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إذا ولِّـيـت فـاعـدل العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراق يسجل أعىل 
حصيلة إصابات يومية بـ »كورونا«: 

)1٢6٨( إصابة و)٢٨( وفاة
ص2

رئيس اجلمهورية لسفريي االحتاد األوريب وكندا: العراق ينأى بنفسه عن املحاور
نقيب الصحفيني: إلغاء استثناءات االعالميني من احلظر متناقض ومفاجئ
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي، أمس 
االحد، أهمي�ة العمل عىل تج�اوز التحديات التي 
يمّر بها البلد، وذلك يف أول جلس�ة ملجلس الوزراء 
بعد اكمال الكابينة الوزارية، فيما اس�تبعد وزير 

املالية إقرار موازنة ٢٠٢٠. 
وق�ال املكتب االعالمي لرئاس�ة ال�وزراء يف بيان، 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إن »رئيس 
مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي وخ�الل 
ب�ارك  ال�وزراء  ملجل�س  االس�تثنائية  الجلس�ة 
لل�وزراء الجدد تصويت مجل�س النواب عليهم«، 
مؤك�داً أن »اليوم بع�د إكمال الكابين�ة الوزارية 
نبدأ بالخط�وات العملية، كفري�ق واحد، لتجاوز 

التحديات التي يمّر بها البلد«.  
أن »البل�د يم�ّر بأزم�ات  إىل  الكاظم�ي  وأش�ار 
وتحدي�ات كبرية يف الجانب املايل وجائحة كورونا 
وانهيار أس�عار النفط وغريها، ووضعنا الخطط 
لتجاوزه�ا، وه�ذا ما يتطل�ب التع�اون من قبل 
الجم�����يع مع الحكومة لوضع البلد يف الطريق 
الصحيح«، الفتاً إىل أن »سوء ال��نظ��ام اإلداري 
ع�����رق�ل العديد من املش�اريع، ونع�����مل 

جاهدين عىل إصالحه«.  
بدوره، اس�تبعد وزير املالي�ة الجديد عيل عالوي 
إقرار موازنة العام الحايل ٢٠٢٠، كاش�فاً عن بدء 
التحضري ملوازنة العام املقبل، فيما اشار اىل سعيه 
االقرتاض م�ن البنك الدويل ملعالجة االزمة املالية.  
وق�ال عالوي يف مؤت�����م�ر صحفي عق��ده، 
»نس�تبعد إق�رار موازنة ع�ام ٢٠٢٠ ونعمل عىل 

الت��حضري ملوازنة عام ٢٠٢١«.
التفاصيل ص2 

العراق لن يقر موازنة ٢٠٢٠
رئيسا اجلمهورية والوزراء يبحثان أسعار النفط وجائحة »كورونا«.. والكاظمي يتعهد: وضعنا اخلطط لتجاوز األزمات حمافظ بغداد 

يعلـن تسلـم نموذجـي جهازيـن 
لالنعاش الرئوي

وزير الكهرباء يعقد 
اجتامعًا موسعًا لغـرض تعظيـم 

اجلباية ورفع التجاوزات

حمافظ واسط يدعو بغداد
 اىل معاجلة اوضاع الكسبة املترضرين 

من استمرار قرار احلظر
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ص3

ص3

روسيا تبحث مع الصني سبل مواجهة الضغط الغريب
بدر الربملانية: نتابع عمل الوزراء واملقرص سيستجوب يف الربملان
العراق يعلن لـ«أوبك +« التزامه الكامل بخفض االنتاج النفطي
تعيني القايض رائد جوحي مديرًا ملكتب رئيس الـوزراء

مفوضية االنتخابات: سنستبعد أي مرشح للمناصب االدارية تعرض 
اىل أبسط عقوبة بتارخيه الوظيفي

ص2

ص2

ص2 ص3 ص3

وزير االتصاالت: 
 5G4 وG مقبلون عىل التحول اىل

ونسعى لبناء اقتصاد رقمي

حمافظ النجف يعلن
 تغيري بعض مدراء الدوائر 

احلكومية باملحافظة

الدفاع تعلن تعيني الفريق 
الركن عبد األمري رشيد ياراهلل 

رئيســًا ألركان اجليش

       بغداد / المستقبل العراقي

الروس�ية ماري�ا  الخارجي�ة  املتحدث�ة باس�م وزارة  أعلن�ت 
زاخاروف�ا، أم�س األحد، أن روس�يا والصني بدأت�ا بحث طرق 
ملواجهة الضغط املمارس من الدول الغربية منذ ٢٠١9.وقالت 
زاخاروف�ا، »لدينا حوار بن�اء مع نظرائنا الصينيني. ناقش�نا 
ه�ذا املوضوع قبل ح�وايل س�نة أو حتى أقل من ذل�ك، عندما 
لم يس�مع يف حين�ه الخطاب الناقد للصني الذي بدأ يف األش�هر 
األخرية، وتوقعناه خالل املش�اورات«. وأضافت: »لقد شاركنا 
م�ع الصينيني التجربة الروس�ية التي تمثلت يف الروس�وفوبيا 
وتوجيه االتهامات التي ال أساس لها، وشن الحمالت اإلعالمية، 

واضطهاد وسائل اإلعالم الروسية، وطرد الدبلوماسيني الروس 
والجوانب اإلعالمية لكل هذه القضايا بينها املالحقات املالية، 
بم�ا يف ذلك ع�ىل املس�توى الترشيعي، بحق مكاتب املراس�لني 
الروس�ية، والغرام�ات التي ال نهاي�ة لها والحرمان املس�تمر 
من االعتم�ادات«. وتابعت: »تحدثت ع�ن كل ذلك مع نظريتي 
الصيني�ة عام ٢٠١9، وانطلقنا تماما م�ن نفس املواقف يف ما 
يخ�ص األس�باب الجذرية وطريق�ة عمل رشكائن�ا الغربيني، 
والطرق التي يمكن مقاومتهم عربها«. وتش�هد العالقات بني 
الواليات املتح�دة والصني توترا متزايدا عىل خلفية قضايا عدة 
عىل رأس�ها الخالفات التجارية، وقضية هونغ كونغ، والوضع 

يف بحر الصني الجنوبي، وجائحة فريوس كورونا املستجد.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
أنها ال تزكي احدا من الذين ُكلفوا بمناصب 
اإلدارات الجدي�دة يف الش�عب واالقس�ام، 
مش�ددا ع�ىل أنها ستس�بعد أي مرش�ح 
تعرض اىل أبسط العقوبات االدارية خالل 

تاريخِه الوظيفي.
وقالت املفوضية، يف بيان تلقت “املستقبل 
العراقي” نسخة منه إن “املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخابات توضح بأن مجلس 
املفوضني الجديد لم يربم أي عقد لحد اآلن 

مع أية جهة”.

وأضافت املفوضية، أن “مجلس املفوضني 
ش�كل لجنة من أعضائه لتدقي�ق العقود 
املربمة س�ابقاً بني املفوضي�ة والرشكات 
املصنعة لألجهزة األلكرتونية املس�تخدمة 
يف عملي�ات التصوي�ت والتحق�ق والع�د 

والفرز وترسيع النتائج”.
واش�ار مجلس املفوضني اىل “انه ال يزكي 
الذي�ن ُكلفوا بمناصب اإلدارات الجديدة يف 
الشعب واالقسام إنما أعمالهم ونزاهتهم 
ه�ي الت�ي تزكيهم وإن�ه س�يقّيم أدائهم 
خالل ثالثة أشهر وفق السياقات االدارية 

واملهنية”.
واعلن املجلس أن “أي مرش�ح تعرض اىل 

أبس�ط العقوبات االدارية خ�الل تاريخِه 
الوظيف�ي س�يتم إس�تبعاده س�عياً منا 
النجاح عمل املفوضي�ة الجديدة وحماية 

العملية االنتخابية املقبلة”.
واع�رب املجل�س ع�ن االم�ل ان “يك�ون 
امل�دراء الجدد باملس�توى املطل�وب ووفق 
املعاي�ري املذكورة س�لفاً ومنه�ا التزامهم 
بالتعه�د املقدم من قبله�م املؤيد من قبل 
رئيس�هم املب�ارش بع�دم انتمائه�م الي�ة 
جهة سياس�ية، ويف ح�ال ثبوت خالف ما 
ج�اء يف التعهد فس�يتم التعامل معه وفق 

السياقات القانونية االصولية”. 
بدوره، ح�ذر النائب األول لرئيس الربملان 

حس�ن كري�م الكعبي من أي�ة تدخالت يف 
عمل مفوضية االنتخابات. 

تلق�ت  بي�ان  يف  الكعب�ي  مكت�ب  وذك�ر 
املستقبل العراقي نسخة منه، ان »النائب 
االول لرئي�س مجلس الن�واب ترأس ندوة 
موسعة للجنة القانونية النيابية بحضور 
رئيس واعضاء املفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات ، لبحث آلية عم�ل املفوضية 
واجراء االنتخابات املبكرة ، والوقوف عىل 
ابرز التحديات و املعوقات الفنية واالدارية 

واملالية املوجودة«.

التفاصيل ص2

ص7

ودية النشامى
 اول مباراة السود الرافدين

بعد جائحة كورونا

ص2
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الرافدين يعلن اكتامل رصف رواتب اغلب موظفي الدولة لشهر آيار
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرافدين، أمس األحد، اكمال اجراءات رصف رواتب 
اغلب موظفي دوائر ومؤسستات الدولة لشتهر ايار عرب املاستر 

كارد.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العرااقي« 
نستخة منه، انته »تم توزيع املستتحقات املاليتة ألغلب موظفي 
دوائتر الدولتة واملوطنة رواتبهتم عىل مرصفنا عتن طريق أدوات 

الدفع اإللكروني«.
وأشار إىل، أن »مالكات اإلدارة العامة وفروعها استنفرت جهودها 
يف األرساع بأنجتاز رصف الرواتتب الكرونيتا والذيتن تواجتدوا 
بشتكل مستتمر يف أماكن عملهم وحرصا من املرصف عىل رصف 

املستحقات املالية ملستحقيها يف الوقت املحدد لها.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أمس االحتد، أهمية العمتل عىل تجاوز 
التحديتات التي يمّر بهتا البلد، وذلك يف 
أول جلستة ملجلس التوزراء بعد اكمال 
الكابينتة الوزارية، فيما استتبعد وزير 

املالية إقرار موازنة ٢٠٢٠. 
وقال املكتب االعالمي لرئاستة الوزراء 
العراقتي  املستتقبل  تلقتت  بيتان،  يف 
نستخة منه، إن »رئيس مجلس الوزراء 
مصطفتى الكاظمتي وخالل الجلستة 
االستثنائية ملجلس الوزراء بارك للوزراء 
الجدد تصويت مجلس النواب عليهم«، 
مؤكتداً أن »اليتوم بعد إكمتال الكابينة 
العمليتة،  بالخطتوات  نبتدأ  الوزاريتة 
كفريتق واحد، لتجتاوز التحديات التي 

يمّر بها البلد«.  
»البلتد يمتّر  أن  إىل  الكاظمتي  وأشتار 
بأزمات وتحديات كبرية يف الجانب املايل 
وجائحة كورونا وانهيار أستعار النفط 
وغريهتا، ووضعنا الخطتط لتجاوزها، 
وهتذا متا يتطلتب التعتاون متن قبتل 
الجمتتتتتيع مع الحكومة لوضع البلد 
يف الطريق الصحيح«، الفتاً إىل أن »سوء 
التتتتتتنظتتتام اإلداري عتتتتترقتل 
العديتد متن املشتاريع، ونعتتتتتمتل 

جاهدين عىل إصالحه«.  
بدوره، استتبعد وزيتر املالية الجديد عيل عتالوي إقرار 
موازنتة العام الحايل ٢٠٢٠، كاشتفاً عن بتدء التحضري 
ملوازنة العام املقبل، فيما اشتار اىل ستعيه االقراض من 

البنك الدويل ملعالجة االزمة املالية. 
وقتال عتالوي يف مؤتتتتتتمتر صحفتي عقتتتتتتده، 
عتىل  ونعمتل   ٢٠٢٠ عتام  موازنتة  إقترار  »نستتبعد 

التتتتتحضري ملوازنة عام ٢٠٢١«، 
واضاف وزير املالية يف مؤتمره الذي عقده، عقب الجلسة 
االستتثنائية ملجلس الوزراء املخصصة ملناقشة االصالح 
املايل واالقتصادي، »نعمل عىل االقراض من البنك الدويل 
ملعالجتة األزمة املالية«، مؤكتدا ان العراق »بحاجة إىل ٧ 

ونصف ترليون دينار للنفقات التشغيلية«. 
واكد عتالوي ان »اتفاق منظمة اوبتك بتخفيض االنتاج 

النفط عاد عىل العراق بفائدة رغم تخفيض االنتاج الذي 
ادى اىل ارتفاع اسعار النفط اىل ثالث اضعاف«، مشري اىل 
ان »زيارته اىل اململكة العربية الستعودية ودولة الكويت 
كانتت زيارة اقتصاديتة بحته لتطويتر العالقات وجلب 

االستثمارات لرجال االعمال هناك اىل العراق«. 
ولتم تتمكتن الحكومتة الستابقة برئاستة عتادل عبد 
املهتدي من اقترار موازنة العتام ٢٠٢٠ بعد استتقالتها 

وتحولها اىل حكومة ترصيف اعمال اثر 
االحتجاجات الشعبية التي انطللق منذ 

ترشين االول ٢٠١9. 
وتأثر العراق بانخفاض استعار النفط 
عامليا بعد ازمة تفيش فريوس كورونا، 
وسط تحذيرات من عجز كبري قد يلحق 

االذى باملوازنة العامة.
إىل ذلك، بحتث رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمتي مع رئيس الجمهورية برهم 
صالتح، عتدداً متن القضايتا، وتنفيتذ 

الربنامج الحكومي.  
وذكر بيان صدر عتن مكتب الكاظمي 
تلقت املستتقبل العراقي نسخة منه أن 
األختري »استتقبل رئيتس الجمهورية، 
الدكتتور برهتم صالح، وجترى خالل 
اللقتاء مناقشتة عتدد متن القضايتا 

األساسية«.  
وهنأ صالح - بحستب البيان - »رئيس 
التوزراء بمناستبة استتكمال الكابينة 
الوزاريتة، لتنفيذ برنامجته الحكومي 
الذي صّوت عليته الربملان، وبذل أقىص 
الجهود لتقديم الخدمات للمواطنني«.  

واضتاف أنته »بحتث رئيستا مجلتس 
التوزراء والجمهورية آخر مستتجدات 
األحداث عىل الصعيد الداخيل، واألوضاع 
والخطتوات  واألمنيتة،  االقتصاديتة 
الواجتب اتخاذها يف ظل التحديات التي 
تواجته البلد بستبب جائحتة كورونا، 

وتدهور أسعار النفط العاملية«.  
وتابتع، »وتتم التأكيتد عتىل أن الحكومة ستتوّظف كّل 
إمكانياتها من أجل االرتقاء بالواقع الخدمي للمواطنني، 
ومواجهة الفستاد والكشتف عن مكامنته، وبما يحقق 
تطلعتات املواطنتني يف تحقيتق اإلصالح املنشتود يف كّل 

مفاصل الدولة«. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت املفوضية العليا املستتقلة لالنتخابات 
أنهتا ال تزكي احدا من الذين ُكلفوا بمناصب 
واالقستام،  الشتعب  يف  الجديتدة  اإلدارات 
مشددا عىل أنها ستسبعد أي مرشح تعرض 
اىل أبستط العقوبات االدارية ختالل تاريخِه 

الوظيفي.
وقالتت املفوضية، يف بيان تلقت “املستتقبل 
العراقي” نستخة منته إن “املفوضية العليا 
املستتقلة لالنتخابتات توضح بتأن مجلس 
املفوضتني الجديد لم يتربم أي عقد لحد اآلن 

مع أية جهة”.
وأضافت املفوضيتة، أن “مجلس املفوضني 

شتكل لجنة متن أعضائته لتدقيتق العقود 
املربمتة ستابقاً بتني املفوضيتة والرشكات 
املصنعة لألجهزة األلكرونية املستتخدمة يف 
عمليات التصويتت والتحقق والعتد والفرز 

وترسيع النتائج”.
واشتار مجلتس املفوضني اىل “انته ال يزكي 
الذيتن ُكلفتوا بمناصتب اإلدارات الجديدة يف 
الشتعب واالقستام إنما أعمالهم ونزاهتهم 
هتي التتي تزكيهتم وإنته ستيقّيم أدائهتم 
خالل ثالثة أشتهر وفق الستياقات االدارية 

واملهنية”.
واعلتن املجلتس أن “أي مرشتح تعرض اىل 
أبستط العقوبتات االداريتة ختالل تاريخِه 
الوظيفي سيتم إستبعاده سعياً منا النجاح 

عمتل املفوضيتة الجديدة وحمايتة العملية 
االنتخابية املقبلة”.

واعترب املجلس عن االمتل ان “يكون املدراء 
الجتدد باملستتوى املطلتوب ووفتق املعايري 
املذكتورة ستلفاً ومنهتا التزامهتم بالتعهد 
املقدم متن قبلهتم املؤيد من قبل رئيستهم 
املبارش بعدم انتمائهم الية جهة سياستية، 
ويف حتال ثبتوت ختالف متا جتاء يف التعهد 
الستياقات  وفتق  معته  التعامتل  فستيتم 

القانونية االصولية”. 
بتدوره، حذر النائتب األول لرئيتس الربملان 
حستن كريم الكعبي من أية تدخالت يف عمل 

مفوضية االنتخابات. 
تلقتت  بيتان  يف  الكعبتي  مكتتب  وذكتر 

املستتقبل العراقي نستخة منه، ان »النائب 
االول لرئيتس مجلتس النتواب تترأس ندوة 
موستعة للجنة القانونيتة النيابية بحضور 
رئيتس واعضتاء املفوضية العليا املستتقلة 
لالنتخابتات ، لبحتث آليتة عمتل املفوضية 
واجتراء االنتخابات املبكترة ، والوقوف عىل 
ابرز التحديات و املعوقتات الفنية واالدارية 

واملالية املوجودة«.
ودعتا الكعبتي، جميتع القتوى السياستية 
وجميع منظمات املجتمع املدني إىل »تعضيد 
عمل املفوضية واسناد اداءها املطلوب خالل 
الفترة املقبلتة بما يحفتظ نجتاح العملية 
الديمقراطية و يضمن تعزيز ثقة الجماهري 
يف اداء املفوضية و استتقرار و حيادية هذه 

املؤسستة واستتقالليتها وتحقيق االهداف 
التتي ينشتدها الشتعب«، محذراً متن »اية 
تدختالت يف عمل املفوضية تحتت اي عنوان 

او ظرف«.
ودعتا نائتب رئيتس الربملتان، املفوضية إىل 

»العمل عىل تثبيت اصحاب العقود فيها«. 
املجتمعتون  استتعرض  جانبهتم،  متن 
موضوعة النظام الداخيل والهيكلية املنجزة 
للمفوضيتة ، والتخصيصات املالية املطلوبة 
النجتاز وادارة العمليتة االنتخابيتة املقبلة، 
كمتا جترى التأكيد عتىل رضورة ان تتستم 
عمليتة اختيار املناصب بالشتفافية واتاحة 
الفرصة للمنافستة وفقتا للكفاءة واملعايري 

التي وضعتها املؤسسة املستقلة .

