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حمافظ نينوى:
عصابات «داعش» متول نفسها
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من اإلتاوات يف سوريا

العتبة احلسينية ختصص أكثر
من « »٧آالف سلة غذائية للعوائل
ص3
املتعففة يف أربع حمافظات

أدت محادث�ات كواليس القوى السياس�ية إىل
االتف�اق ع�ى تمري�ر حكومة رئي�س الوزراء
املكل�ف مصطف�ى الكاظم�ي ،بع�د أن واجه
األخ�ر مصاع�ب يف األس�بوع امل�ايض بإقناع
القوى السياسية بكابينته الوزارية.
وق�د انته�ى اجتماع عق�ده املكلف بتش�كيل
الحكومة العراقية مع القوى الشيعية باتفاق
ع�ى تمرير حكومته يف الربمل�ان بعد ان ابلغها
بتخوي�ل القوى الس�نية والكردية ل�ه بحرية
اختيار وزراء حكومته املنتظرة.
وكش�ف مش�عان الجبوري ،القيادي يف جبهة
االنق�اذ والتنمي�ة بزعام�ة أس�امة النجيفي،
ان املكل�ف بتش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة
مصطفى الكاظمي قد التقى بالكتل الشيعية
وابلغها ان الس�نة واالك�راد قد خولوه اختيار
وزراء تش�كيلته الوزاري�ة م�ع املحافظة عى
استحقاقات املكونني.
واشار النائب السابق ،يف تغريدة عى صفحته
بش�بكة التواص�ل االجتماع�ي «توي�ر» ،ان
الكاظمي ق�د اكد خالل االجتم�اع انه يرفض
املحاصص�ة الحزبي�ة وتوزيع ال�وزارات عى
الكت�ل وه�ذا يتفق م�ع االلي�ة الت�ي طالبت
باعتمادها.
واش�ار اىل ان اح�د املش�اركني يف االجتماع قد
اتص�ل برئيس تحال�ف القوى الس�نية رئيس
الربمل�ان محمد الحلبويس مس�تفرسا فأكد له
ما نقله لهم الكاظمي.
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نائب عن االنبار :وجود احلشد الشعبي يأمن املحافظة من فلول «داعش»
البنك الدويل للعراق :مستعدون إلعادة هيكلـة القـروض املمنوحـة
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الكعبي« :داعش» يستغل الظروف الراهنة
وهيدد امن املحافظات

بغداد  /المستقبل العراقي
اعت�رب نائ�ب رئي�س الربمل�ان حس�ن
الكعب�ي ،أم�س لثالث�اء ،أن تنظي�م
«داع�ش» يس�تغل الظ�روف الراهن�ة
ويه�دد ام�ن املحافظ�ات ،داعي�ا ً اىل
تفعي�ل عمل مراك�ز التنس�يق االمني
املشرك بني الحكومة االتحادية واقليم
كردس�تان .وق�ال مكت�ب الكعب�ي يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ،إن «النائ�ب االول لرئيس مجلس
الن�واب ترأس ،الي�وم الثالثاء اجتماعا
امني�ا موس�عا بحض�ور رئي�س لجنة

التظاهرات تتفجر يف لبنان :حرق املصارف وسيارات األمن
بغداد  /المستقبل العراقي
أح�رق متظاه�رون لبناني�ون ،أم�س الثالثاء ،س�يارتني
أمنيتني يف أحد ش�وارع مدينة طرابلس ،خالل احتجاجات
عى تردي األوضاع املعيشية بالبالد.
وأح�رق محتجون س�يارة لق�وى األمن الداخ�ي ،وأخرى
للرشط�ة القضائي�ة ،باملدينة ،خ�الل احتجاجات اندلعت
عقب تش�ييع متظاهر تويف متأثرا بإصابته باش�تباكات
مع الجيش مساء اإلثنني.
وق�د أرضم محتجون غاضبون الن�ران يف عدد من فروع
املص�ارف يف طرابلس ،فيما ال ت�زال عنارص الجيش تعمل

وزير النقل يعلن
وصول وجبة جديدة من املساعدات
الطبية الصينية
ص3

اإلم�ن والدف�اع محمد رض�ا واعضاء
اللجن�ة م�ع نائ�ب قائ�د العملي�ات
املش�ركة الفريق الركن عبد االمر يار
الله والفريق الركن سعد العالق وقادة
عملي�ات محافظ�ات كرك�وك ودي�اىل
وص�الح الدي�ن وعدد من كب�ار القادة
والضباط يف املحافظات الثالث».
وأضاف البيان أنه «جرى خالل اإلجتماع
مراجع�ة وتقيي�م الواق�ع االمن�ي يف
عموم البالد سيما املحافظات املذكورة
والتهدي�دات والخروق�ات األمنية التي
ش�هدتها خ�الل الفرة األخ�رة فضال
عن الوق�وف عى اإلمكانيات والقدرات

العس�كرية واإلحتياج�ات ومكام�ن
الخل�ل املوجودة يف مختل�ف القطعات
املنت�رشة يف ارج�اء الب�الد وص�وال اىل
وضع املعالج�ات الالزم�ة وجملة من
التوصيات الخاصة باالجتماع».
وح�ذر الكعب�ي بحس�ب البي�ان م�ن
«خطورة اي تراخ�ي امني يف مواجهة
االرهاب سيما يف هذا الظرف الذي نواجه
في�ه معرك�ة اخ�رى تتمث�ل بمحاربة
وب�اء كورونا» ،داعيا اىل «تعزيز الجهد
الج�وي والقطعات االمنية املوجودة يف
بغ�داد ودي�اىل وكركوك وص�الح الدين
وتكثيف عمليات تعقب االرهابيني عرب

املناطق الصحراوية الشاسعة وغرها
واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر
وتفعيل الجانب االستخباري».
كما دع�ا النائ�ب االول لرئيس الربملان
اىل «وجوب تفعيل عمل مراكز التنسيق
االمني املشرك بني الحكومة االتحادية
واقليم كردستان وبني مختلف صنوف
القوات األمنية والبيش�مركة والتعاون
يف تقدي�م املعلوم�ات االس�تخبارية
ل�دور كل ذلك يف س�د الثغ�رات االمنية
ومنع تسلل االرهابيني وضبط وتأمني
الحدود».

التفاصيل ص2

أمانة جملس الوزراء :مليون ومئتا ألف مستفيد من احلملة الوطنية ملواجهة آثار «كورونا»

ع�ى تفريق املتظاهري�ن الذين توزعوا داخ�ل أحياء عدة
وسط املدينة.
وأطلق الجيش قنابل مس�يلة للدموع لتفريق املتظاهرين
بعد إش�عال النار يف عدد من املصارف ،فيما لم يتسن بعد
تحديد حجم الخسائر الناجمة عن ذلك.
من جانب�ه ،أكد الجي�ش اللبناني فتح تحقي�ق يف حادثة
وفاة املحتج ،مجددا تأكيده احرام حق التعبر السلمي.
ويف بروت ،وصلت قوة من مكافحة الش�غب إىل «س�احة
الشهداء» وسط العاصمة ،حيث يتجمع املحتجون مرددين
هتافات من قبيل« :مش سلمية مش سلمية ،هيدي ثورة
شعبية (ليست سلمية ..هذه ثورة شعبية)».

التخطيط تعد خطط ًا بشأن املشاريع املشمولة باإلعامر ضمن االتفاقية الصينية
حمافظ واسط يطالب جملس الوزراء بإجياد حل لتعثر مرشوع املستشفى الرتكي

نفط ميسان :جتهيز األجهزة
األمنية بكميات كبرية من املواد الصحية
الوقائية ضد كورونا
ص3

حقوق اإلنسان يف البرصة توجه
نداء لكافة الفعاليـات املجتمعيـة
من اجل تطويق الوباء
ص3

وزير الشباب خيشى
من تكرار سيناريو العقوبات الروسية
يف العراق بسبب املنشطات
ص7
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أمانة جملس الوزراء :مليون ومئتا ألف مستفيد من احلملة الوطنية ملواجهة آثار «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء ،أمس الثالثاء ،أن عدد املس�تفيدين من الحملة الوطنية للمنظمات غري
الحكومية ملواجهة آثار فايروس كورونا يف أسبوعها الرابع ،بلغ أكثر من مليون ومئتي ألف مستفيد .وقالت
األمانة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،إن «التقرير الرتاكمي الرابع لنتائ�ج الحملة الوطنية
للمنظمات غري الحكومية ملواجهة آثار فايروس كورونا ش�هد زيادة يف عدد املس�تفيدين من املعونات ،حيث
وصل�ت املس�اعدات اىل (مليون ومئتني وواح�د وثمانني ألف) مس�تفيد يف ( )18محافظ�ة ،قدمتها ()612
منظم�ة غري حكومي�ة عراقية يف ( )1415قرية وحي وناحية يف العراق عموم�ا من خالل(  ) 3435حملة».
وأشار البيان ،إىل أن «التقرير الرابع سجل مشاركة ثالثة فروع ملنظمات أجنبية ،ويؤرش يف هذا املجال ضعف
مش�اركة تلك املنظمات يف هذه الحمالت لحد االن» .وأض�اف ،أن «املنظمات غري الحكومية املحلية العراقية
أدت دورا ب�ارزا يف رعاي�ة املحتاج�ني وتقديم املس�اعدات اإلغاثي�ة والتوعوية الجماهريية ،وكش�فت أزمة
فاي�روس كورونا التي اجتاحت العالم الدور املهم لنش�اط املنظمات غ�ري الحكومية والفرق التطوعية التي
عززت أنشطتها بالتعاون مع الحكومات املحلية للحد من إنتشار الوباء ومحاولة التخفيف من آثاره».
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المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أدت محادثات كواليس القوى السياس�ية إىل االتفاق
ع�ى تمرير حكومة رئيس ال�وزراء املكلف مصطفى
الكاظم�ي ،بعد أن واجه األخري مصاعب يف األس�بوع
املايض بإقناع القوى السياسية بكابينته الوزارية.
وق�د انتهى اجتماع عقده املكلف بتش�كيل الحكومة
العراقي�ة م�ع الق�وى الش�يعية باتفاق ع�ى تمرير
حكومت�ه يف الربمل�ان بع�د ان ابلغها بتخوي�ل القوى
الس�نية والكردي�ة له بحرية اختي�ار وزراء حكومته
املنتظرة.
وكش�ف مش�عان الجبوري ،القيادي يف جبهة االنقاذ
والتنمية بزعامة أسامة النجيفي ،ان املكلف بتشكيل
الحكوم�ة الجدي�دة مصطف�ى الكاظمي ق�د التقى
بالكتل الشيعية وابلغها ان السنة واالكراد قد خولوه
اختي�ار وزراء تش�كيلته الوزارية م�ع املحافظة عى
استحقاقات املكونني.
واش�ار النائ�ب الس�ابق ،يف تغري�دة ع�ى صفحت�ه
بشبكة التواصل االجتماعي «تويرت» ،ان الكاظمي قد
اكد خ�الل االجتماع انه يرف�ض املحاصصة الحزبية
وتوزيع ال�وزارات ع�ى الكتل وهذا يتف�ق مع االلية
التي طالبت باعتمادها.
واش�ار اىل ان اح�د املش�اركني يف االجتم�اع قد اتصل
برئيس تحالف القوى الس�نية رئي�س الربملان محمد
الحلبويس مستفرسا فأكد له ما نقله لهم الكاظمي.
ون�وه الجب�وري اىل ان «الجمي�ع يع�رف ان افش�ال
الكاظم�ي يعني مش�اكل كبرية لهم وللب�الد واعتقد
ان العامل ال�دويل ضاغط عى االكراد وس�نة الربملان
العط�اء الكاظمي مزيد من الحرية يف اختيار الوزراء
لضمان نجاحه يف نيل ثقة الربملان».
وكان الكاظم�ي ق�د اس�تبق اجتماع�ه م�ع القوى
الش�يعية الرئيس�ية الت�ي رش�حته ملهم�ة تش�كيل
ُ
تصديت لها
الحكومة بتغريدة قائال «املسؤولية التي

يف هذا الظرف العصيب ووس�ط تحدي�ات اقتصادية
وصحي�ة وأمنية هي مس�ؤولية وطني�ة .والحكومة
الت�ي أس�عى إىل تش�كيلها يجب أن تكون بمس�توى

األزمات وحلولها .عى الجميع وضع مصلحة العراق
ُ
أقبل الضغوط فقط عندما تدعم مس�ار
يف األولوي�ة.
الدولة ،وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة».

واث�ر الكش�ف عن دع�م الس�نة واالك�راد للكاظمي
وتخويله حري�ة اختيار وزراء حكومت�ه ،أكد النائب
نعيم العبودي عن كتلة صادقون املنضوية يف تحالف
الفت�ح بزعامة ه�ادي العام�ري إن الكتل الش�يعية
س�تفوض الكاظمي ايض�ا بحرية اختيار تش�كيلته
الوزاري�ة يف ح�ال ت�م تفوضيه م�ن الس�نة واالكراد
كذلك.
وق�ال العب�ودي إن «االجتماعات مس�تمرة ويف حال
تم تفويض الس�نة واالكراد الكاظمي بحرية اختيار
تشكيلته فأن الكتل الشيعية ستفوضه كذلك».
واش�ار العبودي اىل ان «الكتل الشيعية طلبت اسماء
مرش�حي حكومة الكاظمي لتدقيقها واختيار اكفاء
يجيدون عملهم وان يكونوا بمستوى التحديات واولها
االنتخابات املبكرة» ،موضحا ان�ه «كان هناك اتفاق
اويل بتقديم  3مرش�حني والخي�ار للكاظمي ولكن يف
حال التفويض من الجميع سنفوض الكاظمي ايضا ً
بحرية االختيار».
إىل ذل�ك ،أك�د الكاظمي أن الحكومة س�وف تس�عى
إلعادة الثقة بالعملية االنتخابية.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي للكاظم�ي ،يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «الكاظم�ي
اس�تقبل بمكتبه الرس�مي وفدا ً من املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات برئاسة رئيس مجلس املفوضني
الق�ايض جلي�ل عدن�ان ،وجرى خ�الل اللق�اء أيضا
بحث عم�ل املفوضية العليا لالنتخابات واحتياجاتها
ومهامها املستقبلية».
وأوضح الكاظمي ،بحسب البيان ،أن «الحكومة سوف
تس�عى اىل إجراء انتخابات عى أس�س نزيهة وعادلة
تس�تجيب ملقتضي�ات املرحلة ،وتعيد انت�اج الثقة يف
العملية االنتخابية ومجمل النظام االنتخابي».
وتابع «أنتم رشكاء لرئيس الوزراء وحكومته للعبور
بالبالد من األزمة الحالية» ،داعيا ً إىل «رضورة التعاون
مع األمم املتحدة واملنظمات الدولية».

