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«كورونا» خيلف جيش من العاطلني عن العمل يف العراق
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ بغداد ينسق
مع األقضية والنواحي إلنشاء معامل
ص3
فرز وتدوير النفايات

وزيـر الـصـحـة
يتـوقـع ختطـي أزمـة كـورونـا
ص3
هناية أيار املقبل

كشفت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق ،أمس
االثنني ،أن أكثر التأثريات السلبية لوباء كورونا
عىل العراقيني هي تأجيل العام الدرايس وفقدان
سبل كسب العيش والتأثريات املالية ،فيما أكدت
ان الحال�ة املتعلق�ة بالتوظي�ف عىل املس�توى
الوطني «سيئة جداً» إذ أن حوايل  68يف املئة من
س�كان النواحي أفادوا بأنه�م فقدوا وظائفهم
ويواجهون مشاكل مالية نتيجة لذلك.
وتحدث�ت املنظم�ة يف تقري�ر اطلع�ت علي�ه
«املستقبل العراقي» عن االثار االجتماعية لوباء
«كورونا» يف العراقي ،وقالت أنها اكملت دراسة
تحل�ل فيه�ا حال�ة خدم�ات الرعاي�ة الصحية
ومس�تويات الوع�ي الع�ام والحص�ول ع�ىل
الخدمات والقيود املفروضة عىل الحركة واألثر
االقتصادي الع�ام لوباء «كورونا» املس�تجد يف
جميع أنحاء البالد.
وأش�ارت املنظم�ة الدولي�ة اىل ان�ه ت�م جم�ع
البيانات الخاصة بالدراس�ة من قبل مصفوفة
تتبع النزوح التابعة للمنظم�ة الدولية للهجرة
يف  401ناحي�ة عرب محافظ�ات العراق الثماني
عرشة.
وقال�ت انه يف أوائل نيس�ان الح�ايل أجرت فرق
التقييم واالس�تجابة الرسيعة التابعة للمنظمة
الدولي�ة للهج�رة يف الع�راق مقاب�الت هاتفية
مع ش�بكتها الراس�خة من م�زودي املعلومات
الرئيسيني التي تش�مل قادة املجتمع ،مختاري
املناطق ،السلطات املحلية والقوات األمنية.

التفاصيل ص2

املساءلة والعدالة تعلن تدقيق أسامء ( )٢٨مرشحا لشغل وزارات يف احلكومة اجلديدة وتؤكد :سجلهم نظيف

سـانـا :قـوات امـريكيـة تنقـل دفعـة مـن الدواعـش إلـى العـراق

ص2

ص2

الكـاظمـي يلتقـي العـالق وعـالوي ويـؤكـد:
األزمة االقتصادية جادة وخطرية

بغداد  /المستقبل العراقي
عقد رئيس ال�وزراء املكلف مصطفى
الكاظم�ي ،أم�س اإلثن�ني ،اجتماعني
ناقش�ا ملف فريوس كورونا والوضع
االقتصادي يف العراق.
وذك�ر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء
املكلف ،يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نسخة منه أن االخري «استقبل بمكتبه
يف الق�ر الحكوم�ي الي�وم وزي�ر
الصح�ة والبيئة جعفر صادق عالوي،
ومحاف�ظ البنك املرك�زي عيل العالق،
كال عىل انفراد».

الصحة العاملية :جائحة «كورونا» لن تنتهي قريب ًا
بغداد  /المستقبل العراقي

ح�ذر مدير منظمة الصحة العاملي�ة ،أمس االثنني ،من أن
جائح�ة فريوس كورونا املس�تجد لن تنته�ي قريباً ،فيما
عرب ع�ن «قلق�ه العميق» م�ن التأثري الناج�م عن تعطل
الخدمات الصحية العادية ،ال سيما عىل األطفال.
وقال املدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيربيسوس،
يف مؤتمر صح�ايف ،يف جنيف« ،الجائحة أبعد ما تكون عن
االنته�اء» ،مضيف�ا أن املنظم�ة قلقة إزاء تزاي�د منحنى
اإلصاب�ة بالف�ريوس يف إفريقي�ا ورشق أوروب�ا وأم�ريكا
الالتيني�ة وبع�ض الدول األس�يوية .وتابع قائ�ال «أمامنا

حمافظ واسط:
هناك قرار بفتح منافذ املحافظة
احلدودية يومني يف األسبوع
ص3

واش�ار اىل أن «الكاظم�ي بح�ث م�ع
وزي�ر ال���صح���ة ،تط�����ورات
الوض�ع الصح�ي يف عم�وم الب�الد
واالطمئ����نان عىل سالمة إجراءات
مواجهة جائحة كورونا ومنع تفشيه
بني امل����واطنني والنتائج املتحققة،
والتأك����ي�د ع�ىل أهمي�ة االلت�زام
باإلرش�ادات والتوجيه�ات الصحي�ة
لحماي�ة املواطن�ني الص�ادرة ع�ن
الجهات املختصة».
واض�اف أن الكاظم�ي «بح�ث م�ع
محافظ البنك املركزي العراقي الواقع
االقتص�ادي وامل�ايل يف ظ�ل جائح�ة

كورون�ا وانخف�اض ال�واردات نتيجة
تراجع أسعار النفط العاملية».
وش�دد الكاظمي ،وفق البيان ،عىل ان
«األزم�ة االقتصادي�ة الت�ي يواجهها
الع�راق ج�ادة وخط�رية ،ويج�ب
مواجه�����ته�ا م�ن خ�الل خط�ط
وإج�����راءات فاعل�ة ،وبما يضمن
اس�تقرار األوض�اع االق�����تصادية
واملعيشية للمواطنني».
إىل ذل�ك ،اكد رئي�س مجل�س الوزراء
املكل�ف س�عيه لتش�كيل حكوم�ة
بمستوى االزمات وحلولها.
وق�ال الكاظمي يف تغري�دة عىل تويرت

ُ
تص�����ديت لها
إن «املسؤولية التي
يف هذا الظ�����رف العصيب ووس�ط
تحدي�ات اقتصادية وصحي�ة وأمنية،
هي مس����ؤولية وطنية والحكومة
الت�ي أس�عى إىل تش�ك����يلها يجب
أن تك�ون بم���س�توى األزم�ات
وحلولها».
واض�اف ان�ه» ع�ىل الجمي�ع وض�ع
مصلحة الع�راق يف األولوي�ة» ،مؤكدا ً
ُ
»:أقب�ل الضغ�وط فق�ط عندما تدعم
مسار الدولة ،وأرفض أي ضغط هدفه
تقويض الدولة».

التفاصيل ص2

قائد عمليات البرصة :األحداث التي شهدهتا مناطق شامل املحافظة لن متر مرور الكرام

طري�ق طويلة والكثري م�ن العمل» .وأضاف ،اس�تنادا إىل
التحال�ف العامل�ي للقاح�ات والتحصني ،فإنه ت�م اإلبالغ
ع�ن وج�ود نق�ص يف لقاحات األم�راض األخ�رى ،يف 21
دولة ،بس�بب القيود املفروضة عىل الحدود نتيجة جائحة
كورونا .وأش�ار إىل أن «ع�دد حاالت اإلصاب�ة باملالريا قد
يتضاع�ف يف دول إفريقي�ا جنوب الصح�راء ...يجب عدم
ح�دوث ذلك .نعم�ل مع ال�دول لدعمه�ا» .واعت�رب مدير
منظمة الصح�ة العاملية أنه «كان عىل العالم االس�تماع»
إىل املنظمة التي حذرت من فريوس كورونا املس�تجد منذ
نهاية يناير ،مش�ددا عىل أن السلطات الصحية العاملية ال
يمكنها إجبار الدول عىل تنفيذ توصياتها.

حمافظة بغداد حتدد سعر األمبري لالشرتاك الذهبي بـ( )٩آالف وحتذر املخالفني

العتبة العباسية تنجز البناية الثالثة يف مستشفى اهلندية ملواجهة «كورونا»

الكهرباء تعلق
عىل اإلعفاء االمريكي باسترياد
الغاز من إيران
ص3

وزير التخطيط يوقع عقد عمل مع
القطاع اخلاص ضمن املرشوع الوطني
لتشغيل الشباب يف الديوانية
ص3

«وشم » حيرم العب
اسود الرافدين من االحرتاف
يف اخلليج
ص7

ص2

ص2

ص3

حمافظة بغداد حتدد سعر األمبري لالشرتاك الذهبي بـ( )٩آالف وحتذر املخالفني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

حددت محافظة بغداد ،أمس االثنني ،س�عر األمبري وساعات التشغيل للمولدات
األهلية والحكومية لش�هر أيار املقبل ،مشددة عىل فرض عقوبات قانونية بحق
املخالفني.
وبحسب بيان للمحافظة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،فان «سعر األمبري
للمولدات األهلية والحكومية حدد ب�( )٦آالف دينار للتشغيل من الساعة ال ١٢
ظهرًا وحتى الخامسة فجرًا ،يف حني حدد سعر ( )٩آالف دينار لالمبري (للتشغيل
الذهبي) ( )٢٤ساعة».
واش�ارت اىل «رضورة تع�اون الجمي�ع وتوجيهه�ا رؤس�اء الوح�دات االدارية
(الناحي�ة والقائممقامي�ة) بإلزام مختاري املناطق بمتابعة عمليات التش�غيل
والت�زام اصح�اب املول�دات بالتعليمات م�ع رفع قوائ�م بأس�ماء املخالفني اىل
املحافظة وبالتنسيق مع القوات األمينة ليتم اتخاذ اإلجراءات القانونية».
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المستقبل العراقي  /عادل الالمي

كش�فت املنظم�ة الدولي�ة للهج�رة يف
العراق ،أمس االثن�ني ،أن أكثر التأثريات
السلبية لوباء كورونا عىل العراقيني هي
تأجيل العام الدرايس وفقدان سبل كسب
العي�ش والتأثريات املالية ،فيما أكدت ان
الحالة املتعلقة بالتوظيف عىل املس�توى
الوطني «س�يئة جداً» إذ أن حوايل  ٦8يف
املئ�ة من س�كان النواحي أف�ادوا بأنهم
فق�دوا وظائفه�م ويواجهون مش�اكل
مالية نتيجة لذلك.
وتحدث�ت املنظم�ة يف تقري�ر اطلع�ت
علي�ه «املس�تقبل العراق�ي» ع�ن االثار
االجتماعي�ة لوباء «كورونا» يف العراقي،
وقال�ت أنه�ا اكمل�ت دراس�ة تحل�ل
فيه�ا حال�ة خدم�ات الرعاي�ة الصحية
ومس�تويات الوعي العام والحصول عىل
الخدمات والقيود املفروضة عىل الحركة
واألث�ر االقتصادي العام لوباء «كورونا»
املستجد يف جميع أنحاء البالد.
وأشارت املنظمة الدولية اىل انه تم جمع
البيان�ات الخاص�ة بالدراس�ة م�ن قبل
مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة
الدولي�ة للهج�رة يف  ٤0١ناحي�ة ع�ر
محافظات العراق الثماني عرشة.
وقال�ت انه يف أوائل نيس�ان الحايل أجرت
فرق التقييم واالس�تجابة الرسيع�ة التابعة للمنظمة
الدولية للهجرة يف العراق مقابالت هاتفية مع شبكتها
الراس�خة من مزودي املعلومات الرئيسيني التي تشمل
ق�ادة املجتم�ع ،مخت�اري املناطق ،الس�لطات املحلية
والقوات األمنية.
وأوضح�ت ان�ه عندم�ا طلب م�ن م�زودي املعلومات
الرئيسيني باإلبالغ عن أهم ثالث قضايا رئيسية بحسب
تصوراتهم قد تس�ببها أزمة فريوس كورونا املس�تجد
يف نواحيهم ،فكانت أكثر املش�اكل التي تم اإلبالغ عنها
ه�ي تأجيل العام الدرايس (تم اإلب�الغ من ِقبل مزودي
املعلومات الرئيسيني بنس�بة  ، )%8٩يليه فقدان سبل
كس�ب العيش (بنسبة  )%8١والتأثريات املالية (بنسبة
.)%٤٤
واعت�رت املنظم�ة الحال�ة املتعلق�ة بالتوظي�ف عىل
املس�توى الوطني س�يئة جدا اذ ان ح�وايل  ٦8يف املائة
م�ن النواحي ،أفاد فيها مزودو املعلومات الرئيس�يون

بأن غالبية س�كانها فقدت وظائفها وتواجه مش�اكل
مالية نتيجة لذلك.
وبينت ان هذه املشكلة هي األكثر حدة يف االنبار (%٩٦
حس�ب تقارير مزودي املعلوم�ات) البرصة ( ،)%٩٤و
ده�وك ( )٩٤%يف حني أفاد  ٤باملائ�ة فقط من مزودي
املعلومات الرئيس�يني املتواجدين يف بغداد ونينوى ،بأن
غالبية األشخاص يف نواحيهم يمكنهم العمل من املنزل
وال يزالون يتلقون رواتبهم.
وأف�اد مزودو املعلومات الرئيس�يون يف  88يف املائة من
النواح�ي ،أن بعض الفئات الس�كانية تتأثر بش�دة أي
أكثر م�ن غريها بفرض حظر التجول بس�بب فريوس
«كورون�ا» ،وأكثر ثالث فئ�ات تأثرا ً ه�م العمال الذين
يعملون باألجر اليومي ،يليهم األشخاص النازحون ثم
املسنون.
ويف  73يف املائ�ة م�ن النواحي ،أفاد م�زودو املعلومات
الرئيس�يون أنه يتم وضع مخصصات ملساعدة الفئات
األكثر تأثراً ،حيث تأتي معظم املس�اعدات من املجتمع

املضيف ،تليها الحكومة الوطنية ثم الحكومة املحلية.
ويف ه�ذا الص�دد ،ق�ال رئي�س بعث�ة املنظم�ة الدولية
للهج�رة يف العراق ج�ريارد وايت« :لق�د أعطتنا نتائج
هذه الدراس�ة نظرة قيم�ة إىل الطبيعة املتطورة لوباء
 ١٩-COVIDيف الع�راق وإىل أي م�دى تأث�رت الحي�اة
اليومي�ة بهذا الوباء» .وأض�اف «إن وجود قاعدة قوية
لألدلة س ُيفيد يف استجابتنا لدعم املهاجرين والنازحني
واملجتمعات املضيفة وبقية السكان املترضرين بشكل
أفضل».
وتش�ري البيانات إىل أن غالبية عيادات الرعاية الصحية
العام�ة مفتوحة ويمكن الوصول إليها يف جميع أنحاء
الب�الد ،ولكن ق�د يعاني س�كان محافظ�ات ذي قار،
البرصة ،وميس�ان م�ن صعوبة أك�ر يف الحصول عىل
خدم�ات الرعاي�ة الصحية عن�د الحاجة (م�ع اإلبالغ
عن إغ�الق العيادات العام�ة يف  ،%١8 ،%٤0و  %١3من
النواح�ي ع�ىل الت�وايل) .أما العي�ادات واملستش�فيات
الخاصة فليس من الس�هل الوصول إليها عىل املستوى

الوطن�ي ،ويق�ال إنه�ا أغلق�ت يف  ٤3يف
املائة من النواحي.
واتباع�ا ً لألوام�ر الحكومي�ة بتقيي�د
الحركة ،تؤكد نتائج الدراسة بأن املدارس
ومعظ�م الخدم�ات الحكومية يف جميع
أنح�اء الب�الد مغلق�ة ،وكذل�ك خدمات
الدعم النفيس واالجتماعي مغلقة أيضا ً
إىل حد كبري أو غري متوفرة.
وبحس�ب م�ا ورد ،تحظ�ى أوامر حظر
التج�ول الوقائي الذي تفرضه الحكومة
باح�رام كب�ري يف جمي�ع أنح�اء البالد،
حيث أفادت مؤرشات مزودي املعلومات
الرئيسيني بأن  7٦يف املائة من النواحي،
غالبي�ة س�كانها يظل�ون يف منازله�م
ويلتزمون بحظر التجوال.
لكن املنظم�ة اس�تدركت بالقول «ومع
ذل�ك ،هن�اك بعض املحافظ�ات حيث ال
يلت�زم س�كانها بأوامر حظ�ر التجوال
بشكل جيد وهذا یعد مصدر قلق خاصا
يف بغ�داد ،حي�ث أفاد م�زودو املعلومات
الرئيس�يون ب�أن  ١5يف املائ�ة فقط من
النواحي ،تلتزم غالبية س�كانها بأوامر
حظر التجوال وتظل يف املنزل».
ويف هذا الصدد ،قالت روز ماري املنسقة
يف برنام�ج مصفوف�ة تتب�ع الن�زوح يف
املنظمة الدولية للهجرة يف العراق «خالل
هذه األوق�ات الغامض�ة ،عندما تكون
البيانات األساسية حول تأثري الوباء شحيحة ،أعطتنا
هذه الدراس�ة بالفع�ل بعض املؤرشات ح�ول الوضع
الح�ايل للخدم�ات املتاحة ،فضال عن أكثر االنش�غاالت
ً
شيوعا بني املجتمعات العراقية املتنوعة».
واكمل�ت منس�قة املنظم�ة الدولي�ة للهج�رة حديثها ً
بالق�ول «هناك أوجه التش�ابه واالخت�الف التي يجب
مالحظتها بني املحافظات ،والتي تؤكد أنه يجب إعطاء
األولوية للمنهج املس�تهدف .وبينم�ا نواصل يف تطوير
خطط االستجابة القصرية واملتوسطة والطويلة األجل،
س�يكون هذا النوع من املعلومات مهما ً جدا وحاسماً.
يش�ار اىل ان الدول�ة العراقي�ة تعاني من ازم�ة مالية
صعب�ة حاليا قد تق�ود اىل تخفيض مرتب�ات  ٦ماليني
موظف عراقي رسمي بس�بب هبوط اسعار النفط بل
وعدم وجود من يش�ري النفط العراقي بسبب ارتفاع
مخ�زون بعض الدول التي اش�رت كمي�ات كافية من
النفط وكذلك لتفيش وباء كورونا.

أكد سعيه لتشكيل حكومة مبستوى األزمات وحلوهلا

الكاظمي يلتقي العالق وعالوي ويؤكد :األزمة االقتصادية جادة وخطرية
بغداد  /المستقبل العراقي
عق�د رئي�س ال�وزراء املكل�ف مصطف�ى
الكاظمي ،أمس اإلثنني ،اجتماعني ناقش�ا
ملف ف�ريوس كورونا والوضع االقتصادي
يف العراق.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئيس ال�وزراء
املكل�ف ،يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه أن االخ�ري «اس�تقبل بمكتبه

احلـشـد والقـوات االمـنـيـة
يرشعان بعملية (رمضان األوىل)
لتطهري صحراء االنبار
بغداد  /المستقبل العراقي
انطلق�ت ق�وات الحش�د الش�عبي
والجي�ش العراق�ي وح�رس الحدود،
بعملي�ة مش�ركة لتطه�ري صح�راء
عكاش�ات باتج�اه الح�دود العراقية
السورية.
وق�ال مع�اون قائ�د عملي�ات االنبار
للحش�د احمد نرص الله يف بيان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ان
“ق�وات الحش�د الش�عبي والجي�ش
العراق�ي وح�رس الح�دود ،االثن�ني،
رشع�ت بعملي�ة مش�ركة لتطه�ري
صح�راء عكاش�ات باتج�اه الحدود
العراقية السورية “ ،مبينا ان “العملية
نف�ذت عق�ب ورود معلوم�ات تفي�د
بعودة نش�اط الخاليا النائمة لداعش
يف املناطق الواقعة خلف عكاشات”.
واض�اف ن�رص الل�ه” بتنس�يق ع�ال
بني الجيش والحش�د وحرس الحدود
تس�تهدف العملية مناطق تعد رخوة
امنيا حيث سيتم تأمينها”.