رئيسا اجلمهورية والوزراء يبحثان أسعار النفط وجائحة »كورونا«.. والكاظمي يتعهد: وضعنا اخلطط لتجاوز األزمات

العراق لن يقر موازنة ٢٠٢٠
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مفوضية االنتخابات: سنستبعد أي مرشح للمناصب االدارية تعرض اىل أبسط عقوبة بتارخيه الوظيفي
رئاسة الربملان حّذرت من أية تدخالت يف عمل املفوضية 

        بغداد / المستقبل العراقي

استتقبل رئيتس الجمهورية برهم 
صالح يف قرص بغتداد، أمس األحد، 
ستفريي االتحاد األوروبتي مارتن 
هتوث وكنتدا أولريك شتانون لدى 

العراق، كالً عىل حدة.
بحتث  اللقائتني،  ختالل  وجترى، 
تعزيز عالقات الصداقتة والتعاون 
يف املجتاالت كافتة، وأهميتة دعتم 
املجتمتع الدويل للعتراق يف الحفاظ 

عىل سيادته وأمنه واستقراره.
وأكد الرئيس عتىل رضورة االبتعاد 
عن سياستة املحتاور والرصاعات، 
واعتمتاد الحوار البّنتاء يف معالجة 
األزمات بما يعزز فرص الستالم يف 

الجمهورية  املنطقة. وأشار رئيس 
كورونتا  جائحتة  مواجهتة  أن  إىل 
تتطلتب اليتوم املزيد متن التكاتف 
والتآزر بني الدول للحد من انتشارها 
وتأثرياتهتا الصحيتة واالقتصادية 

عىل كافة شعوب العالم.
عتن  الستفريان  عترب  بدورهمتا 
دعمهما لجهتود العراق يف الحفاظ 
عتىل ستيادته وأمنه واستتقراره، 
التنستيق  مؤكديتن حرصهما عىل 
والعمتل املشترك ملكافحتة وبتاء 
كورونا. كما جرى استتعراض آخر 
املستجدات السياسية، ودور العراق 
املحتوري عىل الصعيديتن اإلقليمي 
والدويل يف ترستيخ األمن والستالم 

باملنطقة والعالم.

رئيس اجلمهورية لسفريي االحتاد األوريب وكندا: 
العراق ينأى بنفسه عن املحاور

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلتن العراق، أمس األحد، التزامه الكامل بقرار منظمة اوبك 
وحلفائها تمديد نستبة خفض االنتاج النفطي البالغة حوايل 
عرشة االف برميل يوميا شهرا اضافيا اىل نهاية الشهر املقبل 
بعد ان ستجل ما وصف بأنه أستوأ أحد أسوأ معدالت االلتزام 
خالل الشتهر املتايض. وأكتدت وزارة النفط االلتتزام الكامل 
باتفتاق »أوبك +« لتمديتد خفض اإلنتاج حتتى نهاية تموز 
املقبل، مشرية اىل أن تأثري االتفاق الذي بدأ رسيانه مطلع أيار 
املتايض »كان إيجابياً حيث ستاهم بامتصاص كميات جيدة 
من الفائض النفطي وبارتفاع األسعار إىل أكثر من 4٠ دوالراً 

للربميل. واوضح الناطق باستم الوزارة عاصم جهاد إن وزير 
املاليتة عتيل عبد االمري عتالوي ووكيل وزارة النفط لشتؤون 
التصفية حامد يونس ومندوب العراق يف أوبك حرضوا اجتماع 
مجموعة أوبك وحلفائها الذي عقد عرب دائرة الكرونية حيث 
تمت مناقشتة تأثريات االتفاق األخري الذي بدأ تنفيذه يف آيار 

املايض عىل أسعار النفط يف االسواق العاملية.
وقتال جهتاد إن االجتماع قرر تمديد نستبة خفتض االنتاج 
والبالغتة 9 ماليتني و٧٠٠ التف برميتل يومياً شتهرا اضافيا 
اىل نهايتة تموز املقبتل، منوها يف ترصيح بثتته وكالة االنباء 
العراقيتة الرستمية اىل ان االتفاق الستابق كان ينص عىل ان 
يكتون التخفيض بنستبة 9.٧ ماليني يف شتهري ايار املايض 

وحزيتران الحتايل بينمتا جرى االتفتاق عىل ان تكون نستبة 
التخفيتض الجديتدة حتى نهاية الشتهر املقبتل ٧.٧ ماليني 

برميل يومياً.
وكشتف عن اتفاق املجتمعني عىل عقد اجتماع شهري للجنة 
الوزاريتة يف مجموعتة أوبتك وحلفائها ملراجعة متدى التزام 
املنتجتني باالتفتاق ومناقشتة تطتورات االستواق النفطية 
العامليتة. وبني الناطق باستم وزارة النفط ان تأثري تخفيض 
االنتتاج كان إيجابيتاً مقارنة بما يشتهده العالم من كستاد 
وركود اقتصادي حيث ستاهم بامتصتاص كميات جيدة من 
الفائض النفطي ما أدى اىل ارتفاع األستعار من ٢٠ دوالراً إىل 

أكثر من 4٠ دوالراً للربميل.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنتت وزارة الصحة، أمس األحد، 
جديتدة  إصابتة   ١٢68 تستجيل 
بفايتروس كورونتا و٢8٢ حالتة 
شتفاء و٢8 حالتة وفتاة يف عموم 
العراق خالل الت٢4 ساعة األخرية.

تلقتت  بيتان  يف  التوزارة  وقالتت 
املستتقبل العراقتي نستخة منته، 
إنته »تتم فحتص )86٠9( نماذج 
يف  املختصتة  املختتربات  كافتة  يف 
العتراق، وبذلتك يكتون املجمتوع 
التكيل للنمتاذج املفحوصتة منتذ 
بدايتة تستجيل املترض يف العتراق 

.»)٣٠٣٠٥٣(
وأضاف البيان، أن »مختربات وزارة 
الصحتة والبيئة ستجلت )١٢68( 

إصابة يف العراق موزعة كالتايل: 
بغداد/ الرصافة: ٢6٥

بغداد/ الكرخ: ٢4٣
مدينة الطب: 9٧

النجف: ٢8
البرصة: ١٢١

السليمانية: 9١
اربيل: ٣9
دهوك: ٣

كربالء: ٢8
واسط: 9٧

كركوك: ٣
دياىل: ١

بابل: 4٣
ميسان: ٣9

الديوانية: 4٠
ذي قار: 68

املثنى: ١٢
صالح الدين: ٢٥

االنبار: ٢٢
نينوى: ٣«.

وأشتار البيتان، إىل تستجيل »٢8٢ 
حالة شفاء، وكما ييل:
بغداد/ الرصافة: ١89

بغداد/ الكرخ: 4٠

مدينة الطب: 8
النجف: ٢

البرصة: ١٥
كربالء: ١

دياىل: ١
واسط: ٢

نينوى: ٢٠
ميسان: 4«.

وتابتع البيان، أنه تم تستجيل ٢8 
حالة وفاة كما ييل:
بغداد/ الرصافة: 9

بغداد/ الكرخ: ٥
مدينة الطب: ٢

النجف: ١

السليمانية: ٥
كركوك: ١
واسط: ١

الديوانية: ١
البرصة: ١
ميسان: ١
بابل: ١«.

»مجمتوع  أن  إىل  البيتان،  ولفتت 
بفايتروس كورونتا يف  اإلصابتات 
العتراق يبلتغ ١٢٣66، ومجمتوع 
حتاالت الشتفاء ٥١86، ومجموع 
الراقدين التكيل: 68٣4، ومجموع 
الراقديتن يف العنايتة املركتزة: 69، 

ومجموع الوفيات: ٣46«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قتال مصتدر مستؤول، أمس األحتد، إن 
مهمتة  تستنم  جوحتي  رائتد  القتايض 
إدارة مكتتب رئيتس التوزراء مصطفتى 
الكاظمتي.   وبني املصتدر إن »الكاظمي 
أصتدر أمراً بتعيني جوحي مديراً ملكتبه«.   
وتوىل رائد جوحي، من مواليد ١9٧١، عدة 
مهام رستمية من بينها قتايض املحكمة 
الجنائية العراقية العليا، ويحمل شتهادة 
بكالوريتوس قانتون من جامعتة بغداد 
ستنة ١99٣ وخريتج املعهتد القضائتي 
يف بغتداد أيضتا عتام ٢٠٠٢، كمتا يحمل 
شتهادة ماجستتري يف القانون الدويل من 
الواليات املتحتدة األمريكية عتام ٢٠١٠.  
وختاض جوحي تجربة استتثنائية ليس 
فقتط يف تاريتخ القضتاء العراقتي، إنما 
العاملي ايضاً، حيث أتتته الفرصة يف عام 
٢٠٠4، وعنّي رئيستا للفريتق الذي حّقق 
مع رئيس النظام الستابق صدام حسني.   
حيث تسنم املهمة )رئيس قضاة التحقيق 
الذي حّقق مع صدام حستني يف محكمة 
الجنايات العراقية العليا(، املكّون من ٢4 
قاضًيتا و١6 مّدعًيا عاًمتا وعدد كبري من 
املحّققني واملوّظفتني والخرباء، بناء عىل 
قرار رئيس مجلس القضاء بالتنسيق مع 

السلطة التنفيذية حينها. 

العراق يعلن لـ«أوبك +« التزامه الكامل بخفض االنتاج النفطي

العراق يسجل أعىل حصيلة إصابات يومية بـ »كورونا«: )1٢6٨( إصابة و)٢٨( وفاة

تعيني القايض
 رائد جوحي مديرًا ملكتب 

رئيس الوزراء
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلتن وزيتر الدفتاع جمعتة عنتاد 
أمس األحد عتن تكليف رئيس جديد 
لرئاسة أركان الجيش خلفاً لعثمان 
الغانمي الذي أصبح وزيراً للداخلية. 
وأكتد عناد، يف بيان تلقت املستتقبل 
العراقتي نستخة منه، »تتم تكليف 
الفريتق الركتن عبتد األمتري رشتيد 
الجيتش«.  أركان  برئاستة  ياراللته 

وأضتاف أنته »تتم تكليتف الفريتق 
الركن عبد األمري الشمري نائباً لقائد 
العمليات املشتركة«، مؤكدا أنه »تم 
االتفتاق متع القائتد العتام للقوات 
املسلحة وستيتم من املرجح اإلعالن 
عنته رستميا اليتوم أو يتوم غتد«. 
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القائد 
العتام للقتوات املستلحة مصطفى 
الكاظمي امتراً بتكليف اللواء الركن 
قاسم املحمدي قائداً للقوات الربية.

        المستقبل العراقي / ضياء الشريفي

اكتد رئيس كتلة بدر النيابية النائب حستن شتاكر الكعبي، أمتس األحد، ان اكمال 
الكابينتة الوزاريتة امر مهم خصوصتاً ان العراق يمر بمرحلة صعبتة امام العديد 
من التحديات املوجودة. وقال الكعبي، يف ترصيح لت«املستقبل العراقي«، انه »رغم 
عتدم التوافق عىل بعض التوزراء اال انه تم منحهم الثقتة بتصويت اغلبية اعضاء 
مجلس النواب«، مبيناً ان »العراق يمر بأزمات عىل اكثر من مستوى وغري مستقر 
وكان عتىل مجلس النواب ان يعمل عتىل اكمال الكابينة الوزارية«. واضاف الكعبي 
»ستيتم متابعة عمل الوزراء بقوة متابعة واذا لم يستطع أي وزير القيام بمهامه 
سيستتوجب متن قبل الربملتان«. من جانب آخر، بني الكعبي ان »ستبب استتقالة 
رئيتس منظمة بدر هادي العامري من عضوية مجلس النواب هو من اجل التفرغ 
للعمل السيايس«، مؤكدا ان »املرحلة الراهنة تتطلب الكثري من العمل الجل الخروج 
بالعراق من االزمات التي يمر بها ومن اجل تقديم الخدمة للشعب العراقي«، نافياً 

ان »يكون سبب االستقالة هو ترشيح العامري لهيئة الحشد«.

الـدفـاع تعلـن تـعـيـيـن الفـريـق الـركـن 
عبد األمري رشيد ياراهلل رئيسًا ألركان اجليش

        بغداد / المستقبل العراقي

وصف نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي، قرار قيادة عمليات بغداد بإلغاء جميع 
االستتثناءات من حظر التجوال من الستاعة 6 مستاًء إىل ٥ فجتراً بت«املفاجئ«. وقال 
الالمتي »كان قرارا مفاجئتا وكان من املفرض ان يحدد صباحتا لكن الجميع تفاجئ 
به خاصة االعالميني العائدين اىل منازلهم ومن الذين لديهم برامج مستائية«. وأضاف 
»بدورنتا بلغنا عن الهويات الكاذبة وال يتعدى يف العتراق 6٠٠ عامل وصحفي يف بغداد 
وستنتواصل مع قائد عمليات بغداد«. وأشتار الالمي اىل ان »هناك أكثر من تناقض بني 
خاليتا االزمة بخصتوص قرارات الحظتر ومواجهة الجائحة«. وطالتب القوات األمنية 
بت«تستهيل عتودة الصحفيني اىل منازلهتم وذهابهم اىل مقرات عملهم ألداء رستالتهم 
املهمة جداً يف تثقيف وتوعية املواطنني من خطورة جائحة كورونا والوقاية منه«. ودعا 

الالمي اىل »اعادة النظر بالقرار من قبل الجهات ذات العالقة«.

نقيب الصحفيني: إلغاء استثناءات االعالميني 
من احلظر متناقض ومفاجئ

بدر الربملانية: نتابع عمل الوزراء واملقرص 
سيستجوب يف الربملان

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد فريتق إدارة األزمات يف األمانة العامة ملجلس الوزراء، أمس األحد، عىل 
رضورة عدم استغالل االستثناءات لألغراض الخاصة ونقل العائالت. 

وقال املتحدث باستم إعتالم أمانة مجلس الوزراء حيتدر مجيد يف ترصيح 
صحفتي، إن »فريتق إدارة األزمتات يف األمانتة العامتة ل مجلتس التوزراء 
بالتنسيق مع مديرية املرور العامة، نفذ جولة تفقدية لعدد من السيطرات 
الرئيسة والفرعية يف مدينة بغداد، الغرض منها، متابعة آليات تطبيق قرار 
اللجنتة العليا للصحة والستالمة الوطنية، الخاص بفترض حظر التجوال 
الوقائي«. وأضاف مجيد، أن »الفريق شدد خالل جولته، عىل رضورة عدم 
استتغالل االستتثناءات لألغراض الخاصة ونقل العائتالت واملدنيني، التي 
تعرقل مهتام األجهزة األمنّية، ومرور عجالت اإلستعاف واملالكات الطبّية 
والصحّيتة والحتاالت الطارئة«. وأشتار إىل َ»رضورة فرض ضباط مديرية 
املرور العامة، الغرامات بحق املخالفني من مستتغيل االستتثناءات، وعدم 
امللتزمني بقرار حظر التجوال وعدم ارتداء املعدات الواقية«. وبني مجيد، أن 
»الفريق طالب املواطنني بعامة واملستثنني بخاصة، إىل االلتزام بتوجيهات 
اللجنتة العليتا والجهتات الصحّيتة، واالبتعتاد عتن ممارستة الطقتوس 

االجتماعية، وعدم االختالط، حفاظاً عىل سالمة الجميع«.

أمانة جملس الوزراء تؤكد رضورة عدم استغالل 
االستثناءات لألغراض اخلاصة ونقل العائالت



Apago PDF Enhancer

www.almustakbalpaper.net العدد )2151( االثنين  8  حزيران  2020 محليات3

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزيُر االتصاالِت اركان ش�هاب احمد، عْن مساٍع 
جدي�ٍة تبذلها ال�وزارُة لبناء اقتصاد رقم�ي، فيما أكد ان 

.5G4 وG �العراق مقبل نحو التحول اىل نظام ال
وقال الوزي�ر يف ترصيح صحفي، إن »الوزارة مقبلة عىل 
تنفيذ خطة س�راتيجية تتمث�ل يف حوكمة واتمتة العمل 

الحكوم�ي عن طري�ق بناء اقتصاد رقمي يليق بس�معة 
الع�راق«، مش�را اىل ان »هن�اك تعاونا وتوحي�دا للرؤى 
مع هيئة االعالم واالتصاالت، اذ س�ينعكس هذا التعاون 
ايجابا عىل الخدم�ات االتصالي�ة والتكنولوجية املقدمة 
للمواطن من خالل التنس�يق عىل مس�توى ع�ال للعمل 

سويا«.
واوضح ان »املرحلة املقبلة ستشهد التحول من خدمات 

ال��WIFI اىل FTTH وم�ن ال��3G اىل ال�� 4G و 5G يف 
املستقبل وهي مشاريع سيكون اثرها واضحا يف احداث 

تحسني ملحوظ للخدمات االتصالية داخل البلد«.
واش�ار اىل ان »العم�ل جاٍر ع�ىل تنفيذ م�روع بوابات 
النف�اذ الدولية الذي س�يحافظ عىل النس�يج االجتماعي 
واالمني للبلد، فضال عن الحد من تهريب سعات االنرنت 

التي تتسبب بخسارة البلد مبالغ طائلة«.

وبش�أن اطالق الرخص�ة الرابعة للهات�ف النقال لتكون 
اول رشكة وطنية للهاتف النقال، بني وزير االتصاالت ان 
»هذا امللف يحتاج اىل املزيد من الوقت والجهد والتنس�يق 
م�ع مكت�ب رئي�س ال�وزراء  واالمان�ة العام�ة ملجل�س 
ال�وزراء وهيئة االعالم واالتصاالت وال�ذي ينظم يف اطار 
عالقة مش�ركة يمك�ن من خاللها ان تك�ون من ضمن 

االولويات.

