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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
أمس االثن�ن، أن الحكومة اعّدت »ورقة بيضاء« 

لإلصالحات املرتقبة.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب الكاظم�ي تلقت املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان »رئيس ال�وزراء عقد 
اجتماع�اً مع رئي�س وأعض�اء لجن�ة االقتصاد 
واالستثمار النيابية، تمت خالله مناقشة الورقة 
البيضاء الت�ي أعّدها مجلس ال�وزراء، وتتضمن 
واإلداري�ة  واملالي�ة  االقتصادي�ة  اإلصالح�ات 
والخط�ط واإلس�راتيجيات ملواجه�ة التحديات 

التي يواجهها البلد«.
وأض�اف البيان أن »الكاظمي اس�تمع ملقرحات 
وآراء أعضاء اللجنة النيابية، ورؤية اللجنة بشأن 
الحلول املطروح�ة، والعقبات التي تواجه عملية 
النهوض باالقتص�اد العراقي وتفعيل القطاعات 
املختلف�ة«.  وش�دد الكاظم�ي، بحس�ب البيان، 
عىل »أهمية أن تش�هد املرحل�ة الراهنة املزيد من 
التعاون ما بن السلطتن التنفيذية والترشيعية، 
بم�ا ي�ؤدي اىل خدمة املواط�ن وتحقيق املصلحة 
العامة للبلد، وتج�اوز التحديات التي يواجهها«، 
الفتاً إىل »حرصه عىل عقد اللقاءات املتواصلة مع 
اللج�ان النيابية والنواب، حي�ث إن هذا التواصل 

ينعكس ايجابا عىل سري األوضاع يف العراق«.
وبن رئيس مجلس ال�وزراء أن »حكومته أعّدت 
ورق�ة بيض�اء لإلصالح�ات املرتقب�ة، واتخ�ذت 
توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل امليض 
قدما بها، مبينا رضورة التكامل ما بن الحكومة 

ومجلس النواب لدعم هذه اإلصالحات«.
التفاصيل ص2

احلكومة تعد »ورقة بيضاء« لإلصالحات االقتصادية
جملس الوزراء أمر بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات حمتجزي رفحاء.. والكاظمي: نسعى لتفعيل القطاعات غري النفطية حمافظ البرصة حيذر السكان  جمددًا 

من خطورة »كورونا« ويدعو اإلعالم 
إىل تنفيذ محالت توعية

حمافـظ بغـداد:
 نحرض »100« دونم إلنشاء مدينة 

صناعية وسكنية

مقررة الربملان
 حتذر من »كارثة كبرية« يف حال 

انعقاد جلسة األربعاء

ص3

ص3

ص3

الصحة العاملية: »كورونا« يتفشى برسعة وال نعلم متى يأيت الوباء التايل!
نائب يدعو إىل توفري تسهيالت مالية للمتربعني بـ »بالزما الدم«
النائب البخايت: تبسيـط االجـراءات تضمـن حزمة من الطرق لالستثامر
التعليم: ختفيض األجور الدراسية بنسبة 50 باملئة للطلبة املدورة مقاعدهم الدراسية

مفوضية االنتخابات: حريصون عىل اعادة بناء اجلهاز االنتخايب 
وفق متطلبات املرحلة اجلديدة

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

حمافظ نينوى يتابع
 ميدانيًا تطبيق اإلجراءات الوقائية 

والتدابري ضد »كورونا«

وزير النقل: نسعى لتفعيل قانون 
اهليئة البحرية لرفع العلم العراقي 

عىل البواخر يف أعايل البحار

امانة جملس الوزراء 
تطالب كافة الوزارات بجرد 

بيانات العقود واالجور

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر املدير العام ملنظمة الصح�ة العاملية تيدروس أدهانوم 
غربيسوس، أمس االثنن، من أن فريوس كورونا املستجد ال 
يزال يتسارع حول العالم، متوقعا أن تدوم آثاره االقتصادية 
واالجتماعية لعقود. وقال غربيسوس يف منتدى عرب الفيديو 
نظمته حكومة إمارة دبي »عىل الصعيد العاملي، ال يزال الوباء 
يتسارع. لقد استغرق اإلبالغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 
أش�هر، لكن جرى اإلبالغ عن املليون حالة األخرية يف غضون 
ثمانية أيام فقط«. وتاب�ع »لكننا نعلم أن الوباء أكثر بكثري 
من مجرد أزمة صحية، إنه عبارة عن أزمة اقتصادية وأزمة 

اجتماعية، ويف العديد من البلدان أزمة سياس�ية، وستظهر 
آثاره لعقود قادمة«. واعترب أن الوباء »أثر عىل كل قطاع، لذا 
فإن استجابة الحكومات بأرسها واملجتمع ككل أمر أسايس 
ليس فق�ط لهزيم�ة الوباء ولك�ن للتعايف«. وخ�الل كلمته 
االفتتاحية يف منتدى الصحة االفرايض، دعا غربيس�وس إىل 
اس�تجابة رسيعة وموح�دة للتعامل مع الوباء واالس�تعداد 
بش�كل أكرب ملواجهة أمراض أخرى قد تهدد مالين البرش يف 
املستقبل. وقال »يمكن أن تبدأ جائحة مدمرة يف أي بلد يف أي 
وقت وتقتل مالين الناس ألننا لس�نا مستعدين. ال نعلم أين 
ومتى سيحدث الوباء التايل، لكننا نعلم أنه سيحدث خسائر 

فادحة يف الحياة واالقتصاد العاملي«.

      بغداد / المستقبل العراقي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  اك�دت 
لالنتخاب�ات حرص مجل�س املفوضن 
الجديد عىل اعادة بناء الجهاز االنتخابي 
وفق متطلبات املرحلة الجديدة يف العراق 

وتحقيق إرادة الناخب.
وذك�ر بيان للمفوضية تلقت املس�تقبل 
»مجل�س  ان  من�ه  نس�خة  العراق�ي 
املفوض�ن الجدي�د يحرص ع�ىل العمل 
بش�فافية واخالص كبريي�ن عىل إنجاز 
املهم�ة الت�ي كل�ف به�ا يف إع�ادة بناء 
الجهاز االنتخابي وفق متطلبات املرحلة 

الجدي�دة يف الع�راق واملتمثلة يف تحقيق 
إرادة الناخ�ب يف إجراء انتخابات مبكرة 

حرة ونزيهة ووفقا للمعايري الدولية«.
واضاف »بالرغم من الظروف والضغوط 
الصعبة الت�ي واجهها املجل�س الجديد 
من بداية تسنمه مهامه املتمثلة بتسلم 
االدارة ملؤسس�ة تم ايق�اف الصالحيات 
االدارية والفني�ة وتنحية االدارات العليا 
والوس�طى فيه�ا كاف�ة، باالضاف�ة اىل 
الظروف الصحي�ة واالقتصادية واملالية 
الصعب�ة، اال ان مجل�س املفوض�ن قد 
حق�ق تقدم�اً واضحاً يف انج�از مهامه 
بشهادة الكثريين من املراقبن والخرباء 

املحايدين«.
وبينت ان املفوضية تواصلت بش�فافية 
مع الحكومة ومجل�س النواب العراقي 
و فري�ق االم�م املتح�دة لغ�رض إطالع 
إج�راءات عم�ل  الجه�ات كاف�ة ع�ىل 
املجل�س واملنظم�ات الدولي�ة يف إع�ادة 
بناء املؤسسة والتي تلتها إعادة اختيار 
االدارات الوس�طى يف املفوضي�ة وفق�ا 
الج�راءات معتمدة عىل مبدأ الش�فافية 
والنزاه�ة  واالختص�اص  والخ�ربة 
واالستقالل والكفاءة والتي تم انجازها 

خالل وقت قيايس.
للناخب�ن ورشكاء  املفوضي�ة  واك�دت 

العملي�ة االنتخابي�ة كافة ب�ان مجلس 
املفوضن واإلدارة االنتخابية سيعتمدان 
خططاً جدي�دة لفتح أب�واب املفوضية 
املب�ارش  بالتواص�ل  املهتم�ن  لجمي�ع 
من خ�الل اللق�اء باالكاديمين وممثيل 
ومنظم�ات  الجماهريي�ة  املنظم�ات 
بالش�ان  واملهتم�ن  املدن�ي  املجتم�ع 
آرائه�م  اىل  واالس�تماع  االنتخاب�ي 
ومشورتهم ومس�اهمتهم حول السبل 
الكفيلة الح�داث تغيري نوعي يف العملية 
االنتخابي�ة بما يليق بالش�عب العراقي 

وتضحياته.
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التعليم: ختفيض األجور الدراسية بنسبة 50 باملئة للطلبة املدورة مقاعدهم الدراسية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أم�س االثنني، موافقتها 
عىل تخفيض االجور الدراس�ية 50 % للطلبة الذين تم تدوير مقعدهم 
ال�درايس م�ن قناة القب�ول الع�ام وقناة االمتي�ازات إىل قن�اة النفقة 
الخاص�ة. وج�اء يف الوثيقة الص�ادرة عن ال�وزارة، ان وزي�ر التعليم 
العايل نبيل كاظم وافق عىل تدوير املقاعد من قناة القبول العام وقناة 
االمتي�ازات إىل قن�اة النفقة الخاصة يف حالة وجود مقعد ش�اغر بعد 

التوسعة الثانية.
كذل�ك حصل�ت املوافقة عىل تخفيض األجور الدراس�ية بنس�بة %50 
للطلب�ة الذين تم تدوير مقعدهم الدرايس من قناة القبول العام وقناة 
االمتي�ازات إىل قناة النفقة الخاصة بعد توس�عة خط�ة القبول األوىل 

وكما موضح يف الكتاب.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس مجل�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي، 
أم�س االثنني، أن الحكومة اع�ّدت »ورقة بيضاء« 

لإلصالحات املرتقبة.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب الكاظم�ي تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »رئيس ال�وزراء عقد 
اجتماع�اً م�ع رئي�س وأعض�اء لجن�ة االقتصاد 
واالس�تثمار النيابية، تمت خالله مناقشة الورقة 
البيض�اء التي أعّده�ا مجلس ال�وزراء، وتتضمن 
اإلصالحات االقتصادية واملالية واإلدارية والخطط 
واإلس�راتيجيات ملواجهة التحديات التي يواجهها 

البلد«.
وأض�اف البي�ان أن »الكاظمي اس�تمع ملقرحات 
وآراء أعضاء اللجنة النيابية، ورؤية اللجنة بش�أن 
الحل�ول املطروحة، والعقبات الت�ي تواجه عملية 
النه�وض باالقتصاد العراق�ي وتفعيل القطاعات 

املختلفة«. 
وش�دد الكاظمي، بحس�ب البيان، عىل »أهمية أن 
تش�هد املرحل�ة الراهنة املزيد م�ن التعاون ما بني 
الس�لطتني التنفيذي�ة والترشيعية، بم�ا يؤدي اىل 
خدمة املواط�ن وتحقي�ق املصلحة العام�ة للبلد، 
إىل  الت�ي يواجهه�ا«، الفت�اً  التحدي�ات  وتج�اوز 
»حرصه عىل عقد اللق�اءات املتواصلة مع اللجان 
النيابي�ة والنواب، حيث إن ه�ذا التواصل ينعكس 

ايجابا عىل سري األوضاع يف العراق«.
وب�ني رئيس مجلس ال�وزراء أن »حكومت�ه أعّدت ورقة 
بيض�اء لإلصالحات املرتقب�ة، واتخذت توصي�ات أولية 
يج�ري النق�اش بش�أنها قب�ل امل�ي قدما به�ا، مبينا 
رضورة التكام�ل ما بني الحكومة ومجلس النواب لدعم 

هذه اإلصالحات«.
وأشار الكاظمي اىل أن »سوء اإلدارة واالعتماد املطلق عىل 
إي�رادات النفط ه�و ما اوصلنا اىل الوضع الذي نش�هده 
حاليا، ونس�عى اىل معالجته من خالل العمل عىل تفعيل 
قطاع�ات الزراع�ة والصناعة والس�ياحة واالس�تثمار، 

وغريها لتعظيم واردات البلد«.
م�ن جانب آخر، ترأس الكاظم�ي اجتماع املجلس األعىل 
للس�ّكان، بحضور عدد من الوزراء ورؤس�اء ومسؤويل 

الهيئات والدوائر املعنية. 
وناق�ش املجل�س املوضوع�ات املدرج�ة ضم�ن ج�دول 

األعمال التي تضّمنت، مراجعة ما تم إنجازه من أعمال 
التعداد العام للسّكان واملساكن، واألعمال التمهيدية له، 
وناق�ش أيضا مف�ردات الدعم املقّدم م�ن صندوق األمم 
املتحدة للس�كان )UNFPA(، والتي تضّمنت دعم عملية 

التعداد، ودعم برنامج السياسات السّكانية. 
وتطّرق املجلس اىل مناقشة الوثيقة الوطنية للسياسات 
السّكانية، وإدارة العمل بالوثيقة املعتمدة حالياً، وعملية 

تحديثها.
وأوضح رئي�س مجلس ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، 
األهمية اإلداري�ة والتخطيطية لوجود إحصاء س�ّكاني 

متكامل ضمن تعداد عام للسّكان واملساكن.
وأك�د أن اإلحص�اء الس�ّكاني ه�و األس�اس ألي بن�اء 
تنموي يتطلع بثقة اىل املس�تقبل، مشرياً اىل أن الظروف 
والتحديات التي تواجه الع�راق اليوم، تحّتم علينا املي 
يف إجراءات واثقة وقوي�ة لتجاوز تداعيات أزمة جائحة 

كورونا، ومخلفات سوء اإلدارة املراكمة.
وبنّي الكاظمي أن اإلحصاء العام هو سند قوي ومتني 
يسند أي عملية انتخابية مقبلة، ويؤكد عدالتها وُحسن 

إدارتها، ويوفر لها قاعدة بيانات سليمة وصحيحة.
وقرر املجل�س توجيه وزارة التخطيط والفريق العامل 
عىل تهيئة التعداد العام للمي يف تهيئة كل مستلزمات 
التنفيذ، ضمن مدة زمني�ة تحدد وفقاً لصيغ فنية من 
قبل املختصني، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة واملالية، 
وتح�دد أه�م املعّوق�ات واملس�تلزمات ليتس�نى اتخاذ 

القرارات الالزمة بشأنها.
إىل ذلك، أصدر مجلس الوزراء األوامر الرسمية بإيقاف 
رفح�اء،  محتج�زي  ومس�تحقات  الروات�ب  ازدواج 
واقتصارها عىل ش�خص واحد فق�ط، ال يتجاوز راتبه 

مليون دينار.
وذكر املجلس يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 

من�ه، ان »الراتب س�يكون ملن هو يك�ون داخل 
العراق ورب�اً ألرسة، واليوجد لدي�ه أي راتب من 

الدولة«.
وأدناه نص القرار: 

ق��رار
مجل��س ال��وزراء

رق��م ) 27 ( لسن��ة 2020
َق�ّرَر مجل�س ال�وزراء ف�ي جلست�ِه االعتيادي�ة 
الخامس��ة املُنعق�دة بتأري�خ 2020/6/9، م�ا 

يأت�ي:
1. يك��ون تموي��ل مس�تحق�ات محتج��زي 

رفح�اء وفقً�ا ملا منصوص عليه 
يف القان�ون: )35 لس�نة 2013( عىل أالّ يتج�اوز 
الح�د األعىل من املس�تحق�ات عن )1000000( 

دين�ار، فق�ط ملي�ون دين�ار شهري�اً،
ف�ي ح�ال تواف�ر الش�روط التالي�ة:

أ. أن يك�ون املحتج�ز م�ن املقيمي�ن يف الع�راق 
حالي�اً.

ًا لألس��رة حالي�اً،  ب. أن يك��ون املحتج��ز رب�
ويك��ون الص��رف ل��رب األس��رة فق�ط، وال 

ُيص�رف لبقي�ة أف�راد أرست�ه.
ج�. مم��ن ال يتقاض�ون راتب�اً م�ن الدول�ة أو 
رات�با تقاع�ديا أو حص�ة تقاعدي�ة أو أّي دخ�ل 

آخ�ر م�ن الدول�ة.
د. يتحم��ل املس�تفي�د مس�ؤولي�ة اس�تالم�ه 
الروات��ب خ�الف الفق��رات )أ ، ب ، ج�( آنًف�ا، 

وسُتتخ�ذ اإلج�راءات األصولي�ة بحق�ه.
2. تتول�ى مؤسس��ة الس�جن�اء السياسيي�ن التأك�د 

من تواف�ر الش�روط املذك�ورة آنف�اً.
3. يف غي��ر م�ا ج��اء آنف�اً يوق��ف تموي�ل الرواتب 
التقاعدي�ة وأّي مستحق�ات مالي�ة ُمق�ررة ملحتج�زي 
رفح��اء املنص��وص عليه��ا يف قان��ون مؤسس��ة 
الس�جن�اء السياس�يي�ن: )4 لس�ن�ة 2006( املُع�ّدل 

بالقان�ون:)35 لسن�ة 2013( وإلشع�ار آخ�ر.
4. التأكي��د عىل تنفي��ذ امل�ادة )10( م�ن القان�ون: 
)26 لس�ن�ة 2019( قان�ون التعدي��ل األول لقان�ون 
التقاع��د املوح��د: 9 لس�ن�ة 2014، بش��أن إلغ�اء 
النص�وص القانوني�ة كاف�ة الت�ي تس�م�ح بالجم�ع 
ب�ني راتب�ني أو أكثر باس�تثن�اء الفئ��ات املذك�ورة يف 

امل�ادة آنف�اً.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكدت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 
حرص مجلس املفوض�ني الجديد عىل اعادة 
بناء الجهاز االنتخابي وفق متطلبات املرحلة 

الجديدة يف العراق وتحقيق إرادة الناخب.
وذك�ر بي�ان للمفوضي�ة تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه ان »مجلس املفوضني 
الجديد يحرص عىل العمل بشفافية واخالص 

كبريين ع�ىل إنجاز املهمة الت�ي كلف بها يف 
إع�ادة بناء الجهاز االنتخابي وفق متطلبات 
املرحلة الجديدة يف العراق واملتمثلة يف تحقيق 
إرادة الناخب يف إجراء انتخابات مبكرة حرة 

ونزيهة ووفقا للمعايري الدولية«.
واض�اف »بالرغ�م من الظ�روف والضغوط 
الصعب�ة الت�ي واجهها املجل�س الجديد من 
بداية تس�نمه مهامه املتمثلة بتسلم االدارة 
ملؤسس�ة ت�م ايق�اف الصالحي�ات االدارية 

والفني�ة وتنحية االدارات العليا والوس�طى 
فيه�ا كافة، باالضاف�ة اىل الظروف الصحية 
واالقتصادية واملالية الصعبة، اال ان مجلس 
املفوض�ني قد حقق تقدم�ًا واضحاً يف انجاز 
مهام�ه بش�هادة الكثريي�ن م�ن املراقب�ني 

والخرباء املحايدين«.
وبينت ان املفوضية تواصلت بش�فافية مع 
الحكوم�ة ومجلس الن�واب العراقي و فريق 
االمم املتح�دة لغرض إط�الع الجهات كافة 

ع�ىل إج�راءات عم�ل املجل�س واملنظم�ات 
الدولي�ة يف إعادة بناء املؤسس�ة والتي تلتها 
إعادة اختيار االدارات الوسطى يف املفوضية 
وفقا الجراءات معتمدة عىل مبدأ الش�فافية 
والخربة واالختصاص والنزاهة واالس�تقالل 
والكف�اءة والت�ي ت�م انجازها خ�الل وقت 

قيايس.
واكدت املفوضية للناخبني ورشكاء العملية 
االنتخابي�ة كاف�ة ب�ان مجل�س املفوض�ني 

خطط�اً  س�يعتمدان  االنتخابي�ة  واإلدارة 
لجمي�ع  املفوضي�ة  أب�واب  لفت�ح  جدي�دة 
املهتمني بالتواصل املب�ارش من خالل اللقاء 
باالكاديميني وممثيل املنظمات الجماهريية 
ومنظمات املجتمع املدني واملهتمني بالشان 
االنتخابي واالس�تماع اىل آرائهم ومشورتهم 
ومس�اهمتهم حول الس�بل الكفيلة الحداث 
تغيري نوعي يف العملي�ة االنتخابية بما يليق 

بالشعب العراقي وتضحياته.