يف الق�رص الحكوم�ي اليوم وزي�ر الصحة
والبيئ�ة جعف�ر صادق ع�الوي ،ومحافظ
البن�ك املرك�زي ع�ي الع�الق ،كال ع�ىل
انفراد».
واش�ار اىل أن «الكاظم�ي بح�ث مع وزير
الصحة ،تطورات الوضع الصحي يف عموم
الب�الد واالطمئن�ان عىل س�المة إجراءات
مواجهة جائحة كورونا ومنع تفشيه بني
املواطنني والنتائج املتحققة ،والتأكيد عىل

أهمية االلت�زام باإلرش�ادات والتوجيهات
الصحي�ة لحماية املواطن�ني الصادرة عن
الجهات املختصة».
واض�اف أن الكاظمي «بح�ث مع محافظ
البنك املركزي العراق�ي الواقع االقتصادي
وامل�ايل يف ظ�ل جائحة كورون�ا وانخفاض
ال�واردات نتيج�ة تراج�ع أس�عار النف�ط
العاملية».
وش�دد الكاظم�ي ،وف�ق البي�ان ،ع�ىل ان

«األزمة االقتصادي�ة التي يواجهها العراق
ج�ادة وخط�رية ،ويج�ب مواجهته�ا من
خالل خطط وإجراءات فاعلة ،وبما يضمن
اس�تقرار األوضاع االقتصادية واملعيش�ية
للمواطنني».
إىل ذلك ،اكد رئي�س مجلس الوزراء املكلف
سعيه لتش�كيل حكومة بمستوى االزمات
وحلولها.
وق�ال الكاظم�ي يف تغريدة ع�ىل توير إن

ُ
تصديت لها يف هذا الظرف
«املسؤولية التي
العصي�ب ووس�ط تحدي�ات اقتصادي�ة
وصحي�ة وأمنية ،ه�ي مس�ؤولية وطنية
والحكومة التي أس�عى إىل تش�كيلها يجب
أن تكون بمستوى األزمات وحلولها».
واض�اف انه» عىل الجمي�ع وضع مصلحة
العراق يف األولوية» ،مؤكدا ً
ُ
»:أقبل الضغوط
فق�ط عندما تدعم مس�ار الدولة ،وأرفض
أي ضغط هدفه تقويض الدولة».

رئيس املؤسسة كشف عن مليون قيد لبعثيني واتهم كردستان بإيواء «أزالم البعث»

املساءلة والعدالة تعلن تدقيق أسامء ( )٢٨مرشح ًا لشغل وزارات يف احلكومة اجلديدة وتؤكد :سجلهم نظيف
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن رئيس هيأة املساءلة والعدالة باسم البدري تدقيق ثالث
قوائ�م تتضمن أس�ماء مرش�حة للكابينة الوزارية أرس�لت
من رئيس الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي ،وفيما كش�ف
عن وج�ود اكثر من مليون قيد يتعل�ق بالبعثيني ،اتهم اقليم
كردستان بايواء أزالم النظام املباد.
وقال البدري ،يف ترصيح صحفي ،إن «هيأة املساءلة والعدالة
انهت عملية التدقيق لألسماء املرسلة من قبل الكاظمي التي
تضمن�ت القائمة االوىل  ١7وزيرا ً ث�م ارفقت بقائمة تتضمن
اربعة اس�ماء بعدها ب� 7أس�ماء ومن املمكن إضافة أسماء
أخرى» ،مبينا ً أن جميع االس�ماء املرسلة لم يؤرش عليها من
حيث اجراءات املساءلة والعدالة».
واضاف أن «املكلف االول محمد توفيق عالوي ارسل يف حينها
قائمة ب� ٤0مرشحا ً وكانت جميعها سليمة يف حني لم يرسل
املكل�ف الثاني(عدن�ان ال�زريف) اي قائمة تخص املرش�حني
للكابينة الوزارية قبل اعتذاره عن التكليف».
اوضح البدري ان آلية تدقيق االسماء املرسلة من قبل املكلف
يتضم�ن طلب االس�م الرباع�ي والتول�د ومحل الس�كن يتم
مطابقتها بقاعدة البيانات املتوفرة عن الهيأة لجميع الكادر
الحزبي قبل  ٢003وجميع منتس�بي االجهزة االمنية ،مؤكدا
ان مدة التدقيق ال تتعدى الساعتني».
واش�ار اىل ان اج�راءات املس�اءلة والعدال�ة قانونية منظمة

بقان�ون وج�زء من مه�ام عملها تدقيق اس�ماء املرش�حني
للمناص�ب العلي�ا ،موضح�ا ان املس�ؤول ال�ذي تنطبق عليه
اجراءات املساءلة والعدالة يمنع من الرشيح.
ولفت البدري اىل ان عملية االستثناءات من اجراءات املساءلة
والعدالة مس�ألة قانونية بعيدا عن االجته�اد ،مبينا ان املادة
ال� ١٢من قانون املس�اءلة يس�مح للوزي�ر املختص بتقديم
طلب للتنس�يق مع مجلس الوزراء يتضمن استثناء االسماء
املرفقة يوض�ح الحاجة الرضوري�ة لخدماته لتت�م املوافقة
عليها وفق آليات محددة.
وقال البدري ان قانون املس�اءلة والعدال�ة الجديد رقم ()١0
لس�نة  ٢008نظم آلية التعاون بش�كل تفصي�ي عن قانون
اجتثاث البعث الذي عمل به بآليات غري واضحة ،وحدد حقوق
الفئ�ات املش�مولة م�ن بينها اعادت�ه للوظيفة بمس�تويات
م�ن حيث االعادة واالحال�ة اىل التقاعد عىل ان يس�تثنى منه
الفدائيون يف زمن النظام املباد.
وبني ان «قانون املس�اءلة والعدالة منع مشاركة البعثيني يف
ادارة الدولة لكنه ضمن الحقوق والواجبات من حيث االعادة
واالحال�ة اىل التقاع�د» ،الفت�ا اىل ان القان�ون الجدي�د رس�م
االج�راءات ووض�ع اليات للطع�ن والذه�اب اىل القضاء وما
يصدر منه يصبح ملزما.
واك�د ان هيأة املس�اءلة والعدالة لم تدق�ق الكابينة الوزارية
لحكوم�ة عبد امله�دي والتي تضمنت مرش�حني مش�مولني
بإجراءات املس�اءلة والعدالة من بينها وزير االتصاالت نعيم

الربيع�ي والذي يش�كل مخالفة قانونية وكل م�ا ترتب عليه
م�ن قرارات اثن�اء اس�تيزاره تعت�ر باطلة ،محمل�ة رئيس
الوزراء املسؤولية .ونفى البدري صحة ماينقل عن استخدام
هي�أة املس�اءلة كأداة ضغط من قب�ل القوى الش�يعية ضد
الكت�ل االخ�رى ،مبينا ان املناطق الس�نية املس�تفيدة االكثر
من اج�راءات املس�اءلة والعدالة من حيث االع�ادة للوظيفة
واالحال�ة اىل التقاعد ،معلال ذل�ك لعدم وجود رغبة يف املناطق
الشيعية يف التعاطف مع البعثيني.
واس�تبعد البدري تعرض هيأة املساءلة والعدالة لضغوط من
قبل الحكومات املتعاقبة من اجل اصدار اس�تثناءات لبعثيني
مش�مولني باالجراءات ،مبينا ان هيأة املساءلة استثنت فقط
منذ عام  ٢0١٤لغاية االن بحدود ٢00ش�خص ،وهذا فرق ما
بني االستثناء واالعادة للوظيفة.
ولف�ت البدري اىل ان هيأة املس�اءلة والعدال�ة لديها اكثر من
ملي�ون قي�د يتعل�ق بالبعثيني م�ن درجات حزبي�ة مختلفة
وتش�كيالت امنية وما يعرف بفدائيي ص�دام ،مبينا ان هيأة
املس�اءلة احالت اكثر م�ن  ١١5الف منه�م اىل التقاعد لغاية
 ٢0١8 � ٢0١7عالوة عىل استمرار قوائم املصالحة.
واعلن عن  53قرارا باإلعادة اىل الوظيفة كل واحد منه يراوح
م�ا بني ( ،)١500-١000كما ت�م اصدار  3٦قرارا ً باالحالة اىل
التقاع�د .وبش�ان التعامل مع االقليم ،اك�د البدري ان قانون
املساءلة ال يعمل يف اقليم كردستان وال توجد اي الية للتعامل
بشأن البعثيني ،متهما اقليم كردستان بايواء البعثيني.
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قائد عمليات البرصة :األحداث التي شهدهتا
مناطق شامل املحافظة لن متر مرور الكرام
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد قائ�د عمليات الب�رصة الفريق
الركن قاس�م جاس�م ن�زال ،أمس
االثن�ني ،أن األحداث التي ش�هدتها
مناط�ق ش�مال الب�رصة ل�ن تمر
مرور الكرام.
وقال نزال يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه ان «قطعات
الجي�ش العراق�ي قام�ت بحمالت
ده�م وتفتي�ش ملالحق�ة املجاميع
التي كانت سبب يف اندالع النزاعات
املس�لحة خالل اليومني املاضيني يف

مناطق الكرمة وكذلك املعارضة».
وأشار اىل ان القوة املداهمة تمكنت
م�ن اعتق�ال ع�دد م�ن املطلوبني
وحس�ب معلوم�ات اس�تخبارية
مؤكدة
وأض�اف قائد العملي�ات أن القوات
األمنية غري عاج�زة ولديها القدرة
الكافي�ة للقص�اص م�ن املجرمني
والخارجني عن القانون واملتسببني
يف النزاع�ات العش�ائرية املس�لحة
وهناك تنس�يق عايل م�ع الوكاالت
االس�تخبارية لجمع املعلومات عن
الهاربني.

وثيقة ..دائرة املوازنة تصدر تعليامت برصف
رواتب شهر نيسان فقط
بغداد  /المستقبل العراقي
اظه�رت وث���يق�ة حكومي�ة
توجيها ً رسميا ً بإي�قاف تمويل
املوافق�ات ال���س�ابقة الت�ي
حصلت بتوجيهات وزير املالية
او رئي�س الوزراء ولالش�ه��ر
السابقة.
وبحس�ب وثيق�ة موقع�ة من
مدي�ر ع�ام دائ�رة املوازن�ة،
طيف س�امي محمد ،ومعنونة
ب�»تمويل ش�هر نيسان» ،بأنه
ونظرا ً لش�حة السيولة النقدية
لشهر نيسان بسبب انخفاض
اسعار صادرات النفط ،وجه مدير عام دائرة املوازنة توجه دائرة املحاسبة
بايق�اف تمويل كافة املوافقات الس�ابقة التي حصل�ت بتوجيهات وزير
املالية او رئيس الوزراء ولالشهر السابقة .ووفقا للوثيقة ،يكون التمويل
حرصا ً للرواتب والرواتب التقاعدية وش�بكة الحماية االجتماعية ورواتب
الرشكات ورواتب املنح واجور التنظيفات واجور املختارين وتمويل وزارة
الصحة ودوائر الصحة يف عموم املحافظات حرصا ً .

سانا :قوات امريكية تنقل دفعة
من الدواعش إىل العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
ذك�رت وكال�ة األنب�اء الس�ورية
الرس�مية (س�انا) ،أم�س اإلثنني ،أن
الق�وات االمريكية نقلت دفعة جديدة
من عن�ارص تنظيم داع�ش اإلرهابي
من سوريا إىل العراق .وذكرت الوكالة
ً
نق�ال ع�ن مص�ادر أهلية
الرس�مية،
يف الحس�كة ،أن «ق�وات االحت�الل
األمريكي�ة قام�ت بنق�ل ع�دد م�ن
إرهابيي تنظي�م “داعش” من مدينة
الش�دادي بري�ف املدين�ة إىل العراق».
وقالت املص�ادر ،إن « ٦عربات تابعة
لق�وات االحت�الل األمريك�ي دخل�ت
إىل مدين�ة الش�دادي صب�اح الي�وم،
قادمة م�ن الجهة الرشقي�ة للمدينة

م�ن الح�دود الس�ورية العراقية وأن
العرب�ات خرج�ت بع�د س�اعات من
املدين�ة بالتزام�ن مع تحلي�ق طريان
االحت�الل املروح�ي واتجه�ت رشق�ا
باتجاه األرايض العراقية وعىل متنها
عدد م�ن إرهابيي تنظي�م «داعش».
ولفتت الوكالة ،إىل أن «قوات االحتالل
األمريك�ي ،تواص�ل االس�تثمار يف
إرهابيي تنظي�م «داعش» عر نقلهم
م�ن الس�جون يف الش�مال الس�وري
إلع�ادة تدويره�م واالس�تثمار فيهم
واس�تخدامهم لتنفي�ذ مخطط�ات
واش�نطن يف املنطقة ولطمس الدالئل
التي تؤك�د تورطها يف دع�م التنظيم
التكفريي املدرج ع�ىل الئحة اإلرهاب
الدولية».

وثيقة ..جملس الوزراء يوافق عىل قرار وزارة
الرتبية للدخول الشامل للصفوف املنتهية
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت وثيق�ة ع�ن موافق�ة
مجلس ال�وزراء يوافق عىل قرار
وزارة الربي�ة للدخول الش�امل
للصفوف املنتهية والتي تش�مل
الثال�ث املتوس�ط والس�ادس
االع�دادي بفروعه كافة .وتظهر
الوثيق�ة توقي�ع األم�ني الع�ام
ملجلس ال�وزراء ،ما يعني دخول
الق�رار قي�د التنفيذ.وتع�رّض
الع�ام الدرايس الحايل إىل نكس�ة
كبرية جراء جائحة كورونا التي
عطلت املدارس والجامعات.

العدل تبارش بإطالق رساح املشمولني بالعفو اخلاص
بغداد  /المستقبل العراقي
بارشت وزارة العدل بإطالق رساح عدد من املش�مولني بالعفو الخاص من
االقسام االصالحية التابعة للوزارة .وقال مدير عام دائرة االصالح العراقية
العميد عي نعمة جواد ،يف بيان للوزارة تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
منه ،ان «الدائرة بارشت باالجراءات القانونية الالزمة لغرض اطالق رساح
الن�زالء املش�مولني بالعفو الخاص واملرس�لة اس�ماؤهم من قبل رئاس�ة
الجمهوري�ة» .وأضاف ،ان «الدائرة انهت االعمال املوكلة اليها وبما يخص
الن�زالء املودعني فيها املش�مولني بالعف�و الخاص ،وس�يتم تنفيذ قرارات
اطالق رساحهم من االقسام السجنية.
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حمافظ بغداد ينسق مع األقضية والنواحي إلنشاء معامل
حمافظ البرصة يكشف عن تشكيل جلنة ملنع ترسيح العاملة
فرز وتدوير النفايات
العراقية بالرشكات النفطية
عزا ارتفاع اإلصابات بـ»كورونا» إىل تطويق املناطق املشتبه بظهور حاالت فيها

المستقبل العراقي  /طالب ضاحي

ُ
تنس�ق محافظة بغدا َد َ
م�ع الجهاتِ ذاتِ العالق ِة النش�اء معامل فرز
وتدوير النفايات ضمن أقضية ونواحي العاصمة.
وق�ال محاف�ظ بغ�داد محم�د جاب�ر العط�ا يف ترصي�ح صحفي ان
«املحافظ�ة وضمن خططها الهادفة اىل الحف�اظ عىل بيئة العاصمة،
عقدت اجتماعا مع مديرية بلديات بغداد من اجل وضع آليات انش�اء
معام�ل مختص�ة بفرز وتدوي�ر النفايات ،كاش�فا عن ع�زم املديرية
مفاتح�ة وزارة املالية ودائرة عقارات الدول�ة فيها ،لغرض وضع اليد
ع�ىل اراض ضم�ن اقضية العاصمة ونواحيها النش�اء ه�ذه املعامل،
اضافة اىل انشاء مواقع نظامية للطمر الصحي فيها.
وبني انه «اكد خالل االجتماع عىل اهمية دعم ملف الخدمات والنظافة،
مفصحا يف الش�أن نفس�ه ،ع�ن توفر املديري�ة خطا س�اخنا لتلقي
ش�كاوى املواطن�ني اىل جان�ب اعداد اس�تمارة من قبل دائرة ش�ؤون
املواطنني تضم نموذج اس�تبيان يتضمن اراءه�م بالخدمات املقدمة من
اجل تقييم االداء».

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
كش�ف محافظ البرصة أسعد العيداني ،عن تش�كيل لجنة ملنع ترسيح
العمالة العراقية يف الرشكات النفطية.
وق�ال العيداني ،بحس�ب وكالة األنباء الرس�مية ،إنه «ت�م إصدار كتاب
رس�مي لرشكة نفط البرصة والرشكات العامة فضالً عن تشكيل لجنة
من املحافظة واالستخبارات واألمن الوطني مهمتها منع ترسيح عمالة
البرصة».
وأكد «عدم السماح بترسيح العمالة حتى لو خفض اإلنتاج».
من جان�ب اخر عزا محافظ البرصة ،أس�عد العيداني ،ارتفاع اإلصابات
بكورونا باملحافظة لتطويق املناطق املشتبه بظهور حاالت فيها.
وأرجع ،العيداني ارتفاع اإلصابات بالفروس خالل األيام القليلة املاضية،
إىل «قيام حكومة البرصة بتطويق املناطق املشتبه بوجود إصابات بها».
وأضاف« :وخالل عملية التطويق تم الكشف عن عدد املالمسني.

وأش�ار العطا اىل ان «املديرية ستبارش بالتنس�يق مع الوحدات االدارية،
عملية فرز وتعيني االرايض ،رشيطة ان تكون بعيدة عن املناطق السكنية
واملشاريع.

استجابة ملناشدة أهالي البصرة

النقل تعلن إكامل تأهيل وإعادة تنصيب جرس سعد الغارق يف منطقة الزرجيي إثر العاصفة األخرية

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل الرشكة العامة ملوانئ العراق ،االنتهاء
م�ن آخر مرحل�ة لتأهيل جرس س�عد الغ�ارق يف منطقة
الزريجي ش�مال البرصة إثر التقلبات الجوية والعاصفة
الرعدي�ة األخ�رة واعادة تنصيب�ه وأعادت�ه للخدمة من

جديد .
جاء ذلك بنا ًء عىل اس�تجابة وزير النقل املهندس عبدالله
لعيب�ي ملناش�دة اه�ايل املنطق�ة وتوجيه رشك�ة املوانئ
العراقي�ة املب�ارشة باع�ادة الجرس اىل الخدم�ة وتنظيف
املياه من الغوارق العالقة بها .
واوضحت الوزارة «تم انتش�ال الجرس بواس�طة الرافعة

العمالق�ة  GROVEبق�درة  150طن ع�ىل الجنيبة ابا ذر
من قبل اليات ومالكات موانئ العراق بالتعاون مع هيئة
ً
خدمةو تلبية لنداء أهايل
الحشد الش�عبي وأبناء املنطقة
املنطقة .
يذك�ر أن موانئ العراق أنجزت تأهيل ه�ذا الجرس ايمانا ً
منها بدور املؤسس�ات الحكومية يف دعم كل مايس�هم يف

سيوفر أكثر من  1700فرصة عمل يف احملافظة

وزير التخطيط يوقع عقد عمل مع القطاع اخلاص ضمن
املرشوع الوطني لتشغيل الشباب يف الديوانية
بغداد /المستقبل العراقي
ت�رأس وزير التخطي�ط الدكتور نوري صباح
الدليم�ي ،الي�وم اإلثنني ،الجلس�ة االعتيادية
للجن�ة العلي�ا للم�رشوع الوطن�ي لتش�غيل
الش�باب ،بمش�اركة الس�ادة أعضاء مجلس
الن�واب نرسي�ن الوائ�ي ،وميث�اق الحامدي،
وس�عد الخزع�ي ،ومحاف�ظ الديوانية زهر
الش�عالن ،وعدد من املمثلني عن الجهات ذات
العالقة يف القطاعني العام والخاص.
ووق�ع الدكتور نوري الدليمي عقب االجتماع
عق�د عمل يف محافظ�ة الديوانية مع الرشكة
االس�تثمارية املطورة؛ إلنش�اء مدن صناعية
وزراعي�ة وتجاري�ة ضمن امل�رشوع الوطني
لتش�غيل الش�باب ،مؤكدا ً توف�ره ألكثر من
 1700فرص�ة عم�ل ألبن�اء املحافظ�ة خالل
العام الجاري ،مشرا ً إىل إن التقديم للمرشوع
يف املحافظات الت�ي أكملت اإلجراءات الالزمة
وه�ي حت�ى اآلن محافظت�ي (ذي ق�ار،
والديوانية) سيكون من خالل املوقع الرسمي
لوزارة العمل والشؤون االجتماعية.