وزير االتصاالت: مقبلون عىل التحول اىل 4G و5G ونسعى لبناء اقتصاد رقمي

    كربالء / المستقبل العراقي

يف ظل االزمة الصحية الراهنة التي تش�هدها 
الب�الد بعد انتش�ار جائحة )كورون�ا(، وبعد 
بالتكاف�ل  العلي�ا  الديني�ة  املرجعي�ة  دع�وة 
االجتماعي بادر قسم مضيف اإلمام الحسني 
)علي�ه الس�الم( التاب�ع للعتب�ة الحس�ينية 
املقدس�ة وبتوجي�ه مب�ارش من قب�ل ممثل 
املرجعي�ة الديني�ة العلي�ا، واملت�ويل الرعي 
للعتبة الحس�ينية املقدسة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئ�ي، بتوزيع أكثر من )70( ألف س�لة 

غذائية يف )14( محافظة عراقية«.

وق�ال رئي�س القس�م مصطفى اب�و دگه يف 
حدي�ث للموقع الرس�مي تابعته »املس�تقبل 
العراقي«، إن »مضيف االمام الحس�ني )عليه 
الس�الم( تم اغالق�ه منذ اعالن تس�جيل اول 
حال�ة مصاب�ة بكورون�ا يف الع�راق كاج�راء 
وقائي، وتم العمل عىل توزيع الِسالل الغذائية 
لعدد كب�ر من العوائ�ل ذات الدخ�ل املحدود 

واملتعففة يف كربالء واملحافظات العراقية«.
وأض�اف »ق�ام املضي�ف بتوزي�ع )70( الف 
وجب�ة متكاملة م�ن الِس�الل الغذائية حيث 
أحت�وت ع�ىل )12( م�ادة متنوع�ة يف )14( 

محافظة عراقية«.

وتابع أن »املبلغ الذي رصفته العتبة الحسينية 
يف جانب مساعدة العوائل املتعففة واملترضرة 
خالل فرة حظر التجوال بلغ أكثر من )790( 

مليون دينار عىل شكل ِسالل غذائية«.
يش�ار اىل أن العتبة الحسينية لم تقترص عىل 
توزي�ع الس�الل الغذائية، ب�ل خصصت فرقا 
لتعف�ر املناط�ق، باالٕضاف�ة اىل وض�ع مدن 
الزائري�ن التابع�ة له�ا تح�ت ت�رصف وزارة 
الصحة الس�تخدامها يف الحج�ر، فيما قامت 
بإنش�اء مراك�ز خاص�ة بتقدي�م الخدم�ات 
العالجي�ة للمصاب�ني بالف�روس يف عدد من 

املحافظات.

مشلت »14« حمافظة عراقية

مضيف االمام احلسني عليه السالم يوزع »٧٠« الف سلة 
    بغداد / المستقبل العراقيغذائية للعوائل املتعففة

والش�ؤون  العم�ل  وزي�ر  اس�تقب�ل 
أم�س  الركاب�ي،  ع�ادل  االجتماعي�ة، 
االحد، الس�فر االيران�ي يف العراقي إيرج 
مس�جدي للتباحث يف آلية العمل املشرك 

بني الجانبني.
 وذك�ر بي�ان ملكتب�ه، تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه، انه« ج�رى خالل 
اللق�اء التباحث يف تنظي�م وجود العمالة 
والتب�ادل  الع�راق  اىل  الواف�دة  االيراني�ة 
التجاري وفق مذك�رة تفاهم تتناغم مع 
القوان�ني والتريع�ات العراقية وتحقق 
مس�اعي الوزارة نحو االستهداف االمثل 

لرعاية رشائحها«.
وب�ني الركابي ان« من ب�ني امللفات التي 
تم�ت مناقش�تها خ�الل اللق�اء ه�و ما 
يتعلق بعمل الركات االيرانية والتقاعد 

والضم�ان االجتماعي للعم�ال والتدريب 
املهني فضال عن االس�تفادة من التجربة 
االيراني�ة يف مج�ال رعاي�ة ذوي االعاقة 
املجاالت  الخاصة وبقي�ة  واالحتياج�ات 
ذات العالق�ة بعم�ل ال�وزارة، مضيفاً ان 
مل�ف اس�تئناف التب�ادل التج�اري ب�ني 
الجانبني س�يتم طرحه امام خلية االزمة 
للنظر فيه كون ايق�اف التبادل التجاري 
جاء يف ضوء الوضع الصحي الذي يمر به 

العالم جراء تفيش وباء كورونا«.
من جانب�ه اع�رب الس�فر االيراني عن 
اللقاء واس�تعداده  ارتياح�ه ملخرج�ات 
لفتح آفاق التعاون املش�رك مع الوزارة 
وتقديم كل ما يخدم الرائح التي تنطوي 
تح�ت مظل�ة رعاية ال�وزارة، الفتا اىل ان 
الجان�ب االيران�ي حريص عىل اس�تمرار 
التنس�يق املش�رك وتبادل الخ�رات بني 

الجانبني.

الركايب يبحث مع مسجدي تنظيم وجود العاملة 
االيرانية الوافدة اىل العراق

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة ان الحنطة املس�وقة لهذا املوس�م 
تع�د م�ن أجود أن�واع الحنط�ة املجهزة خ�الل األعوام 
الس�ابقة، الفتة إىل تس�ويق قرابة ال�3 ماليني طن من 
الحنطة. يف ما أكدت أن العراق سيكون رائدا بانتاجها.
وقال الناطق الرسمي للوزارة، محمد حنون الحمداني 
يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، إن »الحنطة املسوقة 
م�ن الفالحني واملزارع�ني تعد من أجود ان�واع الحنطة 
لهذا املوس�م وتضاهي العاملية لجودتها وتطابقها مع 
املواصف�ات العراقية املطلوبة«.وأض�اف الحمداني، أن 
»الكميات املسوقة من الفالحني واملزارعني من محصول 
الحنطة لهذا املوسم تقرب من ال� 3 ماليني طن«، مؤكدا 
أنه »مؤرشا ايجابيا جدا عىل ان الحملة التسويقية لهذا 
العام حققت اهدافها وهي بصدد زيادة الكميات لتصل 
إىل عتب�ة الخمس�ة ماليني ط�ن من الحنط�ة املحلية«.
وأوض�ح، أن »التجارب التي اجريت للحنطة املس�وقة 
م�ن الفالحني يف جميع محافظ�ات البالد تؤرش مالمح 
ايجابي�ة كونها من أج�ود انواع الحنطة التي س�وقت 
يف جميع املواس�م التس�ويقية، وهي تضاهي الحنطة 
العاملي�ة يف جودته�ا ومطابقتها للموصفات«.وأش�ار 
الناطق الرسمي، إىل أن »هناك مؤرشات ايجابية اخرى 
اهمه�ا الجهود الت�ي بذلتها امل�الكات الزراعية التابعة 
ل�وزارة الزراع�ة وكذل�ك الجهود الكبرة الت�ي قام بها 
الفالحني واملزارعني من اج�ل االهتمام بقطاع الزراعة 
وخاص�ة الحنطة«.وتابع الحمدان�ي، أن »الجهود التي 
تبذل منذ ساعات الصباح األوىل وحتى ساعات متأخرة 
م�ن اللي�ل خالل الحملة التس�ويقية م�ن قبل مالكات 
وزارة التجارة سواء املوجودة يف الركة العامة لتجارة 
الحبوب أو بالركات الس�اندة له�ا أو بقطاع الرقابة 
التجارية واملالية، فضال عن جهود جهاز األمن الوطني 
واملنظمات الفالحية، أسفر قد اسفر عن نجاح الحملة 
التسويقية بشكل كبر جدا«.وأكد، أن »املؤرشات لهذه 
الحمل�ة تؤكد بأن الحملة حقق�ت اهدافها وأن كميات 
املس�وقة االن تعد م�ن افضل الكميات املس�وقة خالل 
األع�وام املاضية من حي�ث الكميات واليات التس�ويق 
ونوعية الحنطة املس�وقة«.وبني، أن »العراق س�يكون 
منتج كب�ر للحبوب عامة والحنط�ة خاصة، ودخوله 
هذا امليدان مؤرش عىل اهتمام الحكومة بقطاع الزراعة 
واياله�ا اهمية خاصة كونها مرتبط�ة باألمن الغذائي 
للمواطن ومواجهة الظروف االقتصادية التي يشهدها 

العراق والعالم.

التجارة تعلن تسويق قرابة
 »3« ماليني طن من احلنطة وتؤكد: 

العراق سيكون رائدًا بإنتاجها

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية اس�تخبارات الجريمة املنظمة يف البرصة، القبض 
ع�ىل صاحب صيدلي�ة يتاجر باملواد املخدرة، فيم�ا اغلقت أخرى 

لعدم وجود موافقة ممارسة املهنة.
وذكر بيان للمديرية تلقته »املستقبل العراقي«،ان »مفارز مديرية 
اس�تخبارات الجريمة املنظمة يف البرصة الق�ت القبض عىل أحد 
املتهمني وهو دكتور صاح�ب صيدلية يف محافظة البرصة يقوم 
باملتاجرة باملواد املخدرة داخل صيدليتة«، مشراً اىل »القبض عىل 
متهمني اثنني يعمالن مع الدكتور بنفس الصيدلية احدهما عامل 

باكستاني يعمل منظف تاريخ اقامته نافذ«.
وأض�اف البي�ان ان »ق�ايض التحقيق قرر توقي�ف املتهمني وفق 
أح�كام القرار 39لس�نة 1994 واملتهم الباكس�تاني وفق أحكام 

املادة 41اقامة«.
ويف سياق متصل اشار البيان اىل »ضبط وإغالق إحدى الصيدليات 
م�ن قبل املف�ارز أعاله باإلش�راك مع مفرزة م�ن دائرة تفتيش 
صحة البرصة لعدم وجود موافقة رسمية بممارسة املهنة وإلقاء 
القب�ض عىل أحد العامل�ني فيها يف منطقة الش�عيبة بالبرصة«، 

مبيناً ان »قايض التحقيق قرر توقيفة وفق أحكام القرار أعاله.

القبض عىل صيدالين يتاجر 
باملواد املخدرة يف البرصة

    النجف / المستقبل العراقي

أعلن محافظ النجف االرٔشف لٔوي اليارسي أنه »س�يتم تغير بعض مدراء 
الدوائ�ر الحكومية باملحافظة وخصوصا من مىض عىل تس�لمهم املنصب 
أكث�ر م�ن أربعة س�نوات فضال ع�ن من لديهم ضع�ف ب�االٔداء والعمل«.

وق�ال اليارسي يف ترصيح اطلعت عليه »املس�تقبل العراقي«،انه »حصلت 
موافق�ة رئيس ال�وزراء )مصطف�ى الكاظمي( عىل إعف�اء وتغير بعض 
امل�دراء بعد لقائن�ا األخر به يف العاصمة بغداد ونقلن�ا له رغبة الجماهر 
واملتظاهرين من أبناء النجف بتغير بعض مدراء الدوائر كون ذلك يعد من 
صالحية رئاسة الحكومة االتحادية بعد حل مجالس املحافظات«.وأضاف 
اليارسي، ان »االٔس�بوع املقبل سيتم إعفاء بعض مدراء الدوائر الحكومية 
يف املحافظة ويأتي هذا انسجاما مع رغبة املتظاهرين« مٔوكدا ان »قنوات 

وأبواب الحوار مستمرة مع أصوات النجفيني االٔ لتحقيق مطالبهم.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس هي�أة املنافذ الحدودية عمر عدن�ان الوائيل أن منفذ 
زرباطية الحدودي يف محافظة واس�ط مع الجارة إيران يستأنف 
اليوم عملية التبادل التجاري بني البلدين بعد اس�تحصال موافقة 
اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية ملكافحة جائحة كورونا 
املس�تجد بأجتماعه�ا يف 6 حزي�ران 2020.وقال الوائ�يل يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، أن »عملية االس�تئناف جاءت بعد 
غل�ق التب�ادل التج�اري كإج�راء وقائ�ي واحرازي ب�ني البلدين 
من�ذ منتصف أذار املايض م�ن هذا العام بس�بب تفيش فايروس 
كورونا، وان هنالك جملة م�ن الضوابط تم اعتمادها من اللجنة 
العليا للصحة والسالمة لألستئناف منها أن تقدم املحافظة طلبٱ 
بأع�ادة افتت�اح املنفذ وت�م ذلك مس�بقا من قبله�م وإن التبادل 
التجاري خصص له يومني يف االس�بوع وبواقع 250 ارس�الية«.

وب�ني أن »العملي�ة التجاري�ة س�تخضع إىل تش�ديد اإلج�راءات 
الصحي�ة م�ن عملي�ات تعقي�م وتعف�ر البضائع والش�احنات 
الداخلة وكذلك منع التجمعات واالختالط بني سائقي الشاحنات 
والعمال واملخلصني الكمركيني والتأكد من سالمتهم من اإلصابة 
بالفاي�روس والزامهم بلبس الكمامات والكفوف واإللتزام بالبعد 
املكان�ي فيما بينهم،وكذلك عدم الس�ماح بدخول اي ش�خص إىل 
داخ�ل املنفذ الحدودي بأس�تثناء البضاعة املس�موح بأدخالها«.

وأكد رئيس املنافذ أن »التنس�يق عىل مس�توى  م�ع دائرة صحة 
محافظة واسط لتوفر املس�تلزمات الوقائية املتعلقة بالبضائع 
وإلزام كافة الدوائر العاملة يف املنفذ التقييد بالتعليمات الصادرة 
من الجهات الصحية حفاظاً عىل س�المتهم من اإلصابة«.ووجه 
»برضورة االلتزام الكامل باالجراءات الكمركية من دفع الرسوم 
وإنجاز املعامالت وفق الضوابط والتعليمات املعمول بها لضمان 
انس�يابية العمل التج�اري وتعظيم إي�رادات الدولة يف ظل األزمة 

االقتصادية واملالية األخرة.

حمافظ النجف يعلن تغيري بعض مدراء 
الدوائر احلكومية باملحافظة

املنافذ: استئناف التبادل التجاري يف زرباطية 
مع إيران وبواقع يومني يف االسبوع

    المستقبل العراقي/ الغانم

دعا محافظ واسط، محمد جميل املياحي، الحكومة املركزية إىل معالجة أوضاع اصحاب 
القوت اليومي املترضرين من استمرار قرار حظر التجوال.

وأوضح املياحي يف بيان، تلقته »املستقبل العراقي«، أن« الحظر يضع الحكومات املحلية 
يف املحافظات بمواجهة الناس ال س�يما وأن قرار الحظر يقابل برفض كبر من رشيحة 
كبرة م�ن املواطنني«.واضاف ان« الوض�ع الصحي يف املحافظات يش�هد تراجعا كبرا، 
وم�ا زالت املبالغ املخصصة ال تس�اوي 5%  م�ن احتياج املحافظات ملواجه�ة أزمة وباء 
كورونا«.واشار املياحي، إىل« أهمية إسعاف املحافظات بمبالغ مالية تكفي لراء املواد 
الوقائية املطلوبة لحماية الناس والحيلولة دون خروج بعض املستش�فيات عن الخدمة 
ج�راء النقص الحاد يف املس�تلزمات الطبية االساس�ية م�ع االرتفاع يف أع�داد اإلصابات 
لدى منتس�بي الصحة«.يذكر أن محافظة واسط سجلت 46 إصابة اليوم السبت حسب 

املوقف الوبائي الصادر من وزارة الصحة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل / الركة العامة ألدارة 
النقل الخاص ، استمرارها بتنظيم حمالت 
واس�عة لتعف�ر وتطه�ر مرائ�ب الدولة 
بالتنس�يق م�ع مديريات الدف�اع املدني يف 
العاصم�ة بغ�داد واملحافظ�ات الجنوبية 
والش�مالية ».وق�ال مدي�ر ع�ام الركة 
كري�م الجابري يف بيان تلقته » املس�تقبل 
العراق�ي«، انه »اس�تناداً لتوجيهات وزير 
النق�ل نارص حس�ني بندر الش�بيل بتنفيذ 
مق�ررات اللجنة العليا للصحة والس�المة 
الوطني�ة رشع�ت فرق الرك�ة وفروعها 
مرائ�ب  يف  والتطه�ر  التعف�ر  أعم�ال 
العاصمة بغداد واملحافظات كافة لتجنب 

انتشار فروس كورونا املستجد ».
واض�اف ان�ه »تم تطبي�ق عدة ارش�ادات 
واجراءات مشددة عىل املسافرين ووافدين 

املرائب يف أط�ار االجراءات االحرازية التي 
تتخذها وزارة النقل وتش�كيالتها بش�أن 
ف�روس كورونا وس�بل ع�دم انتقاله بني 

املواطنني السيما يف املرائب ».
واش�ار اىل ان »الحملة تحمل عدة رس�ائل 
ابرزه�ا الحث عىل التع�اون مع االجراءات 
الحكومي�ة من قبل املس�افرين وس�ائقي 
املركب�ات لتقليل عدد االصاب�ات ودحض 

التوظيف السلبي للفروس ».
يذكر ان الحملة س�تأخذ عىل عاتقها عدة 
خط�وات اهمه�ا العم�ل التنس�يقي م�ع 
الجه�ات ذات العالق�ة وااللت�زام بما جاء 
بالفقرة الثالثة من اجتم�اع اللجنة العليا 
للصحة والسالمة الوطنية التي تنص عىل 
التنس�يق مع الق�وات االمنية بمحاس�بة 
املخالف�ني وس�ائقي العج�الت الذي�ن لم 
والس�المة  الوقاي�ة  بأج�راءات  يلتزم�وا 

الصحية للمواطنني.

حمافظ واسط يدعو بغداد اىل معاجلة اوضاع الكسبة 
املترضرين من استمرار قرار احلظر

النقل تنفذ محالت واسعة لتعفري وتطهري 
مرائب الدولة يف بغداد واملحافظات

املرور تتوعد بإجراءات 
صارمة بحق املخالفني

بعد شحه لعدة أيام.. امانة بغداد تعلن ضخ 
كميات ماء اضافية اىل جنويب العاصمة

    بغداد / المستقبل العراقي

توع�دت مديرية املرور العام�ة، بإجراءات صارمة س�تتخذ بحق املخالفني 
إلجراءات الوقاية من فروس كورونا.