جملس الوزراء أمر بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات حمتجزي رفحاء.. والكاظمي: نسعى لتفعيل القطاعات غري النفطية

احلكومة تعد »ورقة بيضاء« لإلصالحات االقتصادية

العدد )2162(   23     حزيران    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

مفوضية االنتخابات: حريصون عىل اعادة بناء اجلهاز االنتخايب وفق متطلبات املرحلة اجلديدة

        بغداد / المستقبل العراقي

يزور وفد »رفي�ع« من حكومة 
اقليم كردس�تان، اليوم الثالثاء، 
العاصم�ة بغ�داد للتباح�ث من 
أج�ل ح�ل الخالفات ب�ني بغداد 
رئيس حكومة  واربي�ل.وأرشف 
اإلقلي�م م�رور بارزان�ي عىل 
املباحثات  اجتماع خاص بشأن 
االتحادي�ة،  الحكوم�ة  م�ع 
بمشاركة نائب رئيس الحكومة 
ع�رب  وذل�ك  طالبان�ي،  قوب�اد 
دائرة تلفزيوني�ة مغلقة بنظام 

)الفيديو كونفرانس(.
وذك�ر بي�ان لحكوم�ة االقلي�م 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه انه »يف االجتماع الذي شارك 
املف�اوض،  الوفد  أعض�اء  في�ه 
آخ�ر  بش�أن  التباح�ث  ج�رى 
نتائج املحادثات وس�بل حس�م 
املش�اكل العالقة م�ع الحكومة 

االتحادي�ة بموج�ب الدس�تور، 
بهدف التوصل إىل اتفاق يضمن 
تأم�ني الحق�وق واملس�تحقات 

الدستورية إلقليم كردستان«.
وق�ال بارزاني خ�الل االجتماع، 
»مستعدون لحل جميع املشاكل 
مع بغداد بشكل جذري واإليفاء 
بم�ا علينا من التزام�ات مقابل 
تأم�ني حقوقن�ا ومس�تحقاتنا 
الدستورية، والوصول إىل اتفاق 
ش�امل يريض الطرف�ني ويحدد 

حقوق والتزامات كل منهما«.
وأش�ار إىل أن »حس�م املش�اكل 
بني الجانبني يص�ب يف مصلحة 
جميع املواطنني العراقيني، وهو 
عامل مهم الستتباب االستقرار 
يف املنطقة«. وتقرر يف االجتماع، 
البي�ان، »إرس�ال وفد  بحس�ب 
رفيع املستوى إىل بغداد برئاسة 
نائب رئي�س الحكوم�ة }قوباد 

طالباني{ يوم غد الثالثاء.

اليوم.. وفد رفيع من االقليم يزور بغداد 
وبارزاين: مستعدون لـ »اتفاق شامل«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة، أمس االثنني، 
عن املوقف الوبأيي اليومي لالصابات 
املس�جلة لفريوس كورونا املستجد 
يف العراق، مشرية اىل تسجيل 1808 
اصاب�ة جدي�دة و67 حال�ة وف�اة، 
فيما نوه�ت اىل تع�ايف 850 مصابا 
بالف�ريوس. وقال�ت ال�وزارة ببيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
»ت�م فح�ص )10075( نم�وذج يف 
كاف�ة املختربات املختصة يف العراق، 
وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض 
يف الع�راق )455316(«. وأوضحت، 
»س�جلت مخت�ربات وزارة الصحة 
والبئي�ة )1808( إصاب�ة يف العراق 

موزعة كالتايل:
بغداد / الرصافة   125
بغداد / الكرخ     320

مدينة الطب        7
النجف االرٔشف    67

السليمانية            257
 أربيل                63 

دهوك               6
كربالء             82

كركوك              39
دياىل                42

واسط                91 
بابل                40              

البرصة            114
ميسان              148

الديوانية             115
ذي قار               231

االٔنبار              18
املثنى             21

نينوى              11 
صالح الدين        11«.

وتابعت، أن »حاالت الش�فاء:  850  
حالة،  وكما ييل:

بغداد الرصافة   97 
بغداد الكرخ     96
مدينة الطب     13

النجف           31
السليمانية          5

أربيل        26
دهوك        3

كركوك      18
كربالء        3
دياىل          5 

واسط          41
البرصة       87

ميسان         111 
بابل           66 

الديوانية        72 
ذي قار        150

االٔنبار        10 
نينوى       3

صالح الدين   13«.
واشارت اىل أن »حاالت الوفيات  67  

حالة  وكما ييل :
بغداد الرصافة   17 

بغداد الكرخ     4
مدينة الطب      8 

النجف           1
السليمانية        11

اربيل            1
كركوك         2 
دياىل            2 
واسط          1
البرصة        1
ميسان        6 

بابل           3
الديوانية       1 
ذي قار        8  

صالح الدين    1«.
 ونوهت اىل أن »مجموع االٔصابات :  
32676 ، مجموع حاالت الش�فاء : 
14785 ، الراقدين الكيل:      16724 
، الراقدي�ن يف العناية املركزة: 222، 

إىل   .»1167 الوفي�ات:     مجم�وع 
ذلك، أعلنت غرفة العمليات املنبثقة 
عن اللجنة العليا للصحة والس�المة 
الوطنية ان�ه »ال يوجد فرض حظر 
ش�امل للتجول يف عم�وم العاصمة 
بغ�داد«. وأك�دت غرف�ة العملي�ات 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
نس�خة من�ه »إبق�اء االس�تثناءات 
وامل�الكات  للصحفي�ني  املمنوح�ة 
الصحي�ة والق�وات األمني�ة« خالل 
الحظر بشقيه الجزئي أول الشامل. 
اإلج�راءات  »تش�ديد  اىل  وأش�ارت 
ع�ىل املحال التجاري�ة التي تصل إىل 
إغالقه�ا بالش�مع األحم�ر وفرض 
األش�خاص  ع�ىل  مالي�ة  غرام�ات 
غ�ري امللتزم�ني بلب�س الكمامات«. 
ولفتت اىل استمرار »منع التجمعات 
واألع�راس{  }الع�زاء  كاملناس�بات 
عقوب�ات  إىل  املخال�ف  ويتع�رض 

قانون«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب عن كتلة الحكمة، جاسم 
البخات�ي، أم�س االثن�ني، ع�ن خط�وة 
تطبيقه�ا  س�يتم  كب�رية  اس�تثمارية 
يف الع�راق خ�الل الف�رة املقبلة.وق�ال 
البخات�ي يف حدي�ث ل�}الف�رات ني�وز{ 
ان�ه »تم عق�د اجتماع للجن�ة الخدمات 
النيابي�ة وذهبنا باتجاه ان يكون هناك 
مؤتم�ر يعن�ى بحزمة م�ن االصالحات 
ومن ضمنها الذهاب باس�تثمار الطرق 
القديم�ة«،  الط�رق  وليس�ت  البديل�ة 
مبين�اً ان »ه�ذه الط�رق ترب�ط بغداد 
باملحافظ�ات وترب�ط املحافظ�ات م�ع 
بعضها«.وأضاف انه »تمت اس�تضافة 
رئيس الهياة الوطنية لالستثمار ووزارة 
االعم�ار واالس�كان وذهبن�ا باتجاه ان 
يعق�د املؤتم�ر الذي س�ندعو من خالله 
الهيئ�ات املحلي�ة لالس�تثمار«، مؤك�داً 
ان »الغاية هي تبس�يط االجراء الطالق 
حزم�ة م�ن الط�رق لالس�تثمار«.وبني 
البخاتي ان »االستثمار اليوم هو الطريق 
الوحل لحل املشاكل االقتصادية يف البلد 
يف ظ�ل ما يعانيه م�ن ازمة مالية كبرية 
وليس باس�تطاعته ان ينف�ذ الطرق او 
البنى التحتية اال من خالل االستثمار«، 
موضحاً ان »االجتم�اع درس مجموعة 

من االمور التي تتعلق باالستثمار«.

عداد »كورونا« يسجل ارتفاعًا جديدًا: )1808( إصابة جديدة و)٦٧( وفاة
اللجنة العليا: ال يوجد فرض »حظر شامل« يف بغداد النائب البخايت: 

تبسيـط االجـراءات تضمـن 
حزمة من الطرق لالستثامر

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم النائ�ب ع�ن كتل�ة صادقون، حس�ن 
س�الم، مقرحاً اىل رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، بش�أن متربعي بالزما الدم الذي 

يساهم يف عالج مرىض فريوس كورونا.

وقال س�الم أنه م�ع تزايد أع�داد اإلصابات 
بفريوس كورونا ولثبوت فاعلية بالزما الدم 
للمتعافني من الفريوس يف ش�فاء املصابني 
ودعم�اً للمتربع�ني نق�رح مجموع�ة من 

اإلجراءات التشجيعية، وهي:
1 - تأمني صحي للمتربع وملدة سنة.

2- تخفيض تذاكر الطريان بنسبة 25% ملرة 
واحدة.

3- تخفي�ض األج�ور الدراس�ية للمت�ربع 
أو لذوي�ه م�ن }الدرج�ة االوىل{ يف الكلي�ات 

الحكومة أو االهلية.
ف�ريوس  إصاب�ات  أع�داد  ان  يذك�ر 

ك�����ورون�ا يف الع�راق، تتصاعد بش�كل 
كبري خالل األسابيع األخرية، وأع�����لنت 
وزارة الصح�ة حت�ى أمس األحد، تس�جيل 
1646 إصابة جديدة بالفريوس، ليصل عدد 
املصاب�ني إىل 30868، ت�ويف منهم حتى اآلن 

1100 مصاب.

نائب يدعو إىل توفري تسهيالت مالية للمتربعني بـ«بالزما الدم«

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت مق�ررة مجلس النواب، أم�س االثنني، من »كارث�ة كبرية« يف حال 
إنعقاد جلسة الربملان يوم األربعاء املقبل.

وقالت خديجة عيل، يف ترصيح صحفي، ان »جلس�ة الربملان س�تعقد يوم 
األربع�اء املقب�ل للنظر يف أم�ر االقراض لك�ن نظرا لتزايد ع�دد اإلصابات 
واملالمسني باإلضافة اىل النواب واملوظفني العاملني بقبة الربملان املعرضني 
لإلصابة ونقلها لآلخرين ما قد يولد }كارثة عظيمة{ إذا ما أخذنا املنظومة 

الصحية املشلولة يف مجلس النواب وبالعراق بشكل عام«.
وأضاف�ت ان »عىل مجلس النواب وبدالً من ان يس�بب ذل�ك كارثة صحية 
بإصاب�ة الن�واب او نقله�ا للحماي�ات والعامل�ني يف الربمل�ان ندع�و لعقد 

الجلسات إلكرونياً«.
وبين�ت عيل، »هن�اك عدد من الن�واب واإلعالمي�ني واملوظفني ق�د يكونوا 
مصاب�ني لكنه�م يجهلون إصابته�م واذا لم يتخ�ذوا االج�راءات الوقائية 
كإرتداء الكمامة او القف�ازات وغريها بالتايل ينرش املرض بدون ان يعرف 
ونحن تفادياً ألي إشكال صحي وحل مشكلة االقراض التي تشمل الرواتب 
وحتى ال نؤخر الوضع املايل للبلد واالقتصادي وتوقفه عىل تصويت النواب 

نرى لو ان الجلسات تكون الكرونية«.
وكانت رئاس�ة مجلس النواب وجهت بعقد جلسة للتصويت عىل مرشوع 
قانون اإلقراض الداخيل والخارجي يوم األربعاء يف تمام الس�اعة الواحدة 

ظهراً.
يذكر ان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، كشف عن عدد اإلصابات 
بفريوس كورونا يف الربملان، وقال يف ترصيح متلفز: إن هناك ست إصابات 
مؤكدة بفريوس كورونا بني الن�واب العراقيني، باإلضافة إىل 28 موظفا يف 

املجلس«.
وبني ان »ع�دد املوظفني يف مجلس النواب املصابني بفايروس كورونا كان 
22 وأصب�ح االن 28 موظفا بينهم مدير عام« مش�ريا اىل، ان »من الصعب 

عقد جلسات مجلس النواب اآلن«.
وتتصاع�د أع�داد إصابات ف�ريوس كورون�ا يف العراق بش�كل كبري خالل 
األسابيع األخرية، وأعلنت وزارة الصحة حتى األحد، تسجيل 1646 إصابة 
جديدة بالف�ريوس، ليصل عدد املصاب�ني إىل 30868، تويف منهم حتى اآلن 

1100 مصاب.

مقررة الربملان حتذر من »كارثة كبرية« 
يف حال انعقاد جلسة األربعاء

        بغداد / المستقبل العراقي

اإلثن�ني،  أم�س  الع�راق،  أطل�ق 
املرحلة الثالثة من عملية »أبطال 
الع�راق« ملالحق�ة فل�ول تنظيم 
داعش اإلرهابي يف بؤر وجوده يف 

شمال وغرب البالد.
وقال الناطق باس�م القائد العام 
للقوات املس�لحة يحيى رس�ول، 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، إن�ه »بتوجيه من 
رئي�س مجل�س ال�وزراء القائ�د 
العام للقوات املسلحة، وبإرشاف 
املش�ركة،  العملي�ات  قي�ادة 
انطلق�ت فجر هذا الي�وم اإلثنني 
عملية أبط�ال الع�راق / املرحلة 
الثالثة، لتطهري وتفتيش مناطق 
يف محافظة صالح الدين والحدود 
الفاصلة مع قي�ادات عمليات يف 
دياىل، س�امراء، كركوك من ثالثة 

محاور«.
وأش�ار إىل اش�راك قيادة القوات 
الربي�ة، يف قي�ادة عمليات صالح 
الدي�ن وقي�ادة عمليات س�امراء 
وقي�ادة عمليات دي�ال وقطعات 
من الفرقة املدرعة التاسعة ولواء 
القوات الخاص�ة يف العملية التي 
تشارك فيها أيضا قطعات قيادة 
قوات الرشط�ة االتحادية وقيادة 

فرقة الرد الريع وأفواج سوات 
والتكتكي.

املرحل�ة  أن  رس�ول  وأوض�ح 
الثالثة تج�ري يف ضوء معلومات 
اس�تخبارية دقيق�ة م�ن جميع 
الت�ي  االس�تخبارية  ال�وكاالت 
تش�رك يف ه�ذه العملي�ات التي 
تأت�ي بإس�ناد من ط�ريان قيادة 
الق�وة الجوي�ة وط�ريان الجيش 

وطريان التحالف الدويل.
وأض�اف أن »العملية تس�تهدف 
مس�احة 4853 ك�م 2، لغ�رض 
العن�ارص  ومالحق�ة  تفتيش�ها 
اإلرهابي�ة واملطلوب�ني والبح�ث 
عن أوكار داعش ورفع املخلفات 
األم�ن  ولتعزي�ز  الحربي�ة، 

واالستقرار يف هذه املناطق«.
وأعلنت بغداد القضاء عىل تنظيم 
داعش قبل نحو ثالث سنوات، بعد 
تقويض قدرات التنظيم اإلرهابي 
مناط�ق   2014 يف  احت�ل  ال�ذي 

واسعة من سوريا والعراق.
وخالل الس�نوات املاضية س�عى 
قت�ل  ال�ذي  اإلرهاب�ي  التنظي�م 
زعيمه يف عملي�ة نوعية أمريكية 
يف س�وريا العام املايض إىل إعادة 
تنظي�م صفوفه وش�ن هجمات 
يف  غالبيته�ا  ترك�زت  إرهابي�ة 

مناطق شمال وغربي العراق.

العراق يطلق »أبطال العراق« الثالثة: 
مالحقة »داعش« شامالً وغربًا 
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حمافظ بغداد: نحرض »100« دونم إلنشاء 
مدينة صناعية وسكنية

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ارض  قطع�ة  بغ�داد  محافظ�ة  تهي�ئ 
بمس�احة 100 دونم يف ناحية س�بع البور 
لالغ�راض الصناعي�ة والس�كنية بعد نقل 
النفاي�ات منها اىل منطق�ة النباعي ضمن 
جهوده�ا للحف�اظ ع�ى البيئ�ة ملواجهة 
فاي�روس كورونا. واوض�ح محافظ بغداد 
املهن�دس محمد جاب�ر العط�ا يف ترصيح 
صحفي ان محافظته بارشت تنفيذ حملة 
بناحي�ة س�بع البور لنق�ل النفاي�ات من 

ارض بمس�احة اكثر من 100 دونم كانت تضم 
االف االطنان من النفاي�ات اىل منطقة النباعي 
ش�مايل بغداد، الفتا اىل ان مديرية بلديات بغداد 
تج�ري حاليا مس�ح االرض وتعديلها وتهيئتها 
لتخصي�ص مدينة صناعية عليها وبما يس�هم 

بتش�غيل االي�دي العامل�ة، ولنق�ل الفعالي�ات 
الصناعية من املركز اىل االطراف. 

واش�ار املحافظ اىل اعداد خط�ة تتضمن تهيئة 
اراض بمس�احات كب�رة يف مناط�ق االط�راف 
لبناء مدن سكنية وصناعية بخدمات متكاملة 

عليها.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير النقل العراقي الكابتن نارص حسني بندر الشبيل، اليوم 
األح�د، تفعيل قان�ون الهيئة البحري�ة العراقية العلي�ا التي تتوىل 
االرشاف والرقابة عى تطبيق املعاير القياسية الدولية املعتمدة يف 
املجال البحري«.وبني الش�بيل يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
انه »نحن النتهاون يف تنفيذ قانون الهيئة البحرية النه انجاز كبر 
للقط�اع البحري العراقي كونه يؤس�س لرفع العل�م العراقي عى 
البواخر والس�فن الواف�دة إىل موانئنا وأعايل البحار كما س�ينظم 
القانون أنش�طة املالح�ة البحري�ة يف املياه العراقي�ة ، باالضافة 
إىل توف�ر فرصة عم�ل كبرة للقطاعني الع�ام والخاص يف املجال 
البحري« .وتابع » نس�عى لتوفر السبل الكفيلة والبيئة الحقيقة 
ألكم�ال متطلبات العمل بهذه الهيئة الت�ي ُتعنى بكل القطاعات 
العامل�ة يف البح�ر س�واًء كان�ت وزارة النفط او الدف�اع او البيئة 
وكذلك تشكيالت وزارة النقل او القطاع الخاص املعني باملوضوع 
.يذكر ان مزايا الهيئة البحرية كثرة منها منح صالحيات واسعة 

للموان�ئ العراقي�ة ، إىل جان�ب تمك�ني الهيئة م�ن املصادقة عى 
الشهادات البحرية للطواقم العراقية بعدما كانت السلطة البحرية 

األردنية هي التي تصادق شهادات العراق البحرية.

وزير النقل: نسعى لتفعيل قانون اهليئة البحرية لرفع 
العلم العراقي عىل البواخر يف أعايل البحار

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر النفط، ع�ن »تأهي�ل بنايتني يف 
املدينة الرياضية بالبرصة الستقبال املصابني 
بف�روس كورون�ا، الفت�ة إىل من�ح جامع�ة 
الب�رصة )100 ال�ف دوالر ( دعم�اً للتعلي�م 

االلكرتوني.
وق�ال وزير النفط، احس�ان عب�د الجبار، يف 
بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي« ، إن »وزارة 
النف�ط بارشت بإج�راءات تأهي�ل بنايتني يف 
املدينة الرياضية بمحافظة البرصة الستقبال 

املصابني واملشمولني بالحجر الصحي«.