وأشاد وزير التخطيط خالل االجتماع بجميع
الجه�ود الت�ي تس�عى إلط�الق امل�رشوع يف
عموم املحافظات بعد إكمال كافة اإلجراءات
الالزمة لذلك ،مبينا ً ان الفرتة املقبلة ستشهد
إط�الق امل�رشوع يف محافظ�ات أخ�رى ومن
بينه�ا محافظ�ة البرصة التي ت�م تخصيص
 400دونم إلقامة املنطقة التنموية (الزراعية
والصناعية) يف قضاء الزبر بهدف توفر أكثر
من  3000فرصة عمل ألبناء املحافظة ،مشرا ً
إىل أن مشاريع تشغيل الشباب سيتم تمويلها
م�ن مبادرة البنك املرك�زي العراقي لإلقراض
الجماع�ي ،حي�ث س�تنفذ هذه املش�اريع يف
املدن الزراعي�ة والصناعية والتجارية بعمالة
كثيفة ال تقل عن  10أفراد يف النش�اط الواحد
منه�ا ،وبرأس م�ال ال يقل ع�ن  350مليون
دين�ار عراق�ي ،ع�ىل ان يتم تنفي�ذ املرشوع
خالل س�نة واحدة ،وذلك بع�د أن يتم تدريب
وتأهي�ل الش�باب ليكونوا قادري�ن عىل إدارة
مشاريعهم الخاصة.
من جهته أعرب محافظ الديوانية عن خالص
تقدي�ره لجه�ود وزي�ر التخطي�ط وتبني�ه

العتبة العباسية تنجز البناية الثالثة يف مستشفى
اهلندية ملواجهة «كورونا»
كربالء  /المستقبل العراقي
ُ
مالكات قسم الصيانة الهندسيّة
أنجزت
التابع للعتبة العبّاسية املق ّدسة مرشوع
بناي�ة ردهة الحي�اة الثالث�ة ،والذي نفذ
خالل ( )24يوماً فقط لصالح مستشفى
الهنديّ�ة الع�ام ،كب�ادر ٍة تكافليّ�ة لدعم
ّ
ّ
احرتازي
املؤسس�ات الصحّ ية وكإج�را ٍء
وقائ�ي للح� ّد من ّ
تف�� وب�اء كورونا
ّ
والس�يطرة عليه.وه�ذه البناي�ة ه�ي
الثالث�ة الت�ي ّ
ُ
م�الكات العتب�ة
تنفذه�ا
العبّاس�ية املق ّدس�ة م�ن خ�الل قس�م
ش�هر
الصيان�ة الهندس�يّة فيه�ا خالل
ٍ
واح�د فق�ط ،بع�د أن ت� ّم إنج�از ردهة
الحياة يف مدينة الحس�ني(عليه السالم)
الطبيّ�ة يف محافظ�ة كرب�الء املق ّدس�ة،
وأخرى يف محافظة النجف األرشف.وقد
ُ
مالكات قس�م الصيانة الهندس�يّة
بذلت
ُ
بحس�ب م�ا بيّن�ه املهن�دس املقي�مللمرشوع كرار بريهي« -قصارى جهدها
ألج�ل إنجازه ضم�ن توقيتات�ه الزمنيّة
ومواصفات�ه ّ
الفنية املُع ّدة له ،عىل الرغم
ممّا رافقته من صعوباتٍ تنفيذيّة لكونه
ُن ّف�ذ ع�ىل هي�ك ٍل
ّ
خرس�اني مُ ع ّد ملُنش�أٍ
آخر يختل�ف كلّياً عمّا ُن ّف�ذ ّ
مؤخراً ،لكنّ
ً
حارضة
اإلرادة واإلرصار والعزيمة كانت
ُ
فاس�تطاعت
املالكات العامل�ة ويف وقتٍ
قيايسّ أن تتغلّ�ب عىل جميع الصعوبات
وتص�ل اىل إنهاء امل�رشوع ،ليكون جزءا ً
من املستشفى الذي ُيعاني أصالً من قلّ ٍة
يف س�عته الرسيريّة إذا ما استج ّد طارئ
ال س�مح الله.»-وأضاف بريهي« :تبلغمساحة املبنى ( )1500مرت مربّع ويض ّم
( )36غرف�ة مفردة ،م�ن ضمنها غرف
إلدارة املبن�ى وللصيدليّ�ة تبلغ مس�احة

الغرفة الواحدة (3م × 5م) ،وتحتوي ّ
كل
غرف ٍة عىل وحدة صحيّة تبلغ مس�احتها
(1,5م × 1,5م) وم�زوّدة بجمي�ع
مس�تلزماتها الصحيّة ُ
األ َخر ،وقد رُوعي
ً
ّ
إضاف�ة اىل املواصف�ات الفنية
يف املُنش�أ
والهندس�يّة املح ّددة له الجان�بُ الطبّي،
فقد أُخذ بنظر االعتب�ار توفر متطلّبات
الصحّ ة العامّ �ة املطلوب توافرها يف مثل
هك�ذا منش�آت ،وكان التجهي�ز تح�ت
إرشاف شعبة الش�ؤون الطبّية يف العتبة
العبّاس�ية املق ّدس�ة ودائرة صحّ ة قضاء
الهنديّ�ة ودائ�رة الصحّ �ة يف محافظ�ة
كربالء».وأوض�ح بريهيُ « :زوّدت البناية
بمنظوم�ة تربي� ٍد طبّي�ة تت�الءم م�ع
املستفيدين من خدماتها ،وتعمل بنظام
النق�ي َّ
بخط نْ�ني لس�حب الهواء
اله�واء
ّ
النق�ي وفلرتته ودفع�ه اىل الغرف ،ومن
ّ
ث ّم سحبه وطرحه اىل الخارج بعد أن يت ّم
تعقيم�ه وتعفره ،كذل�ك ُزوّدت البناية
بوحدات تربي ٍد منفصلة لالستفادة منها
يف حال انتهاء أزمة هذا الفايروس لغرض
استخدامها حس�ب متطلّبات الحاجة».
ُيذكر ّ
أن إنش�اء ه�ذه الرده�ة جاء من
أج�ل املس�اهمة يف تعزي�ز اإلج�راءات
الوقائيّة واالحرتازيّة ،ولتقليل الزخم عىل
رده�ة الحي�اة يف مدينة اإلمام الحس�ني
(عليه الس�الم) الطبّية إذا ما حدث يشء
أو اس�تج ّد طارئ –ال سمح الله ،-كذلك
لك�ون ّ
أن قضاء الهنديّ�ة يعترب من أكرب
أقضية املحافظة ويبعد عن مركزها نحو
( 20ك�م)ّ ،
ونفذ املرشوع بالتنس�يق مع
دائرة صحّ �ة كربالء املق ّدس�ة وبمتابعة
شعبة الشؤون الطبّية يف العتبة العبّاسية
املق ّدسة ،وسيقدم كهدية من مستشفى
الكفيل التخصيص.

ً
للم�رشوع وجعله واقعا ً
قاب�ال للتنفيذ ،فيما
اس�تعرض املنس�ق العام للم�رشوع الدكتور
إس�ماعيل العب�ودي خالل االجتم�اع اآلليات
الت�ي تم اعتمادها يف اس�تكمال توقيع العقد
م�ع املطوّر الضام�ن يف محافظ�ة الديوانية،
واالمتي�ازات الت�ي س�يوفرها امل�رشوع
للمحافظة.
إىل ذل�ك أكد الوزير ان هذه املش�اريع بجميع
تفاصيله�ا تأت�ي ضم�ن اس�رتاتيجية وزارة
التخطي�ط نح�و التح�ول التدريج�ي وزيادة
مس�احة الرشاكة مع القطاع العام ،الفتا ً إىل
ان املرشوع الوطني لتش�غيل الش�باب يمثل
نقل�ة نوعي�ة يف الواقع التنموي؛ ملا س�يمثله
من دعم كب�ر ملختلف القطاع�ات ومعالجة
البطال�ة وتطوي�ر قدرات الش�باب وتأهيلهم
للدخ�ول الفاع�ل يف س�وق العم�ل ،وتعظيم
املوارد العامة وتوفر األمن الغذائي يف العراق
وتقليل االس�تراد من الخ�ارج ،داعيا جميع
املحافظ�ات بذل�ك إىل اإلرساع يف اس�تكمال
جميع اإلج�راءات إلطالق امل�رشوع يف عموم
العراق.

صحة الرصافة تعلن اكامل
االجراءات الالزمة لالنطالق
باحلظر املناطقي الشامل
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الس�اعدي،
عىل اكمال االجراءات الالزمة وبانتظار نتائج املسح
الوبائ�ي االخرة للمبارشة واالنط�الق بخطة العزل
املناطقي الشامل للحد من انتشار فرس كورونا.
وق�ال الس�اعدي خ�الل اجتم�اع موس�ع برئاس�ة
عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد املوس�وي
وبحض�ور وكي�ل ال�وزارة االداري هان�ي العقاب�ي
ومدي�ر الصحة العامة رياض عب�د االمر والدكتور
سنان واخرين ،مؤكدا ً ان «الدائرة اتخذت العديد من
الخطط الكفيلة للحد من انتشار الفروس».
واضاف ان «عرشات املسحات املختربية تم اجرائها
خالل حم�الت الرص�د الوبائي يف االحياء الس�كنية
التي س�جلت فيها اصابات من املالمسني وغرهم»،
مش�را اىل ان «الدائ�رة بانتظ�ار النتائ�ج واكم�ال
االجراءات االخرى لالنطالق بخطة الحجر املناطقي
الشامل».
واوض�ح ان «خط�ر الف�روس الزال موج�ود مم�ا
يتطل�ب تش�ديد االج�راءات وعدم الس�ماح لبعض
االش�خاص الته�اون وك�رس الح�ر م�ن خ�الل
االستخفاف باإلجراءات الصحية».
وشدد املجتمعون عىل رضورة بذل املزيد من الجهود
وزي�ادة ف�رق املس�ح الوبائ�ي وتش�ديد االجراءات
الوقائية لحماية الكوادر العاملة واملواطنني وزيادة
ع�دد نم�اذج الفحص املخت�ربي عىل نطاق اوس�ع
للسيطرة عىل الفروس والحد منه».
م�ن جانب�ه ثم�ن الوكي�ل االداري الدكت�ور هان�ي
العقاب�ي والدكت�ور ج�واد املوس�وي عض�و لجنة
الصح�ة النيابي�ة ثمن�وا الجه�ود املبذول�ة من قبل
مالكات صحة الرصافة برئاسة الدكتور عبد الغني،
مؤكدي�ن عىل الدعم املس�تمر لخط�ط الدائرة لحني
اكمال مهمتها بالقضاء عىل الفروس.

خدمة أهايل الب�رصة الكرام وحس�ب اإلمكانات املتوفرة
وستس�تمر بالعم�ل رغ�م الظ�روف التي يمر به�ا البالد
م�ن وباء كورونا وحظر التجوال حيث س�اهمت يف وقت
سابق بصيانة عدد من الجسور عىل شط العرب بواسطة
الرافعات البحرية وتقديم الدعم واإلسناد بإنشاء ونصب
الجسور يف البرصة الفيحاء واملحافظات األخرى .

وزير الصحة يتوقع ختطي أزمة كورونا
هناية أيار املقبل
بغداد  /المستقبل العراقي
َ
توق�ع وزي ُر الصح ِة جعفر عالوي ،تخطي
ذروة أزم ِة وباء كورونا بشك ٍل كام ٍل نهاية
شهر أيار املقبل.
وقال عالوي يف ترصيح صحفي إن «العراق
نجح يف السيطرة عىل وباء كورونا مقارنة
بغالبي�ة دول أوروبا ،لكن مع حذر ش�ديد
مع وجود بعض املتاعب يف تطويق األزمة»,
وبني انه «يف ح�ال بقاء الوضع الحايل عىل
م�ا هو علي�ه بانخف�اض ع�دد اإلصابات
والتزام املواطنني بالتعليمات؛ س�نتخطى
ذروة األزمة بش�كل كامل يف نهاية ش�هر
أيار املقبل ،األمر الذي نتمناه بش�كل كبر
يف السيطرة عىل الوباء».
وأض�اف ع�الوي ،إن «الع�راق واألردن

س�جال معدل انخفاض يف أعداد اإلصابات
بالف�روس وكذلك ارتفاع حاالت الش�فاء
من املرض».
واوضح ،إنه «من املحتمل العودة إلجراءات
ف�رض حظر التجوال الش�امل إذا ارتفعت
مع�دالت اإلصاب�ة بكورون�ا ،وإن الوزارة
تراق�ب وضع الش�ارع وع�دد اإلصابات»،
مبينا ً إن�ه «مع قرار رف�ع الحظر الجزئي
للتج�وال؛ نطل�ب م�ن املواطن�ني االلتزام
بق�رارات وزارة الصحة وق�رار لجنة االمر
الديوان�ي الرقم  ،55ملواصل�ة هذا النجاح،
ويف حال ع�دم االلتزام وتس�جيل اصابات
تتجاوز مع�دل االصابات الحالية ،قد نلجأ
إىل اتخاذ اإلجراءات املش�ددة السابقة مثل
من�ع التجول ،وإغالق الحدود يف حال تبدل
األوضاع اىل األسوأ.

الكهرباء تعلق عىل اإلعفاء االمريكي
باسترياد الغاز من إيران
بغداد /المستقبل العراقي

حمافظ واسط :هناك قرار بفتح منافذ
املحافظة احلدودية يومني يف األسبوع
المستقبل العراقي /الغانم

اعل�ن محافظ واس�ط محمد جمي�ل املياحي ،وجود ق�رار بفتح
مناف�ذ املحافظ�ة الحدودي�ة للتب�ادل التجاري ح�رصا ً يومني يف
األسبوع.
وقال املياحي ،إن «هنالك لجنة تم تشكيلها لحسم موضوع فتح
منافذ املحافظة الحدودية أمام التبادل التجاري حرصا ً لالستفادة
من وارداته».
وأش�ار إىل ان «هنال�ك نح�و  1000موظ�ف تدف�ع رواتبه�م من
إيرادات املنفذ ،ولم يتم رصفها منذ  5أشهر».
وح�ول حظر التج�وال ،أوض�ح املياح�ي أن «إج�راءات تخفيف
الحظر يجب ان تكون صادرة من خلية األمر الديواني  55ورئيس
ال�وزراء» ،مبينا ً أن «املحافظة تتعام�ل بمرونة يف تطبيق الحظر
وتسهيل اإلجراءات ومساعدة أصحاب املهن اليومية.

حتقيق الكرخ :تصديق اقوال « »8أشخاص
عن جريمة تزوير كفاالت ملتهمني
بغداد  /المستقبل العراقي
صدقت محكمة تحقيق الكرخ يف رئاس�ة اس�تئناف بغداد الكرخ
االتحادي�ة ،اق�وال ثماني�ة متهمني ع�ن جريمة تزوي�ر كفاالت
ملتهمني فضال عن ضبط هويات مزورة.
وأوضح بيان ملجلس القضاء االعىل تلقخته «املستقبل العراقي»،
أن «املتهم�ني الثماني�ة اعرتف�وا ام�ام القايض املخت�ص بتزوير
مستمس�كات لغ�رض اصدار كف�االت ملتهمني بمبل�غ مقداره (
مئتان وخمسون الف دينار)».
وأض�اف البي�ان ،أن «املتهمني ضبطت بحوزته�م هويات مزورة
تع�ود اىل وزارة النف�ط والكهرباء واخ�رى تع�ود اىل امانة بغداد
فيم�ا صدقت اقوالهم وفق�ا الحكام املادة  298 / 289من قانون
العقوب�ات العراقي وبصدد احالته�م اىل محكمة املوضوع لينالوا
جزاءهم العادل .

ضبط تبغ تالف وسكائر خمالفة يف كمرك
أم قرص الشاميل

علقت وزارة الكهرباء ،عىل قرار الواليات املتحدة بتمديد استثناء يسمح للعراق باستراد
الكهرباء من إيران ملدة ش�هر واحد.وأكد املتحدث باسم وزارة الكهرباء ،أحمد موىس ،يف
ترصيح صحفي إن «قرار إعفاء العراق من العقوبات األمركية عىل إيران التي بموجبها
يس�تورد العراق الطاقة والغاز لتش�غيل املحطات صدر بداية ملدة س�تة أشهر ثم قلصت
الفرتة خالل التمديد األول ألربعة أشهر ثم ثالثة أشهر ثم ل� 45يوما ً وكانت مدة اإلعفاء
األخ�ر  30يوماً».وأضاف أن «العراق يس�تورد الطاقة من إي�ران بواقع  1100إىل 1200
ميغاواط و 28مليون مرت مكعب من الغاز».وتابع« :نعتقد أن الجانب األمركي سيكون
متفهم�ا ً لوضع الع�راق ألن وزارة الكهرباء قدم�ت مجموعة من الدفوع�ات الفنية من
خالل الوفد املفاوض برئاسة أحد مستشاري رئيس الوزراء ،إىل الجانب األمركي الراغب
باس�تيضاح بع�ض األم�ور وجدية الع�راق حيالها ومنه�ا تنويع مص�ادر الطاقة وعىل
األخ�ص املتجددة منها».وأوضح أنه «لو كانت الظ�روف مهيئة لوزارة الكهرباء ألحالت
جوالت الرتاخيص األوىل بواقع  855ميغاواط للطاقات الشمسية يف خمس محافظات».
وأش�ار إىل أن «الجانب األمركي أراد أيضا ً اس�تفهام مدى جدية العراق يف تأهيل حقول
الغاز وشبكة أنابيب الغاز املوردة ملحطات تشغيل الطاقة الكهربائية ،والعراق مىض من
خالل وزارة النفط يف خطة الستخراج الغاز املشغل ملحطات اإلنتاج لكن هذا األمر يحتاج
إىل سقوف زمنية وحكومة مكتملة الصالحيات وإطالق األموال الالزمة».
وتوقع املتحدث باسم الوزارة «أنه سيتم تمديد اإلعفاء مرة أخرى بموجب ما قدمناه من
خط�ط ودفوعات فنية ألن وزارة الكهرباء غر قادرة حاليا ً عىل الوصول لالكتفاء الذاتي
من الطاقة إال بتحقيق مجموعة من الرشوط ومنها أن تكون الوزارة كاملة الصالحيات
لتميض بإجراء التعاقدات العاملية ومش�اركة القطاع الخاص وتستحصل أموال الجباية
لقاء صناعة الطاقة وسقوف زمنية لتأهيل محطات اإلنتاج وخطط نقل الطاقة وتأهيل
شبكات التوزيع».

ضبطت س�لطات الكمارك ش�حنة تب�غ تالف وس�كائر مخالفة
لرشوط االستراد يف كمرك أم قرص الشمايل بمحافظة البرصة.
وذك�ر بيان للهي�أة العامة للكم�ارك تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ان «الس�لطة الكمركي�ة يف مرك�ز كم�رك ام قرص
الش�مايل الرصي�ف  11تمكن�ت بالتع�اون مع الجهات الس�اندة
العاملة يف املنفذ من ضبط حاوية تحتوي عىل تبغ تالف باالضافة
اىل كمية من السكائر املستوردة والتي وردت بدون إجازة استراد
وال توج�د عالمة تحذيرية او تاريخ انت�اج وانتهاء صالحية (من
الحاويات املرتوكة) خالفا ً للضوابط والتعليمات النافذة».
وأضاف انه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفة حس�ب
قانون الكمارك رقم  23لسنة  1984النافذ.

املنافذ احلدودية حتبط حماولة هتريب
« »20عجلة يف ميناء أم قرص

امانة بغداد تعلن املبارشة بإنشاء
خط جماري عمالق

بغداد /المستقبل العراقي
اعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة ،احباط
محاولة تهريب ( )20عجلة يف منفذ ميناء
أم قرص شمايل البرصة.
وذك�رت الهيئ�ة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي»نس�خة من�ه ،انها»وبن�ا ًء ع�ىل
املعلومات الوارده من ش�عبة استخبارات
منف�ذ ميناء ام قرص الش�مايل الت�ي افاد
بوجود ( )5حاويات بداخلها سيارات تحت

املوديل معده للتهريب ،تم تش�كيل فريق
عم�ل ولجنة موس�عة م�ن الجه�ات ذات
العالقة بعد اس�تحصال املوافقه الشفوية
من قبل قايض تحقيق ام قرص».
واضافت ،انه»تم ضبط عجالت عدد ()20
معدة للتهري�ب إىل داخل الع�راق مخالفة
لضواب�ط االستراد».واش�ارت اىل ،انه»تم
تنظي�م مح�ر ضبط مش�رتك م�ن قبل
الدوائ�ر ذات العالقه وحجز املضبوطات يف
مركز رشطة كمرك ام قرص.