وقال مدير عام املرور اللواء زهر الخفاجي، بحس�ب الوكالة الرس�مية، إن 
»املديرية س�تتخذ إجراءات صارم�ة لردع املخالفني وخصوص�ا مع ارتفاع 

اإلصابات بفروس كورونا«.
وأضاف، أنه »يف غضون األسبوع املنرصم تم فرض 80 ألف غرامة ملخالفي 

اإلجراءات الوقائية والحظر الشامل يف بغداد واملحافظات«.
ودع�ا مدير امل�رور العام�ة، املواطن�ني إىل »االلت�زام باإلج�راءات الصحية 

والوقائية وارتداء الكمامات والقفازات .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت أمان�ة بغداد عن وصول 
كميات ماء إضافية إىل جنوبي 

العاصمة بعد شحه لعد أيام.
وأشارت األمانة، يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، إىل انجاز 
مالكاته�ا يف »دائرة م�اء بغداد 
وبالتع�اون م�ع دائ�رة بلدي�ة 
ال�دورة وبمتابع�ة مكتب امني 
بغداد ربطة ماء عملت عىل ضخ 
كميات اضافية من املاء الصايف 

اىل مناطق جنوب بغداد«.
وأضاف�ت أن »ابرز املحالت هي 
املحل�ة 842 مناط�ق الجمعية 
والت�ي واجه�ت  النف�ط  ودور 
خ�الل االي�ام املاضي�ة ش�حة 

وانقطاعات يف املاء الصايف«.
م�ن جانب آخ�ر اعلن�ت امانة 
بغ�داد، ع�ن اس�تئناف العم�ل 

بصيانة مجرس االمانة.
بيانه�ا،  يف  االمان�ة  وذك�رت 
ان�ه« عىل ض�وء ما تق�رر من 
تمديد لحظر التجوال س�تقوم 

املش�اريع  دائ�رة  مالكاته�ا يف 
الخ�اص  العم�ل  باس�تئناف 
باملرحل�ة االخ�رة م�ن صيانة 
مجرس كراج االمانة الذي يربط 
منطقتي الكرادة والغدير رشق 
بغداد واملتمثلة بصيانة مفاصل 
واس�تبدال  العرضي�ة  التم�دد 
التال�ف منه�ا وللجانبني ذهاباً 

واياباً«.
بغ�داد،  االمان�ة  أعلن�ت  كم�ا 
ع�ن رف�ع الكت�ل الكونكريتية 
ع�ن موق�ع رشق�ي العاصمة.
وذك�رت االمان�ة، إن »كوادرها 
يف دائ�رة الوح�دات االنتاجي�ة 
وقسم املعامل البلدي وبمتابعة 
مكت�ب ام�ني بغ�داد ب�ارشت 
برف�ع الكت�ل الكونكريتية من 
محيط محطة كهرباء العبيدي 
ضم�ن منطق�ة املعام�ل رشق 
العاصمة املنصوبة سنة 2006 
والت�ي تتع�ارض م�ع اعم�ال 
الخاصة بامانة بغداد  التطوير 
يف ش�ارع 77 املحاذي للمحطة 
وبالتنسيق مع القوات االمنية.

حمافظ بغداد يعلن تسلم نموذجي 
جهازين لالنعاش الرئوي

وزير الكهرباء يعقد اجتامعًا موسعًا لغرض تعظيم 
اجلباية ورفع التجاوزات

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

نموذج�ا  بغ�داد،  محافظ�ة  تس�لمت 
ت�م  الرئ�وي  لالنع�اش  جهازي�ن 
تصميمه من قب�ل مختصني بالجامعة 
التكنولوجي�ة الدخاله ضمن الخدمة يف 
مستش�فيات منطقة الرصافة، يف وقت 
تدرس خالله تحويل مبنى مركز شباب 
ناحي�ة الوحدة اىل مستش�فى او مركز 

صحي.
وافاد محافظ بغداد محمد جابر العطا، 
أن »وفدا من الجامعة التكنولوجية سلم 
املحافظ�ة جهازي�ن لالنع�اش الرئوي 

ت�م تصنيعه�ا من قب�ل طلب�ة ومختصني 
بس�يطة  ومع�دات  وب�االت  الجامع�ة  يف 

ومتوفرة«.
وب�ني، أن »ذل�ك يعد جانبا م�ن االبتكارات 
الت�ي يطلقها اصح�اب الخ�رة والكفاءة  
من اج�ل حل االزم�ات وتعوي�ض النقص 

باالجه�زة الطبية خصوص�ا ان املحافظة 
اول�ت جمي�ع االبت�كارات اهمي�ة بالغ�ة 
لتطويراملس�توى العلمي كونه الحل االمثل 
يف مث�ل ه�ذه الظ�روف، وان تصنيع�ه ال 

يكلف البالد مبالغ طائلة«.
أن »املحافظ�ة س�تعمل ع�ى  إىل،  ولف�ت 
تس�ليم االجهزة اىل دائرة صح�ة الرصافة 

لرفد مؤسساتها الصحية وسد النقص 
الحاصل اليه بعد تزايد الحاالت بش�كل 
ملحوظ«، مؤك�دا ان »املحافظة اوعزت 
اىل جميع اس�اتدة الجامع�ات والكليات 
واملعاه�د العلمية والطبي�ة اىل مراجعة 
مالديه�ا م�ن بح�وث ودراس�ات به�ذا 
املجال من اجل تطبيقها عمليا الس�يما 
بع�د ان تثب�ت ه�ذه االجه�زة نجاحها 
وقدرتها عى استيعاب الزيادة الحاصلة 

باالصابات باملستشفيات«.
واوض�ح العط�ا أن »املحافظ�ة تنس�ق 
م�ع قائممقام ناحي�ة الوحدة يف جرس 
دياىل لتحويل  مبنى مركز ش�باب فيها 
اىل مستش�فى او مرك�ز صح�ي نموذجي 
يخ�دم القضاء والنواحي املحيطة به  كون 
املبنى غري مس�تغل او مستثمر باي نشاط 
او م�روع يف الوق�ت الذي الب�د من اتخاذ 
االجراءات الالزمة لرفد املؤسسات الصحية 

بما يلزمها يف ظل زيادة عدد االصابات.

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�د وزي�ر الكهرباء ماج�د مهدي االم�ارة، يف 
قاع�ة املؤتمرات بمقر الوزارة اجتماعاً موس�عاً 
ضم وكيل الوزارة لش�ؤون النقل والتوزيع نافع 
عبد السادة وعدد من املديرين العامني يف الوزارة 
ومديري دوائر التوزيع ومسؤويل اقسام الصيانة، 
لغ�رض تعظيم الجباي�ة ورفع التج�اوزات عن 
الش�بكة الكهربائية«.واف�اد بيان لل�وزارة ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »الوزير تحدث اثناء 
االجتماع، عن الية تعظيم جباية اجور الكهرباء 
من األصن�اف )املنزلي�ة، التجاري�ة، الحكومية، 
والزراعية(، اىل جانب إش�عار املواطنني عن دفع 
مابذمته�م من دي�ون مراكمة الن ال�وزارة االن 
تم�ر بازم�ة ح�ادة بنق�ص يف الس�يولية ، والبد 
م�ن تعظيم اجور الجباية لس�د حاج�ة الوزارة 
لصيان�ة الش�بكة الكهربائي�ة من جهة، وس�د 
رواتب املوظفني من جه�ة اخرى«.ودعا االمارة 
اىل » تشكيل لجان من دوائر التوزيع ملتابعة رفع 

التج�اوزات الحاصلة عىل الش�بكة الكهربائية، 
وان�ذار املتجاوزين بعدم تكرار مثل هكذا حاالت 
وان تكررت س�يتم اتخ�اذ االج�راءات القانونية 
كاف�ة بحق املخالفني، فضالً عن نصب املقاييس 
الكهربائية للمواطنني الذين لم يمتلكوا مقياساً 

».كما أشار أن هنالك ألية جديدة سيتم إعتمادها 
لحساب الطاقات املس�تهلكة واملقرؤة واملجباة.

وشدد عىل متابعة الشكاوي ومعالجة االعراض 
الت�ي تط�رأ عىل الش�بكة ب�ارسع وق�ت ممكن 

لتجهيز املواطنني بتيار كهربائي مستقر.
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الناقد عبداهلل إبراهيم: عىل الباحث التشبع بمعارف زمنه
ال            أحمد الجمَّ

يبدو الناقد العراقي املع�روف عبدالله إبراهيم، 
كبحر علم، والحديث مع�ه يأخذك إىل فضاءات 
أكثر رحابة م�ن مجرد إلقاء الضوء عىل تجربة 
متخّص�ص يف الدراس�ات الثقافي�ة والرسدية، 
وهو ما يتضح عرب هذا الحوار، حيث يش�ر إىل 
رؤيته كناق�د ينصح الباحثني باالس�تزادة من 
معارف الزم�ن الراهن، والتش�بع بها من دون 

والء أعمى لها. 
وعبدالل�ه إبراهي�م هو ناق�د وأس�تاذ جامعي 
من الع�راق، متخّصص يف الدراس�ات الثقافية 
والرسدي�ة، وهو باحث مش�ارك يف املوس�وعة 
 Cambridge History of Arabic( العاملي�ة 
 )Sangalli( معه�د  وزمي�ل   ،)Literature
بإيطالي�ا،  فلورنس�ا  يف  الثقافي�ة  للدراس�ات 
وعض�و الهيئة العلمية ملعه�د غرناطة للبحوث 
والدراس�ات العليا، وحاصل ع�ىل جائزة »امللك 
فيصل العاملي�ة يف اآلداب واللغ�ة« لعام 2014، 
وجائ�زة »الش�يخ زاي�د« يف الدراس�ات النقدية 
للعلم�اء  »ش�ومان«  وجائ�زة   ،2013 لع�ام 
العرب لعام 1997. وأص�در أكثر من 20 كتاباً، 
منه�ا: »موس�وعة الرسد العرب�ي« يف 9 أجزاء، 
و«املطابق�ة واالختالف« يف 3 أج�زاء، و«أعراف 
ال�رسدي«،  و«األرش�يف  الرسدي�ة«،  الكتاب�ة 

و«أمواج« سرة ذاتية.
- تتنق�ل داخ�ل مناط�ق إش�كالية يف س�احة 
البح�ث بالرسدي�ات، عرب االخت�الف واملراجعة 
ملنج�زات اآلخر، أال يجعلك ه�ذا يف مواجهة مع 
جمه�ور الباحثني الذين يعتمدون مناهج النقد 

الغربية؟
++ ع�ىل الباحث أن يس�تزيد من معارف زمنه، 
ويتش�ّبع به�ا من غ�ر والء أعمى له�ا، وكنت 

ق�د عرف�ت املناه�ج الش�كلية والبنيوية 
والس�يميولوجية والتفكيكية، واستقيت 
بعض مفاهيمه�ا يف مؤلفاتي األوىل، غر 
أنن�ي كنت أتوىل التفكر فيها بما يجعلها 
منّشطة يل يف عميل، وليست قيداً يكبلني، 
فال آخ�ذ املفه�وم كم�ا وردن�ي يف أصله 
األجنب�ي إال عند ال�رورة القصوى بعد 
االس�تيعاب واملناقش�ة، وعىل ه�ذا كانت 
األف�كار واملفاهي�م تتع�رض إىل التعديل، 
والتغي�ر، واملناقش�ة، والتقلي�ب، ويعاد 
توظيفها بما يوافق الس�ياق الذي تندرج 
في�ه، فتكتس�ب فعالً جدي�داً يف بحثي لم 
يكن وارداً يف األصل، وبهذه الطريقة كنت 
أفه�م أهمية املش�رك الثق�ايف للمفاهيم 
يف اآلداب اإلنس�انية، فال تثب�ت عىل حال 
جامدة، بل تتطّور بحس�ب الس�ياق الذي 
تس�تخدم فيه. وقد وضعني ذلك يف خالف 
نق�دي مع بعض م�ن أقراني م�ن النقاد 
الذين امتثلوا لس�ياق النظري�ات الغربية 
امتثاالً تاماً، وعّدوها علماً نظرياً متعالياً 
بدواعي مراع�اة رشوط العلوم النظرية، 
وه�و أمر ل�م أج�ده فاعالً يف الدراس�ات 
الرسدي�ة، وم�ا كانت غايتي اإلس�هام يف 
تكوي�ن علم، ب�ل اس�تكناه طبيعة املادة 

الرسدية التي أعمل عليها.
- كأن�ك تنفي األثر املب�ارش للمناهج الغربية يف 

مؤلفاتك الرسدية.
++ يتع�ّذر نفي أثر املناهج الغربية فيما كتبت، 
غ�ر أن�ي جعلته ملهم�اً يل يف املعاين�ة الدقيقة 
لألبني�ة الرسدية، ولي�س قالباً جام�داً. ويعود 
عدم امتثايل للمناهج الغربية، كاملنهج البنيوي 
عىل س�بيل املث�ال، فضالً عّما كنت أتحّس�ب له 
من تحرير نفيس من ربقة املناهج الجاهزة، إىل 

م�ا اطلعت عليه من مناهج أخ�رى كالتفكيك، 
االتجاه�ات  ومجم�ل  التلق�ي،  ونظري�ات 
الس�يموطيقة والتداولي�ة، وجميعه�ا رضبت 
األس�س اللس�انية التي أقامت عليه�ا البنيوية 
رصحه�ا النق�دي، وق�د ان�رف اهتمامي إىل 
البنيات الرسدية، وتداول الرواة للمادة الحكائية، 
ومس�تويات تلقيها داخل العال�م املتخّيل الذي 
تبتك�ره النصوص الرسدي�ة، وبم�رور الوقت 
تفاعلت م�ع االتجاهات الالحقة يف الدراس�ات 
األدبية، ومنها الدراس�ات الش�فوية، ودراسات 

النس�وية،  والدراس�ات  االس�تعمار،  بع�د  م�ا 
ودراس�ات الهوية، إذ نّش�طت تلك املناهج لدّي 
قوة التأويل، واقرحت عيّل زوايا نظر جديدة يف 
معاينة الظاهرة الرسدية، فالناقد كائن متصل 
بروح املؤثرات املعارصة له، وليس مطلوباً منه 
أن يجع�ل عمله صدى لها، ب�ل يهتدي بما يرفد 
عمله بأدوات تحليليه تس�عفه يف الحصول عىل 
نتائ�ج تثري الغاي�ة التي يقص�د إليها يف عمله 

النقدي.
- هل تدعو إىل نظرية نقدية عربية يف دراس�اتك 

الرسدية؟
++ ال ُيس�مح يف العل�وم اإلنس�انية األخذ 
بنظرية وضع الحاف�ر عىل الحافر، فذلك 
م�ن الخطأ الش�نيع الذي ال يث�ري العلم 
اإلنساني، فإنما العلوم اإلنسانية، ومنها 
الدراس�ات الرسدية، مباح�ث يهتدي بها 
العاملون يف اآلداب لكي يتوصلوا إىل نتائج 
مفي�دة ل�آداب القومية، نتائ�ج ال تحيل 
املادة الرسدية إىل نم�وذج اختباري لبيان 
صواب النظرية، ب�ل تكون حقالً تمارس 
فيه النظرية فعلها بهدف إثرائه، وكشف 
املضمر فيه، واإلشارة إىل ما يتميز به من 
خصائص جمالية وداللية، ومن دون ذلك 
ترغم امل�ادة األدبية عىل أن تكون رشيحة 
اختب�ار يم�ارس عليها املُخت�رب مهاراته 
االختباري�ة التي تظهر براعت�ه، ال قيمة 
املادة التي هي موضوع اشتغاله، ويصّح 
الق�ول بأنني ل�م ألتزم إطاراً نظري�اً قاّراً 
ألي م�ن املناه�ج النقدي�ة التي ش�اعت 
يف الع�ر الحدي�ث، فلي�س م�ن أه�دايف 
اس�تجالب نظري�ة، وإثب�ات فرضياتها، 
ب�ل اجته�دت يف اقراح ما رأيت�ه نافعا يل 
يف التحلي�ل والتأوي�ل، ولكن لَ�م يجر ذلك 
بمعزٍل ع�ن املؤثرات املنهجي�ة والفكرية 
الت�ي عارصته�ا، وأدع�و إىل رضورة أن يعّم�ق 
الناقد وعي�ه بالخطاب الرسدي ال�ذي يعالجه، 
ويس�تعني بعدٍة منهجية تس�عفه يف تحقيق ما 
يريد، وتس�اعده يف جع�ل الخطاب يفصح عما 
فيه، ويح�ذر من حب�س الظاه�رة الرسدية يف 
إط�ار نظري�ة مغلقة ال تس�تجيب لطبيعة تلك 
الظاه�رة، وه�ي طبيع�ة متنوع�ة، وفيها من 
الخروج عىل األعراف األدبية الش�ائعة أكثر من 

االمتثال لها.

- لك رأي خطر ورد يف كتابك »موسوعة الرسد 
العرب�ي«، وكان مث�ار اهتم�ام، حي�ث قلت إن 
غي�اب الرسد العربي يف الحقب�ة الجاهلية يعود 

إىل القرآن والتدوين. كيف حدث ذلك؟
++ نعم، لق�د ُحجبت املروّيات الرسدّية الجاهلّية 
خل�ف حاجزي القرآن والتدوين، وُطمس�ت ألنها 
حمل�ت عقائد الجاهلّي�ني، وتعارضت مع الرؤية 
الدينّية، ومع املؤّسس�ة التي وّجه�ت التدوين إىل 
االهتمام بم�ا ال يتعارض وجملة القيم األخالقّية 
والروحّي�ة التي جاء بها اإلس�الم، أو اندمجت يف 
س�ياق النصوص الدينّي�ة، وعرفت ب�«أس�اطر 
األّولني«. تلك األساطر، هي لّب املروّيات الرسدّية 
التي س�ادت يف ذلك العر، وهي األس�اطر التي 
أُس�قطت من مسار التاريخ الثقايفّ، وجاء القرآن 
عىل ذكر ُنبٍذ منها، إما يف س�ياق الذّم واالنتقاص، 
أو رضب الِعرب بأخبار املاضني. ثم ُش�غل التدوين 
بالقضاي�ا التي ظهرت يف عره، فدّون املدّونون 
م�ا  وأهمل�وا  عره�م،  يف  املقبول�ة  املروّي�ات 
خالف ذلك، ب�ل تجنبوه وملّ�ا كان عر التدوين 
مختلف�اً يف مش�كالته السياس�ية، واالجتماعية، 
والروحي�ة، عن الع�ر الجاهيل، ف�إن كثراً من 
املروّي�ات التي ظهرت يف الع�ر الجاهيل لم تجد 
لها مكاناً يف املدّونات، التي اس�تجابت للمؤسسة 
الدينية-السياس�ية التي نشأت، يف األساس، عىل 
اف�راض نوع م�ن القطيعة الثقافي�ة والروحية 
مع تل�ك الحقب�ة الجاهلّية، وه�ي قطيعة كانت 
تق�ول بأن األصل األّول، والتاّم، واملطلق، تأّس�س 
بالن�ص الديني ال�ذي َجّب ما قبل�ه. ثمة حواجز 
يتعّذر اخراقها، ل�م ُتذكر أخبار األوائل، كما قال 
املس�عودي، ألن »أصحاب الرشيعة« ينكرون ذلك 
ويمنعونه؛ األمر الذي أدى إىل إسقاطها، أو وضع 
أطر دينية تس�هل اندراجها يف املروّيات اإلسالمية 

بعد تغير مضامينها.

