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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أف�ادت مصادر سياس�ية ان انق�رة تمكنت من 
الحص�ول عىل مس�اعدة اس�تخباراتية من قبل 
جهات مرتبطة بحكومة كردس�تان العراق قبل 
إطالق عمليتها العس�كرية » مخلب النمر« ضد 
حزب العمال الكردس�تاني. وقال�ت املصادر ان 
تركيا س�عت اىل ابتزاز حكومة كردستان العراق 
وذلك بتقديم مس�اعدات مالية مقابل معلومات 
دقيقة ملواقع ح�زب العمال الكردس�تاني الذي 
يتحصن يف مواقع جبلية منذ س�نوات. ويسعى 
الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان اىل استغالل 
الضائق�ة املالي�ة الت�ي يعرفها االقليم بس�بب 
تراج�ع عائدات النف�ط للقيام بمب�دأ مقايضة 
م�ن ش�انها ان تث�ر غضب اك�راد الع�راق عىل 
حكوم�ة اقليمه�م. ورغم انه ال توج�د تاكيدات 
عىل قبول س�لطات كردس�تان العراق باملطالب 
الرتكي�ة، لكن مص�ادر اكدت ب�ان انقرة اعادت 
جدول�ة ديون مس�تحقة ع�ىل اإلقلي�م الكردي 
قبي�ل انط�الق عملية مخل�ب النم�ر ضد حزب 
العم�ال الكردستاني.وش�نت تركي�ا يف 17 م�ن 
ش�هر حزيران عمليته�ا العس�كرية يف منطقة 
حفتانني شمال العراق ملالحقة املتمردين االكراد 
حيث اس�تخدمت تركيا الق�وات الجوية والربية 
يف الهجوم ما ادى اىل س�قوط ع�دد من املدنيني 
اضافة اىل مقتل جنديني تركيني يف االستباكات. 
وكانت الحكوم�ة العراقية قد ع�ربت مرارا عن 
رفضه�ا للعمليات العس�كرية الرتكي�ة مؤكدة 
بانها ستلجأ اىل مجلس االمن لوضع حد النتهاك 

سيادتها من قبل الجيش الرتكي.
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الشعب بمواجهة كورونا

       بغداد / المستقبل العراقي

بلغ عدد ضحايا االحتجاج�ات اإلثنية والعرقية يف إثيوبيا 
يف أعق�اب مقت�ل املغن�ي هاش�الو هونديس�ا 166 قتيال 
باإلضافة إىل 167 جريح�ا، فيما بلغ عدد املعتقلني 1084 

شخصا.
وقال�ت الرشط�ة اإلثيوبي�ة إن 166 ش�خصا ع�ىل األقل 
لق�وا مرصعهم خ�الل املظاهرات العنيف�ة التي اجتاحت 
إثيوبيا يف األيام التي أعقبت مقتل املغني الشعبي هاشالو 
هونديسا. وقتل املغني، وهو من عرقية أورومو، برصاص 
مجهول�ني يف العاصم�ة اإلثيوبي�ة أديس أبابا، األس�بوع 
املايض، مم�ا أثار توترات عرقية واس�عة، وفقا لصحيفة 
الغاردي�ان الربيطاني�ة. وقالت نائبة مف�وض الرشطة يف 
منطق�ة أوروميا، جرما جي�الم، يف بيان: »يف أعقاب وفاة 

هاش�الو، قتل 145 مدني�ا و11 عنرصا من قوات األمن يف 
االضطراب�ات يف املنطقة«، باإلضاف�ة إىل 8 مدنيني واثنني 
م�ن عنارص الرشط�ة قتلوا يف أديس أبابا يف وقت س�ابق، 

بحسب بيان منفصل صادر عن رشطة العاصمة.
بج�روح  »أصيب�وا  آخري�ن   167 إن  جرم�ا  وقال�ت 
خط�رة«، مضيف�ة أنه ت�م اعتقال 1084 ش�خصا خالل 

االحتجاجات.
وقد أرجع املس�ؤولون ارتفاع ع�دد القتىل إىل »مزيج« من 

القوة املميتة عىل أيدي ضباط األمن والعنف بني األعراق.
وقال�ت جرما أن االضطرابات العنيفة »توقفت بالكامل« 
اآلن. يش�ار إىل أن املغني هونديس�ا قتل بالرصاص مساء 
االثنني املايض يف أديس أبابا ألسباب ال تزال مجهولة، وتم 
تش�ييعه، يف مسقط رأس�ه بلدة أمبو، عىل بعد نحو 100 

كيلومرت غربي العاصمة.

      بغداد / المستقبل العراقي

احت�ج مئ�ات العراقيني أم�س األحد، عىل 
إس�اءة صحيف�ة س�عودية بح�ق املرجع 

الشيعي األعىل السيد عيل السيستاني.
واحتج العراقيون عىل رس�م كاريكاتري 
األوس�ط«  »ال�رشق  صحيف�ة  يف  ن�رش 
الجمع�ة املاضي�ة، ظه�ر فيه رج�ل دين 
معمم بلحي�ة بيضاء وه�و يحمل مقصا 
ويقط�ع السلس�لة الرابط�ة ب�ني عربتي 
قط�ار كتب ع�ىل إحداها »الع�راق« وعىل 

الثانية »السيادة«.
وتجم�ع املحتج�ون أم�ام إح�دى بوابات 

ال�رشق  الخ�راء م�ن جه�ة  املنطق�ة 
وحاول�وا اقتحامها للوصول إىل الس�فارة 
الس�عودية، م�ا دفع ق�وات األم�ن لفتح 
خراطيم املياه صوب املحتجني إلبعادهم.

وقال أمجد الحس�يني، وهو أحد منظمي 
التظاه�رة، إن الس�يد السيس�تاني »خط 
أحمر« بالنس�بة للعراقيني و«لن نس�مح 
باملس�اس به ب�أي ش�كل من األش�كال، 
ولطاملا أرس�لت الس�عودية اإلرهابيني إىل 

العراق لرب األمن وخلق الفتنة«.
وأش�ار إىل أن 7 محتج�ني أصيبوا بجروح 
طفيفة ج�راء التدافع وفت�ح قوات األمن 

خراطيم املياه.

من جانبه، قال نقيب برشطة بغداد، طلب 
عدم ذكر اس�مه، إن »املحتجني يحاولون 
اقتح�ام املنطق�ة الخ�راء إال أن قوات 

األمن عملت عىل تفريقهم«.
وأض�اف أن لدينا تعليم�ات بمنع وصول 
املحتج�ني إىل املنطقة الخ�راء وحماية 

البعثات الدبلوماسية.
ويحظى الس�يد السيستاني باحرتام كبر 
يف العراق ال سيما بني األوساط الشيعية يف 
وسط وجنوبي البالد. وعىل مدى السنوات 
املاضي�ة كانت آلرائه تأث�رات عىل الحياة 

السياسية واالجتماعية.
وأص�درت صحيف�ة »ال�رشق األوس�ط« 

إس�اءة  أي  في�ه  نف�ت  بيان�ا  الجمع�ة 
للسيس�تاني، وقالت أنه�ا »تلتزم القواعد 
املهنية يف تعاملها مع الدول واألش�خاص 
واملرجعيات، وتؤكد أن الرسم لم يقصد به 

عىل اإلطالق اإلشارة إىل شخصه«.
وأضاف�ت أن الرس�م الكاريكات�ري كان 
القصد منه »اإلشارة إىل التدخالت اإليرانية 

يف الشأن العراقي«.
وحذف�ت الصحيف�ة، بع�د يوم م�ن ذلك، 
الرس�م امل�يء. وتوّج�ه إىل  الس�عودية 
اتهام�ات عراقي�ة بزعزع�ة أم�ن العراق 

والتدخل يف شؤونه الداخلية.
التفاصيل ص2
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وزارة الرتبية توضح آلية اضافة »درجة القرار« للطالب
     بغداد / المستقبل العراقي 

كشفت وزارة الرتبية / املديرية العامة للتقويم واالمتحانات تنفيذ قرار هيئة 
الرأي الذي أقر سابقا حول آلية إضافة درجة القرار 10 درجات.وقال املكتب 
االعالمي للوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »املديرية 
أوع�زت للمديريات العام�ة يف املحافظات ان اضافة الق�رار تكون عىل إلغاء 
أي درجة قرار س�ابقة وتعتمد درجة الق�رار الحالية باضافة }10 درجات{ 
للتالمي�ذ والطلبة من الصف الخامس االبتدائ�ي اىل الصف الخامس اعدادي، 
وبضمنهم تالميذ الصف الس�ادس االبتدائي وطلبة الصف الثالث متوسط«. 
وأضاف البيان، ان »مدير املدرسة يقوم بالرجوع اىل سجل الدرجات الخاص 
باملدرسة أي درجة لديه يف صفحة الطالب 40 فما فوق يتم تعديلها اىل 50،« 
مبينة ان »درجة القرار تضاف يف سجل الدرجات الخاص باملدرسة )السجل 

الوسطي( فقط ويمنع التدوين او التأشري عىل دفرت التلميذ والطلبة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أف�ادت مص�ادر سياس�ية ان انقرة 
تمكن�ت من الحصول عىل مس�اعدة 
استخباراتية من قبل جهات مرتبطة 
بحكومة كردستان العراق قبل إطالق 
عمليتها العس�كرية » مخلب النمر« 

ضد حزب العمال الكردستاني.
وقال�ت املص�ادر ان تركيا س�عت اىل 
ابت�زاز حكوم�ة كردس�تان الع�راق 
وذلك بتقديم مساعدات مالية مقابل 
معلومات دقيقة ملواقع حزب العمال 
الكردس�تاني الذي يتحصن يف مواقع 

جبلية منذ سنوات.
ويس�عى الرئيس الرتكي رجب طيب 
اردوغان اىل استغالل الضائقة املالية 
الت�ي يعرفه�ا االقليم بس�بب تراجع 
عائدات النفط للقيام بمبدأ مقايضة 
م�ن ش�انها ان تث�ري غض�ب اك�راد 

العراق عىل حكومة اقليمهم.
ورغم انه ال توجد تاكيدات عىل قبول 
سلطات كردس�تان العراق باملطالب 
الرتكي�ة، لك�ن مص�ادر اك�دت بان 
انقرة اعادت جدولة ديون مستحقة 
ع�ىل اإلقلي�م الك�ردي قبي�ل انطالق 
عملية مخلب النمر ضد حزب العمال 

الكردستاني.
وشنت تركيا يف 17 من شهر حزيران عمليتها العسكرية 
يف منطق�ة حفتانني ش�مال العراق ملالحق�ة املتمردين 
االكراد حيث اس�تخدمت تركيا الق�وات الجوية والربية 
يف الهجوم ما ادى اىل سقوط عدد من املدنيني اضافة اىل 

مقتل جنديني تركيني يف االستباكات.
وكان�ت الحكومة العراقية قد ع�ربت مرارا عن رفضها 
للعملي�ات العس�كرية الرتكية مؤكدة بانها س�تلجأ اىل 

مجل�س االمن لوض�ع حد النته�اك س�يادتها من قبل 
الجيش الرتك�ي، لكن حكومة اقليم كردس�تان العراق 
س�عت للتشكيك يف موقف الحكومة املركزية حول عدم 

علمها بالهجوم.
واستغرب جبار ياور أمني عام وزارة شؤون البيشمركة 
الكردي�ة )جي�ش إقلي�م كردس�تان العراق( ع�دم علم 
الحكوم�ة املركزي�ة باق�دام طائ�رات حربي�ة تركي�ة 
باخرتاق أجواء العراق ملس�افة مئ�ة وعرشين كيلومرتا 

يف محافظة الس�ليمانية دون موافقة س�لطة الطريان 
العراقية.

وافاد يف ترصيح »لكل هذه االس�باب أش�كك يف بيانات 
الحكومة االتحادية املتعلقة بالقصف الجوي واملدفعي 

الرتكي واإليراني«.
وتح�دث املس�ؤول الك�ردي ع�ن الجوان�ب القانوني�ة 
والدس�تورية لحماية الحدود العراقي�ة والتي تقع عىل 
عات�ق الحكوم�ة املركزي�ة قائ�ال »بموجب الدس�تور 

والقان�ون، تق�ع مس�ؤولية حماية 
حدود وأجواء كل العراق التي يشكل 
إقلي�م كردس�تان ج�زءا منه�ا عىل 
الحكومة االتحادي�ة العراقية، بينما 
تلقي تهم التقصري يف هذا املجال ويف 
أحي�ان كث�رية، ودون وجه حق، عىل 
حكومة إقليم كردستان أو عىل قوات 

البيشمركة«.
واك�د جب�ار ي�اور ان ح�دود العراق 
تنتهك طيلة 13 س�نة اي منذ 2007 
مش�ريا اىل ان�ه انطالق�ا من الس�نة 
امل�ايض،  اي�ار   31 وحت�ى  الحالي�ة 
»تعرض�ت املناط�ق الحدودي�ة 137 
م�رة إىل القص�ف الج�وي واملدفعي؛ 
135 م�رّة من جانب تركي�ا ومرتني 

من جانب إيران«.
وطالب املس�ؤول الك�ردي الحكومة 
املركزي�ة بالدخول يف حوار جدي مع 

إيران وتركيا إلنهاء االزمة.
ويالحظ من ترصيح املسؤول الكردي 
تدهور العالقة التي تجمع س�لطات 
كردس�تان العراق مع مسلحي حزب 

العمال الكردستاني
وحس�ب مجموعة م�ن املصادر فإن 
تح�ركات قام�ت به�ا ق�وات تابعة 
ألح�د األحزاب الكردية يف كردس�تان 
الع�راق قرب جب�ال قندي�ل الوعرة، 
قبي�ل انط�الق عملية مخل�ب النمر، س�اعدت الطريان 
الرتكي عىل كش�ف مواقع املس�لحني من حزب العمال 
الع�راق  كردس�تان  حكوم�ة  وترتب�ط  الكردس�تاني. 
بعالقات معينة مع املتمردين االكراد من الهوية الرتكية 
واإليراني�ة لك�ن تق�ارب كل من الرئي�س الرتكي رجب 
طيب اردوغان ومسعود البارزاني أدى اىل تعرض حزب 

العمال الكردستاني لهجمات تركية عديدة.

      بغداد / المستقبل العراقي

احت�ج مئ�ات العراقي�ني أم�س األح�د، عىل 
إس�اءة صحيف�ة س�عودية بح�ق املرج�ع 

الشيعي األعىل السيد عيل السيستاني.
واحت�ج العراقي�ون عىل رس�م كاريكاتريي 
نرش يف صحيفة »الرشق األوس�ط« الجمعة 
املاضي�ة، ظهر فيه رجل دي�ن معمم بلحية 
بيضاء وهو يحمل مقصا ويقطع السلس�لة 
الرابطة بني عربتي قط�ار كتب عىل إحداها 

»العراق« وعىل الثانية »السيادة«.
وتجم�ع املحتج�ون أم�ام إح�دى بواب�ات 

املنطق�ة الخرضاء من جهة الرشق وحاولوا 
اقتحامها للوصول إىل الس�فارة الس�عودية، 
ما دف�ع قوات األم�ن لفتح خراطي�م املياه 

صوب املحتجني إلبعادهم.
وق�ال أمجد الحس�يني، وهو أح�د منظمي 
التظاه�رة، إن الس�يد السيس�تاني »خ�ط 
أحم�ر« بالنس�بة للعراقي�ني و«لن نس�مح 
باملساس به بأي شكل من األشكال، ولطاملا 
أرس�لت الس�عودية اإلرهابي�ني إىل الع�راق 

لرضب األمن وخلق الفتنة«.
وأش�ار إىل أن 7 محتج�ني أصيب�وا بج�روح 
طفيف�ة ج�راء التداف�ع وفتح ق�وات األمن 

خراطيم املياه.
من جانبه، قال نقي�ب برشطة بغداد، طلب 
عدم ذك�ر اس�مه، إن »املحتج�ني يحاولون 
اقتح�ام املنطقة الخرضاء إال أن قوات األمن 

عملت عىل تفريقهم«.
وأض�اف أن لدين�ا تعليم�ات بمن�ع وصول 
املحتج�ني إىل املنطق�ة الخ�رضاء وحماي�ة 

البعثات الدبلوماسية.
ويحظى الس�يد السيس�تاني باح�رتام كبري 
يف العراق ال س�يما بني األوس�اط الشيعية يف 
وس�ط وجنوبي البالد. وعىل مدى الس�نوات 
املاضي�ة كان�ت آلرائ�ه تأثريات ع�ىل الحياة 

السياسية واالجتماعية.
وأصدرت صحيفة »الرشق األوسط« الجمعة 
بيانا نفت فيه أي إساءة للسيستاني، وقالت 
أنها »تلت�زم القواعد املهني�ة يف تعاملها مع 
الدول واألش�خاص واملرجعي�ات، وتؤكد أن 
الرس�م لم يقصد به عىل اإلطالق اإلشارة إىل 

شخصه«.
كان  الكاريكات�ريي  الرس�م  أن  وأضاف�ت 
القصد منه »اإلش�ارة إىل التدخالت اإليرانية 

يف الشأن العراقي«.
وحذفت الصحيفة، بعد يوم من ذلك، الرسم 

امليسء.

وتوّج�ه إىل  الس�عودية اتهام�ات عراقي�ة 
بزعزع�ة أم�ن الع�راق والتدخل يف ش�ؤونه 

الداخلية.
ويف آب 2016، طلبت الخارجية العراقية من 
السعودية سحب سفريها من بغداد؛ بعد أن 
اتهمت�ه بالتدخل يف الش�ؤون الداخلية، لكن 
حكومة رئيس الوزراء الكاظمي تس�عى إىل 

إعادة سفري للسعودية يف بغداد.
ويق�ود نواباً يف الربملان ح�راكاً إلقرار قانون 
الس�عودية ع�ىل  بموجب�ه محاس�بة  يت�م 
سماحها ومش�اركتها يف إرسال عنارص من 

تنظيمي »القاعدة« و«داعش« إىل العراق.

