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التحالف الدويل «يعيد التمركز» يف العراق
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حمافظ بغداد يصدر
أمـر ًا بعدم جـواز العمل بصفـة
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نائب عن بقايا البعثيني:
مـوجـودون ويعمـلـون بشكـل
ص2
خمطط ومدروس

أكتدت قيادة العمليتات املشتركة يف العراق أن
ّ
سيستلم القتوات األمنية مواقع
التحالف الدويل
جديدة ،مشترة إىل أن تستليم املعسكرات ،يتم
وفق جدول زمني.
وقال املتحدث باستم قيادة العمليات املشركة،
اللواء تحستن الخفاجي ،إن «التحالف الدويل ال
يتزال يدعم العراق يف محاربتة عصابات داعش
اإلرهابيتة ،وأن هنتاك أكثر متن  61دولة تقوم
بهذا الدعم» ،الفتا ً إىل أن «التحالف الدويل سيقوم
بالقريب العاجل بتستليم بعض املواقع التي تم
االتفاق عليها بن الحكومة والتحالف» .وأضاف
أن «هناك جدوالً زمنيا ً أعد بن الحكومة وقوات
التحالف الدويل لتستليم املعستكرات» ،مبينا ً أن
«وفق هذا الجدول الزمني تم تستليم العديد من
املعسكرات إىل قوات األمن العراقية».
وأشتار إىل أن «الحكومتة والتحالتف التدويل
ملتزمان بموعد تستليم املواقع ،وهناك تنسيق
عال يف هذا الصدد».
ٍ
وكانت قيادة العمليات املشتركة قد تسلمت يف
وقت ستابق ،مقر مستشتاري قوات «التحالف
التدويل» (الفرنستين) ،الذين كانوا يشتغلونه
يف العاصمتة بغتداد ،كمتا تستلمت عتددا ً متن
املعستكرات يف القواعتد ضمتن اتفتاق بتن
الجانبتن.إىل ذلك ،أعلن التحالتف الدويل بقيادة
الواليتات املتحتدة عن بتدء مرحلتة جديدة من
مهماتته االستشتارية يف العراق ،مشترا إىل أن
مجموعة «املستشارين العستكرين» العاملن
ضمن قوة املهام املشركة.

التفاصيل ص2

رئيس الوزراء :قطعنا شوطـا كبريا بملـف التظاهرات وسنعلن أسامء الشهداء قريبـا

األمن الربملانية تكشـف إعـداد احلكومـة لـ «جولة جديدة» من احلوار مع أمريكا

ص2

ص2

مستشار حكومي ينفي حتديد موعد ًا لالنتخابات ويؤكد:
ستتم وفق رشوط
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد مستشتار رئيس الوزراء لشتؤون
االنتخابتات عبتد الحستن الهنداوي،
أمس الستبت ،ان مواعيتد االنتخابات
التتي طرحت هي مجرد آراء ،مبينا ً أن
االنتخابات ستتم وفق رشوط.
وقال الهنتداوي إن «املواعيتد التي تم
طرحهتا افراضية وليستت رستمية
وهتو اجتماع جترى يف مجلس النواب
وطرحتت هذه التواريخ وتبقى مجرد

إيطاليا وتركيا تتفقان عىل مواصلة احلوار للوصول لـ «حل سيايس» يف ليبيا
بغداد  /المستقبل العراقي
بحتث الرئيتس الركي رجب طيتب أردوغتان ،مع رئيس
الوزراء اإليطتايل جوزيبي كونتي ،املستتجدات اإلقليمية،
ويف مقدمتها الشأن الليبي.
ووفقتا لوكالتة «األناضول» ،قالتت الرئاستة الركية ،يف
بيان ،أمس الستبت ،إن اتصاال هاتفيا جرى بن أردوغان
وكونتي.
وأوضح البيتان أن «الجانبن بحثا املستتجدات اإلقليمية
ويف مقدمتها الشتأن الليبي ،واتفقا عتى مواصلة الحوار
من أجل الحل السيايس يف ليبيا».

وزير النقل:
مرشوع الربط السككي مع إيران
لن يستخدم جتاري ًا
ص3

مقرحات لم تدرس اي منها اىل حد االن
ورئاستة الوزراء واملفوضية ستكون
لهم لقاءات مستقبلية لتحديد الوقت
املناسب ،وهذه املقرحات ليست من
املفوضية وال رئاستة الوزراء ومجرد
آراء».
واضتاف ان «رئيتس التوزراء يريتد
انتخابتات عادلتة ونزيهتة ومبكترة
وبالتايل يجب العمل من االن عى توفر
الرشوط االساسية للعملية االنتخابية
املقصتودة وان تتم بوقت مناستب»،

مبينا ً أن «الرشوط االساسية هي:
 -1انجتاز قانتون انتخابتات كامتل
وعتادل وهذا القانتون اىل حد االن غر
مكتمل ،ولم يصل القانون اىل رئاستة
الجمهوريتة للتصديق عليه ونرشه يف
الجريدة الرستمية للتصديق عليه وان
يكون نافذاً.
 -2املفوضيتة تحتتاج اىل عمتل كبر
العتداد التكادر والتحرضيتات يف كل
املجتاالت التنفيذيتة وايضتا توفتر
الجوانب االخرى».

ّ
وبتن أن «هنتتتتتاك ايضتا عاقات
متع االمتم املتحتدة لتطويتر فريتق
االنتخابات عن طريق فريتتتتق دويل
مستاعد يعمل مع املفوضيتة ودوره
فنتي بالدرجتة االساستية وتقنتي
ملساعدة املفوضية وهناك شتتتروط
اخترى يجتب ان تتوفتر والحكومتة
ملزمة بتوفر امليزانيتة الازمة خال
الفرة الزمنية املقبلة».

التفاصيل ص2

نائب كردي :البيشمركة مهدت دخول اجليش الرتكي إىل العراق

كما ناقش أردوغان وكونتي ،التعاون يف مكافحة كورونا،
والخطوات املقرر اتخاذها يف فرة ما بعد كورونا.
ويف وقت ستابق ،أعلنت فرنستا وأملانيتا وإيطاليا يف بيان
مشترك استتعدادها «للنظر يف» احتمتال فرض عقوبات
عتى القوى األجنبية التي تنتهك حظر إيصال الستاح إىل
ليبيا.
وقالت املستشارة األملانية أنجيا مركل والرئيس الفرنيس
إيمانويتل ماكترون ورئيتس التوزراء اإليطتايل جوزيبي
كونتي« :نحض جميع الفرقاء األجانب عى وقف تدخلهم
املتزايتد واحرام الحظر عى الستاح الذي فرضه مجلس
األمن الدويل بشكل كامل».

املوقف الوبائي :تسجيل ( )2862إصابة جديدة يف و( )72حالة وفاة

األمن الوطني يلقي القبض عىل داعشيني شغال مناصب بديوان احلسبة

العتبة احلسينية تعلن عن انجاز
مركز الشفاء « »11بمستشفى الكندي
يف بغداد خالل « »30يوم ًا
ص3

البنك املركزي يفاتح
املصارف لتأجـيل استيفـاء
قروض املتقاعدين
ص2

الفيفا يدعو
العراق للمشـاركـة يف
كأس العرب بقطر
ص7

ص2

ص2

ص2

البنك املركزي يفاتح املصارف لتأجيل استيفاء قروض املتقاعدين
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن البن�ك املركزي العراقي ،أمس الس�بت ،مفاتحة املصارف
الحكومية بش�أن اإلجراءات املتخذة بخصوص تأجيل استيفاء
قروض املتقاعدين.
وحصل�ت املس�تقبل العراق�ي عىل وثيق�ة من مخاطب�ة البنك
ملجلس النواب ،بخصوص تأجيل اس�تيفاء قروض املتقاعدين،
تضمن�ت ما ي�ي« :نود اعالمك�م بانه تمت مفاتح�ة املصارف
الحكومية لغ�رض اعالمنا ع�ن اإلجراءات املتخ�ذة بخصوص
الفق�رة ( )1من قرار اللجنة العليا الصحة والس�المة الوطنية
رقم ( )24لس�نة  2020بموجب كتاب دائ�رة مراقبة الصريفة
املرقم بالعدد  9 / 2 /182واملؤرخ يف  7 / 7 /2020وسنعلمكم
بتطورات املوضوع الحقا».
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التحالف الدويل «يعيد التمركز» يف العراق

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أك�دت قيادة العمليات املش�ركة يف العراق أن التحالف
الدويل سيسلّم القوات األمنية مواقع جديدة ،مشرية إىل
أن تسليم املعسكرات ،يتم وفق جدول زمني.
وقال املتحدث باس�م قيادة العمليات املش�ركة ،اللواء
تحس�ن الخفاج�ي ،إن «التحالف ال�دويل ال يزال يدعم
الع�راق يف محارب�ة عصابات داع�ش اإلرهابي�ة ،وأن
هن�اك أكثر من  61دول�ة تقوم بهذا الدع�م» ،الفتا ً إىل
أن «التحالف الدويل س�يقوم بالقريب العاجل بتس�ليم
بع�ض املواقع الت�ي تم االتف�اق عليها ب�ن الحكومة
والتحال�ف» .وأض�اف أن «هناك ج�دوالً زمنيا ً أعد بن
الحكومة وقوات التحالف الدويل لتس�ليم املعسكرات»،
مبينا ً أن «وف�ق هذا الجدول الزمني تم تس�ليم العديد
من املعسكرات إىل قوات األمن العراقية».
وأش�ار إىل أن «الحكوم�ة والتحال�ف ال�دويل ملتزمان
ع�ال يف هذا
بموع�د تس�ليم املواق�ع ،وهناك تنس�يق
ٍ
الصدد».
وكانت قيادة العمليات املش�ركة قد تس�لمت يف وقت
س�ابق ،مق�ر مستش�اري ق�وات «التحال�ف ال�دويل»
(الفرنسين) ،الذين كانوا يشغلونه يف العاصمة بغداد،
كم�ا تس�لمت عددا ً م�ن املعس�كرات يف القواعد ضمن
اتفاق بن الجانبن.
إىل ذلك ،أعلن التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة عن
بدء مرحلة جديدة من مهماته االستش�ارية يف العراق،
مش�ريا إىل أن مجموع�ة «املستش�ارين العس�كرين»
العاملن ضمن قوة املهام املش�ركة ،س�تكون «أصغر
حجماً» لكن بق�درات متخصصة من الخ�راء لتقديم
املشورة.
وق�ال التحالف يف بيان إنه «ب�دأت قوة املهام � العراق،
يف قوة املهام املش�ركة � عملية العزم الصلب ،مرحلة
جدي�دة يف مهمته�ا االستش�ارية لدع�م ق�وات األمن

العراقي�ة يف  2تم�وز ،»2020مس�تدركا ً «لقد ش�هدت
مراسم بس�يطة عملية تغيري املهمة ،حيث قامت قوة
املهام � العراق بتقليص عدد أفرادها وإعادة تنظيمها
لتكون مجموعة املستش�ارين العس�كرين كجزء من
نهج جديد لدعم عمليات قوات األمن العراقية يف مهمة
هزيمة داعش يف العراق».

وأضاف البيان أن «مجموعة املستش�ارين العسكرين
يف الع�راق س�تكون أصغ�ر حجم�ا ،ولك�ن بق�درات
متخصصة من الخ�راء لت�����قديم املش�ورة ألفراد
األمن والقادة العراقين.
وس�يعود أفراد قوة املهام � العراق السابقة إىل بلدانهم
األصلي�ة أو يتم إعادة نرشهم لدعم مهام أخرى ضمن

قوة املهام املشركة � عملية العزم الصلب».
وتابع أن «مجموعة املستش�ارين العس�كرين تتكون
من فرق استش�ارية من  13دولة م�ن التحالف ،تعمل
جنب�ا ً إىل جنب مع ضباط االتصال يف قي�ادة العمليات
العراقي�ة يف موق�ع مرك�زي واحد يف بغداد .وس�يكون
العمي�د رای�ان ریداوت ،يف س�الح البحري�ة األمريكية،
مدبر مجموعة املستشارين العسكرين � العراق».
وق�ال العمي�د رای�ان ری�داوت ،يف س�الح البحري�ة
األمريكية ،مدبر مجموعة املستش�ارين العسكرين �
الع�راق« :بكل رصاحة وتواضع ،إنه لرشف يل أن أكون
ج�زءا ً من هذه املهمة» وذلك عند تس�لمه مهام قيادة
مجموعة املستشارين العسكرين ،مشريا ً إىل أن يتطلع
إىل «معرف�ة املزيد منك�م والعمل معك�م بينما نواصل
البن�اء عىل أس�اس النجاح الكبري ال�ذي حققته قيادة
العمليات املشركة � العراق».
والس�بت ،سلمت قوات التحالف الدويل ملكافحة تنظيم
(داع�ش) بقي�ادة الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة قاعدة
بسماية العسكرية جنوبي بغداد للقوات العراقية.
وكانت القاعدة العسكرية قد تعرضت الجمعة ،لهجوم
ب��  4صواريخ ،وفقا ملا أعلن�ه الجيش العراقي يف بيان
رسمي.
وق�ال التلفزيون الرس�مي إن “ق�وات التحالف الدويل
بقيادة الواليات املتحدة األمريكية سلمت معسكرها يف
قاعدة بسماية للقوات العراقية”.
ول�م يح�دد الجه�ة الت�ي انس�حبت باتجاهه�ا قوات
التحالف الدويل.
وعىل مدى األشهر املاضية سلمت قوات التحالف الدويل
 6قواعد ومواقع عسكرية غربي وشمايل البالد للقوات
العراقية.
وقالت مصادر أن القوات األمريكية تحاول ترك جميع
القواع�د واالس�تقرار يف قاعدتي عن األس�د يف االنبار،
وحرير يف أربيل.

مستشار حكومي ينفي حتديد موعد ًا لالنتخابات ويؤكد :ستتم وفق رشوط
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د مستش�ار رئي�س ال�وزراء لش�ؤون
االنتخاب�ات عبد الحس�ن الهن�داوي ،أمس
الس�بت ،ان مواعيد االنتخابات التي طرحت
هي مج�رد آراء ،مبينا ً أن االنتخابات س�تتم
وف�ق رشوط .وق�ال الهن�داوي إن «املواعيد

العدل تنفي تسجيل
اصابات جديدة
بالسجون وتؤكد:
أعددنا خطة للعزل
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�دت وزارة الع�دل ،أمس الس�بت،
انه�ا ل�م تس�جل اصاب�ات جدي�دة
منذ ع�دة ايام والوضع يف الس�جون
بتحسن تام.
واوض�ح مدي�ر ع�ام دائ�رة اصالح
االح�داث يف الوزارة ،كام�ل امن ،يف
ترصيح�ات صحفي�ة ،أن «ظه�ور
بعض االصاب�ات بف�ريوس كورونا
س�واء يف س�جون الكبار او االحداث
ال يعن�ي وجود وباء بالس�جون ،بل
انه جزء من الحال�ة العامة يف البالد
وتزاي�د ع�دد االصابات ،الس�يما ان
السجون بقيت  4اشهر من دون اي
اصاب�ة ،اال ان اختالطهم بموظفن
وح�راس اصالحي�ن معظمه�م من
مناط�ق موب�وءة ادى اىل ظه�ور
االصابات».
وأض�اف ،أن «ال�وزارة اع�دت خطة
تتضمن انش�اء قاعتن للعزل يف كل
قس�م واح�دة للمصاب�ن واالخ�رى
للمش�تبه باصابته�م» ،مفصحا أن
«س�جن الك�رخ املرك�زي الخ�اص
باألح�داث والذي س�جل يف ما س�بق
 31اصاب�ة بالف�ريوس لم تحدث اي
اصابات جديدة يف هذه الفرة».
وأكد ،أن «السجن خال من الفريوس
وان ادارة الس�جن مس�تمرة بشكل
يومي باتخاذ االج�راءات االحرازية
املتبع�ة ،منه�ا عملي�ات التعقي�م
واالرش�ادات الوقائي�ة ،اىل جان�ب
فح�ص العامل�ن والن�زالء باجهزة
املقياس الحراري وتوزيع الكمامات
والقفازات عليهم».

التي تم طرحها افراضية وليس�ت رس�مية
وه�و اجتم�اع ج�رى يف مجل�س الن�واب
وطرح�ت ه�ذه التواري�خ وتبق�ى مج�رد
مقرح�ات ل�م ت�درس اي منه�ا اىل حد االن
ورئاس�ة ال�وزراء واملفوضية س�تكون لهم
لقاءات مس�تقبلية لتحديد الوقت املناس�ب،
وهذه املقرحات ليس�ت م�ن املفوضية وال

رئاس�ة ال�وزراء ومج�رد آراء» .واضاف ان
«رئيس الوزراء يريد انتخابات عادلة ونزيهة
ومبك�رة وبالت�ايل يجب العمل م�ن االن عىل
توفري الرشوط االساسية للعملية االنتخابية
املقصودة وان تتم بوقت مناس�ب» ،مبينا ً أن
«الرشوط االساسية هي:
 -1انجاز قانون انتخابات كامل وعادل وهذا

القان�ون اىل حد االن غري مكتم�ل ،ولم يصل
القان�ون اىل رئاس�ة الجمهوري�ة للتصدي�ق
عليه ونرشه يف الجريدة الرس�مية للتصديق
عليه وان يكون نافذاً.
 -2املفوضي�ة تحت�اج اىل عمل كب�ري العداد
الكادر والتحرضيات يف كل املجاالت التنفيذية
وايضا توفري الجوانب االخرى».

ّ
وبن أن «هناك ايضا عالقات مع االمم املتحدة
لتطوي�ر فريق االنتخابات ع�ن طريق فريق
دويل مس�اعد يعم�ل م�ع املفوضي�ة ودوره
فن�ي بالدرج�ة االساس�ية وتقني ملس�اعدة
املفوضي�ة وهن�اك رشوط اخ�رى يج�ب ان
تتوف�ر والحكوم�ة ملزم�ة بتوف�ري امليزانية
الالزمة خالل الفرة الزمنية املقبلة».