كورونا يعيد »الطاعون« وألبري كامو إىل واجهة املكتبات
           فيصل خرتش 

نرش ألبر كامو روايته »الطاعون« عام 1947. 
حكاي�ة الرواي�ة مبنية عىل جائح�ة الطاعون 
الت�ي قتل�ت نس�بة كبرة م�ن س�كان مدينة 
وهران الجزائري�ة، فاملدينة واملناطق املحيطة 
بها عان�ت من األوبئ�ة مرات ع�دة، وفتك بها 
الطاعون يف األع�وام التالية: 1556 – 1678 – 
1921 – 1931 – 1944. األه�م من كّل هذا أن 
أح�داث الرواية وقعت عق�ب االحتالل األملاني 
النازي لفرنسا، يف الحرب العاملية الثانية. وتعد 
»الطاع�ون« أّول نجاح كب�ر لكاتب من حيث 
ع�دد املبيعات، خاصة بع�د ترجمتها إىل لغات 
كثرة ح�ول العال�م، ونال عنها كام�و جائزة 
نوبل. وعرفت الرواية انتشاًرا واسًعا يف اليابان 
ع�ام 2011، بع�د كارثة فوكوش�يما النووية، 
الس�كان،  الس�لطات حص�اًرا ع�ىل  وف�رض 
وإخضاعه�م للحج�ر الصحي. وم�ع جائحة 
كورون�ا، هذه األي�ام، عادت الرواي�ة لتتصدر 

قائمة املبيعات يف إيطاليا.
الطاعون مرض معدٍّ يصيب اإلنسان والحيوان، 
منشأه بكريا تصيب اإلنسان من خالل لدغات 
الرباغي�ث، والتالمس املبارش م�ع الحيوانات، 
وانتش�ار الرذاذ املعدي. إّنه�ا هجمات إرهابية 
بيولوجية حوامله�ا القوارض، واملرض يحدث 
عندما تصيب بكريا الطاعون الرئتني. ويمكن 
أن تنتق�ل البكري�ا ع�ن طري�ق اله�واء، بعد 

السعال، أو العطس.
ُولَِد ألبر كامو يف الس�ابع من نوفمرب/ ترشين 
الثان�ي 1913، وت�ويف يف فرنس�ا يف الرابع من 
يناير/ كانون الثاني 1960، يف حادث س�يارة. 
وه�و فيلس�وف وج�ودي، وكات�ب مرسح�ي 
وروائ�ي فرن�يس. ُولِ�َد يف موان�دايف يف قري�ة 
الذرع�ان يف مقاطعة قس�نطينة، وعائلته من 
أصحاب األقدام الس�وداء، أي من املستوطنني 
الفرنسيني، يف بيئة شديدة الفقر. أبوه فرنيس 
ُقت�ل بعد مولده بعام يف إح�دى معارك الحرب 
العاملية األوىل، فربته أّمه، وهي إس�بانية أمية 
مصاب�ة بصم�م جزئ�ي، وتعم�ل يف تنظي�ف 

البيوت، وله أخ يدعى نوسيني.
التح�ق بمدرس�ة »يل يس بوج�و«، حيث أنهى 
الدراس�ة الثانوية. ومن خالل املنح الدراسية، 
التح�ق بجامع�ة الجزائر، فدرس الفلس�فة يف 
كلي�ة اآلداب، وانض�م إىل املقاومة الفرنس�ية 
أثن�اء االحت�الل األملان�ي لفرنس�ا، ووقف ضد 
االس�تعمار الفرن�يس للجزائ�ر، وداف�ع ع�ن 

حقوقهم يف العمل والسياسة.
تحكي »الطاعون« عن تحول املدينة إىل سجن 
كب�ر ال يدخ�ل وال يخ�رج منها أي ش�خص، 
وتطرح األس�ئلة حول ماهية القدر والوضعية 
اإلنس�انية، بعضه�م ي�رى أّن�ه عق�اب إلهي، 
والكاهن يرى فيه غضًبا إلهًيا وعقاًبا سماوًيا، 
ولكن�ه يموت وحيًدا بصمت وبال رحمة. كذلك 
يموت طفل بريء. يقول كامو: »سأرفض هذا 
الخل�ق الذي يع�ذب فيه األطف�ال«، إّنها قصة 
النفي والراع بني سعادة اإلنسان وتجريدات 

الطاع�ون، أي بني الخالص الفردي والجمعي، 
ب�ني الهروب وخوف املجابهة م�ع الوباء الذي 
يش�به القدر. وه�ي تطرح كثرًا من األس�ئلة 
التي تتعل�ق بطبيعة الق�در والحالة البرشية، 
فهي رواية عبثية وجودية، ووترة الرسد فيها 
ش�بيهة بوت�رة ال�رسد يف رواي�ة »املحاكمة« 
لكافكا، فغالًبا ما يك�ون للمادة صدى واضح 
الهائ�ل  للوع�ي  تمثي�اًل صارًخ�ا  باعتباره�ا 

والحالة البرشية.
والعبثية الوجودية مدرسة أدبية فكرية تعني 
حال�ة الراع ب�ني ميول اإلنس�ان للبحث عن 
هدفه من الحياة، وع�دم قدرته عىل فعل ذلك، 
وفيها عدم وضوح وانعدام الرؤية، والش�كوك 
السياس�ية واالجتماعي�ة، ومقاومة النازية يف 
فرنس�ا وأوروبا، فيها الوج�ود والحّب واملوت 
والث�ورة واملقاوم�ة والحري�ة، فق�د اجتاحت 
القوات األملانية النازية أرض فرنس�ا من دون 
أي مقاومة تذكر، وغمر الفرنس�يون ش�عور 
بالخ�زي. وبعد أن حصل�ت مقاومة محدودة، 
تش�كل جي�ش فرن�يس انض�م إىل الحلف�اء يف 
الخارج بقيادة ديغول، غر أن االحتالل األملاني 
لم يدح�ر من الداخ�ل، وتخلصت فرنس�ا من 

قبضة النازيني بواسطة جيوش الحلفاء.
بقيت وه�ران مرسًحا لرواي�ة الطاعون، لكن 
االس�م ليس س�وى إط�ار للرواي�ة، وليس له 
عالق�ة بمصائر أبطاله�ا، فاملدينة غر مهمة، 
وتاريخ ح�دوث الطاعون فيها ليس وارًدا، إنه 
اسم مستعار ألي مدينة فرنسية، أو أوروبية، 
إّنها تمزج األحداث املأساوية بحوارات عميقة 
)الصم�ت،  الك�ربى  اإلنس�انية  األس�ئلة  إىل 
الخ�وف، الجنون، إىل ش�جاعة ال وج�ود لها(، 
فق�ط الدكتور ريو وصحب�ه يقاومون وباء ال 

يعرفون أنهم ضحاياه.
تس�اعد الش�خصيات كافة الت�ي يف الرواية يف 
إظهار تأثرات الطاعون عىل العاّمة، فالطبيب 
برن�ار ري�و رج�ل يف الخامس�ة والثالث�ني من 
عم�ره، معت�دل الط�ول، أس�مر الب�رشة، ذو 
ش�عر قصر ج�ًدا، أّول من عال�ج أوىل ضحايا 
الطاع�ون، وأّول م�ن اس�تخدم ه�ذه الكلمة 
لوصف ه�ذا الوباء. ح�ذر ريو الس�لطات، إّن 
ل�م تترف مب�ارشًة، فم�ن املمك�ن أن تفتك 

الجائح�ة بنصف تعداد الس�كان، وهو يرأس 
مستش�فى احتياطًي�ا، ويعم�ل ط�وال اليوم 
يف ع�الج الضحاي�ا بحقنهم باملص�ل، ويبضع 
الدمامل، ولكن ليس باستطاعته أن يفعل غر 
ذل�ك، وال يعود إىل املنزل إال متأخ�ًرا، وغالًبا ما 
يتوسل إليه أقارب الضحية أال يفعل ذلك، نظرًا 
لعلمه�م أنه�م قد ال يرون الش�خص مج�ّدًدا، 
إنه  يع�رف أن مقارعة املوت أمر ال يمكنه من 

الفوز فيه أبًدا.
وفيها بع�ض األطباء اآلخري�ن الذين يعملون 
بصمت إلنق�اذ اآلخرين من تأثرات الطاعون، 
وهناك االنتهازيون الذين يتاجرون بالطاعون 
لزيادة أرباحهم. إّنها تص�ور الفقر والتخلف، 
وجث�ث  القمام�ة،  لراك�م  مش�اهد  وفيه�ا 
ومداخ�ل  العاّم�ة،  الش�وارع  يف  الق�وارض، 
البناي�ات الس�كنية، الت�ي م�ا تلب�ث أن تنقل 
الطاعون إىل الس�كان، وتخض�ع املدينة لحجر 
صحي عام.  شخصيات الرواية تريد الخروج، 
لكن السلطات تنكر تفيش الوباء، فيما السكان 

يتساقطون موتى من الطاعون.
يتخلل الرواية وصف حي للطبيعة، وللش�عب 
وعادات�ه وتقالي�ده ونضال�ه يف رصاع�ه ضد 
ض�د  والج�وع،  التخل�ف  وض�د  االس�تعمار، 
الطاعون الذي يحص�د آالف الضحايا كّل يوم، 

وأخرًا يعلن املجلس البلدي أن الوباء قد زال.
إّنها تروي قصة أناس يتآزرون يف عملهم زمن 
جائحة الطاعون، وتطرح أس�ئلة حول ماهية 
الق�در والوضعية اإلنس�انية، وتغطي طبقات 
اجتماعي�ة مختلف�ة، إّنها تصف واق�ع الوباء 
عىل الطبقة الشعبية، وتعترب هذه الرواية من 

الكالسيكيات الخالدة.
إّن وب�اء كورون�ا، أخط�ر من الطاع�ون، فقد 
دّب الهل�ع يف قل�وب الناس، وخلخل النس�يج 
االجتماعي، وجع�ل الناس يعتكفون يف املنازل 

خشية أن تصيبهم العدوى.
وإىل »الطاعون«، كتب ألبر كامو روايات عديدة 
منه�ا: الغريب، الس�قطة، املقصلة، اإلنس�ان 
املتمرد، املوت السعيد، املنفى وامللكوت، الرجل 

السعيد )سرة ذاتية(.
ويف املرسح: كاليغوال، س�وء تفاهم، الحصار، 

العادلون.

ديفيد هيلز.. رحيل عازف بيانو عشق القاهرة
           سعيد ياسين 

أحدثت وف�اة البيانيس�ت العاملي اإلنجلي�زي ديفيد هيلز يف 
القاهرة عن عم�ر يناهز 63 عاماً، صدمة كبرة لدى العديد 
م�ن زمالئه وتالميذه من الدارس�ني والعازفني يف دار األوبرا 

املرية واملعهد العايل للكونرسفتوار.
وق�د أجمع ع�دد م�ن زمالئه وتالمي�ذه عىل أن املوس�يقى 
خرست برحيله إنس�اناً موهوباً ومثقفاً، وأنه كان نموذجاً 

بديعاً للموسيقي املخلص ملهنته.
قالت الفنانة س�حر نوح: إن رحيل ديفيد هيلز أحزنها وكل 
زمالئه�ا بدرجة كب�رة، وأضاف�ت: لقد صاحبن�ي بالعزف 

ع�ىل البيانو يف كل امتحاناتي يف قس�م الغن�اء األوبرايل، كما 
صاحبن�ي بالع�زف يف كل حفالت�ي الت�ي كن�ا نح�ر لها 
بالساعات يف املذاكرة والربوفات، وأذكر أنه من كثرة عشقه 
مل�ر بدأ تعلم طب�خ األكل املري، وأصب�ح يفهم العربية 
ويتحدث باللهج�ة املرية، خصوصاً وأن�ه عاش أكثر من 

نصف عمره يف القاهرة.
واتف�ق معها يف ال�رأي محم�د ظريف، مدير م�رسح معهد 
املوسيقى العربية التابع لدار األوبرا، وقال: الكثرون يدينون 
بالفض�ل وال�والء لديفي�د هيل�ز ال�ذي كان يتمي�ز بالهدوء 
واالحرام الش�ديد لكل زمالئه وللدارس�ني من الطلبة، وأنه 
كان دائ�م املس�اعدة للش�باب خصوصاً م�ن داريس البيانو 

والذي�ن كانوا يس�ألونه ع�ن أي يشء صعب يق�ف أمامهم، 
وكان ال يبخ�ل عليه�م ب�أي معلوم�ة، وأوض�ح أن�ه كان 
بمثاب�ة امتداد لع�رشات األجانب الذين عمل�وا يف دار األوبرا 
املرية، ومنهم اإليطايل ألدوا مانياتو، ومدرب الكورال إلينا 
دازماش�فييل، وأرمينيا كام�ل زوجة رئيس األوبرا األس�بق 
الدكتور عبداملنعم كامل. وقال املؤلف املوسيقي بسام حقة: 
كن�ت طالباً يف كلي�ة الربية املوس�يقية، وكان أصعب يشء 
أقابل�ه كمؤلف مبتدئ، أن أجد من يس�مع م�ا كتبته، وذات 
مرة تجرأت وطلبت من ديفيد أن يسمعني عمال كنت كتبته 
للبيانو، وكنت بالنس�بة له كائناً مجه�ول الهوية، ووجدته 
يأخ�ذ املدون�ة املكتوبة بالقل�م الرصاص من�ي وينظر لها، 

ث�م اصطحبني وجلس عىل البيان�و وعزفها يل من أول مرة، 
ث�م طلب مني أن أطلعه عىل أي جديد لدي، ثم بدأت دراس�ة 
التأليف املوس�يقي يف كونرسفتوار القاهرة، وعزف يل أعماالً 
كثرة، ولم يستهن بأي مرة بأي يشء كتبته، وهو كان يحرم 
الكبر والصغ�ر وكان محبوباً من كل من يعرفه، وأكد عىل 
أنه عىل املستوى الشخيص، كان خفيف الظل وصاحب روح 
جميلة، وعىل املرسح كان وحش�ًا متمكن�ًا من أدواته. وقال 
زميل�ه ع�ازف البيانو املري محمد صالح: ش�جرة اإلبداع 
الت�ي زرعه�ا ديفيد يف مر أك�رب كثراً من كل م�ا فعله يف 
إنجلرا قبل حضوره ملر، وهو لم يكن من عالمات املشهد 
املوس�يقي يف مر، إنما من عالمات مر التي تحتوي كل 

الجنس�يات واألطياف واألعراق، وأش�ار إىل أنه كان نموذجاً 
رائعاً للموس�يقي املبدع، ويعد من أفضل امللتزمني باملواعيد 
والربوفات، وقال: لدي إحس�اس أن�ه برحيله تنتهي مرحلة 
مهمة يف املش�هد املوس�يقي امل�ري، ألن�ه كان أحد أعمدة 
املوس�يقى املري�ة، حيث تخ�رج عىل يدي�ه العرشات من 
املوسيقيني يف مدرسة الكونرسفتوار. يذكر أن هيلز تخرج يف 
مدرسة جيلد هول للموسيقى والدراما بلندن، وتخصص يف 
العزف عىل آلة البيانو، وعمل كعازف مصاحب بكونرسفتوار 
القاهرة ثم فرقة أوبرا القاهرة منذ 1980 وحتى اآلن، وقدم 
العدي�د م�ن الحفالت املنفردة والريس�يتاالت املش�ركة مع 

مغنني، إىل جانب مصاحبة حفالت موسيقى الحجرة.

جلنة البيع واالجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )77( والصادر يف 2020/5/31
تعلن اللجنة اعاله عن تأجر العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية  تلعفر  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( 
وبطريقة املزاي�دة العلنية . فعىل الراغبني بااليج�ار مراجعة مديرية بلدية  
تلعف�ر وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل  لنرش االعالن  بالصحف 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االع�الن يف مقر البلدية ويتحمل 
من ترس�و علي�ه املزايدة اج�ور نرش االع�الن واملصاريف االخ�رى عىل ان 
يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى  وابرام العقد  خالل مدة 
)ثالثون ي�وم( من تاريخ  تصدي�ق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر 
ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني 
وكافة املصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم 
السماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية 

تلعفر.
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط .

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

المشيد على القطعة المرقمة نوع الملك ورقمه  ت
441/4 حسنكوي االكشاك من 1 الى 9 ماعدا 3و4 1
440/57 حسنكوي الكشكين 11و12 2

107/735 م74 بئر الطير االكشاك 3و4و7و8  3
559/1 حسنكوي دكانين 1و6 4
563/2 حسنكوي الدكاكين 1و2و3 5
98/440و99 دكانين 23و24 6

135/2م 62 شريعة السراي الدكاكين 4و5و6و15و16 7
157/3قلعة الدكاكين 7و8و9و10و11و12 8
157/4 قلعة دكانين22و24 9
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )46(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لستنة )2013( فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية 
مراجعة ستكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 15( يوم خمسة 
عترش يوما  تبتدا من اليوم التايل لنرش االعتالن يف الصحف املحلية 
لالطتالع عىل الرشوط مستتصحبني معهم هوية االحتوال املدنية 
وبطاقة الستكن والتأمينات القانونيتة البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مع الترصيح االمني للمشترك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة 
صباحتا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترستو بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 ت املحالت املرقمة :

)49و87و88و89وو90و86( املشتيدة عتىل جتزء متن القطعتة 
املرقمة )179( محلة الشيخ فتحي ضمن دكاكني البورصة سوق 

املخرضات  وملدة ثالث سنوات .
2 ت املحالت املرقمة :

)114و57و58( املشتيدة عىل جتزء من القطعتة املرقمة )179( 
محلة الشتيخ فتحي  ضمن دكاكني البورصة سوق الكمرك وملدة 

ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )77(
تعلتن اللجنة وللمترة الثانية عن ايجار العقتارات التالية وفق قانون )21( لستنة 
)2013( فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحليتة لالطالع عىل الرشوط مستتصحبني معهتم هوية االحتوال املدنية وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني 
للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى 
يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 ت القطع املرقمة :

)175و161و171و21و8و193( م 28 الهرمات املشتيد عليها كراجات )حداد باب 
وشتباك( وبمساحة )240( م2 لكل قطعة  وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات 

.
2 ت ستاحة وقوف الستيارات املشتيدة عىل القطعة املرقمتة )4/54( م 39 نينوى 
الجنوبية )ستاحة مستشفى الستالم( الواقعة يف حي الوحدة وبمساحة ) 4500( 

م2 وحسب واقع الحال  وملدة سنة واحدة
3 ت ستاحة وقوف السيارات املشيدة عىل القطعة املرقمة )1/1984( جوار املوصل 

وبمساحة )342( م2 وحسب واقع الحال  وملدة سنة واحدة.
4 ت القطع املرقمة :

)183و177أو145ب( م 28 الهرمات املشتيد عليها )حداد باب وشباك( وبمساحة 
)120( م2 لكل قطعة  وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات .