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد عن املبارشة بإنشاء خط مجاري عمالق يخدم
عدة مناطق رشق العاصمة بغداد.
وذك�ر بي�ان لألمانة تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان
«دائرة مجاري بغداد احدى مالكات امانة بغداد بارشت بإنش�اء
خ�ط مجاري يخ�دم عددا م�ن املناطق أبرزها منطق�ة الحبيبية
بط�ول  1392مرتا وبأقطار ترتاوح من  500ملم وحتى  800ملم
وبأعم�اق تج�اوزت  7أمت�ار تحت األرض مع إنش�اء  25حوض
تفتيش توزعت عىل امتداد الخط.
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«سرية أسري عاشق» ..األعوام األخرية جلان جينيه
أنس العيلة
الوثائق�ي «ج�ان
ج�اء الفيل�م
ّ
جينيه ،أسري عاشق :سرية شاعر
مقاتل» (Jean Genet, un captif
amoureux : parcours d’un
 )poète combattantكتاب�ة
وإخراج ميش�يل كولريي لييضء
املرحل�ة األخ�رية م�ن حي�اة أحد
ّ
كتاب فرنس�ا العظم�اء يف القرن
العرشي�ن جان جينيه .ففي هذه
بثورتي
املرحل�ة انش�غل جيني�ه
ّ
تح�رّر ش�كلتا مح�ور حيات�ه
ّ
واألدب�ي.
الش�خيص
وهاجس�ه
ّ
فقد انخرط يف نهاية الستينات يف
حركة ( Black Panthersالفهود
الس�ود) املناضلة من أجل حقوق
الس�ود األمريكيني .وبدأت القصة
كم�ا يع�رض لن�ا الفيل�م عندما
توجهوا يف البداية إليه طالبني منه
ّ
رمزي
أن يدع�م مطالبهم بتوقيع
ع�ى عرائضه�م ،كما فعل�وا مع
ّ
الكتاب واملثقفني الفرنسيني
بقيّة
يف تلك الفرتة التي شهدت حركات
تح�رّر عامليّ�ة يف أكث�ر م�ن دولة
وقارة.
ب�دل أن يكتفي بتوقي�ع عريضة
ملس�اندة حركتهم ق�رّر أن يذهب
هناك لريى بعيني�ه ما يجري من
أح�داث ،فالتق�ى بق�ادة حرك�ة
الس�ود يف أمري�كا وانخ�رط يف
ّ
ونظ�م م�ن أجله�م
نش�اطاتهم.
لق�اءات ومؤتم�رات يف أمري�كا
رافض�ا التح ّدث عن مرسحه رغم
إرصار الحض�ور ،وتكريس�ه ّ
جل
حديثه للدفاع عن مطالب الس�ود
وحقوقهم املدنيّ�ة .وتو ْ
ّجت هذه
املرحل�ة أدبيّ�ا بكتابت�ه مقدمّ �ة
لرس�ائل ج�ورج جكس�ون أح�د
قادة الحركة الذي كان مس�جونا
وقتها ،لتصبح ه�ذه املقدمّ ة من
كالس�يكيات أدب حركة السود يف
أمريكا.
يقرّر بع�د هذه التجربة كما يبني
لن�ا الفيل�م ،الذه�اب إىل األردن
ليعيش ستة أش�هر مع الفدائيني
الفلس�طينيني يف قواعده�م

العسكريّة املختلفة .وهناك عاش
«أكثر الفرتات سعادة ،أو أنها عى
األق�ل األكث�ر حماس�ة يف حياته
كله�ا» .ليعي�ش مأس�ورا ً بحياة
الفدائي�ني ،وبعالقاته�م اليوميّة
وضحكاتهم التي كان�ت تتخللها
القذائ�ف ويحي�ط به�ا املوت من
كل حدب وصوب .وكتب الحقا ً يف
كتابه البديع «أس�ري عاشق» Un
 captif amoureuxع�ن «الس�الم
العمي�ق ال�ذي كان يغم�ره ب�ني
البن�ادق ،إال إذا س�قطت قذيق�ة
بحجم إنس�ان» .واصفا ً الفدائيني
بم�ا ل�م يس�تطع أح�د قبل�ه أن
يصفه�م« :الفدائيي�ون تمرّدهم
جمايلّ ،ألن ما يحدث يف داخلهم له
ّ
فوري عى هيئتهم وحركتهم،
وقع
ّ
ترصفاته�م ،وطريقتهم يف
وع�ى
الوق�وف باعت�دال ،يخل�ق التمرّد
الجم�ايلّ الخاص�ة ب�ه» .ووصف

عالقت�ه بالث�ورة قائ�ال « الثورة
ّ
بكل قواي»،
الفلسطينيّة جذبتني
بحيث كرّس املرحل�ة األخرية من
حياته ملساندتها .لتستعيد الحياة
لدي�ه ألقه�ا ،وليج�د ل�دى هؤالء
الش�باب املناضل�ني الباحثني عن
هويتهم الضائعة ش�يئا من حياة
الطفل القابع فيه ،اليتيم ،املرتوك،
والثائر ضد فرنس�ا ومؤسساتها
التعليميّ�ة التي رفضته يف مرحلة
طفولت�ه ليعي�ش طفولت�ه يف
مدرسة أيتام .وهو الذي لم يمتلك
يوم�ا ً بيت�ا ً خاص�ا به ،وق�د مات
يف فن�دق يف باري�س ،ق�ال ّ
أنه لم
يستقبله أحد بدفء وحفاوة كما
اس�تقبله هؤالء املناضلون الذين
ُ
سلبت بيوتهم.
ويذكر الفيلم الذي جاء عى شكل
مقاب�الت م�ع لي�ى ش�هيد التي
ربطته�ا عالق�ة صداق�ة حميمة

الضوء» للكاتب ّ
«جنم شحيح ّ
قراءة يف قصيدة ٌ
والشاعر األسري كميل أبو حنيش

تيه الفعل يف الفراغ الضيق

مادونا عسكر
 ّالنص:
تضاري�يس القريب ِة
أدن�و وأنأى عن
ِ
والبعيد ِة
درب أس ُ
ٌ
ري علي ِه
كيف يل
الرخو
الزمان
يف هذا
ِ
ِ
الدروب ُ
ُ
ُ
خريات فال أُبايل
األ
تغويني
أنزوي خلفي
وأبحث يفِّ
ُ
الخطو
ل
قلي
درب
عن
ِ
ِ
ٍ
ُ
تح ُ
عن جه ٍة ُ
ارصني وتمألني
ْ
الست
إذا صارت جهاتي
يملؤها ُ
الخواء .
*********
أرنو وأُغمض مقلت�ي فال أرى بحرا ً
أمامي
كي ُ
َ
مياه ُه بعصا هيامي
أش َّق
أرتقي هذا الصعو َد
أن�امُ مُ كتظ�ا ً
بحل�م ظل يغش�اني
ٍ
طويالً
ً
ُ
رشعا أميل
ثم أغرق مُ ِ
الطائرات
النس�ور
أث�ر
لعيل أقتفي
ِ
ِ
بحبلها نحو السماء .
**********
أسمو وأهبط يف ِكياني
ليس يل أ ُ ٌ
فق أط ُ
ري إليه
اإلسمنت واألبواب
كي أميض عن
ِ
من حويل فأغفو ُث َّم أحلمُ
تغ�ول لِ ِّق ً
ً
ُ
منث�ورة
م�ة
أن هويت�ي
بالياسمني
ِ
الهاويات
فال أعو ُد لصخرتي يف
ِ
الهبوط أو الصعو ِد
أك ُّر إىل
ِ
وال ِ
وينتهي عه ُد الشقاء
*****
أطفو وأرسو يف مياهي
ٌ
أرض ُت َّ
سمِ رُني
ليس يل
فأرنو للسما ِء
ُ
فينجيل نجمٌ
شحيح الضو ِء يف أُفقي
املحارص
َ ِ
يستث ُ
ُ
ويح ُثني
ري عزيمتي
كي أستقي َم مواصالً
درب السباحة لألمام وللوراء .
*************
أغفو وأصحو
سلم لإلرتقا ِء لعاملي
باحثا ً عن
ٍ
واإل
ُ
الدوائر والدهاليز
من
االنعتاق
ِ
َ
سدول ظالمِ ها
التي ُترخي
تي
يف مُ قلَ َّ
وأحتفي متلمّ سا ً
أث َر الدروب املُ
فضيات إىل البهاء
ِ
ِ
 -القراءة:

يف لحظ�ات ّ
التي�ه اإلنس�اني تضيق
أعم�اق ّ
ّ
النف�س ح�د اإلطب�اق عى
ّ
أنف�اس اإلنس�ان حت�ى وإن كانت
األماك�ن رحيبة .ويف لحظ�ات ّ
التيه
ّ
لتش�كل حال�ة
تجتم�ع األض�داد ال
الص�ريورةّ ،
ّ
ّ
لتع�رب عن تخبّط
وإنما
ّ
ق�اس وحرك�ة مح�ددة بامل�كان
ٍ
وال ّزم�ان واألعم�اق اإلنس�انيّة ،فال
يعود يختلف ال ّداخل عن الخارج ،وال
ّ
الظاهر عن الباطن .كذلك هي حالة
ّ
ّ
الشاعر التي ترتجمها األضداد داللة
عى حركة مشلولة يف فراغ ضيّقّ ،
إال
أنه فراغ يبعث عى مواجهة ّ
ّ
الذات:
تضاري�يس القريب ِة
أدن�و وانأى عن
ِ
والبعيد ِة
درب أس ُ
ٌ
ري علي ِه
كيف يل
الرخو
الزمان
يف هذا
ِ
ِ
ّ
ت�دل ه�ذه االفتتاحيّ�ة ع�ى األن�ا
ّ
ّ
املس�جونة يف الالحرك�ة حت�ى وإن
استخدم ّ
الشاعر الفعلني املتضا ّدين
ً
(أدن�و وأن�أى) رابط�ا إيّاهم�ا
ّ
بالتضاريس القريبة والبعيدة .فهو
ّ
لم يس�تخدمهما إال كحالة شعوريّة
ّ
والس�بيل إىل
وق�د غاب عن�ه ال ّدرب
ّ
ال ّدن ّو أو االبتعاد .فالفعالن ال يعربان
ّ
إرادي كما س�ائر األفعال
عن فع�ل
إن األفع�ال يف ّ
يف ّ
الن ّ�ص ب�ل ّ
الن�صّ
ّ
ش�ابهت املقاوم�ة للواق�ع ،لكنه�ا
مقاومة تعارضها الحركة الجسديّة
والنفس�يّة .يقاوم ّ
ّ
الش�اعر بالحالة
ّ
الش�عوريّة املحارصة بزمان يس�يل
ّ
دون ق�درة ع�ى الس�يطرة علي�ه.
يقاوم باألضداد الّتي تراوح مكانها
يف كيانه دون أن تخلق حركة انتقال
(م�ن إىل) .فهو يدن�و ويبتعد ،يرنو
ويغم�ض ،يس�مو ويهب�ط ،يطفو
ويرس�و ،يغف�و ويصح�و ،يف آن.
وال� ّدرب املفقود دليل عى تيه قاحل
يف صح�راء قاحلة ،يرج�و الخالص
الخارج عن ال ّزمان واملكان.
يبح�ث ّ
الش�اعر عن درب س�ابع أو
جه�ة س�ابعة ،إش�ارة إىل الخروج
ّ
ككل ،إذا استدللنا
من نطاق الوجود
عى حالة ّ
ّ
النقص يف العدد (الس�ت)
وحال�ة الكم�ال يف العدد (س�بعة).
أن ّ
وال ريب ّ
الش�اعر ي�رى يف الجهة
ّ
الس�ابعة امت�الء وحرك�ة بس�يطة
ّ
(درب قلي�ل الخط�و) تمكن�ه م�ن
ّ
فالش�اعر
الول�وج يف عمق أعماقه.
املتع�ب أو املح�ارص أو ال ّزمن املتاح
أو اآلتي ال يس�مح بخط�وات كثرية
ّ
وكأن�ي ب�ه لم يعد
لبل�وغ املبتغ�ى.

يمل�ك ّ
إال ذلك امل�كان القيصّ يف أناه
حي�ث ال حرك�ة وال س�مع وال كالم
ّ
حس (أنزوي خلفي) .هو املكان
وال
الكام�ن يف داخل األنا غ�ري املعروفة
بالنسبة ّ
ّ
للش�اعر لذلك ينزوي خلف
ذاته.
لعل تيه ّ
ّ
الش�اعر بلغ ما بلغ من ح ّد
ّ
ع�دم التعرّف عى ذات�ه أو عى األنا
الحقيقيّ�ة ،وباالن�زواء يف ركن بعيد
عن�ه /عنها يستش�ف الجه�ة الّتي
س�تملؤه وتعي�ده إىل ذات�هّ .
إال ّ
أن
هذه الجهة تحت�اج إىل معجزة كما
تصوّر لن�ا حالة العجز الّتي يصفها
الش�اعر يف القس�م ّ
لن�ا ّ
الثان�ي من
ُ
القصيدة( .أرنو وأغمض مقلتي فال
أرى بحرا ً أمامي /كي ُ
أش َّ
َ
مياه ُه
�ق
بعصا هيام�ي) .وتظهر الحاجة إىل
املعجزة من خالل ّ
التناص مع اآلية
الشعراء َ
القرآنيّة يف سورة ّ
وْحيْناَ
«فأ َ َ
َ
إَٰ
�وس أ َ ِن ْ
ْ
َ
َ
ِّ
ىل مُ َ ٰ
اضب بعصاك البَحْ َر
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُّ
َ
َ
ْق كالط� ْو ِد
فانفل�ق ف�كان كل ِف�ر ٍ
ّ
لك�ن م�وس كان ي�رى
ي�م»،
الْ َع ِ
ظ ِ
البح�ر أمام�ه ويعتمد ع�ى الوحي
اإلله�ي وع�ى العصا كرم�ز للقدرة
ّ
لكن ّ
ّ
الشاعر يفتقد إىل هذه
اإللهيّة.
العنارص ،فكيف سيكون الخالص؟
أمل ّ
الش�اعر حل�م يمتلكه وال يملك
ّ
سواه .ولحلم الشاعر داللة الح ّريّة
ّ
املرج�وة ،الح ّريّ�ة من امل�كان واألنا
وال ّزمان .يغرق فيه عى أمل أن يتحرّر
ُ
رشعا ً أميل/
من الوجود (ثم أغرق مُ ِ
الطائرات
النس�ور
لعيل أقتفي أث�ر
ِ
ِ
بحبله�ا نحو الس�ماء) أو لعلّه يريد
أن يتح�رّر فينظر إىل الوجود من ع ٍل
فيتح�رّر من أض�داده .وه�و الّذي
ال يمل�ك أفقا ً يط�ري إلي�ه وال أرضا ً
تسمّ ره يتخبّط يف شقاء هذا الفراغ
ويرن�و إىل ّ
الس�ماء الرّحب�ة املحررة
ّ
حيث ضوء ش�حيح يح�وّل التضاد
م�ن تخبّ�ط إىل حرك�ة انتق�ال من
حال�ة إىل أخرى .من حال�ة ّ
النوم إىل
حالة ّ
الصحو ،من األرس إىل الح ّريّة،
م�ن الف�راغ إىل االمتالء ،م�ن املوت
إىل الحي�اة والحرك�ة ال ّديناميكيّ�ة.
وذاك الّض�وء ّ
الش�حيح يع� ّزز قدرة
ّ
الش�اعر ع�ى املقاوم�ة ويثبّ�ت
عزيمته ويس�تخرج من عمقه بهاء
األنا الحيّة .أو لعلّه أس�كت ّ
الصوت
الّذي ي�ر ّدد يف داخله عدم قدرته عى
ّ
بالش�عر ليصمت
املقاوم�ة ،وقاوم
ّ
ّ
الصوت إىل ح�ني ،ويحتفي بالدروب
املفضيات إىل البهاء.

م�ع جيني�ه ،وبع�ض الدارس�ني
املختص�ني يف أدب�هّ ،
أن�ه ح�ني
بارش بكتابة نصه البديع «أس�ري
عاش�ق» كان كاتب�ا ً متوقف�ا ً عن
الكتابة من�ذ قرابة عرشين عاماً،
وذلك بس�بب صدمته الكبرية من
انتحار عشيقه يف تلك الفرتة ،لكنه
استعاد شهوة الكتابة بعد تجربته
م�ع الفدائي�ني يف جب�ال األردن
وعجلون وجرش .ليكرّس نفس�ه
ً
الحق�ا للكتابة مل ّدة ثالث س�نوات
متتالي�ة ،وخ�الل مرحل�ة نضاله
ض�د الرسطان ،مُ نج�زا ً بذلك آخر
نصوصه األدبية «أس�ري عاش�ق»
قبل أن يموت ع�ام  .1986والذي
يعترب كما تش�ري بع�ض املقاالت
األكاديميّ�ة نص�ا ً غ�ري مع�روف
كفاي�ة لقرّائ�ه ،ويق�ل ذكره من
ّ
النق�اد ،ومعرفة الجمهور به
قبل
محدودة .وهذا رغم قيمته األدبية

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

املتميّ�زة ،فه�و يش�كل نموذج�ا ً
فريدا ً م�ن الكتاب�ة األدبي�ة التي
يمت�زج فيه�ا التحليل الس�يايسّ
بالذكريات الش�خصيّة واألحداث
التاريخيّ�ة كم�ا تش�ري أكث�ر من
دراس�ة أكاديميّ�ة ح�ول أعماله.
ويف هذا النص األوتوبيوغرايفّ ُيعيل
قيمة لحظ�ات الفرح والس�عادة
والتآزر بني أشخاص تبدو حياتهم
ّ
هش�ة وقابلة لالندثار من لحظة
إىل أخرى .ويق ّدم رؤية ش�خصيّة
للتاريخ ،كاتبا ً ّ
«أن مجد األبطال ال
يأتي من عظمة فتوحاتهم بل مما
ينتجونه م�ن أدب ،اإللياذة باقية
أم�ا حرب أغمانون ف�ال» .هذا ما
خلص إلي�ه هذا «النب�ي الرشير»
كما أطلق عليه سارتر.
ث�م يتط�رق الفيل�م إىل رحلت�ه يف
سبتمرب  1982إىل بريوت ليقيم يف
بي�ت صديقته ليى ش�هيد ،وكان

مخيم�ي
أوروب�ي يدخ�ل إىل
أوّل
ّ
ّ
صربا وش�اتيال بعد املج�زرة التي
عاش�تها .تحت الصدمة الشديدة
كت�ب نص�ه «أرب�ع س�اعات يف
ش�اتيال» الذي أعلن فيه« :أش�عر
أنني أصبح فلسطينيا للمرّة األوىل
يف حياتي وأنني أك�ره إرسائيل».
وكانت قد طلبت منه ليى ش�هيد
أن يكتب مق�اال يف جريدة اللموند
ع�ن تجربته وما ش�اهده ،فكان
يقول لها أنه انتهى ككاتب يف تلك
الفرتة ،ثم فاجأه�ا بنص «أربعة
ساعات يف شاتيال» ،وقد تم إخراج
هذا النص مرسحيّا ليق ّدم يف أكثر
من مرسح فرنيس .وكانت نرشت
مجل�ة الدراس�ات الفلس�طينيّة
يف عدده�ا  ،2017 ،138مقابل�ة
ّ
مفصل�ة أيضا ح�ول تجربة ليى
شهيد مع جان جينيه.
الوثائقي الذي
ويكشف هذا الفيلم
ّ

تص�ل م ّدته  76دقيق�ة (،)2016
من خالل سلس�لة م�ن املقابالت
الغنيّة مع ليى ش�هيد وش�هادات
ّ
متخصصني يف أدبه مثل
لدارسني
أل�ربت دي�ي وإيمانوي�ل ملبي�ري
تالحم�ي
وغريه�م ،ع�ن تناغ�م
ّ
بني حياة ه�ذا الكاتب ومرشوعه
األدب�ي .ه�ذا الكات�ب امللع�ون،
الذي حم�ل كل صف�ات اللعنة يف
مجتمع�ه الفرنيسّ  ،ف�كان يتيما ً
مجه�ول األب ،وس�جينا ً س�ابقاً،
ومثليّاً ،وس�ارق كت�ب يف مرحلة
م�ن حيات�ه .ويتنق�ل الفيلم بني
لبن�ان واملغ�رب ،لينته�ي يف قرية
«العرائ�ش» املغربيّ�ة الت�ي دفن
جيني�ه فيها بناء عى وصيته بأن
يدف�ن «يف بل�د مس�لم» ،ليتحوّل
بعد تجرب�ة حياة مريرة وس�رية
صاخب�ة إىل قديس يف نظ�ر قرّائه
ومحبيه يف الرشق والغرب!
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اعالن مساطحة

(وفق قانون بيع واجيار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل)