نائب كردي :البيشمركة مهدت دخول اجليش الرتكي إىل العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف النائب عن كتلة املس�تقبل النيابية ،رسكوت ش�مس
الدي�ن ،عن تع�اون ق�وات البيش�مركة مع الجان�ب الركي
للتوغل يف ارايض اقليم كردستان.
وقال شمس الدين انه «عسكريا قوات البيشمركة ال تستطيع
الدف�اع ضد التوغل الركي ،بل هم يتعاونون معهم ضد حزب
العمال الكردس�تاني ملصالح ش�خصية وسياس�ية وحزبية،
ولهذا السبب نحن طالبنا الحكومة االتحادية بالسيطرة عىل
الح�دود واملنافذ النه�اء هيمنة االحزاب وامليلش�يات يف اقليم
كردستان».
واضاف ان» البيش�مركة ليست مسؤولة عن حراسة الحدود
ومن�ع التوغل الركي بل هي مس�ؤولية قوات حرس الحدود

التابعة لوزارة الداخلية االتحادية».
واوضح ان» قوات البيش�مركة مس�ؤوليتها مساندة القوات
العراقي�ة يف حماية ح�دوده الداخلي�ة» ،مش�ريا ً اىل ان» هذا
التع�اون ماي�زال حرا ً عىل ال�ورق والواقع يؤك�د عدم وجود
اي ق�وة اتحادي�ة يف اقليم كردس�تان ،وحتى ح�رس الحدود
يف االقلي�م ه�م تابع�ن الحزاب كردي�ة وتتس�لم رواتبها من
الحكومة االتحادية».
واش�ار ش�مس الدين اىل» ع�دم الثقة بن الق�وات االتحادية
والبيش�مركة بس�بب اس�تغالل موقع البيش�مركة من قبل
الحزبن البارزان�ي والطالباني والتي تعطي اوامرها حتى اىل
الجانب الركي».
وتج�دد الطائرات واملدفيعية الركية بن الحن واالخر قصف
وبكثافة مناطق وقرى حدودية ش�مال الع�راق ،فيما قامت

القوات الرية الركية بإنش�اء قواعد عسكرية جديدة شمال
محافظة دهوك.
واس�تدعت الخارجي�ة العراقي�ة الس�فري الرك�ي يف بغ�داد
وس�لمته مذكرة احتجاج عىل خلفية القصف الجوي الركي
يف شمايل البالد ،وذلك بعدما جددت الطائرات الركية غاراتها
عىل منطقة «كاني مايس» ش�مايل محافظ�ة دهوك يف إقليم
كردس�تان العراق عىل الح�دود العراقية الركية ،مس�تهدفة
مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني.
أما قيادة العمليات املش�ركة العراقي�ة فاعترت أن القصف
الركي الذي استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني
يف محافظة نينوى ،بأنه ال ينسجم مع التزامات حسن الجوار
وف�ق االتفاقي�ات الدولية ،ويمث�ل انتهاكا صارخا للس�يادة
العراقية.

األمن الوطني يلقي القبض عىل داعشيني شغال مناصب بديوان احلسبة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن جه�از األمن الوطن�ي يف كركوك ،أمس
الس�بت ،القب�ض ع�ىل قيادي�ن يف تنظي�م

داعش .وذكر الجهاز يف بيان تلقى «املستقبل
العراقي» نسخة منه ،أنه «بنا ًء عىل معلومات
اس�تخباراتيه دقيق�ة لجهاز االم�ن الوطني
يف كركوك تمكنت قوة م�ن الجهاز من إلقاء

القب�ض ع�ىل عنرصين مهمن م�ن عنارص
تنظي�م داع�ش األرهاب�ي ص�درت بحقهما
مذك�رة قب�ض وف�ق امل�ادة ( 4/1اره�اب)
يشغالن منصبن عالين يف مايسمى
كونهما
ِ

ديوان الحسبة لعصابات داعش».
وأض�اف« ،وقد جرى تدوين اقوالهما اصوليا
وتس�ليمهما اىل الجهات القضائية املختصة
ليناال جزاءهما العادل».

املوقف الوبائي :تسجيل ( )2862إصابة جديدة يف و( )72حالة وفاة
اعلن�ت وزارة الصح�ة،
أم�س الس�بت ،ع�ن املوقف
الوبائ�ي اليوم�ي لجائح�ة
كورون�ا املس�تجد يف العراق.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي
نس�خة منه ان�ه «تم فحص
( )15788نم�وذج يف كاف�ة
املخترات املختصة يف العراق؛
وبذلك يك�ون املجموع الكي
للنماذج املفحوصة منذ بداية
تس�جيل امل�رض يف الع�راق
( .»)895187وسجلت وزارة
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رئيس الوزراء :قطعنا شوطـ ًا كبري ًا بملـف
التظاهرات وسنعلن أسامء الشهداء قريب ًا

بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل رئي�س مجلس ال�وزراء،
مصطفى الكاظمي ،أمس السبت،
عائل�ة الصحفي توفي�ق التميمي،
الذي اختطف من قبل مس�لحن يف
شهر آذار املايض.
وق�ال الكاظم�ي يف بي�ان نقل�ه
مكتبه اإلعالمي ،وتلقت «املستقبل
العراقي» نسخة منه إن «الحكومة
تبذل قصارى جهدها ملتابعة قضية
اختطاف الصحفي توفيق التميمي،
وإنهاء معانات�ه ،وهي جادة أيضا
بمتابع�ة مل�ف جمي�ع املختطفن
وحس�م ه�ذا املل�ف ،حي�ث بات�ت
ه�ذه الجرائ�م ّ
تعكر صف�و األمن
واالستقرار ،وتؤثر يف املكاسب التي

تحققها قواتنا األمنية يف مالحقتها
لإلره�اب وبس�ط األم�ن يف عموم
الع�راق» ،مبين�ا أن «الحكوم�ة لن
ت ّدخر جه�دا ً يف مالحق�ة املجرمن
والقتلة وتقديمهم اىل العدالة».
وأش�ار الكاظمي اىل أن «الحكومة
قطع�ت ش�وطا كبريا ً فيم�ا يتعلق
بملف ش�هداء التظاهرات ،وسيتم
اإلعالن عن أس�ماء الشهداء قريبا،
ليحظوا بحقوقهم».
من جهته�ا أعربت عائلة الصحفي
توفي�ق التميم�ي ،ع�ن «خال�ص
ش�كرها للكاظم�ي ،الهتمام�ه
بمتابع�ة ه�ذا امللف ،وبم�ا يعكس
رعايت�ه األبوي����ة وحرص�ه عىل
حماي�ة حري�ة ال�رأي وأصح�اب
الكلمة الحرة».

وزير الداخلية يوجـه بتوزيـع منح املستحقيـن
من ذوي الشهداء واجلرحى يف ثالث حمافظات

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،توزي�ع
منح املس�تحقن من ذوي الشهداء
والجرحى يف ثالث محافظات.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
أن�ه «تثمين�ا ً للتضحي�ات الكب�رية
الت�ي قدمه�ا الش�هداء والجرحى،
فق�د وجه وزي�ر الداخلي�ة عثمان

الغانمي بإرس�ال لجان خاصة من
مديرية ش�ؤون الشهداء والجرحى
لتوزي�ع املن�ح كوجب�ة ثاني�ة عىل
املستحقن غري املستلمن سابقا ً يف
املحافظات كافة» .وأشارت الوزارة
إىل أن «املديري�ة ب�ارشت التوزي�ع
يف محافظ�ات ميس�ان واألنب�ار
والديوانية ،وستتم املبارشة بتوزيع
من�ح أخ�رى يف باق�ي املحافظات
لذوي الشهداء والجرحى.

األمن الربملانية تكشـف إعـداد احلكومـة
لـ «جولة جديدة» من احلوار مع أمريكا
بغداد  /المستقبل العراقي
كشف عضو لجنة األمن والدفاع النيابية سعران االعاجيبي ،أمس السبت،
عن ترتيبات عراقية النطالق مرحلة ثانية من الحوار العراقي األمريكي.
وق�ال االعاجيبي ل� /املعلوم�ة ،/إن “الحكومة العراقية تجري تحضريات
النطالق الجولة الثانية من املفاوضات بن العراق وواش�نطن لرسم حدود
العالقة االقتصادية والسياسية مع الواليات املتحدة”.
وأَضاف ،ان “مجلس النواب حث املفاوض العراقي عىل أن يستغل الفرصة
وأن إل يجامل عىل حساب مصلحة العراق والسيادة” ،الفتا اىل أن “الشعب
العراقي ليس بحاجة إىل قوات أمريكية بقدر حاجته لرشكات اس�تثمارية
يف مجال الصناعة والصحة والبناء”.
يش�ار اىل أن الش�هر املايض ش�هد انتهاء الجول�ة األوىل مباحث�ات الحوار
االس�راتيجي األمريكي العراقي عر دائ�رة اجتماعات الفيديو املغلقة بن
الطرفن ،وسط دعوات وتأكيدات عراقية رسمية وشعبية لرضورة التأكيد
عىل االنسحاب الكامل للواليات املتحدة من العراق.

نائب عن بقايا البعثيني :موجودون
ويعملون بشكل خمطط ومدروس
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد عضو مجل�س النواب عن كتلة
صادق�ون النيابية حس�ن س�الم،
أمس السبت ،أن بقايا حزب البعث
موج�ودة وتعم�ل بش�كل مخطط
ومدروس رغم قان�ون حظر حزب
البعث.
واس�تنكر س�الم ،يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه،
«التط�اول واالس�اءة اىل الرم�ز
واملفكر االس�المي العظيم الس�يد
الش�هيد اية الل�ه العظم�ى محمد
باقر الصدر ،من قبل بقايا حثاالت
البعث املقبور بحمل�ة اكاذيب يراد

منه�ا تش�ويه الهوي�ة االس�المية
ومراجع الدين والحوزة العلمية».
وأض�اف ،أن «ه�ذه االس�اليب
الخبيثة تدلل عىل ان حثاالت البعث
موجودة وهي تعمل بشكل مخطط
ومدروس رغم صدور قانون حظر
حزب البع�ث امام صمت وس�بات
الحكومة والكتل السياسية».
وطالب ،االجهزة االمنية والقضائية
ب�»مط�اردة ومالحق�ة هذه الزمر
العفنة من بقايا البعث املقبور واال
فالس�ك���وت سيؤدي اىل التطاول
اكث�ر وتنفيذ مش�اريع خبيثة يراد
منه�ا ب�ث الش�ائعات واالكاذي�ب
وخلق الفتن».
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حمافظ البرصة يوجه بتشكيل جلنة حتقيق
بشأن اهنيار مرفق ريايض يف املحافظة
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
وج�ه محافظ البرة أس�عد عبد األم�ري العيداني،
أم�س الس�بت ،بتش�كيل لجن�ة تحقيقياّ�ة عاجلة
اّ
ريايض قيد االنش�اء
للتحقيق بحادثة انهيار مرفق
مشيد من الدعامات الحديدياّة تابع ملديرية الشباب
والرياضة يف املحافظة.
وق�ال مدي�ر إع�ام دي�وان املحافظة عيل يوس�ف
القطران�ي يف بي�ان تلق�ت “املس�تقبل العراق�ي”
اّ
نسخة منه إن “محافظ البرة وج َه بفتح تحقيق
الحقوقي
عاجل وتش�كيل لجنة مؤلفة من معاون ِه
اّ
حس�ن النج�ار ،والدائ�رة القانونياّ�ة يف الدي�وان
واألدل�ة الجنائياّة وعدد من املهندس�ني املختصني يف
املحافظ�ة” ،مؤكدا ً إن “الحادثة الت�ي أودت بحياة
عدد م�ن العمال وجرح آخرين ه�ي نتيجة أخطاء
هندسية آلت إىل انهيار البناية”.
القطراني ،أن “البناية تعود كأماك خاصة
وأوضح
اّ
واس�تثمرت لصال�ح وزارة الش�باب والرياض�ة،
وأحيلت إلح�دى الرشكات عن طريق االس�تثمار” ،معربا ً عن

املدني يف أعم�ال تحرير العالقني
تثمين�ه لجهود فرق الدف�اع
اّ
وإجراء االسعافات األولية للجرحى.
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زار املصنع االيطالي للبالطات احلديثة يف النهروان

حمافظ بغداد يصدر أمر ًا بعدم جواز العمل بصفة حمارض جماين
المستقبل العراقي /طالب ضاحي
أك�د محاف�ظ بغ�داد محم�د جابر
العط�ا ،مخاطب�ة األمان�ة العام�ة
ملجلس الوزراء بشأن التخصيصات
املالي�ة للم�اكات التدريس�ية
واملحارضين.
وقال العطا ،يف حديث لوسائل إعام
حكومي�ة ،إن «اجتماع�ا ً ُعق�د مع
هيئ�ة ال�رأي الرتبوي�ة املتكونة من
 ٦مديري�ن عام�ني يمثل�ون مديري
الرتبية يف بغداد ،ونوقش فيه الكثري
م�ن األمور الخاص�ة بعملهم ضمن
الظروف الحالية».
وأضاف أن «االجتماع تضمن الحديث
عن االمتحانات النهائي�ة للخارجيني وللصف
الس�ادس االع�دادي ،والتأكيد ع�ىل الضوابط
الصحي�ة ،كالتباع�د وارت�داء الكمام�ات،
والتع�اون مع دوائر الكهرباء والصحة ،إلعداد
الظروف املناسبة إلجراء االمتحانات».

وكش�ف العط�ا عن «ص�دور أمر من رئاس�ة
ال�وزراء واملالي�ة بع�دم ج�واز العم�ل بصفة
مح�ارض مجان�ي» ،مؤك�دا ً «مخاطب�ة أمانة
مجلس الوزراء بشأن قلة توفري التخصيصات
املالية للماكات التدريسية واملحارضين.
إىل ذلك ،أجرى محافظ بغداد محمدجابرالعطا

وزير النقل :مرشوع الربط السككي مع إيران لن يستخدم جتاري ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وزير النقل ،نارص حسني ،أن مرشوع الربط السككي
مع إيران لن يستخدم لألغراض التجارية.
وق�ال حس�ني ،بحس�ب وكال�ة األنب�اء الرس�مية ،إن
«املرشوع يف البداية س�يكون فقط للمس�افرين ،وسيم ُّر
يف محافظ�ات الب�رة ،وذي ق�ار ،وميس�ان ،واملثن�ى
،وجمي�ع ه�ذه املحافظات ستس�تفيد من�ه» ،مؤكدا ً أن

«املرشوع لن يس�تخدم تجاريا ً ،وهناك دراس�ات بش�أن
مدى تأثري هذا الربط عىل املوانئ العراقية ،ومدى انتعاش
املوانئ اإليرانية ،وس�تدرس هذا املرشوع وزارات التجارة
والتخطي�ط والنقل ووزارة الخارجية ،ومن ثم ُيتخذ قرار
بشأن االستخدام التجاري».
وأض�اف ،أن «ال�وزارة لديه�ا مرشوع موق�ع قديم يمت ُّد
من الش�امجة إىل الب�رة بط�ول ( )32كيلومرتا ً ،ويمر
بأماك�ن عديدة فيها ألغام وأرايض مس�تملكة» ،مش�ريا ً

حتديد موعد توفر لقاح فريوس «كورونا» بالعراق..
الصحة :سيوزع جمان ًا بني املواطنني

إىل أن «الج�ر يم�ر ف�وق ش�ط العرب بح�دود كيلومرت
واحد،وأن إيران تعهدت ببناء هذا الجر عىل مسؤوليتها
،لكن الفتحة البحرية ستشيدها وزارة النقل».
ولف�ت ،إىل ان «هن�اك خاف�ا ً م�ع الجان�ب اإليراني عىل
موضوع الحدود يف الش�امجة ،وتوج�د مباحثات وكتب
رس�مية ب�ني وزارة الخارجية والجانب اإليران�ي» ،مبينا ً
أن «ال�وزارة ال تس�تطيع البدء بامل�رشوع اّ
،إال بعد أن يتم
التفاوض وحسم املوضوع العالق هذا بني البلدين.

ً
يوميـا علـى مـدار  ٢٤ساعـة ودون أي توقـف

بغداد  /المستقبل العراقي

مبواصفات واجهزة تدخل للعراق ألول مرة

رشكـة أدويـة سامـراء :استمرار مصنـع بغـداد للغـازات
العتبة احلسينية تعلن عن انجاز مركز الشفاء «»11
الطبيـة بتجهيـز املستشفيـات واملواطنيـن باألوكسجيـن الطبـي بمستشفى الكندي يف بغداد خالل « »3٠يوم ًا
بغداد /المستقبل العراقي
أك��دت الرشك�ة العام�ة لصناع�ة األدوي�ة
واملستلزمات الطبية يف سامراء إحدى رشكات
وزارة الصناعة واملعادن أن ( مصن�ع بغ�داد
للغ�ازات الطبي�ة ) التابع لها مستمر بالعمل
واإلنتاج بشكل يومي لياً ونهارا ً وعىل مدار 2٤
س�اعة دون أي توقف لتلبية طلبات التجهيز
للمستشفيات واملواطنني من أسطوانات غاز
األوكسجني وسائل األوكسجني الطب�ي .
وق�ال مدير عام الرشكة عب�د الحمي�د عب�د
الرحم�ن الس�ال�م يف بيان ورد ل�»املس�تقبل

العراق�ي» ،أن العمل متواصل يف مصنع بغداد
للغ�ازات الطبية عىل مدار الي�وم دون توقف
لس�د النقص الحاصل يف بعض املستشفيات
نتيجة إرتف�اع االصابات بفايروس كورونا يف
الفرتة االخرية  ،مش�ريا ً اىل أنه قد تم التوجيه
بتواج�د معاون املدير العام لش�ؤون املصانع
الكيمي�اوي  :خال��د محي��ي  :يف املصن�ع
املذكور إلدارة العمل ووضع الحلول للمشاكل
التي تواجه س�ري اإلنتاج وخصوصا ً مش�كلة
إنقطاع التي�ار الكهربائي ولف�رتات طويلة ،
ً
الفت�ا إىل أن هناك جهودا ً كبرية وإس�تثنائية
تب�ذل من أجل ديمومة اإلنتاج وزيادة الطاقة

صحة النجف توزع عالج «»Favipiravir
الرويس املنتج يف أربيل ملعاجلة وتقليل خماطر
الوفاة بـ «كورونا»
المستقبل العراقي /ضياء الغريفي
وزع�ت دائ�رة صحة محافظ�ة النج�ف االرشف عاجا جدي�دا عىل املرىض
الراقدي�ن يف مستش�فى الص�در يعت�رب ذو فعالية ملعالج�ة وتقليل مخاطر
فاي�روس كورونا.وقال مدير عام صحة املحافظ�ة الدكتور رضوان الكندي
أن الع�اج ( )Favipiravirت�م اس�تخدامه ملرىض كورونا وه�و عاج اثبت
نجاحه عامليا ويعطى بشكل يختلف عن العاجات االخرى إذ عطى للمريض
 ٨حب�ات فقط ،تأخذ دفعة واحدة يف الي�وم األول ،اما اليوم الثاني فتاخذ ٦
حبات وتعطى بشكل دفعتني بني كل ثاث حبات واخرى  ١2ساعة.
من جانبه ،أكد مدير مدين�ة الصدر الطبية الدكتور عبد العايل الغزايل «يرقد
يف مستش�فى الصدر املئات م�ن املصابني بفايروس كوفي�د  ١٩والذين يتم
عاجهم م�ن قبل كبار األطباء األخصائيني والك�واد التمريضية التي اثبتت
دوره�ا الكب�ري يف الحف�اظ ع�ىل أرواح املصاب�ني والذي�ن يعمل�ون بجهود
اس�تثنائية كبرية «.يذكر أن وزارة الصحة يف حكومة إقليم كردستان أعلنت
عن انتاج دواء ( )Favipiravirالخاص بمعالجة وتقليل من مخاطر أعراض
فريوس «كورونا» وتقليل حاالت الوفاة والذي تمت اإلشادة بنتائجه يف عدة
دول منها الصني وروسيا.