5 ت ستاحة وقوف السيارات املشتيدة عىل القطعة املرقمة )2/12( م 48 الزنجييل  
الواقعة يف حي الشتفاء  وبمستاحة  )900( م2 وحستب واقع الحال  وملدة ستنة 

واحدة.
6 ت ستاحة الباعة املتجولني املشتيدة عىل جزء من القطعتة املرقمة )71/15( و ) 

55/1023( م 51 اربجية الواقعة يف حي الزهراء وبمساحة )3800( م2 
وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )26(
تعلتن اللجنة وللمترة االوىل عن ايجار العقتارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة 
العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( 
يوم ثالثون يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال 
املدنية وبطاقة الستكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقتدرة مع الترصيح االمني للمشترك باملزايدة 
وتجتري املزايدة يف مقر مديرية بلديتة املوصل الواقع يف حي 
املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترستو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة 

بنسبة )2%( من بدل االيجار 
*  الدكاكني املرقمة :

)459و457و405و397و403و388و389و548و550و39
2و546و547و549و395و396( الواقعة يف ستوق الربكة يف 
منطقة البورصة عىل جزء من القطعة املرقمة )179( محلة 

الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )25(
تعلتن اللجنة وللمترة االوىل عن ايجار العقتارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة 
العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( 
يوم ثالثون يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال 
املدنية وبطاقة الستكن والتأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقتدرة مع الترصيح االمني للمشترك باملزايدة 
وتجتري املزايدة يف مقر مديرية بلديتة املوصل الواقع يف حي 
املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترستو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة 

بنسبة )2%( من بدل االيجار 
*  الدكاكني املرقمة :

)401و458و449و448و461و460و407و542و540و49
5و425و423و421و419و417( الواقعة يف ستوق الربكة يف 
منطقة البورصة عىل جزء من القطعة املرقمة )179( محلة 

الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات.

العدد : 68
التاريخ : 2020/2/12

العدد : 67
التاريخ : 2020/2/12

العدد : 95
التاريخ : 2020/2/23

العدد : 137
التاريخ : 2020/5/14
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املهندس
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

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

من الفوائد. 

عزي�زي ب�رج الثور،يمكنك الي�وم تبني موقًفا 
مؤيًدا لتقوية الروابط األرسية، وس�وف تتقبل 
عائلتك ذلك بس�عادة وس�وف تدعمك بشدة يف 
خططك. هذا التعزيز يف العالقات سوف يستمر 

أيًضا يف حياتك العاطفية. 

عزيزي برج الج�وزاء،اذا كنت ترغب يف النجاح 
ويف تحقي�ق يشء ذو قيم�ة، فح�ان الوق�ت أن 
تتحال�ف م�ع اآلخري�ن، ق�د يكونوا أقرب�اء أو 
أصدق�اء أو زم�الء يف العم�ل. ال ت�دع الفرصة 
تفوتك، فيجب عليك االنتفاع من هذه الفرصة 

وبذل مجهود. 

عزي�زي ب�رج الرسط�ان، ادخل روًح�ا جديدة 
إىل عالقات�ك من خ�الل األفعال غ�ري التقليدية 
والعفوية، وس�وف ترى أن ه�ذا ليس بصعب. 
بقلي�ل م�ن الثق�ة بالنف�س، يمكن�ك مفاجئة 

اآلخرين بطرٍق شتى. 

عزي�زي برج األس�د، هن�اك تنبؤ بق�دوم فرتة 
اختب�ار هامة، فتعام�ل معها بتف�اؤل وثق يف 
إمكانات�ك الذاتي�ة. ال تتأثر ب�آراء اآلخرين وال 
تجعله�ا تحيدك عن معتقداتك وب�دالً من ذلك، 
استخدم هذه املواجهة إليجاد ما يدعم الحجج 

املؤيدة ملواقفك. 

عزيزي برج العذراء،أنت عىل وفاق وانس�جام تام 
مع محيطك، س�واء عىل املس�توى الش�خيص أو 
املهن�ي. انتفع من هذا التناغ�م يف تقوية عالقاتك 
والرواب�ط القائمة بينك وبني اآلخرين للتس�لح يف 
األوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة األبراج 

الكونية غري مبرشة واألحوال ليست لصالحك.

عزيزي ب�رج امليزان،الكثري م�ن املوضوعات يف 
الوقت الحايل ال تس�ري بالسالسة التي خططت 
له�ا، وربما يجب علي�ك قبول األش�ياء التي ال 
تس�تطيع تغيريها. ال تس�مح لخيب�ة أملك أن 
تمنعك من التقدم، وركز عىل ما هو آت، وحتى 

إن استغرق األمر زمًنا أطول

عزي�زي ب�رج العق�رب،كل من حول�ك يحفزك 
إيجابًي�ا مما يس�اعد عىل تقدم�ك، ويأتي هذا 
الدعم م�ن لطف األه�ل واألصدق�اء من جهة، 
واالنفت�اح يف تعامل�ك م�ع اآلخرين م�ن جهة 
أخرى. ترجمتك لذلك التحفيز بأس�لوب بسيط 

إىل أفعال هو أيًضا ملفت للنظر. 

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

النزاعات.

عزي�زي برج الجدي،لقد أنج�زت الكثري ولكنك 
غ�ري راض أكث�ر من أي وقٍت م�ى. إذا فكرت 
اآلن يف أن�ك س�تقوم باملزي�د م�ن اإلنج�ازات 
بالتعنت والعناد فسوف تخرس نجاحك السابق 
وأيًض�ا صحتك. خ�ذ خطوة إىل ال�وراء وحاول 

االسرتخاء.

عزي�زي ب�رج الدلو،أن�ت تفه�م أن الخالف�ات 
القديمة ال تهم يف الوقت الحايل، بل إنها لم تكن 
تهم عىل اإلطالق من قبل. دلِل نفس�ك وجسدك 
عن طريق أخذ فرتات راحة كافية بحيث تستمر 

صحتك جيدة لفرتة أطول.

عزي�زي ب�رج الحوت،حت�ى ل�و ج�اء النجاح 
بطريق�ة طبيعية يف العمل، يجب أن تس�تمر يف 
االحتفاظ بسالمك الداخيل وأسلوبك املتواضع. 
بهذه الطريقة، تس�تطيع االحتفاظ بصداقات 
العم�ل، اس�مح ألحبائ�ك باإلحس�اس ب�دفء 

عاطفتك.

العذراء

احلوت

كيف تؤثر اإلصابة بكورونا عىل الكليتني؟
الحظ األطب�اء ارتفاع عدد حاالت الفش�ل 
الكل�وي بني املصاب�ني بف�ريوس كورونا، 
أع�راض  عليه�م  ظه�رت  مم�ن  خاص�ة 

ش�ديدة. فكي�ف يؤثر ف�ريوس كورونا 
عىل الكليتني؟

بالرغ�م م�ن ك�ون ف�ريوس كورون�ا 
املستجد مرض يصيب الجهاز التنفيس 
لإلنس�ان، إال أنه يرتك أثاره عىل جميع 
املص�اب.  الش�خص  جس�م  أعض�اء 
ألملاني�ة  »ش�بيغل«  مجل�ة  فبحس�ب 
اكتشف األطباء تسبب كورونا يف أرضار 
للقل�ب واألوعية الدموي�ة باإلضافة إىل 

مهاجمة الفريوس للمخ والجهاز العصبي 
لإلنسان.

حت�ى اآلن ل�م تظه�ر تقاري�ر عن تس�بب 

فريوس كورونا يف رضر للكليتني يف الحاالت 
التي تصاحب فيها اإلصابة باملرض أعراض 
خفيفة أو متوس�طة. أما األشخاص الذين 
يصاب�ون بأع�راض ش�ديدة لكورون�ا 
فوج�د األطب�اء أن الف�ريوس يس�بب 
أرضاراً ش�ديدة للكليت�ني. ويق�ول يان 
الجمعي�ة  رئي�س  غال�ه،  كريس�توف 
األملاني�ة لط�ب ال�كىل، ملجلة ش�بيغل: 
»تقريب�اً جمي�ع مرىض كورون�ا الذين 
أصيبوا بإلته�اب رئوي وتعني مراقتهم 
بجهاز تنفس صناعي، أصيبوا أيضاً .«

يظهر ه�ذا الرضر يف نتائ�ج اختبارات 

وظائ�ف الكىل والتي تكش�ف ع�ن تغري يف 
بعض النس�ب، وهو ما يعن�ي أن الكليتني 
ال تس�تطيعان القيام بوظائفهما بش�كل 
إخصائ�ي  كليغ�ر،  أالن  وأوض�ح  كام�ل. 
أمراض الكىل بكلي�ة طب يف جامعة »ييل« 
األمريكي�ة لصحيفة »واش�نطن بوس�ت« 
»ت�م رصد عين�ات م�ن ال�دم والربوتني يف 
الب�ول ل�دى نص�ف الح�االت الت�ي دخلت 
إىل املستش�فى، وه�و م�ؤرش مبك�ر ع�ىل 
ح�دوث رضر للكليتني.« وتم تس�جيل هذا 
مضاعفات شديدة عند 14 إىل 30 باملئة من 
هذه الحاالت يف نيويورك ووهان الصينية.

ما هو اإلجهاد احلراري؟ وكيف 
تنقذ املصاب به؟

ُيع�رف اإلجهاد الح�راري بأنه حالة 
حادة تصيب الشخص وترفع درجة 
حرارته ملس�تويات عالية جداً، وذلك 
عندما تكون درجة الحرارة ونس�بة 
الرطوبة مرتفعتني.وأوضحت هيئة 
الهالل األحم�ر أن أع�راض اإلجهاد 
الح�راري تتمث�ل يف ص�داع ودوخه 
وإعي�اء، وغثي�ان وق�يء، ورطوبة 
وش�حوب  التع�رق  وزي�ادة  الجل�د 
الل�ون، باإلضاف�ة إىل تقلصات وآالم 
يف العضالت، والتنفس بشكل رسيع 
وس�طحي، ورسعة وضعف النبض.

وأبانت أنه يمك�ن إنقاذ املصاب من 
خالل نقله ملكان بادر وخلع مالبسه 

الخارجي�ة، مع تقديم كميات كبرية 
من السوائل له وقليل من ملح الطعام 
يف حال كان واعياً، ومس�اعدته عىل 
االستلقاء ورفع قدميه عن مستوى 
جسده، باإلضافة إىل رش املاء البارد 
علي�ه وتربيد جس�مه، م�ع رضورة 

االتصال باإلسعاف.

ماذا حيصل إذا رشبنا ماء ملوثًا بفريوس كورونا؟
ق�ال اخصائي علم الفريوس�ات 
أناتويل ألش�تاين ، يف مقابلة مع 
 ، الروس�ية  »الخامس�ة«  القناة 
أن�ه يف حال�ة اإلصاب�ة بفريوس 
كورونا جراء تناول طعام أو ماء 
ملوث، فإن املرض س�وف يكون 

كعدوى معوية.
وكان الطبي�ب ال�رويس يتحدث 
ع�ن إمكانية إصابتنا بالفريوس 

يف ظروف الحجر املنزيل.
وفقا للخبري ، فإن هذه اإلمكانية 
رغ�م وجوده�ا ولك�ن احتم�ال 

حدوثها »صغري إىل حد ما«.
الفريوس�ات: »يجب  وقال عالِم 

ويف  امل�اء  نظاف�ة  م�ن  التأك�د 
ح�ال وجود ش�كوك م�ن رشب 
مياه صنبور امل�اء املنزيل فيجب 
اللج�وء لغلي�ه ث�م رشب�ه بع�د 
تربي�ده، إضافة لغس�ل الفواكه 
وإج�راء   ، والخ�رضوات   ،
 - للمنتجات  الحراري�ة  املعالجة 
الحماية املعتادة ملنع االلتهابات 

املعوية«.
كما أوىص بغسل اليدين يف كثري 
من األحيان، ومس�ح األس�طح، 
ك�ون ال�رذاذ ق�د يص�ل إىل بعد 
2 م ع�ىل األق�ل من األش�خاص 

اآلخرين.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
»تكفي ش�خصني« - 4 رشائح توس�ت أبيض - 2 بيض�ة - نصف كوب حليب 
سائل - 2 ملعقة كبرية »ملعقة طعام« زبدة - 2 ملعقة كبرية »ملعقة طعام« 
س�كر أبيض - 1 ملعقة صغرية »ملعقة ش�اي« قرف�ة ناعمة - نصف ملعقة 
صغرية »ملعقة ش�اي« فانيليا سائلة - رش�ة جوزة الطيب مطحونة - عسل 

أبيض للتقديم
ملحوظة:

يجب أن تكون كل املقادير بدرجة حرارة الغرفة.
بان كيك الخوخ بالقرفة  

خطوات التحضري:
يف بول�ة متوس�طة، نضع البي�ض والحليب والس�كر والقرفة وج�وزة الطيب 

والفانيليا، ونخلطهم جيداً.
نغمس التوست األبيض يف الخليط من الجانبني.

يف مقاله واس�عة غ�ري قابلة لإللتصاق وعىل نار متوس�طة، نضع الزبدة حتى 
تذوب وتسخن.

نضع التوست يف املقاله ملدة دقيقة وحتى يحمر، ثم نقلبه عىل الجانب اآلخر.
نرفع التوست عىل الطبق، ونوزع فوقه العسل األبيض.
نقدم فرنش توست بالقرفة دافئ مع املرشوب املفضل.

فرنش توست بالقرفة

؟؟هل تعلم
الج�زر يق�وي النظر انه�ا حقيقة 
الن�ه يحت�وى ع�ىل نس�بة كب�رية 
ال�ذي يس�اعد يف  ا  م�ن فيتام�ني 
تقوية االبص�ار وحماية العني من 

الجفاف.
ه�ل تعل�م ان نق�ص فيتام�ني د 
يس�بب االحس�اس العام بالهبوط 

واالكتئاب واالم املفاصل.
ه�ل تعلم أن امللح الزائد  يعمل عىل 

هشاشة وترقق العظام .
ه�ل تعل�م ان فيتام�ني د يمك�ن 
الحصول عليه عن طريق التعرض 
الش�عة الش�مس ماقب�ل العارشة 

صباحا وما بعد الرابعة مساءا.
حب�وب زي�ت الس�مك تس�اعد يف 
التخلص من أعراض مرض التهاب 

املفاصل الروماتزمي .
ه�ل تعل�م ع�ن الصح�ة واحم�ر 

الشفاه
يعت�رب احمر الش�فاه م�ن االمور 
املحببة جدا لدى الكثري من النساء 
ان  ب�ل  العال�م  ح�ول  والفتي�ات 
الكثريي�ن اليس�تطيعون الخ�روج 

من املنزل دون وضعه.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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ودية النشامى اول مباراة السود الرافدين
بعد جائحة كورونا

             المستقبل العراقي/ متابعة

تلقت الهيئ�ة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة 
القدم، اتصاالً من االتح�اد األردني لكرة القدم 
م�ن اج�ل اقام�ة مب�اراة ودية ب�ني املنتخبني 
خالل الفرتة املقبلة.ومن املؤمل ان تكون هذه 
املب�اراة، مواجه�ة تحضريية الس�ود الرادفني 
قبل اس�تئناف مباريات التصفيات االس�يوية 
املزدوج�ة املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 
وكأس آس�يا 2023.وذك�ر مص�در يف الهيئ�ة 
التطبيعية، أن »الهيئة تلقت اتصاالً من الجانب 
األردن�ي، للتوص�ل اىل اتف�اق من اج�ل تنظيم 

مباراة ودية بني املنتخبني خ�الل الفرتة املقبلة«.
وأوض�ح أن »االتح�اد األردن�ي اق�رتح ان تك�ون 
املباراة خالل ش�هر آب املقب�ل دون تحديد املوعد 

النهائي او األرض التي ستقام عليها املباراة«.
واشار إىل أن »الهيئة التطبيعية وافقت عىل إقامة 

املباراة بشكل مبدئي وتنتظر الكتاب الرسمي من 
االتحاد األردني لتحديد زمان وماكن املباراة«.

ويف س�ياق متص�ل، كش�ف املص�در أن »الهيئ�ة 
التطبيعي�ة رشعت بخطوات تجدي�د عقد املدرب 
رسيتش�كو كاتانيتش لعام اخر، حيث من املقرر 

ان ينتهي عقده يف شهر أيلول املقبل«.

الجدي�دة  املواعي�د  وبحس�ب 
للتصفيات املزدوجة املؤهلة 

وكأس   2022 ملوندي�ال 
آسيا 2023، سيواجه 

الوطني  املنتخب 
هونغ  نظريه 

يف  كون�غ 
 1 3 ل�� ا
من شهر 
ي�ن  ترش

ل  و أل ا
املقب�ل، فيم�ا 

سيالقي كمبوديا يف ال�12 من 
ش�هر ترشين الثان�ي املقبل، 
بينما سيالعب إيران يف ال�17 

من الشهر ذاته.

ختصيص موقع للرياضيني املصابني بفايروس كورونا يف بغداد
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت وزارة الش�باب والرياض�ة، اليوم 
األح�د، ع�ن تخصي�ص موق�ع ملعالج�ة 
الرياضيني املصاب�ني بفايروس كورونا يف 

العاصمة بغداد.
وق�ال مدي�ر ع�ام الدائ�رة االداري�ة واملالية 
بالوزارة ش�اكر الجبوري يف بي�ان تلقته 
الس�ومرية ني�وز، إن »وف�د وزارة 
زار  التخص�ي،  الصح�ة 
مستش�فى الطب الريايض 
القاع�ات  ومجم�ع 
املدين�ة  يف  الرياضي�ة 
وزارة  بمق�ر  الش�بابية 
والرياض�ة  الش�باب 
الختي�ار ما ه�و أفضل 
املصاب�ني  الس�تيعاب 
كورون�ا  بفاي�روس 
املس�تجد كمواقع حجر 
املستشفيات،  عن  بديلة 
تماش�ياً م�ع ق�رار وزير 

الش�باب والرياض�ة عدن�ان درج�ال بوض�ع 
منشآت الوزارة تحت ترصف خلية األزمة«.

وأضاف الجبوري، أن »وفد وزارة الصحة اطلع 
عىل قاعات املوهبة الرياضية وزار مستش�فى 
الط�ب الريايض والتقى العامل�ني فيه«، مؤكداً 
أنه »تم االتفاق عىل أن يكون مستش�فى الطب 
الري�ايض مخصصاً للمصابني م�ن الرياضيني 

تحدي�داً، إذ س�يتم تهيئ�ة جميع املس�تلزمات 
واملالكات الطبية لهذا الغرض وسيرتك االختيار 
إىل اللجن�ة الصحية يف االس�تفادة من أية قاعة 
أخرى ألجل الحجر الصحي«.وأش�ار الجبوري، 
إىل أن »وزير الشباب والرياضة أبلغه بأن جميع 
االستعدادات قائمة لتوفري األجهزة وما تتطلبه 

ظروف الحجر الصحي عىل أكمل وجه«.