وأضاف عبد الجبار، أن »هذه املبادرة  جاءت 
اس�تجابة لطلب محافظ البرصة ، بعد ازدياد 
املس�تجد،  املصاب�ني بوب�اء كورون�ا  أع�داد 
وس�تقوم ال�وزارة بتأهي�ل وتجهي�ز وتأثيث 
هذه األبنية باملستلزمات الرضورية وبصورة 
عاجلة، وبالتنسيق مع أدارة املحافظة وخلية 

األزمة والجهات الصحية«.
وأشار الوزير، إىل »قيام الوزارة يف وقت سابق 
االنتهاء من تأهيل شامل لثالثة أبنية باملدينة 
الرياضية لنفس الغرض وعى نفقة صندوق 
املناف�ع االجتماعي�ة ومبارشتها باس�تقبال 

املصابني واملشمولني بالحجر الصحي«.

من جهة أخرى، أفصح وزير النفط أحس�ان 
عب�د الجبار عن »تخصي�ص مبلغ )100 الف 
دوالر ( لدع�م التعلي�م االلكرتون�ي يف جامعة 

البرصة«.
وأك�د، ع�ى »رضورة دع�م القط�اع العلمي 
وخصوصاً يف هذه الظروف املعقدة والصعبة 
أنتش�ار جائح�ة كورون�ا  بس�بب خط�ورة 
املستجد ، والذي تعذر عى الطلبة الوصول اىل 
مقاعد الدراس�ة ، والتعوي�ض عنها بالتعليم 
االلكرتون�ي أو ع�ن بع�د ، وذل�ك  تطبيق�اً 
لتعليم�ات خلي�ة االزمة ، فضالً ع�ن حماية 

طلبتنا والهيئات التدريسية والعلمية.

وزير النفط يعلن تأهيل بنايتني باملدينة الرياضية 
الستقبال املصابني بـ »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

ت��رأس وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن منه�ل 
عزي��ز الخب��از  إجتماعاً ح�رضه مدراء 
عام�ني دوائ�ر مرك�ز ال�وزارة ومعاونيهم 
إضاف�ة اىل مدير عام هيئ�ة املدن الصناعية 
للتنمي�ة  العام�ة  املديري�ة  ع�ام  ومدي�ر 
الصناعي�ة ومعاونيه�م لإلط�الع عى واقع 
العمل الحايل لهذه الدوائر ومناقشة السبل 
الكفيلة للنهوض بها ، حيث شهد اإلجتماع 
اس�تعراض أنش�طة دوائ�ر مركز ال�وزارة 
واألقس�ام التابع�ة لها بش�كل مس�تفيض 
والحل�ول املقرتحة للمش�اكل الت�ي تواجه 
عمله��ا ».ووج�ه الوزي�ر خ�الل اإلجتماع 
برضورة تقديم كافة الدوائر خططاً رسيعة 
للستة أشهر املتبقية من العام الحايل لغرض 
اإلرتق�اء والنه�وض بعم�ل ه�ذه الدوائ�ر 

وإعادة مكانته�ا وهيبتها كما ووجه دائرة 
التخطي�ط بتقدي�م تقرير ش�هري يتضمن 
م�ؤرشات كف�اءة األداء لكافة التش�كيالت 
التابعة للوزارة مشراً اىل أهمية عمل دوائر 
مقر الوزارة وتحديد مس�ؤولياتها بوضوح 
منع�اً للتداخ�ل والتقاط�ع يف امله�ام فيم�ا 
بينها ».فضالً عن أهمية التعاون والتنسيق 
إلنج�از  الواح�د  الفري�ق  ب�روح  والعم�ل 
الواجب�ات املتعلق�ة بعم�ل كل دائ�رة كم�ا 
ووج�ه بعدم إطالق الترصيح�ات اإلعالمية 
غر املسؤولة او الترصيح بأسم الوزير ألي 
سبب كان كما وش�دد عى أن تتم مخاطبة 
مركز الوزارة من خالل دوائرها وكل حسب 
االختصاص والحفاظ عى رسية املعلومات 
واملراس�الت وعدم ترسيبها بأي ش�كل من 
االشكال وغرها من التوجيهات التي تصب 

يف مصلحة العم�ل .

وزيـر الصناعـة يوجـه بتقديـم خططـًا 
رسيعـة للنهـوض بواقـع الـوزارة ورشكاهتـا

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة، ع�ن كمية الحنطة املس�وقة 
ملوسم الحصاد الحايل 2020 .وذكر بيان للوزارة تلقته 
»املس�تقبل العراقي«،ان�ه »ومنذ انطالق التس�ويق يف 
العرشين من نيسان املايض شهدت الكميات املسوقة 
تصاعدا بالرغم من الظروف االستثنائية التي يمر بها 
البالد واالجراءات والوقائية التي اتخذتها الحكومة من 
فرض الحظر الصحي للحد من تفيش فروس كورونا، 
والصعوبات التي واجهتها الرشكة ومالكاتنا من جراء 
ذلك حيث اعدت خطتها التسويقية وناقشتها واقرتها 
ع�ر الدائ�رة االلكرتونية«.وأضاف ان�ه »وبالرغم من 
انتهاء التسويق يف محافظات الجنوب والوسط وبغداد 
بالكامل اال ان وترة التس�ويق تتصاعد بشكل واضح 
يف محافظ�ات ش�مال وغرب الب�الد وخاصة يف صالح 
الدي�ن ونين�وى وكرك�وك واالنبار وب�ارشاف ميداني 
م�ن وزي�ر التجارة ع�الء احم�د الجب�وري واملالكات 
املتقدم�ة املرشفة ع�ى الحملة يف محافظ�ات البالد«.
وأش�ار البيان اىل، ان »الرشكة وعر مواقعها استلمت 
اول الكمية املس�وقة يف محافظات الوس�ط والجنوب 
والتي تجاوزت املخطط البياني للمس�تلم املس�وق يف 
الع�ام املايض«.وبين�ت التجارة، ان »كمي�ات الحنطة 
بأنواعها واملس�وقة لغاية الس�بت املايض من الش�هر 
الج�اري تجاوزت الثالث مالي�ني ونصف طن، موزعة 
حنط�ة ناعمة درجة أوىل وحنط�ة ناعمة درجة ثانية 
) 280,598.88( ط�ن وحنطة درجة ثالثة )27,313( 
طن«.واستعرضت الوزارة يف بيانها ان »الكميات التي 
تم تسويقها ليوم 20 حزيران الجاري من العام املايض 
3 ماليني و162 الفاً و78 طناً موزعه }۲۸۱٤5٤۹{ طن 
حنطة ناعمة درجه اوىل و}۳۲۸5٤۷{ الف طن حنطة 
ناعمة درج�ه ثانية وحنط�ة درجة ثالث�ة }۱۸۹۸۱{ 
طنا«.وأكدت ان هذه االرقام »تصاعدت مع مقارنتها 
مع االرقام التسويقية لهذا املوسم وهذا دليل وبشائر 
خر للوصول لالكتف�اء الذاتي يف ظل الدعم الحكومي 
للمنت�ج الوطني وبارشاف مبارش م�ن رئيس الوزراء 
وتوجيهات�ه باس�تالم الحنطة خ�ارج وداخل الخطة 
التس�ويقية كون الب�الد تحتاج لتلك الكميات بس�بب 

الظروف العلمية واملالية الحالية.

التجارة تعلن كمية 
احلنطة املسوقة وتكشف 

زيادة عن العام املايض

    نينوى / زهراء علي

أجرى محافظ نينوى نجم الجبوري، أمس االثنني، جولة ميدانية، 
ملتابع�ة تطبي�ق املواطنني وأصح�اب املحال التجارية واألس�واق 

لإلجراءات الوقائية والتدابر االحرتازية.
وع�ر الجبوري ع�ن امتعاضه م�ن عدم تحمل بع�ض املواطنني 
للمس�ؤولية واهماله�م لتطبي�ق اإلج�راءات املفروض�ة لضمان 
س�المتهم وصحته�م ومنع تف�يش الوب�اء يف محافظ�ة نينوى، 
فيما وج�ه املرور والرشطة بمحاس�بة املخالف�ني بصورة جدية 

ومشددة.
وضمن مش�اريع تطوير الخدمات التي يتاب�ع تنفيذها محافظ 
نين�وى نجم الجبوري، قامت كوادر ش�عبة صيان�ة مديرية ماء 
االيم�ن بتفيذ م�رشوع صيانة واس�تبدال خطوط نق�ل املاء من 
2إن�ج اىل ٤إن�ج يف منقط�ة دور الس�كر باالضافة لل�رشوع بمد 

انابيب املياه ايل حي العامل.

حمافظ نينوى يتابع ميدانيًا تطبيق اإلجراءات 
الوقائية والتدابري ضد »كورونا«

   المستقبل العراقي/ الغانم

عقد محافظ واسط محمد جميل املياحي، أمس اإلثنني، اجتماعا 
للجن�ة العليا املصغرة لبحث تنفيذ خط�ة أمنية محكمة لحماية 

أبناء املحافظة.
وأش�ار املحافظ أن الخطة األمنية الجديدة سيتم تطبيقها ابتداء 
من ي�وم األربعاء الق�ادم، وتتضم�ن إجراءات جدي�دة يف الحظر 
الصح�ي الش�امل، وجمل�ة م�ن العقوب�ات والغرام�ات مع غر 
امللتزم�ني، إضاف�ة إىل خطة ط�واريء عاجلة يف حال - ال س�مح 
الل�ه- وصلت األم�ور إىل تداعي�ات غر محم�ودة لحماي�ة أبناء 

املحافظة بالقدر املمكن.
واثنى املياحي ع�ى التزام املواطنني باإلج�راءات كافة والتي من 
ش�أنها حفظ أرواحهم وابعاد املخاطر عنه�م، داعيا اآلخرين إىل 
مزيدا من االلتزام ال س�يما يف ظل الظروف الصحية التي تمر بها 

املحافظة بسبب جائحة »كورونا«..

    بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت األمانة العامة ملجلس الوزراء دائرة التنس�يق الحكومي، 
كافة الوزارات بجرد بيانات العقود واالجور اليومية.

مبين�ة ان هذا االج�راء يأتي تنفيذاً ملضمون ق�راري 315 و 337 
لس�نة 2019 لرتس�ل بعد ذلك اىل ديوان الرقاب�ة املالية االتحادي 

ليتسنى للديوان املذكور اخذ مايلزم.

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير التخطيط خالد بتال النجم، مع رئيس هيأة األوراق 
املالية واقع سوق األسهم ودورها يف معالجة األزمة املالية.

وذكر بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، ان »الوزير التقى 
رئيس هيأة األوراق املالية عالء عبدالحس�ني الس�اعدي، وجرى 
خ�الل اللقاء، بحث واقع عمل الهي�أة ودورها يف دعم االقتصاد 
الوطني يف ظ�ل األزمة الراهنة، والعمل عى تعديل قانونها، بما 
ينس�جم واهمية س�وق األوراق املالية، وتداول األس�هم، ودعم 

الرشكات املتخصصة يف هذا املجال«.
وأض�اف البي�ان ان »اللقاء ش�هد مناقش�ة عدد م�ن القضايا 
املتعلق�ة، بالواق�ع االقتصادي، وتوحيد الجه�ود باتجاه ايجاد 
الحلول واملعالجات لالزمة، وفك االختناقات ومعالجة املش�اكل 

البنيوية التي يعاني منها االقتصاد العراقي«.
وتاب�ع ان�ه »ج�رى خ�الل اللق�اء التأكي�د ع�ى متابع�ة ملف 
املس�اهمات الحكومية يف الرشكات العامة املساهمة املختلطة، 
وإمكاني�ة االس�تفادة من هذه املس�اهمات يف س�د جانب من 

النفقات،«.
واش�ار اىل »الدعوة العادة تقييم املوجودات الخاصة بالرشكات 
العام�ة اململوك�ة للدول�ة، بهدف الوق�وف ع�ى امكانات هذه 
ال�رشكات، ووض�ع اآللي�ات املناس�بة، لتحويله�ا إىل رشكات 
رابح�ة«، مؤك�داً عى »العمل عى تطوير الوس�ائل واألس�اليب 
املتبع�ة يف ت�داول األس�هم، بم�ا يس�هم يف توس�يع آفاقه�ا، 

ومساهمتها يف دعم التنمية يف العراق.

حمافظ واسط يعلن تطبيق خطة أمنية جديدة 

امانة جملس الوزراء تطالب كافة 
الوزارات بجرد بيانات العقود واالجور

التخطيط واألوراق املالية تبحثان واقع سوق 
األسهم ودورها يف معاجلة األزمة

    كربالء / المستقبل العراقي

بعد تزايد اعداد االصابات بفروس كورونا أعلنت مدينة س�يد األوصياء )عليه الس�الم( 
العرصي�ة للزائرين التابعة للعتبة الحس�ينية املقدس�ة تحويله�ا اىل موقع خاص برقود 
املصابني بس�عة ٤00 رسير.وقال مدير مدينة س�يد االوصياء مظفر محمد شعبان، انه 
»نظرا الرتفاع معدل االصابات بفروس كورونا، قررت إدارة مدينة سيد األوصياء )عليه 
الس�الم( العرصي�ة للزائرين التابعة للعتبة الحس�ينية املقدس�ة تحويلها من اس�تقبال 
املش�تبه به�م واملالمس�ني اىل موقع خ�اص برقود املصاب�ني بس�عة ٤00 رسير«.ونوه 
بانه�ا »وضعت أكثر من 200 غرفة بواقع رسيرين للغرف�ة الواحدة تحت ترصف وزارة 
الصح�ة«، الفتا إىل »توفرها خالل الفرتة املاضية أكثر من 59 ألف وجبة غذائية مجانية 
وتح�ت إرشاف دائرة الصحة يف كربالء املقدس�ة«.وأضاف، أن »األمانة أعلنت منذ ظهور 
أول إصابة بالجائحة وضع مدينة سيد األوصياء )عليه السالم( العرصية للزائرين تحت 
ت�رصف وزارة الصحة الس�تخدامها يف الحجر الصحي للمالمس�ني«.واوضح ان »العتبة 
وقفت جنبا اىل جنب مع القطاع الصحي، اذ استقبلت املشتبه بهم والوافدين واملالمسني 
م�ع تقدي�م افضل الخدمات له�م، عالوة عى انه�ا يف الوقت الحايل باتت تس�تقبل ايضا 
املصاب�ني بالف�روس، وتعمل مالكاتها بجه�د مكثف بالتعاون مع دائ�رة صحة كربالء 
املقدسة- قطاع الحسينية، وتقدم أفضل الخدمات من أجل الحفاظ عى صحة املصابني 
وجمي�ع الحاالت االخرى«.وأك�د، أن »املدينة ال تقترص عى اس�تقبال املصابني فقط بل 

املاليني من املشتبه بهم وعزلهم يف أماكن مخصصة لهذا الغرض.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغ�داد ع�ن القي�ام بحملة 
الرئيس�ية  الش�وارع  م�ن  ع�دد  لتعف�ر 
باالضافة اىل س�وق ش�عبي ضم�ن قاطع 

بلدية الشعب شمال العاصمة.
وذك�رت االمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »مالكاتها قامت 

بحمل�ة ليلية تم خاللها تعفر ش�ارع ابو 
القاسم الشابي وشارع عدن وشارع زين 
القوس وش�ارع فهمي املدرس مع تعفر 
س�وق ٤000 الش�عبي بواس�طة مداف�ع 
التعفر العمالقة املصنعة من قبل مالكات 
االمانة لدع�م جهود امل�الكات الصحية يف 
مواجه�ة جائحة كورونا وبالتنس�يق مع 

عدد من الجهات املختلفة.

حتويل مدينة سيد األوصياء التابعة للعتبة احلسينية 
املقدسة إىل موقع لرقود مصايب »كورونا«

امانة بغداد تعلن تعفري »4« شوارع 
رئيسية وسوق شعبي

بدعم من جنرال إلكرتيك.. 
افتتاح مستشفى ختصيص 

لألورام يف بغداد
    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح يف العاصم�ة بغداد، مستش�فى األندلس التخصيص ل�أورام ، مزوداً 
باحدث املعدات بالتعاون بني وزارة الصحة و رشكة جنرال الكرتيك.

وذكر بي�ان للرشكة تلقته »املس�تقبل العراقي«،ان »رشك�ة جنرال إلكرتيك 
للرعاية الصحية عملت عى تزويد معدات متطورة لتش�خيص الرسطان بما 
يف ذلك إنتاج حلول التتبع اإلشعاعي محلياً يف مستشفى األندلس التخصيص 
ل�أورام يف بغداد، أول مستش�فى خاص مجهز بالكام�ل من نوعه يف العراق 
وبالتعاون مع وزارة الصحة العراقية«.وقال عضو مجلس إدارة املستش�فى 
الدكت�ور يارس صري رؤوف  ان »املركز يتضم�ن ثمانية طوابق متخصصة 
لتشخيص وعالج األورام بما يف ذلك العمليات الجراحية و العالجات الكيماوية 
و االش�عاع و الطب النووي و باس�تخدام أحدث املعدات التي طورتها جنرال 
إلكرتي�ك للرعاية الصحية و رشكات متخصص�ة اخرى«.واوضح ان »املركز 
يضم أول منظومة سايكلوترون حديثة النتاج املواد اإلشعاعية لحلول التتبع 
اإلش�عاعي الكافية لتغطية احتياجات أجه�زة التصوير املقطعي باالنبعاث 
البوزيرتوني/التصوي�ر املقطع�ي بالكمبيوتر لتش�خيص أمراض الرسطان 
والقلب وغرها من الحاالت العصيبة يف العراق ، وسيدعم هذا املركز سرتاتيجية 
الحكوم�ة العراقية يف توفر مراكز بمواصفات عاملي�ة لرعاية املرىض داخل 
العراق دون الحاجة اىل الس�فر اىل الخارج«.وتابع البيان ان »جنرال إلكرتيك 
للرعاية الصحية زودت مجموعة واس�عة من أنظمة التش�خيص بما يف ذلك 
التصوي�ر بالرنني املغناطي�ي وأجهزة التصوير املقطعي وكامرات أش�عة 
)غام�ا( ومعدات التصوير الش�عاعي للث�دي وأجهزة قي�اس كثافة العظام 
ووحدة متطورة للتصوير باألمواج فوق الصوتية«.ويضم املستشفى احدث 
االجهزة املتعلقة بالعالج االشعاعي و من كريات الرشكات العاملية وسيكون 
الفتتاح مستش�فى األندلس التخصيص لأورام فوائ�د اجتماعية هامة عر 
توفر خدمات الرعاية الصحية الحديثة و املتكاملة ملرىض الرسطان وبالتايل 
الحد من الحاجة للس�فر إىل الخارج وخاصة يف ظل انتش�ار وباء كرونا.من 
جانب�ه، ق�ال مدير جن�رال الكرتيك للرعاي�ة الصحية يف الع�راق فراس عطا  
ان�ه »انطالقاً م�ن مكانته كأول مركز خاص لتش�خيص األورام وعالجها يف 
العاصمة بغداد فإن مركز األندلس لعلوم األورام س�يضمن تس�هيالت كبرة 
للمواطنني العراقيني ، وال ش�ك بأن التش�خيص املبكر يعتر عنرصاً حاسماً 
يف معالج�ة الرسط�ان والعديد من األم�راض األخرى«.واوض�ح انه »بفضل 
املركز الجديد، س�يتمكن املرىض من االستفادة من خدمات تشخيص عاملية 
املس�توى دون الحاجة إىل الس�فر للخارج«.وتتعاون جنرال إلكرتيك للرعاية 
الصحي�ة حالياً مع مرك�ز األندلس لعلوم األورام لتش�غيل املعدات الجديدة، 
كم�ا س�يخضع األطباء والخ�راء يف املستش�فى إىل دورات تدريبية متقدمة 

الستخدام هذه األجهزة.