الكعبي« :داعش» يستغل الظروف الراهنة وهيدد امن املحافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
اعترب نائب رئيس الربملان حسن الكعبي،
أمس لثالثاء ،أن تنظيم «داعش» يستغل
الظروف الراهنة ويهدد امن املحافظات،
داعي�ا ً اىل تفعي�ل عمل مراكز التنس�يق
االمني املش�رتك بني الحكومة االتحادية
واقليم كردستان.
وق�ال مكت�ب الكعب�ي يف بي�ان تلق�ت
املستقبل العراقي نسخة منه ،إن «النائب
االول لرئيس مجلس النواب ترأس ،اليوم

التخطيط تعد خطط ًا
بشأن املشاريع املشمولة
باإلعامر ضمن
االتفاقية الصينية
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت وزارة التخطي�ط العراقي�ة،
أمس الثالثاء ،عن املش�اريع املشمولة
باإلعمار ضم�ن االتفاقي�ة الصينية،
الت�ي تدخل حي�ز التنفيذ ح�ال إقرار
املوازنة حسب الوزارة.
وق�ال وزير التخطيط ن�وري الدليمي
يف ترصي�ح لوكال�ة األنباء الرس�مية
إن «الوزارة أعدت خططا ً للمش�اريع
الكب�رية ضم�ن االتفاقي�ة الصيني�ة
ومنها مرشوع ميناء الفاو ومشاريع
امل�دن والطرق الرئيس�ة» ،مضيفا ً أن
«االتفاق الصيني ال يزال موجودا ً وتم
إعداد املش�اريع لكنها توقفت بسبب
حكومة ترصيف أعمال «.
وأش�ار الدليم�ي إىل أن «مبل�غ تكلفة
 100أل�ف برمي�ل ضمن اتف�اق البنك
الصين�ي توق�ف بس�بب االش�كاالت
بمبيعات النفط واملفروض سيس�تمر
االستقطاع ومن املمكن أن يبدأ العمل
به».
وكان مظهر محمد صالح املستش�ار
امل�ايل لرئيس الوزراء ،ق�د أكد يف وقت
س�ابق أن تنفي�ذ االتف�اق امل�ربم مع
الصني مره�ون بإقرار قانون املوازنة
العامة للس�نة املالي�ة  ،2020وانتهاء
عزلة االقتصاد الصيني.

الثالثاء اجتماعا امنيا موس�عا بحضور
رئي�س لجنة اإلمن والدف�اع محمد رضا
واعضاء اللجنة مع نائب قائد العمليات
املش�رتكة الفريق الركن عب�د االمري يار
الل�ه والفريق الركن س�عد العالق وقادة
عملي�ات محافظ�ات كرك�وك ودي�اىل
وص�الح الدي�ن وعدد م�ن كب�ار القادة
والضباط يف املحافظات الثالث».
وأضاف البيان أنه «جرى خالل اإلجتماع
مراجع�ة وتقييم الواقع االمني يف عموم
الب�الد س�يما املحافظ�ات املذك�ورة

والتهدي�دات والخروق�ات األمني�ة التي
ش�هدتها خ�الل الف�رتة األخ�رية فضال
ع�ن الوقوف عى اإلمكاني�ات والقدرات
العسكرية واإلحتياجات ومكامن الخلل
املوجودة يف مختلف القطعات املنترشة يف
ارجاء الب�الد وصوال اىل وضع املعالجات
الالزمة وجملة م�ن التوصيات الخاصة
باالجتماع».
وح�ذر الكعب�ي بحس�ب البي�ان م�ن
«خط�ورة اي تراخ�ي امن�ي يف مواجهة
االرهاب سيما يف هذا الظرف الذي نواجه

واقليم كردس�تان وبني مختلف صنوف
القوات األمنية والبيشمركة والتعاون يف
تقديم املعلومات االس�تخبارية لدور كل
ذلك يف س�د الثغرات االمنية ومنع تسلل
االرهابيني وضبط وتأمني الحدود» ،الفتا
اىل ان «داع�ش يس�عى لتنظيم صفوفه
واعادة انتش�اره من جدي�د وبات يهدد
وبش�كل ج�دي اكثر من منطق�ة واكثر
من محافظة مستغال الثغرات املوجودة
ونق�اط الخل�ل والظ�روف السياس�ية
واالقتصادية التي تحيط بالبلد».

حمافظ نينوى :عصابات «داعش» متول نفسها من اإلتاوات يف سوريا
المستقبل العراقي /زهراء علي
كش�ف محافظ نينوى نجم الجبوري ،أمس
الثالثاء ،عن مصادر تمويل «داعش» ،مؤكدا ً
أن عصابات التنظيم تتحرك بشكل مجاميع

صغ�رية يف منطقة الجزيرة .وقال الجبوري،
يف حدي�ث نقلته وكال�ة األنب�اء العراقية ،إن
«عصابات داعش اإلرهابية تمول مجاميعها
ع�رب أخ�ذ الرضائب واألت�اوات م�ن املناطق
السورية التي تتواجد فيها ،فضالً عن وجود

أموال حصل�وا عليها يف وقت س�ابق موزعة
ع�ى مناطق مخفي�ة» ،مبين�ا ً أن «عصابات
داع�ش ل�ن تح�ظ يف الوق�ت الح�ايل عى أي
دعم خارج�ي كون االقتص�اد العاملي منهار
بس�بب جائحة كورونا» .وأض�اف الجبوري

أن «عصابات داعش اإلرهابية تتحرك بشكل
مجامي�ع صغ�رية يف منطق�ة الجزي�رة بني
محافظت�ي األنب�ار وص�الح الدي�ن كخطوة
ً
الفت�ا إىل أن «جميع تلك
إلعادة نش�اطاتها»،
التحركات مسيطر عليها يف الوقت الحايل».

حددت اليات جديدة للتباعد االجتماعي

اللجنة العليا للصحة تشدد اجراءات احلظر وتفرض غرامات مالية
عىل املخالفني لرشوط الوقاية
بغداد  /المستقبل العراقي
اتخذت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية قرارات
جديدة للحد من انتشار فايروس «كورونا» ،فيما اعلنت
فرض غرامات عى املخالفني ،وهنا نص القرار:
نظرا ً لخطورة جائحة فريوس كورونا املستجد وأهمية
االلت�زام التام باجراءات الوقاية املش�ددة وعدم تطبيق
بعض املواطنني لرشوط الوقاية الصحية،
ق�ررت اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والس�المة الوطني�ة (
مكافحة جائحة فايروس كورونا )
يف جلستها السادس�ة املنعقدة بتأريخ ،2020/04/27
ما يأتي:
ً
اوال :التش�ديد يف تطبي�ق ق�رار اللجن�ة العلي�ا للصحة
والسالمة الوطنية رقم (  ) 35لسنة  ،2020بشأن حظر
التجوال ،وعى األجهزة املعنية كافة تنفيذ القرار بشكل
صارم وتطبيق العقوبات الالزمة يف حال املخالفة.
ثان ًي�ا :تعدي�ل الوق�ت املثب�ت يف الفق�رة (  ) 1من قرار
اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والس�المة الوطنية رق�م ( 35

) لس�نة  ،2020بحي�ث يبدأ حظر التجوال من الس�اعة
السادسة مسا ًء ً
بدال من الساعة السابعة مسا ًء.
ً
ً
وفقا لآلتي:
ثالثا :تفرض العقوبات ضد املخالفني

 .1حج�ز املركب�ة وف�رض غرام�ة مالي�ة مقداره�ا (
 ) 50000دين�ار  ،خمس�ون ال�ف دين�ار ع�ى مركبات
النقل الجماعي التي تتجاوز س�عتها (  ) 4أربعة ركاب،
املخالفة للفقرة
(  ) 8من قرار اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية
رقم (  ) 35لسنة .2020
 .2ف�رض غرام�ة مالي�ة قدره�ا (  ) 50000دين�ار ،
خمس�ون الف دينار عى س�ائق املركبة الصالون الذي
يحم�ل اكثر م�ن (  ) 3ثالث�ة ركاب او يس�مح بركوب
أش�خاص ال يرت�دون كمام�ة وجه  ،وحج�ز املركبة يف
حالة تكرار املخالفة.
 .3ف��رض غ�رامة م�الية ق�دره�ا (  ) 10000دين�ار
 ،عش��رة آالف دينار عل�ى ك�ل ف��رد ال يرتدي كمامة
واقية خارج املنزل ،ويسمح بارتداء قماش يوفر غطاء
كامالً لألنف والفم وبش�كل مس�تمر يف حالة عدم توفر

نائب عن االنبار :وجود احلشد الشعبي يأمن
املحافظة من فلول «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د النائب ع�ن محافظ�ة االنبار
يحي�ى املحم�دي ،أم�س الثالث�اء،
أن وج�ود القوات األمنية والحش�د
اسهم يف تأمني مدن املحافظة ودرء
خطر فل�ول «داعش» عنه�ا ،فيما
أشار اىل استمرار هجمات «داعش»
يف بعض املناطق الغربية.
وق�ال املحم�دي ،يف ترصي�ح
صحف�ي ،إن “بعض امل�دن الواقعة
غ�رب األنب�ار تتعرض ب�ني الحني
واآلخر لهجم�ات ،كونها قريبة من
الصحراء” ،مشريا ً إىل أن “مساحات
واس�عة م�ن املناط�ق الصحراوية

ً
مؤقتا.
الكمامة الطبية
 .4يكون الحد األقىص املس�موح به هو زبون واحد لكل
(  ) 5خمس�ة أم����تار مربعة من املساحة املخصصة
لزبائ�ن املح�الت التجارية واملخ�ازن  ،ومنع دخول من
ال يرت�دي كمام�ة وجه  ،وفرض غرام�ة مالية قدرها (
 ) 100000دين�ار  ،مائ�ة الف دين�ار واغالقها يف حالة
مخالفتها.
راب ًعا :تقوم وزارة الصحة ووزارة الداخلية وجهاز االمن
الوطني بتقييم مدى االلتزام باإلجراءات ورفع التقارير
بشأنها خالل (  ) 7ايام  ،ليتم بنا ًء عى ذلك اعادة النظر
بفرض حظر التجوال الش�امل او أخذ إجراءات اضافية
بحسب تطور املوقف الوبائي.
ً
خامس�ا :التأكيد ع�ى املواطنني الكرام بااللت�زام التام
بالتعليمات والترصف بمس�ؤولية عالية واملس�اهمة يف
التوعي�ة والتباعد االجتماعي به�دف النجاح يف املعركة
ضد الفريوس حماية لهم ولعوائلهم وبقية املواطنني.
ً
سادس�ا :ينفذ هذا القرار بدءا من ي�وم االربعاء املوافق
.2020/4/29

املجاورة للمدن الغربية باملحافظة،
لم يتم وال يمك�ن تأمينها ،وهو ما
يمثل مصدر قلق لألهايل”.
وأضاف أن “وج�ود القوات األمنية
والحش�د العش�ائري من�ع حدوث
هجم�ات ل��” داع�ش” يف هيت”،
موضح�ا ً أن “الق�وات العراقي�ة
وضعت سواتر وأنشأت أنفاقا ً عى
أطراف املدينة باتجاه الصحراء ،ما
جعل هيت مُ ؤمّ نة” .وتابع أن “ذلك
ال يعن�ي زوال القل�ق ل�دى األهايل،
الذين يخش�ون من استمرار وجود
عن�ارص داعش يف عمق الصحراء”،
مشريا إىل أن “ القوات األمنية تعمل
وفقا ً لإلمكانيات املتوفرة لديها”.

دولة القانون :لـم نرشح أية شخصية ألي موقع
وزاري يف كابينة الكاظمي
بغداد  /المستقبل العراقي
نفى ائتالف دولة القانون ،اليوم الثالثاء ،ترشيحه أية شخصية ألي موقع
وزاري يف كابينة رئيس الوزراء املكلف بتش�كيل الحكومة املقبلة مصطفى
الكاظم�ي .وق�ال النائب عنه حس�ني املالك�ي ،يف بيان تلقت الس�ومرية
نيوز ،نس�خة منه« ،نجدد تأكيدنا بأن إئتالف دولة القانون لم يرش�ح أية
شخصية ألي موقع وزاري يف الكابينة الوزارية املقبلة».
وأوضح املالكي أن «األس�ماء التي أعلن عنها لش�غل مناصب وزارية  ،هي
من إختيار رئيس الوزراء املكلف  ،وال دخل لإلئتالف ورئيسه بإختيارها».
وتداولت وس�ائل اعالم ومواقع تواصل انباء تفيد بتقس�يم وزاري رسماء
ينتمون اىل كتل مختلفة بينها ائتالف دولة القانون .

احلشد الشعبي ينفذ عملية لتفتيش صحراء االنبار
وصوالً للقرى املحاذية لنينوى
بغداد  /المستقبل العراقي

داعا اىل تفعيل مراكز التنسيق االمين بني بغداد وأربيل

فيه معرك�ة اخرى تتمثل بمحاربة وباء
كورونا» ،داعيا اىل «تعزيز الجهد الجوي
والقطع�ات االمني�ة املوج�ودة يف بغداد
ودي�اىل وكركوك وص�الح الدين وتكثيف
عملي�ات تعقب االرهابي�ني عرب املناطق
الصحراوية الشاس�عة وغريه�ا واتخاذ
كافة اج�راءات الحيطة والحذر وتفعيل
الجانب االستخباري».
كما دع�ا النائ�ب االول لرئي�س الربملان
اىل «وجوب تفعيل عمل مراكز التنس�يق
االمني املش�رتك بني الحكومة االتحادية
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نفذت قوة من الحش�د الش�عبي يف
محافظ�ة االنب�ار ،أم�س الثالثاء،
عملي�ة لتفتي�ش الصح�راء يف
املحافظة وصوال اىل القرى املحاذية
ملحافظة نينوى .وذكر إعالم الحشد
الش�عبي يف بيان تلقت «املس�تقبل

العراق�ي» نس�خة من�ه ،أن «ق�وة
من لواء حديثة يف الحش�د الشعبي
نفذت ،صباح اليوم ،عملية تفتيش
الصحراء يف محافظة االنبار».
وأضاف أن «العملية امتدت وصوالً
اىل مناطق الش�عباني ،الريك ،تلول
الطيارات ،الس�دة ،املسكار والقرى
املحاذية لحدود محافظة نينوى».

القضاء يصدق أقـوال إرهايب قتـل عضو ًا
يف املجلس املحيل السابق لناحية الوليد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مجلس القض�اء األعى ،أمس الثالث�اء ،أن محكم�ة تحقيق الرطبة
صدق�ت اق�وال «إرهاب�ي» ينتمي لتنظي�م «داعش» أقدم ع�ى قتل عضو
املجلس املحيل الس�ابق لناحية الوليد وخطف ابن�ه .وقال املركز اإلعالمي
للمجلس يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،إن «القايض املختص
ص�دق أق�وال اإلرهابي وال�ذي اعرتف بتفاصي�ل الحادثة بعدم�ا أقدم مع
مجموع�ة إرهابية بالهجوم عى منزل عض�و املجلس املحيل لناحية الوليد
يف مدين�ة الرطبة الحدودية واستش�هاده بالحال بعد اش�تباكات حصلت
ب�ني الطرفني» .وأضاف البيان ،أن «االرهابي قام بخطف ابنه بعد الهجوم
املس�لح عى منزله والذي حدث اثناء اإلفط�ار» ،الفتا إىل أن «القاء القبض
عليه تم بعد س�اعة واحدة من قبل قيادة عمليات االنبار وبارشاف مبارش
من الق�ايض املختص بعد اش�تباك مع املجموعة االرهابي�ة والذي ادى اىل
إحراق إحدى عجالتهم».