بالنظ�ر لع�دم تقدم راغ�ب تعلن مديري�ة بلدية كربالء املقدس�ة عن اج�راء مزاي�دة علنية لتاجري العق�ار املرقم
( 61/49862/3جزيرة) كمس�اطحة لغرض تش�ييد بناية تجارية وملدة  20س�نة وبضمنها مدة التشييد والبالغة
سنتني من تاريخ استالم االرض وحسب املخططات والكشوفات املصادقة تعود بعدها االرض واملشيدات اىل البلدية
وحسب الرشوط ادناه فعى الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة العارشة صباحا
وذل�ك بع�د مرور ( )15يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية وفقا للمادة ( )16من قانون
بي�ع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013املعدل مس�تصحبني معهم وصل التامين�ات القانونية البالغة %30
من القيمة املقدرة لكامل فرتة املس�اطحة ونس�خة من هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة
السكن عى ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة  %2من مبلغ
االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري يف اليوم الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة
اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني ويف حالة رغبة املستاجر بتقسيط بدل االيجار يتم
تقدي�م كفال�ة عقارية ضامنة عى ان تكون املوافقات ضمن املدة القانوني�ة وعى الراغبني مراجعة البلدية لالطالع
عى رشوط املزايدة واملخططات والكشوفات
الرشوط //
 � 1يتم املبارشة بالبناء من تاريخ استالم االرض وان يتم اكمال التشييد خالل مدة سنتني
 � 2تقديم مبلغ ضمان للتش�ييد يعادل بدل املس�اطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشييد خالل املدة املقررة يف الفقرة
اوال يصار اىل مصادرة مبلغ الضمان ويعترب عقد املساطحة الغيا وتعود االرض واملشيدات اىل البلدية وبدون بدل
 � 3يتم تسجيل حق املساطحة يف دائرة التسجيل العقاري
 � 4يت�م التعاق�د مع مكتب استش�اري هنديس متخصص (ويفض�ل ان يكون املكتب حكوميا) من قبل املس�اطح
لتقديم االستشارة املطلوبة اذا تطلب االمر وخالل مدة التنفيذ
 � 5يتم مراجعة بدل املس�اطحة كل خمس س�نوات من تاريخ توقيع عقد املس�اطحة وحس�ب الفقرة ب من املادة
( )16من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل
 � 6توفري مقر مالئم لدائرة املهندس املقيم خالل مدة التنفيذ مع كافة املس�تلزمات املطلوبة مع توفري وس�يلة نقل
مالئمة
 � 7يتم تنفيذ العمل حسب املواصفات الفنية املطلوبة املعتمدة لدى البلدية وبأرشاف د.م املقيم للمرشوع
 � 8يتحم�ل املس�اطح كلفة اج�راء الفحوصات املختربية الالزمة لضم�ان تنفيذ العمل وحس�ب املواصفات الفنية
املطلوبة
 � 9يتحمل املساطح كلفة اعداد ومصادقة املخططات الخاصة بالبناية اعاله
ت

رقم العقار موقعه

المساحة

بدل التقدير السنوي

مدة االيجار

1

عرصة خالية النشاء بناية تجارية في شارع السناتر
متكونة من خمسة طوابق على العقار
( 61/49862/3جزيرة)

300م 2مع فضاء
الرصيف 37.5
م2

 50,000,000دينار
خمسون مليون دينار

 20سنة

م .ر مهندسني
عبري سليم نارص
مدير بلدية كربالء املقدسة
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مالمح اولية لصورة عالـم ما بعد «كورونا»
عادل الجبوري

مرت حوايل خمس�ة شهور عىل بداية
ظهور ف�روس كورون�ا الول مرة يف
مدينة ووه�ان عاصمة اقليم هوباي
الصيني ،وخ�ال هذه الفرتة الزمنية
القصرة اس�ترشى الفروس وانترش
عىل نطاق واس�ع ،ليتحول رسيعا اىل
وب�اء ثم اىل جائحة ،بع�د ان وصل اىل
اكثر من مائة وخمسني بلدا يف مختلف
قارات العال�م ،واصاب حوايل مليوني
شخص ،وتسبب بوفاة اكثر من مائة
وخمس�ني ال�ف ،فضا ع�ن تعايف ما
يتعدى النصف مليون ش�خص.
والش�ك ان تف�ي فاي�روس كورونا
بهذه الص�ورة املرعبة ادى اىل حدوث
ش�لل ش�به ت�ام يف مجم�ل حرك�ة
االقتص�اد العاملية ،فض�ا عن عموم
قطاعات االقتص�اد الوطني يف عموم
البلدان التي رضبته�ا الجائحة ،وهو
م�ا ادى اىل فقدان مايني االش�خاص
لوظائفهم ،وارتباك االوضاع الحياتية
ملايني اخرى ،اىل جانب تعطل مختلف
املؤسس�ات التعليمي�ة والرتبوي�ة
ومؤسس�ات ذات اختصاصات اخرى
متنوع�ة ،واكث�ر م�ن ذل�ك ح�دوث

تغ�رات دراماتيكي�ة رسيع�ة وغ�ر
مس�بوقة يف انم�اط الحي�اة ملختلف
املجتمعات ،مع استمرار تلك التغرات
بوترة متصاعدة ومتسارعة ارتباطا
باالهت�زازات االقتصادي�ة العنيف�ة،
ورسع�ة تف�ي وانتش�ار الجائحة،
والعج�ز ع�ن التوص�ل اىل معالجات
صحي�ة ناجع�ة تس�اهم يف الحد من
ذلك االنتشار الرسيع.
ويف خض�م تل�ك االوض�اع والظروف
املضطرب�ة اىل ح�د كب�ر ،لوح�ظ ان
هن�اك اطرافا تعاطت مع كورونا من
زاوي�ة اقتصادية سياس�ية ،وراحت
تحاول تحقيق مكاس�ب عىل حساب
االخرين ،وتنتقم م�ن خصوم واعداء
له�ا يف ذروة الكارث�ة ،بينم�ا تعاطت
اطراف�ا اخرى م�ع الكارثة من زاوية
انس�انية ،واضع�ة كل االعتب�ارات
والحس�ابات واملصال�ح السياس�ية
جانبا.
وكان واضح�ا ان الوالي�ات املتح�دة
االمركي�ة مثل�ت املص�داق االوض�ح
واالبرز للنموذج االول ،ويكفينا للتدليل
عىل ذل�ك ما ردده الرئي�س االمركي
دونالد ترام�ب من ترصيحات واقوال
وتغري�دات بعيدة عن واق�ع وجوهر

االزمة-الكارثة.
وبحس�ب م�ا ي�رى البع�ض ،ف��أن
“ترامب ال�ذي وصف فروس كورونا
ذات م�رة بأن�ه خدع�ة ،إس�تمر يف
تجاهل خطورته رغم تفش�يه الكبر
يف أنح�اء العال�م ووصوله إىل األرايض
األمركي�ة ما إضطره ،يف بداية األمر،
إىل اتخ�اذ إج�راءات ،أكد خ�راء أنها
جاءت متأخرة لجهة الحد من انتشار
الف�روس ،لك�ن الكارث�ة املوازي�ة
لتعامل�ه الفاش�ل م�ع الف�روس لم
تنحرص بش�قها الصحي وتداعياتها
عىل األمركيني ،بل تجاوزته إىل تدمر
س�معة الواليات املتحدة عامليا ،وخلق
أزم�ة ثق�ة ب�ني واش�نطن وش�عبها
وحلفائها”.
ولعل ما يلفت االنتباه ويثر التساؤل
واالس�تفهام ،ه�و ان كورونا اجتاح
دوال ومجتمع�ات غني�ة ومتقدم�ة
يف املج�االت العلمي�ة والطبي�ة
واالجتماعي�ة ،يف مقدمته�ا الواليات
املتح�دة واورب�ا ع�ىل وج�ه العموم،
بينما كان انتشاره وتفشيه يف الدول
واملجتمعات النامي�ة ذات االمكانيات
والقدرات البس�يطة واملح�دودة ،اقل
بكث�ر ،رغ�م ان الحديث ع�ن نظرية

املؤامرة من قبل اطراف دولية كرى،
ل�م يتوقف من�ذ االي�ام االوىل لظهور
الفايروس.
ومع ان الخراء واملختصني يتحدثون
ع�ن جمل�ة عوام�ل واس�باب تق�ف
وراء ذل�ك االنتش�ار الرسي�ع ،اال ان
االس�تهانة بالوب�اء يف ب�اديء االم�ر
وعدم تقدير املوقف بالشكل الصحيح
من قب�ل مختل�ف حكوم�ات البلدان
االوربي�ة وانتهاج ما يس�مى بنظرية
مناعة القطي�ع (،)Herd immunity
ادى اىل خروج االمور عن الس�يطرة،
ع�ىل العك�س م�ن بل�دان اخ�رى
اصابه�ا الوب�اء ،كما ه�و الحال مع
الصني ،الت�ي انتهجت نظرية التباعد
االجتماع�ي(،)Social distancing
وبالتايل نجحت اىل حد كبر يف احتواء
الوباء-الجائحة.
ورغ�م ان الص�ورة تب�دو مشوش�ة
وغامض�ة اىل ح�د كبر ،ويب�دو انها
س�تبقى كذلك اىل ام�د غر معلوم ،اال
ان الحدي�ث عن عالم م�ا بعد كورونا
ب�ات يف�رض نفس�ه ع�ىل الواق�ع
مبك�را ،ويب�دو ان جائح�ة كورون�ا
س�تغر خارطة التوازنات والعاقات
واملعادالت الدولية عىل نطاق واس�ع،

افقي�ا وعموديا ،ولعل ه�ذه املحطة
التأريخي�ة املهم�ة والخطرة تش�به
يف الكثر م�ن تفاصيله�ا وجزئياتها
محطة نهاية الح�رب العاملية الثانية
عام  ،1945ومحطة تفكك املعس�كر
الرشقي وانهيار االتحاد الس�وفياتي
الس�ابق مطل�ع تس�عينيات الق�رن
امل�ايض ،ويب�دو ان التح�دي االك�ر
الي�وم ه�و ام�ام الوالي�ات املتح�دة
االمركي�ة اوال ،واورب�ا ثانيا ،س�واء
ككيان سيايس واحد متمثا باالتحاد
االورب�ي ،او ك�دول له�ا ثقلهه�ا
وحضوره�ا الس�يايس واالقتص�ادي
الكب�ر يف املش�هد العامل�ي ،يف مقابل
افاق جدي�دة تفتح ابوابها امام املارد
الصيني الكبر.
ولع�ل وزي�ر الخارجي�ة االمرك�ي
االس�بق هنري كيس�نجر( 97عاما)،
ل�م يخط�أ حينم�ا ق�ال “ان األرضار
الت�ي ألحقها تفي ف�روس كورونا
املس�تجد بالصحة قد تك�ون مؤقتة،
إال أن االضطراب�ات السياس�ية
واالقتصادية التي أطلقها قد تس�تمر
ألجيال عديدة” ،مضيفا ،ان الظروف
االس�تثنائية التي يمر بها العالم اآلن
بسبب الوباء الفتاك ،أعادت إىل ذهنه

املش�اعر الت�ي انتابت�ه عندم�ا كان
جنديا يف فرقة املشاة خال مشاركته
يف الح�رب العاملي�ة الثانية أواخر عام
 ،1944حيث يسود اآلن الشعور نفسه
بالخطر الوشيك الذي ال يستهدف أي
ش�خص بعينه ،وإنما يستهدف الكل
بش�كل عش�وائي ومدم�ر ،وان قادة
العالم يتعاطون م�ع األزمة الناجمة
ع�ن الوباء عىل أس�اس وطني بحت،
إال أن تداعي�ات التف�كك االجتماع�ي
املرتتب عىل تفي الفروس ال تعرتف
بالحدود”.
ولكن استاذ العاقات الدولية بجامعة
هارفارد االمركية ستيفن والت ذهب
ابعد مما ذهب اليه كيس�نجر ،حينما
اكد“ ،ان فروس كورونا سيرسع من
تحول الس�لطة والنفوذ من الغرب إىل
الرشق” ،وهو ربما كان يقصد تراجع
موق�ع الوالي�ات املتح�دة االمركي�ة
كق�وة عاملي�ة اوىل وتق�دم الص�ني
الحتال موقع الريادة العاملية.
فض�ا عن ذلك فأن هن�اك من يعتقد
ان تداعيات كورون�ا دحضت وفندت
العديد م�ن النظريات الت�ي برش بها
الغ�رب الليرايل ،ويف مقدمته الواليات
املتح�دة ،ومن بينها العوملة ،الس�يما

ببعده�ا االقتص�ادي ،فهذا كيش�ور
محبوبان�ي عمي�د كلي�ة يل ك�وان يو
للسياس�ة العام�ة التابع�ة لجامع�ة
س�نغافورة الوطني�ة ال�ذي ش�غل
لبعض الوقت منص�ب وزير خارجية
س�نغافورة ،يق�ول “ان الف�روس
س�يرسع عملية االنتق�ال من العوملة
الت�ي ترك�ز ع�ىل الوالي�ات املتح�دة
االمركية إىل تل�ك التي تتمحور حول
الص�ني” .وهناك م�ن ي�رى ان هذه
االزمة س�تقوم بتعديل هيكل القوى
العاملية بطرق اليمكن تخيلها ،وهناك
من يرى ان املنترصين يف ازمة كورونا
هم من س�يكتبون التأريخ ،يف اشارة
اىل الصني ،وانه من املرجح أن تساهم
بأس�تمرار تدهور العاقات الصينية
األمركية وإضعاف التكامل األوربي.
وال ش�ك ان ه�ذه مام�ح اولي�ة،
ومازال�ت تفاع�ات تداعي�ات واث�ار
كورون�ا يف بداياتها ،وقد يكون العالم
بحاج�ة اىل وقت طويل حت�ى تتبلور
وتكتم�ل صورت�ه الجدي�دة ،وتتضح
معادالت�ه وتوازنات�ه املحكوم�ة
بحقائق ومعطي�ات مختلفة عن تلك
التي حكم�ت العالم وتحكمت به عىل
مدى بضعة عقود من الزمن.

دروس كورونا
زهير كاظم عبود
تبعث يف النف�س الحزن والكآبة والخ�وف ،ونحن نصارع
ع�دوا مخفي�ا ال ن�راه ،نق�اوم بجه�ود برشي�ة غاي�ة يف
الش�جاعة والتحدي والصابة ،يتق�دم الصفوف ماكاتنا
الطبي�ة ليس�جلوا موقف�ا وطني�ا وإنس�انيا يلي�ق بهم،
والجميع يرتقب بقلوب خاشعة أن نستعجل إيجاد اللقاح
والعاج للحد من انتش�ار هذا الف�روس الغادر ،حددنا يف
البيوت وس�لب منا حريتنا بالسفر والتنقل واللقاء باألهل
واألصدقاء ،وحرم أخوة لن�ا من اعمالهم ومصادر قوتهم
وأرسه�م ،وحرم الطلبة من الدوام بمدارس�هم وكلياتهم،
وعطل منا مواس�م الفرح وربيع نيس�ان ،ومن�ع تجوالنا
داخ�ل املدن ،وحرمنا من حرية اللعب والتمتع بمش�اهدة
مباراة كرة القدم .ومع كل تلك الس�لبيات واملحددات التي
جلبه�ا لنا هذا الف�روسّ ،
فإنه علّمنا دروس�ا بليغة ال ب َّد
لنا أن نس�تثمرها ،ونعي�د نمط حياتن�ا وعاداتنا وغذائنا،
وضمن تل�ك املحددات جعلنا نجتمع م�رة أخرى يف بيوتنا
مع األهل ،وان نتس�امر ونتاقى يوميا داخل بيوتنا ،لجأنا
اىل ق�راءة الكتب الت�ي غادرناه�ا لضيق وقتن�ا ،واتحفنا
التلفزي�ون بمش�اهدة أف�ام ممتع�ة ماكنا نحس�ب أننا
سنش�اهدها قبا ،تعلّمنا أن ال قيم�ة للمال تجاه الصحة
والعافية التي يجب ان نحافظ عليها ،وأننا يمكن ان نتعلّم
االلت�زام بالقوانني واألنظمة الت�ي تطبقها الحكومة ،وان
املصلحة الوطنية موقف ضمري ينبع من حرص املواطن
ع�ىل أن يك�ون يف بيته ،حت�ى ال يصاب به�ذا الفروس إن
كان س�ليما ،وحتى ال يصيب غره أن كان مصابا دون ان
ي�دري ،تعلّمنا أن لبناتن�ا وأخواتنا وزوجاتنا وجهات نظر
علينا أن نستمع إليها ،وان نتعلّم منها ،وان نتعاون كلنا يف
إدارة بيوتنا ،وتنظيم أيامنا ،وان نتعلّم كيف نتحدى الخطر
ونتس�لح باملعرفة ،وان ال نلتفت للشائعات واألخبار التي
تهد من عزائمنا ،وتشيع بيننا أخبار انتصار الفروس عىل
البرشي�ة ،وأن نتعاون مع قواتنا األمني�ة يف تطبيق حظر
التجوال ،وهم يعيش�ون وس�ط أجواء الخط�ر حماية لنا
وحرص�ا منهم علين�ا ،وأن نؤج�ل كل قضايانا غر امللحة
وغ�ر الرورية هذه األيام ،نعيد بناء األرسة التي ش�تت

التكنولوجي�ا جلس�اتها ،فنن�رش املحبة واالح�رتام بيننا،
وتعلّمنا أن املعقمات واملبي�دات واملطهرات لهذا الفروس
يمك�ن لنا أن نصنعها يف بيوتنا ،وأن نحرص عىل أن تكون
بيوتن�ا نظيفة وأنيقة ،وان لنا جرانا يحتاجون منا العون
واملساندة ،وأن بيننا من تقطعت به السبل.
م�ا ولّ�ده الفروس م�ن ايجابي�ات ّأنه ّ
وحدن�ا يف املوقف
واملواجه�ة ،وعط�ل خافاتن�ا ،واجرن�ا ع�ىل التس�امح
وال�رتايض ،وان يتفق�د كل واح�د منا أخوت�ه وأصدقاءه،
وأن األطباء وامل�اكات الصحية ورجال األمن واملتطوعني
جديرون باالحرتام واملحبة ،علمنا الفروس عىل االقتصاد
واالرتق�اء بالش�عور الوطني ،لم نتدافع ول�م نتزاحم عىل
األس�واق ،ولم يجن�ح أحد منا اىل أن يخزن امل�واد الغذائية
إيمان�ا من�ا ّ
بأننا ال ب� ّد وأن ننترص عىل ه�ذا الدخيل الذي
ّ
يتح�ني الف�رص لانقض�اض علينا ،زي�ادة الوع�ي الذي
ّ
انت�رش بني أطفالن�ا وبيوتنا دليل آخر عىل أننا س�ننترص،
وكان�ت قد مرت قب�ل هذا الف�روس اللعني ع�ىل العراق،
أوبئ�ة وأم�راض تمت مواجهته�ا والقضاء علين�ا ،علّمنا
ه�ذا الكورون�ا أن نزيد من تاحمن�ا االجتماعي ،وأن نزيد
م�ن تحملنا وصرنا ،ونحن نفقد أحبة لناّ ،إال ّأننا نحافظ
عىل الباقني بكل الوس�ائل املمكن�ة ،وأن اللقاحات والدواء
املض�اد لهذا الوب�اء ال ب� ّد أن تصلنا يف اق�رب فرصة ،وان
هذا الوباء ال يمكن أن يعطل الحياة .هذه األيام يكتش�ف
فيها امل�ورسون واألغنياء من أهلنا قدرته�م عىل العطاء،
وتربيته�م الحقيقي�ة كعراقي�ني أص�اء ،وبه�ذه األي�ام
أيض�ا تعلّمنا أن التع�اون االجتماعي ال يقترص عىل املحن
واألوقات الصعب�ة ،ومعيار املجتمع�ات الناجحة يف إدامة
مثل تل�ك العاقات ،وال تقترص عىل ف�رتة الحجر الصحي
املن�زيل ،فنح�ن نواج�ه حربا عاملي�ة يخوض فيه�ا البرش
رصاع املواجهة مع فروس كورونا ،وعلينا بعد ان ننترص
أن نتس�لّح ملواجهة غ�ره من الفروس�ات ونحن نعيش
يف عال�م ينته�ك الطبيعة ،ويلج�أ اىل اس�تعماالت مفرطة
للهوات�ف واالنرتن�ت ،فضا ع�ن اس�تعماالت الكيمياوي
يف غذائن�ا ورشابنا وهوائن�ا .علينا أن نتس�لّح باألمل وأن
ال نس�تهني بقوة وغ�در هذا الفروس ،وس�ننترص بإرادة
الخرين من أبناء شعبنا.