خلية األزمة احمللية أعلنت عن قرارات هامة ووجهت حتذيرًا للبصريني

حمافظ البرصة حيذر السكان  جمددًا من خطورة »كورونا« ويدعو اإلعالم إىل تنفيذ محالت توعية
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

جدد محافظ البرصة املهندس أسعد عبداالمر 
العيداني تحذيره للمجتمع البرصي برضورة 
االلت�زام بالحظ�ر الذي س�يبدأ مس�اء اليوم، 
مؤك�دا عى رضورة أن يش�ارك اإلعالم بحملة 

تثقيفية كبرة بهذا اإلطار.
وق�ال العيدان�ّي إن »التحذي�رات والتوجيهات 
الت�ي نصدرها ألهلن�ا يف البرصة، نس�عى من 
خالله�ا نق�ل ص�ورة حقيقي�ة ع�ن الواق�ع 
ورضورة الت�زام الجمي�ع بالحظ�ر الش�امل 
الذي س�يبدأ عند الساعة الس�ابعة من مساء 
اليوم وحتى مس�اء األحد القادم«، الفتا إىل أن 

»األوضاع صعب�ة ويج�ب أن يتكاتف الجميع 
لعب�ور هذا األزمة العس�رة يف حياة العراقيني 

جميعا«.
وأض�اف، إن »اإلع�الم ب�كل صنوف�ه وجهاته  
واركانه رشيك مه�م يف مواجهة أزمة كورونا، 
فدور االعالم خ�الل الفرتة املاضية كان كبرا، 
واملخاط�ر  التوجيه�ات  توصي�ل  يف  وس�اهم 
للمجتمع البرصي، والبد اس�تذكارهم يف هذه 

املناسبة«.
ودعا محافظ البرصة، وس�ائل االعالم العاملة يف 
الب�رصة تنفيذ برامج تثقيفي�ة عالية واحرتافية 
إليص�ال رس�الة واضحة للمواطن�ني عن املرحلة 
االلت�زام  ورضورة  به�ا،  نم�ر  الت�ي  الصعب�ة 

بالتعليمات الصحية خالل الفرتة القليلة القادمة 
من اجل االنتصار عى املرض.

إىل ذل�ك، أعلن رئيس خلية األزمة املحلّية محافظ 
الب�رصة خ�الل مؤتم�ٍر صح�ايفٍّ أعق�ب اجتماع 
الخلي�ة، ع�ن ق�راراٍت هام�ٍة تخص اإلج�راءات 

الوقائّية واالحرتازية من جائحة كورونا.
وقال العيدانّي يف املؤتمر:

1. حظر تام للتجوال يبدأ من مس�اء الغد الثالثاء 
إىل صباح يوم األحد.

2. الس�ماح فق�ط ملح�الت امل�واد الغذائّي�ة ومن 
ضمنها األفران واملخابز.

3. إغ�الق املحافظ�ة بالكامل أم�ام الوافدين من 
باقي املحافظات.

٤. الس�ماح بالتج�وال لإلعالمي�ني العامل�ني يف 
القنوات الفضائية املرئية واملس�موعة الرس�مية 

فقط، وضمن إطار العمل املكلف به.
5. تخصيص مستشفى املوانئ الحتواء املصابني 

بفروس كورونا.
وأك�د محافظ الب�رصة إن “الوض�ع يف املحافظة 
خط�ر جداً، وعى املواطن أن يعي هذه الخطورة 
ويساهم بمواجهة فروس كورونا والوقاية منه، 
فهناك 51 طبيب أصيب بالفروس، وإصابة 220 
منتس�ب بالكوادر الصحّية”، منوهاً إىل “رضورة 
االلت�زام بحظ�ر التج�وال الق�ادم لخمس�ة أيام 
حت�ى نحافظ ع�ى أرواحنا ونس�اهم بالحد من 

اإلصابات”.



www.almustakbalpaper.net العدد )2162( الثالثاء  23  حزيران  2020 ثقافة4

حممود درويش يف »فرانس ٢٤«... بعيون أصدقائه
           فاتن الغرة

الكت�ب  »مق�رة  صاح�ب  رحي�ل 
املنسية«.. خريطة ثقافية لرشلونة

أحمد عبد اللطيف
ح�ن كتب خورخ�ي لويس بورخس 
عن املكتب�ة باعتبارها تمثيلاً للعالم، 
�ا موازياً�ا  والكت�اب باعتب�اره واقعاً
للواق�ع املعيش، كان يبدو أنه اخرتق 
�ا أدبي�ة جدب�اء س�يلقي فيه�ا  أرضاً
بذرت�ه الوحي�دة لتجف يف س�لم بعد 
ذل�ك. ثم�ة ُكّت�اب هك�ذا، يفتح�ون 
�ا وحي�داًا لهم لك�ن ال يعبدونه  طريقاً
ا كأرض بعيدة.  لغريهم، فتب�دو دائماً
لك�ن النظ�رة األوىل إىل أدب بورخس 
لن تك�ون نظرة منصف�ة، تحتاج إىل 
النظ�رة التاريخية لتقيي�م التجربة. 
مجد الكاتب، يف أحي�ان كثرية، يأتيه 
من األجيال التالية له، حن يستغلون 
املادة التي صنعه�ا بيده، فيطورون 
ب�ن  وم�ن  عليه�ا.  ويبن�ون  فيه�ا 
الُكّتاب الذين اس�تفادوا من بورخس 
واس�تعملوا مادته الخام وطوروها، 
الكات�ب اإلس�باني كارل�وس روي�ث 
ثاف�ون، ال�ذي رحل ع�ن عاملنا أمس 
الجمعة 19 يونيو/حزيران برسطان 
القولون، بع�د أن أتم رباعية »مقرة 
الكت�ب املنس�ية« الت�ي انطلقت من 
»ظ�ل الري�ح« )2001( )أكثر الكتب 
�ا بع�د كت�اب »دون  اإلس�بانية مبيعاً
كيخوتي�ه دي ال مانتش�ا« الش�هري( 
ثم »لعبة امللك« و«س�جن السماء« 

وانتهت ب�«متاهة األرواح«.

بن البولييس والرفيع
ا  كانت لعب�ة ثافون الرسدي�ة مزيجاً
م�ن األدب الرفي�ع واألدب القوط�ي، 
وفيم�ا كان يس�تلهم الكت�ب كرم�ز 
ثقايف من ناحي�ة وذريعة رسدية من 
ناحي�ة أخ�رى ليعي�د ق�راءة تاريخ 
برش�لونة، مدينت�ه، كان يعتمد عىل 
التشويق والحبكة البوليسية، ليشيد 
عامل�ه الخاص، وهو عالم فانتازي يف 
أف�كاره وواقعي يف محتواه، يس�لط 
الضوء عىل برش�لونة الحرب األهلية 
والفرانكوي�ة ليحكي حي�وات أناس 
عانوا من الديكتاتورية وحكم الحديد 
والنار. لكن ثافون ال يبني عمله عىل 
الحكاي�ة الك�رى، بمصطلح ليوتار، 
إنما يذهب إىل ما هو فردي وهاميش 
وش�خيص ليبني رؤيت�ه الكاملة عن 
حكاي�ات  ع�ر  التاريخي�ة  املرحل�ة 
صغرية سُتش�يد من تلقاء نفس�ها، 

ا تكنيك ألف ليلة وليلة، التي  مستلهماً
سبقه إليها بورخس، ليكون الكاتب 

األرجنتيني إحدى مرجعياته.
الرواي�ة  م�ن  الجدي�دة  النس�خة  يف 
الثقافي�ة الت�ي كتبه�ا ثاف�ون، كما 
كتبها ريكاردو بيجليا وكذلك روبرتو 
بوالنيو، يؤس�س الكات�ب الكتالوني 
للسلس�ة يف الحك�ي والتخ�ي ع�ن 
ا  اللغوي�ة، منترصاً املج�از والزخرفة 
للغة أقرب للحكي الشفاهي. تنطلق 
»ظ�ل الريح«، أفض�ل تمثيل لتوجهه 
األدب�ي ولتص�وره الجم�ايل، من أب 
يق�ود طفله إىل م�كان رسي ليعرفه 
إليه، امل�كان مكتبة مهجورة ال تضم 
إال الكت�ب املنس�ية، مكتب�ة ه�ي يف 
حقيقتها مقرة، ويطلب من االبن أن 
يختار كتاباًا. باختيار كتاب، بلمس�ه 
وقراءت�ه، نلمس روح كاتب�ه ونعيد 
الكتاب إىل الحياة. يبدو مدخل الرواية 
ا مع رواية »مئة عام من العزلة«  تناصاً
حن يحم�ل األب االب�ن ليتعرف عىل 
الثلج للم�رة األوىل. تلتق�ي الروايتان 
يف الرحلة القصرية التي بعدها تتغري 
حياة األبطال، طريقة تش�به طريقة 
الطائر حن يعلم صغريه الطريان، ثم 
يطلقه ليتعرف ع�ىل العالم بمفرده. 

ويف رحل�ة »دانيي�ل« الطفل يف مقرة 
الكتب املنسية تتولد رواية أخرى هي 
الكتاب نفسه الذي اختاره، وحكاية 
كاتب�ه، لينكش�ف م�ن وراء الكتاب 
تاريخ برشلونة املختبئ، كأن الكتاب 
لم يكن إال نافذة مفتوحة عىل أرسار، 
كما يف »اس�م ال�وردة« ألمرتو إيكو، 
ف�كل رس يق�ود إىل آخ�ر، بداي�ة من 
األب ال�ذي يطلب من االب�ن وعداًا بأال 
يخر أحداًا بما سرياه، لتكون الرواية 
محض أبواب تفتح عىل أبواب، طرق 
ت�ؤدي إىل ط�رق، ويف األثناء تتش�يد 

الحكاية الكرى وتكتمل اللوحة.

خريطة ثقافية
يف الخريط�ة الثقافية اإلس�بانية لن 
نج�د ذك�راًا الفتاً�ا لكارل�وس روي�ث 
ثافون، إذ صّنفته الصفحات الثقافية 
بالصحف ككاتب بيس�ت سيلر، ولم 
تتناول�ه الدراس�ات النقدي�ة بجدية 
تليق باتس�اع رقعة قرائه ومبيعاته، 
ب�ل ل�ن يش�فع ل�ه البع�د التاريخي 
والثقايف يف أعماله ليعتره النقاد من 
قامات األدب املكتوب باإلسبانية مثل 
خوان خوس�يه مياس أو بيل ماتاس 
أو خابي�ري ماري�اس أو م�ن األجيال 

التالية مثل أجوستن فرنانديث مايو 
أو خورجى جاريون أو س�ريخيو دل 
مولينو أو إلبريا نبارو وأندريس باربا. 
للخريطة األدبية يف إسبانيا رشوطها 
القاس�ية، من حق الجميع أن يكتب 
م�ا دام له ق�راء، ومن ح�ق النقد أن 
يقّي�م التجرب�ة بم�دى إضافتها لفن 
الرسد ع�ر التجديد والتجريب وليس 
من خلل إعادة إنتاج القيم الجمالية 
الس�ابقة وصبها يف قالب مس�تهلك. 
ثريبانت�س  بلغ�ة  الكتاب�ة  ليس�ت 
س�هلة، تحقيق مجد فيها غري متاح 
إال ألصح�اب التج�ارب الكب�رية، فل 
يأت�ي التكري�س إال بعد فت�ح نافذة. 
ربم�ا لذل�ك ال تتوق�ف املس�ألة عىل 
نرش كتاب، وال ع�ىل مقروئية القراء 
والظه�ور اإلعلمي، ف�كل ذلك متاح 
ما دامت ذائقة القراء ارتضته، هكذا 
باملنطق املا بعد حداثي الديمقراطي، 
حيث إتاح�ة كل يشء، لك�ن اإلتاحة 
هن�ا، باملنطق الحداث�ي، لها معايري. 
يف  بالطب�ع،  التش�كيك،  يمك�ن  ال 
موهب�ة ثافون، لك�ن األصال�ة التي 
ينتظره�ا النقاد لم يتمتع بها، كانت 
ا من أعمال آخرين، من  أعماله خليطاً
بورخ�س وماركيز وإيك�و، وأفكاره 

إع�ادة إنت�اج. النقد اإلس�باني ليس 
ض�د »إع�ادة الكتاب�ة« أو »التناص« 
لكن ذلك حن يح�دث يكون بإضافة 

أصيلة للكاتب.
لكن الحقيق�ة أن ثاف�ون، بعيداًا عن 
إسبانيا، صنع مجداًا ال يمكن تجاهله: 
صنع خريطة ثقافية لرشلونة يمكن 
م�ن خلله�ا التج�وال يف املدين�ة ويف 
أماكنه�ا الثقافي�ة ومكتباتها بحيث 
تغ�دو جولة س�ياحية، إنه�ا تعريف 
جدي�د للمدين�ة، اكتش�اف من خلل 
عن ابنه�ا املغرتب، واتب�اع لخطوط 
حنينه. منذ أوائل التسعينيات، اختار 
ثاف�ون أن يعيش يف ل�وس أنجلوس، 
ألدب  إديب�ى  بجائ�زة  ف�از  أن  بع�د 

الفتي�ان برواي�ة »أم�ري الضب�اب«، 
ليكون قريباًا من السينما التي أحبها، 
وهن�اك حص�ل ع�ىل منح�ة لكتابة 
الس�يناريو الس�ينمائي س�محت له 
بالبقاء م�ن عام 94، وهناك ش�اهد 
للم�رة األوىل املكتب�ات املهج�ورة، ما 
ألهمه فكرة »مقرة الكتب املنسية«، 
فنقله�ا إىل مدينته عر الخيال ليمنح 
لرشلونة يف الواقع، كما منح للكتاب 
يف الرواي�ة، حي�اة جدي�دة. يف ل�وس 
طفولت�ه  ثاف�ون  اس�رتد  أنجل�وس 
يف س�تينيات الق�رن املايض، قس�وة 
الحياة يف ظل الفرانكوية، لكنه فّضل 
أن يذه�ب أبعد يف الزم�ن لينطلق من 
األربعيني�ات ويغطي ف�رتة حرجة يف 

التاريخ اإلس�باني، ومن وجهة نظر 
طفل. هنا انترص ثافون للنوستالجيا، 
كت�ب عن مدينة طفولت�ه وليس عن 
مدينة لوس أنجلوس، مدينة شبابه. 
بإش�ارات تم�أ »ظل الري�ح« يمكن 
الس�ري يف املدينة واكتش�افها وإعادة 
تركي�ب حكايتها. هذا مج�د ثافون، 
وهذا مجد األدب الذي يجب أن يلتفت 
إليه النقاد أو األجيال الجديدة منهم، 
ليعيدوا النظر يف أدب مختلف ينترص 
للحكاي�ة يف صورتها البكر، ويتفاعل 

مع األدب السابق عليه.

ثافون والوسط األدبي  
ع�اش ثاف�ون م�ا يقرب م�ن نصف 
حياته يف الواليات املتحدة، وباستثناء 
»أم�ري الضب�اب«، كت�ب كل أعماله، 
أهمها رباعية »مقرة الكتب املنسية« 
)ترجمها معاوية عبد املجيد للعربية 
ل�دار الجم�ل(، يف أمريكا الش�مالية. 
ورغ�م زيارات�ه املتع�ددة إلس�بانيا، 
لرش�لونة  باالنتم�اء  وش�عوره 
بالتحديد، إال أنه كان يتجنب االتصال 
أو الظه�ور يف األوس�اط األدبية. ويف 
ا  ا الذعاً »لعب�ة امل�لك« يوج�ه انتق�اداً
للعالم األدبي، ف� 1% منه أدبي و%99 

عالم، بحسب تعليقه.
اعتق�د ثاف�ون ب�أن الوس�ط األدبي 
مبني عىل أساس االحتياج واملصالح 
الش�خصية وليس عىل أس�س املتعة 
بداخل�ه، كم�ا رصح يف ح�وار قدي�م 
لجري�دة »البايي�س« اإلس�بانية، ما 
ل�م يجذب�ه في�ه وفّضل البق�اء عىل 
هامش�ه. ولعل من آرائ�ه الحادة ما 
رّصح ب�ه ع�ن أن الكت�اب املوهوبن 
والكتاب�ة الرفيع�ة أصب�ح مكانه�م 
التلفزيون والس�ينما، ولم يبق لأدب 
إال امليديوكري�ة، وأن التلفزي�ون اآلن 
يع�ادل م�رسح شكس�بري. لذل�ك، ال 
يغي�ب البعد الس�ينمائي عن أعماله، 
وتأثريه كسيناريس�ت يب�دو جلياًا يف 
اإلثارة والتش�ويق والقطع، االعتماد 
املرس�ومة  الص�ورة  ع�ىل  الكب�ري 
ا  كمشهد. ما اعتره الكثريون »نقصاً
يف أدبي�ة« أعماله، كانت بالنس�بة له 
س�مات جمالية ثابت�ة ومتكررة من 
عم�ل آلخر.يف ال�� 55، وبع�د عامن 
م�ن الرصاع م�ع رسط�ان القولون، 
األبدي�ة  للراح�ة  ثاف�ون  استس�لم 
ليس�تقر املطاف بجس�ده يف مقرة، 
لتظ�ل روح�ه س�اكنة يف كل كتب�ه، 
يستخرجها القراء كلما قرأوا له، كما 

كان يعتقد وكما نظن.

حممود درويش.. حياة لـم يشهرها أمام الناس
           محمد بنيس 
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ثم�ة ذكري�ات ولحظات ومواق�ف يف الحياة 
يستعيص نس�يانها أو إخفاء الجميل منها. 
ذلك ما استخلصته من حياتي، ومن تفاعي 
مع كتاب وأدباء وفنانن. اس�تخلصت، وأنا 
أعلّ�م نف�يس كيف أق�اوم الجح�ود واإللغاء 

السائدين يف حياتنا الثقافية. 
وكانت وفاة محمود درويش صدمة أيقظت 
من جديد عوالم تقاس�متها وإياه عر أكثر 
من ثلثن سنة. ويف الحاالت جميعها ظل ما 
مىض يتجاذب، خ�لل األيام األوىل من رحيل 
محمود درويش عنا. عىل أنني، هنا، أريد أن 
أقدم ش�يئااً م�ن الوقائع الفري�دة يف ثقافتنا 
العربية الحديثة التي عش�ناها معااً بأنفاس 
ملحمي�ة. أعن�ي هن�ا اس�تضافة محم�ود 
دروي�ش ملجلة »الثقافة الجدي�دة« يف مجلة 

»الكرمل«. 
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»الثقاف�ة الجدي�دة« مجلة مغربي�ة، أدبية، 
فكري�ة، فنية، كن�ت مديرااً مس�ؤوالاً عنها، 
وإىل جانب�ي هيئ�ة تحرير مؤمن�ة بالفكرة. 
انطلق�ت املجل�ة س�نة 1974 بعددها األول 
واس�تمرت يف الصدور عرش س�نوات. غابت 
ع�ن الحي�اة الثقافي�ة ح�ن أص�در وزي�ر 
الداخلي�ة الس�ابق إدريس الب�رصي يوم 25 
يناير 1984 أمرااً بتوقيفها، عىل إثر األحداث 
الدامية الت�ي تفجرت ي�وم 19 يناير يف عدة 
م�دن مغربية. وم�ن نتيج�ة التوقيف، تمت 
مصادرة نسخ العدد الثلثن الذي كان صدر 
يف ديس�مر 1983 وحجزه�ا م�ن الس�وق. 
اختص�ار ال يكفي ملن لم يس�بق له أن عرف 
ه�ذه املجلة املغربية وما كان لها من دور يف 
إحداث حركية مس�ت الثقاف�ة املغربية، بن 

السبعينيات والثمانينيات. 
ب�ن الحزن الذي يبلغ الح�داد عىل التوقيف، 

وب�ن الرع�ب م�ن تدمري م�ا ه�و أكثر من 
مجه�ود، س�ارعت إىل املطبع�ة. تطلعت إىل 
امل�كان املخصص للتصفي�ف فرأيت ملفات، 
ثم ب�ادرت ووضعت ي�دي عىل املل�ف األول، 
الذي تب�ن يل من خلل لونه أنه ملف املجلة. 