البنك الدويل للعراق :مستعدون إلعادة
هيكلة القروض املمنوحة
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن البنك الدويل ،أمس الثالثاء ،اس�تعداده لدعم الع�راق وإعادة هيكلة
القروض املمنوحة له ،وبما يسهم يف حماية رشائح املجتمع الهشة.
وذك�ر املكتب االعالم�ي لوزير التخطيط ،ن�وري الدليم�ي ،يف بيان ،تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،أن االخري «اس�تقبل رم�زي نعمان املمثل
املقي�م للبنك ال�دويل يف العراق والوفد املرافق له ،وج�رى خالل اللقاء بحث
ع�دد من القضايا ذات االهتمام املش�رتك ،وس�بل تعزيز الجه�ود الوطنية
املواجهة لجائحة فريوس كورونا املس�تجد» .وثم�ن الدليمي ،خالل اللقاء
ال�ذي ح�رضه وكي�ل وزارة التخطيط ،ماه�ر حماد جوهان« ،مس�توى
الدع�م الذي تقدمه بعثة البنك ال�دويل لجهود الحكومة العراقية» ،داعيا ً إىل
«إع�ادة هيكلة الدعم الدويل املقدم للع�راق وفقا ً ألوليات الظروف الصحية
واالقتصادية الراهنة» .وبني أن «اإلجراءات التي اعتمدتها الوزارة للتخفيف
من هذه التبعات عى املس�تويني اآلني واملتوس�ط ،وتقديم رؤية متكاملة
ملعالجة التداعيات املس�تقبلية التي س�تفرزها األزم�ة ،واملتمثلة بارتفاع
معدالت الفق�ر والبطالة ،نتيج�ة االنكماش االقتص�ادي وتراجع معدالت
النم�و ،وانخف�اض الناتج املح�يل اإلجم�ايل» .وأعلن «ش�مول محافظات
(الديوانية ،ميس�ان ،ذي قار ،واس�ط ،بغداد ،األنبار ،ديايل ،والس�ليمانية)
بمرشوع الصندوق االجتماعي للتنمية الداعم لخطط الوزارة االسرتاتيجية
للتخفي�ف من الفقر ،ليصبح مجموع املحافظات املش�مولة  11محافظة
بعد ش�مول محافظات (املثنى ،وصالح الدي�ن ،ودهوك) يف العام املايض»،
مؤكدا ً «إضافة املحافظات املتبقية خالل العام املقبل».
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بتوجيه من حمافظ البرصة ..خلية االزمة تعقد اجتامع ًا
وتناقش فتح منفذ الشالجمة لدخول البضائع
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

حس�ب توجيه�ات محافظ الب�رة ورئيس الخلية أس�عد عب�د األمر
الفني «محمد
العيداني ،عقدت خلية األزمة اجتماعا ً هاما ً ترأس ُه النائب
ّ
ّ
التميمي» ومعاون املحافظ «معن الحسن» ،وجرى خالله إصدار
طاهر
ّ
قرارات مهمة للحد من انتش�ار فروس كورونا.وق�ال معاون املحافظ
اإلعالمي
حدي�ث للمركز
للش�ؤون اإلداريّة والفنيّة «معن الحس�ن» يف
ّ
ٍ
بحسب بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،إنه “تم خالل االجتماع مناقشة
ّ
الح�دودي ،لدخ�ول البضائع والس�لع
إمكاني�ة فت�ح منفذ الش�المچة
الرضوريّة فقط دون األش�خاص ،مع األخذ بمالحظ�ات الدوائر الفنية
املتواجدة يف املنفذ والتي طرحت من قبلهم بخصوص إجراءات الس�المة
والفحص الش�امل للبضائع ،والتي س�تدخل مراعاتا ً لع�دم نفاذها من
الس�وق وارتفاع األس�عار”.وتابع الحس�ن“ ،بدورنا نطم�ن مواطنينا
الكرام يف البرة إن الحكومة املحليّة برئاس�ة املهندس املهندس أس�عد
العيدان�ي ،حريص�ة ع�ى توفر كاف�ة البضائع والس�لع االس�تهالكيّة
أقرب وقتٍ ممكن.
والخدميّة ،لحن الخالص من جائحة كورونا يف
ِ

www.almustakbalpaper.net

وزير النقل يعلن وصول وجبة جديدة من املساعدات
الطبية الصينية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة النقل ،امس الثالثاء ،عن وصول طائرة الناقل الوطني
م�ن ط�راز  YI-AQZ/800-B777اىل ارض الوطن بع�د ان نفذت
رحلة اس�تثنائية اىل مطار كوانزو الدويل واملخصصة لجلب شحنة
م�ن املواد الطبي�ة واملس�تلزمات الوقائي�ة لصال�ح وزارة الصحة
العراقية بشكل مجاني.
وب�ن وزي�ر النق�ل عبد الل�ه لعيبي بحس�ب بي�ان لل�وزارة تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،ان «وزارة النقل للمرة الثانية تأتي بشحنات
تزن أطنان من املواد الطبية واملستلزمات الصحية والوقائية ملواجه
فروس كرون�ا كترعات من الصن عر الناق�ل الوطني» ،موجها ً
«الخطوط الجوية العراقية بتهيئة فريق متخصص من املهندسن
والفنين الستقبال الش�حنة وتفريغها حسب املواصفات املعتمدة
عامليا ً للتعامل مع هذا النوع من الشحنات ونقلها للجهة املستفيدة
اضافة اىل تعفر الطائرة بالكامل وفق اللوائح الصحية الدولية».
وقدم لعيبي« ،ش�كره وتقديرة لطاقم الخط�وط الجوية العراقية الذي

اس�هم بايصال الشحنة خالل  36ساعة ذها ًبا وإيا ًبا رغم طول املسافة
بن العراق وجمهورية الصن الشعبية وذلك لدعم الحكومة ومساهمتها
بشكل فاعل يف دعم وزارة الصحة وكوادرها بمواجهة فروس كورونا.

أكد تسويق « »67ألف طن منذ بداية املوسم التسويقي

وزير التجارة يعلن املبارشة باستالم اوىل كميات حماصيل احلنطة من الفالحني يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر التج�ارة محمد هاش�م العاني،
املبارشة باستالم اوىل كميات الحنطة املحلية
من الفالح�ن واملزارع�ن يف العاصمة بغداد
ضمن املوسم التسويقي الحايل.
وق�ال الوزي�ر العان�ي يف بيان نقل�ه الناطق
الرس�مي للوزارة تلقته «املستقبل العراقي»،
ان»م�الكات وزارة التج�ارة ب�ارشت صباح
اليوم ،باستالم كميات الحنطة من الفالحن
يف العاصم�ة بغ�داد ،بالتزامن مع اس�تمرار
موس�م التس�ويق يف محافظ�ات الوس�ط
والجنوب».واض�اف ،ان»ف�روع الرشك�ة
العامة لتجارة الحبوب اس�تلمت لغاية اليوم
الثامن من موس�م التس�ويق ( 64181طنا)
م�ن الحنطة بواقع ( 61852طنا من الدرجة
االوىل) و( 2189طن�ا م�ن الحنط�ة الدرج�ة

الثانية) و( 140طنا) من الدرجة الثالثة».
وأوض�ح ،ان»فرع املثنى اس�تلم ( 9017طنا
من الدرج�ة االوىل) و( 663طن�ا من الدرجة
الثانية) و( 108اطن�ان) من الدرجة الثالثة،
فيما اس�تلم فرع ذي ق�ار ( 16935طنا من
الحنط�ة الدرج�ة االوىل) ،و( 534طن�ا م�ن
الدرجة الثانية)».
واش�ار اىل ان»فرع ميس�ان اس�تلم (4011
طنا م�ن الحنطة الدرجة االوىل) ولم يس�تلم
حنطة درجة ثانية او ثالثة ،اما فرع الرشكة
يف الب�رة اس�تلم ( 3936طنا م�ن الحنطة
الدرج�ة االوىل) و ( 505اطن�ان من الحنطة
الدرج�ة الثانية) و( 15طن�ا الحنطة الدرجة
الثالثة) ،فيما كان مجموع الكمية املستلمة
م�ن قب�ل الف�رع يف واس�ط ( 9996طنا من
الحنط�ة الدرج�ة االوىل) و( 376طن�ا م�ن
الحنط�ة الدرج�ة الثاني�ة) و( 8اطن�ان من

الدرجة الثالثة)».
وتاب�ع ،ان»الكمي�ات املس�وقة يف محافظ�ة
النجف بلغت ( 927طنا) ،فيما بلغت مجموع

العتبة احلسينية ختصص أكثر من « »٧آالف سلة غذائية
للعوائل املتعففة يف أربع حمافظات
كربالء  /المستقبل العراقي
تواصل العتبة الحس�ينية املقدس�ة ،توزيع
س�الل غذائي�ة ع�ى االحي�اء الفق�رة يف
ِ
محافظ�ة كرب�الء وبع�ض املحافظ�ات
العراقي�ة تزامن�ا مع حلول ش�هر رمضان
املب�ارك ،وذل�ك بحس�ب توجيه�ات ممثل
املرجعية الديني�ة العليا ،واملت�ويل الرشعي
للعتب�ة املطه�رة الش�يخ عب�د امله�دي
الكربالئي.
وقال املرشف ع�ى التوزيع الش�يخ مهدي

الس�عدي يف حدي�ث للموقع الرس�مي ،إن
«العتبة الحسينية املقدسة وبتوجيه مبارش
من قبل املتويل الرشعي الش�يخ عبد املهدي
الكربالئ�ي ،ب�ارشت وقب�ل يوم من ش�هر
الس�الل الغذائية
رمض�ان املب�ارك بتوزيع ِ
ع�ى االحياء الفق�رة يف محافظ�ة كربالء
وبغداد والبرة والسماوة».
وأض�اف أن «ه�ذه الخطوة تمث�ل الوجبة
االوىل خالل النصف االول من شهر رمضان
الس�الل  7000س�لة
املبارك حيث بلغ عدد ِ
«السالل الغذائية مكونة
غذائية» ،مبينا أن
ِ

متقاعدون ملحافظ الديوانية:
نـشـكـو إليـك سوء املعـاملـة
يف دائرة التقاعد
بغداد  /المستقبل العراقي

وج�ه ع�دد م�ن املتقاعدي�ن
ش�كوى إىل محاف�ظ الديوانية
بش�أن تعرضه�م لتعامل يسء
يف دائ�رة تقاع�د الديواني�ة،
مطالب�ن إي�اه بالتدخ�ل للحد
من تل�ك الترفات ،وهنا نص
الشكوى:
نح�ن لفي�ف م�ن املتقاعدي�ن
واملوظف�ن املحال�ن ع�ى
التقاع�د نش�كو إىل الل�ه ولكم
جناب األس�تاذ زهر الش�عالن
بصفت�ك املس�ؤول األول يف
املحافظة  ...نشكو اليكم سوء
التعام�ل من قب�ل املوظفن يف
دائ�رة تقاع�د الديواني�ة وقلة
وانعدام احرتامهم لكبار الس�ن
وكأننا نستجدي منهم العطف
والش�فقة ويش�هد الل�ه وبهذا
الش�هر الكري�م النرم�ي التهم
جزافا ب�ل هذا مانلمس�ه أثناء
مراجعاتن�ا للدائ�رة باإلضاف�ة
إىل عدم العم�ل بجدية وتجاوز
الروتن والذي دعا آلية جنابكم
الكري�م واس�تبرشنا خ�را
بتوجي�ة جنابكم بخروج لجان
وموظفن م�ن الدائ�رة لبيوت
املحالن ع�ى التقاعد ولكن لم
يصل إلينا اي اح�د وتوجيهكم
ذه�ب إدراج الري�اح  ..نح�ن
نتكل�م بحري�ة عر مناش�دتنا
هذه التي سنقوم بأرسالها إىل
مختل�ف املؤسس�ات اإلعالمية
النها هي من تبق�ت كمتنفس

وحيد لنوصل صوتنا ومعاناتنا
يف دائرة تقاعد الديوانية..
س�يادة املحاف�ظ املح�رتم...
مازلن�ا نعي�ش تمش�ية
املعامالت بالواس�طة واملعارف
والعالق�ات وأصح�اب والدفع
املق�دم و املؤجل فه�ؤالء تنجز
معامالته�م والفق�راء أو م�ن
ال يملك�ون مع�ارف يبقون يف
آخر الصفوف ..نق�ول لجنابك
الكريم م�ن يأتي متأخرا ولدية
معرفة وعالقات أو اتصل علية
ف�الن هذا يق�دم ويت�م املناداة
علي�ة والج�واب الزم رسى
ومس�جل معاملت�ه قب�ل فرتة
وهي عملية كذب وافرتاء  ..ولو
كان مس�موحا بأكمال اجهزه
الهات�ف ذات الكام�را لفضحنا
ذلك ..ولكن ماباليد حيلة .
مناشدتنا اليوم كتابية لجنابكم
ولكن ننتظر إجراءاتكم ملعالجة
ذل�ك ونح�ن واثق�ون انك�م
التقبل�ون ب�كل مايمس كرامة
املواطن س�واء كان متقاعدا أو
غر ذلك  ...وبعدها سيكون لنا
موقف حازم إمام دائرة الفساد
ولي�س مايس�مى بالتقاع�د
الوطني�ة الخالية م�ن األخالق
والوطنية..
ندعو الله ان يوفقك يف نهجك و
خطواتك االصالحية وان تكون
ن�ارصا وعون�ا ل�كل ضعي�ف
ومظلوم...
لفيف من املتقاعدين واملوظفن
املحالن عى التقاعد

من  11مادة رضورية جافة».
وأكد عى أن «هذه املبادرة ليس�ت االوىل بل
س�بقتها مبادرات عديدة اثناء فرض حظر
التجوال بسبب ظهور فروس (كورونا)».
يذكر أن العتبة الحسينية املقدسة كانت قد
وزعت اكث�ر من  56الف س�لة غذائية منذ
إع�الن حظ�ر التج�وال يف  16اذار /مارس
املايض كإجراء احرتازي للوقاية من جائحة
(كورونا) ،وتزامنا مع دعوة املرجع الديني
األعى الس�يد عيل الحس�يني السيس�تاني
بالتكافل االجتماعي .

العتبة احلسينية تعلن انجاز
حمطة لتحلية املياه و « »65حمطة
لتزويد املواطنني «جمان ًا»
كربالء  /المستقبل العراقي
أنجزت الكوادر الفنية يف قس�م الصيانة التابع للعتبة
الحس�ينية املقدس�ة ،أعم�ال نصب منظوم�ة تنقية
وتعقي�م املي�اه يف ح�ي العام�ل ،املنطق�ة الس�ابعة،
غ�رب محافظة كربالء بطاق�ة انتاجية بلغت (6م/3
الساعة).
وق�ال رئيس القس�م كري�م األنب�اري يف بي�ان تلقته
«املستقبل العراقي» ،إن «كوادرنا الفنية قامت بنصب
منظوم�ة لتنقية وتعقي�م املياه املعروف�ة بمنظومة
املاء للتناضح العكيس ()Reverse Osmosis System
مختره�ا ( )R.Oيف حي العامل ،املنطقة الس�ابعة
غ�رب محافظة كربالء بطاق�ة انتاجية بلغت (6م/3
الساعة)».
وأوضح أن «املنظومة مزودة بخزانات ماء ذات س�عة
كبرة لخزن املاء ( )R.Oوالخ�ام» ،مبينا أن «مصادر
املاء من شبكة توزيع املاء الصايف لتلك املنطقة».
وأض�اف أن «املحطة تم نصبه�ا وتجميع اجزائها من
قبل فني�ي وحدت�ي الس�باكة واملحطات وال�رادات،
فضال عن اعمال املسقفات واعمال النصب والتشغيل
وتهيئ�ة موقعه�ا ،وق�د ت� ّم تخصيص فني لتش�غيل
املحط�ة».إىل ذلك ،قال مس�ؤول محطات تحلية املياه
املهن�دس مؤم�ن حس�ن ابراهي�م يف حدي�ث للموقع
الرسمي ،إن «كوادرنا أنهت حتى اآلن  57محطة ،وأن
مساحة هذه املحطة تبلغ  400مرت مربع ،تحتوي عى
 14خزان مياه بسعات كبرة وأن االجهزة املستخدمة
وبالخصوص فالتر التصفية فيها من مناشئ عاملية
رصينة».
وأضاف «خالل هذه الفرتة تم تكثيف جهود االخوة يف
املختر لفحص املياه والتأكد من جودته يوميا ،فضال
ع�ن تواصل عملية التعفر والتعقيم للمحطة لضمان
سالمة املواطنن».الجدير بالذكر أن العتبة الحسينية
أنش�أت ( )8محط�ات تحلي�ة يف محافظ�ة الب�رة
و( )57محط�ة يف مدينة كربالء واقضيتها ،تعمل عى
مدار الساعة وتقدم خدماتها للمواطنن (مجانا).

