورئيس الدولة األعظم واألكرب وأش�به الناس 
بفرع�ون طاغوت ونم�رود متجرب يقيض يوم�ه تحت األرض 
ل�دواع امني�ة ويبدو إن ثقافة التخفي تحت مس�توى س�طح 
األرض تمت�د من صدام اىل ترامب والقيادة هي القيادة والقائد 
ذات القائد وعمر بن العاص حارضا يف اإلش�ارة واإلستش�ارة 
برف�ع املصاحف من معاوية اىل صدام بعزرّته الدوني  اىل ترامب 
بوزيره بومبيو وهو يرفع اإلنجيل امام البيت األبيض والحفرة 
ذات الحف�رة ورحمة الله عىل روحك يا جورج فلويد فقد كنت 
مصداقا س�ماويا م�ع اختالف اإلس�تعارات لكش�ف العورات 
وفضح الطواغيت وكش�ف الكذب والكذابني والشقي املتخنزر 
بني وعد ووعيد وتهديد وميعاد برب وتقوى حيث قال دم جورج 
ل�م يذهب هب�اء وهو يرف�ع اإلنجيل قبالة الكنيس�ة املحرتقة 
بواجهة البي�ت األبيض. املعادلة متحركة متغ�ية لكن ثابتها 
واحد ال يتغي هو إنه قوة الش�عب ال تضاهيها قوة وال يس�لم 
منها وزير كاذب او رئيس فاس�د او نائب منافق وإن كان بني 
الشعب أرباب الحواسم والنهب والتخريب. ال ندري ما ستؤول 
اليه األح�داث يف امريكا فالقوة العس�كرية من جيش اتحادي 
وحرس وطني بدأت تفرض حضورها يف بعض الواليات الثائرة 
وحيث خرس�ت كل اب�واق املنظمات الدولية لحقوق اإلنس�ان 
ومجل�س األمن واألمم املتحدة فالطاغوت هو الس�يد وفرعون 
ه�و الرب وليس هناك يف امريكا دجلة وال رشقية وال حدث وال 
جزي�رة وابواق الفتنة التي احرقت ش�وارع بغ�داد والنارصية 
والنجف والحلة خرس�اء صم بكم من س�تيفن اىل البش�ي اىل 

البزاز اىل البقية الطالحة. 
لن�رتك األمور اىل م�ا تكون وننتظر ولكن لنتعل�م منها ويتعلم 
كل ذي عق�ل وبصية إن ما ش�اهدناه بعيوننا وس�معناه إن 
مصطل�ح الحري�ة والديمقراطية هو األكذوب�ة األكرب يف عالم 
الي�وم يضحكون به�ا علينا ويتاجرون به�ا يف دمائنا وأموالنا 
ومس�تقبل ابنائن�ا يف جمي�ع تلك ال�دول التي تدعيرّه�ا وترفع 
راياته�ا فه�ا ه�و املواط�ن األمريك�ي يقتل ويه�ان ويرضب 
ويعتقل وال مستنكر وال شاجب يف دولة تمثال الحرية والداعم 
األكرب واألول للش�عوب الثائرة من اجل حريتها يف هونغ كونغ 
وطهران وبيوت وساحة التحرير يف بغداد وساحة الحبوبي يف 
ذي ق�ار وان اضطرت األمور عدن�ا وعادوا لرفع املصاحف فلم 
يزل بن العاص قائما حارضا يف واجهة البيت األبيض مكشوف 

العورة مندسا بني الثوار وسارقا للثورة.