هل يضع اهنيار أسعار النفط الطاقة األمريكية يف نعشها؟
سايمون هندرسون
«انهيار أس�عار النفط» ،إذا قرأت هذا العنوان عن
أس�واق النفط يوم االثن�ني املايض فهذا خطأ ،فما
كان يجب أن يكون هو« :انهيار أس�عار النفط يف
الواليات املتحدة» .نعم ،كانت أسعار النفط ضعيفة
يف بقي�ة أنح�اء العالم ،ولكن يف الوالي�ات املتحدة،
انعكس سوق النفط وكان البائعون عىل استعداد
للدفع للمشرتين لكي يقوموا بأخد الشحنات فما
السبب؟ هناك الكثر من النفط املتاح لدرجة نفاد
أماكن تخزينه يف الواليات املتحدة.
وبالطبع ،فإن الس�بب األس�ايس ه�و أن جائحة
فروس كورونا قد قللت فج�أة من الطلب للنفط
بنح�و  30يف املئة ألن الن�اس -يف الواليات املتحدة
ويف معظم أنحاء العالم -ال يقودون السيارات ،وال

يذهب�ون إىل أماكن عمله�م ،وال يقومون بتصنيع
س�لعهم يف معظ�م املصانع ،وطغ�ى تعقيد قصة
أس�عار النف�ط عىل قيمة االس�تطاع عن�ه ،لذلك
كان�ت األخبار الرئيس�ة يف العرشين م�ن أبريل ال
محال�ة هو تجاوز العدد اإلجم�ايل املروع للوفيات
الناجم�ة ع�ن م�رض «كوفي�د »19-يف الوالي�ات
املتحدة  42,000حالة.
ولك�ن ربما م�ا كان ذات يوم مج�رد مثال نظري
من بعض دورات «االقتص�اد  »201يف الكلية ،فله
اآلن عواق�ب واقعية ع�ىل العديد م�ن األمركيني،
وم�ن املحتم�ل أن يك�ون مس�مارا ً آخ�ر يف نعش
إنتاج النفط الصخري األمركي وصفعة عىل وجه
الرئي�س ترام�ب ،ال�ذي اعتقد قبل أس�بوع فقط
أنه ق�د أنق�ذ اتفاق تس�وية لخف�ض اإلنتاج مع
منظمة «أوب�ك» بقيادة الس�عودية ومع دول من

خارج «أوبك» بقيادة روس�يا -املعروفة مجتمعة
باسم «أوبك -»+عندما كانت كا املجموعتني عىل
خاف.
ً
ّ
وب�دا الرئيس ترام�ب متكتما يف إب�داء الكثر من
التعليقات حول الوضع أثناء اإلحاطة التي قدمها
باسم قوة املهام الخاصة بفروس كورونا يف البيت
األبيض مس�اء االثنني ،فقد قال« :لم يس�مع أحد
عن النفط الس�لبي من قب�ل ،ولكن أمده قصر»،
مضيفا ً أن بعض املس�تثمرين تعرضوا «للضغط»
ع�ىل نحو خطر ،مش�را ً إىل أن أس�عار التس�ليم
لش�هر يوني�و أع�ىل قيمة ،ول�دى س�ؤاله عما إذا
كان يرغ�ب يف أن تقوم «أوبك  »+بإجراء املزيد من
التخفيضات ،قال« :لقد قمنا بطلب ذلك بالفعل»،
وق�ال أيضا ً إن�ه يعتر هذه فرصة ل�رشاء النفط
بسعر منخفض بشكل كبر وتخزينه للمستقبل.

وبالطبع ،ربما س�تكون موسكو سعيدة باألخبار
الس�يئة ملنتج�ي النف�ط الصخ�ري األمرك�ي،
فرشكاته�ا النفطي�ة َتعتر نظراتها يف تكس�اس
ك�رشكات اس�تغالية يف الس�وق العاملي�ة ،لك�ن
م�ن املحتمل أن يكون غض�ب الصناعة األمركية
موجها ً إىل الس�عودية ،خصوصا يف أعقاب األخبار
التي أف�ادت قبل ثاث�ة أيام بأن اململكة س�تقوم
بتس�ليم م�ا معدل�ه  600,000برمي�ل يومي�ا ً إىل
الوالي�ات املتح�دة خال ش�هر أبري�ل ،وكان َدوْر
الرئي�س األمرك�ي ،ونجاح�ه عىل امل�دى القصر
للغاية ،مطابقني اللتواء الذراع الدبلوماس�ية مع
تحقيق نرص سيايس محيل.
وس�يصاب الجمهوريون يف تكس�اس بخيبة أمل
وغض�ب ،إن ل�م يك�ن بغض�ب رسي�ع ،يف مطلع
األح�داث ،وربما يكون ذلك موجه�ا ً نحو الرياض

التي ق�ال الرئيس األمركي ي�وم االثنني إنه ُيفكر
فيم�ا إذا كان س�يوقف ش�حنات النف�ط الخ�ام
السعودية القادمة إىل الواليات املتحدة.
وغالبا ً ما تكون أس�عار النفط مُ شكلة معقدة مع
العدي�د من األج�زاء املؤثرة ،كاملخ�اوف يف الرشق
األوس�ط ،والقلق املحيل األمركي ،وكذلك فروس
كورونا ،وغرها ،والسؤال الذي يطرح نفسه هنا:
هل ستس�تمر معركة الس�كني بني الرئيس بوتني
وويل العهد السعودي األمر محمد بن سلمان؟
إن ما يمكن اس�تنتاجه بصورة أكثر عمومية هو
ت�رر االقتصاد العاملي إىل درج�ة كبرة وال نعلم
إىل أي حد س�يصل إليه ،أو متى سيحدث ذلك ،ويف
مثل هذه الظروف ،يجب أن ُن ّ
صيل من أجل حدوث
ّ
«متغ�رات خارجية» أقل س�لبية واتخ�اذ قرارات
ً
أكثر حذرا ،ولكن يجب أال نعتمد عىل ذلك.
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

خصائص جديدة لـ «زووم»

طبق اليوم

العصري األخرض الدايت

يط�رح تطبي�ق برنام�ج «زووم»
لالجتماع�ات املرئي�ة ع�ددا م�ن
الخصائ�ص الجدي�دة الت�ي ته�دف اىل
وضع ح�د لالنتق�ادات الت�ي تطاله يف
ما يتعل�ق بالحماية والخصوصية ،مع
تهافت املستخدمني عىل املنصة بشكل
هائ�ل بعد اج�راءات اإلغ�الق يف العالم
بس�بب فروس كورونا.وحدد الرئيس
التنفيذي ل�»زووم» اريك يوان األربعاء
الخطوات التي تتخذها الرشكة ملعالجة
مش�اكل مثل رسقة بيانات املستخدمني
واملضايقات من قبل أشخاص يقتحمون
املؤتمرات عر الفيدي�و يف ما بات ُيعرف
باس�م «زووم بومبينغ».فم�ع نهاي�ة

هل تعلم

املقادير:
 2ثمرة تفاح أحرض
 4عيدان كرفس منزوعة األوراق
 1ثمرة خيار
 6اوراق كرنب
 2/1ليمونة
 1قطعة زنجبيل طازج
خطوات التحضر:
يف اناء قومي بتقطيع ثمرة التفاح اىل قطع متوسطة.
اضيفي عيدان الكرفس منزوع األوراق اىل التفاح املقطع.
قطعي الخيار اىل حلقات ثم ضعيها يف اإلناء.
اضيفي ورق الكرنب و الزنجبيل و الليمون بعد تقشرة يف اإلناء.
احرضي الخالط الكهربائي ثم ضعي به املكونات تدريجيا و اخلطي جيدا.
ضعي العصر يف كأس التقديم و يقدم.

المتاهات

األس�بوع س�يتمكن أصحاب الحسابات
املدفوع�ة م�ن تحديد املناط�ق التي تمر
عره�ا بياناته�م خ�الل محادثاته�م،
وذل�ك يف م�ا يبدو ل�درء املخاوف بش�أن
م�رور املعلومات عر الصني حيث تكون

؟؟

هل تعل�م أنه تم بن�اء امللع�ب األوليمبي
خ�الل الع�ر اليوناني واش�تهرت فيه
ممارس�ة العدي�د م�ن الرياض�ات مث�ل
رياضة القفز ورياضة الع�دوة والرماية
ورياضة السباحة ورياضة سباق الخيل.
هل تعلم أن الصينيني هم أول من مارسوا
لعبة كرة القدم قبل آالف الس�نني وكانوا
يستخدمون الحديد يف صنع الكرة.
هل تعلم أن مر هي أول دولة استطاعت
املشاركة يف دورة األلعاب األوليمبية وكان
ذلك يف عام .1924
هل تعل�م أن الرياضة تلع�ب دور هام يف
الحفاظ عىل صحة الجس�م فهي تساهم
يف تقوية وبناء العضالت كما تس�اهم يف
إنقاص الوزن وبالتايل تحس�ن من شكل
الجسم.
هل تعل�م أن ممارس�ة الرياضة بش�كل
منتظ�م تس�اعد يف تخليص الجس�م من
العادات الس�لوكية الخاطئة وتس�اعده
عىل تنظيم نشاطاته.
هل تعلم أن اإلنتظام يف ممارسة الرياضة
ً
صباحا يس�اعد يف التخلص من
كل ي�وم
السعرات الحرارية الزائدة كما يرسع من
عملية حرق الدهون.
ه�ل تعلم أن ممارس�ة الرياضة تقي من
اإلصاب�ة بع�دد من األم�راض الش�ائعة
والتي منها ” أمراض القلب ،ضغط الدم،
السكري”.

عرضة لالخرتاق.وقالت منصة «زووم»
يف منش�ور عىل االنرتن�ت إن الخادمات
الخاص�ة بالص�ني مس�يجة إلكرتونيا
ومعزول�ة« ،به�دف ضم�ان ان تبق�ى
بيانات اجتماعات املس�تخدمني خارج
الصني».كما أضافت الرشكة الناشئة يف
«س�يليكون فايل» انها تعمل مع رشكة
«لوتا» للحماية االلكرتونية وتس�تخدم
برنامجه�ا لدف�ع مكاف�آت مالي�ة ملن
يجد ثغ�رات يف تطبيق «زووم».وتطرق
«زووم» أيض�ا اىل ما أورده تقرير حديث
حول بي�ع قراصنة الكرتوني�ني لهويات
مس�تخدمي «زووم» وكلم�ات مرورهم
عىل «االنرتنت املظلم».

طرق حلامية خصوصيتك عىل اإلنرتنت

تعتر قضاي�ا الخصوصية الرقمية من
أكث�ر التوجه�ات الت�ي تس�تحوذ عىل
اهتمام كب�ر من الجميع ،ومع رشوع
الكث�ر م�ن الحكوم�ات يف جمي�ع
أنح�اء العال�م لتبن�ي تكنولوجي�ا
املراقبة الجماعي�ة لتتبع مواطنيها
للح�د من تف�يش ف�روس كورونا،
أصبح�ت قضي�ة الخصوصية أكثر
أهمية من أي وقت مىض.
حيث بدأت جوج�ل وآبل يف التعاون
م ًعا لتطوير أداة لتتبع مس�تخدمي
الهوات�ف الذكي�ة ،وبالرغ�م من أن

ه�ذا التعاون يحدث بنوايا طيبة ،إال أن
هناك مخاوف حقيقي�ة من أنه عندما
تنته�ي األزم�ة ،لن ترتاج�ع الرشكات

خرج من السجن ..
فامت برصاصة طائشة

قتل مواطن أردن�ي نتيجة رصاصة
طائش�ة أطلقه�ا قريب�ه احتف�االً

بخروجه من السجن.
ويف التفاصي�ل فق�د ُفجع�ت أرسة
أردنية بمقتل والده�ا جرّاء إصابته
برصاص�ة أطلقت علي�ه عن طريق
الخطأ من أحد أقاربه.
وذك�رت وس�ائل إع�الم أردني�ة ،أن
الرج�ل ويدعى «س�اري ال�وردات»
قت�ل ،نتيج�ة إصابت�ه برصاص�ة
طائش�ة بعدم�ا كان قريب�ه يطل�ق
أعرة ناري�ة احتف�االً بخروجه من
السجن.
لقي حتفه
وأشارت إىل أن «الوردات» ّ

عن هذه اإلجراءات.ويف الوقت نفس�ه،
ارتفعت جرائم األمن اإللكرتوني خالل
تف�يش الوباء ،بص�ورة لم يس�بق لها
مثي�ل ،م�ن خروق�ات البيان�ات إىل
حيل الخداع ،ووسط كل هذا أصبح
تأمني وجودك عىل اإلنرتنت وحماية
خصوصيت�ك أكث�ر أهمي�ة م�ن أي
وقت مىض.
إلي�ك  6ط�رق رئيس�ية لحماي�ة
خصوصيتك عىل اإلنرتنت
 -1استخدام متصفح ومحرك بحث
يركز عىل الخصوصية:

تدع�م معظ�م متصفح�ات الوي�ب
الحديث�ة (اإلضاف�ات) ،Extensions
لذا كن ح�ذرًا عند اختياره�ا وتثبيتها،
وتذكر أن كل موقع تتفاعل معه ،بما يف
ذلك محركات البحث ،يمكن أن يحتفظ
بسجل ألنشطتك عىل اإلنرتنت.
يمكن�ك التقليل من تتبع نش�اطك عىل
اإلنرتنت ع�ن طريق اس�تخدام محرك
بح�ث ُيرك�ز ع�ىل الخصوصي�ة مثل:
 DuckDuckGoال�ذي يفتقر اىل امليزات
التي تقدمها متصفحات الويب األخرى
ولكنه ال يتتبع سجل بحثك.

الكلمة المفقودة

ف�ورا ً عقب إصابت�ه برصاصة قرب
رأسه ،حيث كان قريبه أنهى إطالق
العيارات النارية ،واعتقد بأن سالحه
فارغ من الرصاص ،ليتفاجأ بوجود
رصاصه انطلقت باتجاه «الوردات»
الذي سقط مغشيا ً عليه.
وكانت السلطات األردنية قد أطلقت
رساح «ال�وردات» مع مجموعة من
املساجني ،يف إطار الخطة االحرتازية
ملواجهة فروس كورونا.
وتداول مس�تخدمو مواقع التواصل
االجتماع�ي يف األردن مقطع فيديو
يوث�ق لحظة انطالق الرصاصة التي
أردت الوردات قتيالً.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهني�اً :يوم جي�د يتناس�ب معك ،وق�د يحمل
إليك نصيحة تأخذ بها ،وتس�تفيد من تطورات
تحصل لكن عليك أن تتحفظ جداً.
عاطفياً :عليك أن تدرك حاجات الحبيب بشكل
أكث�ر وأن تراعيها ،وعليك أن ت�درك أن كرامتك
أهم من أي يشء.

امليزان
مهنياً :يدعوك هذا اليوم إىل االسرتخاء والتمتع
ببع�ض املل�ذات ،وإىل تلطي�ف املن�اخ ألنك أنت
صاحب شخصية مرنة ودبلوماسية.
عاطفياً :ي�وم مهم عىل الصعي�د العاطفي ألن
عواطف�ك الجيّاش�ة تغمر الحبي�ب ،وتظهر له
ذلك من خالل معاملتك املميزة له.

الثور
مهنياً :وجود القمر يف برج الجوزاء يف بيت املال
واملكاس�ب واالرباح يوم منت�ج ومفيد لكن من
الرضوري االنتباه اىل املصاريف االيضافية.
عاطفياً :تغفر للرشيك أمورا ً أخطأ فيها تجاهك،
لكن�ك لن تتهاون يف حال كان الكذب هو محور
الخالف ،ألن األمور يمكن أن تتفاقم.

العقرب
مهنياً :يحذر هذا اليوم من الس�كوت عن خطا،
ويطل�ب إلي�ك الت�رف بأن�اة وانتب�اه وعدم
الترسع يف اتخاذ قرار لئال تخرس كل ما بنيته يف
لحظة .عاطفياً :تعاطف كبر مع رشيك قديم،
لكن هنال�ك تجارب غر مش�جعة تعوّق تق ّدم
األمور بعض اليشء

اجلوزاء
مهني�اً :القم�ر املتنق�ل يف برجك مناس�ب جدا ً
ويجعلك متحمس�ا ً لقضية ،ويش�ر إىل ربح أو
ازدهار وإىل تقدم يف ما ُتقدم عليه.
عاطفياً :قف عىل رأي الرشيك يف أمور حساسة،
ّ
تتمنى،
التف�رّد لن يؤدي إىل حس�م األم�ور كما
وربما يؤدي إىل التشنج واالرتباك

القوس
مهنياً :يثر هذا اليوم مسألة مالية ويتحدث عن
حل لها أو عن عملية اس�تثمارية تقلقك قليالً،
مطل�وب منك الص�ر والرتوي وع�دم الخوض
يف مغام�رة .عاطفي�اً :الخصومة م�ع الرشيك
يج�ب أال تدوم طويالً ،فه�و الوحيد القادر عىل
مساعدتك يف كل الظروف

السرطان
مهني�اً :يتح�دث ه�ذا الي�وم عن وض�ع مهني
وانشغاالت كثرة وعن تحقيق لرغبة ،وتحصد
ثمار جهودك أكثر ممّا تتوقع وتفرح بالنتائج.
عاطفي�اً :تعرف ازده�ارا ً عاطفي�ا ً يتناغم مع
االزدهار املا ّدي ،وقد تقيم عالقة بشخص قادر
عىل دعمك يف الناحية العاطفية

اجلدي
مهنياً :يوم جيد يحمل تغيرا ً أو عرضاً ،فمارس
املنتقل إىل برجك يبعث يف نفسك الحماسة ،لكن
انتبه م�ن بعض التهور .عاطفياً :تجد نفس�ك
مندفع�ا ً للقي�ام بخط�وات مس�تقبلية تج�اه
الرشي�كّ ،
لكنه قد يعلمك بأن�ه غر جاهز لذلك
بعد ،وعليك االنتظار بعض الوقت.

االسد
مهنياً :لديك الكثر من املزايا التي تجعلك مميزا ً
ّ
تستغل ذلك ،وتقرب
يف مجال عملك ،فحاول أن
من زمالئك كلما استطعت إىل ذلك سبيالً.
عاطفياً :تبحث عن اس�تقرارك وربما تؤمّ نه يف
ّ
وتوقع بعض املغامرات والتطورات
هذه األثناء،
عىل هذا الصعيد.

الدلو
مهنياً :يشكل لك هذا اليوم دعما ً ونقطة انطالق
ودفع�ا ً إىل األم�ام  ،ما يحدث بع�ض التغيرات
املهمة ويوفر لك طاقة وظروفا ً مناسبة.
عاطفياً :تح�دث أمور جميلة ل�ك وربما تروق
اآلخرين َ
وتحب بدورك ،وتعيشك مغامرة
فتحب ِ
جديدة تكون خاتمتها كما تشتهي.

العذراء
مهني�اً :يتح�دث ه�ذا الي�وم عن ّ
خض�ة ما يف
ً
مجالك امل�ايل واملادي تخرج منه�ا قويا ،وربما
تك�ون ملصلحتك .عاطفي�اً :تس�عى إىل إرضاء
الحبيب وكسب و ّده بشتى الوسائل ،وتنجح يف
ذل�ك بفضل صدق نياتك تجاه�ه وإداركه مدى
حبه لك ومكانته يف قلبك.

احلوت
مهنياً :حتى لو عاكس�تك الظ�روف ثابر وكرّر
البناءةّ ،
تذكر ّ
املحاوالت ّ
أنه يوم جميل وال يجوز
رضب طموحاتك وآمالك عرض الحائط.
عاطفي�اً :اح�زم أم�رك وأق�دم ع�ىل م�رشوع
االرتب�اط برسع�ة ،الظ�روف مناس�بة ج�داً،
وأوضاعك املادية عىل أفضل ما يرام.
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وزير الشباب والرياضة  :استئناف العمل يف مرشوع
ملعب بابل عقب املصادقة عىل املوازنة
المستقبل العراقي /متابعة
أك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة
الدكت�ور احمد ري�اض ،االتفاق
م�ع محافظ بابل حس�ن منديل
والرشكة املنف�ذة ملرشوع ملعب
بابل االوملبي  30إلف متفرج عىل
إع�ادة العمل يف امل�رشوع عقب
املصادق�ة ع�ىل املوازن�ة املالي�ة
لعام .٢0٢0
وأضاف :ان مرشوع ملعب بابل
االوملبي ُيع ُد أحد املشاريع املهمة
الت�ي تخ�دم ش�باب ورياضيي
املحافظة ،وبذلن�ا جهودا كبرية
م�ن اج�ل اس�تئناف العمل عىل
الرغ�م من الظروف الصعبة التي يم�ر بها البلد جراء
جائحة ف�ريوس كورونا املس�تجد ،مبين�ا ان الوزارة

ريال مدريد يتأهب للتخلص
من محولته الزائدة

«وشم» حيرم العب اسود الرافدين
من االحرتاف يف اخلليج

المستقبل العراقي /متابعة

مس�اع كب�رية يف اكثر من
تب�ذل
ٍ
مفص�ل إلكم�ال املش�اريع غري
املنج�زة س�واء كان�ت يف بغ�داد
ام املحافظ�ات ،والت�ي
ستش�كل محط�ات
مهم�ة يف تضيي�ف
امللتقيات الرياضية
و ا لبط�و ال ت
الدولية.
و أ و ض������ح
وزير الش�ب���اب
والرياض���ة ،ان
محاف�ظ بابل تعهد
بإكم�ال الطري�ق
امل�ؤدي إىل امللعب ،ما
يعني اإلرساع بوترية العمل وتس�هيل مهمة
انجاز املرشوع الحيوي.