الكميات املس�وقة يف الديوانية ( 2596طنا)،
اما ف�رع الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحبوب
يف باب�ل اس�تلم ( 444طن�ا) ،وبلغت كميات

الحنط�ة املس�وقة يف كرب�الء ( 424طنا من
الدرج�ة االوىل)».الوزير العاني اكد ان وزارته
تعمل باتجاهات متعددة لتهيئة مس�تحقات
الفالح�ن واملزارع�ن املس�وقن ملحص�ول
الحنطة للموسم التسويقي  2020من خالل
مخاطبات ملجلس ال�وزراء واملجلس الوزاري
لالقتص�اد خاصة وانها اس�تطاعت دفع كل
مستحقات املس�وقن يف العام املايض وخالل
سبع ايام من تسليم املحصول .
واعلن وزي�ر التجارة الدكتور محمد هاش�م
العاني(ي�وم  20نيس�ان الج�اري) ،انطالق
املوسم التسويقي ملحصول الحنطة للموسم
الحايل يف محافظات الوس�ط والجنوب يف ظل
دعم حكومي ومتابعة مس�تمرة من الس�يد
رئي�س مجل�س ال�وزراء ع�ادل عبدامله�دي
النجاح املوسم التس�ويقي وتجاوز العقبات
نتيجة الحظر الصحي.

حمافظ واسط يطالب جملس الوزراء
بإجياد حل لتعثر مرشوع املستشفى الرتكي
المستقبل العراقي /الغانم

حقوق اإلنسان يف البرصة توجه نداء لكافة
الفعاليات املجتمعية من اجل تطويق الوباء
البصرة  /المستقبل العراقي

أك�د مكتب حق�وق اإلنس�ان يف الب�رة وهو عض�و بخلي�ة األزمة
ملواجه�ة كورونا ان املحافظة س�جلت أعى اإلصاب�ات بالفروس يف
الع�راق وهي مس�تمرة ،فيما دع�ا إىل رضورة التوقف عن التجمعات
بمجالس التعزية واألع�راس وآي تجمعات أخرى.ووجه املكتب ندا ًء
عر بيان إىل كافة الفعاليات املجتمعية كرجال الدين والعشائر ونخب
وناش�طن وفعاليات مدنية ولغرض تطويق الوباء وعدم االس�تهانة
بمخاطره.كم�ا دع�ا إىل القيام بحملة توعي�ة ووقاية كرى ومراقبة
مجتمعية وذلك الستمرار اإلصابات يف البرة.ولفت أيضا إىل رضورة
النظر إىل ذلك بجد حتى ال يزداد الوباء تفشيا والوصول إىل الخطر.

امانة بغداد تعلن استمرار
العمل عىل مدار الساعة

الرتكية املس�ؤولية الكاملة يف عدم حس�م
هذا امل�رشوع الحيوي املهم س�يما يف ظل
فقدان واس�ط ملستشفى يلبي احتياجات
املحافظة الطبية».
وبن املياح�ي أن «الرشكة املنفذة عاجزة
ع�ن إكم�ال هذا امل�رشوع ال�وزاري الذي
احيل للتنفيذ منذ عام  2011يف ظل وجود
خالف بن الرشكة و وزارة الصحة  ،يدفع
رضيبت�ه املواطن الواس�طي الذي يعاني
من غي�اب البن�ى الصحية وس�ط تفيش
كبر لالمراض االنتقالية وغرها».
وطالب املياحي « :مجلس الوزراء بإيجاد
مخرج الزمة اس�تمر ل� 10س�نوات دون
ح�ل حقيق�ي» ،مطالبا ً يف الوقت نفس�ه
وزارة الصحة بتسوية العمل وسحب هذا
امل�رشوع واحالته ب�أرسع وقت لرشكات
رصينة وقادرة عى التنفيذ».
واك�د أن «اكتمال هذا املرشوع يس�هم يف
حل  %60من مشكلة الصحة يف محافظتنا
الحبيبة ،حيث ان سعة املرشوع هي 400
رسير ونسبة اإلنجاز فيه  %28فقط .

اعلن�ت امانة بغداد ،عن اس�تمرار مالكاتها وال س�يما العاملة يف
مجال النظافة بالعمل بنوبات عمل تتوزع عى مدار الساعة.
وذكرت االمانة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»نسخة منه ،إن
«مالكاتنا البرشي�ة واآللية ال تدخر جهدا يف تقديم الخدمة ملدينة
بغ�داد واهله�ا وعملها مس�تمر وال ينقط�ع او يتوقف يف اصعب
الظروف وال س�يما الظروف االس�تثنائية ،فح�ن ظهر فايروس
كورونا قامت االمانة بانش�اء معمل النت�اج الكمامات خصيصا ً
لعمالها وموظفيها لوقايتهم وحمايتهم من االصابة».واضافت،
ان�ه «تم تصني�ع منظوم�ات تعفر متط�ورة وعمالق�ة لتعفر
الش�وارع واملناطق الس�كنية مع حمالت توعية وتثقيف مكثفة
لدعم املالكات الصحية يف مواجهة الجائحة.

نفط ميسان :جتهيز األجهزة األمنية بكميات كبرية
من املواد الصحية الوقائية ضد كورونا

رشكة الفرات توقع عقد ًا مع رشكـة غاز الشامل
لتجهيزها بـ « »250طن من حامض الكربيتيك املركز

طال�ب محاف�ظ واس�ط محم�د جمي�ل
املياحي ،مجلس الوزراء بإيجاد حل لتعثر
مرشوع املستشفى الرتكي يف املحافظة.
وق�ال املياحي يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إنه «من�ذ بداية
جائح�ة كورون�ا ونحن نبحث ع�ن بناية
للحج�ر الصح�ي واضطررن�ا لتحوي�ل
مستشفى الزهراء العام ملركز حجر
االم�ر ال�ذي تس�بب بوق�ف الكث�ر م�ن
الخدمات الصحية املقدمة لعامة املواطنن
ووّل َّد ضغطا ً كبرا ً عى باقي املستشفيات
واملراكز الصحية يف املحافظة».
واض�اف« :يف الوق�ت الذي ال ت�زال كومة
الحديد والخرسانة هذه دون فائدة بناية
مرشوع املستش�فى الرتكي املتوقف منذ
 10سنوات بال حلول».
وحم�ل املياح�ي« :اللجن�ة الوزاري�ة
املش�كلة يف مجل�س ال�وزراء الخاص�ة
بحل مش�كلة املستش�فيات م�ع الرشكة

ميسان  /خالد واهم

اعلن�ت رشكة نفط ميس�ان ،تزوي�د القوات
االمنية يف املحافظ�ة بكميات كبرة من املواد
واملس�تلزمات الصحي�ة دعم�ا لالج�راءات
والتدابر الحكومية ملجابهة فايروس كورونا
املس�تجد ( كوفيد .») 19وق�ال معاون املدير
العام للرشكة عيل جاسم حمود يف بيان تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،إن «ه�ذا االجراء جاء
ضم�ن مب�ادرة الرشك�ة للمس�اهمة يف دعم
ومس�اندة القوات االمني�ة البطلة التي تطبق
اجراءات الحج�ر الصحي الوقائ�ي وتمارس
دوره�ا الوطني يف مواجه�ة فايروس كورونا
املستجد وتأمن الحماية الوقائية للمواطنن».
وأضاف حمود ،ان «تقديم هذه املس�تلزمات
ياتي انسجاما من الدور الوطني الذي تتبناه
ادارة الرشك�ة يف دع�م مختل�ف القطاع�ات
الحكومية ومنها قواتنا االمنية املجاهدة سيما
يف ظل الظروف الراهنة والعصيبة التي تجتاح
الع�راق والعال�م نتيج�ة تفيش ه�ذا الوباء».
وب�ن ،ان «الرشك�ة زودت قي�ادة الرشط�ة ،
ومديرية مرور ميس�ان  ،وفوج رشطة نفط
العم�ارة التابع ملديرية رشط�ة نفط الجنوب
 ،س�جن العم�ارة املرك�زي  ،بكمي�ات كافية
لجميع املنتس�بن يف تلك الدوائ�ر من معدات
الوقاي�ة الش�خصية واملس�تلزمات الصحية
والل�وازم الطبية».واوضح حم�ود ،ان «املواد
ش�ملت  ،الكف�وف (  ، ) 37,500والكمامات

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
(  )37,500أيض�ا ً  ،وامل�واد املعقمة :ديتول (
 185ل�رت )  ،كح�ول (  185لرت)» ،الفتا اىل ان
«تلك الكميات ستساهم بسالمة ووقاية افراد
االجهزة االمنية من مخاطر العدوى واالصابة
بالفايروس اثن�اء تاديتهم للواجبات الوطنية
املناطة بهم».ويذكر ،ان «رشكة نفط ميسان
ومن�ذ ب�دء أزم�ة كورون�ا قدم�ت العديد من
املس�تلزمات الطبي�ة وم�واد التعقيم ملختلف
املؤسسات االمنية والصحية فضال عن اطالق
حمالت التعف�ر والتعقيم لالحياء الس�كنية
يف محافظ�ة ميس�ان واالقضي�ة والنواح�ي
والق�رى والقصبات واملواق�ع النفطية ضمن
االج�راءات االحرتازي�ة الوقائي�ة للح�د م�ن
انتشار الفايروس.

أعل�ن مدي�ر عام رشكة الف�رات العامة للصناع�ات الكيمياوية
واملبي�دات إحدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن عل�ي قاس��م
كاظ�م الش�م�ري عن «توقيع عقد جديد مع رشكة غاز الشمال
يف كرك�وك لتجهيزها ب��� (  ) 250ط�ن م�ن حامض الكريتيك
املرك�ز .وأش�ار الش�مري يف بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،اىل
أن «الرشكة ستقوم بايصال املنتج بواسطة عجالتها املتخصصة
بنق�ل امل�واد الكيمياوية اىل مخازن رشكة غاز الش�مال حس�ب
طاقتها االس�تيعابية ووفق املواصف�ات املطلوبة واملحددة ضمن
العق�د خالل ف�رتة تنفي�ذه والبالغة (  ) 90ي��وم  ،مفصحا ً عن
تجهي�ز أكثر من (  ) 400طن من حامض الكريتيك املركز خالل
ش�هر نيس�ان الجاري موزعة عى املحطات الكهربائية واملصايف
النفطي�ة يف أنح�اء الب��الد .ورج��ح املدي�ر العام أرتف�اع حجم
املبيع�ات واإلنتاج خالل النصف االول من هذا العام بما يتناس�ب
وحج�م الطلب املتزاي�د لوزارتي النفط والكهرب�اء رغم الظروف
اإلستثنائية التي يمر بها البلد بسبب وباء كورون�ا .
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أوقات شاقة» ليوسا :عالـم يصلح لألدب فقط
جعفر العلوني
ً
عادة ما يك�ون العنف امل�ا َّدة الخام
ّوائي البريويفّ
التي يتعامل معه�ا الر ّ

ماري�و بارغ�س يوس�ا يف أعمال�ه
األدبيَّ�ة ،وال س�يّ ما يف روايات�ه
التاريخيَّ�ة .وحقيق�ة األم�ر َّ
أن
املراج�ع التاريخيَّة ل�ن تنقصه ،وال
س�يّما إذا ارتبط األمر ب�دول أمريكا
ّ
الالتينيّ�ة .غري َّ
يش�كك يف
أن يوس�ا
األمر ،وي�رى َّ
أن غواتيماال قد تكون
ً
الدول�ة األكثر عنفا ب�ن دول أمريكا
الالتينيّة مع وجود نس�ب ٍة كبرية من
ّ
متجذر
امله َّمش�ن والفقراء ،وتاريخ
م�ن التقالي�د العس�كريَّة ،ناهي�ك
عن أقليَّة جش�عة تحتك�ر الحقيقة
واملعلوم�ات ،واألرض وم�ا تحته�ا.
مع هذا كلّ�ه يختار صاحب «املدينة
والكالب» من غواتيماال مكانا ً يطوّر
فيه أحداث روايت�ه الجديدة بعنوان
ّ
ٌ
ش�اقة» ،والص�ادرة عن دار
«أوقات
« »Alfaguaraاإلسبانيَّة (.)2019
ت�دور أحداث الرواية يف غواتيماال ،يف
خمس�ينيّات القرن املايض ،وتتناول
ّ
العس�كري ال�ذي
وقائ�ع االنق�الب
ق�ام به كارل�وس كاس�تيو ،برعاية
الوالي�ات ّ
املتح�دة األمريكيّ�ة ع�ر
وكالة استخباراتها املركزيّة ،وأطاح
حكوم�ة جاكوب�و أربين�ز ،الجنرال
ّ
العسكري الذي وصل إىل الرئاسة عن
طريق انتخابات ديمقراطيّة وترأس
البالد يف عام  ،1951لكن ت َّم إقصاؤه
َّ
َّ
تح�دى النف�وذ الهائ�ل لرشكة
ألنه
«يونايت�د ف�روت ك�و» األمريكيَّ�ة،
َّ
وألنه أراد إس�عاف املزارعن بقوانن
زراعيَّة جديدة ومُ نصفة.