حملت املواد كما هي وغادرت املطبعة. 
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يف مس�اء االثن�ن من األس�بوع امل�وايل، رن 
الهات�ف من تونس. ص�وت محمود درويش 
وهو يس�ألني عن مصري م�واد العدد الجديد 
من املجلة. ذكرت ل�ه أنها موجودة، وأغلبها 
بحوزتي. وهي خاصة عن املس�ألة الثقافية 
يف املغ�رب. مبارشة، ومن دون أي تلكؤ، قال 
يل إن مجلة »الكرمل« مس�تعدة الس�تضافة 
»الثقاف�ة الجدي�دة« يف عدده�ا الجاهز. ثم 
أض�اف: »يمكنني أن آتي ش�خصيااً إىل الدار 

البيضاء ي�وم الخميس، وأتس�لم املواد منك 
يف حدود يومن ألعود يوم الس�بت«. شكرته 
بحرارة وقلت له إنني س�أكون بانتظاره يف 

املطار. 
لم أنتظر. يف الصباح الباكر لليوم املوايل، قبل 
الثامنة، يف بيت عبد الله راجع اجتمعنا. عبد 
الله راجع ومحمد البكري ومحمد العشريي 
وأن�ا. تكلمن�ا بش�أن االس�تضافة واعترنا 
موق�ف محم�ود دروي�ش انتص�ارااً عىل من 
يريدون إبادة »الثقافة الجديدة« وهذا العدد 

بالذات. 
ي�وم الخمي�س ظه�رااً وص�ل محم�ود م�ن 
تونس. اس�تقبلته يف مط�ار محمد الخامس 
واتجهنا مب�ارشة إىل بيتي. عندما دخل وجد 
خلي�ة تعمل من دون توق�ف. كان فرحااً بما 
قمن�ا به. يومان من العم�ل املتواصل، نعمل 
ونضحك. نرى السماء صافية أمامنا ونتابع 

العم�ل. كن�ا كما لو عثرنا ع�ىل كنز يف أرض 
جرداء. كؤوس القهوة. واألتاي. والسجائر. 
بري�ق يف عيونن�ا فرحااً بما ننج�ز. ومحمود 
ي�كاد ال يفارقن�ا. ينظ�ر إلين�ا ونح�ن نعيد 
الكتاب�ة أو نق�وم بالتصحي�ح. يأخ�ذ مواد 
ويقرأه�ا أو يراجعه�ا. يرتب معن�ا. ينظم. 
يعلق ع�ىل مقاط�ع أو فق�رات. وضحكاتنا 
ترتف�ع. فنح�ن يف عملن�ا نن�ى ما ق�ام به 
الس�يد الوزير. وننى الرعب الذي عش�ناه 
من فق�دان املواد. اآلن حلمن�ا يف إصدار هذا 
امللف الفريد قريب من التحقق. عملنا دائب. 

يومان من العمل بحضور محمود. 
يوم الس�بت صباحااً، حوايل الس�اعة الثانية 
ع�رشة، كان امللف جاهزااً. لم أصدق الرسعة 
التي أنجزنا به�ا العمل وأنا أرى امللف ينتقل 
م�ن ي�دي إىل ي�دي محم�ود دروي�ش، مادة 
م�ادة. الكلُّ مهي�أ بوضوح وأناق�ة ال يبقى 

معهما س�وى القي�ام بالتصفي�ف النهائي. 
تل�ك الحوارات املطولة مع عب�د الله إبراهيم 
وعب�د الل�ه كن�ون ومحم�د عاب�د الجابري 
وعب�د الل�ه العروي، مح�اور لم يس�بق من 
قب�ل تناولها أو البحث فيها. هناك أيضااً عبد 
الكب�ري الخطيبي ومحمد عياد وعبد اللطيف 
اللعب�ي وأحم�د الرضاون�ي ومحمد ش�بعة 
ومحم�د القاس�مي وأن�ا. حق�ول يف البحث 
العلمي والتاري�خ الثقايف الوطن�ي والقراءة 
والنقد األدبي والفنون التشكيلية. كل ذلك يف 
ملف انتقينا مواده بعناية من أجل أن يكون 
مدخ�لاً موس�عااً إىل إعادة التفكري يف أس�ئلة 

التحديث الثقايف يف املغرب. 
ويف الع�دد الحادي عرش من مجلة »الكرمل« 
الص�ادر بنيقوس�يا يف ربي�ع 1984، نرشت 
م�واد الع�دد يف مل�ف مس�تقل تح�ت اس�م 
املجلت�ن مع�ااً بعنوان »الثقاف�ة يف املغرب«، 
يف 160 صفح�ة. وق�د وضع محم�ود كلمة 
تقديمية مرنة، جاء فيها »هذا امللف الخاص 
عن املس�ألة الثقافية يف املغ�رب، تم إنجازه 
نتيجة التعاون ب�ن مجلة »الكرمل« ومجلة 
»الثقاف�ة الجدي�دة« املغربي�ة، ولكن توقف 
الزميلة املغربية عن الصدور جعل »الكرمل« 

تنفرد بنرش أهم موضوعات امللف«. 
وكان توزيع العدد حدثااً. سبعة آالف نسخة 
وصلت إىل املغرب وبيعت يف وقت وجيز. وكما 
كان محم�ود دروي�ش نبيلاً باتخ�اذ موقف 
التضام�ن، كان، كم�ا عرفت�ه، كريم�ااً م�ع 
املجلة، حيث تكفل بتس�ديد دي�ون املطبعة 
ع�ىل املجل�ة وقيمته�ا بلغ�ت آنذاك س�بعة 

وعرشين ألف درهم.
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اس�تضافة عدد م�ن »الثقاف�ة الجديدة« يف 
»الكرم�ل« كان تعبريااً ع�ن موقف التضامن 
م�ع قضية ثقافية ومع حري�ة التعبري. وأنا 
أحتفظ ملحم�ود درويش بهذا املوقف النبيل، 

وأظن أن الثقافة املغربية ستذكره له. 

لق�د كان محم�ود من بن أب�رز الواعن بما 
أخذت الثقاف�ة املغربية تضيفه من جديد يف 
الفكر واإلبداع والدراس�ة والبحث إىل الحياة 
الثقافي�ة العربي�ة. وه�و كان قريب�ااً م�ن 
املغاربة، يرتبط بعدد منهم ارتباط الصداقة 

ويقرأ لهم ويتبادل وإياهم التقدير. 
ويف االس�تضافة م�ا ه�و دال يف زم�ن كان 
التضامن فعلاً يواصل املقاومة الثقافية بن 
أف�راد ليس لهم س�وى كفاءاتهم وجرأتهم. 
بهذا أس�تعيد تلك اللحظة، ال أتذكرها ملجرد 

الحنن أو التفاخر. 
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تضامن محمود دروي�ش مع قضية ثقافية 
يف املغ�رب. وهي تش�ري إىل أن ملحم�ود حياة 
لم يكن يش�هرها أمام الناس. كان لسلوكه 
أشكال من املقاومة. هو كذلك كان. بطريقته 
هو ويف مناطق وب�لد، ومع عدد من الكتاب 
واملثقف�ن ويف علقات�ه االجتماعي�ة الت�ي 
أنا ش�اهد عىل بعضه�ا. وأصدق�اء محمود 
درويش األوفياء يف أكث�ر من مكان يعرفون 

هذا الركن الظليل من حياته. 
حي�اة محم�ود درويش به�ذا املعن�ى غنية 
مثلما ه�ي أعمال�ه الش�عرية والنثرية عىل 
الس�واء. وإذا كنت من بن الذين ال يخلطون 
بن حي�اة الكتاب وأعماله�م، فإنني أجدني 
ع�ىل وفاق مع الذي�ن يرون أن م�ا يقوم به 
كت�اب ومثقف�ون من أج�ل كرام�ة الثقافة 
وحريته�ا فعٌل يحتاج ه�و اآلخر إىل التدوين 
والتعريف. أس�تعيد تل�ك اللحظة يف صورها 
املتش�ابكة. وأنتخب من تلك الص�ور ما أود 
أن يبق�ى اعرتاف�ااً حيااً بم�ا كان ملحمود من 
قيم إنس�انية رفيعة هي من صميم سلوكه 
ومواقفه مع املثقفن ومع س�واهم. كلمات 
الحرية والوفاء كانت بداية سفر آخر، مقبل 
من املستقبل، يف ليل لم أتنازل فيه عن معنى 
الكلم�ات. ولي�س يل غ�ري الوفاء مل�ا كنت يا 

محمود وما فعلت.
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بروتوكوالت قانون قيرص
           محمد شريف أبو ميسم 

كي�ف للعق�ل أن يص�ّدق م�ا يق�ال عن 
يس�تغرق  أمريك�ي  قان�ون  م�روع 
إع�داده وتريع�ه والتوقي�ع علي�ه ثم 
دخول�ه حي�ز التطبيق خمس س�نوات، 
ع�ى أن�ه يس�تهدف حماي�ة املدنيني يف 
سوريا ووضع حد للحرب فيها؟ بعد أن 
أكل�ت نريان الح�رب اآلالف من املدنيني، 
املالي�ني،  وتهج�ري  بهج�رة  وتس�ببت 
وتدمري املدن وقتل مالمح الحياة. واملثري 
للدهشة والسخرية، أن يكرر البعض ما 

يق�ال: ان قان�ون قيرص - ال�ذي قدمت 
مس�ودته للكونغرس يف الع�ام 2016 - 
يحمل أبع�ادا انس�انية لحماية املدنيني 
واملعتقل�ني وإجبار النظ�ام عى إيقاف 
الح�رب، فيم�ا يتم تجاه�ل القصدية يف 
تعطيل تريعه حتى العام 2019، ومن 
ث�م إيقاف تنفي�ذه لنحو س�نة ونصف 
الس�نة، فيما يكاد شبح املوت والخراب 
أن ينه�ي وظيفته بج�دارة يف هذا البعد 

الزمني بأغلب املدن السورية. 
فه�ل ثم�ة ش�ك أن م�ا حص�ل يف هذه 
الس�نوات الخمس كان هدف�ه تكريس 

تداعيات الحرب عى مدار تسع سنوات؟ 
وأن هدف إدام�ة الح�رب وتمويل آلتها 
وتوس�يع رقع�ة الخ�راب ألط�ول وقت 
ممك�ن يف بلد ظل خ�ارج الرسب - وهو 
يرفع شعار تحرير األرض املحتلة - كان 
بهدف تدمري إمكانيات هذا البلد وإعادته 

اىل الخلف بعيدا عن املواجهة؟  
ولسنا هنا بصدد مناقشة شكل النظام 
الس�يايس وطبيع�ة الحك�م يف س�وريا، 
ولكنن�ا بص�دد البحث ع�ن رس تطبيق 
ه�ذا القانون يف هذا الوق�ت تحديدا عى 
ش�عب عرف بثقاف�ة الع�داء الرسائيل، 

بمعن�ى أننا نحاول الخ�وض يف الغايات 
الت�ي صنعت س�راتيجية تس�عى للحد 
م�ن توري�ث ال�رصاع م�ع ارسائيل من 
خالل تدجني ثقاف�ة العداء عرب تكريس 
وي�الت الح�رب وتدمري مقوم�ات كيان 
الدول�ة باتج�اه إضعافه�ا وإخراجه�ا 
م�ن جغرافية املواجهة م�ع هذا الكيان 
اىل غ�ري رجعة، ومن ثّم صناعة إنس�ان 
جدي�د عرب بوابة تطل عى مأس�اة جيل 
يولد من رحم الكارثة. فالشعب السوري 
نش�أ عى ثقاف�ة الع�داء وكان ال بّد من 
صناعة جيل م�ن صميم الحرب األهلية 

وويالتها، جيل ينشغل بالكراهية ألبناء 
جلدته ويكفر بشعارات العداء نكاية بما 
ترعرع فيه من ظلم وخراب وحرمان يف 
زمن الحرب األهلية والتأثريات السمعية 
الثقافي�ة،  العومل�ة  ألدوات  والبرصي�ة 
ليتطل�ع بأل�م ملأس�اته ومل�ا يتمت�ع به 
اآلخ�رون، ويلق�ي بالالئم�ة ع�ى أهله 
املتش�دقني بالش�عارات وهو يعيش بني 
أطالل بلد مدمر، ليك�ون تطبيق قانون 
قي�رص يف ه�ذا الوق�ت مكم�ال له�ذه 
السراتيجية. عرب حصار خانق سيدفع 
ثمن�ه املدنيون قب�ل النظام الس�يايس. 

ومن ثم إدخال الجيل الذي نش�أ يف كنف 
الح�رب مرحلة جديدة م�ن التدجني قد 
تس�تغرق س�نوات طواال، سيالقي فيها 
م�ا القته أجي�ال الش�عب العراقي إبان 
ح�رب الثماني س�نوات وح�رب الخليج 
الثاني�ة والحص�ار االقتص�ادي، يف ظل 
قانون يعاقب األفراد والركات والدول 
التي تكون لهما تعامالت مالية وتجارية 
واس�تثمارية مع الدولة السورية، ومن 
ثم قطع الطريق عى أي محاولة للبحث 
عن فرصة استثمارية قد تسهم يف تدوير 
عجلة الحي�اة وإعادة اإلعم�ار أو حتى 

مد يد العون لتقديم املس�اعدات يف هذه 
الدول�ة املح�دودة امل�وارد الريعية والتي 
أعيدت اىل نحو مئة عام اىل الوراء. وهذا 
ما تف�رسه نصوص ه�ذا القانون التي 
طالت حتى من يقدم دعما تقنيا للدولة 
الس�ورية يف عملي�ات اع�ادة اإلعم�ار، 
وعزل البنك املركزي السوري عن جميع 
البن�وك املركزي�ة العاملي�ة ومعاقبة أية 
مؤسس�ة مالي�ة تتعامل مع�ه، حتى يف 
القطاع�ات الصحي�ة والتعليمي�ة وعى 
العاق�ل أن يتخي�ل كيف يس�تهدف هذا 

القانون حماية املدنيني!

أهوال الكورونا
           صباح محسن كاظم 

تمر الشعوب واألمم بمنعطفات خطرية تهدد وجودها 
الب�رّي كالحروب الفتاك�ة طوال التاري�خ، وآخرها 
الحرب�ان الكونيت�ان اللت�ان أودتا بمئ�ات املاليني من 
األبرياء وتبعتهم�ا حروب طالت العالم بأرسه، ومرت 
بمأس�اة كالزالزل التي حطمت البنى التحتية، وأودت 
بمالي�ني الضحايا، وتتجاوز البرية تلك املحن بالبناء 
العلم�ّي والثق�ايفّ واالس�تعدادات اللوجس�تية بجميع 

الجوانب..
لك�ن مداهم�ة وب�اء »كورونا« به�ذه الجائح�ة التي 
أوقف�ت أكثر من 6 مليارات بحجر إلزامي، وش�لت 90 
بلداً بالعالم تعد هي األخطر باألوبئة التي مىض عليها 
قرن بهذه الصورة املُفزع�ة املُرعبة التي خطفت لآلن 
أكث�ر من نصف مليون من الضحاي�ا وما يقرب من 6 
ماليني مصاب عاملياً ومازالت تنتر كالنار بالهش�يم، 
لم تقف أمامها أكثر الدول بالضمان الصحّي والتطور 
التكنلوج�ّي فهتك�ت الش�عوب كإيطالي�ا وإس�بانيا 
وأم�ريكا بعد ظه�ور الوب�اء بالصني.. وع�رات من 
املحلل�ني يوع�زون ذل�ك لح�رب فريوس�ية جرثومية 
عاملية للتفرد االقتصادي والهيمنة بني أقطاب الرصاع 
بالعال�م لالس�تحواذ ع�ى تص�در املش�هد االقتصادي 
والس�يايس للقطب الواحد بال ثنائيات. كما رسب من 
الروس والصينيني بأن الفريوس الذي أصاب مجموعة 
من الجنود األمريكان بأفغانس�تان بالترسب املختربي 
تكتم�ت علي�ه الوالي�ات املتحدة وت�م ارس�ال الجنود 
للص�ني للمش�اركة يف العرض العس�كري يف فيفري يف 
ووهان إلبعاد شبهات وفاتهم عند العودة بسبب الغاز 
وأعلن وفاتهم بس�بب كذبة الف�ريوس. ألجل مطالبة 

السلطات األمريكية. 
بعد ذل�ك بإتهام الصني بإنتاجه بع�د يوم من العرض 
العس�كري يف ووه�ان ت�م اإلع�الن عن الف�ريوس من 
قب�ل منظمة الصحة العاملية واملكان ووهان )الس�بب 
الوحي�د الختي�ار ووه�ان بالتحدي�د الن الجن�ود ال�� 
67 املصاب�ني ش�اركوا يف ع�رض ووه�ان ولي�س أكل 
الخفافي�ش واألفاع�ي يف ووه�ان هو الس�بب(، فيما 
رسب قب�ل العرض ب�� 10 أيام تم اكتش�اف الغاز من 
قب�ل طبي�ب يف املخت�ربات الصيني�ة ولكن الس�لطات 
الصيني�ة تكتمت عى املوضوع وقام�ت بعزل الطبيب 
7 أي�ام حتى املوت، وهو س�بب مطالبة أهل وأصحاب 
الطبي�ب بحقيقة موته. يف آخر اس�تطالع عاملي ل� 12 
مفك�راً من مختلف الق�ارات الذي ن�ر بموقع بوابة 
الهدف - ترجمة وتحري�ر: أحمد مصطفى جابر- عن 
فوري�ن بولييس جميع هؤالء أش�اروا لنقاط جوهرية 
منه�ا ماذك�ره: جوزي�ف س. ن�اي االب�ن )أس�تاذ يف 
جامعة هارفارد ومؤل�ف كتاب Do Morals Matter؟ 
الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت إىل ترامب(، 
إن�ه يف الع�ام 2017، أعل�ن الرئيس األمريك�ي دونالد 
ترام�ب عن س�راتيجية جدي�دة لألم�ن القومي تركز 
عى منافسة القوى العظمى. ويظهر COVID-19 أن 
هذه السراتيجية غري كافية، حتى لو سادت الواليات 
املتح�دة كق�وة عظم�ى، ال يمكنها حماي�ة أمنها من 
خالل الترصف بمفردها، كما لخص ريتش�ارد دانزيج 
املش�كلة يف الع�ام 2018: »إن تقنيات الق�رن الحادي 
والعري�ن عاملي�ة ليس�ت فق�ط يف توزيعه�ا، ولكن 
أيًض�ا يف عواقبها. يمكن أن تصبح مس�ببات األمراض 
وأنظمة ال�ذكاء االصطناعي وفريوس�ات الكومبيوتر 
واإلش�عاع الت�ي قد يطلقه�ا اآلخرون بطري�ق الخطأ 

مش�كلتنا مثل مش�كلتهم. يجب متابعة أنظمة إعداد 
التقاري�ر املتفق عليها، والضوابط املش�ركة، وخطط 
الط�وارئ املش�ركة، واملعاي�ري، واملعاهدات كوس�يلة 
إلدارة املخاط�ر املتعددة لدينا«.. أزاء هذا املش�هد ماذا 
يرت�ب عى األكاديمي، واملثقف، واألديب، واإلعالمي .. 
وهم يحملون هموم اإلنسانية بكل مكان كيف يطوق 
الوب�اء؟ كيفي�ة التعاط�ي الذهني وكيف ُيجس�د تلك 
اآلالم واملحن التي ش�هدها العالم خالل هذه الجائحة 
املدم�رة والوب�اء املُنتر ب�كل األصق�اع  للقضاء عى 
الوجود اإلنساني، فالخطر ُمحدق بالجميع!؟ .. الريب 
أن كل األجن�اس اإلبداعي�ة ممكن توظيفه�ا باإلعالم 
األلكرون�ي ومنص�ات التواصل، ممارس�ات فنية من 
التش�كيل، وامل�رسح، والقصي�دة، والرواي�ة، والقصة 
ترصد الحاالت اإلنس�انية لتكون الشاهد عى العرص..  
كم�ا خل�دت النص�وص املرسحي�ة الهادف�ة ال�رصاع 
اإلنساني بمرسحيات شكس�بري.. أو لوحة الجورنيكا 
لبيكاس�و الحرب اإلس�بانية.. وقصائد بودلري وأليوت 
ووالتم�ان ض�د الح�روب والفجائع اإلنس�انية يمكن 
لل�رسد القص�ي والروائ�ي اس�تالل موضوعاته من 
تلك املأس�اة العاملية وهو يرى الناس تموت بالطرقات 
.. حت�ى أن الطلي�ان قام�وا برمي أموالهم م�ن نوافذ 
العمارات للطرقات مادامت التنفع األموال بالش�فاء.. 
املس�ؤولية تضامني�ة بالتذك�ري واإلرش�اد والتبص�ري 
والتعف�ري وعدم اإلف�راط بالتعليم�ات الصحية بكرس 
الحظ�ر.. واالس�تهانة بالخطر.. وتوه�ني املجتمع بل 
الت�آزر املطلوب م�ن املجتم�ع العراقي ب�كل عناوينه 
الدينية واملدنية واإلعالمية والطبية.. واإلصغاء للجيش 
األبي�ض من الطبيبات واألطباء واملالك الصحي، فضالً 

عن تطبيق القانون بالحظر لكي ال نخرس املزيد.