تعد بصمة االبهام يف مقدمة األدلة لتحديد هوية االنسان، وقد اكتشفها 
العالم التشيكي جون ايفان بركنجي، وقد كان متخصصاً بعلم الترشيح 
ع�ام 1823. فاس�تطاع أن يثب�ت بالبحث العلمي ع�دم إمكانية تطابق 
بصمة ش�خصني يف صورة واحدة. وهكذا اس�تخدمت بصمات االصابع 
للتعري�ف بهوي�ة االنس�ان واس�تخدمت عىل نطاق واس�ع الكتش�اف 

الجرائم. 
ويف الخمس�ينات من الق�رن املايض، نج�ح العاملان جيمس واطس�ون 
وفرنس�يس كريك من جامعة كامربيدج يف اكتشاف الرتكيب الكيميائي 
للحمض النووي DNA، املس�ؤول األول عن تحديد الصفات الوراثية بني 
الكائن�ات الحية، فاصبح هذا االكتش�اف من افضل الوس�ائل للتعريف 

بهوية االنسان، اضافة اىل معرفة االنساب.
وبعد التطور الكبي يف استخدامات الكومبيوتر، تم اعداد رشائح صغية 
ج�دا تزرع يف جس�م االنس�ان لتحدي�د هويت�ه، حيث تحت�وي عىل كل 

املعلومات املتعلقة به طبياً وبايولوجياً واجتماعيا.
س�عت بعض الرشكات الس�ويدية ل�زرع مثل هذه الرشائح يف اجس�ام 
موظفيه�ا )طواعي�ة( وروجت لذل�ك باعتبارها افضل وس�يلة لحماية 
بياناته�م م�ن التالع�ب والتزوير، ف�كان دافع�اً للعديد م�ن الرشكات 

الستخدامها.
وحذت بعض الرشكات واملؤسسات العاملية حذو السويد فقامت بزراعة 
الرشائ�ح االلكرتوني�ة تحت جل�د موظفيها لتس�هيل مهامهم، ووضع 

تحركاتهم تحت الرقابة بشكل دائم.
فيها  وتعتقد ه�ذه الرشكات أن اس�تخدام الرشائ�ح اإللكرتوني�ة ملوظرّ
أفضل لها من اس�تخدام بصمة اليد أو العني وغيها، لحماية موظفيها 
من تهكي املعلومات التي ترسب ارسار ونشاطات الرشكة وتضعف من 

منافستها.
ُتصن�ع الرشائ�ح اإللكرتونيرّة من مادة الس�يليكون، ويتم تس�جيل كل 
املعلوم�ات الش�خصية عليها وزرعها بجس�م اإلنس�ان. وهن�اك جهاز 
خارج�ي يتحكم فيها. ويتاح له معرفة أيرّ يشء يحدث لإلنس�ان يف كل 

لحظة من حياته! 
وأتاح�ت ه�ذه الرشائ�ح للموظفني فتح أب�واب الرشك�ة، والدخول إىل 
حس�اباتهم الش�خصية عىل أجه�زة الكومبيوتر والتس�وق، وتش�غيل 
اآلالت املختلف�ة التي تحتاج إىل كود ش�خيص )ش�فرة(، وكذلك الدخول 
لحساباتهم البنكية أو الخزانة الشخصية وأجهزة الكومبيوتر أو الهاتف 
املحمول. ال يقترص اس�تخدام الرشائح اإللكرتونية عىل الرشكات فقط؛ 
�ع استخدامها ألغراض مختلفة مثل منع الحمل للسيدات لفرتة  بل توسرّ
ق�د تصل اىل س�تة عرش عاما. وكذل�ك التحليالت املرضي�ة، واملواصالت 

وحاالت الفقد والتوجيه واملراقبة وكل النشاطات اليومية لحاملها.

مرشوبات سحرية ختلصك من »الكرش« يف أيام معدودة
يجلس معظم الن�اس لفرتات طويلة 
يف املن�زل جراء اإلج�راءات االحرتازية 
املس�تجد  ملكافح�ة ف�يوس كورونا 
املس�بب ملرض »كوفي�د 19«، وهو ما 

يؤدي إىل زيادة وزن الكثي منهم.
كما أن بعضهم ال يفقد تحديدا دهون 
البطن »الكرش«، حتى مع اتباع نظام 