حالة وحيدة تعيد 
زكريا حلسابات الريال

لشبونة حتل أزمة دوري 
أبطال أوربا

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، عن موقف ري�ال مدريد 
م�ن التعاقد مع الس�ويرسي دينيس زكريا، العب وس�ط 

بوروسيا مونشنجالدباخ.
ووفًقا ملوقع »ديفنس�ا س�نرتال« اإلس�باني ف�إن اهتمام 
ريال مدريد بضم زكريا تراجع كثريًا، عقب تعرض الالعب 

إلصابة يف الركبة خالل شهر مارس/آذار املايض.
وأش�ار إىل أن االهتمام بإدواردو كامافينجا، العب وس�ط 
ري�ن، والذي يعد مفضاًل يف مريكات�و ريال مدريد، ال يعني 

أن النادي امللكي تخىل تماًما عن زكريا.
وأوضح أن املرينجي س�يعود ملتابعة زكريا، بمجرد عودته 

للمشاركة يف املباريات، عقب التعايف من اإلصابة.
يذكر أن ريال مدريد يبحث عن ضم العب وس�ط مدافع يف 
املريكاتو الصيفي املقبل، ك�ي يكون بدياًل مميزًا للربازييل 

كاسيمريو.

اآلسيوي عن يونس حممود: هداف باملوهبة وقائد بالفطرة

العب ريال مدريد: أريد العودة لسوسيداد

              المستقبل العراقي/ متابعة

ن�رش موقع االتحاد االس�يوي لكرة القدم، 
تقريراً مفصالً عن مس�رية نج�م املنتخب 
الوطني السابق يونس محمود، واصفاً إياه 

بانه »هداف باملوهبة وقائد بالفطرة«.
وج�اء تقرير موقع االتحاد االس�يوي كما 

ييل:
إذا كانت »كل الط�رق تؤدي إىل روما«، فال 
شك أن أي طريق تسلكه الكرة القادمة من 
النجم العراقي الش�هري يونس محمود فإن 
مصريها ش�باك الخصوم، س�واء كان ذلك 
بالقدم اليمنى أو اليرسى أو برأسيته التي 
جلبت تأريخ�اً كروياً للع�راق عىل الصعيد 
القاري.كث�رية ه�ي املحط�ات الب�ارزة يف 

مس�رية يون�س محم�ود س�واء كانت مع 
املنتخبات الوطني�ة العراقة أو األندية التي 
مثلها »السفاح« وهو اللقب الذي أُشتهر به 
الالعب وتغنت به كثرياً الجماهري العراقية، 
والتي نستعرض بعضاً منها يف هذا التقرير 
ضمن سلس�لة التقاري�ر املتنوعة عن أبرز 

نجوم كرة القدم يف منطقة غرب آسيا.
ستظل املشاركة العراقية يف نهائيات كأس 
آس�يا التي جرت يف الع�ام 2007 خالدة يف 
ذاكرة عش�اق وأنص�ار املنتخ�ب العراقي 
حيث انتزع »أس�ود الرافدي�ن« اللقب عن 
جدارة واس�تحقاق للم�رة األوىل يف تأريخه 
وكانت بصمة يونس محمود هي األبرز بال 

منازع.
ورغ�م أن�ه س�جل اله�دف األول للعراق يف 

البطولة وكان يف شباك املنتخب التايالندي 
خالل مبارة االفتت�اح، إال أن محمود صام 
ع�ن التهدي�ف حت�ى مب�اراة ال�دور رب�ع 
النهائ�ي والتي ق�اد منتخب ب�الده للفوز 
فيتن�ام بهدفني حم�ال توقيع�ه، ليتجاوز 
بعده�ا الع�راق عقب�ة الدور قب�ل النهائي 
بالفوز عىل كوريا الجنوبية بركالت الجزاء 
الرتجيحية بعد التعادل الس�لبي يف الوقتني 
األص�يل واإلضايف.ودق�ت س�اعة الحقيقة 
يف املب�اراة النهائي�ة الت�ي جمع�ت العراق 
بالسعودية حيث اآلمال معقودة عىل ُرّبان 
الس�فينة يون�س محمود وزمالئ�ه، وعىل 
طريقة الكب�ار كان القائد ع�ىل موعد مع 
صناع�ة التأريخ ملنتخب ب�الده بعد ارتقى 
ف�وق الجمي�ع وأس�كن الك�رة برأس�ه يف 

املرم�ى ليقدم عربون اللق�ب األول للعراق 
يف تأري�خ املس�ابقة.بأهدافه األربعة ظفر 
يونس محمود بلقب هداف تلك النسخة من 
كأس آس�يا مناصفة مع الس�عودي يارس 
القحطان�ي والياباني ناوه�ريو تاكاهارا.

وبالع�ودة إىل البداي�ات، فق�د ُول�د يونس 
محم�ود يف الثال�ث من ش�هر ش�باط من 
العام 1983 وبدأ مشواره مع كرة القدم يف 
ن�ادي الدبس ع�ام 1997 لينتقل بعدها إىل 
نادي كرك�وك يف عام 1999 ثم الطلبة عام 
2001.ثم خاض بعد ذلك تجارب احرتافية 
طويلة يف عدة أندية منها الوحدة اإلماراتي 
والخور والغرافة والعربي والوكرة والس�د 
يف قط�ر واألهيل الس�عودي قب�ل أن يختتم 

مسريته مع الطلبة يف العام 2015.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د ألفارو أودري�وزوال، الظهري األيمن لري�ال مدريد، املُعار 
لنهاية املوس�م لصفوف بايرن ميونخ، أن�ه يرغب يف العودة 
لفريق�ه الس�ابق ري�ال سوس�يداد.وانتقل صاح�ب ال�24 

عام�ا، لصفوف ريال مدريد يف صي�ف 2018 قادًما من ريال 
سوسيداد، لكنه ظل عىل مقاعد البدالء، قبل أن يرحل لبايرن 
ميونخ يف يناير/كانون الثاني املايض، لنهاية املوس�م.وقال 
أودري�وزوال، خ�الل ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة »ماركا« 
اإلسبانية: »بايرن ميونخ فريق رائع، ولكنني لم ألعب معهم 

املوس�م من البداية«.وأضاف: »أريد العودة لريال سوسيداد 
يوما ما«.ومن املقرر أن يعود أودريوزوال لريال مدريد بنهاية 
املوسم الحايل، وسيتم مناقشة مستقبله، ال سيما وأنه تلقى 
عدة عروض مؤخرًا منها أتلتيك بيلباو، لكن رغبة الالعب قد 

تحسم عودته لفريقه السابق.

نابويل حيسم موقفه من رحيل كوليبايل وميليك
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف كريس�تيانو جينتويل، املدير الريايض لنابويل، موقف 
نادي�ه من رحيل الثنائي أركادي�وز ميليك وكاليدو كوليبايل، 
اللذي�ن يرتبطان بالرحيل خ�الل فرتة االنتق�االت الصيفية 
املقبلة.وارتبط ميليك برحيل محتمل يف الصيف، يف ظل رغبة 
أندية عديدة مثل يوفنتوس، ميالن وآرسنال، بضمه، خاصة 

أن عقده ينتهي يف صيف 2021.
وق�ال جينت�ويل يف ترصيح�ات لش�بكة »س�كاي س�بورت 
إيطالي�ا«: »نرغب يف إعادة التفاوض م�ع ميليك، لذلك نحن 
نتح�دث م�ع وكالئه، اله�دف هو ح�ل الوض�ع بطريقة أو 
بأخرى، إذا لم يرغب يف البقاء فسيذهب لسوق االنتقاالت«.
وأض�اف: »يمكن لالعب�ني البق�اء طاملا أنه�م يفعلون ذلك 
بالعقلي�ة الصحيح�ة، نابويل س�يميض قدًما م�ع ميليك أو 

دونه«.
وحول املرشحني لخالفة ميليك، مثل لوكا يوفيتش، رسدرار 
أزمون وفيكتور أوس�يهن، رصح جينتويل: »كلهم موهبون 
ومطلوب�ون، إذا غ�ادر ميليك فس�ننتقل لس�وق االنتقاالت 
للبحث عن العب يف املس�توى املناس�ب، س�واء كان شاًبا أو 

ذا خربة«.
وارتب�ط كوليبايل بأندية مثل مانشس�رت يونايت�د، ليفربول 

وباريس سان جريمان. ويف هذا الصدد، رصح مدير نابويل: 
»كاليدو العب رائع ولديه عقد طويل معنا«.

وزاد قائال: »إذا كان علينا أن نبيعه، يمكن للنادي أن يطلب 
مبلًغ�ا كب�رًيا، العب مثل هذا ال يمكن تغي�ري قيمته حتى يف 

األزمات، لذلك نحن لن نوافق عىل تقليل تقييمنا«.
واختتم: »رحيل هريفينج لوزانو؟ ال تزال هناك 10 مباريات 

لكي ننهي املوسم، لذلك سنرى ما سيحدث«.

مييس يتطلع لتحد جديد بعد عودة الليجا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يواجه النجم األرجنتيني ليونيل مييس قائد برش�لونة، 
تحدًي�ا جدي�ًدا مع اس�تئناف الدوري اإلس�باني، الذي 
توقف منذ ش�هر مارس/آذار املايض بس�بب انتش�ار 
فريوس كورونا املستجد.ويتطلع مييس للفوز بجائزة 
هداف الليجا »البيتش�يتيش« للمرة السابعة يف تاريخه 
ليتج�اوز تيلمو زارا ويعادل هوجو سانش�يز، الالعب 
األكثر فوزا بالجائزة بش�كل متتاٍل بواقع أربع مرات.

وأثن�اء اس�تعداده الس�تئناف النش�اط تعرض مييس 
لشد عضيل يف فخذه األيمن أبعده عن املران الجماعي 
للفريق، لكنه يجري تدريبات منفردة، ويف حال استمر 
الوض�ع عىل ما هو عليه فس�يلحق »الربغ�وث« بأوىل 
مباريات البارس�ا بعد العودة يف 13 من الشهر الجاري 
حينما يحل ضيفا عىل مايوركا.ويتصدر مييس قائمة 
هدايف الليجا ب�19 هدفا يف املباريات ال�22 التي خاضها 
يف املوس�م بمتوس�ط هدف كل 99 دقيق�ة، علما بأنه 
يتفوق بخمسة أهداف عىل وصيفه يف القائمة الفرنيس 

كريم بنزيم�ا مهاجم ريال مدريد 
)14 هدفا(.ويمتلك مييس يف جعبته 

اآلن س�تة جوائز »بيتش�يتيش« حصدها 
و2018  و2017  و2013  و2012   2010 أع�وام 
و2019 مع�ادال إنجاز العب أتلتي�ك بيلباو املعتزل 
تيلمو زارا.وإذا اس�تطاع أن يحتفظ بالجائزة هذا 
املوس�م فس�يعادل املكس�يكي هوجو سانش�يز، 
الالعب األكثر حصدا للقب يف مواسم متتالية بواقع 

أربع مرات من 1985 وحتى 1988.

لقب ضائع.. ليلة قهر كربياء 
برشلونة يف الكامب نو

              المستقبل العراقي/ متابعة

اتجهت أنظار عش�اق الليج�ا يوم 17 مايو/
آيار من عام 2014، صوب ملعب »كامب نو« 
معقل العمالق برشلونة، والذي كان مرسًحا 
لقم�ة مباري�ات املوس�م، عندم�ا اس�تقبل 
برش�لونة نظ�ريه أتلتيكو مدري�د يف الجولة 
38 واألخ�رية من ال�دوري اإلس�باني.ودخل 
الفريق�ان تل�ك املب�اراة وهم�ا يتواجدان يف 
املركزي�ن األول والثاني، ويفصلهما 3 نقاط 
فقط لصالح أتلتيكو مدريد املتصدر، وبالتايل 
بإمكان أي منهما الظفر باللقب.وكانت تلك 
املرة األوىل منذ ع�ام 1951 والثالثة يف تاريخ 
الدوري اإلس�باني، التي يحس�م فيها اللقب 
خ�الل مواجه�ة مب�ارشة تجم�ع الفريقني 
املتنافس�ني يف الجولة األخرية.ويرصد  خالل 
حلقة من سلس�لة »لقب ضائ�ع«، كواليس 
املوس�م املش�تعل ال�ذي حقق خالل�ه رجال 
دييجو س�يميوني لقب الدوري اإلس�باني يف 

معقل الكتالن.
رصاع املوسم

يف الجول�ة رق�م 36 م�ن الدوري اإلس�باني، 
خ�رس أتلتيك�و )2-0( أمام ليفانت�ي، بينما 
تعادل برش�لونة وريال مدري�د أمام كل من 
خيتايف وبل�د الوليد ع�ىل الرتتيب.ومع تبقي 
جولتني عىل النهاية، تفوق الروخيبالنكوس 
ب�3 نقاط عىل البارسا صاحب املركز الثاني، 
و4 نقاط عن الري�ال الثالث.وبعد نتائج تلك 
الجولة، بات بإم�كان أتلتيكو الفوز باللقب 
يف الجولة ال��37 يف حال حصد نقطة واحدة 
أكثر مما س�يجمعه كل من برشلونة وريال 
مدري�د، ويف تلك الجولة تعادل برش�لونة مع 
إليتيش سلبيا، وخرج ريال مدريد من السباق 
بالخس�ارة )2-0( أمام س�يلتا فيجو.ورغم 
ذلك فش�ل أتلتيكو مدريد يف التتويج باللقب 
ع�ىل ملعب�ه الس�ابق بتعادل�ه )1-1( أمام 
ماالجا، وبالتايل تأجل حسم لقب الدوري إىل 

مواجهة الفريقني يف ملعب الكامب نو.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�رت تقاري�ر صحفية أملاني�ة، أن العاصم�ة الربتغالية 
لش�بونة اقرتبت بشكل كبري من اس�تضافة فعاليات دور 
الثمانية من النس�خة املتوقفة حاليا لبطولة دوري أبطال 

أوروبا.
وبحس�ب صحيف�ة »بيل�د«، ف�إن لش�بونة تفوق�ت عىل 
م�دن أخ�رى مرش�حة، أبرزه�ا فرانكف�ورت وموس�كو 

وإسطنبول.
وأشارت »بيلد« إىل أن الربتغال كانت من أقل الدول ترضرا 
بأزمة فريوس كورونا عىل مستوى أوروبا، وأن هذا العامل 
س�اهم كثريا يف تفوقها عىل امل�دن األخرى يف الطريق نحو 

استقبال دور الثمانية من البطولة القارية.
وتمتلك لش�بونة العدي�د من املالعب الجاهزة الس�تضافة 
املباري�ات، والت�ي احتضن�ت قب�ل 16 عاما بطول�ة يورو 

.2004
وق�د يلج�أ اتح�اد الك�رة األوروب�ي )يويفا( الس�تكمال 
مباريات اإلياب يف دور الس�تة عرش، والتي لم تقم؛ بسبب 
جائح�ة كورونا، قبل إقامة دور الثماني�ة واملربع الذهبي 
من مواجهة واحدة وليس مباراتي ذهاب وإياب كما جرت 

العادة.

االحتاد اإلسباين يكرم ضحايا كورونا
              المستقبل العراقي/ متابعة

قرر االتحاد اإلس�باني تكري�م الضحايا الذين 
كورون�ا  ف�ريوس  بس�بب  الحي�اة،  فارق�وا 

املستجد.
وق�ال االتحاد اإلس�باني يف بيان مش�رتك مع 

رابطة الليجا: »ستكون هناك دقيقة صمت يف 
كل مباري�ات املحرتفني وغ�ري املحرتفني عقب 
عودة كرة القدم، للتذكري بآالف الضحايا بسبب 
كورونا«.وأضاف البي�ان: »توصلت املنظمتان 
إىل ه�ذا االتف�اق لتقدي�م تكري�م ص�ادق هذا 
املوسم إىل جميع الذين غادرونا بسبب الوباء، 

وألرسهم أيًضا«.وأتم: »هذا ينطبق أيًضا 
ع�ىل مباري�ات القس�مني األول والثاني، 
ومواجه�ات الصعود إىل الدرج�ة الثانية 
والثالثة«.يذك�ر أن�ه م�ن املق�رر عودة 
مباريات الليجا بشكل رسمي، بدًءا من 

يوم 11 يونيو/ حزيران الجاري.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ديباال يتغلب عىل دييل آيل مرتني يف »العبون بال حدود«
            المستقبل العراقي/ متابعة

قّدم نجم السعودية لأللعاب اإللكرتونية مساعد الدورسي، 
مستويات رائعة يف مواجهات املجموعة الثانية من منافسات 
فيفا 20 ملحرتيف العالم، ضمن بطولة العبون بال حدود، نتج 
عنها تص�دره للمجموعة وتأهل�ه للمرحل�ة النهائية. عىل 
جانب آخ�ر قبل انط�الق مواجهات محرتيف العال�م، أقيمت 
مواجهة تش�ويقية خاصة بنجوم ك�رة القدم العامليني حيث 
لع�ب نجم ن�ادي توتنهام واملنتخب اإلنجلي�زي دييل آيل، أمام 

نجم يوفنتوس واملنتخب االرجنتيني باولو ديباال.

وفاز ديباال يف املواجهتني بنتيجتي )4-1( و)2-3(.
 وبع�د نهاية اللق�اء ت�ربع الالعبان بإجم�ايل الجوائ�ز، لصالح 
املؤسسات الخريية التي تقود الجهود العاملية يف التصدي لجائحة 
فريوس كورونا. وقال آيل تعليقاً عىل مش�اركته: »بطولة العبون 

بالحدود طريقة رائعة الجتماع ومحبي األلعاب اإللكرتونية«. 
وأض�اف: »البطول�ة هدفها س�امي حيث تس�اهم يف مس�اعدة 

املؤسسات الدولية والخريية، وأنا سعيد جًدا باملشاركة«. 
كما س�تقام مب�اراة تش�ويقية أخرى مس�اء الي�وم األحد، بني 
الربتغايل ج�واو فيليكس نج�م أتلتيكو مدري�د ومواطنه آندريه 

سيلفا العب آينرتاخت فرانكفورت.