امانة بغداد :مستمرون بمنع البناء
يف االرايض الزراعية
بغداد /المستقبل العراقي
اعلن�ت امان�ة بغداد ،عن اس�تمرار
ماكاتها يف جميع قواطعها البلدية
بمنع التقطي�ع او البناء يف االرايض
الزراعية والحكومية.
وب�ني األمان�ة ،يف بي�ان تلق�ت
«املستقبل العراقي»نسخة منه ،أن
«بعض ضع�اف النف�وس يقومون
بايه�ام البس�طاء بامكاني�ة البناء
يف االرايض الزراعي�ة وه�ذا االم�ر

غ�ري صحي�ح اذا ان جن�س االرض
ه�و زراعي وليس س�كني ما يدعو
االمانة اىل التحرك وازالة املش�يدات
او معالم التقطي�ع التي عملوا عىل
وضعها خال اوقات حظر التجوال
او اوقات الليل».
وح�ذرت ،م�ن «مح�اوالت تقطيع
االرايض الزراعي�ة او تجريفه�ا
وتؤك�د انها لن تتوق�ف عن حماية
تلك االرايض ومفاتحة الجهات ذات
العاقة للتعاون معها.

اإلنتاجي�ة لتلبي�ة كاف�ة الطلب�ات ال�واردة
للمصن�ع .
م�ن جانب�ه أك�د مدير مصنع بغداد للغازات
الطبي�ة رئيس مهندس�ني  :غ��زوان كم�ال
 :أن التجهي�ز مس�تمر ولس�اعات متأخرة ،
مشريا ً إىل أن املصنع تمكن يوم أمس الجمعة
املواف�ق  2٤تموز م�ن تجهيز أكثر من ( ٤3٥
) أس�طوانة غاز األوكسجني مايفوق الطاقة
اإلنتاجية للمصن�ع من أجل تجهيز املواطنني
واإلس�هام يف توف�ري م�ادة األوكس�جني يف
هذه الظ�روف الحرجة بس�بب تف�ي وباء
كورون�ا.

حتسبا ألي طارئ ..صحة
الرصافة تزيد خزين
األوكسجني االحتياطي
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت دائرة صحة الرصافة ،أمس الس�بت ،توفري
كاف من قناني االوكسجني السائل املستخدم
رصيد ٍ
للعناية التنفسية يف ردهات العزل للحاالت الشديدة
من مصابي كورون�ا يف مجم َعي ابن الخطيب وابن
زهر.
وقال مدي�ر عام دائرة صح�ة الرصافة عبد الغني
الس�اعدي ،يف تري�ح صحف�يَّ ،
إنه «تم�ت زيادة
خزين االوكس�جني االحتياطي تحس�با الي طارئ
يف املجمع�ني من خال رشائه من االس�واق املحلية،
او من معامل االوكس�جني الطبي�ة التابعة للوزارة
الت�ي تعم�ل بجه�ود مضاعف�ة يف االنت�اج وبدون
توقف» ،منوها بانها «تجهز اغلب املستش�فيات يف
بغداد وبعض املحافظات وحسب احتياجها ،فضا
ع�ن تقدي�م امل�اكات الطبي�ة الخدم�ات العاجية
والفندقي�ة للمرىض عىل مدار الس�اعة ،مع التاكيد
عىل االلتزام باالجراءات االحرتازية والوقائية ولبس
عدة الوقاية الصحية لحماية املنتس�بني واملواطنني
خال مراجعتهم لذويهم من املرىض».
واض�اف ان دائرت�ه «ستتس�لم ع�ددا م�ن اجهزة
العجز التنفيس ملعالجة الحاالت الحرجة للمصابني
م�ن وزارة الصحة وفق مناش�ئ عاملي�ة رصينة»،
مش�ريا اىل انها «تعد مهمة ومنقذة للحياة وتساعد
عىل انعاش الرئة وس�يتم توزيعها بني امل ٔوسس�ات
الصحية التابعة للدائرة وحسب حاجتها».
ولفت الساعدي ،إىل «تسلم عدد من اجهزة التنفس
االصطناع�ي ،واالدوية الخاصة بعاجات الفريوس
مثل اكتمريا ،كالتريا وفابيفري العاج الرويس لتعزيز
قدرات امل ٔوسسات الصحية ملواجهة الجائحة».
واوض�ح ان�ه «نظ�را لقرب عي�د االضح�ى املبارك
وزي�ادة اع�داد املتبضع�ني م�ن املح�ال التجاري�ة
واالس�واق ،انطلقت حمات ميدانية كبرية يف اغلب
اس�واق مناط�ق الرصافة من قبل الف�رق الصحية
بالتنس�يق مع الرشطة املجتمعية للقيام بالتوعية
الصحي�ة ،والتاكي�د عىل االلت�زام بمق�ررات لجنة
الصح�ة والس�امة الوطني�ة ،وارت�داء الكمام�ات
والكفوف».

كربالء  /علي ابراهيم
تواصل الكوادر الهندس�ية والفنية التابعة لقسم املشاريع الهندسية يف العتبة الحسينية
املقدس�ة ،العمل بمرشوع مركز الش�فاء بمحافظة بغداد يف (مستش�فى الكندي العام)
لدعم جه�ود وزارة الصحة
يف مواجه�ة تف�ي جائحة
(كورونا).
وقال رئيس القسم املهندس
حسني رضا مهدي يف حديث
للموق�ع الرس�مي تابعت�ه
«املس�تقبل العراق�ي» ،إن
«الكوادر الهندسية والفنية
التابع�ة للعتبة الحس�ينية
املقدس�ة تواص�ل اعم�ال
تنفي�ذ مركز الش�فاء ()١١
يف محافظ�ة بغ�داد داخ�ل
االرض املخصص�ة له ضمن
مستشفى الكندي العام وذلك لدعم القطاع الصحي وزيادة السعة الريرية يف املحافظة
بعد ارتفاع اعداد االصابات يف عموم العراق» ،مبينا أن «االعمال تجري اآلن ضمن املرحلة
االوىل وقد بلغت نسبة اإلنجاز (.»)٪2٠
وأض�اف أن «الس�عة الريرية للمركز تبل�غ ( )١2٥رسير ،وينفذ عىل ارض مس�احتها
( )2٠٠٠م�رت مربع ،وس�يكون بنظام الغرف املنفصلة ،وس�يتم تجهيزه باجهزة تدخل
للع�راق الول مرة والخاصة بالتنفس ومنها جهاز التنفس املتنقل او املحمول ((CPAP
ال�ذي يس�اعد املصابني ممن تك�ون حالتهم خط�رة خصوصا ممن يتع�ذر رفع اجهزة
«التنفس عنهم عند التنقل وأوضح أن « العمل يجري بوترية متسارعة إلنجاز املركز
بأرسع وقت ،ومن املؤمل انجازه خال مدة تقدر بشهر».
يذكر العتبة الحس�ينية املقدسة ،وحسب توصيات املرجعية الدينية العليا ،قامت بتقديم
كامل الدعم لوزارة الصحة ودوائرها يف املحافظات من خال إنشاء مراكز لعاج املصابني
بجائحة (كورونا) وتجهيزها بالكامل ،وتسليمها لهم لتكون بذلك جزءا مهما يف الحرب
للقضاء عىل هذا الفريوس.

التجارة تعلن توزيع وجبة جديدة من الصكوك اخلاصة
بمستحقات مسوقي احلنطة املحلية ملوسم ٢٠٢٠
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة التجارة ع�ن مبارشة مواقع
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب يف ذي
قار و املثن�ى و النجف والديوانية ومجمع
حب�وب التاجي بتوزيع وجب�ة جديدة من
الصكوك الخاصة بمس�تحقات مس�وقي
الحنطة املحلية للموسم الحايل . 2٠2٠
واضاف مدي�ر عام الرشكة عب�د الرحمن
عج�ي طوفان يف بي�ان ورد ل�»املس�تقبل
العراق�ي» ،بان�ه تنفيذا لتوجيه�ات وزير
التج�ارة ع�اء أحم�د الجب�وري باهمي�ة
تحويل دفعه جديدة من املبالغ املخصصة
كاثم�ان للحنط�ة املحلي�ة الت�ي س�وقها
الف�اح تم تحويل املبال�غ إىل املواقع كافة
وبن�اء ع�ىل ذل�ك تم�ت املب�ارشة بتوزيع
الصك�وك الخاص�ة ملس�وقي الحنط�ة يف
مواقع الرشكة املذكورة اعاه».
وأوض�ح ان مجم�ع حب�وب التاجي بارش
بتوزيع الصك�وك حيث بلغ مق�دار املبلغ
امل�وزع ملي�ار دين�ار ووص�ل التوزيع إىل
بطاق�ه رق�م (  )2١٦م�ن أص�ل اجم�ايل
البطاقات املسوقة البالغة ( )١2٠٠معاملة

زيارة ميدانية يرافقه عضو مجلس
الن�واب املهن�دس يحي�ى العيثاوي
واملس�تثمر زينب الجنابي إىل املدينة
الصناعية يف النهروان.
واش�ار املحاف�ظ اىل ان « املصن�ع
االيط�ايل للباط�ات الحديث�ة ت�م
افتتاح�ه يف ع�ام  ،2٠١٩وه�و
املعمل الراب�ع بعد ابوظبي والدوحة
والدمام ،وتم إنش�اءه عىل مساحة
ارض ( )22ال�ف م�رت مرب�ع،
ويحت�وي أربع�ة خط�وط إنتاجية
رئيس�ة تهت�م بالبن�ى التحتية من
(ارصفة) و(باطات) و(سواقي) و
(ثرمستون) و(كايش) و(مقرنص)
وغ�ريه من امل�واد» ،مش�يدا «بعمل
املصن�ع ال�ذي بدا انتاج�ه يغزوا األس�واق ويف
جميع املحافظات».
وبني املحافظ ،ان «انتاج املصنع يعتمد بشكل
كبري ع�ىل العمالة املحلية ،وم�ن املؤمل زيادة
خطوطه اإلنتاجية نهاية العام الجاري».

فيم�ا وزع ف�رع املثنى وجب�ة جديدة من
الصك�وك بقيمة مليار ومائه وخمس�ون
ملي�ون دينار وبلغ ع�دد الصكوك التي تم
توزيعها لهذا اليوم ( )١٩٨صك .
وأضاف ان س�ايلو ابو صخري التابع لفرع
النجف االرشف واصل كذلك توزيع الصكوك
عىل الفاحني بعد وصول االش�عار الجديد
وقدر مبلغ االشعار حوايل ملياران ونصف
امللي�ار دين�ار ووصل اىل بطاق�ه رقم ٤٠٠
من اصل اجمايل البطاقات املسوقه البالغه
عددها  ١٠١٥معامل�ه فضا عن مبارشة
املاكات العاملة يف حس�ابات فرع ذي قار
بتوزيع الصكوك عىل الفاحني حيث كانت
حصه الف�رع ( )٨مليارات دينار قس�مت
اىل ( )٥ملي�ارات دينار لصومعة النارصية
ومرك�ز تس�ويق االص�اح ( )3ملي�ارات
دينار وتمت املبارشه بتوزيع الصكوك عىل
مس�تحقيها كما بارشت ماكات الرشكة
يف ف�رع الديوانية كذل�ك بتوزيع الصكوك
عىل مسوقي الحنطة.
ه�ذا واش�ار طوف�ان ب�ان الصك�وك ت�م
توزيعه�ا ع�ىل ش�كل دفع�ات وحس�ب
االسبقية يف عملية التسويق .

حددت وزارة الصحة والبيئة ،موعد توفر لقاح فريوس كورونا يف
العراق ،فيما اكدت انه سيوزع مجانا بني املواطنني.
وقال وكيل الوزارة حازم الجمييل ،بحس�ب الوكالة الرس�مية ،إن
« ال�وزارة وبه�دف التباحث م�ع جميع الجهات الت�ي تعمل عىل
انتاج لقاح فريوس كورونا املس�تجد ،عقدت اجتماعا عرب الدائرة
التلفزيوني�ة للت�دارس م�ع رشكة «فاي�زر» حول توف�ري اللقاح
واالطاع عىل ما توصلت اليه الرشكة».
وأض�اف ان�ه «تم االتفاق عىل اط�اع وزارة الصح�ة والبيئة عىل
تج�ارب الرشك�ة االخرية ،ومواكب�ة اخر املس�تجدات والكثر من
مصدر وحسب نوعية اللقاح واالسعار املقدمة ووقت تسليمه».
واش�ار إىل أن «لقاح فريوس كورونا س�يتم توف�ريه نهاية العام
الحايل او العام املقبل ،وسيوزع مجانا عىل املواطنني».

الرافدين يدعو املواطنني
إليداع أمواهلم باملرصف
بغداد  /المستقبل العراقي

دعا م�رف الرافدي�ن ،املواطن�ني اىل ايداع أمواله�م يف املرف
والحصول ع�ىل فوائد مالية ربحية لهم .وأوضح املكتب االعامي
للمرف يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»نسخة منه ،ان «ايداع
أم�وال املواطنني يف فروع املص�ارف وفتح الحس�ابات املرفية
لهم يقابله منح الفوائد املرتتبة عليه».وأش�ار إىل ،أن «الكثري من
املواطن�ني مايزالوا يكتنزون أمواله�م يف املنازل ومن دون جدوى
وعليهم االس�تفادة من تحري�ك هذه األم�وال يف القطاع املريف
واستثمارها واستقطابها لتشغيلها يف قطاعات أخرى.

يف كركوك ..العتبة العسكرية تتبنى مرشوع بناء
دار الشفاء ملصايب «كورونا» يف ناحية تازة
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت االمانة العامة للعتبة العس�كرية املقدس�ة ،تبنيها مرشوع
بناء دار الشفاء ملصابي فايروس كورونا يف ناحية تازة يف محافظة
كرك�وك بس�عة  ١3٠رسيراً.وذكر بيان للعتب�ة ان «وفدا ً من ناحية
ت�ازة يف محافظ�ة كرك�وك زار االمانة العام�ة للعتبة العس�كرية
املقدسة حاما معه مناشدات اهايل الناحية التي تطالب بأنشاء دار
شفاء لحجر وعزل مصابي كورونا ،بعد ان شهدت الناحية زيادة يف
اعداد املصابني».وأضاف البيان ان «االمني العام للعتبة العس�كرية
املقدسة الش�يخ ستار املرش�دي وجه ببناء دار الشفاء وتجهيزها
بأح�دث االجهزة الطبية لحجر مصابي فاي�روس كورونا يف ناحية
تازة يف كرك�وك لتقليل الضغط الحاصل عىل املنش�ئات الصحية يف
الناحية وتم االتفاق عىل االليات املناسبة للرشوع بالعمل رسيعا.

العمليات املشرتكة ترشع بتخصيص
قوات امنية جلميع املنافذ
بغداد  /المستقبل العراقي

رشع�ت قيادة العمليات املش�رتكة ،بتخصيص ق�وات امنية لجميع
املنافذ ،مبينة أن حجم القوة االمنية املخصصة تكون حس�ب طبيعة
كل منفذ.وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل العراقي» ،إنه
«بن�ا ًء ع�ىل توجيهات رئي�س مجلس ال�وزراء القائد الع�ام للقوات
املس�لحة ملسك املنافذ الحدودية كافة وانفاذ القانون فيها ومكافحة
التجاوزات وظواهر الفساد واهدار املال العام ،رشعت قيادة العمليات
املش�رتكة بتخصيص قوات امنية لجميع املنافذ ويكون حجم القوة
االمنية املخصصة حسب طبيعة كل منفذ ،حيث تم تحديد مسؤولية
الحماية للمنافذ كافة عىل قطعات الجيش العراقي».واضافت «املنافذ
البحرية (ام قر الشمايل ،ام قر الجنوبي ،ام قر االوسط ،خور
الزبري) واملنافذ الربية (الش�امجة ،بدرة ،املنذرية ،س�فوان ،القائم،
طريبيل ،الشيب ،زرباطية ،ابو فلوس ،عرعر) وبهذا اصبحت عرشة
منافذ برية واربعة بحرية بحماية كاملة للمنفذ والحرم الكمركي».
وتابع�ت ان «ه�ذه الق�وات مخولة بجمي�ع الصاحي�ات القانونية
ملحاسبة اي حالة تجاوز ومن اي جهة كانت».
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بسكني نسوية ...ذبح درويش يف مسلخ «هآرتس»
سماح ساليمة