غذائي وممارسة الرياضة.
ولكن موق�ع »تايمز ني�وز ناو« قدم 
قائم�ة بمرشوبات س�حرية يمكنها 
إنقاص ال�وزن والتخلص من الكرش 
يف أي�ام مع�دودة، ألنه�ا تس�اعد عىل 
زي�ادة التمثيل الغذائي وترسيع رحلة 

فقدان الدهون.
  يمك�ن أن يكون فقدان ال�وزن الزائد، خاصة 
حول منطق�ة الخرص، تحدًي�ا حقيقًيا للعديد 
من األش�خاص الذين يحاول�ون الحصول عىل 

خرص أصغر برسعة.
وجاءت قائمة املرشوبات السحرية عىل النحو 

التايل:
1- امل�اء: يس�اعد رشب الكث�ي م�ن امل�اء يف 
الحص�ول ع�ىل بط�ن مس�طح أرسع مما هو 
متوقع، خاصة وأنه يبقيك ممتلًئا وبإحساس 

ش�بع بني الوجب�ات كما أنه يس�اهم يف زيادة 
عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.

املاء هو يف الواقع أفضل وأرخص وسيلة لحرق 
الده�ون، وه�و متاح بس�هولة ومه�م للغاية 
لصحتك العامة، خاصة وأنه يزيل السموم من 
الجس�م، ويعزز التمثيل الغذائي ويساعد عىل 

الحفاظ عىل توازن سوائل الجسم.
2- خ�ل التفاح: يمكن أن يفي�د خل التفاح يف 
التخلص من الكرش، وهو أحد أكثر مرشوبات 

فقدان الوزن شيوًعا.

يمكن لحمض الخليك، املكون الرئييس 
يف خ�ل التفاح، تحس�ني فقدان الوزن 
ع�ن طري�ق زي�ادة التمثي�ل الغذائي، 
وزي�ادة عملي�ة حرق الده�ون وقمع 
الت�ي  الدراس�ات  أظه�رت  الش�هية. 
أجري�ت ع�ىل الحيوان�ات أن حم�ض 
األس�يتيك يمك�ن أن يس�اعد يف من�ع 
زيادة ال�وزن وتقليل تراكم الدهون يف 

البطن والكبد.
3- الشاي األخرض: يعد الشاي األخرض 
من املرشوبات الصحية واألكثر فاعلية 
لفقدان الوزن. فه�ي مليئة بالعنارص 
الغذائي�ة ومضادات األكس�دة املفيدة 
لصحتك. تش�ي األبحاث إىل أن الشاي 
األخ�رض يحتوي ع�ىل مضادات أكس�دة قوية، 
يمكنه�ا أن تزي�د  م�ن ح�رق الده�ون ويعزز 
التمثيل الغذائي. يحتوي الش�اي األخرض أيًضا 
عىل مادة الكافيني التي تعزز مستويات الطاقة 
وتحس�ن األداء أثن�اء التمرين، مما يس�اهم يف 

فقدان الوزن بشكل أفضل.
4- عص�ي الليم�ون: ع�الج آخر ش�ائع منزيل، 
أال وه�و عصي الليم�ون املرتبط بعدد كبي من 

الفوائد الصحية.

نجدة بغداد: القبض عىل )280( خمالفًا لتعليامت حظر التجوال 

بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرة نج�دة بغ�داد، أم�س الثالثاء، 
ع�ن القبض عىل 288 ش�خصاً خ�الل ال�24 
س�اعة املاضية يف العاصم�ة. وقالت املديرية 

يف بي�ان، تلقت “املس�تقبل العراقي” نس�خة 
من�ه، إن “دورياتها تمكنت م�ن القبض عىل 
28٧ ش�خصاً من املخالف�ني لتعليمات حظر 
التج�وال خالل ال��24 س�اعة املاضية ضمن 

مناطق متفرقة من العاصمة”.

وأضاف، أن�ه »تم أيضاً القبض عىل ش�خص 
مطل�وب وف�ق امل�ادة )28( ضم�ن منطق�ة 
الزعفراني�ة”، الفتة إىل أنه “تم ضبط س�يارة 
عليها اش�ارة حجز ضمن منطقة )اليوسفية 

سيطرة ٧٥(”.