بارزاني قايض حزب العمال لـ »جدولة الديون« املستحقة لرتكيا.. والبيشمركة ترمي اللوم على بغداد يف اقتحام احلدود وقصف القرى

اربيل سمحت بـ »التوغل الرتكي« مقابل أموال
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ردًا عىل اإلساءة للمرجع االعىل.. احتجاجات حاشدة هدفها الوصول للسفارة السعودية 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعرب تحالف الفتح، أمس االحد، 
عن اس�تغرابه م�ن الفعل الذي 
أقدمت عليه السفارة األمريكية 
يف بغ�داد )اجراء اختبار بقصف 
الخ�رضاء(،  للمنطق�ة  ج�وي 
معتربا اياه انتهاك لكل األعراف 

الدبلوماسية. 
وق�ال التحال�ف يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
إن »الفع�ل ال�ذي أقدم�ت عليه 
الس�فارة األمريكية ي�وم أمس 
يف بغداد هو أمر مستغرب وغري 
ل�كل  انته�اكا  مس�ؤول ويع�د 
والقوانني  الدبلوماسية  األعراف 
الدولي�ة ويؤكد لنا أن هذا الفعل 
ينذر باس�تمرار انتهاك السيادة 
الوطنية وحرمة الدولة العراقية 
الس�فارة  تتح�ول  كي�ف  وإال 
والبعثات الدبلوماس�ية إىل ثكنة 
عسكرية يف قلب بغداد واألدهى 
م�ن ذلك كي�ف يواف�ق أصحاب 
القرار العراقي بهذه االنتهاكات 
يحرك�وا  أْن  دون  الصارخ�ة 

ساكنا«.
وبش�دة  »نس�تغرب  واض�اف، 
غياب املوقف الحكومي الواضح 
نس�تغرب  وكذل�ك  والرصي�ح 

س�كوت وصم�ت كل األط�راف 
الذين كان�وا يتباكون عىل هيبة 
الدولة دون أْن يحركوا ساكنا«، 
مؤكدا أنه »ما جرى يوم أمس يف 
بغداد من إرعاب الناس يف وضح 
النهار دون س�ابق إن�ذار يقرع 
جرس الخطر وينذر باس�تمرار 
وس�يادة  لحرم�ة  االنته�اكات 

العراق«.
يتوج�ب  هن�ا  »م�ن  وتاب�ع، 
ع�ىل جمي�ع الق�وى الوطني�ة 
املخلص�ة له�ذا البل�د أْن ُيدينوا 
هذه االنته�اكات املتكررة وعىل 
ه�ذه  ع�ن  الك�ف  األمري�كان 
األعم�ال االس�تفزازية للش�عب 
يوقف�وا  وأْن  العزي�ز  العراق�ي 
مسلس�ل االنته�اكات البغيضة 
أْن  العراقي�ة  الحكوم�ة  وع�ىل 
تتخذ كل اإلجراءات الكفيلة ملنع 

تكرار ما حصل«.
األمريكي�ة  الق�وات  وكان�ت 
اختربت منظومة الدفاع الجوي 
»باتريوت« يف املنطقة الخرضاء 

وسط العاصمة بغداد
ام�س، كم�ا أن طائرة مس�رية 
امريكي�ة قصفت ج�واً املنطقة 
الخرضاء الختبار م�دى فعالية 
بحس�ب  باتري�وت،  منظوم�ة 

مصادر.

الفتح عن »باتريوت« السفارة األمريكية: 
انتهاك لكل األعراف الدبلوماسية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرش�يد، أم�س االحد، آلية من�ح القروض 
لرتميم الوحدات السكنية بدون كفيل.  

وذك�ر املرصف أن »الرشوط الواجب توافرها ملنح القرض 
بأن »يكون الحد االعىل ملبلغ القرض 40 مليون للموظفني 
و30 ملي�ون للمواطنني من غ�ري املوظفني، عىل أن يكون 
تحديد مبلغ القرض املستحق بنسبة ال تزيد عن 50% من 

صايف راتب املوظف املقرتض«.  
وأض�اف »يك�ون رصف الق�رض بدفعت�ني، وبواقع %60 
الدفعة االوىل من مبل�غ القرض الخاص باملوظفني و%75 

للمواطن�ني غري املوظفني، ع�ىل ان تكون مدة القرض 10 
س�نوات اعتباراً م�ن تاري�����خ منح الدفع�ة االوىل من 

املبلغ«.  
وتابع »تكون نس�بة الفائدة 5% س�نوياً تحسب بطريقة 
القس�ط الثابت وتس�دد ش�هرياً مع القس�ط الش�هري، 
ويكون إحتساب الفائدة الشهرية بموجب املعادلة )مبلغ 
القرض * نس�بة الفائدة(/12% وتس�توىف عمولة ادارية 

بنسبة 2% من مبلغ القرض املمنوح«.  
وأوض�ح أن »ع�ىل املقرتض تحم�ل جميع رس�وم الرهن 
واجور الكشف ورسم الطابع املايل والرسم العديل بموجب 
القوانني واالنظمة والتعليم�ات النافذة«، مؤكداً أن »منح 

هذه القروض للوحدات السكنية الواقعة يف بغداد ومركز 
املحافظات حرصاً«.  

ام�ا عن الرشوط الواجب توافرها يف طالب القرض ش�دد 
املرصف »ان يكون عراقي الجنسية، كامل االهلية واليقل 
عم�ره ع�ن 18 س�نة، وان اليكون بذمته قرض اس�كان 
ممن�وح له من اية مرصف لم يس�دد بالكامل، وان يكون 
املوظف طال�ب القرض معيناً عىل امل�الك الدائم ومثبتاً يف 
إحدى دوائر الدولة ومس�تمر بالخدمة والتقل خدمته عن 

سنتني«.  
واكد املرصف أن »األولوية تعط�ى للموطنة رواتبهم لدى 

املرصف من حملة بطاقة ماسرت كارد نخيل حرصاً«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  االح�د، 
بف�ريوس  املس�جلة  لإلصاب�ات 
كورونا املس�تجد يف العراق.  وقالت 
ال�وزارة يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان�ه »تم 
فحص )11711 ( نموذجا يف كافة 
الع�راق،  يف  املختص�ة  املخت�ربات 
وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض 
يف الع�راق )601088(«.   واض�اف 
البيان ان »مختربات وزارة الصحة 
والبيئة س�جلت ) 2125( إصابة يف 
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        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت قي�ادة العمليات املش�رتكة، 
أم�س األح�د، ع�ن اتف�اق م�ع قوات 
البيش�مركة إلنش�اء مراكز مشرتكة 
لتأمني املناط�ق التي تخلو من حرس 
اإلقلي�م والق�وات االتحادي�ة.   وق�ال 
املتح�دث باس�م العمليات املش�رتكة 
اللواء تحسني الخفاجي يف ترصيح إن 
»بعض وس�ائل اإلعالم تتداول إخبارا 
التنظيم�ات  بع�ض  قي�ام  إىل  تش�ري 
اإلرهابية ومن بينها عصابات داعش 
بالتس�لل م�ن س�وريا نح�و األرايض 
العراقية«، الفتا إىل أن »قيادة العمليات 
عق�دت اجتماع�ا أمني�ا م�ع ح�رس 
اإلقليم لالتفاق عىل سد جميع الثغرات 
األمني�ة التي من املمكن إن تس�تغلها 
املجامي�ع اإلرهابي�ة«.   وأض�اف أن 
»االجتماع تم م�ن خالله االتفاق عىل 
إنشاء مراكز مشرتكة لتأمني املناطق 
التي تخلو من حرس اإلقليم والقوات 
االتحادي�ة«، مبينا أن »الخطر املتوقع 
من املجاميع اإلرهابية يف تلك املناطق 
لي�س بالكب�ري او املقل�ق لك�ن رغ�م 
ذلك قي�ادة العمليات املش�رتكة لديها 
اإلمكانيات بمط�اردة تلك املجاميع«.   
واش�ار اىل أنه »يق�وم التحالف الدويل 
برضبات جوي�ة، أخرها قيام س�الح 
الجوي اإلس�باني بتوجيه رضبة عىل 

بعض التجمعات اإلرهابية«.

»املستقبل العراقي« تنرش آليات منح القروض لرتميم الوحدات السكنية دون كفيل

العراق يسجل )2١25( إصابة جديدة بـ«كورونا« وعدد الوفيات مستمر بتجاوز )١٠٠( وفاة

العمليات املشرتكة
 تتفق مع البيشمركة عىل 

إنشاء نقاط أمنية 

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف حس�ن الكعبي النائ�ب االول لرئيس مجلس الن�واب محمد 
الحلب�ويس، أمس االح�د، عن مقرتح قانون جدي�د باعتبار املتوفني 

بفريوس كورونا من املالكات الصحية »شهداء«.
وق�ال مكتب الكعبي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إن »النائب االول لرئيس مجلس النواب حس�ن كريم الكعبي ش�ارك 
اليوم االحد 5- تموز 2020 حفل افتتاح مستش�فى العطاء ب مدينة 
الص�در, لحج�ر وعالج مصابي كورونا بس�عة 325 رسي�ر , والذي 
ج�رى تأهيل�ه بتوجيه م�ن زعيم التي�ار الصدري مقت�دى الصدر، 

كمبادرة انسانية إلسناد وزارة الصحة ملواجهة وباء كورونا«.
وثمن الكعبي يف كلمة له عىل هامش االفتتتاح  الذي حرضه رئيس 
الوزراء مصطفى املاظمي، »هذه املبادرة االنس�انية لرسايا السالم 
بتخصيص املقر الرسمي للمعاونية الجهادية كموقع لحجر وعالج 
مرىض كورونا , والتكفل  بتهيئته وتجهيزه بأحدث االجهزة الطبية 
ليكون انموذج ملبادرات اسناد القطاع الصحي وتقديم خدمة جليلة 

لعالج وحجر مصابي فايروس كورونا«.
وطالب الكعبي، الحكومة »بالتحرك الجاد الس�تغالل كافة االرايض 
واملواق�ع الحكومي�ة غ�ري املس�تغلة م�ن قب�ل الدوائ�ر الحكومية 
لتحويله�ا ملواق�ع حج�ر صح�ي يف هذه الف�رتة الحرج�ة ومن ثم 
تحويله�ا اىل دوائر خدمي�ة للمواطنني«، مش�ريا اىل ان »تزايد اعداد 
االصابات اليوم�ي ينذر بانهيار الواقع الصحي ويس�تدعي التحرك 

الرسيع لتهيئة مباني للحجر«. 
وكش�ف عن، »تح�رك حثيث ملجلس الن�واب العداد مق�رتح قانون 
جدي�د العتبار املتوفني من املالكات الطبية البطلة بمرض كورونا  » 
شهداء » وبكافة حقوق الشهيد ، تثمينا لدورهم البطويل واالنساني 

بالتصدي لهذا الوباء الفتاك«.

الكعبي يكشف عن مقرتح قانون
 العتبار املتوفني بـ«كورونا« من املالكات 

الصحية »شهداء«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س 
األحد، القبض عىل عائلة تنتمي 

لتنظيم »داعش« غربي بغداد. 
وقال�ت وزارة الداخلي�ة يف بيان 
العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
نس�خة منه، إن »مف�ارز وكالة 
االستخبارات يف وزارة الداخلية، 
عائل�ة  ع�ىل  القب�ض  الق�ت 
داعش�ية مكونة من األم وأربعة 

أوالد يف حصوة ابو غريب غربي 
العاصمة«. 

واض�اف، »وه�م مطلوبني وفق 
أحكام املادة 4 ارهاب النتمائهم 
لعصابات داعش اإلرهابية وهم 
م�ن عوائ�ل عصاب�ات داع�ش 
اإلرهابية الهاربني من محافظة 
األنبار خالل عملي�ات التحرير، 
ت�م تدوي�ن أقواله�م وإحالتهم 
أوراقه�م  إلكم�ال  للقض�اء 

التحقيقية.

الداخلية تلقي القبض عىل »عائلة 
داعشية« بالكامل يف بغداد
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    بغداد / المستقبل العراقي

أك�َد وزي�ر الصحة حس�ن التميم�ي أنَّ »مؤرشات 
انحس�ار الوب�اء وخ�روج الب�اد من دائ�رة خطر 
كورون�ا تعتمد بالدرجة األس�اس عىل م�دى التزام 
الوقائي�ة  واالج�راءات  بالتعليم�ات  املواطن�ن 
والصحي�ة وهي الركن األس�اس يف احتواء الوباء«.

وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح صحف�ي، إنَّ »قط�ع 
سلس�لة انتش�ار ف�روس كورونا، وخ�روج الباد 
م�ن دائرة خط�ر الوب�اء يعتمد بالدرجة األس�اس 
ع�ىل الت�زام املواطنن باتب�اع االرش�ادات الصحية 
س�واء بالحجر املنزيل أو مراكز الحجر، وفقاً ملا يتم 
إقراره من الطبيب املختص««.وتوقع وزير الصحة 
»انحس�ار عدد اإلصابات يف حال اس�تمرار االلتزام 

بالتعليم�ات الصحي�ة الت�ي تص�در م�ن قب�ل وزارة الصحة 
وخلي�ة األزم�ة«, منبهاً ع�ىل أنَّ »عدم االلتزام الذي تش�هده 

ع�دد من مناطق بغ�داد باإلج�راءات الوقائية وع�دم االلتزام 
بحظ�ر التج�وال, ومواصل�ة املمارس�ات االجتماعي�ة وفتح 
املقاه�ي وإقامة التجمع�ات والحفات وغرها, س�تكون له 

تداعيات س�لبية وزيادة يف ع�دد اإلصابات«.وأكد أنَّ 
»وزارة الصحة اس�تنفرت كل جهودها وإمكانياتها 
الحت�واء ه�ذا الوباء والس�يطرة عىل انتش�اره, مع 
توف�ر أغل�ب املس�تلزمات الخاص�ة واإلمكاني�ات 
واتساع خربة ماكات الوزارة يف التعامل مع الوباء«, 
مبين�اً أنَّ »التزام ووع�ي املواطنن بخط�ورة الوباء 
والتقي�د بالتعليمات الصحية املتبعة؛ هي األس�اس 
يف الس�يطرة والحد من انتشار سلس�لة الفروس«.

وأض�اف التميمي أنَّ »العراق ملت�زم بالربوتوكوالت 
العاجي�ة املعتم�دة يف دول العالم، وال�وزارة تتعامل 
مع امللف من خال لجنة الخرباء واملستشارين فيها، 
واللج�ان العلمية يف جميع دوائر الصحة متواصلة يف 
التعامل مع الربوتوك�والت العاجية وتحديثها وفقاً 
للتطورات املستجدة«، وزاد أن »وزارة الصحة أبرمت 
عقوداً كثرة لتوفر األدوية والعاجات املعتمدة عاملياً وضمن 
الربوتوكوالت التي أقرتها منظمة الصحة العاملية«.وبشأن ما 

يسمى ب� »العاج الرويس«، أكد وزير الصحة أن »بعض الدول 
أقرت هذا الع�اج ضمن الربوتوكوالت العاجية وتس�تخدمه 
لع�اج املصاب�ن«, مش�راً اىل أن »الرشك�ة العامة لتس�ويق 
األدوي�ة ت�درس كل العاجات وم�دى تأثر اس�تخدامها قبل 
استراد أي عاج«، موضحاً أن »اللجان العلمية واالستشارية 
يف ال�وزارة أقرت اس�تخدام هذا العاج وس�يتم إدراجه ضمن 
الربوتوك�ول العاجي املس�تخدم يف ع�اج املصابن بفروس 
كورونا«.وكش�ف وزير الصحة والبيئة عن اس�تحداث ردهة 
ط�وارئ بس�عة 50 رسي�راً يف مستش�فيي الرميث�ة الع�ام 
والحس�ن التعليم�ي يف محافظ�ة املثنى، فضا ع�ن تجهيز 
املستش�فيات باالجهزة الطبية الخاصة بغسيل الكىل وتوفر 
اجهزة وعاجات خاصة ملرىض الرسطان وانجاز املستش�فى 
االمٔلان�ي ووضعه ضمن أولوي�ات الوزارة.وأضاف أن »الوزارة 
س�تقوم بالتعاون مع العتبة العباسية بإنشاء املركز امليداني 
بسعة 120 رسيراً ملعالجة املصابن بفروس كورونا يف املثنى، 

واتخاذ االجراءات الازمة ليكون جاهزاً بأرسع وقت ممكن.

وزير الصحة يؤكد ادخال العالج الرويس يف »الربوتكول«.. وحيدد مسار واحد النحسار »كورونا«

    كربالء / علي ابراهيم

أعلن�ت العتبة الحس�ينية، أنها حارضة يف اي 
ازمة تعص�ف بالبلد وقد ت�م توجيه نفقاتها 
املالية يف ظل جائحة كورونا لخدمة الش�عب 

العراقي.
وأش�ار املتح�دث الرس�مي للعتب�ة ومعاون 
االم�ن الع�ام للش�ؤون الفكري�ة والثقافية 
افض�ل الش�امي يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراقي«، اىل إن »العتبة الحسينية حارضة يف 
اي ازم�ة تعصف بالبلد وان امكانياتها املالية 
تم تس�خرها بش�كل كب�ر لخدمة الش�عب 
العراقي وخاص�ة يف هذه الظروف الصعبة،« 
مبين�ا أن »كل النفقات موجهة حاليا لخدمة 
الش�عب العراقي وذلك لوجود حاجة ماس�ة 
لذل�ك، كما يف الس�ابق خ�ال ف�رة محاربة 

عصابات )داعش( اإلجرامية«.
وقال الشامي، إن »هذه االزمة التي اجتاحت 
العراق بعد تفيش جائح�ة )كورونا(  تطلبت 
تظاف�ر جميع الجه�ود، لذلك ب�ادرت العتبة 
الحس�ينية املقدس�ة يف كرباء بشكل مبارش 
بع�د أن اس�تقرأت م�ا يمك�ن أن يح�دث يف 
مس�تقبل االح�داث إىل بن�اء مراكز للش�فاء 
بش�كل عاجل ورسيع من أجل السيطرة عىل 
احتماالت أنتشار هذا الفروس بشكل أكرب«.

وأوضح »حيث تم بناء ع�دة مراكز يف كرباء 
املقدس�ة والنج�ف األرشف وبغ�داد، فض�ا 
ع�ن باق�ي املراك�ز الت�ي تبن�ى االن يف م�دن 
الع�راق األخرى، كالبرصة وذي قار وواس�ط 
والديوانية ودياىل، وذلك لدعم مصابي فروس 
)كورونا( وتعزيز دور وزارة الصحة العراقية 

يف مواجهة هذه الجائحة«.
وأضاف »تم تهيئة مدن الزائرين والتي كانت 
تس�تقبل اعداد كبرة من الوافدين اىل كرباء 
املقدس�ة لتصب�ح مراك�ز لحجر املامس�ن 
للم�رىض واآلن تحول�ت اىل مراكز الس�تقبال 
املصاب�ن ومعالجته�م«، واردف »لذلك نحن 
نعتقد ان امكانات العتبة هي مسخرة بشكل 
كبر لخدمة الشعب العراقي وخاصة يف هذه 
الظ�روف الصعبة«.وتاب�ع »بع�د أن س�معنا 
بنق�ص غ�از االوكس�جن الطب�ي يف بع�ض 
منظوم�ات  بانش�اء  بارشن�ا  املستش�فيات 
لألوكس�جن يف املراك�ز التي يت�م تنفيذها يف 
املحافظ�ات، فضا عن افتت�اح مصنع )نبع 
الوارث( النتاج االوكسجن لتزويد املؤسسات 
الصحية يف هعموم املحافظات باالوكس�جن 
الطب�ي مجانا«.وب�ن أن »بعض م�ن مراكز 
الش�فاء زودت بأجهزة التنفس االصطناعي 
واخ�رى زودت بمخت�ربات الفحص والبعض 
االخ�ر زود بتجهيزات طبي�ة متكاملة، فضا 

ع�ن تزويده�ا بم�ادة االوكس�جن م�ن قبل 
العتبة الحسينية املقدسة«.