العواص�ف الرقميّ�ة الناش�ئة يف
الفلس�طيني ،وتحدي ًدا يف
املجتم�ع
ّ
ّ
متأخ�رة ع�ادة
أرايض  ،48تص�ل
إىل فض�اء األقلّيّ�ة الفضوليّ�ة من
متح ّدث�ي اللغة العربيّ�ة يف الرشق
ً
دائم�ا الكات�ب
األوس�ط ،وثمّ �ة
ّ
املن�اوب الّذي يت�ربع بملء الفجوة
ّ
ّ
واملرتقبني
املتنصتني
املعرفيّة ل�دى
والحارضين يف قلب الحدث.
ّ
ّ
خاصة
إن لبن�اء الجس�ور مكان�ة
تعرّفته�ا بداي�ة مغامرات�ي
الكتابيّ�ة؛ َف َن ْق ُل ما يجول يف أذهان
الفلس�طينيّني بلغة العدوّ مجازفة
ق�د توق�ع ّ
أي كات�ب يف املعضل�ة
األخالقيّة والوطنيّ�ة ،بني مقاومة
ّ
ّ
ّ
لتلقي
اليه�ودي
تعط�ش الق�ارئ
م�ا يرغب به ويروق ل�ه من دونيّة
ذات�ي للهويّ�ة العربيّة،
وتحطي�م
ّ
وبني ّ
أن نرش الغس�يل الوس�خ ،أو
ّ
حتى النظي�ف ،يف باحات األغراب،
َ
ْ
ً
ليس مهمّ ة س�هلة أبدا ملن يريد أن
ينطق بالحقائق وال يمتهن تجميل
م�ا هو قبي�ح يف مجتمعن�ا؛ فيجد
الفلس�طيني الّذي يخت�ار الكتابة
ّ
ً
فع�ال رفضويًّا،
بالعربيّ�ة بصفتها
يج�د نفس�ه يتخبّط ألف م�رّة مع
ّ
كل كلم�ة ُت ْك َت�ب ،ليجت�از حواجز
ّ
العربي ومعدته
وهواجس اإلع�الم
الحساسة ّ
ّ
فلسطيني.
لكل ما هو
ّ
ترجم�ت بع�ض قصائ�د دروي�ش
الس�تخدامها يف رحلتي الدراس�يّ ة،
ً
وأذك�ر ّ
ضابط�ا عس�كريًّا
أن
متقاع ًدا درس معي يف أحد املعاهد
ً
ً
يوم�ا
ذرع�ا
األكاديميّ�ة ،ض�اق
بقصائ�دي املرتجم�ة ،وس�ألني:
«مل�اذا درويش؟ ملاذا ه�ذا اإلرصار
عىل إحضاره إىل هنا؟».
التلقائ�ي« :من دافع
كان جواب�ي
ّ
الشفقة ،فأنا حزينة ّ
ألنكم تعيشون
يف ظ�الم ثقايفّ يف قل�ب هذا الرشق،
ومهمّ ت�ي إض�اءة ش�معة صغرية
قد تن�ري قلوبكم من خالل أش�عار
دروي�ش ،فتدركون ما ح�دث هنا
منذ عقودّ ،
إنها الشفقة فقط!».
ثمّ ة وفرة ّ
نصيّ�ة ،أبحاث ومقاالت
ً
أحيانا،
وكت�ب ال ُت َع ّد ،ح� ّد التخمة
ُك ِت َبت بمختل�ف لغات العالم ،حول
ّ
اإلرسائي�ي؛
الفلس�طيني
ال�راع
ّ
مئ�ة ع�ام م�ن األدبيّ�ات تح�اول
صياغ�ة رواي�ة الش�عب املنكوب،
وقد تناولته م�ن مختلف الجوانب
السياس�يّة والدينيّ�ة واالجتماعيّة
ّ
لكن
والثقافيّ�ة والنس�ويّة ...إلخ،
قلّ�ة تفوّقوا يف نظم الش�عر ضمن
الفلسطيني.
البيت
ّ
ّ
مكثفة ومموس�قة
كلم�ات قليلة،
ومُ �رَوّاة ،تنط�وي ع�ىل مالح�م
ش�عب وتاري�خ م�ا زلنا نعيش�ه؛
فكي�ف ُترتج�م القضيّة إىل ش�عب
الل�ه املختار ،الّذي تس�بّب يف وجود
القضيّة ،وهو مرتب�ط بها بالحبل
ّ
الرسّي ،وينكر إىل يومنا هذا حصول
نكب�ة عىل ه�ذه األرض ،تل�ك الّتي
ّ
علّمنا درويش ّ
يستحق
أن عليها ما
فح ِفر ْ
الحي�اةُ ،
َت ه�ذه األحرف يف
خش�ب زيتونة اقتلعه�ا االحتالل،
ُ
وعلِّ َق ْ�ت يف بيوت فلس�طينيّة وغري
ّ
فلس�طينيّة كث�رية يف كل بق�اع
األرض؛ كيف ُترتجم؟

موكب مجلجل نحو الذبح
ق�رأت م�ا كتب�ت رج�اء ناطور يف
صحيف�ة «هآرت�س» اإلرسائيليّ�ة
نهاية األس�بوع امل�ايض ،حول تلك
الحكاي�ة الصف�راء الّت�ي ارتعدت
به�ا املناب�ر وصفح�ات التواص�ل
أخ�ريا ،ومُ فاده�ا ّ
ً
أن
االجتماع�ي
ّ
ملحم�ود دروي�ش ابن�ة رسّ يّ�ة من
امرأة متزوّجة .لم أنفعل حينها من
ه�ذه الزوبعة ،ولَم أ ُ ِع� ْر مغامرات
ًّ
ً
خاصا،
اهتماما
درويش الغراميّ�ة
وال أعرف لِ َم ّ
كل هذه الصدمة لدى
محبّي درويش واملدافعني عنه ،من
حقيقة ّ
أن ش�اعر فلس�طني األوّل
َذ َك ٌر مثل باقي الذكور ،له منظومة
هورمون�ات وغرائ�زّ ،
وأنه إنس�ان
ّ
محص�ن ،وليس
غ�ري معص�وم أو
ً
م�الكا ،ث� ّم ّ
إن تلك امل�رأة – يف حال
صحّ �ت الحكاي�ة وتفاصيلها – قد
اخت�ارت بمح�ض إرادته�ا خوض
ه�ذه العالق�ة الرسّ يّ�ة .واألم�ر يف
أخالقي ،وال يزيدني
نظري فع�ل ال
ّ
ً
وتقدي�را للرجل الّذي بقي
احرتاما
ً
أدبي مهول .سألت كثريين
منه إرث
ّ
من محبّي دروي�ش واملدافعني عن
اس�مه وإرثه :ماذا ّ
كنا س�نفعل لو
ً
ً
عرفن�ا ّ
أن الرج�ل كان عنيفا مثال،
ولي�س مج�رّد دون ج�وان كم�ا
ُيقال؟
املقال�ة مث�ار الجدل الّت�ي نرشها
والروائ�ي س�ليم بركات،
الش�اعر
ّ
بعن�وان «محم�ود دروي�ش وأنا»،
كان�ت للبع�ض دقائق م�ن ّ
قصة،
وللبع�ض اآلخ�ر يف القل�ب ّ
غصة،
وكان�ت لرج�اء ناط�ور فرص�ة،
فكتب�ت ّ
ً
أخ�ريا لذبح
أن�ه آن األوان
ّ
ّ
البق�رة املقدس�ة التي تحمل اس�م
محم�ود درويشّ ،
وأنها تهوى ذبح
البقرات املق ّدسة.
رغب�ة االنتق�ام ه�ذه تع�ود إىل
تجربة مراهقة قبل س�نوات ع ّدة،
حي�ث تناولت ناطور ديوان ش�عر
لدروي�ش من مكتبة أبيه�ا ،تغلّفه
ص�ورة الش�اعر ،ويحم�ل عن�وان
«حص�ار ملدائح البح�ر» (.)1984
استف ّز االس�م املبهم الفتاة وقرّرت
لكن س�خطها زاد مع ّ
ّ
كل
أن تقرأ،
قصيدة لم تفهمها.
ّ
ّ
أتذك�ر نقايش مع أبي
أتبس�م حني

حول أغاني أ ّم كلثوم الّتي عشقها،
بينم�ا كان�ت نف�ي تضي�ق بها،
ف�كان يق�ول« :س�تفهمني عندما
تكربي�ن ،أ ّم كلث�وم له�ا وقته�ا يف
حياة اإلنسان».
أن هذه حال الش�عر ً
يبدو يل ّ
أيضا؛
�ن ّ
ف َم ْ
ً
من�ا ل�م يواجه ًّ
مبهما
نص�ا
ً
ً
وصعب�ا يوما ما ،أو آخ�ر ال يحرّك
ً
يمس ّ
ّ
إطالقا! هذه
أي مش�اعر
أو
التجربة طبيعيّة وإنسانيّة ج ًّدا؛ ال
نستهوي الشعر جمي ًعا ،وال نذوب
وجدانيًّ�ا من ّ
أدبيّ ،
وإن
كل منت�ج
ّ
تجرب�ة طفول�ة واحدة أم�ام ّ
نص
ما ،ال تستدعي هذا املوكب املجلجل
يف الطري�ق نح�و املس�لخ الّ�ذي
بنت�ه ناط�ور وجرّت إلي�ه بقراتها
املق ّدسة.
ّ
تق�ول ناط�ور يف مقالته�ا إنه�ا
ل�م تمل�ك يف حين�ه لغ�ة وأدوات
ملواجه�ة ه�ذا الش�اعر ،بينما هي
اليوم ناضج�ة وجاهزة للذبح؛ فال
تخافوا ،س�تكون يف ذبحها دقيقة
ولن تشعروا بسفك الدماء.
لقد كربت املراهقة الغاضبة ،وهي
الي�وم تمل�ك األدوات والس�احات
ّ
ّ
وبس�كني
لتقت�ص م�ن الش�اعر،
نسويّة حا ّدة ج ًّدا!
النسويّة حياة
نس�ويّتي تجعلني أنزع�ج ج ًّدا من
اس�تعارة الذبح ومشهده؛ فالقتل
نهائ�ي ،عنف وموت،
حتمي
نف�ي
ّ
ّ
وأنا نس�ويًّا أبحث ع�ن الحياة ،عن
الصحوة وع�ن األمل .لس�ت أديبة
ّ
مختص�ة يف جماليّ�ات
أو ناق�دة
النص�وص األدبيّ�ة ،ألتج�رّأ ع�ىل
االستفاضة يف تحليل ّ
نص درويش
ونقده نسويًّا،وثمّ ة ً
ْ
َ
فعال من درسوا
نصوصه وحلّلوه من هذه الزاوية،
ّ
حتى ّ
أن درويش نفسه نقد تجربته
ّ
املتغري
األدبيّ�ة عىل مح�ور الزم�ن
واملتحرّك؛ لذا فم َ
ِن املغالطة اال ّدعاء
ّ
س ً
أن درويش لم ُينقد أو ُي َم ّ
يوم�ا!
بصفتي ام�رأة فلس�طينيّة تعاني
من القمع والكبت ،لست بحاجة إىل
أي أحد ،وال ّ
ذب�ح ّ
حت�ى األيقونات،
أكانت ثقافيّ�ة أو حضاريّة أو غري
ذل�ك ،وال أرغب حاليًّ�ا بتحطيم ّ
أي
تمثال يف ميادين الح ّريّة الّتي أحلم
به�ا .مث�ل ّ
كل النس�اء يف العال�م،

تعاني الفلس�طينيّة م�ن اإلقصاء
والتهمي�ش سياس�يًّا وثقافيًّ�ا
وتاريخيًّ�ا ،وهيمنة الذكور عىل ّ
كل
يشء .أنا مؤمنة ّ
ّ
النسوي
بأن دورنا
ً
الحقيقي ،نس�ا ًء ورجاال ،يكمن يف
ّ
ّ
ورواياتهن،
إسماع صوت النس�اء
ّ
حكاياتهن الشفويّة تحدي ًدا،
توثيق
ّ
وإع�ادة إحياء أدوارهن يف املقاومة
والتص� ّديللظل�مواالحت�الل.
لس�ت بصدد دف�ن آالف النصوص
الّت�ي أنتجها دروي�ش ،بذريعة ّ
أنه
اس�تحوذ عىل الرواية الفلسطينيّة
واس�تفرد به�ا لنفس�ه ،ب�أدوات
ذكوريّ�ة أبويّ�ة ،وع� ّزز حض�ور
الفلس�طيني يف ش�كل الضحيّ�ة
ّ
والشهيد.
املنظوم�ة الثقافيّ�ة الفلس�طينيّة
س�اهمت يف تهمي�ش النس�اء
ّ
ّ
ّ
تصويرهن
وفضل�ت
وتنميطه�ن،
ّ
ّ
وأوالدهن
أزواجهن
باكيات وثاكالت
الّذين قض�وا يف س�احات النضال؛
وه�ي يف ذلك تش�به ّ
كل املنظومات
الثقافيّ�ة الوطنيّ�ة لدى الش�عوب
األخرى ،الّتي يسيطر عليها الرجال.
وظيفتن�ا تفكي�ك ه�ذه املنظومة
واخرتاقها نس�ويًّا ،وصناعة حراك
ثقايفّ
ّ
نس�وي يقوم عىل أساس�ات
م�ا ُب ِن َي ع�ىل م�دار عقود.أخطأت
ناط�ور يف نظري ،عندما س�اهمت
ه�ي نفس�ها يف تألي�ه دروي�ش،
ّ
ووجه�ت إلي�ه تهم�ة اختط�اف
الرواي�ة الفلس�طينيّة ب�أدوات
ذكوريّ�ة ،وتش�كيلها وتصميمه�ا
ّ
منظم ومدروس ،وبطريقة
بشكل
ّ
همّ شت النساء وذاكرتهن ،وكتمت
ّ
أصواتهن.
يف هذا اال ّدع�اء تناقض كبري؛ فمن
جه�ة تكف�ر الكاتب�ة بإل ٍه اس�مه
درويش ،وتسعى لإللقاء به يف سلّة
القمامة الثقافيّة ،ومن جهة ثانية
تعطيه ّ
كل ه�ذه القوّة والهيلمان،
ً
ّ
حارصة فيه كل ما عاش�ته نس�اء
فلسطني من قمع وإقصاء!
صياغ�ةالرواي�ةوتطويره�ا
لقد كس�ب درويش مكان�ة ودورًا
مرموقني يف صياغة رواية الش�عب
الفلسطيني أدبيًّا ،بنسائه ورجاله،
ّ
وعرب مجهود دام عرشات السنوات،
نتجت عنه آالف النصوص الشعريّة

والنثريّ�ة والنقديّ�ة والسياس�يّة،
ّ
حتى ّ
ّ
خط بي�ده وثيقة إعالن
أن�ه
الفلسطيني ،وليس عىل
االستقالل
ّ
حساب أحد؛ وقد غدت أبيات شعر
مقتضبة وبس�يطة الكلماتّ ،
تعرب
بعبقريّ�ة ع�ن نكبة ش�عب وأمله
يف الحي�اة والتح�رّر ،تنتف�ض من
تحت األنق�اض لتبعث روح التمرّد
واملقاومة فينا ً
جي�ال بعد جيل؛ ها
ّ
ّ
ن�ص دروي�ش يكث�ف الحرب
هو
ّ
وال�رش ،العش�ق
والح�بّ  ،الخ�ري
واالنتم�اء ،يف املس�افة ب�ني عينيه
وعين�ي ريت�ا ،حي�ث البندقيّ�ة ،يف
«شتاء ريتا الطويل».
ربّم�ا س�اهم دروي�ش ،الش�اعر
«الرج�ل» ،يف إبع�اد النس�اء ع�ن
ميادين األدب باس�تحواذه عليها،
وتحدي� ًدا ميدان الش�عر ،بقصد أو
ّ
لك�ن األدب�اء الرج�ال
دون قص�د،
ً
أيض�ا ل�م يح�روا يف ميادي�ن
حض�وره بس�هولة ،ولم ت�أت بعد
ً
رجال،
الش�خصيّة األدبيّة ،امرأة أو
ّ
لتحت�ل مكان�ة دروي�ش يف األدب
الفلس�طيني املع�ارص ،ومن الخري
ّ
لنا ّ
أال تأتي أب ًدا ،وأن تزدحم حياتنا
ّ
بالفنان�ني واألدباء والفالس�فة...
ض ّ
و ُي َ
�خ دم جدي�د وح�ا ّر يف عروق
حركتنا الثقافيّ�ة ،ولننعم بثمارها
كل حدب وصوب ،يف ّ
م�ن ّ
كل لهجة
وث�وب .ه�ذا دور النض�ال الثقايفّ
كما أرى :صياغة الرواية ،ونقدها،
وتطويره�ا لتالئ�م ّ
كل عر وتثري
ّ
كل فك�ر ،نتق� ّدم َ
بجمْ ِع َّي ِته�ا نحو
التح�رّر؛ ال بذبح األبق�ار وال بدفن
ّ
النس�وي
األش�عار! هذا هو الفعل
الحقيق�ي الّ�ذي ُي َم ِّك ُنن�ا اليوم من
ّ
الدفع ً
قدما بش�عب أنتم�ي إليه أنا
وناطور!
الفلس�طيني ه�و
ونع�م ،الش�عب
ّ
الضحيّ�ة ،ال تأت�أة يف ق�ول ه�ذه
الحقيق�ة؛ ثمّ �ة ضحيّ�ة وثمّ �ة
ّ
ّ
املحتل والقاب�ع تحت نريه،
ج�الد،
القام�ع واملقم�وع ،وإن كان
غض�ب ناط�ور م�ن دروي�ش ق�د
يدغ�دغ غرائز الصهاين�ة من قرّاء
«هآرتس» ،الّذين ضاقت ليرباليّتهم
ً
بالفلس�طيني «املتباك�ي»
ذرع�ا
ّ
و»املنتحب» عىل أطالل قراه ومدنه
املهجّ �رة ،والغاضب أم�ام حواجز
ّ
املدجج�ة ،أولئك
وأس�وار االحتالل

القرّاء الّذي�ن يتهافتون عىل ضمّ نا
إىل صفوف الحرب عىل اليمني.