تنويه
كن�ا قد نرنا اعالنن�ا املرقم )87( 
والصادر يف 14/ 6/ 2020 والعائد 
اىل مديرية بلدية بعشيقة واملنشور 
بجري�دة املس�تقبل العراقي بالعدد 
)2160( يف 21/ 6/ 2020 وقد ورد 
يف االع�الن انش�اء مالع�ب )خطأ( 
يف الفقرت�ني )والصحي�ح( تأج�ري 

املالعب.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )58(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق 
قانون )21( لس�نة )2013( فعى الراغبني باالشراك يف 
املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خ�الل )30( ي�وم ثالث�ون يوم�ا  تبدا م�ن الي�وم التايل 
لن�ر االعالن يف الصحف املحلي�ة لالطالع عى الروط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
والتأمينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف مق�ر مديري�ة بلدية املوص�ل الواقع يف ح�ي املثنى يف 
الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخ�ري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور ن�ر االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
*القطعة املرقمة )7 بلدي و 7 و 27 و 34 و 40 و 41 و 
42 و 47 و 50 و 51 و 52 و 58 و 61 و 63 و 74 و 76 و 
77 و 78 و 79 و 84( م40 نينوى الرقية املشيد عليها 
محل )وكيل ادوات احتياطية( وبمساحة )50( م2 لكل 

قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )59(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق 
قانون )21( لس�نة )2013( فعى الراغبني باالشراك يف 
املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خ�الل )30( ي�وم ثالث�ون يوم�ا  تبدا م�ن الي�وم التايل 
لن�ر االعالن يف الصحف املحلي�ة لالطالع عى الروط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
والتأمينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف مق�ر مديري�ة بلدية املوص�ل الواقع يف ح�ي املثنى يف 
الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخ�ري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور ن�ر االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
*القطع�ة املرقم�ة )208 و 206 و 210 و 211 و 212 
و 213 و 214 و 215 و 216 و 218 و 222 و 224 و 
225 و 226 و 227( م40 نينوى الرقية املش�يد عليها 
)وكيل ادوات احتياطية( وبمساحة )50( م2 لكل قطعة 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

العدد : 115
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املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

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

طريقك كوسيلة الكتشاف مداخل جديدة. 

عزيزي ب�رج الث�ور، أنت تعمل بص�ورة جيدة 
من خ�ال الفريق، وأنت مس�تمتع بذلك أيًضا. 
قة ه�ذه ألن كًل  حاف�ظ عىل بيئ�ة العمل الخااّ
منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أرسع إذا 

تكاتفتم مًعا.

عزي�زي برج الجوزاء،اس�تعد ل�كل ما هو غري 
متوق�ع، فاملفاجآت الس�ارة يف انتظارك. فوق 
ذل�ك، رشي�ك حياتك يحتفظ ب�يء خاص لك، 
ولك�ن ال تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من الازم، 

وكن شكوًرا عىل كل ما تتلقاه. 

عزيزي ب�رج الرسطان،هناك بع�ض التغريات 
الت�ي تح�دث يف حيات�ك، ف�ا تخجل م�ن ذلك، 
تلتق�ي  س�وف  برتح�اب.  العال�م  واس�تقبل 
بأش�خاص ج�دد يمكن�ك االس�تمتاع معه�م 
وإقامة عاقات ذات معنى. بالنس�بة للمسائل 

املهنية، سوف تصادفك بعض التحديات. 

عزي�زي ب�رج األس�د، إن العراقيل الت�ي تنبأت 
بقدومه�ا من�ذ ف�رتة طويل�ة تظه�ر تدريجًيا 
وتتح�ول إىل واقع، وب�ات تفاديها مس�تحياً. 
واج�ه تلك التحدي�ات يف أرسع وقت، حتى وإن 
كان�ت املهم�ة صعب�ة. كلم�ا تأخ�رت يف ذلك، 

تراكمت العراقيل

عزيزي ب�رج العذراء،من املحتمل ظهور أزمات 
عن قريب، فحاول أن ال تفقد مزاجك وأعصابك. 
اذا حافظ�ت ع�ىل رابط�ة جأش�ك، وواجه�ت 
األحداث غري السارة والقاقل التي تثريها، فلن 

تدوم كثريًا ولن تسبب خسائر مهمة. 

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

باتخاذ اإلجراءات املناسبة.

عزي�زي برج العقرب،أنت أنس�ان مرن وتتقبل 
التغي�ري، كما أنك تم�ر بفرتة سلس�ة، فكل ما 
تقوم ب�ه ال يتطلب مجهود م�ن قبلك ونتيجته 
جيدة. انتفع من ه�ذه األوقات املمتعة للتقدم 

يف تحقيق أحامك وطموحاتك.

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

تغيريها بعض اليء. 

عزيزي برج الجدي،إذا لم تتوخ الحذر، فسوف 
تس�يطر عليك النفعاالتك وتس�بب أرضار أكثر 
مما تحب يف املس�تقبل. أن�ت تميل إىل الرغبة يف 
مقارنة نفسك بمن هم حولك ولذلك أنت تبحث 

عن املواجهة أيًضا.

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

وجهة نظرك واضحة يف هذا املوقف. 

عزيزي برج الحوت،حان وقت توضيح األمور، 
وه�ذا ينطبق عىل امله�ام املؤجلة وأيًضا س�وء 
التفاه�م ب�ن الزم�اء. الثقة الت�ي تنضح بها 
مغري�ة وجذاب�ة لآلخرين. أنظ�ر إىل العالم من 

خال عيون مفتوحة.

العذراء

احلوت

ماذا تفعل الكاممات بـ«قلوب األطفال«؟
لطامل�ا كان األطفال يش�كلون معضلة 
لألطب�اء فيما يخص ف�ريوس كورونا 
املس�تجد، فت�ارة يقول�ون إنه�م أق�ل 

عرضة للمرض وأخرى يقولون إنه 
ال فرق ب�ن صغري وكبري بالنس�بة 

للوباء.
وس�بب ذل�ك حال�ة م�ن االرتب�اك 
بالنس�بة ألولياء األم�ور، هل يجب 
عليه�م إلباس أطفاله�م الكمامات 

الطبية الواقية من الفريوس؟
أجابت مجموع�ة طبية يابانية عن 
هذا الس�ؤال، وقال�ت إنه يجب عدم 

اس�تخدام الكمام�ات لألطف�ال الذين 
تق�ل أعماره�م ع�ن عام�ن، ألنها قد 
تسبب لديهم صعوبة يف التنفس وتزيد 

من خط�ر االختناق، بل قد تؤثر س�لبا 
عىل أداء قلوبهم.

وناش�دت املجموع�ة اآلب�اء واألمهات 
عدم اس�تخدامها م�ع أطفالهم، يف 
الوقت الذي بدأت فيه الباد تخفيف 
اإلج�راءات الت�ي فرض�ت الحت�واء 
انتش�ار ف�ريوس كورون�ا، وع�ودة 

بعض األنشطة مرة أخرى.
اليابان�ي  ال�وزراء  رئي�س  ورف�ع 
يف  الط�وارئ  حال�ة  آب�ي  ش�ينزو 
الت�ي  األربع�ة  واملناط�ق  طوكي�و 
كان�ت متبقية، االثن�ن، بعد تراجع 

أع�داد حاالت اإلصابة الجديدة يف أنحاء 
الب�اد، لكنه حذر م�ن أن القيود يمكن 
أن تفرض من جديد إذا بدأ الفريوس يف 

االنتشار مرة أخرى.
ويويص خرباء يف مجال الصحة يف أنحاء 
العالم باس�تخدام الكمامات عند تعذر 
الحفاظ عىل التباع�د االجتماعي، ملنع 
انتش�ار املرض، مع بدء الدول تخفيف 

القيود التي فرضت الحتوائه.
لك�ن رابطة أطب�اء األطف�ال اليابانية 
ح�ذرت م�ن أن الكمام�ات أخطر من 

الازم عىل األطفال األقل من عامن.

عليك أن تعزل التفاح عن بقية الفواكه
هن�اك أس�اس علمي لنظري�ة عزل 
الفواك�ه  التف�اح ع�ن غ�ريه م�ن 
والخرضوات، وهذا األس�اس يرتبط 
إيثل�ن.  اس�مه  نبات�ي  بهورم�ون 
والخ�رضوات  والفواك�ه  النبات�ات 
تطلق هذا الهورمون بشكل غازات.

التف�اوت يكم�ن يف أن بع�ض أنواع 
تنت�ج  الفت�اح  ومنه�ا  الفواك�ه 
هورم�ون اإليثلن أكث�ر من غريها. 
وال يقترص هذا التفاوت عىل التفاح، 
ب�ل يش�مل البن�دورة »الطماط�م« 
واملشمش واإلجاص والخوخ، وكلها 

من بواعث غاز اإلثلن.
املش�كلة تبدأ حن يل�ف غاز اإليثلن 
محي�ط فاكه�ة ل�م تنض�ج بع�د، 
فوجوده يش�جع تل�ك الفاكهة عىل 
أوانه�ا،  الرسي�ع فتس�بق  النض�ج 

وحن تك�ون ناضجة ويحفزها عىل 
مزيد من النضج، س�تتعفن وتصبح 

غري صالحة لألكل.
ح�ن  بالخص�وص،  ذل�ك  ونلح�ظ 
نضع برتقاالً، وتفاحاً وموزا وخيار 
يف صح�ن واح�د يف غرفة املعيش�ة، 
ونلحظ بعد ي�وم واحد وجود رائحة 
غريبة يف الغرف�ة، فيما يتحول املوز 
إىل اللون األس�ود، ويتغري لون قرشة 
الربتق�ال وقوام ثم�اره وتذبل ثمار 

الخيار.
الكيفي والربوكويل والقرنبيط وثمار 
املانج�و والبطيخ العط�ري والخيار 
والبندورة حساس�ة بش�كل خاص 
له�ذا الهورم�ون الغازي. ل�ذا يجب 
ع�زل البن�دورة والتف�اح ع�ن هذه 

الفواكه والخرض.

لتحسني صحة األمعاء.. عليك االلتزام بـ »6« خطوات
نصح خرباء يف الصحة باتباع 6 خطوات 
سهلة تساعد يف تحسن صحة األمعاء، 
من خ�ال إج�راء تغيريات بس�يطة يف 

العادات الغذائية.
وأوضح الخرباء أن صحة األمعاء تشري 
إىل ت�وازن الكائنات الحية الدقيقة التي 
تعيش يف الجهاز الهضمي، وبالتايل فإن 
رعاية صحة القناة الهضمية والحفاظ 
ع�ىل التوازن الصحيح له�ذه الكائنات 
أم�ر حيوي للصح�ة البدني�ة والعقلية 

واملناعية.
1- ع�دم األكل بع�د الس�اعة الس�ابعة 
مس�اًء، فعملية التمثي�ل الغذائي تكون 
أكث�ر كف�اءة صباحاً وتتع�ب مع مرور 

أكث�ر  الهض�م  وبالت�ايل يصب�ح  الي�وم 
صعوبة وأبطأ يف املس�اء، كم�ا أن تناول 
وجب�ة ثقيل�ة يف وق�ت متأخر ق�د يبقي 
الطع�ام يف األمعاء لف�رتة طويلة، ما قد 

يحدث غازات والتهابات.

2- مض�غ الطع�ام بش�كل صحي�ح؛ 
فاملض�غ الجيد يتيح إلنزيم�ات اللعاب 
العمل بشكل أكثر فعالية، ويشري خرباء 
التغذية وفقاً ل� »روس�يا اليوم«، إىل أن 
مض�غ الطع�ام إىل أن يصب�ح معجوناً 
بب�طء  األكل  أن  كم�ا  البل�ع،  يس�هل 
يش�عر بالشبع ويساعد عىل امتصاص 

العنارص الغذائية بشكل أفضل.
3- عدم تناول أطعمة نيئة بعد الساعة 
الرابعة مساًء، فاألطعمة غري املطبوخة 
تكون متعبة للجهاز الهضمي يف األوقات 
املتأخ�رة، ويع�د الحس�اء أو الس�مك أو 
اللحم مع الخضار من الخيارات الغذائية 

املمتازة لوجبات يف املساء.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
» تكفي 4 أشخاص » - 2 2/1 كوب كبري دقيق - 2/1 كوب كبري سكر - 100 
جرام زبدة سائلة - 1 ملعقة كبرية ) ملعقة الطعام ( لبن بودرة - 4/1 ملعقة 
صغ�رية ) ملعقة الش�اي ( مل�ح - 2 2/1 ملعق�ة صغرية ) ملعقة الش�اي ( 

خمرية - 4/1 كوب كبري ماء دافئ - 2/1 كوب كبري لبن سائل دافئ
خطوات التحضري:

يف بولة كبرية الحجم نضع الدقيقوالس�كر و اللب�ن البودرة و الخمرية و يقلب 
املزيج جيدا.

تض�اف الزب�دة اىل الدقي�ق و يخل�ط املزي�ج بامل�رضب الكهربائ�ي ث�م نضع 
اللبنالسائل و املاء اىل املزيج تدريجيا مع اإلستمرار يف التقليب.

نش�كل العج�ن اىل اىل كرات متوس�طة الحجم ثم توضع يف إن�اء كبري مدهون 
بالقلي�ل م�ن الزي�ت ثم تغطى بكيس باس�تيك و ت�رتك مل�دة 45 دقيقة حتى 

تتخمر.
تفرد كل كرة اىل مستطيل بالنشابة ثم تقطع اىل مربعات صغرية و نقوم بثني 

األطراف للداخل ثم نضعها يف صينية فرن بها ورقة زبدة.
يخل�ط صفار البيضة و القليل من اللبن الس�ائل ث�م يدهن به الوجه و توضع 

الصينية يف الفرن ملدة 15 دقيقة.
يزين الدنش بالعسل والسكر البودرة و يقدم.

الدنش بالعسل

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن االطباء ال ينصحون باستخدام 
أع�واد القطن إطاق�اً لتنظيف وتخليص 
اإلذن من ش�مع اإلذن. أع�واد القطن قد 
تسبب بثقب طبلة األذن أو جرح بالقناة 
الس�معية أو عدوى، اإلذن تنظف نفسها 
بنفسها وإذا احسست بأنك فعاً بحاجة 

إلزالة شمع األذن، استرش طبيبك
ه�ل تعلم أن اللوز يعالج البرشة وينقص 

الوزن.
ه�ل تعل�م أن هناك دراس�ة كندية أثبتت 
أنه يمكن معالجة ألم االس�نان دون فتح 
الف�م عن طري�ق ف�رك قطع�ة ثلج عىل 
باط�ن اليد ع�ىل املنطقة الغش�ائية عىل 
هيئ�ة V بن اإلبهام والس�بابة ألن هناك 
توجد ممرات األعصاب التي تحفز الدماغ 
وتمنع إش�ارات األلم الصادرة من الوجه 

واأليدي .
هل تعلم أن هناك طريقة س�هلة ملعالجة 
احتق�ان األن�ف و التخفي�ف م�ن ضغط 
الجي�وب وه�ي القيام بدفع لس�انك ضد 
س�قف فم�ك بالتن�اوب، ث�م اضغط بن 
حواجب�ك بإصبع واحد إذ أن هذا يس�بب 
هز عظم�ة فومر التي تمر ع�رب املمرات 
األنفي�ة إىل الف�م وه�ذه الهزات تس�بب 
تحرك االحتقان، بعد20 ثانية ستشعرين 

بأن االحتقان بداء بالتحلل
ه�ل تعلم أن�ه بوضعك لس�ماعات األذن 
ملدة س�اعة واح�دة فإن ذلك س�يؤدي إىل 
تضاعف البكتريي�ا يف داخل أُذنيك بمعدل 

700 مرة

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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تنظيم بطولة دولية بإمسه

اندية الدوري والرابطة يعلنون احلداد.. والربازييل فيريا: امحد رايض حارب من اجل الكرة العراقية
             المستقبل العراقي/ متابعة

من جانر آخر اكد املدرب األس�بق للمنتخب الوطني 
العراق�ي لكرة الق�دم، الربازييل جورف�ان فيريا، ان 

احمد رايض حارب من اجل الكرة العراقية.
وق�ال في�ريا يف مقطع فيدي�و نرشه موق�ع اتحاد 
الكرة، إن »اليوم حزين جدا.. خرسنا شخصا مهما 
يف الك�رة العراقية وبلد العراق.. ه�و علم من أعالم 
العراق، كان ش�خصا يمثل الحب والشغف للعراق، 
ش�ارك يف جميع املس�ابقات.. حتى عندم�ا اعتزل، 
اس�تمر يحارب م�ن اجل الك�رة العراقية.. نش�عر 

بالحزن يف قلوبنا«.
وأضاف ان »عيل هادي، ايضا، علم من أعالم العراق 
يف الوطن العرب�ي والدول األخرى، اقدم كل التعازي 
اىل الش�عب العراقي واىل عائلة الكابتن احمد رايض، 

ارقد بسالم سوف نصيل من أجلك«.
حي�ث ق�دم اتحاد املرأة ال�دويل لكرة الق�دم )ويفا( 

الرياضي�ة  واألرسة  العراق�ي  الش�عب  إىل  تعازي�ه 
وعائل�ة الراح�ل أحم�د رايض بوفاة اس�طورة كرة 

القدم العراقية ونجم املالعب يف الساحات الدولية.
وقال�ت املتحدث�ة الرس�مية باس�م »ويف�ا«، ديما 
الس�ائح، يف ترصي�ح صحف�ي صدر من لن�دن، إن 
»فقدان العراق واألمة العربية نجما رياضيا وفارسا 
عرفته مالعب ك�رة القدم وس�احات العالم وهو 
يرفع اس�م وطنه العراق عاليا، يعد خس�ارة 

فادحة ال تعوض«.
واضافت الس�ائح ان »اتحاد امل�رأة الدويل 
لكرة القدم )ويف�ا( يدرس بعناية مقرتح 
اقامة بطولة دولية يف الوقت القريب املالئم 
تحمل اس�م الفقيد الكبري تخليدا واعتزازا 
بما قدمه اسطورة الكرة العراقية من إبداع 
وتمي�ز والتزام عال بأخالقي�ات كرة القدم 

وروحه الرياضية العالية«.
وأعلن�ت ادارة ن�ادي الق�وة الجوي�ة، 

الحداد ثالثة أيام عىل وفاة اس�طورة الكرة العراقية 
احمد رايض.