وأك�د ع�ىل أن »هنال�ك امكاني�ات كب�رة يف 
الع�راق والوزارات العراقية فا يقول احد اننا 
غر قادرين عىل فعل يشء او ال يكفي الوقت 
لذلك، لذا فإن انجازات العتبة الحسينية تمت 
بوقت قيايس، حيث تم انجاز مراكز الش�فاء 
بمدة ال تتجاوز 20 يوما، اي بمعنى اننا لدينا 
امكان�ات كبرة لك�ن يجب ان تك�ون هنالك 
ارادة ونية خالصة لتقديم الخدمة للمواطنن، 
وبالت�ايل خ�ال هذه الف�رة اي�رادات العتبة 
الحسينية قلت بش�كل كبر ألن كل النفقات 
موجهة لخدمة الش�عب العراقي وذلك لوجود 
حاج�ة ماس�ة، كما يف الس�ابق خ�ال فرة 

محاربة عصابات )داعش( اإلجرامية«.
يذكر أن العتبات املقدس�ة يف العراق وحس�ب 
توصي�ات املرجعية الديني�ة العليا، دأبت عىل 
تقديم كامل الدعم ل�وزارة الصحة ودوائرها 
يف املحافظ�ات من خال إنش�اء مراكز لعاج 
املصابن بجائح�ة )كورون�ا(، وافتتاح مدن 
الزائري�ن التابعة لها لغرض حجر املامس�ن 
قب�ل أن يتم تحويلها الحقا لع�اج املصابن، 
كما دعمت )خط الصد االول( معنويا وماديا 
من خ�ال توف�ر االدوات واملعقمات الازمة 

للوقاية من الفروس.

العتبة احلسينية: حارضون يف أي أزمة ووجهنا النفقات 
خلدمة الشعب بمواجهة كورونا

    بغداد / المستقبل العراقي

أم�ر وزير العمل والش�ؤون اإلجتماعية عادل 
ملس�اعدة  عاجل�ة  تداب�ر  بإتخ�اذ  الركاب�ي 
س�يدة تس�كن يف قضاء التاج�ي، ولديها عدة 
أطف�ال، وال تحصل عىل مدخ�ول مادي.فريق 
من الوزارة توجه اىل منطقة س�كن الس�يدة، 
وأحىص متطلباتها، ووفر لها كمية من الطعام 
والبقولي�ات والزي�ت ومس�تلزمات ل�ألرسة، 

وللصغار خاصة الطفل الرضيع، وأمر الوزير 
بمنحها راتبا ش�هريا وفقا إلجراءات قانونية 
متبع�ة بعيدا عن الروتن. االرسة تس�كن بيتا 
متهال�كا، والتمتلك ش�يئا من حط�ام الدنيا، 
وقد هاجمت منزلهم أفع�ى لدغت الرضيع يف 
منطقة قريبة من العن، بينما لدغت شقيقته 
يف منطق�ة الوج�ه، ولك�ن املش�يئة حمتهما 
من م�وت محقق حيث تظه�ر الصور لدغات 

األفعى التي قام األهايل بقتلها.

    بغداد / طالب ضاحي 

قدم محافظ بغداد محمد العطا ، طلباً إىل 
رئي�س الوزراء لتمويل املش�اريع العاملة 

واملصادق عليها.
وقال العطا، إنه”تم تقديم طلب إىل رئيس 
ال�وزراء ،يتعل�ق بوض�ع خط�ة لتمويل 
املش�اريع العاملة ،وعدم ادخال مشاريع 
جدي�دة م�ن دون إكم�ال املق�رّة منها”، 
الفتاً إىل أن “اس�تمرار استكمال املشاريع 

بحاجة إىل تخصيص أموال ضخمة”.

وأض�اف أن”هنال�ك مش�اريع عدي�دة يف 
األم�وال  تخصي�ص  بحاج�ة  العاصم�ة 
إلكمال العمل بها من بينها مستش�فيات 
)الفضيلية س�عة 200 رسير ومستشفى 
الش�عب سعة )200( ومستشفى الحرية 
)400( رسير توسعة مستشفى النعمان 

بواقع )75( رسيراً “.
وأش�ار العط�ا إىل أن”مش�اريع تطوي�ر 
وتأهيل مداخ�ل العاصم�ة بحاجة أيضاً 
إىل تخصيص�ات مالي�ة ضم�ن املوازن�ة 

العامة”.

وزير العمل يتخذ إجراءات ملساعدة امرأة وصغارها 
انقطعت هبم السبل وحارصهتم األفاعي

حمافظ بغداد يقدم طلبًا لرئيس الوزراء 
لتمويل املشاريع العاملة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية صح�ة الرصافة، افتت�اح مخترب الكندي 
بطاق�ة فحص 2000، الفت�ة إىل قرب افتت�اح مختربين 
»املس�تقبل  تلق�ت  للمديري�ة،  بي�ان  اخرين.وذك�ر 
العراقي«نسخة منه، إن »مدير عام صحة بغداد الرصافة 
عبد الغني الساعدي افتتح، مخترب املستشفى البايلوجي 
الجزيئ�ي الخ�اص بفحوص�ات كورون�ا بق�درة فحص 
م�ن1500  اىل 2000 مس�حة يوميا«.واك�د الس�اعدي، 
بحس�ب البيان، أن »مخترب الكندي ت�م افتتاحه بتوجيه 
وايع�از من قب�ل وزير الصحة حس�ن التميم�ي ويعترب 
اضافة نوعية كبرة اىل مختربات صحة الرصافة لفحص 
مسحات املشتبه اصابتهم بفروس كورونا«.واضاف ان 
»املخترب جهز باجهزة فح�ص حديثة ومتطورة وبنظام 
متكامل لخروح النتائج وكادر مختربي متدرب متخصص 
وبطاق�ة اكم�ال نتائ�ج فحوص�ات تص�ل اىل )2000( 
مس�حة يوميا«.واوضح ان »الغرض من فتح املخترب هو 
لتخفيف الزخ�م الحاصل عىل املختربات االخرى وضمان 
دقة و رسعة ظهور النتائج املختربية للمصابن«.ولفت 
الس�اعدي، إىل »ق�رب افتتاح مختربي�ن اخرين يف مدينة 
الصدر الكمال نتائج املس�حات املختربية«، مشرا اىل ان 
»صحة الرصافة لن تدخر جهدا اال وبذلته لتقديم اقىص 
طاقة خدمية للمرىض واحتواء فروس كورونا والقضاء 

عليه ومعالجة املصابن.

افتتاح خمترب الكندي وصحة 
الرصافة تعلن قرب تدشني 

خمتربين اخرين

    بغداد / المستقبل العراقي

 أك�د رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، أمس األح�د، ان مدينة 
الصدر تستحق الكثر وعانت من سوء الخدمات لسنوات طويلة.

وج�اء ذلك خ�ال افتتاح�ه اليوم مستش�فى }العط�اء{ للحجر 
الصحي مل�رىض كورونا يف مدينة الصدر الواقعة رشقي العاصمة 
بغداد.وذك�ر بيان ملكتب النائب االول لرئيس مجلس النواب تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان نائب الرئيس حس�ن الكعبي 
»أج�رى مع الكاظمي, اليوم, جولة ميدانية ش�ملت بلدية مدينة 
الص�در االوىل لاطاع ع�ىل الجانب الخدمي فيه�ا وتلبية مطالب 
املواطن�ن الذي�ن يعانون ج�راء االهمال الكب�ر للخدمات.وجدد 
الكعبي مطالبته للحكومة بتقديم الدعم الازم لدائرة بلدية مدينة 
الص�در من ميزانية النظافة والخدم�ات األخرى، والتحرك النقاذ 
مناط�ق مدينة الص�در من تراكم النفايات ألكثر من ش�هر وذلك 
لعدم وجود تخصيصات مالية كافية لهذا الشأن.وبن ان املحطة 
التحويلي�ة ل�م تخصص فقط لنفاي�ات مدينة الص�در بل عموم 
مناط�ق الرصافة، االمر الذي انعكس س�لبا ع�ىل الواقع الخدمي 
وتلك�ؤ عملي�ات التدوير.من جهت�ه وعد الكاظم�ي بالعمل عىل 

انهاء هذه املشاكل وتقديم خدمة افضل ألبناء مدينة الصدر.

الكاظمي: مدينة الصدر تستحق الكثري وعانت 
من سوء اخلدمات لسنوات طويلة

    المستقبل العراقي / زهراء علي

زار محافظ نينوى نجم الجبوري وقائممقام قضاء املوصل زهر 
االعرج�ي وعدد من م�دراء الدوائ�ر واملستش�ارين ناحية حمام 
العليل وناحية الشورة وناحية القيارة والقرى التابعة لها للطاع 
عىل املش�اريع ومراحل س�ر العم�ل فيها. واثن�ى الجبوري عىل 
جه�ود بلديات نينوى يف تنفيذ مداخل النواحي وتبليط الش�وارع 
واصاحها وانش�اء تقاطعات واملنتزهات باالضافة اىل اس�تمرار 
العمل يف مرشوع اعادة اعمار جرس القيارة الرئييس كما وكشف 
الجبوري ان ناحي�ة القيارة خصص لها اكثر من 30 مليار دينار 
من ميزانية تنمية االقاليم 2019 لتنفيذ العديد من املشاريع التي 

من شأنها احداث طفرة يف جميع القطاعات حال انجازها.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة، افتتاح مستش�فى العطاء يف بغداد بس�عة 
325 رسي�را ملواجه�ة كورونا.وذك�رت ال�وزارة يف بيان مقتضب 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »تم افتتاح مستشفى 
العطاء يف بغداد بس�عة 325 رسيرا ملواجهة كورونا«.يشار اىل ان 
مستشفى العطاء سيكون خاصاً بعزل املرىض املصابن بفروس 
كورون�ا ويض�م 325 رسير و17 غرفة عناي�ة مركزة مع اجهزة 

اوكسجن تم تجهيزها من قبل الوزارة.

بغداد / مروان البياتي / ليث العكيلي
تصوير / ليث العكيلي

بدع�م ومتابعة مس�تمرة من قبل الس�يد مدير عام 
الرشك�ة العامة الٕنتاج الطاقة الكهربأيية يف املنطقة 
الوسطى املهندس نزار قحطان، وبارشاف مبارش من 
قبل السيد مدير محطة جنوب بغداد الغازية الثانية 
املهن�دس حازم رس�ام، تمكنت املاكات الهندس�ية 
والفني�ة يف املحطة املذكورة التابع�ة للرشكة العامة 
ذاته�ا من ادخال)5( وحدات توليدية اىل العمل تعمل 

عىل الغاز الطبيعي بدالً من زيت الغاز ))الكاز((.
اعل�ن ذلك املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الكهرباء 
ومدير مكتبها االعامي السيد احمد موىس العبادي، 
مبين�اً، ان م�اكات انتاج املنطقة الوس�طى تمكنت 
من تش�غيل وحداته�ا التوليدية عىل الغ�از الطبيعي 

بدال من زيت الغاز)الكاز(، حيث تم تحوير املنظومة 
حس�ب  ومعايرته�ا  الوح�دة  بتش�غيل  الخاص�ة 
املواصفات العاملية، وهي اعمال تخصصية انجزتها 
م�اكات محطة جنوب بغداد الغازي�ة الثانية احدى 

محطات الرشكة العامة ذاتها الول مرة يف العراق.
موكداً، ان�ه تم ادخال الوح�دات التوليدية )11، 13، 

14، 15، 1٦( اىل العم�ل تعم�ل ع�ىل الغ�از الطبيعي 
وبطاقته�ا التصميمي�ة الكامل�ة، اضاف�ة اىل باقي 
وحداته�ا التوليدي�ة الت�ي ترف�د الش�بكة بالطاقة 
الكهربائية، والعمل جاري تباعاً عىل تش�غيل جميع 

الوحدات عىل الغاز الطبيعي.
مضيف�اً، ان ماكاتن�ا عمل�ت بالتع�اون م�ع وزارة 
النفط والرشكة العامة لانابيب النفطية عىل تاهيل 
ومد خط الغاز الواص�ل اىل جنوب بغداد وايصاله اىل 

املحطة بظروف عمل استثنأيية وباوقات قياسية.
وتات�ي ه�ذه االعمال يف ظ�ل الظ�روف االقتصادية 
الصعب�ة التي يم�ر بها العراق بش�كل ع�ام ووزارة 
الكهرباء بش�كل خاص، وقل�ة التخصيصات املالية 
لل�وزارة ورشكاته�ا، وان اله�دف من ه�ذه االعمال 
هو الحفاظ عىل عمل الوح�دات التوليدية وديمومة 
استمرار عملها برفد املنظومة بالطاقة الكهربائية.

مالكات انتاج كهرباء املنطقة الوسطى تتمكن من ادخال )٥( وحدات توليدية اىل العمل 
تعمل عىل الغاز الطبيعي يف حمطة جنوب بغداد الغازية الثانية

حمافظ نينوى جيري جولة ميدانية 
يف نواحي وقرى جنوب املوصل

افتتاح مستشفى العطاء يف بغداد 
بسعة »٣٢٥« رسيرا

الرابطة: رأس مال املصارف العاملة يف العراق 
بلغ اكثر من 15 تريليون دينار

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت رابطة املصارف الخاصة العراقية، عن حجم القطاع املرصيف العراقي 
إذ بلغ رأس مال املصارف العاملة داخل البلد اكثر من 15 تريليون دينار.  

وقال املدير التنفيذي لرابطة املص�ارف الخاصة العراقية، عيل طارق، تقدم 
رابطة املصارف اىٕل جميع وسأيل االعام والباحثن املعلومات املالية للقطاع 
امل�رصيف التي توضح حجمه وتأث�ره يف العراق خال العام 2019، مش�را 
اىٕل أن البيان�ات الت�ي أعدها البنك املركزي تش�ر اىٕل زيادة رأس مال القطاع 

املرصيف اىٕل اكثر من 15 تريليون دينار. 
ون�وه اىٕل أن القط�اع املرصيف ش�هد تطورا كب�را خال الس�نوات املاضية، 
واستطاع من زيادة حجم االٕقراض والودأيع يف املصارف والتي ستؤثر بشكل 
إيجاب�ي عىل االقتص�اد العراقي خصوصا بع�د قيام البن�ك املركزي بتقليل 
الفوأيد عىل املشاريع الصغرة واملتوسطة. وأكد طارق، أن رأسمال املصارف 
العراقية بلغ حتى العام 2019 اكثر من 15.3 تريليون دينار مقسمة اىٕل 3.3 
تريليون دينار رأسمال املصارف الحكومية بينما رأسمال املصارف الخاصة 
بلغ 12 تريليون دينار«، مشرا اىٕل أن »الودأيع يف الجهاز املرصيف بلغت 82.1 
تريلي�ون دين�ار منها 71.38 تريليون دينار يف املص�ارف الحكومية بينما يف 
املص�ارف الخاصة بلغ 10.72 تريلي�ون دينار«. ولفت طارق اىٕل أن االٔيتمان 
النقدي بلغ 42 تريليون دينار مقسم اىٕل 34.2 تريليون دينار مقدم من قبل 
املصارف الحكومية و7.8 تريليون دينار مقدم من املصارف الخاصة، بينما 
االٔيتم�ان التعهدي بلغ 25.2 تريليون دينار مقس�م اىٕل 17.2 تريليون دينار 
م�ن املصارف الحكومية و8 تريليون دينار من املص�ارف الخاصة. وأكد أن 
الدي�ون املتعث�رة بلغت 4.1 تريليون دينار مقس�مة اىٕل 2.37 تريليون دينار 
يف املص�ارف الحكومي�ة و1.77 تريليون يف املصارف الخاص�ة، وهذا التعثر 
يعود اىٕل عدم التزام املقرضن بتس�ديد أم�وال االقراض، موضحا أن أرباح 
املصارف خال العام املايض بلغت1090  مليار دينار مقسمة اىٕل 95٦ مليار 

دينار للمصارف الحكومية و134 مليار دينار للمصارف الخاصة.

وجه بزيادة اعداد العاملني يف ردهات العزل الوبائية

حمافظ البرصة يعلن وصول الوجبة الثانية من اسطوانات االوكسجني عرب منفذ الشالجمة
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعل�ن رئي�س خلية االزم�ة املحلي�ة يف البرصة 
املحافظ اس�عد عبد االمر العيداني عن وصول 
الوجب�ة الثاني�ة من اس�طوانات األوكس�جن 
البالغ عددها )٦00( اس�طوانة، مشراً اىل انها 
وصل�ت اليوم م�ن الجانب االيران�ي عرب منفذ 

الشامجة الحدودي .
وقال العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه 
االعامي الخاص ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان 
عدد األسطوانات )٦00( اسطوانة وهي الوجبة 
الثانية التي تصل للبرصة بعد ان وصلت )500( 
اس�طوانة يف الوجب�ة االوىل من اص�ل )4000( 
اسطوانة ، مقدماً شكره ملدير املنافذ الحدودية 
يف الع�راق وادارة منف�ذ الش�امجة لجهودهم 
بالتعاون والتنسيق مع خلية االزمة يف التعاون 
وإجراء التس�هيات من اجل ايصال اسطوانات 

االوكسجن ملستشفيات املحافظة .