بلغتنا ويف ساحاتنا
ّ
الحق يف أن نطمس املايض
ليس لنا
ونشوّه الحارض؛ يمكننا العمل من
أجل غد أفضل ،م ًعا ،فلس�طينيّات
وفلس�طينيّني ،بلغتنا ،يف ساحاتنا
ومن عىل منابرنا ،لندفع بالنس�اء
إىل ّ
كل دائ�رة وبقعة ض�وء يهيمن
عليها الرجال؛ فنح�ن نعلم ّ
أننا لن
ْ
َ
ُ
نكون مدعوّات بسهولة ،ولن تفتح
األبواب لنا بحفاوة.
أن�ا ع�ىل يقني م�ن ّ
أنن�ا يف مرحلة
ما س�نكون جاهزي�ن لفتح أبواب
النق�اش «ألبن�اء عمومتن�ا» ،كما
يح�بّ البع�ض أن ُي َ
س�مّ ي اليهود،
وعندها قد ننج�ح برتجمة روايتنا
ونظمها شعرًا باللغة العربيّة ،وقد
تتحوّل «الس�احة» إىل مكان أوسع
وأكربّ ،
يتسع لنا جمي ًعا.
ّ
أواف�ق مع ناط�ور يف أننا ال يمكننا
تطوير الرواية الفلسطينيّة بأدوات
ذكوريّ�ة أبويّ�ة؛ فش�عب يقم�ع
نساءه ال يتحرّر أب ًدا من االحتالل.
عاجال أم ً
ً
آجال سيدرك ّ
فلسطيني،
كل
ّ
بالطري�ق الصعب أو الس�هل ،من
خ�الل مق�االت «ع�رب  »48أو
العرب�ي» أو «هآرتس» أو
«القدس
ّ
ّ
وبكل لغةّ ،
أن نقد ما
«الغارديان»،
ُك ِت َ
ب يف املايض ،مهما كان حا ًّدا ،لن
ّ
يفي بالغرض وحده ،وأنه من دون
النس�اء ال كينونة لنا وال ديمومة،
ّ
وأن مس�تقبلنا شع ًبا ينشد الح ّريّة
واالس�تقالل مره�ون بن�ا ،بعملنا
ً
ورج�اال ،وعلين�ا
املش�رتك نس�ا ًء
كتابة فلسطني وتوثيق حكاياتها،
وتحدي� ًدا الش�فويّة والنس�ائيّة،

أي إنتاج ثقايفّ
وتحليل ونقد ّ
إبداعي
ّ
بأدوات نس�ويّة ً
أيضا ،وكذلك رصد
الوطن�ي وترجمت�ه بهذه
الح�راك
ّ
األدوات ،وإن�ارة البق�ع املظلم�ة
املخفيّة الّتي ال نعرف عنها الكثري،
م�ن ّ
كل زاوي�ة ،م�ن وجه�ة نظر
النسويّة مقابل الذكوريّة ،القرويّة
مقابل املركزيّة املدنيّ�ة ،العلمانيّة
والدينيّ�ة ،العس�كريّة واملدنيّ�ة،
النخبويّة والش�عبيّة؛ ّ
كل فعل منري
كه�ذا س�تكرب وتتطوّر ب�ه الرواية
ً
أم�ال بغ ٍد
الفلس�طينيّة ،وس�ينبت
آخر.
ّ
اخرتت قصيدة درويش هذه ،علنا
نذه�ب م ًعا يف طريق�ني مختلفني،
وربّم�ا،ربّم�انك�ونطيّب�ني:
هل أنا أنتِ أخرى
وأنتِ أنا آخر؟
(ليس هذا طريقي إىل أرض
حريّتي
ليس هذا طريقي إىل جس�دي
وأنا لن أكون ((أنا)) مرّتني
ّ
وق�د ّ
مح�لغ�دي
أم�س
ح�ل ِ
ُ
وانقسمت إىل امرأتني
فال أنا رشقي ٌّة
وال أنا غربي ٌّة،
ٌ
زيتونة ظلّ ْ
لت آيتني
وال أنا
لنذهب ،إذاً
ال حلول جماعيّة لهواجس
شخص ّي ٍة)
لم يكن كاف ًيا أن نكون م ًعا
لنكون م ًعا...
ٌ
حارض لنرى
كان ينقصنا
أين نحن .لنذهب كما نحن،
ً
إنسانة حر ًّة
ً
ً
قديما
وصديقا
لنذهب م ًعا يف طريقني مختلفني
لنذهب م ًعا،
ولنكن طيّبني…

طبعة مرصية من «سفينة نريودا»
بغداد  /المستقبل العراقي
تص�در ،قريب�ا ،يف القاهرة طبع�ة مرية
من رواية «س�فينة نريودا» للكاتبة العاملية
ايزابي�ل الليندى التي تعترب آخ�ر عمل أدبي
ترجمه الراحل صالح علماني من اإلسبانية
إىل العربية.
وتص�در ه�ذه الطبعة عن مكتب�ة (تنمية)
بالتع�اون مع (دار اآلداب) يف بريوت ،وتدور
أح�داث الرواية يف ع�ام  ،1939م�ع ظهور
بوادر الح�رب العاملية الثانية وتحول أوروبا
إىل جحي�م ،حي�ث جهز الش�اعر التش�يلىل
الكبري بابلو نريودا ،سفينة وضع عىل متنها
جماعة من املناضلني من إس�بانيا فروا من
بط�ش ديكتاتوره�ا الجنرال فرانشيس�كو
فرانكو.
ً
وانطالقا من هذه املعلومة التاريخية ،تشيد
إيزابي�ل اللين�دي روايتها ،وبطلته�ا عازفة
بيان�و برفقة طبيب كانا ب�ني الفارين بحثا
عن فرصة جديدة لحياة كريمة.
وإيزابيل الليندي كاتبة تش�يلية شهرية ،من
بني أب�رز الكاتب�ات يف العال�م ،حصلت عىل
العديد من الجوائز األدبية املهمة ،ومرشحة
دائم�ة لجائ�زة نوب�ل يف اآلداب ،وترجم�ت
أعمالها إىل عرشات اللغ�ات ،وتنتمى للجيل

الثاني م�ن كتاب الواقعية الس�حرية الذين
جاؤوا بعد جابرييل جارسيا ماركيز.
كان والدها توماس الليندي ،سفريا ،وبفضل
مهنت�ه انتقل�ت للعي�ش يف مناط�ق كث�رية
من العال�م منها بوليفيا ،ولبنان ،وتش�يي،
وخالل الفرتة منذ  1959حتى  1965عملت
اللين�دي يف منظمة الغ�ذاء والزراعة التابعة
لألم�م املتح�دة يف س�انتياجو ،وفيما بعد يف
بروكسل ،وأماكن أخرى يف أوروبا ثم عادت
إىل بالدها.
وىف س�بتمرب  1973وق�ع االنقالب الش�هري
عىل عمها سلفادور الليندي الذي قتل خالل
االس�تيالء الدم�وي ع�ىل الق�ر الرئ�ايس
التشيي ،وبسبب انتمائها العائي نفيت عام
 1975إىل فنزوي�ال حي�ث عمل�ت يف جريدة
«كاراكاس إل ناسيونال» ،كما عملت معلمة
بمدرس�ة ثانوي�ة ،وب�دأ نش�اطها يف مجال
الدفاع عن حقوق املرأة واألطفال.
وىف عام  1981رافقت جدها الذي كان يبلغ
م�ن العمر  99عاما ،وعاش�ت معه لحظات
ما قبل موت�ه وبدأت خالل تلك الفرتة كتابة
روايتها األوىل «بيت األرواح» التي جلبت لها
شهرة كبرية ووضعت اسمها إىل جوار كبار
كتاب أمري�كا الالتينية ،ثم ن�رشت روايتها
«ب�اوال» وفيه�ا أطي�اف م�ن تجربة مرض

ابنته�ا ،وتوالت بع�د ذلك رواياته�ا املتميزة
والت�ي توىل صالح علماني ترجمة أغلبها اىل
اللغة العربية.
وصال�ح علمانى (ولد ع�ام  1949بحمص
يف س�وريا وتويف يف  3ديسمرب  2019بمدريد
ِّ
يف إس�بانيا) مرتجم فلس�طيني مُ
تخص ٌ
ص
ُ
تب والروايات من اإلس�بانية
يف ترجم�ة الك ِ
إىل العربي�ة ،س�افر يف ع�ام  1970لدراس�ة
الطب يف إس�بانيا ّ
لكنه تحول لدراس ِة األدب
اإلس�باني مع صعود تي�ار الرواية الالتينية
وبروزها عامل ًيا يف تل�ك اآلونة ،ودرس الطب
لس�نة واحدة عمل بعدها يف ميناء برشلونة
واختلط بعالم القاع كأي مترشد.
وتع�د رائع�ة الروائ�ي الكولومب�ى الراح�ل
جابريي�ل جارس�يا ماركيز «مائ�ة عام من
العزل�ة» بوابت�ه إىل عال�م روايئي�ى أمريكا
الالتيني�ة وتي�ار الواقعية الس�حرية ،وبعد
ع�ودة علمان�ى إىل س�وريا ترج�م قصص�ا ً
قصرية ملاركيز ونرشها ىف الصحف املحلية.
ث�م ترجم رواي�ة «ليس ل�دى الكولونيل من
يكاتبه»  1979ولفت الكت�اب انتباه الناقد
حس�ام الخطيب ،فكتب أن شابا ً فلسطينيا ً
ً
أدب�ا مجه�والً لق�راء العربية .هذه
يرتجم
املالحظ�ة ق�ادت علمانى إىل اح�رتاف مهنة
الرتجمة.
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اعالن رقم ()7

رقم الطلبية 2020/2010
تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة املناقصة املحلية
عقد ( انشاء طابق اول فوق بناية غرفة السيطرة لشعبة الطاقة رقم )2/

للمرة (االوىل) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )99,360,000
دينار (تسعة وتسعون مليون وثالثمائة وستون الف دينار
) بموجب املواصفات وال�رشوط املرفقة طيا والتي يمكن
الحص�ول عليه�ا من امان�ة الصندوق لقاء مبل�غ قدره (
( )150,000مائة وخمسون الف دينار ال غري ) غري قابلة
للرد فعى املجهزين املختصن الراغبن باملش�اركة تقديم
عرضن منفصل�ن احدهما فني واالخر تج�اري بالدينار
العراقي (م�ع مراعاة ترقي�م الصفحات ل�كال العرضن)
وتكون العروض نافذة ملدة ال تقل عن ( )90يوم مع ارفاق
التامين�ات االولية مع العرض التج�اري بظرف مغلق مع
تضمن العرضن املعلومات التالية :
رقم املناقصة  /موضوعها
تاريخ الغلق
تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم
تاريخ نفاذ التامينات االولية
العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب
وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشكة باغلفة مغلقة ومختومة
مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة
(الواحدة ) بعد ظهر يوم  2020/8/18ويتحمل من ترسو
عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير
مالحظة :
 � 13جل�ب الوثائ�ق املدرج�ة ادن�اه عن�د القط�ع ورشاء
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1020 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :املرشاق
الجنس جزء من هيكل عمارة مع العقار  959املرشاق
النوع ملك رصف
رقم االبواب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة 83,87م2
املشتمالت :
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  /هيكل عمارة
مقدار البيع  555,638,750 /دينار عراقي
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النج�ف  2باملزايدة
العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائد للراهن س�تار
فرح�ان حس�ن لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن املرصف
التج�اري العراق�ي البال�غ ( 650,000,000دين�ارا )
فع�ى الراغب يف االش�راك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة
خ�الل ( )30يوما اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش
هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمين�ات قانونية نقدية
او كفال�ة مرصفية ال تقل عن  %10م�ن القيمة املقدرة
للمبي�ع البالغ�ة ( )555,638,750دين�ارا وان املزاي�دة
ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
هادي مصيلح جواد
مديردائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
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اىل الرشيك ( ارساء هادي يوسف)
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي فرع
النج�ف االرشف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عى
قيام رشيكك اس�ماعيل ابراهي�م متعب بالبناء عى
حصت�ه املش�اعة يف القطعة املرقم�ة ( )67620/3
ح�ي النداء رقم املقاطعة ( )4جزيرة النجف لغرض
تس�ليفه قق�رض االس�كان وخ�الل م�دة اقصاها
خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق
من تاريخ نرش اعالالن وبعكسه سوق يسقط حقك
يف االعراض مستقبال
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اعالن
املوضوع  /اجازة بناء
اىل الرشيك  /ليى محمد عيل
اقت�ىض حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي – س�بع البور
لغ�رض اس�تخراج اج�ازة البن�اء للقطع�ة املرقمة
 9368سبع البور .
الرشيك
عماد عبد الكريم حمودي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 959 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :املرشاق
الجن�س ج�زء م�ن هي�كل عم�ارة مدمج�ة م�ع العق�ارات
1019/1020/1016
النوع
رقم االبواب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة 109,36
املشتمالت  11 :طابق منها  2طابق رسداب واالريض و  8فوقاني
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  /جزء هيكل عمارة
مقدار البيع  1,178,354 /دينار عراقي
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف  2باملزايدة العلنية العقار
املوصوف اعاله العائد للراهن يارس ستار فرحان لقاء طلب الدائن
املرتهن املرصف التج�اري العراقي البالغ ( 975,000,000دينارا )
فع�ى الراغب يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل ()30
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا
مع�ه تأمين�ات قانونية نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10
من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ( )1,178,354دينارا وان املزايدة
ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
هادي مصيلح جواد
مديردائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 957 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :املرشاق
الجنس خربة
النوع ملك رصف
رقم االبواب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة  430,75م2
املشتمالت :
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  /جزء هيكل عمارة
مقدار البيع 366,137,500 /
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف  2باملزايدة العلنية العقار
املوص�وف اعاله العائد للراهن س�تار فرحان حس�ن لقاء طلب
الدائن املرته�ن املرصف التجاري العراقي البال�غ (325,000,000
دين�ارا ) فع�ى الراغ�ب يف االش�راك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة
خالل ( )30يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن
مس�تصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل
عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ( )366,137,500دينارا
وان املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
هادي مصيلح جواد
مديردائرة التسجيل العقاري يف النجف 2

التندر
ه � كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ
و � هوي�ة االح�وال املدني�ة او البطاقة الوطني�ة او جواز
سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه
�� 14اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رس�مية يرحل
اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة
 � 15بأمكان كافة ممثيل الرشكات واملقاولن املش�ركن
يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابعة فتح
العطاءات م�ن قبل اللجنة وذلك يف الي�وم التايل من تاريخ
الغلق الساعة العارشة صباحا
 � 16يف حال�ة وج�ود مخالفات من قب�ل املجهزين توجه
االنذارات من القس�م القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل
دائرة كاتب العدل
 � 17تقديم خطابات الضم�ان من املصارف املعتمدة لدى
رشكتنا واملدرجة يف القائمة املرفقة طيا
 � 18وكذل�ك يمكن االطالع ع�ى رشوط تقديم العطاءات
وعى املوقع االلكروني :
WWW.mrc.oil.gov.iq

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1019 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :املرشاق
الجنس جزء من هيكل عمارة مع العقار  959املرشاق
النوع ملك رصف
رقم االبواب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة  83,50م2
املشتمالت :
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  /جزء هيكل عمارة
مقدار البيع 553,187,500 /
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف  2باملزايدة العلنية
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن ستار فرحان حسن
لقاء طلب الدائ�ن املرتهن املرصف التجاري العراقي البالغ
( 455,000,000دين�ارا ) فع�ى الراغب يف االش�راك فيها
مراجع�ة هذه الدائ�رة خالل ( )30يوما اعتب�ارا من اليوم
الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن  %10من
القيمة املقدرة للمبيع البالغة ( )553,187,500دينارا وان
املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
هادي مصيلح جواد
مديردائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2019/467 :
التاريخ 2020/7/22 :
اىل /املنفذ عليه  /ازهار يارس جاسم
لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن خالل املبلغ وهامش مختار
منطقة الش�هيد الصدر  3/املختار حسن صفاء الجبوري
انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية
تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفيذ الجربي
وفق القانون
املنفذ العدل
اوصاف املحرر :
الكمبيال�ة املرقم�ة  2497الع�دد العموم�ي س�جل  11يف
 2018/2/18وبمبل�غ  15000000خمس�ة عرش مليون
دينار عى املدينة ازهار يارس جاسم لصالح الدائن باسمة
عبد الشهيد ياسن

د.عائد جابرعمران
عـ  .املدير العام
رئيس جملس االدارة

اىل الرشيكة ارحيمة محس�ن تومان
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف وذلك
القرارك يف اصداراجازة البن�اء للعقار املرقم 3461/2
حي الغدير عن طريق رشيكك يف العقار املواطنة غادة
كامل صالح محسن وعند عدم حضورك سوف تصدر
االج�ازةوفق�اللضواب�طالالزم�ة
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اىل ال�رشكاء  /حي�در عبد الحس�ن س�ماري وحيدر
صاحب كاظم
اقت�ىض حضورك�م اىل مديرية بلدي�ة النجف االرشف
وذلك وذل�ك الصدار اج�ازة بناء حس�ن صالح مهدي
للعقار املرقم  49564/2حي النداء وعند عدم حضورك
سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة
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فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم  3/5352حي العروبة
بأس�م ( داخل حس�ن س�لمان) عى من يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1016 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :املرشاق
الجنس جزء من هيكل عمارة للعقار 959املرشاق
النوع ملك رصف
رقم االبواب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة 165,54م2
املشتمالت :
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  /جزء هيكل عمارة
مقدار البيع  1,097,702,500 /دينار عراقي
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف  2باملزايدة
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن ستار فرحان
حسن لقاء طلب الدائن املرتهن املرصف التجاري العراقي
البال�غ ( 845,000,000دينارا ) فعى الراغب يف االش�راك
فيه�ا مراجعة هذه الدائ�رة خالل ( )30يوم�ا اعتبارا من
الي�وم الت�ايل لتاري�خ ن�رش هذا االع�الن مس�تصحبا معه
تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن %10
م�ن القيمة املق�درة للمبي�ع البالغ�ة ()1,097,702,500
دين�ارا وان املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة ( )12ظهرا من
اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2

فقدان
فق�دت هوي�ة طال�ب ماجس�تري باس�م الطالب�ة نور
احس�ان حميد الصادرة من كلية اآلداب قسم الفلسفة
يف جامع�ة الكوف�ة من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
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دائرة كاتب عدل ( الكاظمية )
العدد 3721 :
التاريخ 2020 / 2 / 23 :
نرش انذار
اىل الس�يد ( ن�ارص كاظم مزه�ر ) العن�وان ( الدوانية
غماس قرية خمس ) بالنظر ملجهولية اقامتك وحسب
رشح املبلغ عى ورقة التبليغ املرقمة (  ) 3721املؤرخة
يف  2020 / 2 / 23واملختوم�ة م�ن مرك�ز رشط�ة (
غم�اس ) وختم املجل�س البلدي بموجب كت�اب مركز
الرشط�ة املرق�م (  ) 4178يف  2020 / 6 / 12تق�رر
تبليغك بالصحف املحلية .
كاتب العدل
دلفاء مجيد عبد الله
جهة االنذار :
س�بق يل وان كفلت�ك بموج�ب الكفال�ة الص�ادرة م�ن
م�رصف الرافدي�ن بالع�دد  3784يف 2015 / 7 / 1
ع�ن قرض لرشاء س�يارة نوع ( ك�ورال  ) 2015 /رقم
الش�ايص (  ) RKLBB9HE6F5034904وبس�بب
تاخرك عن دفع االقس�اط الش�هرية عن القرض وملدة
سبعة عرش ش�هرا وصلني االستقطاع من دائرة صحة
بغداد لذا انذرك بموجب تس�ديد املس�تحقات املراكمة
عليك خالل س�بعة ايام وبخالفه س�اقيم عليك الدعوى
لدى املحاكم املختصة واحملك كافة املصاريف والرسوم
واالتعاب ..
املنذر  :سندس عبد كاظم
�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 5937 :
التاريخ 2020 / 7 / 22 :
اعالن فقدان
بتاريخ  2008 / 8 / 24فقد املدعو مهند صباح جاسم
يف منطق�ة العظيم  /دياىل ول�م يعثر عليه لحد االن ولم
يصل منه اي خرب يايد ببقائه حيا او ميتا وبتاريخ / 11
 2019 / 7قدم املدعو صباح جاس�م محمد طلبا يطلب
فيه نصبه قيما عى املفقود ولده ( مهند صباح جاسم
) وع�ى اوالده القارصي�ن كل م�ن  ................وذلك
الدارة ش�ؤونه واملحافظة عى امواله اس�تنادا الحكام
املادة  87م�ن قانون رعاية حالة الفقدان يف صحيفتن
محليتن وعى كل من لديه معلومات عن املفقود اعاله
الحضور اىل ه�ذه املحكمة وخالل ثالثة ايام من تاريخ
النرش لالدالء بتلك املعلومات .
القايض
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استراحة

العدد ( )2185االحد  26تموز 2020

سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل

www.almustakbalpaper.net

كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

فوائد صحية لتناول احلبة السوداء

تمت�از الحب�ة الس�وداء والزي�ت
املستخلص منها بفوائد صحية عديدة،
ً
ً
مبارشة؛
خاصة عند تناولها عى الريق

طبق اليوم

الفلفل احلار مقيل

لذا ينصح األطباء واملختصون بتناولها
عى الريق.
وم�ن فوائ�د تن�اول حفنة م�ن الحبة
السوداء عى الريق:
خس�ارة الوزن :تن�اول ملعقة صغرية
عى الريق أو قبل النوم يسهم يف خفض
الوزن ،إال إذا كان الش�خص يعاني من
مش�اكل صحية ،يف ه�ذه الحال�ة عليه
عدم تناولها قبل استشارة الطبيب.
تنبيت الش�عر :سواء بتناول حفنة منها
عى الريق ،أو وض�ع زيتها مبارشة عى

هل تعلم

الش�عر.رفع مس�توى الطاقة :تس�اعد
يف رف�ع مس�تويات الطاق�ة وتحس�ني
ُ
اس�تخدمت يف
التنف�س ،خاص�ة إذا
الصب�اح أو قب�ل التماري�ن الرياضي�ة.
مكافحة أم�راض الجهاز التنفيس :إزالة

؟؟

ه�ل تعل�م أن هوية ُب َن�اة تاج
محل غري معروفة.
هل تعلم أن ُرسعة ُنمو األطفال
يف فصل الربيع أكرب من غريها
يف الفصول األخرى.
هل تعلم أن َوزن دماغ اإلنسان
ُ
ق�ارب  1,300إىل
َيبل�غ م�ا ُي ِ
1,400غ.
هل تعلم أن وزن دماغ اإلنسان
قارب  %2من
البالغ َي ِزن م�ا ُي ِ
إجمايل وزن جسمه.
هل تعلم أن أع�ى رقم قيايس
للبق�اء دون نوم ت َّم تس�جيلة
م�ن ِق َبل راندي غاردنر يف عام
1965م ،حيث استطاع البقاء
دون نوم ملُ ّدة  264ساعة.
ه�ل تعل�م أن ُفق�دان الوع�ي
ثوان من
َيح ُدث بعد ُم ِّدة ٍ 10-8
توقف َت ُّ
ُّ
دفق الدم إىل الدماغ.