وتويف رايض، بس�بب مضاعفات اصابته ب   فريوس 
كورونا »كوفيد 19«.

وذكر النادي يف بيان أن »الهيئة االدارية ل نادي القوة 
الجوية الري�ايض، تعلن الحداد مل�دة ثالثة أيام عىل 

روح املرحوم احمد رايض«.
ورح�ل رايض اليوم عن عمر ناه�ز 56 عاماً، بعدما 
اس�تطاع ان يخلد اس�مه يف مس�اء الك�رة العراقية 

ليلقب بالعب »القرن العرشين« يف العراق.
وعن نادي الرشطة الريايض، قام بتعليق انش�طته 
والح�داد ثالثة ايام ح�داداً عىل رحي�ل النجم الدويل 

السابق احمد رايض.
وذكر الن�ادي يف بيان، »بقلوب مؤمن�ة بقضاء الله 
وق�دره .. تنع�ى الهي�أة االداري�ة ل ن�ادي الرشطة 
والرياضي�ة  واالداري�ة  التدريبي�ة  ومالكاته�ا 
وجماهريه�ا فقيد العراق والرياضة العراقية النجم 

الك�روي الراح�ل ))أحم�د رايض(( وتع�زي عائلته 
ومحبيه والش�عب العراقي والوس�ط الريايض عىل 

وجه الخصوص«.
اضاف النادي »بهذه املناس�بة األليم�ة تعلن ادارة 
نادين�ا تعليق كاف�ة أنش�طتها والح�داد العام ملدة 
ثالث�ة أيام حداداً ع�ىل روح الفقيد.. إنا لله وانا اليه 
راجعون«.ورح�ل رايض الي�وم عن عم�ر ناهز 56 
عاماً، بعدما استطاع ان يخلد اسمه يف مساء الكرة 
العراقية ليلقب بالعب »القرن العرشين« يف العراق. 
بينم�ا أعلنت رابط�ة اندية ال�دوري العراقي املمتاز 
لك�رة القدم، الحداد ثالثة أيام عىل رحيل نجم الكرة 
العراقي�ة أحم�د رايض. وذك�رت الرابط�ة يف بيان، 
»بقل�وب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى مجموعة 
أندية الدوري املمتاز رحيل نجم الكرة العراقية أحمد 
رايض بعد رصاع مع فايروس كورونا«.وأضافت أن 
»مجموع�ة أندية الدوري املمت�از، تعلن الحداد ملدة 
ثالثة أيام اكراماً لرحيل ساحر الكرة أحمد رايض«.

إبراهيموفيتش مهدد بالغياب 
عن موقعة روما

كريستيانو نادم 
عىل رحيل أليجري

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي، احتمالية غياب الس�ويدي زالتان 
إبراهيموفيتش، مهاجم مي�الن، عن مباراة روما، يف إطار 

منافسات الجولة 28 من الدوري اإليطايل.
ويح�ل مي�الن ضيًفا عىل ليت�ي، اليوم اإلثن�ن يف الجولة 
ال�27 من الكالتش�يو، عىل أن يستضيف روما األحد املقبل 

يف الجولة 28.
ف�إن  اإليطالي�ة،  س�تامبا«  »ال  صحيف�ة  وبحس�ب 
إبراهيموفيت�ش س�يخضع لفحوص�ات طبي�ة جديدة يف 
الس�اعات املقبلة، مش�رية يف الوقت ذاته إىل أن مش�اركته 

أمام روما األسبوع املقبل، أمر صعب.
وأضاف�ت أن زالتان ال يزال يعان�ي من نفس اإلصابة التي 
أصيب بها يف التدريبات الشهر املايض، موضحة أنه بالرغم 
من ذلك سيعود قبل موعد مباراة الروسونريي مع التسيو، 

واملقرر لها 4 يوليو/تموز املقبل.
ولفتت الصحيفة إىل أن املباراة الثالثة مليالن أمام س�بال يف 

1 يوليو/تموز، قد تشهد عودة زالتان من اإلصابة. 
وكان إب�را ق�د تع�رض إلصاب�ة يف عضلة الس�اق اليمنى 
أثناء مش�اركته يف التدريبات، استعداًدا الستئناف النشاط 

الريايض.

إصابة مدريب ديوكوفيتش وديمرتوف بكورونا

جتهيز مستشفى الستقبال الرياضيني املصابني بفريوس كورونا يف بغداد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د منظمو بطولة أدريا ت�ور يف كرواتيا، 
إصابة الفنين ماركو بانيكي وكريستيان 
جروه، مدربي الرصبي املصنف األول عامليا 
نوف�اك ديوكوفيتش والبلغ�اري جريجور 
ديميرتوف، عىل الت�وايل، بفريوس كورونا 
املس�تجد بعد خضوعهما لفحص وظهور 
نتائج إيجابية.وكش�ف منظم�و البطولة 
يف بي�ان ب�ث عرب قن�اة )إن 1( املحلية عن 
إصاب�ة املدرب�ن، بع�د ف�رتة وجي�زة من 
اإلعالن عن إصابة فنين اثنن دون تحديد 
هويتهم�ا، إىل جان�ب البلغ�اري جريجور 
ديمي�رتوف والكروات�ي بورنا تش�وريتش 
خالل املسابقة التي أقيمت يف مدينة زادار 

الكرواتي�ة، وتم تعلي�ق مباراتها الختامية 
ي�وم األحد بع�د أن تأكدت إصاب�ة الالعب 
األول.وخضع أكثر من عرشين مشاركا يف 
البطولة الختبارات كورونا يوم األحد، بعد 
اكتش�اف إصاب�ة العب التن�س البلغاري.
وأظهرت النتائ�ج إصابة ثالثة منهم وهم 
تش�وريتش واملدرب�ن املذكورين س�الفا، 
يف حن كان�ت باقي النتائج س�لبية.وأفاد 
الفري�ق املنظم ب�أن »الثالثة س�يبقون يف 
الحجر الصحي يف زادار وسيتبعون جميع 
تعليم�ات وتوصي�ات الس�لطات الطبي�ة 
املختصة«، عىل الرغم من أنهم قد يعودون 
إىل منازله�م إذا ج�اءت النتائج س�لبية يف 
االختبارات الجديدة التي سيتم إجراؤها يف 
غضون خمس�ة أيام.ورفض ديوكوفيتش 

الخض�وع لالختب�ار يف زادار، لكن�ه فع�ل 
ذلك عند وصول�ه إىل بلجراد وينتظر حاليا 

النتائ�ج، حس�بما أف�ادت االثن�ن بواب�ة 
)سبورت كلوب( الرياضية الرصبية.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ابرمت وزارتا الشباب والصحة اتفاقية عىل تخصيص 
الش�بابية  املدين�ة  يف  الري�ايض  الط�ب  مستش�فى 

للرياضين املصابن بفريوس كورونا املستجد.

وقال مدير قس�م االعالم واالتص�ال الحكومي موفق 
عب�د الوه�اب يف بي�ان لل�وزارة، ان »وزير الش�باب 
والرياضة عدن�ان درجال كثف م�ن اتصاالته بوزير 
الصح�ة الدكتور حس�ن التميم�ي بهذا الش�ان وتم 
االتف�اق ع�ىل تجهيز املستش�فى بالرسع�ة املمكنة 

االس�بوع املقب�ل ليك�ون جاه�زاً إلس�تقبال مرىض 
كورون�ا م�ن الرياضي�ن تحدي�دا وتوف�ري الرعاي�ة 
الالزمة لهم ليكون احد املستشفيات املجهزة باحدث 
االجه�زة والعالج�ات بما يس�هم يف تخفيف الضغط 

العامة«.عىل املستش�فيات 

ذهبيتان للعراق بالقوس والسهم يف األندية العربية للسيدات
              المستقبل العراقي/ متابعة

س�يتن: الكل ش�اهد ما ح�دث يف مب�اراة الريال 
وسوسيداد

تح�دث م�درب برش�لونة كيك�ي س�يتن، ع�ن 
الج�دل التحكيم�ي ح�ول ف�وز ري�ال مدريد عىل 
ري�ال سوس�يداد )1-2( واع�رتف ب�أن األخطاء 

التحكيمية ال يمكن الس�يطرة عليها و«متأصلة« 
يف كرة القدم.

وقال سيتن يف مؤتمر صحفي قبل مباراة الثالثاء 
أم�ام أتلتي�ك بيلب�او »هن�اك أش�ياء تخ�رج عن 
قدراتك، س�نحاول فعل ما علين�ا جيدا عىل أرض 
امللعب وال أكثر، أحيانا تكون األخطاء التحكيمية 
لصالحك وأحيانا تك�ون عليك، ولكن ما لن يتغري 

هو أنه سيكون هناك جدل دائما«.
وأكد املدرب أنه رغم خسارة صدارة الليجا لصالح 
ريال مدريد الذي يتفوق يف املواجهات املبارشة مع 
تقاس�مهما النقاط، لكن »الفريق يقدم كرة قدم 
جيدة ولديه نفس هدف األسبوع املايض، الوصول 
إىل إىل نهائ�ي املس�ابقة ولدي�ه خي�ارات للف�وز 
بها«.وأوض�ح »نحن عىل ثقة بأن�ه يمكننا الفوز 

باملس�ابقة، سنس�تمر يف فعل كل م�ا هو ممكن، 
وتحس�ن كل الجوانب الرضورية واالس�تمرار يف 
فعل ما نفعله بش�كل جيد، وهي أش�ياء كثرية«.
ورد عىل القطاع�ات الغاضبة من الجمهور وقال 
إنه »س�عيد بم�ا يفعل�ه الفريق«، مش�ريا إىل أنه 

خاض 3 مباريات ولم تهتز شباكه بهدف.
ولكنه اعرتف بحاجة الفريق إىل انطالقة يف األمتار 

االخرية من امللعب لرتجمة السيطرة عىل املباريات 
و«سحق« املنافسن.

وأش�ار إىل أنه »يف فريق مثل البارسا ال يفيد يشء 
إذا ل�م يتم التس�جيل«.وحول الحديث عن ارتفاع 
متوس�ط أعم�ار الالعبن، أكد أنه لي�س قلقا من 
هذا األمر، مؤكدا أن األهم هو ما يقدمه الالعبون 

عىل أرض امللعب.

قائد ليفربول: افتقدنا احلدة أمام إيفرتون
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرى جوردان هندرس�ون قائد ليفربول، بأن افتقاد الحدة 
يف الثلث األخري من امللعب، كلف فريقه عدم الفوز يف مباراة 

الديربي أمام إيفرتون.
وانته�ى لقاء األم�س بن ليفرب�ول وإيفرت�ون، بالتعادل 
الس�لبي، واآلن يبتع�د الري�دز يف ص�دارة ج�دول ترتي�ب 
الربيمريليج بفارق 23 نقطة عن أقرب املالحقن مانشسرت 

سيتي.

وق�ال هندرس�ون يف ترصيحات ملوق�ع نادي�ه »أعتقد أنه 
يمكنن�ا تقدي�م م�ا هو أفض�ل من ذل�ك بكل تأكي�د، لكن 
هن�اك أمور إيجابية يمكن الخ�روج بها من اللقاء«.وتابع 
»حاولنا التأقلم مع الوضع، بش�كل عام ش�عرنا باإلحباط 
لرغبتن�ا يف حص�د النق�اط الثالث، أم�ا اإليجابي�ات تتمثل 
يف الخ�روج بش�باك نظيف�ة والدفاع بصورة جي�دة، لكننا 
افتقدنا الحدة يف الثلث األخري«.وأضاف »حدة املباراة كانت 
جيدة بالنس�بة لنا بعد توق�ف طويل من الضغط والهجوم 
املرتد، عانينا من س�وء حظ بش�أن اإلصابات، نحاول اآلن 

املواصلة وتقديم ما هو أفضل يف املباراة املقبلة«.وعن 
الغياب الجماهريي، علق »األمر مختلف، عليك التأقلم 
بأفض�ل ص�ورة ممكن�ة، نحن هن�ا للعب ك�رة القدم 

والفوز باملباريات، وهذا ما نركز عليه«.وشدد »أليسون 
بيكر يقدم مس�تويات اس�تثنائية طوال املوسم، ساعدنا 

بالتصدي�ات الرائعة يف الحفاظ عىل نظافة الش�باك«.وأتم 
»كل مب�اراة يف الربيمريليج صعبة، ننظ�ر إىل اللقاء املقبل 
أمام كريس�تال ب�االس. علينا فقط تقدي�م أفضل ما لدينا 

ومحاولة الفوز بأكرب عدد ممكن من املباريات«.

جوارديوال: ال نحتاج لتعويض 
رحيل ساين

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرى بي�ب جوارديوال مدرب مانشس�رت 
س�يتي، بأن�ه ربم�ا ال يحت�اج للتعاق�د 
مع بديل للريوي س�اني، يف حال تمس�ك 

الجناح األملاني برتك الفريق.
وق�ال جواردي�وال يف ترصيح�ات ملوقع 
ناديه »س�اني ال يزال العبنا، ال أعرف ما 

إذا كان سريحل يف الصيف أم ال«.
وأض�اف »نمل�ك ما يكفي م�ن الالعبن 
الجيدي�ن يف الخ�ط األمامي، جيس�وس 
بإمكانه اللعب يف اليس�ار، وكذلك الحال 

مع فودين، كما نملك رحيم سرتلينج«.
وتاب�ع »الجمي�ع يف حال�ة جي�دة مث�ل 
فيل فودي�ن وري�اض مح�رز وجابريل 
جيسوس ورحيم سرتلينج، العبون بتلك 
الحال�ة يمكنهم اللعب باس�تمرار لفرتة 
طويلة، فهم مس�تقرون للغاية بالنظر 

إىل اإلصابات«.

ون�وه »لدين�ا أولوي�ات أخ�رى لكني ال 
أع�رف م�ا بع�د ف�ريوس كورون�ا، هل 
س�يتغري املوق�ف االقتص�ادي للنادي أم 

ال«.
وأش�ارت تقاري�ر إنجليزي�ة مؤخ�رًا إىل 
أن الفرق التي ستش�ارك يف املس�ابقات 
األوروبية املوس�م املقبل، لن تش�ارك يف 

كأس الرابطة اإلنجليزية.
وعلق جوارديوال »س�يكون من اللطيف 
املشاركة يف كأس الرابطة، توجنا باللقب 
3 م�رات عىل التوايل، نرغب يف الدفاع عن 
لقبنا، لكن مع كورونا وبدء الربيمريليج 
يف وقت متأخر، ال أعرف، س�يعتمد األمر 

عىل جدولة املباريات«.
وأتم »األم�ر يتعلق أيًضا ب�دوري أبطال 
أوروبا وخوض مباراة اإلياب عىل ملعبنا 
أم�ام ريال مدري�د، كنا نح�ب ذلك لكن 
الوضع استثنائي، وعندما يتخذ مسؤولو 

كأس الرابطة القرار، سننفذه«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقرير صحفي أن الربتغايل كريس�تيانو رونالدو نجم 
يوفنت�وس، غري س�عيد ومحبط م�ن قرار الن�ادي بتعين 

ماوريسيو ساري مدرًبا للفريق.
وكان يوفنت�وس قد أعلن تويل س�اري منصب املدير الفني 

للفريق يف الصيف املايض، خلًفا ملاسيمليانو أليجري. 
وبحسب صحيفة »دييل إكسربيس«، فإن رونالدو محبط 

من رحيل أليجري وقدوم ماوريسيو ساري بداًل منه.
وأضاف�ت أن األم�ور ال تس�ري يف االتج�اه الصحي�ح ب�ن 
رونال�دو وس�اري، موضحة أن النجم الربتغ�ايل نادم أكثر 

عىل قرار استبدال مدربه السابق أليجري. 
ولفتت الصحيفة إىل أن كريس�تيانو كان يستمتع باللعب 
تح�ت قيادة أليج�ري يف املوس�م املايض، وهو م�ا تغري يف 

املوسم الحايل تحت قيادة ساري.
يذكر أن رونالدو خرس نهائين متتالين )الس�وبر اإليطايل 

وكأس إيطاليا(، ألول مرة يف مسريته الكروية.

رسميًا.. أياكس يستعيد حارس التاريخ من الربيمريليج
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن أياكس أمسرتدام، تعاقده مع حارس منتخب 
هولندا الس�ابق مارتن ستيكلنربج ملدة عام واحد، 

يف انتقال مجاني من إيفرتون.
ووق�ع الح�ارس البالغ عم�ره 37 عاما، عىل عقد 

يمتد من أغس�طس/آب املقبل إىل يونيو/حزيران 
2021، ليعود إىل النادي الذي اس�تهل به مس�ريته 

عام 2002 بعد االرتقاء بقطاع الناشئن.
وس�اعد س�تيكلنربج، أياكس يف الفوز ب�3 ألقاب 
يف ال�دوري، وش�ارك يف 282 مب�اراة م�ع الفريق، 
قب�ل االنتق�ال إىل أندية روم�ا وفوله�ام وموناكو 

م�ع  مواس�م   4 آخ�ر  وق�ى  وس�اوثامبتون، 
إيفرتون.

وس�ينهي س�تيكلنربج، خاض نهائي كأس العالم 
2010، ولع�ب 58 مب�اراة دولية، موس�م الدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از م�ع إيفرت�ون قبل الع�ودة إىل 

هولندا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

أنشيلويت متهم بالتهرب الرضيبي يف حقبة الريال
            المستقبل العراقي/ متابعة

أقامت نيابة مدريد دعوى ضد مدرب ريال مدريد الس�ابق كارلو 
أنشيلوتي، تتهمه باحتمال ارتكاب جريمتن ضد الخزانة العامة 
يف العامن املالين 2014 و2015، ويعتقد أن املدرب تهرب فيهما 
من دفع مليون و62 ألف و79 يورو للخزانة العامة.وتعود الوقائع 
إىل يوليو/تم�وز 2013 حن توىل أنش�يلوتي تدري�ب ريال مدريد 
وظ�ل يف منصبه ملوس�من )2013-2015( وكان�ت محل إقامته 
يف تل�ك الف�رتة األرايض اإلسبانية.وأش�ارت الدع�وى املقدمة من 
القس�م االقتصادي بالنيابة إىل أن املدرب لم يحصل عىل مكافآت 

خالل 2014 و2015 جراء نشاطه املهني من أي ناد ريايض آخر، 
حيث لم يت�ول تدريب بايرن ميونخ إال يف موس�م 2017/2016، 
وبالت�ايل كان »مص�در دخله الرئييس من عالقت�ه بريال مدريد«.