من جانبه، اوضح عضو خلية االزمة املحلية يف 
البرصة حكيم املياحي انه بتوجيه رئيس خلية 
االزمة العليا يف البرصة املحافظ اسعد العيداني 
تم متابعة ادخال اسطوانات االوكسجن البالغ 
عددها )٦00( اس�طوانة وس�يتم توزيعها عىل 
املستش�فيات حس�ب توجيهات رئي�س خلية 

األزمة يف البرصة.
إىل ذل�ك، وجه محافظ البرصة املهندس أس�عد 
العيدان�ي بزي�ادة أع�داد العامل�ن يف رده�ات 
العزل الوبائية، واالس�تمرار بدعم توفر قناني 
األوكس�جن، ج�اء ذل�ك خ�ال زيارت�ه إدارة 

مستشفى البرصة التعليمي.
وق�ال العيدان�ي للمرك�ز اإلعام�ي، بحض�ور 
عضو مجل�س النواب الش�يخ مزاحم التميمي 
ومدير الصح�ة الدكتور عباس التميمي، بحثنا 
الخدم�ات الصحي�ة املقدمة يف رده�ات العزل 
الوبائية يف املحافظة، الفتا إىل إدارة املستش�فى 
قدم�ت رشح كام�ل ع�ن االحتياج�ات وبعض 

الصعوبات التي تواجهها يف عملها.
واضاف« تم االتفاق ع�ىل زيادة أعداد العاملن 
يف املستش�فى من الف�رق الداعم�ة، فضا عن 
التعاق�د مع رشك�ة متخصص�ة لتنظيم وضع 
األوكس�جن يف الرده�ات الوبائي�ة م�ن حي�ث 
النص�ب والصيانة، إىل جان�ب العمل عىل توفر 

باقي االحتياجات.
ودع�ا محاف�ظ الب�رصة، أه�ايل املحافظ�ة اىل 
رضورة االلت�زام أثن�اء رف�ع الحظ�ر الجزئي، 
وارت�داء الكمام�ات والقف�ازات الطبي�ة وعدم 
إقام�ة التجمع�ات، إىل جان�ب الت�زام أصحاب 
املحال واألس�واق وس�يارات األجرة إىل رضورة 
ال  ك�ي  الصحي�ة  الوقاي�ة  تعليم�ات  تطبي�ق 
يتعرضوا للمسألة القانونية ملخالفة التعليمات 
الصحي�ة، من أجل العم�ل عىل اجتي�از األزمة 

الصحية.
م�ن جانب�ه ع�رب عض�و مجل�س الن�واب عن 
محافظة البرصة، الشيخ مزاحم التميمي، عن 

سعادته لتواصل خلية األزمة املحلية يف البرصة، 
يف العمل بكل االوقات لتوفر احتياجات الكادر 

الطبي.
واضاف قائا للمركز اإلعامي بحثنا احتياجات 
مستش�فى البرصة التعليمي، وتحدثنا عن كل 
املش�اكل الت�ي تع�رض أعمالهم، الفت�ا إىل أن 
الس�يد املحافظ وجه بحله�ا بالرسعة املمكنة، 
منوه�ا إىل أن األي�ام املقبل�ة ستش�هد ارتف�اع 

بمستوى الخدمات الصحية املقدمة.
وأشار إىل أن نواب البرصة من جانبهم يواصلون 
العمل كا حس�ب مج�ال عمل�ه يف دعم جهود 
الحكوم�ة املحلي�ة وخلية االزم�ة يف املحافظة، 
مؤك�دا عىل أن خلي�ة األزمة الربملاني�ة بدورها 
تواص�ل العم�ل بالتنس�يق م�ع خلي�ة الصحة 
املركزي�ة ووزارة الصحة والحكوم�ات املحلية 
ع�ىل توفر م�ا تحتاجه من أم�وال وترشيعات 
وأم�ور دع�م لوجس�تية مهم�ة الدام�ة حملة 

مكافحة فايروس كورونا.
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»جبل الزمرد«.. شخصيات مستعارة من »ألف ليلة وليلة«
           كه يالن محمد

توضح الكاتب�ة منصورة عزالدين يف 
روايتها »جبل الزم�رد« أن ما يجمُع 
ب�ن الش�خصيات لي�س الحاضن�ة 
املكاني�ة أو الحن�ن إىل زم�ٍن عاب�ر 
املش�وبة  الذك�رى  إنّم�ا  فحس�ب، 

باألىس.
الس�ياقات  التاري�خ خ�ارج  كتاب�ُة 
أهمل�ه  فيم�ا  والنب�ُش  الرس�مية 
الخط�اب املهيم�ن، واقتن�اص هباء 
املعن�ى يف املعطيات املتوافرة بش�أِن 
دافُع  التاريخي�ة  الوقائ�ع  حيثي�ات 
وراء نش�وء الرواي�ات الت�ي تناقش 
يف  املؤث�رة  واألح�داث  الش�خصيات 

التاريخ.
يق�وُل ماركيز »إني أهتم بما ال يهتُم 
به املؤرُخ«، هذا إضافة إىل أنَّ إسقاط 
ما وقع يف املايض عىل اللحظة الراهنة 
ق�د يكون غرض�اً يف توظيف التاريخ 
يف إط�ار الرواية، وبه�ذا يفتُح مجاالً 
للتأوي�ل، فبالت�ايل يكتس�ُب القارئ 
دوراً مهماً يف فك ش�يفرة النص، هذا 
فيما يتعلُق بموقع القارئ يف الرواية 
يف  وظيفت�ه  ع�ن  م�اذا  التاريخي�ة 
الرسديات املس�توحاة من األساطري 
والرم�وز أو األعمال الت�ي تقوُم عىل 
بنية تناظرية م�ع املدونات واملالحم 
األدبية املوّرث�ة؟ طبعاً هنا يتضاعُف 
الفض�اءات  م�لء  يف  املتلق�ي  دوُر 
البيضاء، ألنَّ ما يقولُه النُص الالحُق 
ال يب�دو إال يف ش�كل مرّبع�ات غ�ري 
مكتمل�ة أو غاب�ة متع�ددة الدروب، 

عىل حد قول إمربتو إيكو.

بناء الرواية
وتس�لك الكاتب�ة املرصي�ة منصورة 
عزالدين هذا املنحى يف روايتها »جبل 
مس�احتها  يف  تتح�رُك  إذ  الزم�رد«، 
ش�خصيات مس�تعارة من حكايات 
أل�ف ليلة وليل�ة واملدون�ات الرتاثية، 
كما أنَّ املكان أيضاً له بعُد أسطوري، 
ويوحي ذل�ك العنوان ال�ذي يتواصل 
م�ع محتوي�ات النص واإلرس�اليات 
التي تصاحبه، وتندُس مفردة الزمرد 
إىل معظم أج�زاء النص، حيُث تكون 
بمنزل�ة الزمٍة يف بن�اء الرواية، وهي 
ن�واُة تس�حُب إىل دائرته�ا مكون�ات 
القص�ة الت�ي يتماه�ى راويه�ا مع 

الشخصيات التي تشاركها يف حزمات 
رسدي�ة متناس�قة وم�ا يجم�ُع بن 
ش�خصيات هذا النص الروائي ليس 
الحاضن�ة املكانية أو الحنن إىل زمٍن 
عابر فحس�ب، إنما الذكرى املشبوب 
ب�األىس كم�ا ه�ي الح�ال بالنس�بة 
لش�ريويت الت�ي كان اعرتافه�ا عىل 
مس�ؤولتها الحزبية يوخز ضمريها، 
كما أن نادي�ة املقيمة يف كندا يمتزُج 
حنينه�ا إىل الطفول�ة بالخ�وف م�ن 

املوت.

سميون دو بوفوار
من جهتها، تقوُل سميون دو بوفوار 
إنَّ الكتابة اإلبداعية تبدأُ يف اللحظات 
التي ال يعوُد فيها الواقُع أمراً مسلّماً 
به يفه�ُم من منطوُق ه�ذه العبارة 
ب�أنَّ كل عملي�ة إبداعي�ة تع�رّبُ عن 
رغب�ة النطالق نح�و عوال�م مغلّفة 
بغ�الل فانتازي، ل�ذا يعتق�ُد إمربتو 
إيك�و أنَّ مفه�وم الحس الس�ليم ال 
يفيد لقراءة النص التخيييل، إذاً تنشأُ 
عالقُة جديدة بن األشياء يف الروايات 
التي تعتم�ُد عىل بنية فانتازية، ومن 
املعل�وم بأنَّ امليثولوجيا هي أس�اس 

املرويات العجائبية.
من هن�ا تقيُم رواية »جب�ل الزمرد« 
عالقًة تناصية عىل مس�توى الشكل 

واملضمون مع املوروث األدبي، وذلك 
ما يضفي عليها الغموَض.

إذ يفتت�ُح الن�ُص بعباراٍت مقتبس�ة 
تنب�ئ بم�ا يس�وُد م�ن الغرائبي�ة يف 
فض�اء الرواي�ة، كما أنَّ م�ا ترسُده 
»بس�تان« يف الحلق�ة األوىل بضم�ري 
املتكلم واإلشارة إىل أسمائها املتعددة 
يك�وُن موجهاً للتعام�ل مع املرسود 
الروائ�ي باعتباره م�ادًة تعوُم فيها 
األلغ�اُز والرموز، األم�ر الذي يتطلُب 
البحَث عن آلية يتُم من خاللها إدراك 
شكل التواصل بن الوحدات التي تبدأُ 
بعناوي�ن موحية بالح�دث إذاً تكتنُز 
العتبات الداخلية بمؤرشات دالة عىل 

مسار القصة الفرعية.

»الباحث عن الليل«
فمف�ردة »الباح�ث عن اللي�ل« التي 
تعنون أحد أقس�ام الرواية ال يتضُح 
مدلوله�ا إال بمتابعة ش�خصية إيليا 
الذي غادر مدينة الشمس باحثاً عن 
الليل وم�ا إن يع�وَد إىل موطنه حتى 
يفق�د برصه، والحال ه�ذه يعتكُف 
يف كوخ�ه وتصبُح املخيل�ُة بديالً عن 

رؤية العن.
ومن ُث�مَّ يرسُد له بحار عجوز أرسار 
حج�ر الجنون، وهو ما إن يقَع عليه 
نظ�ر املب�رص، حت�ى يص�اب بنوبة 

الضحك قبل أن يم�وت أما إذا حملق 
عليه العميان، فيسرتُد برصه يرحُل 
إيليا إىل جبل املغناطيس وما يسمعه 
هن�اك ليس إال أصواتاً غ�ري مألوفة، 
ويح�ُل زائ�ُر جديد ع�ىل الجبل وهو 
ينجو من بن ال�ركاب الذين تتحطم 

سفينتهم.

قصة إيليا
وهنا يلجأُ ال�راوي إىل تلخيص قصة 
إيلي�ا عندم�ا ي�رُع األخ�ري ب�رسد 
وقائع حياته للناجي، يف حن يقتيض 
املوقف أنَّ يقَص الزائر الجديد جانبا 
من حياته لصديقه يف الجبل، وهو لم 
يعرف أبويه وتكفلت الجدة برعايته، 
واأله�م فيم�ا يذك�ره الناج�ي ه�و 
الحلم الذي يراوده بالوصول إىل جبل 
الزم�رد، وال يس�مع عن ه�ذا املكان 
إال عىل لس�ان نورز الصائغ، وتتوايل 
األحداُث متسلسلة إىل أنَّ ينقله طائر 
الرخ إىل جبل القاف، وهناك يكس�بُ 
ثق�ة امللك ياقوت بعدم�ا تنطُق ابنته 
زم�رد من جديد، وينس�ب فضل هذا 

الحدث إىل وجود الغريب.

جبل املغناطيس
وهذا الوضع يؤسس لرحلة أخرى إىل 
جب�ل املغناطيس قبل ذلك يس�تأنُس 

الراعي ببلوقيا، ويس�مع األخري منُه 
قص�ة أحد مل�وك من بن�ي إرسائيل 
ورحل�ة ابن�ه للقاء نبي اإلس�الم، إىل 
أن يبل�غ ب�أن زمن نبي اإلس�الم هو 
آخ�ر الزم�ان، وهك�ذا يتب�دُل موقع 
الشخصيات من الراوي إىل املروي له، 
وهذا النس�ق تجده يف ألف ليلة وليلة 

وديكامريون.

صناعة املصري
والرحل�ة هي ما تنهُض عليه مفاصل 

الرواي�ة، وذل�ك بداف�ع البح�ث ع�ن 
املفقود أوصناعة املص�ري خارج بيئة 
املنش�أ مثلم�ا تخط�ط هدي�ر لذل�ك 
كم�ا أنَّ رحلة زم�ردة برفق�ة بلوقيا 
كان�ت من أجّل اكتس�اب م�ا يمكنها 
م�ن معرفة مص�ري أمها »نورس�ن« 
واالنتصار عىل ملك�ة الحيات، ورحل 
إيليا إىل جبل املغناطيس ملعانقة النور 
م�ن جدي�د، وبدوره�ا تقوم بس�تان 
البحر برحل�ة للقاء تاجر املخطومات 
ال�ذي يمتلك م�ا يعينها ع�ىل متابعة 

تفاصي�ل نزوح أس�الفها وتيههم، زد 
إىل ما س�لف ذكره، فإنَّ املدونَة ضلع 
آخ�ر يف منظوم�ة الن�ص، إذ تس�جُل 
بستان البحر قصة أرسة هدير ونشأة 
األخ�رية، إىل أن تس�تقر عن�د جدته�ا 
بعد انفصال الوالدي�ن، كما أنَّ مروج 
زوج�ة الراع�ي تدّون ما تش�اهده يف 
جبل القاف، وتحتف�ُظ بأوراق جدها 
الرسّية التي تحتوي عىل نبوءات حول 
م�ا يق�ع يف الجب�ل، وهذا اس�تباق ملا 

يتابعه املتلقي الحقاً.

بنية الحلم
كم�ا تق�رأُ زم�ردة م�ا س�طره إيليا 
يف وحدت�ه، وبذل�ك تتش�عُب األنف�اق 
الرسدي�ة يف الرواي�ة، زي�ادة عىل هذا 
ف�إنَّ النص ال ينفصل أيض�ًا عن بنية 
الحل�م، كما يق�ُع يف بع�ض مقاطعه 
ع�ىل م�دار األج�واء الكافكاوي�ة، إذ 
بعدما ينس�ُف الجبل وينزُح س�كانه 
إىل العالم ينتحر عدد من هؤالء ش�نقاً 
عىل أشجار مانغو، كما ينتحر املترد 
الذي يقيض س�حابة نهاره يف امليدان، 
وتنتحر بروج، وبهذا تتشابه املصائر 
ع�ىل الرغ�م م�ن اخت�الف األزمن�ة، 
وتعاني كل م�ن هدير وزمردة فقدان 
جوه�رة  ع�ن  نادي�ة  وتبح�ثُ  األم، 
تضاه�ي م�ا ضاع�ت يف الف�رادة إذا 
كانت املؤلفة أرادت بكتابة هذا العمل 
إكمال ما تنقصه ألف ليلة وليلة، فهي 
بدورها تركْت ثغراٍت يف نصها املروي، 
إذ يظ�ُل م�ا يرغب أن يقول�ه املترد 
لهدي�ر مجهوالً، كم�ا أنَّ زمردة تمنُع 
بروج من كش�ف أرسارها، فضال عن 
أنَّ مصري نورسن يلفه الغموض دون 
أن يتم فك ألغاز غيابها، وبهذا ترس�ُم 
منص�ورة عزالدين برنامجها الرسدي 
عىل لعبة الفراغات، حيُث يكون املجال 
متاح�اً ملزيد من التخييل أو بناء قصة 
جديدة بناًء عىل الثغ�رات املوجودة يف 
ُلحمة النص.يش�ار إىل أنَّ التذكر ثيمة 
أخ�رى تض�اف إىل الفق�دان والرحلة 
يف تركيب�ة النص، وتق�ول زمردة قبل 
احرتاقها: »التذكر هو الطريق الوحيد 
النبعاثي م�ن رمادي، عليك�م تدوين 
حكايت�ي وترديدها بال كلل«، وهذا ما 
يحيل إىل كالم إكتور آباد فاس�يوليني 
الذي وضع الحقيقة يف الكلمات حتى 

تعيش أكثر من أكاذيب خصوم أبيه.

العراق يودع شيخ اخلطاطني يوسف ذنونرسول حممد رسول.. عن الفريوس واأليديولوجيات والتنوير
           بغداد / المستقبل العراقي

يش�تغل الباح�ث والكاتب العراقي رس�ول 
ضم�ن   )1959 )الكوف�ة،  رس�ول  محم�د 
دائرة الفلس�فة األملاني�ة التي تجعله يلتقي 
بمشاغل عربية كربى، مثل تأسيس الحداثة 
والفكر التنويري واإلصالح وقضايا التأويل 
واالس�تراق. وضمن هذه السياقات، نقرأ 
أعماله األخ�رية، ومنها »التدّي�ن والتنوير« 
 ،)2019( التنوي�ر«  إىل  و«هي�ا   )2020(
وكالهم�ا ص�در بنس�خ إلكرتوني�ة متاحة 
للتحميل مجاناً، طرحها املؤلف عىل صفحته 

عىل فيسبوك.
ورس�ول ه�و باح�ث وكات�ب عراق�ي من 
موالي�د الكوفة ع�ام 1959، درس يف بغداد، 
وحصل عىل الدكتوراه يف الفلس�فة األملانية 
من جامعتها س�نة 1997. أص�در أكثر من 
ثالثن كتاباً؛ من بينها: »العقلنة.. الس�بيل 
واإلس�الم«  و«الغ�رب   ،)1992( املرج�أ« 
)2000(، و«الحض�ور والتمرك�ز: قراءة يف 
 ،)2000( الحدي�ث«  امليتافيزيائ�ي  العق�ل 
و«الغرب واإلسالم: استدراج التعايل الغربي« 
)2001(، و«ما الفيلس�وف؟ إنسان التنوير 
ومفك�ر صباح الغ�د« )2016(، و«كانط يف 
ذاته؛ دروب الفيلسوف يف تعمري مفاهيمه« 
 .)2018( اإلنس�ان«  إىل  و«هي�ا   ،)2017(
كم�ا صدرت له روايت�ان: »يحدث يف بغداد« 

)2014(، و«أنثى غجرية«
ح�ول املنطقة البحثية الت�ي تحرّك ضمنها 
أخ�رياً، يق�ول رس�ول »تأتي ه�ذه األعمال 
لن�ا  بأن�ه ال خي�ار  انطالق�ًا م�ن ش�عور 
س�وى التنوير ح�اًل وطريق�اً للخالص من 
األيديولوجي�ات القميئة الت�ي تقتلنا، فبعد 
أن تخلّصنا من حك�م األيديولوجيا البعثية، 
س�قطنا يف ف�خ أيديولوجي�ات إس�الموّية 
متطرّفة ال أس�هل عندها من قتل اإلنس�ان 
بدم بارد حت�ى صار التديُّن بضاعة للخراب 

والتدمري باسم الدين«.
يضيف: »يف كتابي الجديد »التديُّن والتنوير« 
توقفت عند اإلشكالية الرئيسة، أي التديُّن، 
ومن�ه التديُّ�ن املؤدل�ج؛ فالدين يف ح�ّد ذاته 
يحتفي باإلنسان ويعده اختيار الله املوفق 
يف الدنيا أو األرض، أما »التديُّن« فهو جوهر 
اإلش�كال بالنس�بة إىل اإلنس�ان، خصوصاً 
عندم�ا تج�ّر التأوي�الت التدينّي�ة الض�ارة 
ه كما تش�اء  »الدي�ن« م�ن أذني�ه وتف�رسرِّ

لتحاكم به الناس وترميهم إىل الهالك«.