املقادير:
ربع كيلو فلفل حار
ملح
كمون
عصري ليمونة
زيت
خطوات التحضري:
يغسل الفلفل جيداً ،ثم يجفف بورق املطبخ.
يوضع الزيت يف مقالة عى النار حتى يسخن.
يقى الفلفل يف الزيت ،ويقلب عى الجانبني حتى يحمر.
يرفع عى ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد.
يوضع الفلفل يف الطبق ،ويتبل بامللح والكمون.
يرش عليه عصري الليمون.
يقدم كمقبالت مع الوجبات املختلفة.

المتاهات

البلغ�م ،واالحتقان من الحلق ومجاري
التنفس ،كما تعال�ج التهابات الجيوب
األنفية.مكافح�ة الرسطان�ات :تناول
ملعق�ة من الحبة الس�وداء مع ملعقة
من العسل قبل الفطور ،أو مع ملعقتني
م�ن زيت الحبة الس�وداء ،وملعقة من
العس�ل والليم�ون يوم ًيا يس�اعد عى
مكافحة الرسطان.عالج انتفاخ البطن
والغازات :وذلك عند تناولها قبل وجبة
الفطور.كما تعالج الحبة السوداء عى
الريق :الصداع ،وألم األسنان ،والتهابات
املفاص�ل ،والدي�دان املعوي�ة ،وخف�ض
ً
إضاف�ة إىل ترسيع ش�فاء
ضغط ال�دم،
الجروح.

تش�كل املياه  %60من جس�م اإلنسان
وه�ي رضورية للمس�اعدة يف الحفاظ
عى وزن صحي ،وإخراج الس�موم من
الجس�م ،وإنتاج س�وائل جس�دية
مثل اللعاب.وتس�اهم املي�اه أيضا
يف وظيف�ة األمع�اء العادية ،واألداء
العضيل األمثل ،والحفاظ عى برشة
نقية وش�ابة .ومع ذل�ك ،فإن عدم
رشب كمي�ة كافية م�ن املاء يمكن
أن يس�بب الجفاف وأعراضا سلبية
أخ�رى.وإذا كنت بحاجة إىل التذكري
للحصول عى امل�اء ،فقد يكون من

عالمات تدل عىل قلة رشب املاء

املفي�د معرفة العالم�ات التي تدل عى
أن�ك ببس�اطة ال ت�رشب كمي�ة كافية
من املاء ،حت�ى تتمكن من مراقبة ذلك

علامء :ال دليل عىل أن فيتامني «د» يقي من كورونا

قال علماء صح�ة بريطانيون إنه ال
يوجد دلي�ل عى أن تن�اول مكمالت
فيتامني «د» قد يقي األشخاص من
اإلصابة بفريوس كورونا املستجد.
وبحس�ب صحيف�ة «الغاردي�ان»
الربيطاني�ة ،فق�د أج�رى علم�اء
تابع�ون للمعه�د الوطن�ي للصحة
وج�ودة الرعاي�ة يف بريطاني�ا،
مراجعة رسيعة لألدلة التي استندت
اليها الدراس�ات القائلة إن فيتامني
«د» يمك�ن أن يقل�ل م�ن خط�ر
اإلصابة بف�ريوس كورون�ا ،وأكدوا
أن ه�ذه األدل�ة ليس�ت قائم�ة عى
أس�اس علمي قوي ،وأنه�ا لم تأخذ
يف اعتباره�ا عوام�ل أخ�رى مهم�ة
مث�ل م�ؤرش كتلة الجس�م والوضع
االقتصادي واالجتماعي لألشخاص

والحصول ع�ى ما يتطلبه جس�مك يف
الوقت املناسب .وهذا مهم بشكل خاص
عندما يكون الطقس حارا.ومن أسهل
العالمات لتحديد ما إذا كنت بحاجة
إىل بعض املاء هي الشعور بالعطش،
حيث أن�ه عى الرغم من أننا جميعا
نعلم أن هذا األم�ر بديهي وواضح،
لكنه أمر يغفله الناس غالبا.وهناك
عالمات الجف�اف الخفي�ف ،بما يف
ذلك الصداع والشعور بالتعب وبأنك
تس�خن ،وبجفاف الف�م ،والغثيان.
ويق�ول الدكت�ور كي�ث غرايم�ز،

وهو طبي�ب ع�ام يف  ، Babylonملوقع
«ميرتو» الربيطاني« :يف الطقس الحار،
تفقد أجسامنا املزيد من املاء من خالل
التع�رق والتنف�س ،ما يزي�د من خطر
اإلصاب�ة بالجف�اف .ولحس�ن الحظ،
تكيف الب�رش برباعة مع ه�ذا التحدي
عى مدى آالف الس�نني ،ولدينا عدد من
اآلليات للحفاظ عى توازن مس�تويات
الس�وائل لدين�ا ،وتس�اعد أجه�زة
االستش�عار املوج�ودة يف أدمغتن�ا عى
اكتشاف التغريات يف حالة الرتطيب ،ما
يؤدي إىل العطش وانخفاض التبول».

الكلمة المفقودة

الذين شملتهم الدراسات واألمراض
الت�ي يعاني منها بعضهم.وقال أحد
العلم�اء ،ويدعى بول كريس�ب« :يف
حني أن هناك فوائد صحية مرتبطة
بفيتامني (د) ،فإننا لم نجد أي دليل
كاف لدعم استخدام مكمالت
علمي ٍ
فيتام�ني (د) للع�الج أو الوقاية من
كورون�ا .نحن نعلم أن البحث يف هذا
املوضوع مس�تمر ،ونحن سنواصل
فح�ص أي أدل�ة جدي�دة يف ه�ذا
الش�أن».ويف الوقت نفسه ،توصلت
اللجنة العلمية االستشارية للتغذية
إىل اس�تنتاجات مماثلة ،مش�رية إىل
أن األدل�ة العلمي�ة املتاح�ة ال تدعم
التوصي�ة بتناول مكم�الت فيتامني
«د» للوقاي�ة م�ن التهاب�ات الجهاز
التنفيس الحادة.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزيزي برج الحمل،اآلن وقتك! س�وف تتعرض
يف العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة.
إذا أبدي�ت بع�ض االهتم�ام به�ذه التحدي�ات
والخطط ،فس�وف َ
تك�وِّن أصدقا ًء ج�دد .يلجأ
إليك الناس ً
أيضا يف حياتك الخاصة.

امليزان
عزي�زي ب�رج امليزان،تش�عر اآلن بأن�ك س�ليم
البني�ة والذهن وأخ ً
ريا بإمكانك أن تترصف عى
طبيعتك وس�جيتكً .ك�م الطاقة الت�ي بداخلك
حال ًي�ا تمكن�ك م�ن تطوي�ر األش�ياء يف العمل
والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية.

الثور
عزيزي برج الثور،طريقك ي�زداد صعوبة أكثر
مما تصورت يف بادئ األمر ،وربما هناك شخص
يح�اول إثنائك عن خطت�ك أو حتى إحباطك .ال
تيأس انظر إىل األمر كأنه عقبة واخترب إرادتك.
دافع عن خططك وامض إىل األمام

العقرب
عزيزي برج العقرب،يجب أن تس�تعد ملواجهة
مشكالت جديدة ،فاألمور ليست جيدة يف مكان
العم�ل وأنت ال تس�تطيع إنجاز س�وى القليل.
ال تجع�ل ذلك يخيفك ،فه�ذه املراحل تجيء ثم
تذهب.

اجلوزاء
عزيزي برج الجوزاء،اليوم تمتلك الثقة لتجربة
يشء جدي�د ،ونتيج�ة لذلك ،قد تم�ر بتغيريات
ً
وأيضا
يف الحي�اة املهني�ة ويف الحالة الصحي�ة،
يف الحي�اة العاطفي�ة .لذلك ،اب�دأ بالتعامل مع
املرشوعات املُعد لها منذ مدة وارسع يف العمل.

القوس
عزي�زي ب�رج القوس،يتزاي�د طموح�ك إىل ما
ال يمك�ن تحقيق�ه ،ويف بعض األحي�ان ينتابك
التس�اؤل عن النتاج التي ق�د تحدث إذا تنازلت
ع�ن مبادئ�ك ومثل�ك العلي�ا من أج�ل تحقيق
أحالمك .ال تنجرف وراء تلك األفكار.

السرطان
عزي�زي ب�رج الرسطان،مهارات�ك التنظيمي�ة
مطلوب�ة يف العمل الي�وم ،ويمكنك جمع أفكار
زمالئ�ك وبالت�ايل تتفوق .قد يك�ون لذلك تأث ً
ريا
إيجاب ًي�ا ع�ى ثقت�ك بذاتك ،كما س�وف يالحظ
األصدق�اء ً
أيضا النزعة املتناغمة فيك حيث أنك
قادر عى جمع الشخصيات املختلفة م ًعا.

اجلدي
عزيزي برج الجدي،س�تعم أجواء من االرتياب
تس�توجب منك اتخ�اذ موقف ،وس�تجد حال ًيا
صعوب�ة يف التخيل عن طريقة تفكريك املعتادة،
بالرغ�م م�ن العواقب الس�لبية الت�ي قد تكون
نابعة من املايض.

االسد
عزي�زي ب�رج األس�د،يف الغال�ب ل�ن تصادفك
أي�ة عقبات م�ن اآلخرين ،وس�وف تتعرف عى
أش�خاص ج�دد برسع�ة وبأق�ل مجه�ود .إذا
اس�تخدمت ه�ذه املعرف�ة ،فس�وف تتحق�ق
الصداقات املجدية عى املدى البعيد.

الدلو
عزي�زي برج الدلو،تس�تعجب حال ًي�ا من مدى
س�هولة األمور؛ استخدم هذه الفرصة املحببة
ملواجه�ة أو إنه�اء الكث�ري من األم�ور وعندها
س�وف تصب�ح مس�تع ًدا ملواجهة أوق�ات أكثر
توترًا عندما تصعب األمور.

العذراء
عزيزي برج العذراء،يمكنك اليوم العمل بشكل
ّ
بناء من خ�الل الفريق ،وهذا يعني أنك س�وف
تس�تطيع تطبيق أصعب األفكار اليوم .س�وف
تتلق�ى دعمًا بش�كل خ�اص من خ�الل العمل
وكذلك حياتك الش�خصية ،أظهر حبك لآلخرين
بهدف تقوية العالقات.

احلوت
عزي�زي ب�رج الحوت،يلعب الق�در لعبته معك
وس�تجد نفس�ك أم�ام موقف لم تك�ن تتوقعه
تمامً ا ،لكن ال تبايل بذلك .إن كان باس�تطاعتنا
توقع كل يشء ،ستغيب عنا ملذات الحياة.
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جاسم غالم :أجد نفيس يف التدريب

الفيفا يدعو العراق للمشاركة يف كأس
العرب بقطر

المستقبل العراقي /متابعة
أعرب املدرب املساعد للقوة الجوية ،الدويل
السابق جاسم غالم ،عن سعادته ،لالنخراط
يف الجهاز الفني للفريق العراقي.
وق�ال غ�الم يف ترصيحات لك�ووورة
«أش�كر امل�درب القدي�ر أي�وب
أوديشو ،لثقته بي للعمل ضمن
جه�ازه الفن�ي خالل املوس�م
املقبل».
وأضاف «س�عيد بالعمل مع
أحد أفضل املدربن يف العراق،
لكس�ب خ�رة إضافي�ة يف
العمل الفني».
وتاب�ع «أرغ�ب يف العم�ل
الفني منذ ف�رتة ،أجد نفيس
يف التدري�ب ،لك�ن كلف�ت
بمهمة إداري�ة ،وبعد االنتهاء منها ،س�أركز
عىل الجانب الفني .ال أرغب يف خوض تجارب
اً
مستقبال».
إدارية
وأش�ار «الق�وة الجوي�ة فريق كب�ر وعازم

المستقبل العراقي /متابعة
أك�د االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم ،أنه
تلقى دعوة من االتح�اد الدويل (الفيفا)،
للمش�اركة يف كأس الع�رب  2021يف
قطر.
ون�ر االتح�اد العراقي ،ع�ر صفحته
عىل موقع «فيس�بوك» ،ص�ورة لخطاب
الدع�وة املرس�ل م�ن جيان�ي إنفانتينو
رئي�س الفيف�ا ،للمش�اركة يف البطول�ة
الت�ي س�تضم  22منتخب�ا عربيا ،ضمن
استعدادات قطر الستضافة كأس العالم
.2022
ويش�ارك يف البطولة ،التي تقام يف الفرتة
ب�ن نوفمر/ترين الثاني وديس�مر/
كان�ون األول الع�ام املقب�ل ،العب�ون
محليون وتلعب املنافسات خارج جدول

املباريات الدولية.
وأوضح الفيفا يف الخطاب ،أنه سيكشف

سان جريمان يعلن تفاصيل
إصابة مبايب

عن تفاصي�ل البطول�ة ونظامها
خالل وقت قريب.

إصابة تشايف بفريوس
كورونا

برشلونة حيدد رشط التخيل عن جريزمان
المستقبل العراقي /متابعة
كشف تقرير صحفي إسباني ،عن تطور جديد بشأن
مستقبل الفرنيس أنطوان جريزمان نجم برشلونة،
اً
املقبل.ووفق�ا لصحيف�ة «مون�دو
خ�الل املوس�م
َّ
ف�إن برش�لونة س�يخر الجميع،
ديبورتيف�و»،
َّ
ب�أن جريزمان لي�س للبيع.ونوه�ت «لكن حال
وصول عرض رائع ال يرفض يف س�بتمر/أيلول،
عق�ب انتهاء مش�اركة الفريق ب�دوري األبطال،
فسيس�تمع إليه النادي الكتالوني».وأش�ارت إىل َّ
أن

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن باريس س�ان جرمان ،تفاصيل إصابة العبه كيليان
مبابي ،التي تعرض لها خالل مباراة س�انت إيتيان ،أمس
الجمعة ،يف نهائي كأس فرنسا.
وأشار النادي البارييس يف بيان رسمي ،إىل أن مبابي يعاني
م�ن الت�واء يف الكاحل األيم�ن ،مع جرح كب�ر يف الجانب
الخارج�ي ،وس�يخضع لتقيي�م جديد إلصابت�ه خالل 72
ساعة.
وأوض�ح البيان أن املداف�ع تيلو كرير ال�ذي أصيب خالل
نفس املب�اراة ،يعاني من كدمة ،وتحت�اج لراحة من  4إىل
 5أيام.
يف املقاب�ل ،تع�اىف الثنائ�ي املص�اب خوان برن�ات وعبدو
ديال�و ،وسيش�ارك كل منهم�ا يف التدريب�ات الجماعي�ة،
اإلثنن املقبل.
وتع�رض مبابي لإلصابة بعد تدخ�ل عنيف من لوي برين
مداف�ع س�انت إيتيان ،ال�ذي ن�ال بطاقة حم�راء نتيجة
الخشونة.
توج البي إس جي بكأس فرنس�ا للمرة ال�  13يف تاريخه،
بفضل الهدف الذي س�جله نيمار جونيور يف شباك سانت
إيتيان ،بعد مرور  14دقيقة.

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

أك�د أويل جون�ار سولس�كاير ،م�درب
مانشس�رت يونايت�د ،أن أعضاء تش�كيلة
فريقه الشابة الحالية سيتأثرون بمايض
النادي وإنجازاته ،وسيحققون معه مزيدا
من اإلنجازات والنجاح يف املستقبل.
وحصد يونايت�د لقب ال�دوري اإلنجليزي
 20مرة ،وهو رقم قيايس لم يس�بقه إليه
أح�د ،لكنه فش�ل يف التتوي�ج باللقب منذ
رحيل مدربه األس�بق أليكس فرجس�ون
يف .2013والتش�كيلة األساس�ية الحالية
ليونايتد صاحب املركز الثالث ،هي األصغر
سنا عىل مستوى الدوري املمتاز حاليا.
وس�يحل فري�ق سولس�كاير ضيف�ا عىل

المستقبل العراقي /متابعة
أعل�ن اإلس�باني تش�ايف هرنانديز ،أس�طورة برش�لونة،
ومدرب السد القطري ،إصابته بفروس كورونا املستجد.
وكتب تش�ايف ،عر حس�ابه عىل «إنس�تجرام»« :اليوم لن
أتمكن م�ن مرافق�ة فريقي أثن�اء العودة إىل املس�ابقات
الرسمية ،لكن ديفيد باراتس سيشغل منصبي».
وأض�اف« :قب�ل بضع أي�ام ،خضعت الختب�ارات فروس
اً
وفق�ا للروتوك�ول الطب�ي ،وج�اءت النتيج�ة
كورون�ا
إيجابية».
وتاب�ع« :أنا بخر تماماً ا ،وس�أظل يف الحجر الصحي حتى
أتغل�ب ع�ىل الف�روس ،وعندما تس�مح األجه�زة الطبية
بالع�ودة ،س�أعود إىل روتيني اليومي وأعمل بش�غف أكثر
من أي وقت مىض».
وأتم« :أش�كر الجميع عىل تزويدنا بجميع وسائل الكشف
املبك�ر عن فروس كورونا ،والتي تمنع انتش�ار املزيد من
اإلصابات .أراكم قري اًبا يف مالعب كرة القدم».
ويلتقي السد مع الخور ،مساء اليوم السبت ،ضمن الجولة
 18بالدوري القطري ،يف أول مباريات الفريق منذ التوقف
يف مارس/آذار املايض؛ بسبب الجائحة.