وحقيقة األم�ر َّ
أن االنقالب العنيف،
كما سيكتش�ف قارئ الرواية ،يقوم
عى أس�اس كذبة مرَّت ع�ى العالم
َّ
وغريت معها مستقبل
كلّه كحقيقة
ّ
أم�ريكا الالتينيّ�ة ،وه�ي اته�ام
حكومة إيزنهاور ّ
أن جاكوبو أربينز
ش�جَّ ع وأسهم يف انتش�ار الشيوعيَّة

السوفييتيّة يف القارّة.
يف ض�وء ه�ذا كلّ�ه ،تأت�ي الرواي�ة
لتكون رسدا ً لوقائع مؤامرات دوليّة
ومصالح متضاربة ،يف سنوات الحرب
الب�اردة ،يرت ّدد صداها إىل يومنا هذا،
ولتكون ،أيضاً ،نق�دا ً لثقافة الكذب
واألخب�ار املزيَّفة الّتي يق�وم عليها

تاري�خ كام�ل« .الكذب�ة موج�ودة
دائم�اً ،وه�ي ج�زء م�ن تاريخن�ا
وحياتن�ا اليوميّ�ة .يف املجتمع�ات
ّ
الحظ ،يمكن
الديمقراطيّة ،ولحسن
دحضه�ا من خ�الل التن�وّع ،أمّ ا يف
الديكتاتوريّ�ات فمعركتن�ا خارسة،
ٌ
صوت واح ٌد عى الرّغم
إذ ال يوجد ّإال

املفكر الياباين توشيهيكو إيزوتسو:
غي رؤية العرب للعالـم
القرآن رّ

إبراهيم المال
يعد توشيهيكو ايزوتسو ()1993 - 1914
أحد أش�هر الباحثن اليابانين املعارصين
الذين كرس�وا حياته�م العلمي�ة ووظفوا
أفكاره�م التحليلية لالقرتاب من اإلس�الم
والتنقي�ب يف جوانبه الروحي�ة واملعرفية،
معتمدا ً ع�ى منهج رصن قائ�م عى علم
الدالل�ة وعلم اللغ�ة الحديث ،مس�تخدما ً
ع ّدته الفكرية املكتملة هذه ،للقيام برحلة
مضيئة ومس�تنرية وحيادي�ة نحو منابع
وتح�والت األدي�ان والثقاف�ات الرشقي�ة
واآلس�يوية وصوالً إىل الحضارة اإلسالمية
التي عززها التأثري القوي للقرآن الكريم يف
تكوين البنية املعرفية املميزة للمسلمن يف
العهود املبكرة لنشأة هذا الدين السماوي،
ويف العه�ود الالحق�ة التي أفرزت أس�ماء
متوهج�ة يف صن�وف العل�م التجريب�ي،
كالط�ب والهندس�ة والكيمي�اء والعل�وم
األخرى املتعلقة باملنطق والفلسفة واألدب
والعمارة والخط والزخرفة.
وأب�دى إيزوتس�و ،م�ن خ�الل إصدارات�ه
ومؤلفات�ه املتعددة ح�ول اإلس�الم ،وعيا ً
عميق�ا ً بالثقاف�ة العربي�ة واإلس�المية
املتماس�ة م�ع قضاي�ا متش�عبة يف الدين
اإلس�المي ،مث�ل التفس�ري وعل�م ال�كالم
والفقه واللغة وعلم الحديث واألدب العربي
القديم ،إضافة إىل ترجمته الدقيقة للقرآن
الكري�م ،ومجموع�ة كب�رية م�ن قصائ�د
شعراء الجاهلية.
منهجية رصينة
ولعل أهم اإلصدارات التي قدمها إيزوتسو
يف س�ياق اهتمام�ه بالش�أن اإلس�المي،
كت�اب« :الل�ه واإلنس�ان يف الق�رآن  -علم
داللة الرؤية القرآنية للعالم» ،مس�تخدما ً
املنهجية الغربية الحديثة لتتكيّف وتتالءم

مع موضوع�ه الفريد« :الق�رآن الكريم»،
بحي�ث نكون إيجابي�ن يف ّ
تلق�ي الثقافة
الغربي�ة يف جانبه�ا التنظريي ،حس�ب ما
يشري إىل ذلك مرتجم الكتاب الدكتور هالل
محمد الجهاد ،مضيفا ً أن ميزة هذا الكتاب
أن�ه يجعلنا نكتش�ف الق�رآن وكأننا نراه
للم�رة األوىل ،فهو يعلّمنا قرّاء ومس�لمن
أن ننفص�ل عن�ه قليالً لن�راه ونعرفه من
جدي�د معرفة علمية باملعن�ى الدقيق لهذا
الوص�ف ،ذلك أن الكت�اب يعمل عى تغيري
زوايا نظرن�ا للقرآن ،وتنويعه�ا ،واعتماد
مناهج علمية مستج ّدة ،ألن القرآن نفسه
يتي�ح لنا ذلك ،من حي�ث إنه نص ال يمكن
اس�تنفاد ماهيت�ه ،وألن�ه يمت�از بتع�دد
مستويات املعنى وتشابك عالقاته.
انتباهات فارقة
يؤكد إيزوتسو يف كتابه املتضمن مالحظات
وانتباهات فارقة ،أن األمل كان يحدوه إىل
أن تكون دراس�ته هذه إسهاما ً جديدا ً من
أجل فهم أفضل لرس�الة القرآن ،لعرصه،
ولنا ،واعترها خطوة أوىل عى طريق فهم
القرآن ونظامه املفهومي ،ورؤيته للعالم،
والرس�الة الت�ي يحمله�ا للبرشي�ة ،م�ن
خالل استكش�اف وجوه قرآني�ة جديدة،
واكتس�اب الجرأة عى تبن�ي منجزات علم
اللغ�ة الحدي�ث ب�كل فروع�ه ومنهجياته
وتطبيقها عى القرآن؛ ألن ذلك -كما يؤكد
إيزوتسو -س�وف يؤدي حتما ً لجني ثمار
معرفي�ة مثمرة ،فيم�ا لو ّ
وظف�ت بوعي
وجدية.
ويبدي إيزوتسو يف الكتاب احرتاما ً واضحا ً
لإلس�الم ورم�وزه ،مس�تعينا ً باملفاهي�م
املفتاحي�ة للقرآن لريص�د ويتتبع معناها
الس�ياقي ،كم�ا ت�م اس�تعمالها يف النص
اإلله�ي ،حي�ث أح�دث الق�رآن كم�ا يرى
املؤل�ف تغي�ريا ً جوهري�ا ً بالغ�ا ً يف رؤي�ة

الع�رب للعالم ،وذلك باس�تبعاد كل اآللهة
وجل�ب مفه�وم «الله» إىل مرك�ز الوجود؛
(ألن املوق�ع الخاص ب�كل حقل مفهومي
مس�تقل ،س�واء كان كب�ريا ً أو صغرياً ،لن
يكون محددا ً بش�كل دقي�ق إال بالعالقات
ّ
املعقدة التي تعطيها كل الحقول الرئيسية
ُ
بعضها لبعض ،ضمن الكل امل ّ
وحد).
يقدم كت�اب توش�يهيكو إيزوتس�و رؤية
واس�عة ومقارب�ة مبتكرة لبني�ة التعاليم
القرآني�ة الت�ي تح�دد العالق�ة ب�ن الل�ه
واإلنس�ان ،ما يدفع القارئ إىل استكشاف
أن مضمون�ه أو واضعه ه�و عالم ياباني،
من ثقاف�ة ال يكاد يعرف الق�ارئ العربي
شيئا ً عن نظرتها لإلسالم.
ّ
الكت�اب عى الجمع الوثيق بن عمق
يركز
الرؤي�ة الفلس�فية ،ودقة اس�تخدام علم
الدالل�ة الذي أت�اح للمؤلف اس�تخراج ما
تستنبطه رؤى ومفاهيم أساسية يف القرآن
الكري�م ،كما أتاح له تتبع مس�اراتها عند
العرب ،قبل اإلس�الم وبع�د ظهوره ،حيث
تشكلت العالقة األنطولوجية «الوجودية»
بن الله بوصفه املصدر الجوهري للوجود
اإلنس�اني ،وبن اإلنس�ان بوصف�ه ممثالً
للعال�م املخلوق الذي يدي�ن بوجوده عينا ً
لل�ه ،فه�ي بتعب�ري علم�ي دين�ي ،عالقة
«الخالق  -املخلوق» بن الله واإلنسان.
الباحث يف سطور
ولد توشيهيكو إيزوتسو يف طوكيو ،تخرّج
من جامع�ة كيو يف طوكي�و ،ودرّس فيها
ب�ن عام�ي  ،1968 - 1954كم�ا درّس
يف معهد الدراس�ات اإلس�المية يف جامعة
ميكجيل بمونرتي�ال -كندا ،واملعهد امللكي
لدراس�ة الفلس�فة يف إيران ،وكان أستاذا ً
فخريا ً لجامعة كيو ،وعضوا ً يف األكاديمية
الياباني�ة ،أه�م منجزاته ترجم�ة القرآن
الكريم إىل اللغة اليابانية.

م�ن صعوبة األم�ر ّ
كل م�رّة أكثر يف
ّ
التكنولوجي .ماذا يعني
ظل التق� ّدم
ّ
أن لدينا كثريا ً
ه�ذا يف نهاية املطاف؟ َّ
من املش�كالتّ ،
وأن�ه يصعب معرفة
الحقيقة» .يقول يوسا.
بالنس�بة إىل عن�وان الرواي�ة ،ه�و
مأخوذ من جملة من كتاب الس�رية

الذاتيّ�ة للراهب�ة والق ّديس�ة ترييزا،
ّ
الش�اقة الّتي
إذ تتح َّدث عن األوقات
عاشتها .تنقسم الرواية إىل قسمن:
األول بعن�وان «قب�ل» ،وي�روي فيه
الكاتب جميع القصص الحقيقيّة أو
ّ
تش�كل أحداث الرواية؛
املتخيَّلة التي
والثان�ي بعنوان «بع�د» ،يخرنا فيه
ع�ن إح�دى الش�خصيّات التي بدت
خياليّ�ة يف القس�م األول ّ
لكنه�ا يف
حقيقة األمر تنتمي إىل عالم الواقع.
غري ّ
أن براعة يوس�ا يف هذه الرواية
ّ
تتمث�ل يف قدرت�ه ع�ى خل�ق آليّ�ة
معيّن�ة تدع�و الق�ارئ إىل االنجذاب
ُّ
الرتقب واملص�ري ،تماما ً كما
ما ب�ن
يفع�ل التاريخ بنا ،نحن الش�هود أو
َّ
يتحكم
الضحاي�ا .به�ذه الطريق�ة
ُ
يوس�ا أكثر بص�وت الرواية ،ليرسع
ً
ت�ارة يف رسده ،و ُيبط�ئ يف أخ�رى.
وهذا بدوره س�مح للكاتب بتفكيك
زمن الرواية ،فيكش�ف لنا يف مشهد
قص�ري ،ومض�ة ق�د ال ينتب�ه إليها
القارئ ،عن موت كاس�تيو أرماس.
ث ّم يع�ود ليطوّر هذا الحدث بش�كل
مس�تفيض يف صفح�ات متق ّدم�ة.
كذلك يفعل يوس�ا يف حديث السائق
ّ
املوظ�ف
الكوب�ي اله�ادئ م�ع
ّ
ً
الدومينكاني املتعج�رف ،آخذا بذلك
ّ
ش�خصيّات الرواية إىل قلب الحدث،
تماما ً يف الفصل السابع ،حيث يرسد
برسعة س�قوط ش�الل ماء العالقة
الش�خصيّة ب�ن كاس�تيو أرم�اس
والديكتات�ور تروخي�و من�ذ لحظ�ة
االستعداد لالنقالب ّ
حتى نجاحه.
املتابع ألعمال بارغس يوسا الروائيّة
ال ب َّد أن يالحظ وج�ود عالقة وثيقة
بن روايته األخ�رية وروايتي «حفلة

التي�س» و»حدي�ث يف الكاتدرائيّة»،
وال س�يّ ما من حي�ث معالجة العنف
الس�يايسّ ال�ذي ينتق�ل ،يف نهاي�ة
املطاف ،وبوحشيّة ،من املجال العا ّم
الخ�اص .غ�ري َّ
ّ
أن ق�ارئ «أوقات
إىل
ّ
ش�اقة» لن تفوته رؤية يوسا ،هذه
املرَّة ،وهو ّ
يوظف الرحمة يف تس�يري
َّ
يتوقف مطوَّالً
شخصيّاته .لذلك نراه
لي�رسد كيف رفض جاكوب�و أربينز
تس�ليح املليش�يات الش�عبيّة الت�ي
ّ
تشكلت وصوالً إىل لحظة تنازله عن
الحكم .كذلك ال يرت َّدد يوس�ا بانتقاد
اإلمرياليّ�ة األمريكيّ�ة وأس�اليبها
ّ
التدخ�ل بحكوم�ات
الوحش�يّة ،يف
موجهاً ،أيضاً ،نقدا ً الذعا ً
ّ
الش�عوب،
لحكم األقليّة الرأس�ماليّة الرشس�ة
املتواطئة مع الكنيس�ة( .لألس�ف ال
يتخذ ّ
يوسا مواقف شبيهة حن يكتب
مقاالت تتن�اول االحتالل الصهيوني
حي�ث كثريا ً ما يس�اوي ب�ن الجالد
والضحية).نفدت الطبعة الس�ابعة
م�ن الرواية .مع ه�ذا كلّه ،لم يرحم
َّ
الروائ�ي الب�ريويفّ،
النق�اد اإلس�بان
ّ
وأجم�ع أغلبه�م ع�ى فك�رة وجود
ّ
مع�ن يف روايته .كم�ا ّ
ّ
أنهم
تحف�ظ
ع ُّدوا الراوية َّ
أقل ج�ودة من روايات
ّ
أخ�رى له .ع�ى الرّغم م�ن كل يشء
ّ
ش�اقة» تأكيدا ً
تبق�ى رواية «أوقات
لفكرة الدفاع عن الحريّة اإلنس�انيّة
والعدالة والحقيقة يف ّ
ظل عالم ميلء
باألخب�ار الكاذبة.م�رَّة جديدة يعود
بارغس يوس�ا ليكش�ف لقرّائه عن
عالم أم�ريكا الالتينيّة امليلء بالرعب
والعن�ف ،ه�ذا العال�م ال�ذي يصلح
ل�ألدب فحس�ب َّ
ألنه يفي�ض ظلماً،
وليس للحياة الواقعيَّة.

كلب وحدته يدور حولنا
برهان جول
كن�ت أنا وصديق�ي نجم نحب الس�ماء
ونجل�س تحته�ا ،ويحدثن�ي يوميا ً عن
إمكاني�ة تحويل العال�م إىل األزرق ،كان
واضحا ً يف كالمه ،وكنت أرى غيوما ً تعر
كلماته من شدة السالم الذي يحل عيل.
يف الحروب التي خضناها س�وية فكرنا
باالستسالم مراراً ،كنت أرجوه أن نفعل
فيواف�ق ،أق�ول ل�ه :تكلم! تكل�م فقط!
فيفعل فتمر تلك الغيوم التي كلها بيضاء
وأبدأ نسج رايات استسالمي واستسالمه
منها ،ومع ذلك كانت ترفرف ،نستس�لم
وترف�رف ،نغرزها يف أي يشء ،ويف إحدى
املرات كانت حربا ً يف بيت شاسع ،وحن
أعلنا استس�المنا لم نتمكن من غرز تلك
الرايات يف البالط ،فلجأنا إىل األصيص.
كان يحب الش�عر كث�رياً ،ويكرهه كثريا

إن كان رديئ�اً ،يغف�ر كل يشء إال مل�ن
يكتب ش�عرا ً ردئياً ،حت�ى أنني لم أتجرأ
عى كتابة حرف واحد له ،وكلما أمسكت
القلم ورحت أكتب شيئا عنه كنت أرتعد
أخاف أهلع وأم�زق األوراق ،لو تعرفون
كما أنا خائف اآلن!
ً
لم أحب النس�اء كثريا ،ه�و أحب واحدة
فقط ،فرصت أحبه�ن ،هجرته فلم يبق
لدي نس�اء ألحبهن مثلم�ا يفعل ،كانت
واحدة بالنسبة إيل أيضاً ،قال عنها «إنها
تش�به ما نقرأ بن الس�طور» ،عندما لم
تعد تميش بيننا وجد فيما بن الس�طور
كلم�ات مش�ابهة لتل�ك املس�تقرة عى
السطور ،وعدنا إىل الرايات البيضاء رغم
صمته والغيوم التي فارقت.
أودع�وه الس�جن ألن�ه كرهه�م كطفل
ومزقن�ا الغي�وم وراية االستس�الم ملرة
واح�دة ،بقي�ت خ�ارج القضب�ان وهو

خلفه�ا ،رغم أني ذهب�ت إىل حيث ذهب
وكنا حمرا ً كالجوري ،لكنهم وجدوا فيه
طفالً أش�د خطورة مني ،أو أنهم عرفوا
أن يف سجنه سجني ،وال يشء بمقدوري
أن أفعله دونه ،أودعوه الس�جن وأهالوا
علي�ه كل رداءة العال�م ،لكن لم يس�مع
قصيدة رديئة واحدة وبهذا نجا أكد يل.
ّ
قس�م األزهار إىل رسيعة وبطئية ،حفظ
ع�ن ظهر قلب خاليا النحل ،ترك نفس�ه
يف املش�اتل والحق�ول وربّى كلب�ا ً بعيدا ً
يف جب�ال وحدت�ه ،ويومي�ا ً كان الراعي
الوحيد لقطيع حزنه الجارف.
يف الطري�ق إىل بيت�ه النائ�ي ،بدل�ت
الحافالت كاألحذية عى طريقة بريخت،
صعودا صعوداً ،تل�وت الطرقات وصوالً
إليه ،صديق�ي نجم وقد رسقوا منه أحد
عرش سنة فاتحا ً ذراعيها يضمني وكلب
وحدته يدور حولنا.