هن�ا يوّضح رس�ول مفهوم�ه ل�«التنوير« 
بكون�ه يعن�ي »أن يكون اإلنس�ان إنس�اناً، 
أما األيديولوجيات التدّينية املتأسلمة فرتيد 
اإلنس�ان ُمج�رّد كائن ب�ري غريزّي حتى 
تتحّك�م بقواه الغرائزية لكي يس�تجيب إىل 
غزواتها وبرامجها، وما أقوله هنا عش�ناه 
فعلي�اً يف العراق بعد س�نة 2003. وكنُت قد 
دعوُت إىل إعادة اكتش�اف اإلنسان يف كتابي 
»هيا إىل اإلنسان« سنة 2018، حيث أجد أن 

اإلنسان مغّيب«.
سألناه إن كان خيار نر أعماله إلكرتونياً 
متعلّق�اً بتوّق�ف األنش�طة الثقافي�ة م�ع 
الجائح�ة العاملي�ة، أو أن�ه كان يعت�زم ذلك 
الباح�ث  حت�ى يف س�ياق مغاي�ر. يجي�ب 
العراق�ي قائ�اًل: »ب�دأت بنر أعم�ال قبل 
ظه�ور فريوس كورونا، أش�عر ب�أن يكون 
الكتاب بن يدي الق�ارئ برسعة أفضل من 
انتظار النس�خة الورقية، ول�و كان الكتاب 
قد ص�در م�ع ظه�ور كورون�ا، ل�كان بيد 
القارئ بال مالمسة. إلكرتونياً، يجد القارئ 
نفس�ه مع الكتاب بحرية أكث�ر وبال خوف 
م�ن أي فريوس أو أّية س�لطة سياس�ية أو 
أيديولوجية قامعة أو أية أزمة اقتصادية«.

وح�ول تفاعله م�ع الواق�ع ال�ذي فرضته 
كورون�ا عىل العالم، يش�ري إىل أن العراق مّر 
بتجرب�ة أق�ّل رضراً مقارن�ة ب�دول أخرى 
مس�توى  ع�ىل  الف�ريوس  ه�ذا  اجتاحه�ا 
اإلصاب�ات والوفايات. وعن نس�قه اليومي 
مع الظروف الطارئة التي نجمت عن انتشار 
الفريوس، يقول: »التزمُت، ش�أن غريي من 
الن�اس العق�الء، البقاَء داخ�ل البيت، أتابع 
أخب�ار الفريوس، وأبحث عّما احتاط به من 

رّشه، أقرأ وأكتب بال ترّدد«.
هذه التجربة يبدو أن لها انعكاسات يف رفع 
نس�ق الكتابة والنر لدى الباحث العراقي، 
حيث يش�ري إىل أن ع�دداً من األعم�ال باتت 
جاهزة للنر، منها ما يسّميه »موسوعته« 
الت�ي تحمل عن�وان »همس ال�كالم« حيث 
تض�ّم أربعة عر جزءاً نجد فيها أرش�يفه 
الكتاب�ي م�ن منتصف عام 1986 إىل س�نة 
2019. ويشري رس�ول إىل أنه ينتظر صدور 
كتابن هما: »حوارات فلسفية بن النهرين« 

و«مقاالت يف التأويل«.
بش�كل عام، يش�عر الباح�ث العراقي بأنه 
راٍض عّم�ا أصدره حت�ى اآلن، حيث يقول: 
»يف النف�س أمني�ات أخ�رى، لكنن�ي أعترب 
أنني أنج�زت مفاصل مروعي الفلس�في 
والفك�ري والنق�دي والجم�ايل«. س�ألناه: 
ل�و ب�دأت مس�ريتك من جدي�د، أي مس�ار 
كنت س�تختار؟ يجيب: »أك�ون متخّصصاً 
باألنثروبولوجي�ا، أو عل�م اإلناس�ة، وه�و 
م�ا يحتاج�ه العالم بقوة، يف ظ�ل متغرياته 
الجذري�ة أحياناً، وهو خصوصاً ما يحتاجه 

العراق«.
وح�ول قراءاته اليوم، يقول رس�ول: »أنا يف 
الس�تن من عمري، أقرأ كتاب الحياة؛ فكم 
م�ى من س�نينها وكم بق�ي؟ وانتهيت يف 
األس�بوع املايض من قراءة كت�اب »الجذور 
الالهوتي�ة للحداثة« ملايكل ألن جيلس�بي، 
وكن�ت قبل�ه ق�د ق�رأت كت�اب »ح�دادون 
وخيميائيون« ملرس�يا إلي�اد، وقد صدر عن 
»دار الرافدي�ن«، ك�م أحبب�ت ه�ذا الكتاب، 
وأستعد لقراءة كتاب »موت الناقد« لرونان 

ماكدونالد«.

           بغداد / المستقبل العراقي

ودع العراق عموما ومدين�ة املوصل خصوًصا 
أمس الجمعة »ش�يخ الخطاط�ن« العراقين 
يوس�ف ذنون، الذي تويف عن عمر ناهز الواحد 

والثمانن عاًما.
وتتلم�ذ عىل يدي ذن�ون أكثر من جي�ل، وبرز 
منه�م خطاط�ون معروف�ون عربي�ا وعامليا، 
ونال ذن�ون قبل نصف قرن إج�ازة الخط من 

الخطاط الرتكي حامد اآلمدي.
وكان ذن�ون خطاًط�ا ش�هريًا وعالم�ة بارزة 
يف الثقاف�ة العراقي�ة، وله فيها ع�دد كبري من 
األبح�اث املعمق�ة يف الخ�ط العرب�ي ومراحل 

تطوره ومحطاته املضيئة.
وول�د يوس�ف ذن�ون عبد الل�ه يف محل�ة باب 
الجديد، ودخل مدرسة ابن األثري لألحداث عام 
1939 ومنه�ا إىل مدرس�ة ب�اب البيض للبنن 
ع�ام 1942 والتح�ق باملتوس�طة الغربية عام 
1945 ثم املدرس�ة اإلعدادي�ة املركزية وتخرج 
منها عام 1950 ملتحًقا بالدورة الرتبوية ذات 

السنة الواحدة باملوصل، وتخرج عام 1951.
وُع�ن ذن�ون معلًم�ا يف مدرس�ة املحلبية عام 
1951، لينتقل إىل مدرس�ة حم�ام العليل عام 
1956، فمدرس�ة اب�ن حي�ان ع�ام 1958، ثم 
انتقل إىل مركز وس�ائل اإليض�اح بعد افتتاحه 
ومنه إىل متوس�طة الوثبة عام 1960، ودرس 
عىل آث�ار علماء الخ�ط العربي ون�ال اإلجازة 
من الخطاط الرتك�ي حامد اآلمدي عام 1966 
وحص�ل ع�ىل تقدير من�ه ل�ربوزه يف مختلف 

فنون الخط.
ودرس ذن�ون يف معه�د املعلم�ن ب�ن عام�ي 
1962-1969 الخ�ط العرب�ي والرتبية الفنية، 
ثم انتقل إىل ثانوية الرس�الة وأصبح مس�ؤول 
الخ�ط العرب�ي يف النش�اط امل�دريس، وأصبح 
مرًف�ا تربوًي�ا للرتبي�ة الفني�ة ع�ام 1976 
وقد س�اعدته مثابرت�ه وعمله الس�يايس مع 

القومين العرب عىل التقدم الرسيع.
وكان ذن�ون يعد واحًدا من الخمس�ة البارزين 
يف ه�ذه الحركة؛ عبد الباري الطالب وحس�ن 
الفخري وس�الم الحمداني وغانم يونس وهو، 
وأحي�ل إىل التقاع�د ع�ام 1981 وعق�د ندوات 
ومح�ارضات يف تاري�خ وتط�ور الخ�ط وأقام 
دورات عام�ة لتعلي�م ه�ذا الف�ن اإلس�المي 
باملوص�ل ول�ه آثار فني�ة يف الخ�ط واللوحات 
ع�ىل كثري من الكتب واملج�الت، وكتب لوحات 
وأرشط�ة أربع�ة وأربعن جامًعا حت�ى نهاية 

عام 1976.
وأقام الراحل مع�ارض يف الخط العربي ودرب 
طلبته عىل الخط منذ عام 1962، ويس�هم هو 
وطالبه يف معارض بغداد منذ عام 1972، وُكرم 
من قبل أحمد حس�ن البكر، رئيس جمهورية 

الع�راق، عام 1972، بمناس�بة إقامة معرض 
الخط العربي األول ببغداد.

وش�ارك يف تأس�يس جمعي�ة ال�رتاث العربي 
يف املوص�ل وه�و عضو يف جمعي�ة الخطاطن 
العراقي�ن وعض�و فخ�ري يف جمعي�ة رابطة 
الخريجن لتحسن الخطوط العربية يف مرص.

ونعت وزارة الثقافة والس�ياحة واآلثار رحيل 
شيخ الخطاطن العراقين.

وذكر بي�ان للوزارة »بمزيٍد م�ن األلم، واألىس 
ننعي رحيل الخطاط والباحث الكبري يوس�ف 
ذنون الذي ش�كل عالمًة ش�امخًة من عالمات 
الجم�ال، وال�رتاث الثقايف األصي�ل، واألنموذج 
الحض�اري العرب�ي. كان للفقي�د، فض�اًل عن 
إنجازات�ه الفني�ة، ع�دد كبري م�ن األبحاث يف 
الخ�ط العرب�ي ومراحل تط�وره، وتتلمذ عىل 
يديه الكثري من الفنانن وبرز منهم خطاطون 

معروفون عربيا وعامليا«.
يذك�ر أن الراح�ل ع�رف عنه نش�اطه وبحثه 
الدائب�ن برغم تج�اوزه الثمان�ن، وقد ابتكر 
طريقًة مخترصًة يف تدريس الخطوط، وتمكن 
من الوص�ول إىل أنماٍط تش�كيليٍة يف تكوينات 
خ�ط الثلث فضاًل عن س�عيه إليجاد مدرس�ة 

خٍط ذات خصوصية موصلية.
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اعالن بيع عقار
التسلسل ورقم القطعة: 9761/2

املحل�ة او رقم واس�م القطع�ة: م2 حدود 
بلدية النجف
الجنس: دار

املوع: ملك رصف
املساحة: 200 م2

املش�تمالت : اس�تقبال - ه�ول – غرفة – 
صحيات – مطبخ ط ارضة و3 ش�قق كل 
منه�ا غرفة وصالة وصحي�ات ومطبخ + 

محل
الشاغل : صاحب العقار

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف 
2 باملزاي�دة العلنية العقار املوصوف اعاله 
العائد للراهن ) حسن عليوي حسن( لقاء 
طل�ب الدائ�ن املرتهن ) م�رصف املنصور 
لالستثمار( البالغ ) 125,000,000( دينار 
فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة 
ه�ذه الدائ�رة خ�الل ) 30 ( يوم�ا اعتبارا 
م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نر ه�ذا االعالن 
مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% من 
القيم�ة املقدرة للمبي�ع البالغة ) ثالثمائة 
ملي�ون دين�ار ( وان املزاي�دة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.
مالحظ التسجيل العقاري يف النجف 2

����������������������������������
فقدان

فقد مني س�ند العقار املرق�م 21955 /3 
حي النرص باس�م ) حيدر كش�وش حمود 
( ع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

اعالن 
اىل الركاء ) دعاء ازهر عبد الزهرة 
وعدوي�ة حيدر نعم�ة وهيفاء عبد 
الزه�رة بره�ات ( توج�ب عليك�م 
الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ة الكوف�ة 
لغرض اص�دار اجازة بن�اء للعقار 
املرق�م ) 3/24262 ح�ي ميس�ان 

خالل شهر من تاريخ النر
 طالب االجازة خالد سليم سالم
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Extension Announcement for Tender No: 003-SC-20  
Provision of IP Phone Services 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 

the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered 
in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil 
Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of IP Phone Services 
Tender No.: 003-SC-20 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All 
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
The Company is seeking one Contractor to Provision of IP Phone Services for One firm year and One 
optional year if company needed. 
Part Two: Purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should 
be with the following documents for the company: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Copy of Registered Company Document 
C: One person can only represent one company 
Part Three:  
1) All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 

separately before the UPDATED deadline 4:00 PM July 24th, 2020 based on the ITB documents. 
2) The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 

Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3） The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4） In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM July 22nd, 2020. for the purpose of swift 
answering before the bidding date. 
Contract Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 
7887; & Mr. Tang Xing Email: tangxing@ebspetroleum.com, Tel No.: +964 773 493 7874. 
5） The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد : حجة وفاة
التاريخ : 2020/6/23

اعالن
قدمت املدعوة ) ذكريات كاظم لطيف( 

طلب�ا ت�روم في�ه الحص�ول ع�ىل حجة 
وفاة للمدع�و زيد ضياء ش�اكر عىل انه 
ت�ويف بتاري�خ 2007/7/7 فم�ن تتوفر 
لدي�ه معلوم�ات ع�ن املدعو زي�د ضياء 
ش�اكر عليه مراجعة املحكمة خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة اي�ام من تاري�خ النرش 

وبخالفه سيتم اصدار الحجة 
القايض

ثائر عبد الله الحجامي
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد : حجة وفاة /2020
التاريخ : 2020/6/24

اعالن
قدم املدعو ) مس�لم كاظم حسن( طلبا 
له�ذه املحكم�ة ي�روم في�ه الحص�ول 
ع�ىل حجة وف�اة للمدعوة ) ن�ور الهدى 
مس�لم كاظم( علما انه�ا توفيت بتاريخ 
اي  لدي�ه  تتوف�ر  فم�ن   2010/2/1
معلومات عن املدعوة ) نور الهدى مسلم 
كاظ�م( علي�ه مراجعة املحكم�ة خالل 

عرشة ايام من تاريخ النرش
القايض

عيل جبار الخزعيل
�������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد : حجة وفاة /2020
التاريخ : 2020/6/24

اعالن
قدمت املدعوة ) سليمة زعباط سلمان( 
طلب�ا تروم فيه الحصول عىل حجة وفاة 
للمدعوة مشكل زعباط سلمان عىل انها 
توفيت بتاريخ 1960/1/15 فمن تتوفر 
لدي�ه معلوم�ات ع�ن املدعوة / مش�كل 
زعباط س�لمان عليه مراجع�ة املحكمة 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام من تاريخ 

النرش وبخالفه سيتم اصدار الحجة 
القايض

عيل جبار الخزعيل

يرس وزارة النفط  / الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة  بدعوة مقدمي العطاءات 
املؤهل�ن م�ن ذوي الخ�رة لتقدي�م عطاءاته�م لتصمي�م وتنفي�ذ االعم�ال الكهربائية 
واالالت الدقيق�ة /مصفى حديثة الوحدة )االوىل والثاني�ة(  وبكلفة تخمينية مقدارها ) 
3849000( ثالثة مالين وثمانمائة وتس�عة واربعون الف دوالر امريكي فقط من خالل 
اعتماد مستندي للرشكات االجنبية وبكلفة تخمينية مقدارها )4,618,800,000( اربعة 
ملي�ارات وس�تمائة وثمانية عرش ملي�ون وثمانمائة الف دينار عراق�ي فقط للرشكات 
املحلية وبموجب الوثائق القياسية )وثيقة تصميم وتنفيذ االشغال العامة( وبفرتة تنفيذ 

مقدارها )150( مائة وخمسون يوما مع مالحظة ما ياتي :
1 � ع�ىل مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحص�ول عىل معلومات اضافية االتصال 
بالقس�م التجاري / ش�عبة  املناقصات )بدالة 07827836150(، )جميع ايام االس�بوع 
باستثناء العطل الرسمية ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر(. 

او مراجعة مقر الرشكة.
2 � متطلبات التأهيل الرئيسية املطلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة

3 � بامكان مقدمي العطاء الراغبن برشاء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري اىل رئيس 
جهة التعاقد للرشكة ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )500,000 خمس�مائة الف دينار 

عراقي فقط ( غري قابلة للرد.
4 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي وزارة النفط / الرشكة العامة للمعدات الهندسية 
الثقيلة / مجمع مصفى الدورة )لغاية يوم الغلق االربعاء املوافق 2020/7/15(، العطاءات 
املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم 
الراغب�ن بالحضور يف العنوان االتي )اس�تعالمات / الرشكة العامة للمعدات الهندس�ية 
الثقيلة( يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم الغلق االربعاء املوافق 2020/7/15 علما 

بأن اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم االثنن املوافق 2020/7/13.
5 � تدع�و الرشك�ة كاف�ة املش�اركن باملناقصة الحض�ور للمؤتمر ال�ذي ينعقد يف مقر 
الرشك�ة لالجاب�ة عىل االستفس�ارات يف الس�اعة )10( صباحا من يوم الثالث�اء املوافق 

.2020/7/7
6 � يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النرش واالعالن.

7 � مما س�بق يف اعاله اذا كانت التواريخ املحددة يف اعاله عطلة رس�مية س�يكون اليوم 
الذي يليه املوعد الجديد لها.

8 � بأم�كان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى ملقدم العطاء تتالئم مع طبيعة املناقصة 
ب�رشط ال تتعارض مع الترشيعات القانونية املنظمة الج�راءات التعاقدات الحكومية يف 

العراق.
9 � بأالم�كان االط�الع ع�ىل املواصفات الفنية املطلوبة )القس�م الس�ادس م�ن الوثائق 

القياسية( من خالل املوقع االلكرتوني للوزارة.
10 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

الريد  االلكرتوني لوزارة النفط 
E-mail.Ministryofoil@oil.gov.iq

املوقع االلكرتوني للوزارة :
www.oil.gov.iq

الريد االلكرتوني لتجارة العراق الدولية :
E-mail: info@iip.mot.gov.iq

www.trade.iq
www.iitp.mot.gov.iq

الريد االلكرتوني للرشكة:
E-mail: info@ heesco.oil.gov.iq

hesscooil@gmail.com
www.heesco.oil.gov.iq : املوقع االلكرتوني للرشكة

حمافظة بغداد 
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

قسم االرايض /البساتني
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

اعالن
تعلن لجنة بيع البس�اتن وفق التعليمات رقم 25 لسنة 1971 وقانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 عن بيع البس�تان البالغ مساحته )7/18/91( 
دون�م والواقع بالقطعة املرقم�ة )15/168( من املقاطع�ة 13/الضبات باملزايدة 
العلني�ة ملدة 30 يوم اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن وعىل الراغبن باالش�رتاك 
باملزاي�دة مراجعة اللجنة بمقرها يف مديريتنا بعد ايداع التامينات البالغة 10% من 

البدل املقدر
عالء حمسن كرجي
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد / الكرخ وكالة

وزارة النفط
الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة 

اعالن مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني/ موازنة تشغيلية
اىل السادة املناقصني املحرتمني 

م / مناقصة رقم 6 /م/م.هـ . ث /2020
تصميم وتنفيذ االعامل الكهربائية واالالت الدقيقة /مصفى حديثة )الوحدة االوىل والثانية(

العدد : 5281
التاريخ 2020/6/30

املدير العام
رئيس جملس االدارة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،توقفت األش�ياء دون سبب 
واض�ح، وعىل الرغم من أن�ك لم ترغب يف تغيري 
املسار وأردت أن تلتزم بالجدول املوضوع، يجب 
اآلن أن تأخ�ذ مس�ار تحوييل مختل�ف لتجنب 
العقب�ات وحتى ال ته�در كل طاقتك يف محاولة 

التغلب عليها.