كش�ف العب املنتخ�ب الوطني ون�ادي الرشطة ،وليد
سالم ،تفاصيل احد العروض التي تلقاها لالحرتاف يف
الخليج العربي.
سالم قدم مستويات رائعة رفقة اسود الرافدين ،كان
أبرزها يف كأس آس�يا  ٢015فضالً عن البطوالت
الت�ي تلتها م�ن كأس الخلي�ج والتصفيات،
مم�ا جعله محط انظار العديد من األندية
الخليجية.
ولي�د يضع وش�ما ً لإلمام ع�ي (عليه
السالم) عىل ذراعه األيمن وقد كشفه
بعدما س�جل هدفا ً ع�ىل االمارات يف
مباراة تحدي�د املركز الثالث بكأس
آسيا .٢015
وعند اس�تضافته يف برنامج « »1-3الذي
يع�رض عىل قن�اة الس�ومرية ويقدمه
اإلعالم�ي ط�ه أبو رغيف ،قال س�الم،

هدوء دورمتوند يعاكس
شائعات رحيل سانشو

عرض إنجليزي مفاجئ خلطف كوتينيو
المستقبل العراقي /متابعة
انض�م نا ٍد إنجليزي جديد إىل س�باق التعاق�د مع الربازيي
فيليب كوتينيو ،املعار من برشلونة إىل بايرن ميونخ بنهاية
املوس�م الحايل .وبحس�ب صحيف�ة «مون�دو ديبورتيفو»
الكتالوني�ة ،ف�إن ال�دويل الربازي�ي بات أحد أه�داف نادي
نيوكاس�ل يونايتد ،الذي يستعد لثورة جديدة خالل الفرتة
املقبل�ة .ويأتي ه�ذا االهتمام املفاجئ م�ن «املاكبايس»
يف ظ�ل التقاري�ر التي تش�ري إىل ق�رب انتق�ال ملكية
الن�ادي إىل صن�دوق االس�تثمار الس�عودي .ويرغب

المستقبل العراقي /متابعة
يس�تعد نادي ريال مدريد اإلس�باني لكرة القدم إلعارة عدد
م�ن الالعبني خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.وذكرت
صحيفة «ماركا» أنه رغم األوضاع الغريبة حاليا مع تفيش
أزمة فريوس كورونا ،فإن إدارة النادي امللكي تتوقع صيفا
حافال بالصفقات بالنس�بة لالعبني الذي�ن لم يحصلوا عىل
الفرصة مع الفريق األول ،ويحتاجون للمشاركة باملباريات
يف أندية أخرى.وأضافت أن القائمة تتضمن عددا من الالعبني
مثل الياباني تاكيفوسو كوبو ،وآخرين يتطلعون لتجربتهم
األوىل يف املالع�ب األوروبي�ة  ،مثل الربازيي رينري جيس�وس
املرج�ح انضمامه إىل ري�ال سوسيداد.وأش�ارت الصحيفة
إىل أن املوس�م الحايل  ٢0٢0 / ٢019ش�هد تجارب متباينة
لالعب�ي الري�ال املعارين  ،حي�ث حالف النج�اح الكبري كال
من املغربي أرشف حكيمي مع بوروس�يا دورتموند األملاني
وسريجيو ريجيلون يف إشبيلية اإلسباني والنرويجي مارتن
أوديج�ارد يف ريال سوس�يداد.فيما فش�ل األوكراني أندري
لون�ني م�ع ليجانيس ثم بلد الوليد ،واألم�ر ذاته مع كل من
خورخي دي فروتوس وخايف سانش�يز مع بلد الوليد أيضا.
وكش�فت «ماركا» عن قرار من جان�ب إدارة النادي بإعادة
التفكري يف طريق�ة إدارة صفقات إعارة الالعبني ،وإنش�اء
قس�م خاص بهم داخل اإلدارة الرياضية يحلل تفاصيل كل
اتفاق خاص بتلك الصفقات.

بدأ ال�دوري اإلنجليزي املمتاز ،رؤية الض�وء يف نهاية النفق
حي�ث يثق املس�ؤولون ع�ن البطول�ة اإلنجليزي�ة ،التي تم
تعليقها منذ منتصف مارس/آذار املايض ،يف عودة التدريبات
عاجال وليس آجال ،وكذلك استئناف املنافسة مطلع يونيو/
حزيران املقبل.

المستقبل العراقي /متابعة

أث�ار جولي�ان لوبيتيج�ي ،املدي�ر الفن�ي
ألش�بيلية ،مخ�اوف م�ن أن الوق�ت غري
الكايف لإلعداد الس�تئناف املوسم قد يؤدي
لزيادة إصابات الالعبني.
وقاال لوبيتيجي أثناء حديثه لعدة وسائل
إعالم إسبانية اليوم اإلثنني« :أعتقد يجب
أن يك�ون أق�ل وقت لإلع�داد  5أس�ابيع.
س�نخوض مب�اراة كل  3أي�ام يف إط�ار
عاطف�ي ل�م نجربه م�ن قبل .س�نحتاج
ألفضل الظروف املتاحة».
وأض�اف« :هن�اك س�ابقة يف ك�رة القدم
األمريكي�ة .ال�دوري الوطني لك�رة القدم
األمريكية يف  ،٢011حصلوا عىل راحة ملدة
 3أش�هر بس�بب نزاع عمايل ،وكان هناك
 1٢إصاب�ة بوتر أكيليس يف أول ش�هر من
املس�ابقة ،علما أن متوسط اإلصابة بوتر
أكيليس يف فرتات سابقة هو  5إصابات يف

عقد األم�ني العام التحاد غرب آس�يا لكرة
القدم ،خليل الس�الم واألم�ني العام التحاد
اإلم�ارات لك�رة الق�دم ،محم�د الظاهري،
اجتماعا ً تنسيقيا ً بتقنية االتصال بالفيديو
ُ
عد».وخصص االجتماع ملناقشة عدد
«عن ُب
من التفاصيل الخاصة ببطولة غرب آس�يا
الع�ارشة للرجال التي يس�تضيفها االتحاد
اإلمارات�ي ،بمش�اركة  1٢اتح�ادا ً يمثلون
كافة االتحادات املنضوية تحت مظلة اتحاد
غرب آس�يا وهي :البحرين والعراق واليمن
وس�وريا ولبن�ان ُ
وعمان وقط�ر والكويت
والس�عودية واألردن وفلسطني ،إضافة إىل
املنتخ�ب اإلماراتي الذي يش�ارك ألول مرة

المستقبل العراقي /متابعة
عل�ق ماي�كل زورك ،املدي�ر الري�ايض لن�ادي بوروس�يا
دورتموند ،ع�ىل التقارير التي تفيد بق�رب رحيل جادون
سانشو صوب الدوري اإلنجليزي املمتاز هذا الصيف.
وخ�الل ترصيحات لقناة «س�بورت ،»1تحدث زورك عن
آخر مس�تجدات مس�تقبل سانش�و ،بقوله «ال يوجد أي
جديد ،فهذا هو حال كافة األندية ،حتى يف إنجلرتا».
وتعان�ي أندي�ة أوروبا من أزم�ة عاصفة بس�بب توقف
النش�اط الريايض منذ حوايل ش�هر ونصف ،نظرًا لتفيش
فريوس كورونا املستجد يف بلدان العالم.
وأك�د زورك أن الدويل اإلنجليزي مس�تمر مع دورتموند،
حيث قال «لدينا عقد ممتد حتى عام  ،٢0٢٢ونحن نشعر
بارتياح دائمًا بشأن هذا الصدد».
وأعرب زورك عن أمله يف اس�تكمال املوس�م الحايل ،حيث
قال «األس�ئلة الس�ائدة التي تهمنا يف الوق�ت الحايل هي:
ماذا س�يحدث بعد ذلك؟ متى س�نلعب مجد ًدا؟ فسيكون
م�ن األهمي�ة القص�وى لنا جمي ًع�ا أن نتمكن م�ن إنهاء
املوسم».
وهناك أنباء تفيد باحتمالية عودة منافسات البوندسليجا
قبل باقي الدوريات األوروبي�ة الكربى ،يوم  9مايو /أيار
املقبل.

ويرغب املسؤولون يف الربيمريليج بإنهاء املوسم بحد أقىص
يف  31يوليو/تم�وز املقب�ل ،نظرا الس�تحالة إنهائه قبل 30
يونيو/حزيران املقبل.
وذل�ك لتجنب القضايا املتعلقة بانتهاء عقود بعض الالعبني
(أمثال ويليان العب تش�يليس وفريتونخ�ني العب توتنهام)
وعقود بعض الجهات الراعية (عىل س�بيل املثال نايكي مع
ليفربول) التي تنتهي يف ذلك التاريخ.

لوبيتيجي حيذر من كارثة حال
عودة الليجا قريبا
المستقبل العراقي /متابعة

امل�الك املحتملني للن�ادي يف تعزيز صف�وف الفريق بعدد من
النجوم ،ليبدوا اس�تعدادهم للظفر بتوقي�ع كوتينيو مقابل
 100ملي�ون يورو .وح�ال تقدم نيوكاس�ل بعرض يتضمن
ه�ذه القيمة ،فإن الن�ادي الكتالوني قد يواف�ق عىل الفور،
نظرًا لرغبته يف بيع صاحب ال� ٢7عامً ا هذا الصيف .وأفادت
تقارير صحفية بعدم رغبة بايرن ميونخ يف تفعيل بند خيار
الرشاء يف عقد إعارة كوتيني�و ،بقيمة  1٢0مليون يورو.وال
يعد نيوكاس�ل النادي اإلنجلي�زي األول الذي أب�دى اهتمامً ا
بض�م كوتيني�و ،نظرًا لوج�ود تقارير تفيد برغبة تش�يليس
ومانشسرت يونايتد يف التعاقد معه هذا الصيف.

احتاد غرب آسيا يبحث نظام نسخة  2021يف االمارات

المستقبل العراقي /متابعة

بالتزام�ن م�ع قيام اتح�اده باس�تضافة
البطولة ألول مرة كذلك.وكش�ف السالم أن
االجتماع ناقش البنود الرئيسية لالستضافة
أهمها نظ�ام البطولة وااللتزامات الخاصة
ب�كل ط�رف إىل جان�ب األمور التس�ويقية
واإلعالمي�ة وغريه�ا ،وبحيث يت�م اإلعالن
ً
الحق�ا ع�ن كاف�ة التفاصي�ل الخاصة بها
لح�ني اس�تكمال وإنجاز بع�ض الرتتيبات
الالزمة.كم�ا تط�رق الجانب�ان ،لألوض�اع
الراهنة التي يشهدها العالم بسبب فريوس
كورون�ا املس�تجد «كوفي�د »19-والجهود
املبذول�ة من كاف�ة دول العال�م ملواجهته.
وب�دوره أك�د الظاه�ري ح�رص االتح�اد
اإلماراتي برئاس�ة الشيخ راش�د بن حميد
النعيم�ي عىل التحضري األمثل الس�تضافة

املوسم ككل».
وأكد املدرب األسبق للريال« :أتمنى عندما
يحني الوقت ونحصل عىل الضوء األخرض
م�ن وزارة الصح�ة ،أن يك�ون لدينا وقت
كايف لالستعداد بشكل جيد».
وش�دد مدرب املنتخب اإلس�باني األسبق،
عىل أهمي�ة حماية الالعبني بدنيا وذهنيا،
قائ�ال« :ال يوج�د س�ابقة له�ذا األمر .لن
يك�ون األمر مثل العودة من فرتة اإلجازة،
ليس من الناحي�ة البدنية وال من الناحية
الذهنية».
وواصل« :ل�ن تكون أجس�اد الالعبني وال
أذهانهم لديها نس�بة  %٢0من الجاهزية
الت�ي تكون عليها عندما يعودون بش�كل
طبيعي للتدريبات .أنا متقنع بذلك».
وأكد لوبيتيجي« :سيكون وضعا عاطفيا
معق�دا .يعتق�د الن�اس أن كل العبي كرة
القدم لديه�م منازل كب�رية وقطع أراض
كبرية ولكن هؤالء قلة».

البطولة ،وعرب عن سعادته بمشاركة كافة
املنتخبات املنضوية تحت مظلة اتحاد غرب

أنشيلويت يناور نابويل بورقة كني

يس�تعد نابويل للتقدم بعرض لض�م املهاجم مويس كني من
صف�وف إيفرت�ون ،ع�ىل الرغم م�ن الجدل ال�ذي أثري حول
الالعب مؤخرًا.وأقام مهاجم إيفرتون حفال صاخبا يف منزله،

الدوري اإلنجليزي يرى النور يف يونيو

المستقبل العراقي /متابعة

«تلقيت عرضا ً لالحرتاف يف أحد األندية الخليجية لالنضمام اىل صفوفه».
ً
قائ�ال« :اول رشط وضعه النادي لالحرتاف هو ان البس قميصا ً
وأوضح
ذات كم طويل من اجل إخفاء الوشم ،بالتايل لم اتناقش ورفضت العرض
ع�ىل الفور».يذكر ان س�الم يلع�ب االن يف صفوف الرشطة منذ موس�م
 ٢01٢ومثل جميع منتخبات الفئات العمرية.

وم�ع تمدي�د الحج�ر الصح�ي املن�زيل يف بريطاني�ا حتى 7
مايو/آي�ار ع�ىل األقل ،بدأت بع�ض األندية يف فت�ح أبوابها
أمام التدريبات؛ حيث رفع ناديا برايتون وآرس�نال ،الذي تم
إغالق�ه بعد ثب�وت إيجابية ميكيل أرتيت�ا ،الحظر املفروض
ع�ىل التدريبات وبمق�دور الالعبني اآلن الذه�اب للتدريبات
بشكل فردي.
ولدى كل العب من العبي الفريقني جدول زمني معني خاص

رغ�م إج�راءات الحج�ر الصحي املتبع�ة يف اململك�ة املتحدة
بس�بب تفيش فريوس كورونا ،وصور نفسه أثناء الحفل يف
شقته بمنطقة تشيشاير.وبحسب صحيفة «كوريري ديللو
سبورت» ،يرغب نابويل يف ضم املهاجم ،يف ظل حرص كارلو
أنش�يلوتي مدرب إيفرتون ،عىل االس�تفادة من كني كورقة

به ،ويحرض الالعبون إىل مرافق النادي يف شكل نوبات عمل،
ع�ىل غرار ما كان يفعله وولفرهامبتون ،عىل س�بيل املثال،
منذ أس�ابيع.ويعترب الحجر الصح�ي يف بريطانيا أخف مما
هو عليه الحال يف بلدان أوروبية أخرى مثل إسبانيا.
و ُيس�مح للمواطنني بس�اعة واحدة من ممارسة التمارين
يف اله�واء الطل�ق ،مما يدع�و إىل التفاؤل بش�أن العودة
التدريجية للتدريبات الجماعية.

خمطط فندقي الستئناف الربيمريليج
المستقبل العراقي /متابعة
تلقت األندية اإلنجليزية بعض املقرتحات الجديدة
بشأن إمكانية استئناف النشاط من جديد ،وذلك
يف ظل مناقش�ة عدي�د الخي�ارات املختلفة ،عىل
أمل الوصول أللية الس�تكمال مباريات املوس�م

الجاري ،والذي تم إيقافه بس�بب تفيش فريوس
كورونا املستجد.ومن املقرتحات التي خرجت إىل
النور ،هو إقامة الفرق يف عزل بأحد الفنادق ملدة
 6أس�ابيع ،حتى إكمال باق�ي املباريات املتبقية
يف املوس�م ،وذل�ك بحس�ب صحيف�ة «م�ريور»
الربيطانية.وتفض�ل األندي�ة إقام�ة املباري�ات

ع�ىل املالع�ب الخاص�ة
بالربيمريلي�ج ،إال أن�ه من
املنتظر إقناعهم برضورة
خوض تلك اللقاءات يف عىل
مالع�ب التدري�ب ومالع�ب
محايدة.

رصاع إيطايل ثالثي عىل نجم برشلونة
المستقبل العراقي /متابعة
أف�ادت تقاري�ر صحفية إس�بانية ،باقرتاب
نجم نادي برشلونة من الرحيل عن صفوف
البلوجران�ا ،خالل ف�رتة االنتقاالت الصيفية
املقبلة.
وذكرت صحيفة « »L>Esportiuالكتالونية،
يف عددها الصادر اليوم اإلثنني ،أن الكرواتي
إيف�ان راكيتيت�ش ،العب خط وس�ط نادي

برش�لونة ،قريب من الرحي�ل بالرغم من أن
عقده ينتهي يف صيف .٢0٢1
وأضاف�ت أن العب البارس�ا م�ن املتوقع أن
يكون يف س�وق االنتق�االت الصيفية املقبلة،
خاص�ة م�ع رغب�ة الالع�ب يف الحصول عىل
دقائ�ق أكثر ،بعدما وجد نفس�ه عىل مقاعد
ب�دالء برش�لونة يف الف�رتة األخرية.ولفت�ت
الصحيف�ة ،إىل أن برش�لونة ً
أيض�ا ال يري�د
خس�ارة الالع�ب وال�ذي ق�د يرح�ل بش�كل

مجاني ،حيث يسعى النادي لالستفادة
م�ن األموال التي س�تدخل خزائنه من
وراء الصفقة.
وختم�ت ب�أن ه�ذا الس�يناريو يعيد
فتح الطريق لألندية اإليطالية التي
ترغب يف ضم راكيتيتش ،مشرية
إىل أن�ه بجان�ب إن�رت مي�الن
ويوفنتوس ،دخل نابويل عىل
الخط محاوالً ضم الالعب.