فاكهة للغربان ألمحد الزين
بغداد  /المستقبل العراقي
صدرت حديثا ً عن منش�ورات املتوسط -إيطاليا ،رواية جديدة
للكات�ب اليمني أحمد زين ،بعن�وان« :فاكهة للغربان» .يف هذا
الكتاب ،وغري بعي ٍد عن أجواء مُ لبَّدة برائح ِة سجائ َر امرياليّة،
وكلماتِ األغاني َّ
الثورية ،التي طبعت س�بعينيات وثمانينيات
ُ
ُ
ُّ
ليكتبَ
ُ
اليس�اري،
املناض�ل
يجل�س ص�الح،
الق�رن امل�ايض؛
ِّ
رئيس�ه َّ
الس�ابق ،يف الدائرة الحزبية التي كان
مذكرات زوج ِة
ِ
رحلة متش� ِّع ُ
ٌ
َ
بة
ش�هور من اختفائه .ولتبدأ
د
بع
فيها؛
يعم�ل
ٍ
املس�اراتِ يف أزمن ٍة أضحت بعيدة ،ويف َ
«ع َدن» املدينة التي نأت
ريا عن البح�ر ،وأضحت ِّ
كث ً
تؤثث ذاكرته�ا بحكاياتِ الهروب
واللُّج�وء وقصص األرواح التي ترتقب حتفها يف ِّ
كل حنُّ .
كل
َ
ُ
الكاتب عى
هندس ُه
الروائي الذي
ذلك ال ينس�ج ُم إال باملعمار
ّ
امللتحم ،بأصال ِته ،مع الحداثة.
طريق ِة املعمار اليمني
ِ
س�نميض مع صالح وس�ناء وجياب ونضال ون�ورا وعبَّاس
وبقط�اش وغريهم ،بن الحركة الش�يوعية وجبهة الصمود
والتصدي ،بن موس�كو وبراغ وكوبا ،وب�ن اليمن والجزائر
ُ
ِّ
َّ
ب�كل تناقضاتها،
التاريخ
حرك�ة
تتجى
والع�راق وب�ريوت،
ِ
بالنضال وأح�الم َّ
والتصفي�ةِّ ،
بالوش�اية واملؤامَ �رة َّ
الثورة،
ُ
حيث س�تبدو الغربان
باآلالم الفظيعة والخراب اإلنس�اني،
لطخ س�وداء تنعق طوال اللَّيل ،ول ُيفاجئنا الكاتب
يف صور ِة
ٍ
ُّ
بالسؤال ،األكثر س�ورياليّة« :كيف سيكون طعم الرِّفاق يف
مخالبها ... ،مثل الفاكهة؟» ربَّما.
وبن
الغربان
أفواه
ِ
وأحمد زين روائي وصحايف يمنيُ .يقيم يف الرياض ،ويعمل
يف الصحاف�ة الثقافية .صدرت ل�ه مجموعتان قصصيتان:
«أس�الك تصطخب» .1997 ،و «كم�ن يهش ظال».2002 ،
وأربع روايات« :تصحيح وضع»« .2004 ،قهوة أمريكية»،
« .2007ح�رب تح�ت الجل�د»« .2010 ،س�تيمر بوينت»،
 .2015أُعي�د طباعة اثنتن منها يف سلس�لة اإلبداع العربي
الت�ي تصدره�ا الهيئ�ة املرصي�ة للكت�اب وهيئ�ة قصور
الثقاف�ةُ .ترجمت فصول من رواياته وعدد من قصصه إىل
اإلنجليزية والفرنسية والروسية.
من الكتاب:
تصمت ُ
لر َْهة ث َّم سيسمعها تقول :مرَّة قال يل :ال أدري ملاذا يعرتيني
َّ
شعور أن أحالمنا تواضعت ،بعد أن َّ
وأتذكر أن وجهه
كنا حاملن كباراً.
تحوَّل يومها إىل عالمة اس�تفهام هائلة .قبل أن يواصل قائالً :يف تلك
األوقات ،بعد رحيل آخر جندي بريطاني ،لم نكن نميش فوق األرض،
نبتت لنا أجنحة وطرْنا ،ابتع ْدنا عن األرض ورصْ نا ُنحلِّق عالياً .حلمْنا

بثو ر ة
مستمرَّة لتحرير الجوار كله ،ورأيْنا
بعن خيالنا بلدانا ً جديدة تنهض عى أنقاض بالدَ ،عرفت طويالً ُّ
الذ َّل
متس�او.
وعبادة الطاغية .صنعت لنا مخ ِّيالتنا جنات ،الجميع فيها
ٍ
َّ
وكأنما أجنحتنا كانت من ش�مع ،إذا بها تذوب يف حرارة عدن
فجأة،
ً
ْ
صلبة
فتساقطنا مرتطمن باألرض التي لم َن َخلْها
وجوِّها الجحيمي،
فقط ،بل كانت أكثر صالبة َّ
حتى من صخور ردفان.
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هل حتكم الصني العالـم ؟
احمد شحيمط
الص�ن أق�دم الحض�ارات القديم�ة
يف العال�م ،يبل�غ ع�دد س�كانها ألف
وثالثة مائة مليون نس�مة ،ما يعادل
 20يف املائ�ة من س�كان العالم ،غنية
بطبيعتها الساحرة وجبالها العالية،
وتضاريس�ها املتنوع�ة وثرواته�ا
املعدني�ة  ،موقعه�ا يف رشق آس�يا،
حدوده�ا بري�ة وبحري�ة ،وتاريخها
مل�ئ بالرصاع�ات ب�ن س�الالت
مختلفة ،ساللة تشو ،وتشن وساللة
ه�ان ،من أبرز الحكم�اء واملصلحن
فيه�ا س�ون ت�ي وتش�وانغ ت�ي،
وكونفوش�يوس ال�ذي عد فيلس�وف
الص�ن الكب�ر ،فلس�فته قائم�ة
باألس�اس عىل تلقن الن�اس نماذج
الس�لوك األخالق�ي واالجتماع�ي،
ونماذج الفعل الص�ادق يف التضحية
وااللت�زام بتقاليد بني�ت عىل الرتابط
واالح�رتام ،يعل�م الناس االس�تقامة
يف الحي�اة والصدق ،وع�دم االنحراف
عن العدالة ،وحس�ن الترصف وتدبر
األم�ور بحكم�ة ،ف�ال يحت�اج في�ه
الحاك�م إىل طاعة الش�عب ،بل هناك
إذع�ان ت�ام ومعمم من قبل ش�عب
يعشق الحكمة واالس�تقامة .ويميل
الصيني�ون اآلن يف العودة إىل تعاليمه
يف النهضة والتق�دم ،وإعادة االعتبار
لإلنسان بعيدا عن رصامة الشيوعية
وبعده�ا ع�ن روح التقالي�د األصلية
للش�عب الصيني الضارب�ة جذورها
يف التاري�خ  .فالصن التي يكثر عنها
الحديث اليوم يف غمار فروس كورونا
باعتباره�ا منبع امل�رض ،هي القوة
الت�ي يتنب�أ له�ا املحللون يف الش�أن
الس�يايس واالقتصادي ويف الدراسات
اإلس�رتاتيجية يف املس�تقبل القري�ب
والبعيد اقتصاديا وسياس�يا ،ويمكن
أن تصبح قوة بديلة للواليات املتحدة
وللغرب عموما ،وبالتايل ينتقل الثقل
ومركز الق�وة من الغ�رب إىل الرشق
حس�ب ق�راءة الخرباء يف الدراس�ات
اإلس�رتاتيجية يف دورة حضاري�ة

جدي�د عندما ت�رشق الحض�ارة من
جديد وتعود كما كانت يف الحضارات
الرشقية سابقا .
الصن قوة ناعمة تحكم العالم
كتب جاك مارتن ع�ن نهاية الهيمنة
األمريكي�ة وصع�ود الص�ن كق�وة
اقتصادي�ة عاملي�ة يف  2027يف
كتاب”حينما تحك�م الصن العالم”،
يف مضم�ون الكت�اب صع�ود الصن
للص�دارة يف ف�رتة قص�رة والس�بب
واض�ح يف م�ؤرشات الصع�ود م�ن
الناحي�ة االقتصادي�ة ،نم�و ق�درات
الصن العس�كرية واكتس�اح العالم
بالتج�ارة واملنتج�ات الصيني�ة،
س�تلتحق بالواليات املتحدة بناء عىل
بيان�ات ومعطي�ات مادي�ة واضحة
يف التنمية ،واالس�تثمار يف الرأس�مال
البرشي ،والناتج اإلجمايل من نصيبها
يف التج�ارة الدولية ومع�دالت النمو،
وتتمكن الص�ن من الري�ادة بحلول
 ، 2050وسيبلغ دخل الفرد يف الصن
نس�بة  %8وإذا استمر بنفس الوترة
حتى ح�دود  2021فيص�ل إىل نفس
النسبة يف الواليات املتحدة األمريكية،
ناهيك عن قوة النمو يف كل املجاالت،
ويق�ف الكاتب عند مرحلة أساس�ية
م�ن التغ�ر يف الح�زب الس�يايس
الش�يوعي بعد مرحلة ماوتي تونغ
 – 1976-1949 ،وصع�ود دنغ ش�يا
وبين�غ للس�لطة يف  ،1978تدخل�ت
الرؤية السياس�ية برضورة االنفتاح
عىل العالم الرأسمايل وسياسة الرغبة
يف التعل�م من تج�ارب اآلخر ،وتعزيز
هيبة الص�ن يف قدرتها ع�ىل اإلنتاج
واالبت�كار يف كل الصناع�ات ،بم�ا يف
ذل�ك صناع�ة الس�يارات والصناعة
العسكرية ،واكتس�اب الخربة والعلم
يف مج�ال الط�ب ومحارب�ة األوبئ�ة،
والري�ادة يف األعم�ال والهندس�ة
املعماري�ة وبن�اء الط�رق واألنفاق،
والتخطي�ط يف غ�زو الفض�اء ،وبناء
السفن والغواصات النووية .مشكلة
الصن األساسية يف املوارد الطبيعية،

لذل�ك وضع�ت الحكوم�ة الصيني�ة
إس�رتاتيجية بعيدة امل�دى يف التعاون
ال�دويل  .اتضح�ت رغب�ة الص�ن يف
إقامة عالقات مع الكل ،إسرتاتيجية
االنفتاح بعد ما كانت الصن منغلقة،
وكانت أبوابها موص�دة أو عىل األقل
صنعت من سياس�ة االح�رتاز جدارا
س�ميكا حت�ى تحافظ ع�ىل ثقافتها
وتقاليده�ا  ،وبقي�ت الصن صامدة
بفض�ل حكمائه�ا والس�الالت الت�ي
حكمتها ،لم تكن دولة اس�تعمارية،
ول�م ترك�ب أم�واج البح�ر يف الغزو
واالس�تعمار  ،كانت نائم�ة كما قال
نابلي�ون وعندم�ا اس�تفاقت الصن
حققت املعج�زة يف التنمي�ة والتقدم
عىل جميع األصعدة  ،تريد اس�تلهام
الحكم�ة م�ن ماضيه�ا ،وتس�ويق
صورتها من خ�الل هيمنتها النقدية
يف أسواق النقد األجنبي من احتياطي
العم�الت األخرى وخصوص�ا الدوالر
 ،يقظ�ة التن�ن يف مج�ال الصناع�ة
الثقيل�ة ،ويف مج�ال االلكرتوني�ات ،
قوة دبلوماسية يف التقرب من البلدان
يف العال�م ،وإنش�اء وح�دة جمركية
ومنظم�ات للتع�اون ،وحض�ور
ق�وي يف ال�رشق األوس�ط وإفريقيا
واملحيط الهادي ،تجارة قوية يف آسيا
والوالي�ات املتح�دة األمريكية ،يعني
انتش�ار قوي وتعزيز التوسع الهائل
يف الق�درة ع�ىل اإلنت�اج والتصني�ع
واالنفتاح ع�ىل االس�تثمار األجنبي،
وتشجيع الس�ياحة لزيارة الصن يف
صورته�ا القديمة بآثاره�ا الخالدة،
وصورته�ا الجديدة يف هندس�ة املدن
واملشاريع العمالقة ،ما تحتوي عليه
من أماكن جذب ،كما ش�يدت الصن
بنايات وناطحات س�حاب ،وحفرت
أنفاق�ا وطرق�ا  ،ورشع�ت يف إع�ادة
إحي�اء طري�ق الحري�ر القدي�م الذي
يرب�ط الصن ب�دول العال�م يف نطاق
واسع للتجارة العاملية ،وتكثر الصن
من اإلنت�اج لألش�ياء بج�ودة عالية
وأقل ،واكتس�حت الصناعات املحلية
بالنس�خ وإعادة طرحها من جديدة