عزي�زي ب�رج الثور،يب�دو أن كل يشء يعم�ل 
تلقائًي�ا، وُتحل املصاعب مبارشًة بمجرد توليك 
إياها. لكن لألسف لن يستمر هذا الوضع دائًما، 
لذا يجب أن تنتفع من هذه الفرتة انتفاع كيل. 

عزيزي برج الج�وزاء،روح الفريق التي تتمتع 
بها واضحة اليوم ألن�ك تضع االحتياجات أوالً، 
وهذا ما يالحظه زمالؤك. إذا اس�تمريت هكذا، 
فس�وف يعتربونك القوة الدافعة. اعتن بأرستك 
أيًض�ا، ف�اآلن وق�ت مناس�ب لح�ل النزاعات، 

وسوف يسهل عليك البدء يف ذلك أيًضا. 

عزيزي برج الرسطان،لقد وصلت إىل حائط سد 
يف الوق�ت الحايل، ويبدو أن ال يشء يحرز تقدًما 
وأنت عىل وش�ك االستس�الم. اعت�رب مثل هذه 
األوقات اختباًرا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك 

قريًبا أهمية امليض قدًما يف خططك. 

عزيزي برج األس�د،اليوم يمكن�ك زراعة البذور 
لبداي�ة جديدة، كم�ا يمكنك اآلن إج�راء بعض 
التغي�ري يف حياتك املهنية. إال أن نجاحك س�وف 
ي�ؤدي إىل غ�رية اآلخري�ن منك، ف�ال تجعل ذلك 
يصيبك بالغرور. يؤمن أحباؤك بك إيماًنا كامالً 

وكبريًا

عزيزي برج العذراء،أنت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفس�ك وتظهر س�الًما داخلًي�ا واضًحا، 
كم�ا أنك مفعًما بالحيوي�ة والحماس، ونتيجة 
لهدوئ�ك الخارج�ي، يش�عر جميع م�ن حولك 

بالراحة يف وجودك. 

عزي�زي ب�رج امليزان،أنت اآلن متف�ق مع ذاتك 
بش�كل كامل، وتش�عر بالتناغم التام يف عملك 
ويف حيات�ك الش�خصية أيًض�ا. يؤث�ر ذلك عىل 
اآلخري�ن مل�ا لك من عالق�ات قوي�ة مع رشيك 
حيات�ك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي 

بني األخذ والعطاء. 

عزيزي ب�رج العقرب،نادًرا م�ا تمر بمثل هذه 
الحال�ة م�ن الوض�وح واله�دوء الت�ي تمر بها 
اليوم. سوف يساعدك هذا عىل تسوية خالفات 
قديم�ة مع زمالء العم�ل أو األقارب. فوق هذا، 
س�وف تختفي املش�كالت يف العالقات املتبادلة 

والتي كنت تظن أنها لن تحل أبًدا.

عزيزي برج القوس، س�وف تواجه اليوم بعض 
املواقف التي ستختربك إىل أقىص حد، ومن املهم 
أن ال تفقد الثقة يف قدراتك. أنت تملك القدرة عىل 
تغي�ري هذه الظروف. إذا كنت تواجه مش�كالت 
يف العم�ل كذل�ك، ح�اول أن ال تفق�د الس�يطرة 
واكتشف أفضل طريقة لحل املشكالت القائمة. 

عزيزي برج الجدي،س�يتم إعادة بحث وتقييم 
أراءك أو أعمالك بشكل من األشكال. اذا لم تكن 
األمور تس�ري عىل م�ا يرام، قد تمي�ل إىل إرجاع 
الس�بب إىل خطأ صدر من اآلخري�ن أو كنتيجة 

للظروف الحالية.

عزيزي برج الدلو،العديد من األش�ياء ال تس�ري 
كم�ا ينبغ�ي، فتواج�ه عراقيل أينم�ا توجهت 
ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن ترتيث 
أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل 

معها كونها تحديات. 

عزي�زي ب�رج الحوت،أن�ت حالًي�ا تتعامل مع 
النزاعات والخصومات بش�كل عدواني وبدون 
داعي، مم�ا يخلق لك معارض�ني وحتى أعداء. 
انتق�د نفس�ك وح�اول انته�اج أس�لوب أكث�ر 
عقالني�ة وبضوابط عندم�ا ال تكون عىل وفاق 

مع أي شخص آخر.

العذراء

احلوت

اصحاب االندرويد.. احذروا هذه التطبيقات
تأهب مس�تخدمو أندروي�د إىل الدرجة 
القصوى مرة ثانية، بس�بب تطبيقات 
ع�ىل  املوج�ودة  املحمول�ة  األجه�زة 

هواتفه�م، وذلك بعدما تكرر العديد 
من التحذيرات املماثلة خالل األشهر 

القليلة املاضية.
أن  يمك�ن  األخ�ري  التحذي�ر  أن  إال 
يكون أحد أس�وأ التهدي�دات، حيث 
يق�ول الخرباء إن�ه يمك�ن أن يؤثر 
جمي�ع  يف  األجه�زة  مالي�ني  ع�ىل 
أنحاء العالم. ف�إذا كنت أحد هؤالء 
املتأثرين، فأنت بحاجة إىل الترصف 

برسعة.
 VPNpro فقد اكتش�ف فريق األمان يف
أن تطبيقا شائعا بأكثر من 100 مليون 

عملية تثبي�ت يطلب أذون�ات محتملة 
الخط�ورة، يمكن أن ترتك أي ش�خص 
ق�ام بتنزيل�ه مفتوحا للهج�وم، حيث 
يمكن للمتسللني استخدام التفاصيل 
الش�خصية املرسوقة م�ن التطبيق 
التطبي�ق،  أن  املال.كم�ا  لكس�ب 
VivaVideo، ه�و  املع�روف باس�م 
واح�د م�ن أك�رب تطبيق�ات تحرير 
الفيدي�و املجاني�ة لنظ�ام أندرويد.
وع�ىل الرغ�م م�ن أنه قد يب�دو غري 
ض�ار بم�ا يكف�ي، إال أن�ه بمج�رد 
تثبيت التطبيق، سيطلب الوصول إىل 

العديد من اإلعدادات، بما يف ذلك القدرة 
عىل ق�راءة وكتابة امللفات إىل محركات 
إىل  باإلضاف�ة  الخارجي�ة،  األق�راص 
الوصول إىل موقع املستخدم عرب تقنية 
تحديد املواقع العامل�ي GPS، حتى عند 
ع�دم اس�تخدام التطبيق.ومن الواضح 
أنه ليس�ت كل هذه البيان�ات مطلوبة 
لتعدي�ل مقط�ع فيديو ملش�اركته عىل 
حس�ابات مواقع التواص�ل االجتماعي 
إثارة  الخاص�ة باملس�تخدم، وأكثره�ا 
لالهتمام ه�و املطالب�ة بمعرفة املكان 

املحدد للمستخدم.

مواد غذائية ال ينصح بتناوهلا قبل النوم
توص�ل علم�اء التغذية اإلس�بان إىل 
اس�تنتاج يفيد بأن األجب�ان والنبيذ 
وامللف�وف  الداكن�ة  والش�وكوالتة 
والقهوة واملرشوبات الغازية قد تؤثر 
س�لبا عىل جودة النوم، عند تناولها 
 La يف ف�رتة املس�اء.وتفيد صحيفة
ل�رأي  وفق�ا  بأن�ه   ،Vanguardia
الخ�رباء، تن�اول الطعام قب�ل النوم 
مبارشة، يمكن أن يس�بب اضطراب 
النوم وانخفاض مدة النوم العميق.

ويش�ري خرباء التغذي�ة، إىل أن هناك 
عالقة سببية بني السمنة وقرص فرتة 
النوم، فبحس�ب القاع�دة تؤدي قلة 
النوم إىل اس�تهالك س�عرات حرارية 
أكثر خالل الي�وم. وقد أدرج الخرباء 
يف قائمته�م امل�واد الغذائي�ة األكثر 
رضرا عند تناولها يف وجبة العشاء- 

والقرنبي�ط،  امللف�وف  ال�ربوكيل، 
الخرضوات م�ن الفصيلة الصليبية، 
الت�ي ع�ىل الرغم م�ن احتوائها عىل 
الفيتامينات املفيدة، إال أنها تحتوي 
عىل ألي�اف غذائية غري ذائبة يتطلب 
هضمها وقت�ا طويال ويمن�ع النوم 
التغذي�ة  خ�رباء  العميق..ويضي�ف 
اإلس�بان، أنه بع�د الس�اعة الثامنة 
مس�اء، من األفضل عدم تناول لحم 
الدي�ك الرومي والدجاج ألن الجس�م 
وطاق�ة  طويل�ة  ف�رتة  إىل  يحت�اج 
تناول  كب�رية لهضمه�ا. واألفض�ل 
األس�ماك وخاصة س�مك السلمون.
ويش�ري الخ�رباء، إىل أن بعض أنواع 
األجبان تحتوي عىل حمض الثيامني 
األمين�ي، الذي يحف�ز إنتاج هرمون 

نورأدرينالني، املسؤول عن اليقظة.

فيتامني يس »أقوى الفيتامينات تصديًا« لكورونا
وسط السباق املحموم إليجاد لقاح ضد 
ف�ريوس كورون�ا املس�تجد أو التوصل 
لع�الج فّعال، أجري�ت يف الصني تجربة 
تعتمد عىل فيتامني يس ونتائجها تبدو 

واعدة.
كم�ا هو معل�وم ل�دى األطب�اء يقوي 
فيتام�ني يس مناعة الجس�م، ويحميه 
م�ن العديد م�ن الفريوس�ات، كما أنه 
ينش�ط أداء األعض�اء البرشية ويقاوم 
الش�يخوخة. وم�ع ظه�ور الف�ريوس 

التاج�ي، توص�ل األطب�اء حديث�اً إىل أن 
فيتامني يس يس�اعد أيض�ا عىل محاربة 

كوفيد 19.
خالص�ة توص�ل إليه�ا مجموع�ة م�ن 

األطب�اء ضم�ت 30 طبيبا، س�هروا عىل 
ع�الج 300 مصاب بكورونا املس�تجد يف 
مستش�فى تش�يان جياتونغ يف الصني. 
وط�ّور هؤالء األطب�اء بروتوكول العالج 
اعتم�ادا عىل فيتام�ني يس، وهو ما ثبت 

فيم�ا بعد نجاعته يف رفع فرص العالج 
م�ن الفريوس وبالتايل تخفيض نس�بة 

الوفيات.
وأوض�ح األطب�اء الصيني�ون يف تقرير 
ح�ول الدراس�ة، أنه�م حقن�وا املرىض 
بفيتام�ني يس كم�ادة س�ائلة مركزة، 
سواء ظهرت عليهم أعراض طفيفة أو 

قوية بعد إصابتهم بفريوس كورونا.
ووف�ق النتائ�ج الرسيري�ة ف�إن حقن 
فيتامني يس كس�ائل، كانت ل�ه نتائج 
واعدة، يوضح الدكتور ريش�ارد ش�ينغ 
الطبي�ب األمريكي الصين�ي أحد أعضاء 
الفري�ق املعالج، وذلك وف�ق ما نقل عنه 

موقع »هايلرباكسك« األملاني.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
4 رشائح بيكون

1 ملعقة كبرية زيت زيتون
2/1 كيلو فاصوليا بيضاء

1 رشة ملح
فلفل اسود مطحون

3 فص ثوم مفروم
2 كوب بقدونس مقطع

2/1 ليمونة معصورة
خطوات التحضري:

س�خني الزي�ت يف مقالة عىل نار متوس�طة ثم ضع�ي البيك�ون و قلبي حتى 
ينضج.

ضع�ي الفاصوليا عىل البيكون ثم اضيفي امللح و الفلفل األس�ود  و قلبي ملدة 
3 دقائق.

اضيف�ي الثوم و البقدونس و عص�ري الليمون عىل مزيج الفاصوليا و البيكون 
و قلبي.

ضعي الفاصوليا يف أطباق التقديم و قدميها مع الستيك املشوي.

الفاصوليا بالبقدونس و البيكون

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن أصغر عظم�ة داخل 
اإلنس�ان موجودة باألذن الوسطى 

وُتسمى عظمة الركابي.
ه�ل تعل�م أن�ه يف ع�ام 1969 ت�م 
تسجيل أنجاز كبري يف مجال الطب 
من خ�الل زراعة أول قلب صناعي 

لإلنسان.
ه�ل تعل�م إن العال�م العرب�ي ابن 
النفي�س هو الذي اكتش�ف الدورة 
الدموي�ة وتوص�ل إىل طريقة عمل 

القلب.
ه�ل تعل�م أن ط�ول األمع�اء لدى 
اإلنس�ان البال�غ يص�ل إىل ثالثون 

قدم.
هل تعلم إن حاالت التش�نج تحدث 
بس�بب تكرار ارس�ال امل�خ لنفس 

اإلشارة العصبية بشكل متوايل.
هل تعلم أن اإلنس�ان يمتلك أربعة 

أحبال صواية فقط.
ه�ل تعل�م أن غ�از ثان�ي أكس�يد 
الكرب�ون املوجود يف الجو يف الوقت 
الح�ايل أكثر بحوايل 8000 ألف مرة 

من السنوات املاضية.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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نادي الرشطة: لـم نناقش اي تعديل للمالك التدريبي 
ومفاوضاتنا مستمرة مع املحرتفني

             المستقبل العراقي/ متابعة

اك�د امني رس نادي الرشطة، عالء بحر 
العلوم، الس�بت، ان ادارة النادي تسري 
بخطوات واثقة ألكمال صفوف الفريق 
من خالل خارطة الطريق التي وضعه 

الجهاز الفني.
وق�ال بحر العل�وم يف بي�ان، ان »ادارة 
النادي تس�ري بخطوات هادئة وواثقة 
ألكمال تش�كيل فريق الكرة بالتشاور 
مع املدير الفن�ي للفريق الذي منحناه 
كام�ل الصالحيات ألختي�ار ادواته من 
الالعب�ني، حيث ت�م اس�تقطاب نخبة 

من الالعبني الذي برزوا مع انديتهم يف املوس�مني 
املاضيني«.

واضاف انه »خالل االس�بوع املقبل س�يتم حسم 
املرحل�ة الثاني�ة من خط�ة انش�اء الفريق حيث 

س�يتم تجديد عقود عدد من الالعبني الذين مثلوا 
كرة الرشطة املوسم املايض حسب ما تم تحديده 

من قبل الجهاز الفني«.
واش�ار بحر العلوم اىل ان »املرحلة الثالثة س�يتم 
الرتكيز فيها عىل ملف املحرتفني الذين تم اختيارهم 

بعناية من خ�الل اطالع الجهاز 
الفنية  الفني عىل مس�توياتهم 
خالل املواسم املاضية وسيصار 
اىل اعالن تس�ميتهم بعد التعاقد 
بشكل رس�مي، حيث سيشكل 
املحرتف�ني االضاف�ة الحقيقية 
للفري�ق يف البط�والت املحلي�ة 

والخارجية«.
واوضح ان�ه »فيما يخص املالك 

ل�م  الن�ادي  ادارة  ف�أن  املس�اعد 
تناقش لهذه اللحظة مس�ألة اجراء 

اي تعدي�ل، عىل الرغم م�ن طلب املدرب 
عبد الغني ش�هد اضافة املدرب 

املساعد حس�ني عبد الواحد وسيتم 
مناقش�ة كل ه�ذه التفاصي�ل 

يف اجتم�اع االدرة الق�ادم بعد 
تحسن الوضع الصحي«.

الطلبة ينجز ثالث صفقاته الصيفية
             المستقبل العراقي/ متابعة

الطلب�ة  ن�ادي  اس�تعاد 
العراقي، مهاجمه الس�ابق 
عبد القادر ط�ارق، قادما 
م�ن النف�ط، ليك�ون أحد 
للموسم  الفريق  صفقات 

املقبل.
وقال حي�در محمد، عضو 
املكتب اإلعالم�ي للطلبة، يف 
ترصي�ح لك�ووورة: »طارق 
ع�اد مج�ددا، بع�د أن ق�ى 

موسمه السابق يف النفط«.
ط�ارق  »يع�د  وأض�اف: 
الصفقات  من  واحدة 
للموسم  الجيدة 

املقبل«.
 : د ا ز و

»الجه�از الفني م�اٍض إلكمال 
قائم�ة الفريق، وإدارة النادي 
تسري بخطوات جيدة لحسم 

تعاقدات«.وتاب�ع: »هن�اك مفاوضات جادة م�ع مجموعة من 
الالعبني، من املؤمل أن تحسم هذه األيام«.

يش�ار إىل أن الطلبة تعاقد مؤخرا مع موهبة النجف عيل قاسم 
والعب الكرخ السابق فراس فنجان.

حممد حاتم يعود 
لصفوف الديوانية

نبأ سار ليوفنتوس قبل 
مواجهة ميالن

              المستقبل العراقي/ متابعة

افتت�ح نادي الديوانية العراقي، تعاقداته للموس�م املقبل، 
م�ن خالل التعاق�د مع املهاج�م محمد حات�م، قادًما من 

صفوف امليناء.
وق�ال مصدر مقرب م�ن الديواني�ة، يف ترصيحات خاصة 
لك�ووورة، إن إدارة النادي بدأت تحركاتها لرتميم خطوط 

الفريق تحضريًا للموسم املقبل.
وأض�اف »تم التعاق�د مع الع�ب الفريق الس�ابق، محمد 

حاتم، الذي لعب يف املوسم املايض لصالح امليناء«.
وأوض�ح أن إدارة الديواني�ة تتح�رك يف املريكاتو الصيفي، 
ضمن السقف املايل املحدود، لكنها تطمح للتعاقد مع عدد 

من الالعبني املوهوبني من أجل تشكيل إضافة نوعية.
يش�ار إىل أن الديواني�ة يعد م�ن فرق املحافظ�ات البارزة 

املدعومة بقاعدة جماهريية مميزة.