ً
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عادل رضامحمد عبد الجبار الشبوط

تندرج الواليات املتحدة يف قائمة الدول الحضارية الحديثة. 
لكنه�ا ال تحت�ل مكان�ا متقدم�ا يف ه�ذه القائم�ة، التي 
تتصدره�ا اكثر من عرشين دولة لي�س من بينها الواليات 
املتحدة. توصف الدولة بانها حضارية وحديثة حني تحقق 
درجات عالية يف املركب الحضاري املؤلف من عنارص وقيم. 
فام�ا العن�ارص فهي االنس�ان والطبيعية والزم�ن والعلم 
والعم�ل. وام�ا القيم فهي م�ؤرشات الس�لوك التي تحكم 
العالقات االنسانية والعالقات الطبيعية للعنرص االول، اي 
االنس�ان بما حوله من برش وطبيع�ة. وتقيض هذه القيم 
التي تراكمت من�ذ عصور االنبياء االوىل م�رورا بما انتجه 
العقل االنساني عىل مر الزمن بان كرامة االنسان وحقوقه 
وحريته تمثل قيمة عليا غري قابلة للمساومة بغض النظر 

عن الدين او اللون الخ. 
 وبالرغ�م مما حققته الوالي�ات املتحدة من درجات عالية 
ع�ىل صعي�د العالق�ات الطبيعي�ة، فانها تعان�ي من خلل 
عميق وحاد وقدي�م يف جانب العالقات االنس�انية. وتمثل 
ه�ذا الخل�ل يف عقي�دة تف�وق الجن�س االبيض م�ن جهة 
واس�رقاق الس�ود من جه�ة ثانية،  وقد ت�الزم االمران يف 
التاري�خ االمريكي وكأنهما وجهان لعمل�ة واحدة. وهكذا 
س�ارت العنرصي�ة والعبودية يدا بي�د يف التاريخ االمريكي 
م�ع ان كريس هارمان ي�رى ان العنرصية وليدة العبودية 
وليس العكس حيث يقول ان الرس�مالية انتجت العبودية، 
والعبودي�ة انتج�ت العنرصي�ة. ومع ان الوالي�ات املتحدة 
نالت اس�تقاللها عام ١٧٧٦ عىل اس�اس الحرية واملساوة 
اال ان االمر اس�تغرق ٨٧ س�نة لكي يعل�ن ابراهام لنكولن 

الغاء العبودية عام ١٨٦٣. 
ل�م يكن هذا الخل�ل بعيدا ع�ن ادراك االمريكيني، فقد كان 
االختالف بني واليات الش�مال وشقيقاتها واليات الجنوب 
حول العبودية من اس�باب اندالع الحرب االهلية االمريكية 
يف ١٢ نيس�ان من ع�ام ١٨٦١. فقد ادرك ش�طر كبري من 
االمريكي�ني، وربم�ا الس�باب اقتصادي�ة بحت�ة متأثرين 
باف�كار ادم س�ميث، ان انتاجي�ة العم�ال االح�رار اك�ر 
م�ن انتاجي�ة العمال العبي�د. وبقيت هذه املس�ألة احدى 
مشكالت املجتمع االمريكي التي ظل يعاني منها بدرجات 
متفاوت�ة اىل اليوم الحارض. وكان هذا من اس�باب ظهور 
الح�ركات املناهضة للتمييز العنرصي يف الواليات املتحدة، 
 black life ومنها الحركة العفوية التي ترفع اليوم ش�عار
matters  التي اثارتها حادثة وفاة املواطن االمريكي االسود 
جورج فلويد تحت ركبة الرشطي االمريكي االبيض. لست 
ادري ماه�ي دوافع الرشطي االبي�ض، وهل هي عنرصية 
بحت�ة ام مخلوطة بحالة عصبية نفس�ية وليدة اللحظة، 
لكن ما حدث اثار املشاعر املناهضة للعنرصية بشكل غري 
مس�بوق ربما منذ عام ١٩٦٨. وم�ن الجدير باملالحظة ان 
حال�ة الرفض واالحتجاج ش�ملت القطاعات االوس�ع من 
املجتمع االمريكي، بما يف ذلك الحزب الديمقراطي املعارض 
)ح�زب الرئيس الس�ابق اوبام�ا( واملؤسس�ات االعالمية 
الرئيس�ية مثل ال يس ان ان وصح�ف »نيويورك تايمز« و 

»واشنطن بوست« و »فوزين افريز«، وغريها. 
ولم تتع�رض التظاهرات االحتجاجية العت�داءات مضادة 
م�ن مواطن�ني امريكيني قد نفرض انه�م  غري مناهضني 
للعنرصية ومتعاطف�ني مع الرشطي االبيض، ما يعني ان 
درج�ة الخل�ل يف املركب الحض�اري اقل م�ن العوامل التي 
دفعت الرشطي اىل س�لوكه العدواني. لكن هذا ال يعني ان 
املركب الحضاري االمريكي يف حالة سليمة بشكل ال يدعو 
اىل القلق ما دام تكرار حادثة فلويد ممكنا وواردا، ما يعني 
ان ع�ىل املجتمع االمريك�ي ان يفعل اكثر م�ن التظاهرات 
االحتجاجية التي تجتاح مدنه االن للقضاء عىل كل مظاهر 
التميي�ز العن�رصي والدين�ي يف بالده. ه�ذا دون ان ننىس 
ان صعود الش�عبوية ممثلة بالرئي�س ترامب من العوامل 
املساعدة عىل صعود التعصب العنرصي. لكن الحديث عن 

»انهيار« الواليات املتحدة، يف هذا السياق،  سابق الوانه.

كتاب »علي بن ابي طالب سلطة الحق«
له�ذا الكتاب قصة زمنية طويلة، اش�ريته من مع�رض الكتاب منذ 
زمن طويل قبل دخول املنظمني للمعرض لس�حبه بهيسترييا من دار 
النرش املرصية “س�ينا” وكان بتلك السنة الكتاب الوحيد املمنوع عىل 

حسب علمي.
احتفظت بالكتاب لس�نوات ليكون يف قوائم االنتظار للقراءة ونسيته 

مع االنشغاالت بدراسة الطب الطويلة والصعبة.
اعدت تذكر الكتاب واملؤلف اثناء تواجدي بلندن حيث حدثني الصديق 
العزيز االس�تاذ صالح عمر العيل وزير الثقافة العراقي السابق ضمن 
جلس�اتنا املعتادة والتي كن�ا نتحدث فيها بمختل�ف املواضيع ولكن 
ص�ادف الحديث عن املؤلف عزيز الس�يد جاس�م وه�و ايضا صديق 
شخيص لألستاذ صالح عمر العيل وبأثناء الحديث وصفه بالشخصية 
العربية العراقية القومي�ة الرفيعة وباملثقف من الطراز االول واملبدع 
بالكتابة املوسوعية وتناول ظروف اعتقاله وقتله من الطاغية صدام 
حس�ني وتل�ك قصة طويلة قاله�ا د. حميد عبدالل�ه الحقا برنامجه 

“تلك االيام” وعندي تفاصيل أكثر ولكن لن احكيها.
عندما بدأت بقراءة الكتاب انبهرت بما فيه من عبارات تحمل معاني 

فكرية عميقة وايضا قراءة عبقرية ملواقف عيل بن ابي طالب.
هنا فهمت االلم الشديد الذي كان يعر عنه االستاذ صالح عمر العيل 
عندم�ا تكلم عن استش�هاد عزيز الس�يد جاس�م بس�جون الطاغية 
صدام حس�ني وعن مدى الخس�ارة للعرب والعراق بفقدان مثل هذه 
الش�خصية الفذة. وهي جريمة مضاعفة من جرائم الطاغية صدام 

حسني ضد كل ما هو حياة وخري وانساني.
لألس�ف الش�ديد عىل ب�ن ابي طالب وه�و عنوان للوحدة اإلس�المية 
وعنوان للتس�امي عن كل الم ش�خيص يتم قراءته بزماننا هذا قراءة 

طائفية او قراءة متشنجة.
وال تتم قراءته كتجربة تاريخية عاش�ت االس�الم ب�كل وجدانها منذ 

البداية كما قال الشهيد عزيز السيد جاسم:
“ففي بيت الله العتيق الذي اعتقه الله من الطوفان القديم ومن الرق 

يف محراب الله ولد عيل بن ابي طالب مديرا ظهره لألصنام”
هن�ا قراءة رائعة ملوقف ع�يل بن ابي طالب من االصن�ام منذ الوالدة 

بموقع جغرايف يحمل داللة مقدسة وموقع الهي.
بداية الوالدة بالرفض.

قال عيل بن ابي طالب “ال” بموقع والدته الجغرايف وهو ال يس�تطيع 
الكالم.

عند “عيل بن ابي طالب” الصمت رسالة؟!
وللحديث بقية..

نجدة بغداد: القبض عىل )٢٥٧( شخصًا 
خمالفًا للحظر 

بغداد / املستقبل العراقي

كشفت مديرية رشطة نجدة بغداد، 
أم�س األح�د، حصيل�ة املخالفني 
لحظر التج�وال يف العاصمة خالل 
ال��٢4 س�اعة املاضي�ة. وذك�رت 
املديري�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، أن »مفارز 
نج�دة بغ�داد وخ�الل ٢4 س�اعة 
املاضي�ة وضمن مناط�ق متفرقة 
من العاصمة بغداد، القت القبض 
مخالف�اً  ش�خصاً   )٢٥٧( ع�ىل 

لتعليمات حظر التجوال«. وأضاف 
البيان أن »املفارز ضبطت س�يارة 
عليها اش�ارة حجز ضمن منطقة 
)اليوس�فية(، والقت القبض عىل 
مخموري�ن ع�دد )٦( يعرض�ون 
س�بيل امل�ارة«، الفت�اً إىل »القبض 
عىل متس�ولني عدد )٣4(«. وأشار 
إىل »القبض عىل اشخاص يحملون 
حب�وب مخ�درة ضم�ن منطق�ة 
ال�دورة، وضبط س�يارة وبداخلها 
مرشوبات كحولي�ة غري مرخصة 

ضمن منطقة الغدير«.

الشؤون الثقافية تنهي املرحلة األوىل من مرشوع الكتاب يف مواجهة كورونا
عق�دت خلي�ة األزم�ة يف دار الش�ؤون 
الثقافي�ة العامة اجتماع�اً نوقش فيه 
م�ا أنجز خ�الل ف�رة حظ�ر التجوال 

وجائحة كورونا.
ت�م يف االجتم�اع ال�ذي ترأس�ه املدي�ر 
العام ورئيس مجلس اإلدارة د. حسني 
القاص�د مراجعة ما أنج�ز طيلة هذه 
الفرة حيث اس�تمع القاصد إىل تقرير 
مفص�ل قدم�ه الس�يد نائ�ب رئي�س 
ال�دار األس�تاذ ط�ارق  إدارة  مجل�س 
عزي�ز، ح�ول مراح�ل التع�اون املثمر 
بني الش�ؤون الثقافي�ة العامة واتحاد 
األدباء وسبل تطويرها وآفاق تحويلها 
اىل فعالي�ات ميدانية بع�د انتهاء أزمة 
الوباء اللع�ني؛ وقد اق�رح القاصد أن 
تقي�م الدار حفالت توقي�ع الصداراتها 
يف قاع�ة الجواه�ري باالتح�اد وتنظيم 

فعاليات ثقافية ك�رى عىل قاعة العالمة عىل 
جواد الطاهر التي بورش بتأهيلها مؤخرا.

من جهتها، قالت الس�يدة س�ناء حسن مدير 
قسم التس�ويق يف الدار : إن الشؤون الثقافية 
العامة ل�م تدخر جهدا، وق�د أطلقت أكثر من 
٣٠٠ كتاب الكروني للقارئ الكريم فضال عن 

خدمة التوصيل املجاني التي مازالت مستمرة 
داخل بغداد.

ويف ختام االجتماع شكر القاصد جميع الجهود 
املبذولة من مكتب املدير العام وشعبة اإلنرنت 
وجميع الكوادر التي بذلت جهدا اس�تثنائيا يف 

ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البالد.
القاص�د، طال�ب جمي�ع الكوادر باالس�تعداد 

ملضاعف�ة الجه�ود للمش�اريع القادم�ة التي 
تنتظ�ر ال�دار الس�يما التخطيط الج�اد لجعل 
مجلت�ي األقالم وآف�اق أدبية تصدران بش�كل 
ش�هري بدال من اإلصدار الفصيل، ال سيما بعد 
نفادهم�ا يف أقل من أس�بوع م�ن صدورهما؛ 
فضال ع�ن التأهب إلنجاز أكثر من مئة إصدار 

حال إطالق املوازنة.

إذا كنت تش�عر باألرق، فربما حان الوقت للبدء بممارسة هوايتك املفضلة 
باعتباره�ا رس الن�وم العمي�ق وفقاً لتوصية من دراس�ة جدي�دة أجراها 
باحث�ون م�ن جامع�ة نيوي�ورك يف أبوظبي نرشته�ا صحيف�ة دييل ميل 
الريطاني�ة. وخ�الل البحث، طرح الباحثون أس�ئلة عىل ١٥٠٠ ش�خص 
بالغ حول عاداتهم ىف النوم وكيفية إمضائهم وقت الفراغ وتأثري ممارسة 
هوايته�م ع�ىل حياتهم يومية، حي�ث أكد واحد من ضم�ن أربعة أنهم اقد 
استمتعوا بهوايات ترفيهية مثل الخبز وصيد األسماك والبستنة باإلضافة 
إىل هوايات أخرى مثل الكتابة اإلبداعية ومشاهدة األفالم والغولف والتنس. 
وخلص الباحث�ون من خالل تحليل اإلجابات بأن التس�لية واالهتمام أمر 

بالغ األهمية للحصول عىل نوم عميق.
وكانت دراس�ات س�ابقة قد أكدت أن ممارسة األنش�طة اإلبداعية بشكل 
منتظم يمكن أن يس�اهم يف تحسني الحالة املزاجية وتقليل خطر اإلصابة 
باالكتئاب، لكن الدراسة الجديدة تعتر األوىل التي تربط ممارسة الهوايات 

بجودة النوم.

دراسة تربط رس النوم العميق بمامرسة 
هوايتك املفضلة

ابتكار تقنية جديدة تقيض عىل تشوهات األذن
اس�تطاع علم�اء صينيون م�ن ابتكار 
تقني�ة جديدة تض�ع حدا لتش�وهات 
األذن، من خالل نحت أنس�جة جديدة 
باس�تخدام تقني�ة الطباع�ة الحيوية 

ثالثية األبعاد.
مي�ل”  “دي�يل  لصحيف�ة  ووفق�ا 
الريطاني�ة، فالدراس�ة ج�اءت بع�د 
تج�ارب أجراه�ا العلماء ع�ىل الفرئان 

من خالل حقن مادة يف األذن.
وأضافت الصحيفة أن دراس�ة جديدة 
سيتش�وان  جامع�ة  م�ن  لباحث�ني 
الصينية، نجحت يف تشكيل آذان مثالية 

للف�رئان، التي تمت برمجته�ا وراثيا لتطوير 
ذلك التش�وه، وأشارت إىل أن ذلك يفتح الباب 
عىل مرصاعيه لتطبيقه عىل البرش، من خالل 

استبدال أجزاء الجسم األخرى دون مخاطر.
وقال الروفيسور مالينغ غو: “يمكن تكييف 
التكنولوجيا لالس�تخدام الرسيري يف البرش. 
وهذا من ش�أنه أن يسمح بالعديد من األنواع 

الجراحي�ة  العملي�ات  م�ن  املختلف�ة 
التجميلي�ة البس�يطة أو الت�ي تحتاج 

الحد األدنى من التدخل الجراحي”.
وأض�اف “عىل نطاق أوس�ع، قد تفتح 
تقني�ة الطباع�ة ثالثي�ة األبع�اد هذه 
طريًقا جديًدا ملعالجة الحاالت األخرى 

واالحتياجات التجميلية”.
وبحس�ب التقرير، تستخدم التقنية يف 
عملي�ة الطباعة الحيوية ثالثية، خاليا 
ومواد حيوية ع�ىل هيئة أحبار وخاليا 
غضاريف لتصني�ع هياكل حيوية يتم 
زرعها تح�ت الجلد عر رقاقة، ثم يبدأ 
الحر يف تصحيح بنية األذن عن طريق إنشاء 
هياكل جديدة، طبقة بطبقة. وبعد ٢٠ ثانية 

تبدأ األذن تتشكل.

ربم�ا يك�ون »في�س ب�وك« أح�د تطبيق�ات 
أندرويد الرئيس�ية القليلة التى لم تحصل عىل 
وضع مظلم مناس�ب حت�ى اآلن، ولكن فيس 
بوك يعمل بالتأكيد عىل تحقيق ذلك كما حدث 
م�ع تطبيقاته األخ�رى مث�ل Messenger و 

.WhatsApp
ع�ىل الرغ�م من أنن�ا ال نع�رف بالضبط متى 

سيحصل تطبيق فيس بوك عىل نظام أندرويد 
ىف النهاي�ة ع�ىل الوض�ع املظل�م ال�ذى ط�ال 
انتظ�اره، لكن ك�������ش�ف تقرير حديث 
كي�ف س�يبدو التصمي�م الجدي�د، إذ اخت�ر 
ف��������س  تطبي�ق   ٩to٥google موق�ع 
ب�وك الذى لم يت�م إصداره للجمه�ور، والذى  
يتض�����م�ن وضًعا داكًنا، باإلض������افة 

إىل بعض امليزات الجديدة األخرى.
وتظهر لقطات الشاش�ة كيف يب�دو الوضع 
املظلم لتطبيق فيس بوك الرئيىس، بجانب عدد 
من املزايا وعىل رأس�ها متتبع فريوس كورونا 
الجديد، الذى سيعرض معلومات مثل الحاالت 
ع�ىل مدى ثالثة أس�ابيع، وكذلك الحاالت لكل 

مقاطعة وعىل املستوى العاملي.

تطبيق جديد عىل أندرويد يضم أداة لتتبع كورونا

وافقت رشكة جوجل العاملية عىل اقامة أحد نشاطاتها الدولية يف البرصة، 
بعد ماتمكن مجموعة من الش�باب املطورين واملهتمني بتقنيةاملعلومات 

يف محافظة البرصة من اخذ ترصيح من الرشكة.
و قال عضو الفريق عيل اليارسي للمربد،أن حدث GDG Basra س�يكون 
الب�رصة، وهواحد افرع مط�وري گوگل حيث تمتلك الرشك�ة العديد من 
املطوري�ن املحليني يف مختلف مدن العالم، مبينا انه تم انش�اء هذا الفرع 
حديثا يف البرصة و يتكون من مجموعة من الشباب و البنات من مختلف 

االختصاصات الهندسية والتقنية والتكنولوجية.
واض�اف أن الحدث يهدف�اىل تعريف وتوصيل خدمات گ�وگل املتنوعة اىل 
مختلف فئات املجتمع باالضافه اىل بناء اس�س تكنولوجية وتطويرية يف 
املجتم�ع البرصي اوال ويف العراق ثانيا. من جان�ه قال عضو الفريق عيل 
ج�واد، ان هنالك حدث أخر بأس�م  WTM ضم�ن الرنامج و هو برنامج 
عاملي من گوگل للنساء العامالت فيصناعه التكنولوجياو الذيانطلقت يف 

عام ٢٠١٢ من قبل نائب رئيس گوگل ميغان سميث.

جوجل توافق عىل اقامة مؤمتر خاص
 هبا يف البرصة