بأثمن�ة قليل�ة .تقدم نفس�ها للعالم
اآلن كق�وة اقتصادية منكمش�ة عىل
ذاته�ا وتكتف�ي بنفس�ها بعي�دا عن
هيمنة القوى الك�ربى ،وتريد عرض
ثقافته�ا ،ودائما يق�ال أن الصن بلد
مس�الم ،تعتمد عىل ذاته�ا ونصائح
حكمائه�ا يف القدي�م ،والتزامه�ا
بضبط النفس ،وعدم الخروج خارج
أس�وارها ،بل ملا اشتد الحصار عليها
من قبل األعداء ش�يدت صور الصن
للدفاع ،والخروج عن أسوارها يعني
نهاي�ة وجوده�ا .دع الص�ن تن�ام
وعندما تس�تيقظ س�رتعش العالم،
ظل�ت الص�ن منغلق�ة ع�ىل ذاته�ا،
وم�ن داخ�ل حدوده�ا ،كان للتجارة
والتبادل ش�أن كبر ومفي�د كتجارة
العرب معها ،وقواف�ل طريق الحرير
 ،وطموحها اآلن إحي�اء هذا الطريق
بوسائل جديدة ومد جسور الصداقة
وتب�ادل املنافع مع القري�ب والبعيد،
أما الص�ن يف نهاية الح�رب العاملية
الثانية واالحتالل الياباني فقد تغرت
معالم السياس�ة بع�د موت ما وتي
تون�غ  ،فكانت القبض�ة الحديدية يف
سياسية الحزب الواحد والفرد املطلق
عواقب ونتائج بن الس�لب واإليجاب
يف الح�روب واملجاع�ة ،واالضطه�اد
واإلع�دام للخص�وم ،وب�ن سياس�ة
النهوض باالقتصاد والتعليم وإعادة
الهيبة للصن كقوة صاعدة  ،الحزب
الش�يوعي الصين�ي يف قيادته للصن
واج�ه مش�اكل ع�دة ب�ن اتهامات
للح�زب بالتنص�ل م�ن النظري�ة
املاركس�ية اللينينية ،وبداية االنفتاح
ع�ىل الغرب الرأس�مايل ،وبن تصفية
األج�واء الداخلية يف اإلصالح الزراعي
والصناعي ،وتهيئة الظروف املناسبة
لتطبي�ق سياس�ة الح�زب ،وتطبيق
االش�رتاكية عىل الطريق�ة الصينية،
وبع�د مدة من املغام�رات اإلصالحية
وقفت الصن مس�توية ،بالتوسع يف
التصنيع وتشجيع الصادرات ،وتحفيز
االس�تثمارات األجنبي�ة ،واالنتق�ال
م�ن املجتم�ع التقلي�دي إىل املجتمع

االس�تهالكي ،بل الع�ودة بالصن إىل
ثقاف�ة القرن الس�ادس قب�ل امليالد،
وما قبل�ه يف التقاليد العريقة وثقافة
االنضب�اط والواج�ب أي تل�ك القيم
الكونفوشوس�ية .عص�ور الحكم�ة
والقيم التي رس�خها حكماء ومنهم
كونفوشيوس الذي أكد عىل أن الوئام
االجتماعي يمكن تحقيقه عن طريق
القواع�د التي تحكم عالق�ات الناس
يف الطبقات املختلف�ة للمجتمع(،)1
بن�رش التعاليم خ�ارج نطاق الطبقة
االرس�تقراطية ،وذل�ك يعن�ي تعميم
القي�م ونرشه�ا يف املجتم�ع حت�ى
يتحقق التماس�ك بن الكل ،وتس�ود
ثقاف�ة االح�رتام ب�ن األب واالب�ن،
وب�ن الكب�ر والصغر ،وب�ن القائد
والش�عب  .فالصن تحكم العالم من
خالل االقتص�اد وقوتها العس�كرية
والتجاري�ة املتنامي�ة ،وتقبع الصن
فوق احتياطي م�ن العملة الصعبة،
وباملقابل يعان�ي اقتصاد أمريكا من
مش�اكل وعملته�ا يف تراج�ع ،وأكثر
م�ن ذلك تح�ارب أمري�كا يف جبهات
مختلفة ،ولها قواعد يف أغلب املناطق
م�ن العالم ،وه�ي موج�ودة بفضل
أس�طولها الحرب�ي وسياس�ة الدعم
والهيمن�ة واإلبقاء عىل ب�ؤر التوتر .
والخوف املتزايد من الصن يحولها إىل
قطب عاملي ورشيك فعال يف االقتصاد
ال�دويل حتى تعميم الرخ�اء من دون
أن تتحول الصن إىل قوة اس�تعمارية
امربيالية تندفع نحو العالم بحثا عن
مصالحه�ا عىل الطريق�ة األمريكية،
دراس�ات ومواقف م�ن الصن كقوة
صاعدة ستحكم العالم .
الصن قوة مدمرة ومهيمنة
ال يعتق�د الن�اس اآلن يف العال�م أن
الص�ن يمك�ن أن تتح�ول إىل ق�وة
مهيمن�ة ومدم�رة ،بفض�ل حاجتها
للموارد الطبيعة وتس�ويق منتجاتها
لباق�ي العال�م ،دول�ة صناعية وأكرب
كثاف�ة برشي�ة ،وحزبه�ا الش�يوعي
ين�اور تح�ت غط�اء تب�ادل املناف�ع

واملصلح�ة ،حت�ى أصبح�ت الص�ن
اك�رب دائ�ن لل�دول األخ�رى ،وتمتلك
من الس�يولة النقدية ما يس�يل لعاب
ال�دول األخ�رى يف التعام�ل معه�ا،
وأزم�ة كورون�ا ترك�ت العال�م تحت
رحمة املساعدات الصينية يف األجهزة
الطبي�ة وخ�ربة األطب�اء والعلم�اء،
وبلغ�ت أرباحه�ا حس�ب مص�ادر
إعالمية  1.4ملي�ار دوالر من املعدات
الطبي�ة  ،أربعة ملي�ارات قناع وأكثر
م�ن  37ملي�ون بذلة واقي�ة وأجهزة
التنف�س .إذا عط�س التن�ن ارتعش
العال�م ،قدرته�ا ع�ىل إنه�اء الوب�اء
وتقديم العون واإلرشاد للدول األخرى
نالت استحسانا من قبل الكل ،خرباء
أمريكي�ون يقللون من ق�درة الصن
ويعت�ربون صعودها اقتصاديا وليس
سياسيا أو عسكريا.
يظ�ل نظامه�ا ش�موليا ال يبنى عىل
فلس�فة ديمقراطي�ة ،ب�ل يمك�ن
الق�ول إنه�ا مزي�ج من االش�رتاكية
والرأس�مالية ،والح�زب الش�يوعي
الصيني اختار الرأس�مالية الشمولية
ب�دل الرأس�مالية الديمقراطي�ة ،ويف
خط�ط الصن الك�ربى هن�اك التزام
بالتخطي�ط العس�كري القائ�م ع�ىل
آراء وفلس�فة س�ون ت�زو  ،وللصن
قوة عسكرية تدعو إىل الذهول  ،فهي
القوة الثالثة يف العالم فيما يتعلق بعدد
رؤوس الصواريخ النووية بعد الواليات
املتح�دة األمريكي�ة وروس�يا  ،وهي
تحت�ل املرتبة الثانية يف عد الغواصات
النووي�ة بع�د روس�يا ،باإلضاف�ة إىل
ذل�ك فإنها أطلق�ت برنامجا طموحا
لحامالت الطائرات( ، )2وإذا نش�بت
الح�رب بينه�ا وب�ن الغ�رب يف بحر
الصن الجنوب�ي أو من خالل تصاعد
التوت�ر التج�اري أو س�يطرة الصن
عىل تايوان وغرها من األسباب ،فان
الص�ن تمتلك م�ن القوة م�ا يجعلها
ته�دد املحيط اله�ادي ،وتزرع الرعب
واألزم�ة االقتصادي�ة يف العالم ،ومن
الحكمة والرزان�ة يف القيادة االنجرار
للح�رب الش�املة ،وتك�رار أزم�ات

املرحلة الس�ابقة ،هناك حذر ش�ديد
يف التعام�ل م�ع القضاي�ا واألزمات،
وهناك إدراك للحزب الش�يوعي الذي
ال يس�تهدف العال�م بتصدي�ر نظ�ام
سيايس ،بل التقارب بن الصن ودول
العال�م ع�ىل أس�اس تب�ادل املنافع،
ويف توس�يع ش�بكة الطرق ،وش�بكة
العالق�ات التجارية م�ع العالم .تريد
الص�ن س�حب البس�اط م�ن تح�ت
أمري�كا والغرب يف املجال االقتصادي،
وم�ن ثم�ة تتح�ول إىل ق�وة ناعم�ة،
والخ�وف م�ن تنامي ه�ذه القوة أن
تتحول إىل ق�وة تدمرية لكل األنظمة
الخارجة عن فلك الشيوعية ،التضحية
ومقاومة الفروس وامتثال الش�عب
قائم�ة ،وبن�اء مستش�فى يف ظ�رف
وجيز ج�دا ينم ع�ن ق�درة ودهاء يف
السيطرة عىل وضع ما ،والتزام الناس
بقواعد الس�لوك يف الحج�ر الصحي،
واالنضباط يف قواعد االس�تهالك ترك
ص�ورة بطولية يف أذه�ان العالم عن
الفرق الشاس�ع ب�ن أمريكا والصن
وحكمة رئيسها ،وزاد من احرتام هذه
الدول املس�اعدات املادي�ة واملعنوية،
وإمداد الدول بالخرباء واألطباء ،وبيع
الكمام�ات للعالم واألجه�زة الطبية،
ف�ال بديل تطرح�ه الص�ن اآلن ،ال يف
الشيوعية وال يف الكونفوشوسية ،وال
ينطق زعمائها اآلن عن برامج الصن
املس�تقبلية وقدرتهم يف زعامة العالم
 ،الصيني�ون يدعون أنهم من س�اللة
التن�ن ،وال يلتزم الصيني باملعاهدات
ألنها ضد س�نة الحي�اة املتغرة  .هنا
نخ�ى أن يكون انطباعنا عن الصن
خاطئا وتتحول إىل القوة اس�تعمارية
جدي�دة  ،واإلمكاني�ة قائمة يف الطلب
ع�ىل امل�وارد الطبيعي�ة ،والحاج�ة
الكتس�اح العال�م يف حال�ة تع�رض
مصالحها للتهديد يف آس�يا وإفريقيا،
وبالنس�بة للعالم الثالث تعترب الصن
امل�ورد للس�لع والبضائ�ع املختلف�ة
ويأمل هذا العالم أن تكون الصن ندا
وقطبا يف مواجهة الهيمنة األمريكية
والحد من تدخلها يف سياسة العالم .

دعاء لعبور األزمة
د .سعد العبيدي

بطالة قياسية يف اقتصاد اخلدمات األمريكي
جيفري كوسيك
مزق الفروس التاجي سوق العمل األمركي ،حيث
ارتفعت البطالة الجديدة خالل الشهر املايض وحده،
لتتج�اوز  22مليونا ً يف اقتصاد بلغ عدد العاملن به
قب�ل ش�هر  160مليون ش�خص .ه�ذه التداعيات
االجتماعية ،الناجمة عن التباعد االجتماعي وأوامر
البقاء يف املن�زل ،هي جزء من الجهد املبذول إلبطاء
انتش�ار الجائحة ،لكنها تلحق الرضر ببعض فئات
العمال أكثر من غرهم ،وتؤدي إىل حجم بطالة غر
مسبوق.
وكان اإلعالن قبل أس�بوعن عن  6.6مليون مطلب
إعان�ة اجتماعي�ة جديدة ،هو األعىل ع�ىل اإلطالق،
حي�ث زاد بعرش مرات عن أعىل مس�توى س�ابق له
يف أسبوع واحد ،والذي بلغ حوايل  700.000وظيفة
مفقودة خالل فرتة الركود يف عهد ريجان يف أكتوبر
 .1982ويف األسبوع املايض ،قدم  5.2مليون شخص
إض�ايف مطالب�ات .وبعب�ارة أخ�رى ،أدى الوباء إىل
ترشيد العمال برعة مذهلة .ويف األس�بوع الثالث
من م�ارس ،قف�زت مطالب�ات البطال�ة بأكثر من

 ،%1000مقارن�ة ب� %45يف م�ارس  .1969وكانت
النتيجة هي صدور أول تقرير س�لبي عن الوظائف
خالل م�ا يقرب من عقد من الزم�ان ،حيث تقلص
صايف التوظيف بمقدار  700.000وظيفة يف مارس،
وه�و رقم ال يعك�س ،حتى اآلن ،الع�بء األكرب من
مطالبات البطالة .وكانت معظم الوظائف املفقودة
يف قطاع الخدمات.
حت�ى اآلن ،يعمل معظم العمال األمركين يف قطاع
الخدم�ات ،والذي يش�مل وظائف يف مج�االت البيع
بالتجزئة وتكنولوجيا املعلومات والرعاية الصحية،
وغره�ا .ويف ع�ام  ،1970كان قط�اع التصني�ع
يوظف حوايل ربع العمال األمركين .أما اليوم ،فقد
تراجع�ت ه�ذه الحص�ة إىل نحو  %10فق�ط .ومنذ
ع�ام  ،2010أضافت الوالي�ات املتحدة ما يقرب من
 19ملي�ون وظيف�ة يف الخدم�ات .وأدت الوظائ�ف
يف مجاالت مث�ل الضيافة والنق�ل ،إىل زيادة نصيب
القط�اع من الق�وى العامل�ة األمركي�ة ،ليتجاوز
 %80من الوظائ�ف األمركية .وقد أصابت الجائحة
هذه الوظائف بش�دة .ويشر أحدث البيانات إىل أن
رشكات قطاع الخدمات تخلصت من أكثر من %90

من تلك الوظائف البالغ عددها  22مليون.
وبالطبع ،فاألمر يتعلق بظروف استثنائية؛ فوجود
أزمة صحة عامة يختلف عن الركود التقليدي .وقد
اتخ�ذت الحكومات يف جميع أنح�اء العالم خطوات
كب�رة الحت�واء الوب�اء ،بم�ا يف ذلك حظر الس�فر،
وإغالق املطاع�م ،وإصدار أوامر بالبق�اء يف املنزل.
كل ه�ذه اإلج�راءات تقي�د النش�اط االقتص�ادي،
لكنه�ا ترضب قطاع الخدمات بش�كل خاص .فهي
ال تعني فقط عدم اس�تخدام الطائ�رات ومحطات
الوقود وغرف الفنادق الش�اغرة واملطاعم املغلقة..
فقد توقف األمركيون ،أيضاً ،عن اس�تخدام العديد
م�ن الخدم�ات املهنية ،مث�ل العق�ارات والخدمات
القانوني�ة واملالية.ولع�ل أفضل مث�ال يوضح عدد
األمركي�ن الذين يعملون اآلن يف قط�اع الخدمات،
أو باألحرى الذين فق�دوا عملهم ،هو حقيقة أنه يف
ش�هر مارس املنرصم ،ارتفع�ت البطالة يف كل فئة
ديموغرافي�ة رئيس�ية ،بما يف ذلك الع�رق والجنس
والعمر .فما السياس�ات التي يمكن أن تساعد عىل
تخطي هذه األزمة؟
إن اس�تعادة ه�ذه الوظائ�ف  -ومس�اعدة الذي�ن

فقدوه�ا -س�تكون مهم�ة صعب�ة للغاي�ة .وذلك
أوالً؛ ألن العدي�د م�ن العامل�ن يف قط�اع الخدمات
كان�وا يعمل�ون يف وظائف تحصل ع�ىل الحد األدنى
م�ن األج�ور ،أو يف مواق�ع تعتمد بش�كل كبر عىل
اإلكرامي�ة .وهؤالء أصبح�وا اآلن يف ضائقة .وثانياً؛
ألنه ال توجد ضمانات بأن وظائفهم س�تعود ،إذ قد
ال تتمكن الرشكات الصغرة ،التي أغلقت بأوامر من
حكومات الواليات ،من تعويض إيراداتها املفقودة،
وإع�ادة فت�ح أبوابه�ا .وربم�ا ترّ ع ه�ذه األزمة
نمو «اقتص�اد العمل الحر» ،حي�ث تدفع الرشكات
لألش�خاص الذي�ن تحت�اج إليه�م فق�ط ،لف�رتات
مح�دودة ،وع�دم تقدي�م رواتب منتظم�ة.ويف ظل
هذه اآلفاق الرهيبة أمام الكثر من الناس ،يناقش
املراقبون مجموعة من السياس�ات للمساعدة عىل
كبر آخر ،أو ما هو أسوأ
إنقاذ األمركين من ركو ٍد
ٍ
من�ه .وتش�مل بعض االقرتاح�ات وض�ع إجراءات
حماية أقوى لسوق العمل ،وتوفر الرعاية الصحية
الش�املة .ه�ذا إىل جان�ب تزايد الدع�وات للحصول
عىل قسائم اإلس�كان الفيدرالية ،والتعليق الرسمي
لعمليات الطرد من الوظائف.