رونالدو حيقق ما فشل فيه عظامء يوفنتوس خالل 60 عامًا

إنرت يعقد صفقة الوتارو عىل برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

رونال�دو،  الربتغ�ايل كريس�تيانو  تمك�ن 
مهاجم يوفنتوس، من تسجيل هدف مميز 
بمباراة الديربي أمام تورينو، ليس�اهم يف 
فوز فريقه )4-1(، أمس الس�بت، ويصل 
إىل هدف�ه رقم 25 ه�ذا املوس�م بالدوري 

اإليطايل.
وكان ه�ذا اله�دف ممي�زًا ألس�باب عدة، 
منها أنه األول للدون مع الس�يدة العجوز 
م�ن ركلة حرة، كما أنه منح الدون إنجاًزا 
فردًيا جدي�ًدا حيث نجح فيما فش�ل فيه 

عظماء اليويف عىل مدار 60 عاما.
م�ن  الع�ب  أول  كريس�تيانو  وأصب�ح 
يوفنت�وس ينجح يف تس�جيل 25 هدفا يف 

موس�م واحد بال�دوري من�ذ األرجنتيني 
عمر س�يفوري ال�ذي س�جل 25 هدفا يف 

موسم )1961/1960(. 
تاري�خ  م�دار  ع�ىل  أن�ه  غريًب�ا  ويب�دو 
يوفنت�وس، ولح�وايل 60 عاًم�ا، لم ينجح 
أي الع�ب م�ن اليويف يف تس�جيل 25 هدفا 
أو أكثر يف موس�م واحد بالكالتشيو، رغم 
امتالكه مهاجمني من طراز رفيع عىل مر 

تاريخه. 
ويس�تعرض ك�ووورة، أب�رز املهاجم�ني 
الذين مروا عىل يوفنتوس خالل تلك الفرتة 
وفش�لوا يف تحقيق هذا الرق�م، يف التقرير 

التايل:
بييرتو أناستازي

لع�ب أناس�تازي 8 س�نوات يف صف�وف 

يوفنت�وس، خالل الفرتة م�ن 1968 حتى 
1976، وط�وال ه�ذه الف�رتة ل�م ينج�ح 
يف تس�جيل أكث�ر من 16 هدفا يف املوس�م 
الواحد مع اليويف.كان أناستازي قد سجل 
16 هدفا يف موس�م )1974/1973( وذلك 
خالل 23 مباراة، ش�ارك فيها مع السيدة 

العجوز يف ذلك املوسم. 
روبريتو بيتيجا

نش�أ بيتيجا يف صفوف ش�باب يوفنتوس 
قبل أن يحصل عىل فرصة اللعب يف الفريق 
األول، حيث نال رشف اللعب مع يوفنتوس 

ملدة 13 موسما.
ورغ�م ذل�ك، فش�ل بيتيجا يف ك�ر رقم 
عم�ر س�يفوري، ب�ل وفش�ل يف الوصول 
ل�20 هدًفا عىل األقل يف أي موس�م له مع 

الفريق.وتعد أكرب أرقام بيتيجا التهديفية 
يف موسم واحد مع يوفنتوس بالكالتشيو 
موس�م  يف  هدف�ا  ل��17  تس�جيله  ه�ي 

.)1977/1976(
روبريتو باجيو

يع�د باجي�و، مهاجم يوفنتوس الس�ابق، 
أحد أفضل العبي إيطاليا عىل اإلطالق، بل 
ويعترب من أفضل الالعبني يف العالم خالل 
فرتة التسعينات، والذي توج بجائزة الكرة 

الذهبية عام 1993 مع يوفنتوس.
ولعب باجيو لصفوف يوفنتوس يف الفرتة 
م�ن 1990 حت�ى 1995، إال أنه خالل تلك 
الف�رتة لم ينجح يف الوص�ول إىل 25 هدفا 
بالدوري، عىل مدار املواسم الخمسة التي 

لعبها بقميص السيدة العجوز.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن تطور جديد بشأن ارتباط 
األرجنتين�ي الوتاور مارتيني�ز، مهاجم إنرت مي�الن، باالنتقال 
إىل برش�لونة خالل املوس�م املقبل.وكان جونيور فريبو، ظهري 

برشلونة، أكثر من ارتبط اسمه بتضمينه داخل صفقة الوتارو، 
لتقلي�ل قيمة الرشط الجزائي البال�غ 111 مليون يورو.ووفًقا 
لصحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، فإن مص�ادر قريبة من إنرت 
مي�الن أكدت أن النادي لم يعد مهتًما بضم فريبو ضمن صفقة 
الوتارو.وأشارت الصحيفة إىل أن نابويل من يتصدر حالًيا سباق 

التعاقد مع فريبو خالل املوس�م املقب�ل، كي يكون بدياًل ملاريو 
روي.يذك�ر أن ال�رشط الجزائي يف عقد الوت�ارو مع إنرت ميالن 

 7 يوم  يولي�و/ تموز الجاري، وس�بق أن ينته�ي 
مص�ادر عدم قدرة برش�لونة أكدت عدة 

عىل دفع 111 مليون يورو.

كلوب يرشح ألد أعدائه للفوز بدوري أبطال أوربا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ال يفضل يورجن كلوب م�درب ليفربول، إطالة مدة معاناة 
العبي�ه عقب الهزيم�ة، حيث يركز دائًما ع�ىل كيفية إيجاد 
الحلول للع�ودة مرة أخرى.وخر بطل ال�دوري اإلنجليزي 
مب�اراة يف الربيمريليج للمرة الثالثة فقط يف آخر موس�مني، 
بالس�قوط أم�ام مانشس�رت س�يتي برباعي�ة نظيف�ة عىل 

ملع�ب االتحاد يوم الخميس املايض.وعىل الرغم من النتيجة 
الكبرية، إال أن كل�وب خرج بالكثري من اإليجابيات، وال يجد 
أي داٍع لتوبي�خ العب�ني حقق�وا الكث�ري مع�ه بالفعل.وقال 
املدرب األملاني يف هذا الش�أن بحسب ما نقل موقع »سكاي 
سبورتس«، »عانيت الكثري من االنتكاسات، وبالتايل يف بعض 
األحيان أحتاج لليلة واحدة للتغلب عىل الخسارة، ليس أكثر 
من ذلك«.وأضاف كل�وب«ال يمكنني تغيري النتيجة األخرية، 

ولكن يمكنني استخدامها، وال يمكن أيًضا إيقاف الشعور«.
وتابع »شعور الهزيمة يؤلم، ويحتاج لبعض الوقت، لكن يف 
بعض األحيان يقدم اإلنسان لنفسه الكثري ليعاني من أمور 
ل�م تعمل بصورة جي�دة، أنا أنتقد نفيس كث�رًيا، ولكن طاملا 
أتمتع بصح�ة جيدة، يمكنني التأثري ع�ىل املوقف«.وواصل 
كلوب »الالعبون يس�تمعون يل ويعتمدون بعض اليشء عىل 
حالت�ي املزاجية، وإذا أتيت ورصخ�ت يف وجههم كاملجنون، 

سنعاني لفرتة أطول، ولكن إذا ركزنا عىل الحقائق سينتهي 
األم�ر، املدرب ليس س�عيًدا بنس�بة 100%، لكننا نعمل عىل 
املوق�ف الح�ايل بالفع�ل«.وأردف »خرن�ا أم�ام الس�يتي، 

وبالت�ايل أمامنا الكثري للتطور، املوقف الجديد يتطلب مننا 
التحس�ن، كيف س�تتفاعل باق�ي الفرق معن�ا؟ علينا 

االس�تعداد لذل�ك، هن�اك مس�احة كب�رية للتطور يف 
حالتنا، بمشاهدة املزيد من املباريات«.

انشيلويت يفضل إبراهيموفيتش وشيفشينكو 
عىل كريستيانو

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف اإليط�ايل كارل�و أنش�يلوتي، م�درب 
إيفرت�ون، ع�ن اختيارات�ه ألفض�ل تش�كيل 
م�ن الالعبني ق�اده ط�وال مسريته.وس�بق 
أن ت�وىل أنش�يلوتي قي�ادة أندية ك�ربى مثل 

ميالن، ويوفنت�وس، وريال مدري�د، وباريس 
ونابويل.وق�ال  وتش�يليس  جريم�ان،  س�ان 
موق�ع »فوتب�ول إيطالي�ا« الي�وم األح�د، إنَّ 
أفضل تش�كيل من وجهة أنش�يلوتي، يتكون 
من:جيانلويجي بوفون، كافو، تياجو سيلفا، 
جون تريي، باول�و مالديني، فران�ك المبارد، 

أندريا بريلو، زين الدين زيدان، ريكاردو كاكا، 
أندري شيفتش�ينكو، زالتان إبراهيموفيتش.
ُيذكر أن اختيارات أنشيلوتي شهدت استبعاد 
العب�ني كب�ار مث�ل الربتغ�ايل كريس�تيانو 
رونالدو، الذي دربه يف ريال مدريد، وجينارو 

جاتوزو، وأليساندرو نيستا من ميالن.

راموس: وضعنا الضغط عىل برشلونة.. 
وال تأثري للحكام

              المستقبل العراقي/ متابعة

قاد سريجيو راموس، مدافع وقائد ريال 
مدريد، الفري�ق لالنتصار بهدف دون رد 
ع�ىل أتلتيك بيلب�او، يف إطار منافس�ات 
الجول�ة 34 م�ن الليجا.وق�ال رام�وس، 
صحيف�ة  نقلته�ا  ترصيح�ات  خ�الل 
»م�اركا« اإلس�بانية: »كان م�ن امله�م 
للغاي�ة الف�وز، حي�ث كان�ت واحدة من 

أصعب املباريات«.
خط�وة  نس�تمر  أن  »يج�ب  وأض�اف: 
بخط�وة، فنح�ن يف حال�ة بدني�ة جيدة، 
وُس�عداء بالنق�اط الثالث التي س�تمثل 

ضغًطا عىل برشلونة«.
وزاد: »س�ننتظر ون�رى م�اذا س�يفعل 
برش�لونة، لكن األم�ور ما زال�ت تعتمد 
علين�ا، ونريد الفوز باللق�ب، ويبدو ذلك 
واضًحا من�ذ اللحظ�ة األوىل لدخولنا أي 
مباراة«.وتاب�ع: »ركالت الجزاء؟ اليشء 

الوحيد الذي أفكر فيه هو أهمية النقاط 
الث�الث، ويف أقىص لحظات التوتر أش�عر 
براح�ة كب�رية، وأعتق�د أنني الش�خص 

املثايل لتحمل املسؤولية«.
وعن كونه مدافعا هدافا، أجاب: »األرقام 
الش�خصية أم�ر ثانوي، وم�ا أريده هو 
مس�اعدة الفريق والف�وز بالليجا، فهذا 
هو املهم، وإذا كنت أريد تحقيق الجوائز 
واألرق�ام كن�ت س�أذهب للع�ب التنس، 

واليشء املهم دائًما أن ننترص كفريق«.
وحول الجدل بسبب تدخله عل جارسيا، 
أوضح: »لقد ضغط�ت عىل حذائه قليال، 
وحينه�ا أدرت ظه�ري، وال أعتق�د أنها 
كان�ت متعمدة«.وواصل: »ق�وة الدفاع؟ 
نعلم أن الفريق الذي يرتكب أخطاء أقل، 
ويحاف�ظ عىل مرماه خاٍل، س�يكون له 
مي�زة، ونحن جيدون جًدا عىل املس�توى 
الدفاع�ي، ولدين�ا الكث�ري من الت�وازن، 

وعمل املجموعة يجب أن ُيكافأ«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى ماوريسيو ساري، املدير الفني ليوفنتوس، نبأ سارا 
خ�الل تدريبات الفري�ق اليوم األح�د، اس�تعداًدا ملواجهة 
مي�الن، الثالث�اء املقب�ل، ضم�ن الجول�ة 31 م�ن الدوري 

اإليطايل.
وذكر املوقع الرس�مي ليوفنتوس، أن الفريق تدرب صباح 
اليوم األحد، حيث خضع الالعبون الذين ش�اركوا أساسًيا 
أم�س يف ديربي تورينو لجلس�ة تعايف، بينم�ا تدربت بقية 

املجموعة عىل أمور فنية كما شاركت يف مباراة مصغرة.
وأوض�ح أن أليك�س س�اندرو الظهري األي�ر، وجورجيو 
كيليني مدافع وقائد اليويف، شاركا يف التدريبات الجماعية 
للفري�ق، ليقرتب الثنائي م�ن تدعيم قائم�ة يوفنتوس يف 

املباريات املقبلة.
وغ�اب الثنائي ع�ن مباري�ات يوفنتوس األخرية؛ بس�بب 
إصابات مختلفة، ويبقى أن نرى ما إذا كانا سيتواجدان يف 

قائمة يوفنتوس ملباراة ميالن املقبلة من عدمه.
جدي�ر بالذك�ر أن يوفنت�وس س�يفتقد خدم�ات الثنائ�ي 
ماتياس دي ليخت وباولو ديباال، لحصولهما عىل البطاقة 

الصفراء الخامسة أمام تورينو.

حل إسباين ملشكلة سان جريمان
              المستقبل العراقي/ متابعة

جريم�ان  س�ان  باري�س  ن�ادي  يس�عى 
الفرن�يس ومس�ؤولوه لس�د مراك�ز العجز يف 
صف�وف الفريق قب�ل انطالق املوس�م الجديد 

.2020/2021

أش�ارت صحيفة »إكس�ربيس« الربيطانية إىل 
أن هيكتور بيلريين ظهري أيمن آرسنال يحظى 
باهتم�ام عدد م�ن األندية مثل ب�ي إس جي، 

يوفنتوس اإليطايل وبايرن ميونخ األملاني.
ولفتت إىل أن اإلسباني بيلريين يعاني يف الفرتة 
األخرية من كثرة اإلصابات وخسارة مركزه يف 

الفريق اللندني لصالح زميله سيدريك 
الفري�ق  أن  س�واريز.وأوضحت 
الباري�يس يبحث عن ظه�ري أيمن يف 
فرتة االنتق�االت الصيفية، لتعويض 
رحيل البلجيكي توماس مونييه الذي 
انتقل إىل بوروسيا دورتموند األملاني.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

خطوة رسمية من تشايف تبعده عن برشلونة
            المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي الس�د القط�ري، تجديد عقد 
اإلسباني تش�ايف هرينانديز، ليستمر عىل 
رأس القي�ادة الفنية للموس�م الثاني عىل 
التوايل.وتوىل تش�ايف قي�ادة الزعيم مطلع 
موس�م 2019-2020، وحصد لقبي كأس 
الس�وبر وكأس قطر.وأع�رب تش�ايف، عن 
س�عادته بتجدي�د عق�ده الس�د للموس�م 
الثاني تواليا.وقال يف ترصيح ملوقع النادي: 

»سعيد بالتجديد، وتركيزي الكامل منصب حاليا 
عىل تجهيز الالعبني للمنافس�ات املقبلة املحلية 
واآلسيوية«.وأش�ار مدرب الزعيم، إىل أنه يعمل 
مع إدارة الن�ادي خالل الفرتة الحالية، عىل عدة 
ملف�ات، ومن أهمه�ا تجديد عقد نج�م الفريق 
أك�رم عفي�ف، باإلضاف�ة للتعاق�د م�ع العبني 
محرتفني بدال من اإلس�باني غابي واملكس�يكي 
مارك�و فابيان.وأضاف: »س�عيد باكتمال عقد 
الالعبني اليوم بعد انضمام العبي املنتخب األول، 

استعدادا الستكمال بطولة الدوري«.



Apago PDF Enhancer

اتقدم بأس�مي ومنتسبي مؤسسة املستقبل 
العراقي للصحافة والنرش )صحيفة املستقبل 
العراقي ووكالة أنباء املستقبل ( بخالص العزاء 
واملواس�ات اىل األخ )مصطف�ى غازي فيصل( 
مس�ؤول توزيع صح�ف الع�راق يف محافظة 
البرصة بوفاة والدته..  س�ائالً العيل القدير أن 
يرحمه�ا ويغفرلها ويس�كنها فس�يح جناته 

ويلهم أهلها ومحبيها الصرب والسلوان.

علي الدراجي
رئـــيــس مــجــلــس االدارة

تعزية

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

 العدد   2171   االثنين   6   تموز   2020

العراقـي
تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 

للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

إصبع على الجرحمساحة للرأي

»صندوق الكاولّيه«وعاظ املحاصصة وفهم اآلخر!