وكان كلوب قد رصح من قبل بأنه ال ينوي تجديد عقده مع
ليفربول ،الذي ينتهي يف .2024
وحول إمكانية توليه قيادة منتخب بالده ،علق «ال أدري إن
كان يجب أن يندرج هذا األمر عىل جدول األعمال».
وتاب�ع «أنا لم أضع يف حس�باني قط أن أصبح اً
بطال للدوري
األملان�ي أو ال�كأس أو أي يشء آخ�ر ،كما أن ه�ذا لم يحدث
يف كثر من األح�وال ،وهناك يف الخ�ارج آالف املدربن الذين

اجتامع تشاوري لعمومية
االحتاد العراقي

المستقبل العراقي /متابعة

دعا محمد الهاش�مي ،نائب رئيس الهيئة
اإلدارية لنادي الطلبة ،الجمعية العمومية
لالتح�اد العراق�ي ،إىل اجتماع تش�اوري،
اإلثنن املقبل.
وقال الهاشمي لكووورة «تم دعوة الهيئة
العام�ة ،للحض�ور إىل اجتماع تش�اوري،
م�ع موافق�ة خلية األزم�ة ،وأخ�ذ كافة
التدابر الصحية من حيث التباعد الصحي
ووسائل التعقيم».
وأوضح أن االجتماع سركز عىل مناقشة
النظام األس�ايس الداخ�ي ،وتعديل بعض
الفقرات قبل إعادته إىل الهيئة التطبيعية،
إلرس�اله إىل الفيف�ا ،م�ن أج�ل تف�ادي
العقبات.
وأضاف «بعد حس�م رؤية الفيفا ،س�يتم
التصوي�ت علي�ه م�ن قبلن�ا .االجتم�اع
سيقترص عىل الهيئة العامة التي حرضت

جريزم�ان عىل مس�توى األرقام هذا املوس�م ،ليس جي اًدا،
س�يئا للغاي�ة ( 15اً
اً
هدف�ا و 6تمريرات حاس�مة) ،كما
أو
َّ
أن أمامه فرصة لتحس�ن إحصائيات�ه يف دوري األبطال.
وأوضحت َّ
أن أرقام جريزمان مع أتلتيكو مدريد يف املوسم
املايض كانت أفضل ،لكن يجب الوضع يف االعتبار أن الالعب
الفرنيس نادراًا ما تواجد يف مركزه املفضل مع برش�لونة.
وقال�ت الصحيف�ةَّ ،
إن برش�لونة يري�د العب�ن جيدين يف
املوق�ف الفردية مث�ل عثمان ديمبي ،وأنس�و فاتي ،وهو
األمر املنتظر اً
أيضا من ترينكاو (موهبة برشلونة) ،لذا لن
يمانع النادي ،رحيل جريزمان يف سبتمر/أيلول.

سولسكاير :مستقبل يونايتد مبهر ..وهذا هدفنا القريب

المستقبل العراقي /متابعة

ليس�رت س�يتي غدا األحد ،يف مباراة يمكن
أن تك�ون فاصلة يف حس�م تأهله لدوري
أبطال أوروبا يف املوسم املقبل.
ونقل�ت ش�بكة س�كاي س�بورتس ،عن
سولس�كاير ،قول�ه« :نريد منه�م (العبو
يونايت�د) أن يتعرف�وا عىل تقالي�د النادي
وتاريخ�ه وما ق�ام به الالعب�ون قبلهم..
العبو النادي السابقون خاضوا الكثر جدا
من املباريات الحاس�مة يف نهاية املوس�م
مث�ل نهائي ال�كأس ومباراة حس�م لقب
الدوري ومباراة التأهل لدوري األبطال».
وأضاف« :الالعب�ون الحالي�ون يتعلمون
ما تعرض له الالعبون الس�ابقون .فمثال
ماركوس راش�فورد أو ميسون جرينوود
كان�ا يف األكاديمي�ة ملدة طويلة وش�اهدا

كثري�ن غره�م ي�ؤدون ذلك قبله�م .لذا
فهي دروس مفيدة للغاية».
ويحتل مانشس�رت يونايتد املرك�ز الثالث
برصيد  63نقطة متفوقا بفارق كبر من
األهداف عىل تش�يليس الذي يليه والفريق

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني ،عن تطور جديد بش�أن
مس�تقبل األرجنتين�ي ليوني�ل مي�يس ،نج�م برش�لونة.
وكان�ت العديد م�ن التقارير ،قد زعم�ت مؤخراًا أن مييس

ق�د ينتق�ل إىل أحد األندي�ة اإليطالية ،بس�بب رشاء والده
اً
البيتزا.ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»،
ملنزل يف بالد
اً
فإن خورخي مييس يس�تثمر أيضا يف العقارات بإس�بانيا
والواليات املتحدة ،لكن قيامه بنفس األمر يف إيطاليا ،فجر
الكثر من الشائعات.وأشارت إىل ليونيل مييس مستمر يف

تمكنوا من هذا أكثر».
وع�ن حياته بعد اعتزاله العم�ل كمدرب ،علق «من املنطقي
أن تك�ون لديك نظرة مختلفة للحي�اة ،وأال تقف عىل الخط
الجانبي يف نهاية األس�بوع ،تحت املطر ،تتجادل مع مدربن
آخري�ن أو مع ف�رق».وكان كلوب ق�د رصح مؤخرا إلذاعة
 SWRبأنه «عازم عىل العودة إىل أملانيا بعد انتهاء مشواري،
وعىل األرجح جدا يف ماينز».

ليسرت هيدد مانشسرت يونايتد بخسارة  70مليون ًا
المستقبل العراقي /متابعة
ب�ات مانشس�رت يونايت�د مهد اًدا بخس�ارة 70
ملي�ون جني�ه إس�رتليني ،عق�ب مباراته مع
ليس�رت س�يتي ،األح�د ،يف الجول�ة األخرة من
اً
الريمرليج.ووفقا لصحيف�ة «ذا صن»
عم�ر

الريطاني�ة ،ف�إن امل�ان يونايتد س�يخرس 70
مليون إسرتليني ،إذا لم يتأهل إىل دوري أبطال
أوروب�ا يف املوس�م املقبل.ويحت�ل مانشس�رت
يونايت�د ،املرك�ز الثال�ث يف ج�دول ترتي�ب
الريمرلي�ج برصيد  63نقطة ،ويحتاج نقطة
التعادل عىل األقل يف ملعب «كينج باور» لضمان

التأهل إىل دوري األبطال.وأشارت الصحيفة إىل
أن مكاف�أة التأه�ل إىل دوري األبطال تزيد عن
نظرته�ا يف الدوري األوروبي بنحو  50مليون
جني�ه إس�رتليني.وأوضحت أن املان يونايتد
سيخرس اً
أيضا  20مليون إسرتليني من عقد
رعايته مع رشكة املالبس.

صالح خيشى التشبع ..ويتوقع السيناريو الصعب
االنتخاب�ات األخ�رة ،باإلضاف�ة إىل دعوة
ممث�ل قانوني كون أغل�ب فقرات النظام
الداخي تحتاج لتفسر قانوني».
وأشار إىل أن املؤتمر سيتضمن طرح فكرة
رف�ع ع�دد أعض�اء االتحاد املح�ي إىل 10
أعض�اء ،باإلضافة إىل الرئي�س والنائبن،
بجانب مناقشة الفقرات التي أثر حولها
الج�دل م�ن أج�ل االتف�اق عليها بش�كل
نهائي.

المستقبل العراقي /متابعة
عل�ق املرصي محمد صالح ،نجم ليفربول ،عىل
فوز فريقه بلقب الدوري اإلنجليزي املمتاز هذا
املوسم.
وقال صالح ،يف ترصيحات أبرزتها هيئة اإلذاعة
الريطاني�ة «إنه أم�ر عظيم وش�عور رائع أن
تفوز بالدوري اإلنجليزي املمتاز مع النادي بعد
 30عاماً ا من الغياب .إنه حلم أصبح حقيقة».

يتف�وق أيض�ا بف�ارق نقطة واح�دة عن
ليسرت سيتي صاحب املركز الخامس ،قبل
خ�وض الجولة األخرة من املوس�م ،ومن
ثم فإنه يدرك أن التعادل سيمنحه فرصة
الظهور يف دوري األبطال.
ورغ�م أن الفريق حق�ق تعادلن يف آخر 3
مباري�ات خاضها يف ال�دوري ،وهو جراء
ذل�ك لم يحس�م مكانه يف املرب�ع الذهبي،
إال أن سولس�كاير يعتقد أن فريقه أمامه
فرصة كب�رة للتأهل للبطول�ة األوروبية
األوىل لألندية.وختم« :كنا نتمنى الوصول
للجولة األخرة ونح�ن بحاجة للفوز عىل
ليسرت لتجاوزه .أعتقد أنني قلت هذا قبل
مدة طويلة ربما يف يناير/كانون الثاني..
كان هذا هدفنا وها نحن هنا اآلن».

مييس حيسم موقفه من اللعب يف إيطاليا

كلوب :ال أعتزم أن أكمل عقدي مع ليفربول

واص�ل األملاني يورجن كلوب ،املدير الفن�ي لنادي ليفربول،
التأكيد عىل أنه لن يستكمل عقده للنهاية مع الريدز.
ويف ترصيحات ملحطة س�كاي ،قال كلوب «مرتبط بعقد مع
ليفرب�ول مل�دة  4س�نوات ،وبالتأكيد من املنظ�ور الحايل ،ال
أعتزم أن أكمل هذا العقد عىل األقل».

ع�ىل خطف لقب الدوري ،بعد أن ف�وت كورونا علينا فرصة
التتويج بلقب املوسم املايض».
يشار إىل أن أيوب أوديشو ،غر طاقمه املساعد ،وتم التعاقد
مع حمزة هادي وجاسم غالم ،باإلضافة إىل مدرب الحراس،
هاشم خميس.

وأض�اف «نحتاج للحفاظ عىل الج�وع لدينا يف
املوس�م املقبل ،ألنه س�يكون أكثر صعوبة من
هذا العام ،ستحاول الفرق األخرى الرد والعودة
للفوز باأللقاب».
وتاب�ع «لكن أعتقد أن الجوع يس�تطيع دفعنا
مرة أخ�رى إىل الفوز باأللقاب .نأمل أن نتمكن
م�ن القيام بذل�ك ،وعلينا القتال م�ن أجل هذا،
اً
هدفا رئيس اًيا لنا».
وأن نضعه
وواصل «عندم�ا أرى الوضع اآلن ،أفكر بنفيس

للموس�م املقب�ل ،أتوق�ع أن يصب�ح
الوض�ع صع اًبا ،ألن الج�وع يقل كلما
ف�زت باأللق�اب ،نحن حققن�ا لقبي
الريمرليج ودوري أبطال أوروبا».
وأتم «بسبب هذا األمر ،علينا تغير
عقليتنا اآلن ،ويجب أن تجد أمراًا ما
يف رأسك يستطيع دفعك إىل األمام،
وأن تحافظ عىل الجوع لديك حتى
املوسم املقبل والذي يليه اً
أيضا».

صفوف برش�لونة حتى صيف  2021عىل األقل ،وإذا قرر
اً
مطلقا.
املغادرة يوماً ا ما ،فإنه لن يلعب يف الدوري اإليطايل
وذكرت صحيف�ة «الجازيتا ديللو س�بورت» أن س�تيفن
تشانج ،رئيس إنرت ميالن ،مستعد لتقديم عقد ملييس مدته
ثالث س�نوات ،براتب سنوي يبلغ  50مليون يورو.
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ربيع الكاظمي غري الدائم!

خطر االجرام الدوائي

تبق�ى مس�ؤولية مجل�س الن�واب يف النظام الربملان�ي اكرب من مس�ؤوليات بقية
الس�لطات يف إقرار الحل�ول االصعب يف مواجه�ة تحديات األس�وأ اقتصاديا حيث
م�ا زالت الحلول الفضىل ملواجهة ازمات وبائي�ة واقتصادية متفاقمة تتوقف عند
تضارب االقوال واالفعال  .الس�ؤال كيف يمكن تطبيق هذه الحلول وملاذا تتضارب
مصال�ح االحزاب املتصدية للس�لطة يف التعامل مع هذه الحل�ول؟؟ اذا كان نوري
السعيد قد ( ابتدع) أول نموذج للصندوق السيادي الستثمار ريع النفط يف خطط
طويل�ة االجل مقابل تراكم هذه األموال بعد تأميم النفط ليخرج العراق من جهل
االمية نحو خطط اقتصادية رسعان ما احرقت يف حروب عبثية بعناوين مختلفة
..ليواج�ه االقتصاد العراقي واحدة من أس�وأ نماذج الحص�ار ..ليعود ريع النفط
يرسم منهجا اسرتاتيجيا للدولة ما بعد 2003من دون أي توظيف يف إنتاج الوظائف
العامة واقترصت عىل تراكم اعداد املوظفني وامتيازات الدرجات الخاصة فضال عن
تزايد اثقال امتيازات العدالة االنتقالية التي تصل حسب الدكتور وائل عبد اللطيف
إىل اكثر من مليون وربع راتب شهري مزدوج !! ما بني اسرتاتيجية نوري السعيد
يف توظيف ريع النفط يف هندسة اقتصاد مستقبيل وبني مفاسد املحاصصة واليات
التعامل مع الوظائف الحكومية ومعادلة إدارة مخاطر األسوأ يف توالد ازمات أسعار
النف�ط وما بعد جائحة كورونا ال تحتاج إىل الكثري من التنظري األكاديمي أو أوراق
العمل التحليلية اكثر من االرادة السياس�ية واملجتمعية للتغيري الش�امل املنش�ود
وهذا يحتم ع�ىل حكومة الكاظمي الخروج من أنماط الرتويج االعالمي لحلول لم
تطبيق إىل وضع هذه الحلول عىل طاولة مجلس النواب بكل شفافية التواصل مع
الش�عب ليكون الجميع من هم يف س�احات التحرير العراقية أو يف منابر املرجعية
الدينية العليا التي بح صوتها يف طلب االصالح أو تلك النخب والكفاءات األكاديمية
واملثقف�ة يف االغلبي�ة الصامتة  ..وأيضا جمهور مفاس�د املحاصص�ة وحكومتها
العميقة وس�الحها املنفلت واالجندات االقليمية والدولية لها ...مطلوب مصارحة
الش�عب مبارشة بالحقيقة الكاملة وقرارات االصالح اإلداري واملايل للدولة  ..وعىل
مجلس النواب املوافقة عىل ه�ذه القرارات املؤملة ودعم التحول من اقتصاد الريع
النفط�ي إىل اقتص�اد الس�وق االجتماعي املفت�وح ..وما يحتم م�ن تقليص اعداد
املوظف�ني وامتيازات الدرجات الخاصة والغاء امتيازات العدالة االنتقالية وتعظيم
موارد الدولة وتقديم قيادات مفاس�د املحاصصة إىل القضاء بقرار برملاني  ...نعم
مطل�وب أن تنطل�ق عاصفة الح�رب عىل قيادات الفس�اد من قاع�ة التصويت يف
مجلس النواب فهناك ملفات عىل رفوفه العالية وأيضا إسقاط الحصانة الربملانية
عن حيان الفساد  ...ومطلوب إقرار قانون ملحكمة جنائية خاصة ملحاكمة كل من
افسد يف املال العام وكان سببا يف ازمات كربى معروفة  .يف املقابل يتطلب األمر أن
تتحول الدولة إىل إعادة هندسة اإلدارة العامة بمنهجية راسمالية الدولة من خالل
تعميم نظام الرشكات وارشاك القطاع الخاص لتوليد فرص العمل للقطاع الخاص
وتحوي�ل البطالة املقنعة إىل طاقات انتاجية بما يقلل زخم الضغوط عىل الوظائف
الحكومي�ة وتقليصها بنس�ب متوالية تتناس�ب م�ع انجازات القط�اع الخاص يف
تعزيز موارد الدولة بمش�اريع رصينة  ..كل ما تقدم يحتاج اىل شخصيات عراقية
بامتي�از لتصف�ري حقيقي لالزمات الحالي�ة ..وهم كثريون جدا فه�ذا العراق علم
البرشية أول حرف وأول قانون  ...وازالة رماد مفاسد املحاصصة بجدية حقيقية
..تجرب مجلس النواب العراقي تحويل ريع الفش�ل إىل نموذج متجدد إلدارة النجاح
..ولله يف خلقه شؤون!!!