كش�فت مؤسس�ة األبحاث غارتنر ع�ن تقريرها حول مبيع�ات الهواتف 
الذكي�ة خالل الرب�ع األول من الع�ام الجاري، وال�ذي – كاملتوقع – كانت 
نتيجته تراجعات كبية وصلت إىل 20% يف املبيعات مقارنة بالعام املايض.

بحسب التقرير فإن أكرب الخارسين كانت هواوي حيث تراجعت مبيعاهتا 
بأكث�ر م�ن 2٧%. وجاءت سامس�ونج يف املركز األول بحص�ة مبيعات ٥٥ 
مليون، وبعدها هواوي 42 مليون، وآبل ثالثاً بمبيعات 41 مليون وشاومي 

رابعاً وأوبو خامساً.
وإجماالً بلغت مبيعات الهواتف 290 مليون هاتف برتاجع 20.2% مقارنة 
مع نفس الفرتة من العام املايض حيث كانت مبيعاتها 3٧4 مليون هاتف. 
وش�هدت ال�رشكات الخمس الكربى يف قط�اع الهواتف الذكي�ة تراجعات 
تراوحت ما بني 19 إىل 2٧ باملئة، ما عدا ش�اومي التي حققت نمو طفيف 
لم يصل إىل 1.٥ باملئة فقط. بالطبع يأتي هذا الرتاجع العاملي األس�وء عىل 
اإلطالق كنتيجة حتمية النتش�ار فيوس كورونا وإغالق االقتصاد العاملي 

ومتاجر الرشكات ومتاجر بيع اإللكرتونيات حول العالم.

تراجع مبيعات اهلواتف الذكية %20 
بسبب أزمة فريوس كورونا

كيف جعل مؤسس تيك توك التطبيق عامليًا؟
تش�انغ ي�ي مني، ه�و رائد أعم�ال صيني من 
موالي�د أبري�ل 1983، ق�ام بتأس�يس رشك�ة 
)باي�ت دان�س( يف ع�ام 2012، حي�ث بلغ�ت 
قيمتها يف عام 2019 ما يقرب من مليار دوالر 
أميكي، وبلغ عدد مس�تخدميها يف ذلك الوقت 
أكثر من مليار مس�تخدم نش�ط ش�هريا، كما 
طور تش�انغ يي مني تطبيق األخبار )توتياو( 
.)TikTok ( ومنصة مشاركة الفيديو تيك توك

تخص�ص تش�انغ ي�ي م�ني يف اإللكرتوني�ات 
الدقيق�ة وانتقل الحقا إىل هندس�ة الربمجيات 
يف جامع�ة نان�كاى البحثية العام�ة التي تقع 
يف تيانج�ني يف الص�ني، وه�ي جامع�ة تصنف 
م�ن الدرج�ة األوىل ب�وزارة التعلي�م الصينية. 
تأسس�ت يف ع�ام 1919، ويبل�غ ص�ايف قيمة 
ثروته 16.2 مليار دوالر. ويف عام 2006 أصبح 

تشانغ يي مني املوظف الخامس وأول مهندس 
يف موق�ع )Kuxun(، وتم�ت ترقيت�ه إىل املدير 
الفن�ي بع�د ذلك بع�ام، غادر تش�انغ يي مني 
)Kuxun( يف ع�ام 2008 للعمل لصالح رشكة 
مايكروس�وفت، لكن�ه غادرها بش�كل رسيع 