منهل عبد األمير المرشدي مازن صاحب

تتف�ق ابجديات العمل الصحفي عىل وجود مرس�ل ومحتوى 
رس�الة بمضمون تس�ويقي بهدف واضح معل�ن أو مخفي 
ومتلقي سلبي يوافق عىل مضمون املحتوى وما يقوله املرسل 
ومتلقي ايجابي يناقش هذا املحتوى بمس�تويات متباينة ما 

بني القبول الناقد أو الرفض باملطلق. 
فيم�ا يتعلق بمنهجي�ة التحليل لالخبار وفه�م آليات تأثريها 
ع�ىل املتلقي، ف�إن هناك ط�رق يف عل�م النف�س االجتماعي 
واالختصاص الدقيق يسمى علم النفس االعالمي وهناك علم 
النفس الس�يايس... وهي مناهج لتخطي�ط وتنفيذ الحمالت 
الت�ي تتعام�ل م�ع التغي�ري االجتماعي الح�داث رشخ معني 

باهداف معينة.  
وهناك نماذج منه�ا تدرس يف دورات تدريبية متخصصة عن 
تطبيق�ات م�ا يعرف بالغرف الس�وداء التي تدار من أقس�ام 

التخطيط االسرتاتيجي يف أعىل مراكز الدولة. 
مثال بس�يط عن النموذج األمريكي يف التعامل مع مخرجات 
األوض�اع العراقي�ة، تكل�ف مجموع�ة بحثي�ة متخصص�ة 
بالشؤون العراقية باصدار دراس�ة جديدة عن سيناريوهات 
محتملة للتعامل مع مس�تقبل الحدث العراقي كما حصل يف 
زيارات وفود رسمية أمريكية للعراق او ما يحصل يف جلسات 
االس�تماع يف اللجان املتخصصة عن الشؤون العراقية... بعد 
ذل�ك تنرش عدد من افتتاحيات الصحف أو ما يعرف بمقاالت 
التحلي�ل اإلخب�اري  لتكوي�ن راي ع�ام يتم التفاع�ل معه يف 
اإليجاز اليوم�ي ألي طرف معني باملوض�وع وهو الذي مول 
الدراس�ة البحثية أصال ثم بعد ذلك تنرش وثائق وتحليالت عن 
نتائج الزيارة الرس�مية وربما يت�م عقد اجتماع ألحد اللجان 
الفرعي�ة يف الكونغ�رس األمريكي للتعامل م�ع نتائجها مرة 
أخرى كتغذية عكس�ية ملا توفر من حش�د اعالمي لكي تبنى 

سياسات أمريكية محرتفة. 
ه�ذا نموذج مبس�ط جدا لس�يناريوهات تنفي�ذ برامج عمل 
للتأثري االس�رتاتيجي عىل الدول املستهدفة... وهناك دائرة يف 
مجلس األمن القومي األمريكي تعرف لهذا االسم... من خالل 
املتابعة ملجريات الحوار االس�رتاتيجي بني واش�نطن وبغداد، 

ظهرت معالم هذا النموذج واضحة.
لذل�ك أتمنى ع�ىل جميع من يدعي وصال بالتحليل الس�يايس 
مراجع�ة مواق�ع متخصص�ة بالش�أن العراق�ي يف الواليات 
املتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي إضافة إىل صندوق النقد 
ال�دويل والبنك ال�دويل ونادي باري�س ومن أبرز ه�ذه املراكز 
معهد واش�نطن لسياس�ة الرشق األوس�ط، مركز الدراسات 
االس�رتاتيجية ومن أب�رز باحثيه تخصصا بالع�راق الدكتور 
انتون�ي كروزدم�ان، إضاف�ة إىل معه�د بروكينغ�ز ومعه�د 
انرتبرايز، ومعهد جيمي كارتر، ومركز جيمس بيكر، وهناك 
موقع أمريكي ينرش خالصات أس�بوعية عن هذه الدراسات 

بتحديث متواصل...
اقول ذلك لوعاظ مفاسد املحاصصة أن فهم اآلخر يكون من 
خ�الل املصالح املش�رتكة وليس املع والضد فعالم السياس�ة 
رماديا دائما وكل ما يطرح م�ن تضليل للراي العام الجمعي 
العراق�ي ب�ذات الوس�ائل لتزيي�ف الحقائ�ق والتغلي�س عن 
املصال�ح الوطني�ة ل�كل العراقيني م�ن زاخو حت�ى الفاو... 
واالكتفاء بنموذج تضلييل يرفض الرشاكة االس�تثمارية مع 
كربيات الرشكات العاملية بعن�وان الرفض الوالئي باملطلق... 
ه�ذا ما افقد عراق اليوم فرص إعادة أعمار البنى التحتية ما 
دامت احزاب مفاسد املحاصصة ترفض وجود هذه الرشكات 
اال بموافقة من الخارج وأن تكون لها حصتها الفاس�دة من 
أي مرشوع استثماري مما أدى إىل خسارة العراقيني 17 عاما 

مضت يف هذه املفاسد.
وتلك نصيحة مطلوب س�ماعها من املتلق�ي املثقف أن يدرك 
األس�باب وراء ه�ذه الرتويج أو تل�ك الترصيح�ات واالقوال 
والبيانات التي تصخب بضجيجها مواقع التواصل االجتماعي 
وكروب�ات املحادث�ة ع�ىل االنس�ان العراقي املثق�ف نقد هذا 
الخط�اب وعدم االخذ به عىل عالته.... عندها فقط س�يكون 
التضليل الفئوي والطائفي والعرقي أمام اس�تحقاق متجدد 
للمقارنة بمصالح مشرتكة لعراق واحد وطن الجميع... ولله 

يف خلقه شؤون!

ذهبت لزيارة الحاج أبو صاح�ب وهو والد صديقي الدكتور 
صاح�ب املعاضيدي وق�د وجدته متعبا بعم�ره الذي تجاوز 
التس�عني س�نة لكنه يتمتع بذاكرة قوي�ة وال زال وطنيا حد 
النخ�اع واس�ع املعرفة يتاب�ع كل صغرية وكب�رية يف الوضع 
العراقي البائس وم�ا ال اليه حال العراق واألزمة املالية التي 
يم�ر به�ا اغنى بل�د يف العالم . قال يل أبو صاح�ب إنه عندما 
أراد ان يت�زوج بنهاي�ة الس�بعينات ذهب مع اخ�وه الكبري 
الح�اج جرب ليس�تأّجر )كاولّي�ة( ألحياء حفل�ة العرس ألنه 
يف تل�ك الفرتة قلّما تش�اهد عرس�ا بدون )ش�دة أو كاولّية( 
فوصلن�ا اىل منطقة س�كناهم ودخلنا ألحد بي�وت الكاولّية 
ألن ابوابه�م مفتوح�ة للجمي�ع فوجدنا رج�ل كبري صاحب 
شوارب )يوّكر عليهن الصگر(, يرتدي عقال ويدّخن سيكارة 
الروثمان وبيده أس�تكان شاي وتجلس حوله مجموعة من 
الفتي�ات )الحباي�ب(, هذا الرجل مج�رد إن رأى اخي  نهض 
وصاح )ش�و ه�ذا الرّجال حبيب قلبي ج�رب( واحتضن أخي 
ب�كل ان�واع القبالت ثم بك�ى وقال ) خويه ج�رب ما عرفتني 
ان�ا خويك وصاحبك كن�ت وياك بالجيش بحركات الش�مال 
بحرب الربزاني!!! ( وتحولت جلس�تنا معه اىل جلس�ة سمر 
س�والف وذكريات وضحك و الس�مك املس�گوف وشاي عىل 
الفحم والحباي�ب رقص وغناء حولنا . بعد الغداء قال لعمي 
تفض�ل  انت هنا اليوم ماذا تأمرن�ي انا بالخدمة ؟؟  ويكمل 
الحاج صاحب حديثه بإن أخوه استحى من صديقه الكاويل 
فق�ال له )ولله أني جاي أتفق عىل حفل�ة لعرس هذا اخوي  
ب�س خاف ما تاخذ من�ي فلوس ( فقال لنا ال س�آخذ منكم 
ولك�ن بنصف الس�عر فانت اخ�ي وصديق�ي . فأتفقنا عىل 
الس�عر وعىل يوم الع�رس عىل أن يأتي ه�و ومعه أربعة من 
)الحباي�ب(. وقبل ان نخرج س�أله اخي ج�رب كيف تدبّرون 
حالكم خالل ش�هر محرم وصفر ألن األعراس تتوقف فقال 

لنا ) أحنه حاسبني هيج حساب.. 
فأني متفق وي )الحبايب( عدنا صندوگ نذب بيه نسبة من 
فل�وس الحفالت , ب�س )التفريعه( للحبايب ه�ذا حقهّن !! 
تعرف أني حّقاني وأخاف الله ! ومن يجي )محرم لحد فرحة 
الزه�ره( أحنه ناكل من الصندوگ وخري من الله  وعايش�ن 
ذيچ العيش�ة !( . صم�ت حجي صاحب وق�ال يل حكوماتنا 
التعبان�ة  من 2003 ملاذا لم تعمل لن�ا صندوق مثل صندوك 
الكاولي�ة وال مذلة )الديون الداخلية والخارجية من صندوق 

النقد الدويل ورشوطه (؟

التََّمْوُضع الّصحيح
أبو تراب كرار العاملي

انطلقت منافسات كرة القدم
بطوالت مختلفة ومسابقات متنوّعة

حماٌس متصاعٌد وتفاعٌل عىل مستوى 
ليس باملتدّني

ع  مبارياٌت ُتقام عىل امتداد البالد وَتوَسُّ
القاّرات

جماه�رٌي تتدّف�ق إىل املالع�ب لتس�اند 
ِفرََقها تش�جيعاً ولتش�ّد م�ن عزائمها 
رافع�ًة معنوّياته�ا بما تي�ّ� إىل ذلك 

سبيالً
ولكن مهالً... يف امليدان متنافسان
وللمقاعد الجماهريّية مداخل عّدة

وقد تختلف أسعار البطاقات بني بّوابة 
وأخرى

ع أن يأخذ بعض  وعلي�ه، ع�ىل املَُش�جِّ
العنارص بع�ني االعتبار قبل الولوج إىل 

الّداخل، تالياً... ُحْسن الّتمركز.
فاملطل�وب اختيار الجهة الّتش�جيعّية 
املحس�وبة ع�ىل الفريق ال�ذي يؤّيده، 
م�ن  تتحّق�ق  املش�اهدة  أّن  صحي�ح 

مختلف الجهات، َبْيَد أّن العامل املعنوي 
يدفع�ه للجل�وس يف الجان�ب املُعاِكس 

له. للخصم واملُؤيِّد للّنادي الّذي ُيَفضِّ
وق�د يناس�به أن يختار الجان�ب الّذي 
�ر ل�ه إطالل�ة لطيفة ع�ىل امليدان  ُيوَفِّ
َتشفي الغليل وتعطي االنعكاس املُراد.

وقد يستنسب األخذ بالحسبان العامل 
امل�اّدي فيم�ي إىل م�ا يس�اعده عىل 
الّتوف�ري وإن كان ع�ىل حس�اب رؤية 
أقّل تلبية ملش�اِهد يتوق ش�وقاً للّظفر 
بمنظ�ر يتالءم مع حماس�ته وش�ديد 

مواكبته.
َفلِ�ُكلٍّ اعتبارات�ه الّت�ي يبن�ي عليه�ا 
بعد الّتأّم�ل، ليصل كّل ف�رٍد إىل نتيجة 

مشرتكة ولو من زوايا مختلفة:
»التََّموُْضع الّصحيح«

أوض�اع معيش�ّية صعب�ة... األح�وال 
ضّيقة، بل من املمكن أّن الّضيق يسلك 
سبيل الّتصاعد دون بشائر َخرْي ُترَْصد 

للحّد منه وَتِبعاِته املُؤثِّرة.
إىل  الوطنّي�ة  العمل�ة  رصف  س�عر 

تدهور.

تالي�اً...  الّصعب�ة،  العم�الت  يف  ُش�حٌّ 
الّتهاف�ت لتحصيل ما تي�ّ� قبل نفاذ 

ب الفرصة وضياعها. املخزون وَتَ�ُّ
الكهرباء، الجانب الّصحي االستشفائي، 
أسعار البضائع االس�تهالكّية ال سّيما 
األساس�ّية منها، فرص العمل وغريها 
م�ن العناوي�ن الّت�ي ته�ّم املواطنني، 
جميعها موضع تساؤل حول مصريها 
بع�د مرورها بفرتات عصيب�ة، أّدى إىل 
ط�رح عالمات اس�تفهام ُمِحّقة حول 
أس�اليب الّتعامل مع هذه املوضوعات 
املُلِّح�ة ِمْن ِقَبل أصح�اب القرار... هل 

ِمْن حلوٍل يف املدى املنظور؟
تدّف�ق  ُمس�تبَعَدة:  الغ�ري  الّنتيج�ة 
الجماه�ري إىل ميادي�ن االحتجاج لرفع 
الّصوت عالياً يف وجه أصحاب الّسلطة 
لدفعه�م إىل الرّحي�ل أو لحّثه�م لتغيري 
س�لوكهم نحو ما يطمح إليه املواطن 

عموماً، والفقراء املساكني خصوصاً.
وعليه، تعليٌق ومالَحظة:

أّم�ا األّول، فه�ذا حّقه�م، يح�ّق له�م 
الّتظاهر للمطالبة بحقوقهم املرشوعة، 

الحّد األدنى منها ث�ّم األعىل فاألعىل... 
فرَّج اللَُّه عنهم وأنالهم مطالَبهم ونّور 
قل�وَب الُحّكام وعقولَه�م بما فيه خري 

البالد والعباد والّصالح للجميع.
بينم�ا الّثانية، والّتي ال َتْبُعد عن األّول، 
مفاده�ا أّن للمطالبة أدبّيات وضوابط 
ال ينبغ�ي تجاهله�ا والّتفري�ط به�ا، 
واألفض�ل إعطاؤها أهمّي�ة والِحرْص 
عىل ع�دم الوقوع يف ِفخاٍخ مش�ؤومة 
ُتَس�وِّد املش�هد وُتضفي هالًة س�لبّية 
عىل مس�اٍر ُيرْجى منه الخري والّصواب 

وتحسني األوضاع.
وبالّتايل، وببساطة ليست عسرية:

العاّم�ة  األم�الك  ع�ىل  لِلتَّع�ّدي  ال 
والخاّصة

ال للّش�تم... ال للّسباب... وال لإلهانات 
الّشخصّية

ال للخ�راب... ال للفوىض... ال للّدمار... 
ال للّتكسري... وال للحرائق

باملقابل:
حاِفظوا عىل جمالّية املشهد املطلبي

َقدِّم�وا ص�ورة رائع�ة لكيفّي�ة إظهار 

الحق ورفض الباطل
ة يف رفض الّظلم  أَْعطوا دروس�اً ُمَع�ربِّ
ون�رصة  املظلوم�ني  ع�ن  والّدف�اع 

املُستضَعفني
إِذاً، اختاروا »التََّموُْضع الّصحيح«

يف ِخَض�مِّ مع�رتكات الحي�اة وأحداثها 
املوّزع�ة ع�ىل ش�ّتى املج�االت، ع�ىل 
تتع�ّدد  األهّمّي�ة،  درج�ات  اخت�الف 
املواقف وتتباي�ن الٌترصيحات وتخرج 
الخطابات املتش�ّعبة إىل العلن. هنا، ال 
ُب�دَّ للمرء أن يّتخذ موقفاً ُحرّاً س�يادّياً 
يرقى بصاحبه إىل خان�ة العّز ويحجز 

له مقعداً يف دائرة الّشموخ.
مواقف ُتريْض الله عّز وجّل

ب�ه  وتبع�ث  اإلنس�ان  ضم�ري  ُتري�ح 
الّسكينة والّطمأنينة

وُتْكِس�به فخ�راً يف الّدني�ا... ونعيماً يف 
اآلخرة... وفوزاً بالّداَرْين معاً

ال َتحيدوا عن... »التََّموُْضع الّصحيح«
ة وللحكاية َتِتمَّ

]َولََقْد َكَتْبَنا يِف الزَُّبوِر ِمن َبْعِد الذِّْكِر أَنَّ 
الُِحوَن[ اأْلَْرَض َيرُِثَها ِعَباِدَي الصَّ

ش�هد )تيك ت�وك( TikTok، وهو تطبيق ش�هري ملش�اركة الفيديو، تطوراً 
كبرياً يف السنوات املاضية، لكن يبدو أن الرشكة تواجه رصاعا كبريا اآلن.

وذكرت التقارير أن التطبيق قد يواجه خسائر فادحة تزيد عن 6 مليارات 
دوالر، وذل�ك بفضل مجموعة “Anonymous” للقرصنة التي تقول: يجب 
ح�ذف التطبيق عىل الف�ور، إىل جانب الحظ�ر الهندي للتطبي�ق الصيني.

ون�رشت مجموع�ة القرصنة الش�هرية أنونيم�وس Anonymous تغريدة 
وجهت من خاللها تحذيراً إىل جميع مستخدمي التطبيق الصيني املعروف 
)تي�ك ت�وك( TikTok، طالب�ة من املس�تخدمني حذفه م�ن هواتفهم قبل 
حدوث أي يشء لبياناتهم، بحس�ب البوابة العربية لألخبار التقنية.وقالت 
مجموعة القرصنة: “التطبيق عبارة عن برنامج صيني ضار يجب تحذير 
الجمي�ع بش�أنه، ألنه يجم�ع بيانات حول ن�وع وحدة املعالج�ة املركزية 
واس�تخدام الذاكرة ومس�احة القرص ومعرفات األجهزة بالنسبة لجميع 
مس�تخدميه”. وذك�رت مجلة فورب�س أن تغريدة املجموع�ة التي تنصح 
الناس بالتوقف عن اس�تخدام التطبيق، تتضمن رابًطا ملنشور يوضح عىل 

نطاق واسع كيفية عمل التطبيق كجهاز قرصنة صد جميع ضحاياه.

تطبيق »تيك توك« مهدد بخسارة
 6 مليارات دوالر

دراسة: كورونا يسبب تلف الغدد الصامء
يمث�ل ف�ريوس كورونا خطرا 
عىل كبار الس�ن واألش�خاص 
الذي�ن يعان�ون م�ن ظ�روف 
صحي�ة خاص�ة، ويف الف�رتة 
إىل  العلم�اء  توص�ل  األخ�رية 
أرضار جدي�دة يتس�بب به�ا 

الوباء.
 the“ وبح�����س�ب موق�ع
بدول�ة  فالباحث�ني   ،”health
أن  اكتش�فوا  رسيالن�كا، 
الفريوس التاجي قد يتس�بب 

يف إتالف نظ�ام الغدد الصماء يف الجس�م ويؤدي إىل تطور 
العديد من األمراض.

ويقول�ون: إن “هذا النوع الجديد من الفريوس التاجي قد 
يتسبب يف تلف دائم يف الرئة والدماغ ويسبب فشل األعضاء، 

يمكن أيضا أن يؤثر عىل الكىل 
والجهاز الهضمي”.

وكش�فوا أن األشخاص الذين 
اضطراب�ات  م�ن  يعان�ون 
ي�رون  ق�د  الصم�اء  الغ�دد 
حالته�م ت�زداد س�وًءا نتيجة 
ل�� )COVID-19(، ويرتب�ط 
 ،)ACE2( الفريوس بمستقبل
وهو بروتني يت�م التعبري عنه 
يف ال����عدي�د من األنس�جة، 
وه�ذا يس�مح للف����ريوس 

بدخول خاليا الغدد الصماء ويسبب املرض.
وفًق�ا للدراس�ة الت�ي ن�رشت يف مجل�ة جمعي�ة “الغ�دد 
الصماء”، يمكن أن يتس�بب “SARS-COV-2” يف فقدان 
الرائحة وتشكيل خطر عىل الدماغ وقصور الغدد الصماء. 

كشف الربوفيسور رينات بوغدانوف، 
أخصائ�ي ط�ب األعص�اب، أس�باب 
الص�داع النصفي، وكيفي�ة التخلص 
من الش�عور بأن »الدماغ عىل وش�ك 

االنفجار«.
غالبي�ة  أن  إىل  بوغدان�وف،  وأش�ار 
أوج�اع الرأس تظهر بس�بب اإلجهاد 

وفق�ط 12-13% منه�ا ه�ي ص�داع 
مفه�وم  »هن�اك  ويق�ول،  نصف�ي. 
الصداع النصفي يف يوم العطلة، حيث 
بعد عمل نش�ط خالل أيام األسبوع، 
يح�اول الش�خص النوم ف�رتة أطول 
من املعتاد، ولكنه يس�تيقظ بس�بب 
الص�داع النصفي«، بحس�ب مانقلت 

الدكت�ور  اليوم«.ويضي�ف  »روس�يا 
س�ريغي أغابك�ني، أخصائ�ي إعادة 
التأهي�ل والنظم الصحي�ة التقليدية، 
ينس�ب الص�داع النصف�ي إىل أوجاع 
ال�رأس الناتج�ة ع�ن تم�دد األوعية 
الدموية غري الطبيع�ي. وعادة يكون 

السبب وراثيا.

أسباب غري متوقعة للصداع النصفي