اإلج�رام الدوائي هو مجمل الجرائم املتعلقة باألدوية ،بامل�واد الخام إلنتاج األدوية،
واألجهزة واملعدات ذات االس�تعمال الطبي وبمستحرضات التجميل ،ومستحرضات
ومكم�الت غذائي�ة مزيفة ،وإدخال ه�ذه املواد إىل نظ�ام التوزيع والتس�ويق التي
تع�رض صحة املواطن إىل الخط�ر .وفقا ً لتقارير صدرت م�ن اإلنرتبول عام ،2018
يت�وىف أكثر م�ن  1.2مليون ش�خص يف جميع أنحاء العالم س�نويا ً بس�بب األدوية
املغشوش�ة ،التي تعترب تجارة مربح�ة للغاية ،مما يجعلها أكثر جاذبية للش�بكات
اإلجرامي�ة ،وتش�ري التقدي�رات إىل أن قيمة مبيعات األدوية املغشوش�ة تصل إىل 85
مليار دوالر أمريكى س�نوياً ،وتش�ري تقدي�رات منظمة الصحة العاملي�ة إىل أن %20
م�ن األدوية يف الس�وق الدوائي مزيف�ة يف دول العالم الثالث ،يف ح�ني يعتقد أن -30
 %50م�ن األدوية املس�تخدمة لعالج الحاالت الخطرية مزيف�ة يف بعض أنحاء العالم
التي ليس لديها أنظمة رصد ومراقبة ضد الغش الدوائي .تم اكتشاف هذه املنتجات
املزيف�ة يف معظ�م دول العالم ،بم�ا فيها ال�دول املتقدمة ،وأعلن�ت منظمة الصحة
العاملية عن اكتش�اف أكثر من  900صنف مغشوش حول العالم خالل العام ،2017
وما خفي أعظم بالطبع ،لكن انتش�ار الدواء املغش�وش يف الدول املتقدمة نادر جداً،
نظرا لوجود انظمة رقابية متطورة ،وتوفر معظم األدوية هناك بأس�عار يف متناول
الجمي�ع الرتف�اع الدخل الفردي يف تلك ال�دول وتوفر أنظمة تأم�ني صحي متقدمة
للس�كان .األدوية املغشوش�ة متاجرة بآالالم الفقراء ولهذا اعتربت حس�ب منظمة
الصحة العاملية بانها جريمة منظمة .ويف ظل املشاكل التي يعاني منها العراق ،يربز
القطاع الصحي املنهار يف العراق كأحد أبرز امللفات الش�ائكة التي تشكل خطرًا عىل
صحة الشعب وحياتهم ،حيث ال تنحرص مشاكل القطاع الصحي بالجزئية املتعلقة
برتدي خدمات املستشفيات أو ضعف العناية والرقابة واإلدارة ،بل تتضاعف لتصبح
مش�كلة إدخال األدوية املغشوشة أو املنتهية صالحيتها إىل العراق مما أدى لخسائر
برشي�ة فادحة يف العراق .انت�رشت هذه األنوع من الجرائم بالعراق يف ظل الفس�اد
املتف�ي ،وس�طوة نف�وذ مراكز ق�وى حزبية ،مس�تغلني غياب الرقاب�ة والفوىض
اإلداري�ة ،وإغالق مصان�ع األدوية التي كانت تغطي أغلب احتياجات املستش�فيات
والصيدلي�ات بس�بب الفس�اد واخواته�ا ،فاتجه�وا إىل عمليات تهري�ب أدوية غري
مرخص�ة داخل منافذ الح�دود ،وأصبحت هناك مافيات مختص�ة باإلجرام الدوائي
من ساسة اىل س�مارسة ومكاتب ومذاخر وصيادلة وأطباء وكمركيون .وعىل ضوء
تزايد اإلجرام الدوائي وخطورته اآلخذة بالتزايد عىل صحة املواطن ،لقد اصبح هناك
رضورة ملحه اس�تحداث إدارة (مكافحة الجرائم الدوائية) اس�تحداث هذه الدائرة
تجعل العراق ملتزمة بمحاربة الظاهرة دوليا ً والتي تنظمها منظمة الصحة العاملية
 ،WHOوانضمامه إىل قائمة الدول التي تعمل فيها وحدات مش�ابهة ،يتيح محاربة
هذا النوع من اإلجرام بشكل أكثر نجاعة سواء يف أو عىل الصعيد الدويل ،مع توفريه
فرصة لتحس�ني مكانة ،عالقاتها وصورتها عىل املس�توى ال�دويل .مهامها محاربة
اس�تحواذ املافيات عىل املس�اعدات الدولية الت�ي تصل اىل العراق ،محاربة اس�ترياد
األدوي�ة املزيف�ة إنتاجها تصديرها واالتج�ار بها ،محاربة ظاهرة اس�تعمال أدوية
ومركب�ات كيميائية إلنتاج مخدرات خطرية ،اس�تعمال أدوية مزيفة بخالف الهدف
األصيل للدواء ،الكشف عن االدوية املنتهية الصالحية ،تقديم املشورة والرأي بالنسبة
لخط�ورة املواد التي يت�م ضبطها من قب�ل مختلف جهات تطبي�ق القانون .تتمثل
نش�اطات هذه الدائرة نش�اط مش�رتك مع جهات تطبيق القانون املختلفة :وزارة
الصح�ة وامن وطني ومخابرات والرشطة والجم�ارك ونقابة الصيادلة وغريها من
مراكز دراس�ات ومراكز بحثية والذي يش�مل أعمال تفتيش ،مداهمات وضبط ملواد
مش�بوهة يف مصالح تجارية تعمل يف مجال تس�ويق ،توزيع وبيع أدوية ومكمالت
غذائي�ة مزيفة ،جمع معلومات عن مس�تحرضات مزيفة مهربة ومرسوقة وأخرى
يتم عرضها عىل الجمهور بش�كل كاذب  ،نش�اط اس�تخباراتي الكتش�اف عمليات
تهريب ورسقة ملس�تحرضات طبية وتس�ويق مواد خطرية ،تقديم اإلرشاد ملنظمات
عام�ة ولجه�ات أكاديمية بالنس�بة لألخطار التي تلح�ق باملواطن نتيج�ة اإلجرام
الدوائ�ي  ،تقديم املش�ورة املهنية والرأي لجهات تطبي�ق القانون يف البالد بموضوع
املخدرات واملستحرضات الطبية املحظورة.
لكي نكون مع الركب العاملي بمحاربة هذه الظواهر وطنيا ،لو توفرت النية الحسنة
لدى الحكومة ان تتخذ الحكومة الخطوات التالية:
 -1اصدار امر ديواني باس�تحداث (إدارة مكافحة الجرائ�م الدوائية) ترتبط بجهاز
االمن الوطن�ي لكون مهام الجهاز الحالية لم توض�ح بقانون ،وغري واضحة املهام
ولوفرة العنارص املتفرغة ،وإقامة رشاكة بني قطاعات العمل املتش�ابة واملشرتكة،
وتتألف من مجلس تنس�يقي كما موضح انفا م�ن مختلف الوزارات املعنية ،وتتخذ
القرارات التنفيذية بشكل جماعي وليس فردي خشية من فساد بعض الفئات.
 -2يتم تاهيل هذه االدارة وعنارصها باملعهد العايل للتطوير األمني واإلداري بوزارة
الداخلية عن كيفية التحقيق بجريمة األدوية ،والتتبع للنشاطات االجرامية الدوائية
بتكنولوجيا املعلومات ،وجمع األدلة ،وإعداد دعوى قضائية تخص الدواء
 -3تش�جيع املراك�ز البحثي�ة بتقديم دراس�ات ميداني�ة عن حجم املش�كلة باملدن
العراقي�ة ،وتحدي�د الظواه�ر املرتبط�ة به�ذه الجرائم ومس�ارات تهري�ب االدوية
ومناش�ئها اىل غ�ري ذلك من االم�ور الفنية والجنائي�ة والقانوني�ة وان تكون نقابة
الصيادلة رشيكا -4يتخذ مجلس القضاء األعىل بتحديد قايض مختص بكل منطقة
استئنافية للنظر بالجرائم الدوائية.
 -5ع�دم وجود نظام صحي معلوماتي (حكوم�ة الكرتونية لوزارة الصحة والبيئة)
أدى لوج�ود ثغ�رات مهم�ة بعدم توف�ر قاع�دة بيانات ع�ن كافة االدوي�ة التي تم
اس�تريادها او االدوي�ة املنتجة محليا وان تكون متاحة ل�كل الصيدليات ،وهذه من
مهام وزارة الصحة.
 -6احي�اء مرشوع هيئ�ة الغذاء وال�دواء العراقية املعطل منذ ع�ام  2007مما أدى
غياب االسرتاتيجية الوطنية للسالمة الدوائية ،وهذه مهام مجلس النواب.

كـاريكـاتـير

الثقافـة تبحـث إعـادة االرشيـف اليهـودي
وتناقش ختصيص مبنى لعرضه

نجدة بغداد تلقي القبض عىل ( )11مطلوب ًا
بتهم خمتلفة خالل الـ  24ساعة املاضية

بغداد  /املستقبل العراقي

بغداد  /املستقبل العراقي
اعلن�ت مديري�ة نجدة بغ�داد ،أمس الس�بت ،القبض ع�ىل اربع�ة مطلوبني بتهم
مختلفة خالل ال� 24ساعة املاضية يف مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
وذك�ر بي�ان للمديري�ة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه «ق�وة من نجدة
النهروان القت القبض عىل ش�خصني يحمالن اس�لحة غري مرخصه نوع (بندقية
كالشنكوف عدد  )2ضمن منطقة النهروان إثر نشوب مشاجرة وأطالق نار».
وأض�اف انه «ت�م القب����ض عىل س�بعة متس�ولني ومخ����موري�ن اثن���ني
يعرتضان سبيل املارة».

كشف فائدة غري متوقعة للعلكة

بحث�ت وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واآلثار،
أم�س الس�بت ،إع�ادة االرش�يف اليه�ودي
وتخصي�ص مبنى لعرضه بحس�ب رشوط
إعادته للعراق.
وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه ان «وزي�ر الثقافة والس�ياحة
واالث�ار حس�ن ناظم عق�د ،اليوم الس�بت،
اجتماع�ا ً موس�عا ً م�ع رئيس هيئ�ة االثار
والرتاث وكالة محس�ن صدخ�ان واملديرين
العامني يف الهيئة ،حيث استمع ناظم لرشح
عن عمل دوائر الهيئة واملش�اكل واملعوقات
التي تعرتضها».
وق�ال صدخان بحس�ب البي�ان إن «الهيئة
وضع�ت خط�ة اس�رتاتيجية عام�ة تخص
اآلثار ،توقفت بسبب الظروف التي يمر بها
البلد» ،مطالب�ا ً «بحرص التصدي للمواضيع
املتعلقة باآلثار والرتاث بدوائر الهيئة وعدم
تكليف غ�ري املختص�ني بذلك» ،األم�ر الذي

وافق عليه وزير الثقافة.
واض�اف البي�ان ان «أم�رية عي�دان الذهب
ً
رشح�ا عن أعم�ال دائ�رة املتاح�ف العامة
وموض�وع اس�رتداد اآلث�ار واملش�اكل
واملعوقات التي اعرتضت عملية أرشفة آثار
املتح�ف العراقي ،فضالً عن تقديمها رشحا ً
ع�ن عم�ل دائ�رة املخطوط�ات والتعري�ف
بمعروضاتها».
وتطرق�ت الذه�ب إىل «موض�وع األرش�يف
اليه�ودي وآخ�ر مس�تجدات إعادت�ه م�ن
الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة» ،مؤكدة عىل
«رضورة تخصيص بناية مالئمة لعرض هذا
األرشيف بحسب رشوط إعادته للعراق».
وعرضت مدير قس�م اس�رتداد اآلث�ار وفاء
عب�د الجب�ار رشحا ً لعمل قس�م االس�رتداد
واملش�اكل الت�ي تعرتض عملها ال س�يما يف
إع�ادة االث�ار املهربة م�ن الخ�ارج وأعمال
التنس�يق م�ع وزارة الخارجي�ة العراقي�ة
والتع�اون مع االنرتبول يف مس�اعدة العراق
الس�تعادة تراثه الثق�ايف .وتاب�ع البيان انه

بـ « »1000دينار ..طفلة عراقية تبتكر ح ًال ملحاربة مرض الرسطان
قامت طفل�ة مصابة بم�رض الرسطان بجمع
تكاليف الحرب ضد املرض الخبيث.
الطفل�ة التي تتلقى العالج حاليا ً يف مستش�فى
الطفل املركزي ببغداد ،تعمل جاهدة رغم ش�دة
معاناتها مع املرض رس�م لوح�ات فنية خطت
بانامله�ا بص�ورة رائعة حمل�ت معاني جميلة
تحاكي االمل بغد جديد يخلو من هذا املرض.
وقررت هذه الطفلة جمع تكاليف الحرب ضد
ه�ذا امل�رض الخبيث من خالل ع�رض لوحاتها
للبيع مقابل { }1000دينار للوحة الواحدة.

أكدت الدكتورة أنتونينا س�تارودوبوفا ،خبرية التغذية املس�تقلة يف وزارة
الصحة بمدينة موس�كو ،أن مضغ العلكة يمكن أن يس�اعد عىل تسهيل
عملية فقدان الوزن الزائد.
ويزيد مضغ العلكة من نظافة تجويف الفم بحس�ب الخبرية التي قالت:
“هن�اك معلوم�ات تس�تعرض فاعلية مض�غ اللبان يف تخفي�ض الوزن.
فعن�د البعض تنخفض الش�هية عن�د مضغهم اللبان بص�ورة منتظمة،
ويقل تناول الوجبات الخفيفة ،بس�بب انش�غال الفم وكذلك نتيجة تغري
املذاق”.
وأضاف�ت س�تارودوبوفا “عض�الت املضغ ،ق�ادرة عىل حرق الس�عرات
الحرارية .وتكرار حركات املضغ يساعد عىل استقرار الحالة العاطفية”.
ويحفز مضغ العلكة إفراز اللعاب ،حيث أضافت الخبرية “اللعاب له تأثري
إيجاب�ي يف تنظيف الفم من بقايا الطعام .واحتواء اللعاب عىل مواد تمنع
تكاثر البكترييا يف تجويف الفم ،يس�اعد يف الوقاية من تس�وس األس�نان
وينعش التنفس” .وتحذر الخبرية من مضغ العلكة بصورة زائدة لفرتات
طويلة ،ألنه قد يلحق الرضر بالش�خص حيث يؤدي إىل تآكل واس�تهالك
حشوات وتيجان األسنان.

العراقـي

«تمت مناقشة اجتماع الوزير املرتقب الذي
تنظمه اإلسيس�كو بالتعاون مع جمهورية
م�رص العربي�ة يف ال�  28من الش�هر الحايل
وتثبي�ت املالحظ�ات ع�ىل البي�ان الختامي
لالجتماع».
وقدم مدي�ر دائرة االثار العام�ة أياد كاظم
عرضا ً لعم�ل الدائرة وأقس�امها بما يف ذلك
عدد األبني�ة الرتاثية املعلنة وغري املعلنة عن
تراثيته�ا ونتائ�ج املس�وحات الرتاثية التي
تقوم بها واملش�اكل التي تع�رتض إكمالها
بش�كل كيل .كم�ا تم�ت مناقش�ة موضوع
مواقع الرتاث العاملي وتحديدا ً مدينة آش�ور
ورضورة معالجة املوق�ف فيها بعد اإلعالن
من قبل وزارة املوارد املائية استئناف العمل
يف س�د املوص�ل ورضورة التنس�يق إلنق�اذ
املواق�ع االثرية ،إضافة إىل عرض مش�اريع
انضم�ام الع�راق اىل ع�دد م�ن االتفاقيات
ومنه�ا اتفاقي�ة اليوني�دروا والربوتوك�ول
الثان�ي التفاقية الهاي وبيان الرأي النهائي
يف االنضمام إليها من عدمه.

وتتزاي�د وت�رية اإلصابة ب�األورام الرسطانية يف
عدد من امل�دن العراقية خاص�ة الجنوبية منها
كالبرصة والغربية كالفلوجة ،بسبب ما تعرضتا
له من قص�ف باألس�لحة املحرم�ة دوليا خالل
الحروب التي مر بها الع�راق يف العقود األخرية.
كم�ا أدت الح�رب عىل داع�ش االرهاب�ي وعدم
االس�تقرار يف الس�نوات األخرية اىل نزوح ماليني
العراقي�ني يف ظل غياب نظ�ام الرعاية الصحية
وش�ح االدوية اىل زيادة نس�بة االصابة بمرض
الرسطان خاصة بني صفوف االطفال.

السمنة تزيد خماطر الوفاة بكورونا

ح�ذر تقرير لهيئة الصحة العام�ة يف إنجلرتا،
الس�بت ،م�ن أن ال�ذي يعان�ون الس�منة أو
الزي�ادة يف الوزن ،معرض�ون أكثر من غريهم
لخط�ر الوف�اة أو االعت�الل الش�ديد ،وذلك يف
ح�ال إصابتهم بم�رض كوفي�د .19-وذكرت
هيئ�ة الصحة العامة أن البيان�ات أظهرت أن
م�ن ي�رتاوح لديهم م�ؤرش كتلة الجس�م بني
 30و 35يزي�د بينه�م خطر الوف�اة بكوفيد-
 19بنس�بة  40يف املئة ،بينما زادت النس�بة إىل
 90يف املئ�ة بني من يرتف�ع لديهم مؤرش كتلة
الجس�م ع�ن  .40و ُيصنف األش�خاص الذين
يزيد مؤرش كتلة أجس�امهم عن  30عىل أنهم

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

مصابون بالس�منة ،وبحس�ب هيئ�ة الصحة
العام�ة ف�إن  63يف املئ�ة تقريبا م�ن البالغني
يف إنجل�رتا يعان�ون من زي�ادة يف الوزن أو من
الس�منة .وتعليقا عىل النتيج�ة التي توصلت
إليه�ا هيئة الصحة العامة ،قالت كبرية خرباء
التغذي�ة بالهيئة ،أليس�ون تدس�تون“ :الدليل
الحايل نّ
يبني بوضوح أن زيادة الوزن أو السمنة
تزي�د خطر اإلصابة باعتالل خط�ري أو الوفاة
بس�بب كوفي�د 19-أو العدي�د م�ن األمراض
األخ�رى امله�ددة للحي�اة” ،حس�بما نقل�ت
“روي�رتز” .وكان رئي�س ال�وزراء الربيطاني
بوريس جونس�ون قد ق�ال الجمعة ،إنه يجب

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

عىل الناس إنقاص وزنهم ،وأشارت تقارير إىل
احتمال فرض قيود هذا األس�بوع عىل اإلعالن
عن األطعمة غري الصحية بربيطانيا .واعتربت
أس�تاذة األنظم�ة الغذائي�ة وصحة الس�كان
يف جامعة أكس�فورد ،س�وزان جي�ب ،أنه من
امله�م “إقرار جونس�ون بمدى أزم�ة الصحة
العام�ة الت�ي تواجهها بريطاني�ا فيما يتعلق
بمس�ألة الس�منة” .وقالت جيب التي راجعت
تقرير هيئ�ة الصحة العامة للصحفيني“ :لقد
برز هذا األمر بس�بب كوفيد .19-هذه مسألة
نعرفها منذ فرتة لكنها لم تصل قط إىل صدارة
قائمة أولويات عمل الحكومة”.
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مرشوب «ذهبي» ثبت أنه يساعد
عىل النوم اجليد لي ًال!

هناك أسباب ال حرص لها تجعل بعض الناس يكافحون من أجل الحصول
عىل ما يكفي من النوم ،ولكن تدابري رسيعة وفعالة يمكن اتخاذها إلعادة
دورة النوم إىل طبيعتها.
وثبت أن تركيبات غذائية معينة تس�اعد عىل محارب�ة نقص النوم .ويعد
الحليب الذهبي أحد املرشوبات التي اكتسبت اهتماما كبريا ،وهو مرشوب
هندي تقلي�دي يتكون من الحليب الس�اخن والكرك�م املطحون ،إلضفاء
اللمس�ات الذهبي�ة علي�ه .ويوجد بعض األدلة املش�جعة ع�ىل أن الحليب
الدافئ وحده ،قد يساعدك عىل النوم بشكل أفضل أثناء الليل.
ويحت�وي الحليب عىل الرتبتوف�ان ،وهو مقدمة للميالتون�ني – الهرمون
األسايس الذي ينظم دورة النوم واالستيقاظ يف الجسم .كما يتميز الكركم
بأنه غني بمركب الكركمني ،الذي ثبت أنه يخفف بعض آثار الحرمان من
النوم ،ويعالج بأمان أعراض القلق واالكتئاب.
ووجدت دراس�ة أجريت عىل الفرئان ،أن  72ساعة من الحرمان من النوم
أدت إىل فقدان الوزن ،والسلوك الشبيه بالقلق ،والتلف التأكسدي.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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