لالنضم�ام إىل رشكة )Fanfou( الناش�ئة التي 
فشلت. كانت روح ريادة األعمال يف تشانغ يي 
م�ني واضحة، حيث برزت م�ن خالل اختياره 
لل�رشكات التي عم�ل بها بع�د تخرجه يف عام 
200٥، حيث كانت معظمها رشكات ناش�ئة، 
 Zhang( حي�ث ش�هد ع�ام 2009 اس�تحواذ
Yiming( ع�ىل أعمال البحث ع�ن العقارات يف 
)Kuxun( حيث ب�دأ موقع 99fang.com، كما 
قام بتعيني مدير تنفيذي للموقع يف عام 2011 
ليتف�رغ لتأس�يس )بايت دان�س(. كما الحظ 
تش�انغ يي م�ني يف ع�ام 2011 أن العديد من 
املس�تخدمني كانوا يهجرون أجهزة الحاس�ب 
ويتوجهون إىل الهواتف الذكية، حيث بدأ سناب 
ش�ات خالل ذلك الوقت يف اكتساب شعبية بني 

جمهور املراهقني يف العديد من الدول.

م�ن املع�روف أن فيتامني “يس” يدع�م الجهاز 
املناعي ويس�اعد الجسم عىل اس�تخدام الحديد 
الذي تحصل عليه من الطعام.  وبحس�ب موقع 
“webmd” الطب�ي، فهو أيضا مضاد لألكس�دة 
ويس�اعد عىل حماية خاليا الجس�م من التلف. 
وأوضح املوقع أن الرجال يحتاجون يوميا إىل 90 
ملليغرام، بينما تحتاج النس�اء إىل ٧٥ ملليغرام. 

وأشار ال����موقع إىل أن ثمرة الربتقال تحتوي 
عىل ح�وايل ٧0 ملليغ���رام، ولك�ن العدي����د 
من األطعم���ة األخرى ه���ي تعترب أيض����ا 
مصادر جي���دة وطب���يعية لفيتامني “يس”.
1- الفلف�ل األحمر 2- الكي�وي 3- الفراولة 4- 

الربوكيل ٥- الكانتالوب
6- الطماطم٧- البطاطس  8- القرنبيط

يش�ار إىل أن أزم�ة ف�يوس كورون�ا املس�تجد 
وإقب�ال املواطنني ع�ىل رشاء العديد من األدوية 
واملكم�الت الغذائي�ة التي تحت�وي عىل فيتامني 
“يس” م�ن الصيدلي�ات، به�دف تقوي�ة املناعة 
والوقاية منه، تس�بتت يف نقصهم من األسواق، 
وال س�يما فيتامني “يس” ال�ذي يحتاجه الكثي 

من األشخاص وخاصة األطفال.

تعرف عىل أهم أالطعمة التي حتتوي عىل فيتامني »يس«

كش�فت دراس�ة طبية حديث�ة أن كمامات الوج�ه والتباع�د االجتماعي 
يقل�الن من خطر اإلصابة بفيوس كورونا املس�تجد وأنهما أفضل س�بل 
الوقاية حاليا. وأوضحت الدراس�ة أن التباع�د االجتماعي يحد من فرص 
اإلصاب�ة بفيوس كورونا إىل أقل من 3%، يف حني أن التباعد مس�افة مرت 
واح�د يقلل من خطر انتقال العدوى ل�2.6%، بينما تقلل مس�افة املرتين 

بنسبة ٥0%، أي أن احتمال اإلصابة بالفيوس تنخفض إىل %1.3.
وأشارت الدراسة التي اعتمدت عىل تحليل بيانات 1٧2 دراسة يف 16 دولة، 
أن ارتداء كمامة الوجه تجعل فرصة اإلصابة بنسبة 3% فقط، بحسب ما 

نرشته صحيفة “تايم”.
كما نوهت الدراسة إىل أهمية ارتدء النظارات الواقية لحماية العني، والتي 

تخفض خطر اإلصابة بفيوس كورونا إىل ٥.٥%.
وش�ددت الدراس�ة عىل أن الجمع بني كمامات الوج�ه والنظارات الواقية 
والتباعد االجتماعي واس�تخدامها بش�كل صحيح ال يوفر حماية كاملة 

بنسبة 100% من الفيوس.

دراسة حديثة تكشف أفضل طريقتني 
للوقاية من فريوس كورونا