ووق�ع املدرب يف تلك الفرتة عقدي عمل مع النادي امللكي أحدهما 
بتعل�ق بت�ويل منصب املدي�ر الفني واآلخ�ر بالتن�ازل عن حقوق 
الصورة.ولكن النيابة أشارت إىل أن أنشيلوتي لم يذكر يف إقراراته 
الرضيبية دخله من حقوق اس�تغالل الصورة، وكذلك من عالقته 
بالنادي املدريدي أو التي حصل عليها من عقود مرتبطة بعالمات 
أخرى.وأب�رزت النيابة ان أنش�يلوتي قام يف س�بيل إخفاء هويته 

باستخدام شبكة »معقدة« من الرشكات.
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الحقوقي ماجد الحسناويثامر الحجامي

ال أحد يدخلك التاريخ؛ أو تحظى بحرف يف س�جله، إن لم تقاتل من 
أج�ل ذلك.. بل ربما ت�زل قدمك يف منتصف الطريق، فيظهر اس�مك 
بصفحاته السوداء، تنالك ألسن األجيال وأقالم املؤرخني، لكن كتابة 
التاري�خ الناصع، تحتاج صدقا يف الني�ة وتوفيقا يف العمل وأثرا عىل 
األرض، وربم�ا تتطلب دم�اء لتكون حربا للكتاب�ة، وضياء لالجيال 

يدلهم عىل الحقيقة.
جس�دت الش�هيدة أمية الجبارة ذلك وكأنها ول�دت لتدخل التاريخ، 
وليكون لها س�طور فيه بأحرف من ن�ور، فمنذ والدتها عام 1974 
وحت�ى استش�هادها يف اواخر حزي�ران ع�ام 2014 كانت تنحت يف 
س�طور تاريخها، الذي س�يظل جزءا من اإلرث الكب�ر لبالد ما بني 
النهرين، وقصة تحكي كيف وقفت النس�اء مع الرجال عىل س�واتر 
املواجه�ة، للتص�دي العت�ى هجمة إرهابي�ة تعرض له�ا العراق يف 
تاريخ�ه الحديث، وكيف امتزجت دماء العراقيني من اقىص الجنوب 

مرورا بالوسط والشمال، ومن مختلف طوائفه وقومياته..
ولدت أمية ناج�ي الجباره يف مدينة العلم يف محافظة صالح الدين، 
م�ن عائل�ة مرموقة يش�هد له�ا التاريخ بالك�رم والج�ود، وتقديم 
التضحي�ات والبط�والت م�ن أج�ل الوط�ن.. فوالدها أحد مش�ايخ 
عش�رة الجبور الكبرة، لتكمل دراس�تها يف مدين�ة العلم ثم تصبح 
معلم�ة يف مدارس مدينتها، وتتزوج هناك ويكون لها اربعة اطفال، 
ابن�ان وبنت�ان، لكنها لم تكت�ف بذل�ك فالتحقت بجامع�ة تكريت 
وتخرجت منها عام 2011 بعد أن حصلت عىل شهادة البكالوريوس 

يف القانون.
عمل�ت الش�هيدة يف منظم�ات املجتم�ع املدن�ي، فأصبح�ت مديرة 
»منظمة امل�رأة العراقي�ة والعربية« ومثلت محافظ�ة صالح الدين 
يف برنام�ج الزائر الدويل يف الواليات املتحدة عام 2011، وش�اركت يف 
حملة إغاثة النازحني، وكانت توصل املساعدات اىل النازحني بيدها، 
كما كانت ناش�طة يف مجال حقوق االنس�ان منذ عام 2005، وهي 
إحدى املؤسسات ملنظمة “نس�اء بال حدود” ، فاستحقت اختيارها 

مستشارة محافظ صالح الدين للمرأة والرعاية االجتماعية.
لعائل�ة أمية قصة مقاومة وثأر مع تنظيمات القاعدة التي تغلغلت 
يف املحافظات الغربية بعد 2003، واستباحت كل معارض لنفوذها، 
أو مؤم�ن ببناء الدولة، فتعرض والده�ا اىل الخطف عند مجيئه من 
الحج عام 2006 وتم اغتياله، حني كان يشغل منصب رئيس مجلس 
محافظة صالح الدين، وبعدها استشهد أخيها يف سامراء عام 2007 
عندما كان يش�غل منصب قائد الصحوة، ثم عمها عبدالله الجباره 
الذي أستش�هد يف حادثة اقتحام مجل�س محافظة صالح الدين من 

قبل عصابات القاعدة عام 2011.

الحياة س�عي وجهود فما ان تبلغ هدفاً حتى تسعى اىل 
آخ�ر وما ان تصل اىل محطة حتى تس�تعد اىل الرحيل اىل 
اخرى ومنذ البداية ان تحدد هدفك بحيث يمكن الوصول 
اليه وتجد نفسك يف سعي دائم وكلما ازداد الوعي والنمو 
والتخطيط لرتسم اهدافك بنفسك وأن اهمية التخطيط 
ولكن ال يات�ي النجاح ونحن جالس�ون أي العمل الجاد 
واج�ب ومن الطبيع�ي ان تختلف خططنا من س�نة اىل 
اخ�رى أي يل�زم النظ�ر اىل االمام ولكن م�ن الصعب ان 
تنظ�ر اىل ابع�د مما ترى، وال تك�ون الخطط يف اكثر من 
مجال خطط لتكون اعمالك بالتدريج ال بواسطة قفزات 
مرسحي�ة فاملواهب تتح�دد والعاطفة توج�د بالتدريج 
فالعمل هو الهدف الذي نس�عى للوصول إليه وأن نحدد 
اله�دف ونصنفه طبقاً للوقت، هناك اهداف بعيدة املدى 
مث�ل اذا اردت الزواج نوع االرسة الت�ي تطمح تكوينها 
يل�زم ان تكون هناك خط������ة ترس�م فيها اس�لوب 
حياتك اما االهداف املتوس�طة مل�دى التي تريد تحقيقها 
خالل السنوات القادمة كالخمس القادمة مثل االهتمام 
بالتدري�ب والتعليم كنوع الدراس�ة والتعلي�م الجامعي 
الذي ترغ�ب الحصول عليه ونوع املهنة وهل تس�تطيع 
تحقيق اله�دف ام يجب ان تع������دل خططك، وتعيد 
تحدي�د اهدافك، اما االهداف القص�رة وهي التي يمكن 
تحقيقها خالل ش�هر او س�نة من حيات�ك أي يجب ان 
تحاول جاه�داً لتحقيقها، وتكون ه�ذه بداية لتحقيق 
برام�ج كبرة بالرغم من اه�داف مت����واضعة إال أنها 
هامة جداً فإذا وضعت لنفس�ك هداف�اً كبراً كأن تكون 
عالم مش�هور او مخرتعاً ناجحاً أي أنك وضعت خطوة 
ع�ىل الطريق وأن رس التخطي�ط الناجح هو كيف تربط 
بني ع�دة اهداف صغرة بحيث ت�زداد فرصة نجاحك يف 
تحقي�ق اهداف كب�رة، كلما ك�������ان الهداف قريباً 
من حارض اإلنس�ان كان باستطاعة اإلنسان أن يتحكم 
يف امكاني�ة تحقيق�ه بش�كل اك�رب وكلم�ا كان الهدف 
يرتجم إىل مظاهر س�لوكية مح�ددة من املمكن التوصل 
اىل اس�اليب تتحقق بوس�طتها هذه املظاهر السلوكية 
وبالت�ايل يتحق�ق الهدف ولي�س عيباً أن نحل�م بأهداف 
كبرة وبعيدة وإنم�ا العي����ب أن نظل نحملق يف فراغ 
هذه االه�داف الكب�رة البعيدة دون أن نكش�ف طريق 

الوصول إليها. 

طرق لتنظيف سامعات اهلاتف وتعقيمها
إىل  االس�تماع  محّب�ي  م�ن  كنت�م  إذا 
املوس�يقى أو التواص�ل عرب س�ّماعتي 
الهات�ف لس�اعات طويلة خ�الل اليوم، 
فال ب�ّد أنكم تعان�ون من ش�مع األُذن، 
وه�و م�ا يعن�ي أن زوجي الس�ماعات 
يتطلّبان التعقيم. م�ن الهاّم التعرّف إىل 
طرق تنظيف السماعات، بدون التسّبب 
بتخريبها أو حّتى انسدادها بشكل أكرب 
مّم�ا ه�ي عليه، ذل�ك ألّن تواجد ش�مع 
األُذن يف الس�ّماعة يعمل كوسيلة حجب 
للصوت، م�ا يؤّثر يف التجربة الس�معّية 

ككّل.
ولتنظيف سماعتي الهاتف وتعقيمهما 

ال بّد من: 
• إحض�ار فرش�اة أس�نان غ�ر مس�تخدمة، 
وتحريكه�ا ع�ىل أماكن خ�روج الص�وت من 
الس�ّماعتني، م�ع تك�رار العملّية مل�رّات حّتى 

يتساقط كل ما هو عالق بهما.
• اس�تخدام ع�ود تنظيف األذن�ني، مع إضافة 
إلي�ه القليل م�ن الكحول إليه، ومس�ح أماكن 
خ�روج الص�وت. تكّرر ه�ذه العملي�ة ملرّات، 

حّتى يزول أي أثر للشوائب.
• يغمس منديل ورقي سميك، يف طبق يحتوي 

ع�ىل القليل من الصابون الس�ائل الذي يقيض 
ع�ىل الجراثي�م بنس�بة 99.9%، ملس�ح أماكن 
خروج الصوت. ثّم، يح�ّ� منديل آخر، مبلاًّل 
بامل�اء، فيمس�ح مكان خ�روج الص�وت أكثر 
من م�رّة حّتى ي�زول أثر الصاب�ون تماًما، ثّم 

يجّفف.
• لتنظيف سلك سماعة الهاتف، يوضع القليل 
من س�ائل الجيل يف طبق، م�ع صّب القليل من 
املاء البارد، فتح� فرشاة أسنان ذات أسنان 

ناعمة.

• تغم�س الفرش�اة يف الخلي�ط س�ابق 
الذكر، فتمّرر عىل س�لك الس�ّماعة أكثر 

من مرّة، حّتى تختفي األوساخ تماًما.
• تغم�س الفرش�اة يف قلي�ل م�ن امل�اء 
الداف�ئ، م�ع تمريرها م�رّة أخرى عىل 

السلك، حّتى يزول أثر املسحوق تماًما.
• تم�ّرر منادي�ل س�ميكة، ع�ىل س�لك 

السّماعة، حّتى يجّف تماًما. 
األذن�ني  س�ماعتي  تنظي�ف  طريق�ة   
طبق�ة  بن�زع  تق�يض  الس�يليكون 
الس�يليكون الخارجّية لهما، فتنظيفها 
بع�ود األذن�ني ال�ذي يغم�س يف س�ائل 
الج�يل. يح�� مندي�ل س�ميك، مبلاًّل 
بقليل من املاء الدافئ، فتمس�ح الطبقة 

السيليكون، للتخلّص من أثر سائل التنظيف.
يوض�ع القليل م�ن الكحول عىل ع�ود األذنني، 
الذي يمّرر عىل الجس�م الداخيل لكّل س�ّماعة، 

للتخلص من أي شوائب عالقة.
يوض�ع القلي�ل م�ن امل�اء الدافئ ع�ىل منديل 
سميك، فُيمسح جسم السماعة جيًدا للتخلّص 

من أثر الكحول.
ترجع طبقة السيليكون لجسم السّماعة مرّة 

أخرى.

نجدة بغداد تلقي القبض عىل مطلوبني وعدد من خارقي حظر التجوال
بغداد / املستقبل العراقي

الق�ت مفارز رشط�ة محافظة بغ�داد القبض 
عىل مطلوبني للقضاء وعدد من املتهمني بخرق 

حظر التجوال.
وأوضح�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه أن مديري�ات وأقس�ام 
رشط�ة بغ�داد قامت بإج�راء 200 ممارس�ة 
أمني�ة لتطبيق حظر التجوال، فضال عن نصب 
أكثر من 30 من الس�يطرات املفاجئة يف أنحاء 
متفرقه من بغداد، أسفرت عن القبض عىل 135 
مخالفا مع عجالتهم ملخالفاتهم حظر التجوال 
الشامل، تم تسليمهم اىل الجهات املعنية التخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم، باإلضافة 
اىل القبض عىل)19( مخالفا يستقلون دراجات 
نارية ملخالفته�م وخرقهم حظر التجوال، وتم 
ضب�ط الدراج�ات النارية واتخ�ذت اإلجراءات 
القانوني�ة الالزمة بحق أصحابها، وتس�ليمهم 

اىل الجهة املعنيه أصوليا«.
الش�يخ  ب�اب  ان مف�ارز مرك�ز  واضاف�ت:« 
نفذت أمرا للقبض ص�ادر بحق متهم مطلوب 
وف�ق أحكام امل�ادة )22/مخ�درات. ق.ع(، تم 
اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزم�ة بحق�ه 

أصوليا، فضال ع�ن تمكن مفارز مركز رشطة 
االعظمية م�ن تنفيذ أمر للقب�ض صادر بحق 
مته�م مطلوب وفق املادة )456 / ق.ع( نصب 
واحتيال، تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقه أصوليا«.
وتابع�ت القيادة« أن مف�ارز مركز رشطة أكد 
تمكنت من تنفيذ امر للقبض صادر بحق املتهم 
)ح.ع.ح( املطل�وب وفق امل�ادة )405 / ق.ع( 
رشوع بالقت�ل، تم اتخاذ اإلج�راءات القانونية 

الالزم�ة بحق�ه أصولي�ا، فيما تمكن�ت مفارز 
مرك�ز رشط�ة الجزائر من تنفي�ذ أمر للقبض 
صادر بح�ق متهم مطلوب وفق أح�كام املادة 
)459 / ق.ع(، ت�م اتخاذ اإلج�راءات القانونية 

الالزمة بحقه أصوليا«.
وأش�ارت القي�ادة أن مفارز الرشط�ة تمكنت 
م�ن تنفيذ امر للقبض ص�ادر بحق 21 متهما 
مطلوب�ا للقض�اء، ت�م تس�ليمهم اىل الجهات 

املعنية أصوليا.

 أوعز وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار حس�ن ناظ�م إىل دائرة الفنون 
العامة بإنجاز تمثالني نصفيني للنجمني الرياضيني )أس�طورة الكرة 
العراقي�ة أحمد رايض(، و)الالعب الدويل الس�ابق ع�يل هادي( اللذين 

وافتهما املنية إثر إصابتهما بجائحة كورونا.
وكل�ف وزي�ر الثقافة مدير عام دائ�رة الفنون العامة بالتنس�يق مع 
وزارة الش�باب والرياض�ة واتحاد كرة القدم العراق�ي لتحديد املوقع 

املناسب لتشييد التمثالني.
وس�تتوىل دائرة الفنون العام�ة تصميم وتنفيذ املجس�مات الخاصة 

بالتمثالني.

الثقافة توعز بإنشاء متثالني للراحلني 
أمحد رايض وعيل هادي

بعيدًا عن األدوية... عاجلوا الكولستريول الضار هبذه الطرق
يعاني ماليني األش�خاص حول العالم من 
مشكلة ارتفاع مس�توى الكولسيرتول يف 
ال�دم. وهو ما يع�ود إىل أس�باب مختلفة 
منه�ا الوراث�ة أو النظ�ام الحيات�ي غ�ر 

الصحي.
وع�ادة ما يت�م تن�اول األدوي�ة املعالجة 
لهذه املش�كلة من أج�ل الحد من تأثرها 
الخطر عىل الصح�ة. لكن يبدو أنه يمكن 
اعتم�اد ط�رق أخ�رى تق�وم ع�ىل تناول 
بعض أنواع الطعام. ويف هذا الس�ياق نقل 
موقع »روسيا اليوم« عن الطبيب سرغي 

أغابك�ني قوله إن اإلنس�ان يحصل عىل %20 
م�ن الك�����وليس�رتول م�ن الطع�ام الذي 
يتناوله وإن النس�بة األخرى يتم تأمينها عن 

طريق الكبد.

واضاف أن ارتفاع مس�تواه يف ال�دم إىل أكثر 
م�ن 5.5 مي�يل م�ول يف الليرت الوح�د يجعله 
يلحق ال�ر بالصحة. ولفت إىل أنه يرتاكم يف 
هذه الحالة عىل ش�كل لويحات دهنية داخل 
جدران األوعية الدموية ما يس�بب انسدادها 

ويمنع وصول الدم إىل أعضاء الجسم.
وتاب�ع يف املقابل أنه يمك�ن الحفاظ عىل 
مس�توى كوليس�رتول طبيعي من خالل 
تناول بعض األطعمة مثل الثوم والبصل. 
وأوضح أنهم�ا يحتويان عىل مواد تحمي 
ج�دران األوعي�ة الدموي�ة وتمن�ع تراكم 

اللويحات الدهنية.
ونصح أيضاً بتن�اول التفاح املجفف ألنه 
يحت�وي عىل األلياف الغذائي�ة التي تعمل 
عىل تفتيت الكوليس�رتول ونبه إىل أهمية 

تناول ما ال يقل عن 75 غ منه يومياً.
وأف�اد ب�أن الطماط�م ومعجون�ه وعصره 
الرنج�ة  مث�ل  األس�ماك  أن�واع  إىل  إضاف�ة 
والرسدين واملاكريل الغني بأحماض األوميغا 

3 تساعد عىل تحقيق الهدف نفسه أيضاً.

تساهم بعض الفواكه الصيفية يف ضبط ضغط الدم 
املرتفع، والذي يمكن أن يس�بب مضاعفات صحية 
خطرة تؤثر ع�ىل صحة القلب واألوعي�ة الدموية. 
وحسب موقع “الكونسلتو” الطبي، “يحتاج مرىض 
الضغط املرتفع إىل تغير نمط الحياة وتناول أطعمة 
تس�اعد عىل ضبطه، كاش�فا عن عدد م�ن الفواكه 
الصيفية التي تساعد عىل ضبط ضغط الدم املرتفع. 

وأوض�ح املوق�ع الطب�ي أن “املانغو تلع�ب دورا يف 
خفض ضغط الدم املرتفع، حيث يحتوي 100 غرام 
م�ن املانغو ع�ىل 168 ملليغرام من البوتاس�يوم”، 
مؤك�دا يف الوق�ت ذات�ه أن�ه “يج�ب الح�رص عىل 
ع�دم اإلفراط يف تناولها بش�كل كب�ر”. كما أكد أن 
“البطيخ يعد مصدرا غنيا بالليكوبني الذي يس�اعد 
ع�ىل تعزيز صح�ة القلب، إىل جان�ب البيتا كاروتني 

وفيتامني يس ومضادات األكسدة والبوتاسيوم الذي 
يس�اعد عىل خفض ضغط الدم املرتفع”، باإلضافة 
إىل “امل�وز الذي يتميز بقلة الصودي�وم، ويعترب من 
أفضل األطعمة التي يحتاجها مرىض ارتفاع ضغط 
ال�دم، كم�ا يحتوي 100 غ�رام من امل�وز عىل 358 
ملليغرام من البوتاسيوم، فضالً عن الكربوهيدرات 

الصحية واملياه”.

مخس فواكه صيفية تساعد عىل ضبط »ضغط الدم املرتفع«

قدم موقع »تويرت« اعتذارا إىل مس�تخدميه، بس�بب بعض املشكالت التي 
ظه�رت له�م يف خدم�ة »التغري�دات الصوتي�ة« الجديدة الت�ي يختربها، 

ولتقصره يف مراعاة مصالح ذوي الحاجات الخاصة.
واعت�ذر التطبيق بس�بب ع�دم طرحه خدم�ات خاص�ة للمعاقني وذوي 
االحتياج�ات الخاص�ة يف خدمة »التغريدات الصوتي�ة« الجديدة، وفقا ملا 
ذكره موقع »إنغادجيت« التقني املتخصص.ولم يقدم »تويرت« يف خدمته 
الجدي�دة إمكاني�ة الرتجم�ة أو الرشح املخصص�ة لذوي اإلعاق�ة، األمر 
ال�ذي وصفه املدافعون عن الحقوق املدني�ة، بأنه »خطأ ال يغتفر«. وقال 
املحام�ي ماثيو كورتالند، ال�ذي كان من أوائل الذين س�لطوا الضوء عىل 
هذه املس�ألة: »عىل األقل، فإن خيار توفر التسميات التوضيحية املغلقة 
س�يجعل ذلك أكثر س�هولة لذوي اإلعاقة، تويرت ل�م يوفر أي رشح لذوي 
االحتياجات الخاصة«. ورد »تويرت« من حس�اب الدعم الرس�مي الخاص 
به، قائال: »هذه نس�خة مبكرة من هذه امليزة ونستكش�ف طرقا لجعل 

هذه األنواع من التغريدات يف متناول الجميع«.

»تويرت« يقدم اعتذارا ملستخدميه
والسبب؟