آس�يا وألول م�رة يف تاري�خ البطول�ة التي
انطلقت عام .٢000

رابحة يحصل من خاللها عىل العبني من فريقه السابق.وكان
كني ينظر له باعتباره أحد أبرز املواهب الصاعدة يف أوروبا،
قبل أن يؤم�ن انتقاله للربيمريليج الصيف املايض ،لكنه بعد
تسجيل هدف وحيد يف الدوري اإلنجليزي املمتاز ،بات مستع ًدا
للرحيل.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2127الثالثاء  28نيسان 2020

مساحة للرأي

امـضـاءات

جوسلين إيليا

بسمة النسور

قلب إزمريالدا

املتقاعد الرشير

اعتدت عىل امليش يف أوقات فراغي يف غابة جميلة تظلل ممش�اها الضيق
األش�جار الوارف�ة التي تتعانق ،وتعش�ش فيها العصاف�ر ،وتنبعث من
أغصانها أناش�يد الحب التي ال يفهمه�ا إال الطيور .وبالقرب من غابتي
الصغرة هناك ب�اب حديدي ،دفعتني حرشيتي منذ أن انتقلت للعيش يف
هذه املنطقة بلندن إىل أن أدخل وأرى أديان الس�ماوات كلها مجتمعة ،ال
ش�جار وال عنرصية وال تعصب ،ألن س�كان املكان ال�ذي دخلت إليه عن
طريق الصدفة هم موتى ،فاملوت يجمع وال يفرق بني عرق ودين.
ب�دأت أميش ب�ني القبور ،وهذا األم�ر ال يزعجني أبداً ،ب�ل أجد فيه راحة
نفسية ،أصيل يف نفيس من أجل األشخاص الذين أحببتهم وفقدتهم.
اكتش�اف املقاب�ر وق�راءة م�ن يرقد تحته�ا أصب�ح ج�زءا ً ال يتجزأ من
رحلتي.
ولكن كان هناك مشهد غريب ،سيدة تجلس عىل مقعد خشبي مقابل قرب
مصمم بالرخام ،حجر كبر حفر عىل شكل حرف «ب» باألجنبية ،تنبعث
منه أصوات أجراس تكرس الس�كون والهدوء ،أرضية من الرخام األبيض
تلمع من ش�دة النظافة ،باقات ورود موضوعة يف املكان املسيج برشيط
ليحم�ي خصوصية األرض ،والس�يدة ال تزال جالس�ة ،ال تحرك س�اكناً.
رأيته�ا أكثر من مرة ،ول�م أجرؤ عىل االقرتاب منها إىل أن جاء اليوم الذي
كنت أميش فيه كالعادة ،ملحت السيدة تنظر إيلّ ،ولكنها لم تقل أي يشء،
اقرتب�ت منها وألقيت التحية ،عرفتها بنف�يس ،وقلت إني أراها يف املكان
نفسه يف كل مرة أزور بها املدافن ،نظرت إيلّ بعيون لم أ َر بحزنها ،فهي يف
آخر األربعينيات ،ولكن الشيب يغزو رأسها ،قالت يل« :أنا إزمرالدا ،وهذا
ق�رب ابني برونو الذي تويف يف عمر الرابعة والعرشين منذ  4س�نوات» ،ثم
تابعت« :قتله نوع من الرسطان يصيب شخصا ً من بني  5آالف شخص»،
اعتذرت منها وعزيتها ،وقلت لها سأميش إذا كنت تفضلني عدم اإلزعاج،
جاوبتني« :ال أبدا ً رشط أال تقويل يل ،كما يقول بعض زوار املقابر هنا ،إنه
يف م�كان أفضل» ،وبدأت بالبكاء ،ثم قال�ت« :آتي إىل هنا كل يوم ،أجلس
النهار بكامل�ه يف جميع الفصول ،وكم أتمنى لو كنت أنا يف مكانه ،رحل
باك�راً ،وال أس�تطيع العيش من دونه» .تظاهرت بالق�وة ،وكنت أحارب
دموعي وأحبس�ها يف عيني .أش�ارت إىل صورته ،فربونو كان عىل وش�ك
التخرج من الجامعة ،وكان يعمل عارض أزياء لش�دة وس�امته ،شعرت
بح�زن كب�ر ،وألول مرة يف حيات�ي أتلعثم ،وال أعرف م�ا الذي يجب ّ
عيل
أن أقول�ه ألم مفجوعة ،ال يمر يوم إال وتأت�ي فيه لتنظيف القرب والتكلم
مع فلذة كبدها .ال أعرف ملاذا ،ولكني ش�عرت بحزن كبر ،وكأني عرفت
برونو وإزمرالدا ،دعوتها لرشب القهوة يف منزيل يف يوم من األيام ،وقبلت
الدعوة .اليوم ،اخرتت أن أخربكم قصة إزمرالدا ،ألني مررت بالقرب من
ب�اب املدافن الحدي�دي ،ولكنه كان مقفوالً ،وضع�ت عليه الفتة صغرة
تفيد بأن املقابر مقفلة حتى إشعار آخر بسبب وباء كورونا.
غصصت وغرقت يف حالة من الحزن ،وفكرت باملس�كينة إزمرالدا ،كيف
تق�ي أيامها وهي محروم�ة من املجيء لزيارة ق�رب ابنها مثلما فعلت
عىل مر السنني األربع املاضية؟ كيف تشعر؟ ماذا حل بها عندما سمعت
خرب اإلقفال؟

يعيش الس�بعيني املتقاع�د ،الرشير عىل ذمّ ة كورون�ا ،أجمل أيام العمر
منذ تقاعده قبل خمس س�نوات ،ذلك اليوم املش�ؤوم غ�ر املبارك ،حني
فق�د اتزانه النف�يس ،وانقلبت حياته يف لحظة رأس�ا ً عىل عقب ،واختلف
ش�كلها إىل األبد ،ال سيما أنه كان يش�غل منصبا ً حكوميا ً رفيعاً ،ويحمل
عالقات اجتماعي ٍة واس�عةّ ،
مكنته
لق�ب عطوفة ،ما هيّأ له بناء ش�بكة
ٍ
م�ن تص� ّدر املناس�بات االجتماعية من جاه�ات وعط�وات ،يوجد فيها
عدد كبر م�ن األثرياء الوجهاء وأصحاب املناص�ب العليا ،وزراء وأمناء
وزارات ومديرين عامني وأعيان ونواب وصحافيني وطامحني إىل الصعود
االجتماعي .يمكن وصف حياته الس�ابقة بالجميلة والهانئة واملتحققة
مع عائلة مزهوة بكبرها ،أوالد فخورون بمنجز أبيهم وزوجة محسودة
من النساء ،بس�بب تألق زوجها وتاج رأسها الذي ترفض تقديم الوجبة
قبل وصول عطوفته ،وتحرص عىل متابعة متطلبات مظهره األنيق ،من
عطور فاخرة وقمصان ماركات أصلي�ة وربطات عنق إيطالية ،وتختار
ل�ه البدالت الالئقة بموقعه االجتماعي البارز ،وتتفهم غيابه الطويل عن
البيت ،بسبب التزاماته الكثرة.
لم ّ
يمل قط من الصخب ،سنوات حافلة من األحداث الرسيعة والواجبات
االجتماعي�ة واملناس�بات الت�ي ال تنته�ي ،واملوبايل ال�ذي ال يتوقف عن
الرن�ني ،والبي�ت املكتظ يوميا ً بال�زوار من املتملقني وماس�حي الجوخ،
إضافة إىل أصحاب الحاج�ات املختلفة من توظيف وتعليم وعالج ،اعتاد
أن يس�تقبل الناس بحفاو ٍة ومحب ٍة وبشاش� ٍة ساهمت يف زيادة رصيده
م�ن الش�عبية ،بس�بب تواضع�ه الج�مّ ،وقربه م�ن الن�اس ،وحبهم له
والتفافه�م حوله ،وحرصهم عىل دعوته يف كل املناس�بات .وما إن صدر
قرار مجلس الوزراء بإحالته إىل التقاعد بسبب الشيخوخة ،حتى اختلف
كل يشء ،و ّدعه الس�ائق املخلص الذي رافقه س�نوات طويلة ،واعدا ً إياه
بعدم االنقطاع عنه ،حافظ الرجل عىل وعده بضعة أش�هر ،ورسعان ما
اختفى مثل البقية.
تواف�د زم�الء س�ابقون ومرؤوس�ون وأصدقاء وج�ران إىل بيت�ه ،حال
سماعهم النبأ ،ر ّددوا جمالً تقليدية ،مثل «الله يعطيك العافية» و»الحمد
لله عىل الس�المة» ،من باب جرب الخاطر ملن انتهت سنوات خدمته ،وهو
الذي يبالغ عادة ،وتحت تأثر الصدمة ،يف املكابرة ،ويُفرط يف التعبر عن
التفاؤل .وينفي أي مش�اعر حزن وفقد وخيبة وخوف من فكرة التقاعد
باعتبارها نهاية املطاف .يرفض االستسالم ،ويرصّ عىل أنه ما زال يف عز
العطاء ،ولن يوقفه تقاعد عن مقارعة الحياة وتحقيق إنجازات جديدة.
ّ
يق�ل بل ويتالىش ،م�ع مرور األيام ،عدد الزوار ،وينرصف ٌّ
كل إىل ش�أنه،
ليواجه من حلت عليه لعنة التقاعد الحقيقية ،كما هي مجرّدة قاس�ية،
تس�تدعي مقدارا ً من الواقعية ،وتقبل حقائق الحياة بصدر رحب وعقل
ً
ً
حتمية ،ال مناص من عبورها يف مش�وار الحياة.
مرحلة
متفت�ح ،كونها
شخص محبط ساخط مقيت،
إىل
وتحول
عناده،
ولكن صاحبنا ظل عىل
ٍ
ً
ّ
مزهوة م�ن حضوره الثقي�ل يف البيت
تت�ربم من�ه الزوجة التي ل�م تعد
ّ
ويتجن�ب األوالد مجالس�ته طويالً ،كي ال يضطروا إىل س�ماع الحكايات
املكرّرة ذاتها عن أيام العز التي ولّت إىل غر رجعة.

كـاريكـاتـير

نجدة بغداد متارس فعاليات أمنية وتساعد بنقل ( )٤٣حالة
طارئة إىل املستشفيات

بغداد  /املستقبل العراقي
بتوجيه من قبل مدي�ر نجدة بغداد العميد عيل
كريم الطائي تم توجيه دوريات النجدة ورسية
الدراج�ات الج�راء ممارس�ات أمني�ة ضم�ن
مناطق متفرقة من العاصم�ة بغداد للحد من
املخالف�ات القانوني�ة وب�ث روح الطمأنين�ة
للمواطنني.
وتمكن�ت دوريات نجدة بغ�داد من ضبط ()٧
س�يارات عليه�ا اش�ارة حجز ضم�ن مناطق
(النهروان ،س�احة الخالن�ي ،الوزيرية ،ناحية

الوح�دة) وج�اءت عملي�ة الضب�ط خ�الل
املمارس�ات االمني�ة الت�ي تجريه�ا الدوريات
بهدف تعزير االمن واالستقرار داخل العاصمة
بغداد.
وتمكن�ت دوريات رشطة نجدة بغداد من إلقاء
القب�ض ع�ىل ش�خص وبحوزت�ه س�الح غر
مرخص خ�الل إجراء ممارس�ات أمنية ضمن
منطقة القاهرة ،وكذلك القبض عىل مخمورين
ع�دد  2يعرتضون س�بيل امل�ارة ضمن مناطق
متفرقة من العاصمة بغداد.
وألق�ت الدوري�ات القب�ص ع�ىل  1٧ش�خص

األطـبـاء يلحظـون عالقـة
بني السمنة وكورونا

مخالف�ني لتعليم�ات وأوق�ات حظ�ر التجوال
ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
وكذل�ك ت�م توجي�ه  6دوري�ات نج�دة لتنفيذ
واجبات مش�رتكة مع االجهزة االمنية األخرى،
وتم تس�ليم جميع الح�االت اىل مراكز الرشطة
اصولياً.
وتربع�ت دوريات رشطة نجدة بغ�داد ب�()11
قنينة دم للمرىض الراقدين داخل املستشفيات،
فيما ت�م نقل الح�االت املرضي�ة االعتيادية اىل
املستش�فيات واب�داء املس�اعدة له�م إذ بلغت
( )4٣حالة مرضية.

أول مطار بالعالـم للتاكيس اجلوي يف الصني
أعلن�ت الرشك�ة املتخصص�ة
يف مج�ال منص�ات تكنولوجي�ا
املركب�ات الجوي�ة املس�تقلة
( )EHangع�ن عزمه�ا بناء أول
ميناء إلكرتون�ي عاملي لخدمات
املركب�ات الج���وي�ة املس�تقلة
( ،)AAVبحي����ث س�تتعاون
الرشكة الصينية مع رشيك محيل
يف مدين�ة هيتش�و يف مقاطع�ة
قوانغ�يش الصينية لبن�اء امليناء
اإللكرتوني.
ً
س�ابقا أول
وأكمل�ت ()Ehang
رحالت تجريبية أمركية ملركبات
التاك�يس الج�وي ب�دون طي�ار
وحصلت عىل تصاريح الختبار طائرات الركاب
ذات املقعدي�ن العاملة بالكهرب�اء يف النرويج،
لكنها تركز بشكل كبر عىل وطنها األم.
وتعترب مدينة هيتشو رائدة يف مجال السياحة
الجوي�ة ،وس�يجعلها ه�ذا امل�رشوع نموذجا ً
البت�كار الس�ياحة الجوي�ة ح�ول العال�م،
وم�ن املق�رر أن يتم االنته�اء من بن�اء امليناء
اإللكرتوني وتشغيله بحلول نهاية عام ،2020
مما يرسع من االس�تغالل التجاري للمركبات

الجوية املس�تقلة لرشكة ( )EHangيف صناعة
السياحة.
وتتضم�ن الخط�ة تس�ليم  20وح�دة م�ن
( ،)216 EHangوهي مركبة جوية مس�تقلة
للركاب مكونة من مقعدين سيتم استخدامها
ملش�اهدة الس�ياحة الجوي�ة وزي�ادة املعال�م
السياحية للمدينة من الجو.
ويتك�ون مبن�ى املين�اء اإللكرتوني م�ن ثالثة
طواب�ق تغط�ي مس�احة  2500م�رت مرب�ع،
وتش�مل املي�زات املعمارية قاعة اس�تقبال يف

كيف تفتح هاتف سامسونغ رغم فقدان كلمة املرور؟

الحظ املختص�ون يف الرعاية الصحية واألطباء الس�ويديون وجود عالقة
بني السمنة ومرض “كوفيد .”19
وبني املختصون يف مجال الرعاية الصحية يف السويد أن الوزن الزائد يزيد
من خطورة حالة املريض بش�كل كبر ،وأش�اروا إىل أن نس�بة كبرة من
م�رىض “كوفيد  ”19الذين يخضعون للعناية املركزة ،يعانون باألس�اس
من زيادة الوزن .ونلقت منظمتي “ ”Hobsو” ”Healthيف السويد الكثر
من التساؤالت حول املوضوع ،الذي أثار اهتمام الكثر من املواطنني.
وم�ع ذلك ،أك�د املتخصص�ون والعامل�ون يف مراك�ز العناي�ة املركزة أن
مجموعة كبرة من أشد املصابني باملرض يعانون من زيادة الوزن.
وم�ن جهته ،يعتق�د الطبيب كارل ماجنوس برودي�ن ،املرشف عىل عالج
مرىض السمنة يف إحدى العيادات املتخصصة يف السويد ،أنه يجب تصنيف
السمنة كعامل خطر عند اإلصابة يف املرض.
ويش�ر برودي�ن إىل أنه “بنا ًء عىل ما نعرفه حتى اآلن ،فإن الس�منة التي
تزيد نسبتها عن  %40من كتلة الجسم تشكل خطرا كبرا”.

العراقـي

يواجه الكثر من أصحاب هواتف سامسونغ
مشكلة عدم القدرة عىل التعامل مع الهاتف
حال نسيان كلمة املرور.
الح�ل يمك�ن من خالل�ه إلغاء قف�ل هاتفك
السامسونغ دون فقدان البيانات املهمة عىل
الهات�ف .يف البداي�ة يجب أن تمتلك حس�اب
سامس�ونغ مسجل عىل الهاتف حتى تتمكن
م�ن اس�تخدام ه�ذه الطريق�ة ،وأن يكون
هاتفك متصال بهذا الحساب.
ل�ذا تعتم�د ه�ذه الطريق�ة عىل اس�تخدام
خدمة “ ”Find My Mobileمن سامسونغ،
ويمكنك اتباع هذه الخطوات إللغاء قفل أي
هاتف سامسونغ:
يف البداي�ة س�نحتاج إىل هات�ف أخ�ر بخالف
الهاتف املغلق ,حت�ى نتمكن من الوصول إىل

خدمة “ ”Find My Mobileمن سامسونغ.
بعد الدخول إىل هذا الرابط تظهر كل صفحة
جدي�دة يجب أن تقوم بتس�جيل الدخول من
خ�الل كتاب�ة سامس�ونغ  IDالخاص�ة ب�ك
وكلمة املرور  .بعد تس�جيل الدخول بش�كل
صحيح يتم تحويلك تلقائي�ا ً إىل خريطة يتم
ع�رض فيه�ا جمي�ع األجهزة املس�جلة عىل
هذا الحس�اب وأماكن تواجدها .ومن خالل
الجانب األيمن من الشاش�ة يمكنك مالحظة
وجود بع�ض اإلجراءات الت�ى يمكنك القيام
به�ا مثل رنني الهاتف ,وقفل الهاتف ىف حالة
الرسقة,وحذف بياناتك من الهاتف بضغطة
واحدة .
خاص�ة :Unlockبع�د الضغ�ط ع�ىل ه�ذا
االختي�ار تظهر لك صفحة أخرى تطلب منك

إدخ�ال بيان�ات حس�اب سامس�ونغ ,نقوم
بإدخاله�ا بش�كل صحي�ح ث�م الضغط عىل
متابعة أو . Next
اآلن يمكن�ك الرج�وع إىل هاتف�ك ومالحظة
عدم وجود قفل شاش�ة نهائي�ا ً عىل الهاتف
وبدون فقدان البيانات والتطبيقات الخاصة
بك.
إلغ�اء قف�ل سامس�ونغ :بع�د الخط�وات
الس�ابقة س�تجد أن الهاتف أصب�ح دون أى
حماي�ة حي�ث تؤدى ه�ذه الطريقة بش�كل
أس�اىس إىل حذف جميع بيانات كلمة املرور
م�ع اإلبقاء ع�ىل البيانات األخ�رى كما هى,
ويمكنك اآلن تعيني كلمة مرور جديدة خاصة
بك ,وتعد هذه من أسهل الطرق التى يمكنك
من خاللها إلغاء قفل أى هاتف سامسونغ.

غوغل تغري شعارها وحتث الناس عىل البقاء يف منازهلم
اعتمدت رشكة «غوغل» خطوات جديدة عرب محرك
بحثها األش�هر يف العالم ،من أج�ل حث الناس عىل
البق�اء يف منازلهم للح�د من تفيش وب�اء كورونا.
وأفاد موقع «تايمز ني�وز ناو» بأن «غوغل» غرت
من ش�عارها لتظهر أدوات األلع�اب الجديدة ،التي
تحث الناس عىل البقاء واللعب يف املنزل.وتندرج تلك
األلعاب تح�ت خدمة «غوغ�ل دودل» التي تطلقها

جريـــدة المســـتقبل العراقـــي

تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة
للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

غوغل يف مناس�بات معينة.وس�تجعل غوغل خيار
«األلعاب» متاحا بصورة مستمرة بجوار شعارها،
يف محاولة لعالج ملل مستخدميها من البقاء فرتات
طويلة يف املنازل.كما تضمنت تلك الحملة عددا من
رسومات الشعار املبتكرة لغوغل ،لحث الناس عىل
البقاء يف منازلهم.وتم إطالق خدمة «غوغل دودل»
يف امل�رة األوىل ع�ام  ،201٧وتحق�ق ش�عبية كبرة

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

بس�بب أفكارها املبتك�رة يف كل مرة.وترتكز اللعبة
الجديدة املضاف�ة عىل خوض مجموعة من األرانب
املنزلية اختبارات عديدة لكي يفوز املس�تخدم ،من
بينه�ا كيفية جمع الج�زر وما إىل ذل�ك من مهام.
ويغ�ر محرك بحث غوغ�ل كل فرتة من ش�عاره،
تماش�يا مع أح�داث أو ذكريات معين�ة أو احتفاء
بشخصيات تاريخية أو أعياد قومية أو دينية.

07801969233
07901463050
07709670606

الطاب�ق األول ،ومنطق�ة انتظ�ار
للركاب يف الطابق الثاني ،ومنطقة
وصول ومغادرة يف الطابق الثالث.
ومن املفرتض وضع أربع منصات
هبوط عىل الس�طح ،بحيث يمكن
للمين�اء اإللكرتون�ي اس�تيعاب
إق�الع أربع طائ�رات ب�دون طيار
وهبوطه�ا يف وقت واح�د ،ويمكن
أن ي�ؤدي الجم�ع ب�ني تكنولوجيا
املركب�ات الج����وي�ة املس�تقلة
م�ن رشك�ة ( )EHangواملعال�م
الس�ياحية الطبيعية يف هيتشو إىل
تعزيز صناعة الس�ياحة الجوية يف
مقاطعة قوانغيش ككل.
وق�ال (ه�و ه�وازي)  ،Hu Huazhiاملؤس�س
والرئيس التنفيذي لرشك�ة (“ :)EHangنحن
متحمس�ون لتعزي�ز جاذبي�ة مدينة هيتش�و
الس�ياحية م�ع مركباتن�ا الجوية املس�تقلة،
ونعتزم جل�ب املزيد من التطبيق�ات التجارية
ملركباتنا ،مثل مش�اهدة املعالم السياحية من
الج�و ،ونرحب باملزي�د من ال�رشكاء املحليني
لالنضم�ام إلين�ا م�ن أج�ل تقديم نه�ج آمن
ومستقل ملشاهدة املعالم السياحية “.

آبل تؤجل البدء بإنتاج آيفون
 12ملدة شهر

كش�فت صحيفة وول س�رتيت جورنال أن رشكة آبل أجلت البدء باإلنتاج
التجاري الكبر لهاتف آيفون  12بحدود شهر كامل ،ما يعني توفر كميات
محدودة من الهاتف عند إطالقه يف أواخر سبتمرب.
ويأت�ي هذا التأجيل انعكاس�ا ً ملا س�ببه فروس ك�ورون وتوقف املصانع
وخطوط التجميع ورشكات توريد املكونات.
ومن املتوقع أن تكش�ف آبل هذا العام عن أربعة هواتف آيفون بقياس�ات
مختلفة ترتاوح ما بني  5.4إىل  6.٧بوصة ومنها بشاشة .OLED
وبفض�ل الق�درة التصنيعية الكب�رة التي تتمتع بها رشكة فوكس�كون،
فإنه�ا ق�ادرة عىل إنت�اج آيفون يف الصي�ف بكميات كب�رة تكفي الطلب
الكب�ر فور إطالق الهاتف يف األس�واق ،حيث تبدأ آبل بإتاحته يف متاجرها
ولدى الوكالء يف معظم دول العالم خالل اسبوع من إطالقه.
وس�يبدأ اإلنت�اج التجاري الكب�ر آليفون  12خالل الف�رتة الواقعة ما بني
ش�هري يوليو ونهاية س�بتمرب .وبهذا من املتوقع أن يكون هناك نقص يف
توفر الكميات الكافية من الهاتف بحلول موسم العطالت نهاية السنة.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
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