العراق وحتى الفرتة التي عشناها وأدركنا بعض أبعاد
عيش�ها منذ العام  1958واىل ه�ذا اليوم ،مر بأزمات
متع�ددة ويف ظ�روف سياس�ية مختلف�ة ،وإدارات
بعقائ�د وأف�كار متباين�ة ،والح�ق يقال إنن�ا وكلما
توغلن�ا يف النظ�م الثورية التي أعقبت ث�ورة تموز يف
العام املذكور ،دخلنا بأزمات أكثر حدة ،لكن األزمات
األكث�ر حدة وتعقي�دا ً ه�ي التي حصلت إب�ان حكم
ح�زب البعث للعراق من ع�ام  1968اىل العام ،2003
والح�زب كما هو معروف كان أكث�ر تطرفا ً وامتهانا ً
للثورية الغائي�ة يف إدارة املجتمع والدولة ،األمر الذي
يدل�ل وعىل وفق رؤى املؤامرة وبافرتاض وجودها أن
الع�راق مجتمع يراد ل�ه أن يبقى يف أزم�ات متتالية
حت�ى وضعه البعض م�ن املؤمنن به�ذه النظريات
ضم�ن هالل أزم�ات هو يف وس�طها ،عام�ل تحريك
وضب�ط يف غالب األوقات ،ومع هذا وإذا ما تركنا تلك
اآلراء وتجاوزنا مسألة املؤامرة التي يصعب تجاوزها
يف أحيان كث�رة ،فعلينا أن نضع بديالً للتفس�ر هو
أن ،وبالت�ايل فش�لوا يف التعامل مع ج�ل أزماتها ولم
يتحس�بوا للمستقبل الذي ال يخلو بطبيعة الحال من
أزمات.
فالنفط وعرب تاريخه الطويل منذ اكتشافه واىل اليوم
عىل س�بيل املثال هو يف أزمات تصدير وتس�عر حتى
صار س�لعة دولية تتحكم به ق�وى العرض والطلب
وأم�ور أخ�رى تس�عى اىل تكوي�ن أزم�ات ألغ�راض
سياس�ية ،ورغم هذا الوض�وح ّ
فإن الع�راق يف زمن
البع�ث كان أول م�ن يتأثر باألزمة حت�ى قال صدام
آن�ذاك قطع األعناق وال قط�ع األرزاق متهما الكويت
ودول الخلي�ج بافتع�ال أزم�ة أس�عار ن�وّه فيها أن
الع�راق يخ�ر ملي�ار دوالر يف كل دوالر تهبط�ه من
الس�عر العام ،ومع هذا لم يتحس�ب الع�راق ،وأبقى
نفط�ه وكأن�ه س�لعة تب�اع يف دكاكن ،إذ لم ينش�ئ
معامل تكرير لالستثمار ،ولم يستغل الغاز املصاحب
للمعاونة ولم يدخر الفائض عندما ترتفع األس�عار،
ولم يضب�ط نظامه الرضيبي للمعاونة وقت األزمات
ول�م يمس�ك حدوده للس�يطرة ع�ىل الجم�ارك أحد
املداخي�ل اإلضافية للتخفيف من األزم�ة ،ولم يطور
نظام الزراعة ليكتفي ذاتيا ً ويتحمل ضغوط األزمة.
بق�ي هكذا يتنقل من أزم�ة اىل أزمة ،تحاول األنظمة
َّ
والحكوم�ات التي تحدث يف وقته�ا األزمة أن تتعامل
معه�ا بحل�ول ترقيعية ،تعرب به�ا اىل الضفة األخرى
بخس�ائر يمكن تحملها آنيا ً دون التفكر بأثرها عىل
املس�تقبل .وهكذا نفعل اآلن يف أزمة هبوط األس�عار
الحالية للنفط ،إذ ب�دأت تظهر حلول ترقيعية ،وهي
وان كان�ت الزمة للعبور ،وان اس�تطاعت أن تعن يف
فإنها س�ترتك للمس�تقبل آثارا ً
عملية عبور ناجحةّ ،
يصعب تحملها .وهكذا يصح القول ،بتنا من أزمة اىل
أزم�ة ،واىل أن تنتهي األزمة ال نملك س�وى الدعاء أن
يعيننا الله عىل عبور األزمة.
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آثار يرتكها التوتر عىل البرشة والشعر

طبق اليوم

عصري املوز بالقرفة الدايت

ُيعتر التوتر رفيقا ً ش�به دائ�م يف يومياتنا
بسبب إيقاع حياتنا العرصيّة .واملالحظ أن
حدته زادت يف زمن وباء كورونا وما رافقه
م�ن عزل من�زيلّ وخوف م�ن اإلصابة بهذا
الفروس ّ
الفتاك .اكتش�فوا فيما ييل اآلثار
السلبيّة التي يرتكها التوتر عى إطاللتنا.
تأثر التوتر عى البرشة
تطال مظاهر التوتر برشتنا عى مستويات
ع� ّدة مولّ ً
�دة مجموع�ة م�ن املش�اكل
التجميليّة.
جيوب تحت العينن
يمك�ن للتوت�ر أن يس�بب قلة الن�وم واألرق
مما يؤدي إىل تعب محيط العينن واحتباس
الس�وائل يف الجف�ون الس�فليّة .وه�ذا م�ا

هل تعلم

املقادير:
 3كوب حليب بارد
 3ملعقة صغرة قرفة
 3حبات موز
 2ملعقة عسل
 2/1كوب ماء
خطوات التحضر:
قدمى لعائلتك عصر طيب املذاق و يتميز بسعرات حرارية قليلة إليكى سيدتى
عصر املوز بالقرفة الدايت و إليكى الطريقة .
تحضر عصر املوز بالقرفة الدايت
أزي�يل قرش امل�وز ثم أضيفي جمي�ع املقادير الس�ابقة إىل الخ�الط و إرضبي
لدقيقة واحدة .
وزعي املقدار عى أكواب الحلويات و أنثري القرفة عى الوجه .
يقدم باردا ً .

المتاهات

يُش�جّ ع عى ظهور الجي�وب وحتى الهاالت
الداكنة .وتؤدي وضعيّة النوم عى البطن إىل
تفاقم هذه املش�اكل كونها تتس�بب بزيادة
ّ
لتجن�ب
تك� ّدس الس�وائل تح�ت العين�ن.
ه�ذه املش�اكل التجميليّة ،ينص�ح الخراء

؟؟

ه�ل تعل�م أن الرياض�ة تس�اعد
الش�خص ع�ى ضب�ط انفعاالت�ه
والتحك�م يف ردود أفعال�ه كم�ا
تخلصه من التوتر واإلكتئاب.
هل تعلم أن الرياضة تعلم الشخص
ً
إحرتام�ا
النظ�ام وتجعل�ه أكث�ر
للقوان�ن وأكثر تكيف م�ع قواعد
البيئة املحيطة.
ه�ل تعل�م أن رياض�ة الس�باحة
تتخذ أربع وضعي�ات مختلفة هم
” سباحة الظهر ،سباحة الكرول،
سباحة الفراشة ،سباحة الصدر”.
هل تعل�م أن كرة الق�دم بدأت من
خ�الل التدريبات العس�كرية التي
كان يقوم بها الجنود مستخدمن
يف ذلك قطعة من القماش.
هل تعلم أن منافسات رياضة املاء
تتكون من س�بعة العبن ويسمح
بتغير أربعة منهم خالل التوقف.
هل تعلم أن رياضة كرة القدم هي
الرياضة األكثر شعبية حول العالم
حيث يشجعها حوايل نصف سكان
الكرة األرضية.

بالنوم ملدة  8س�اعات كل ليلة مع االبتعاد
ع�ن شاش�ات الهوات�ف واألل�واح الذكية
والكمبيوت�ر املحم�ول قب�ل س�اعة ع�ى
األقل من الخلود للنوم .اس�تفيدي من هذا
الوق�ت لتناول فنجان من ش�اي البابونج
الذي يس�اعد عى االس�رتخاء قب�ل النوم.
أما عن�د االس�تيقاظ بعين�ن منتفختن،
فيمكن االس�تعانة بمالع�ق معدنيّة باردة
تحتفظن بها يف الثالجة وتمررين ظهرها
ع�ى الجي�وب للمس�اعدة يف ترصي�ف
الس�وائل املحتبس�ة .يس�اعد تدلي�ك ه�ذه
املنطقة واس�تعمال مس�تحرضات املاكياج
املض�ادة لله�االت الداكنة ع�ى تأمن حلول
ف ّعالة لهذه املشكلة أيضاً.

عمل�ت الكثر من الف�رق البحثية حول
العالم ع�ى اكتش�اف النظ�ام الغذائي
للمجتمع�ات القديمة ،من خالل تحليل
البقاي�ا البرشية باس�تخدام نظائر
الكربون والنيرتوج�ن ،التي تعطي
تص�ورا ً عن نوعية الغذاء الس�ائد يف
مجتم�ع ما ،ولكن م�اذا لو لم توجد
هذه البقايا؟
فريق بحث�ي بريطاني م�ن جامعة
«بريس�تول» أجاب عى هذا السؤال
من خالل دراسة نرشت أول من أمس
يف دورية « ،»pnasحيث تمكن خالل

وجبات غذائية عمرها  4آالف عام

هذه الدراس�ة م�ن اس�تعادة مكونات
الوجب�ات الت�ي اعتم�د عليه�ا النظام
الغذائ�ي لرعاة رشق أفريقي�ا القدماء،

يوتيوب تطلق أداة
لتصميم الفيديوهات
ل�و كن�ت مم�ن يرغب�ون بتصمي�م
فيدي�و إعالن�ي لرشكت�ك أو منتجك
ونرشه ع�ى يوتيوب أو اس�تخدامه
يف حملة إعالني�ة ،فإن يوتيوب لديها
أداة لعم�ل ذلك بكل بس�اطة وبدون
الحاج�ة لخ�رات يف التصمي�م.أداة
 Video Builderمن يوتيوب تتيح لك
اختيار قال�ب للفيديو ووضع الصور
والشعارات والنصوص وحتى مقاطع
الص�وت والخطوط الت�ي ترغب بها.
كما يمكنك تعدي�ل األلوان ومواضع
وضع العنارص.تسمح األداة بإنشاء
مقاط�ع إعالنية قصرة ت�رتاوح ما
بن  15 – 6ثانية فقط وهي مناسبة

قبل نحو  4آالف ع�ام ،وذلك عن طريق
فح�ص األوان�ي الفخاري�ة القديم�ة.
وباستخدام أس�اليب كيميائية تتضمن
اس�تخراج األحم�اض الدهني�ة،
وتحدي�د بقاي�ا الده�ون الحيواني�ة
التي يتم امتصاصها يف جدار األوعية
أثن�اء الطه�ي والتع�رف عليها ،قام
الباحث�ون بفحص األواني الفخارية
القديمة م�ن أربعة مواق�ع يف كينيا
وتنزاني�ا ،تغطي إط�ارا ً زمنيا ً مدته
 4000ع�ام ( 5000إىل  1200س�نة
قب�ل امليالد) ،وتمكنوا من اس�تعادة

مكونات الوجبات األفريقية.
أظه�رت النتائ�ج أن غالبي�ة األوعي�ة
وفرت أدلة عى استهالك لحوم املجرتات
(األبق�ار أو األغن�ام أو املاعز) والعظام
والنخاع وتجهي�ز الدهون وبعض طبخ
النباتات ،ربما يف ش�كل يخنة (الخضار
بالصلصل�ة الحم�راء واللحم).وتتف�ق
ه�ذه النتائ�ج م�ع مجموع�ات عظام
الحيوان�ات الكب�رة واملج�زأة للغاي�ة
املوج�ودة يف املواق�ع األثري�ة يف جميع
أنحاء املنطقة ،التي تظهر أهمية املاشية
واألغنام واملاعز لهؤالء القدماء.

الكلمة المفقودة

لالس�تخدام يف اإلعالن�ات بالفيدي�و.
وتوفر يوتي�وب مجموعة من قوالب
الفيديوهات التي يمكن اس�تخدامها
حس�ب الهدف من الفيدي�و وطبيعة
الرشك�ة أو املنتج امل�راد الرتويج له.
وبع�د االنته�اء م�ن إع�داد الفيديو
يمكنك مش�اركته ونرشه عى قناتك
أو م�ع زمالء العم�ل أو اس�تخدامه
يف حمل�ة إعالني�ة بالفيدي�و ليظهر
قبل فيديوه�ات يوتيوب.حاليا ً امليزة
متاح�ة للتس�جيل ضم�ن الف�رتة
االختباري�ة قب�ل أن توفره�ا الحق�ا ً
للجمي�ع ،يمكنك االنضمام لتجربتها
من هنا.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
َّ
م�ررة م�ع
مهني�اً :خالف�ات س�طحية غ�ر
الزمالءّ ،
لكن ذلك لن يرتك رواس�ب أو تجاذبات
مستقبلية
عاطفياً :إذا كنت راغبا ً يف االس�تقرار ،فالرشيك
الحايل هو الشخص املناسب لهذه الخطوة ،فال
ترتدد

امليزان
مهنياً :ابتعد عن النقاشات التي ال تجدي نفعاً،
ورك�ز عى ما ه�و أكثر أهمية م�ن أجل عطاء
افضل
عاطفي�اً :إذا كن�ت ال تش�عر باالس�تقرار م�ع
الرشيك ،يجب أن تبادر إىل البحث عن األس�باب
لئال تقع يف املحظور

الثور
مهني�اً :حاول أن تك�ون متأنيا ً ج�دا ً يف اختيار
خطوات�ك املس�تقبلية ،الح�ظ يس�اعدك ع�ى
تحقيق التق ّدم الذي كنت تطمح اليه
عاطفي�اً :اإلصغ�اء الدائم للرشي�ك يوفر عليك
الكثر من املشكالت ،ويوطد العالقة بينكما
ُ
تفس عى نفسك
صحياً :ال

العقرب
ّ
بغض
مهنياً :تؤكد حضورك وتقوى شخصيتك
النظر عن حقل اختصاصك وتتميّز بالقدرة عى
القيادة ،تؤدي الظروف دورًا يف تنشيط البديهة
والحيوية ورسعة الترصّ ف
عاطفي�اً :أح�د موالي�د الحم�ل يحي�ي عن�دك
ذكريات الطفولة والدراسة الحلوة

اجلوزاء
مهني�اً :املزاجي�ة يف العم�ل ،غالبا ً م�ا تؤدي اىل
صدامات ومش�احنات مع اآلخرين ،فحاول أن
تكون ايجابيا ً لرتتاح من هذا الوضع
عاطفياً :مناقشات مهمة تحدد مصر العالقة
املستقبلية مع الرشيك ،مهما يكن إطارها
صحياً :أنت معرض للشعور بالتعب

القوس
مهني�اً :ال تك�ف ع�ن املطالبة بحقوق�ك ،فقد
جهدت كثرا ً وتستحق أتعابك
عاطفي�اً :يوم ضبابي يف العالقة بالرشيكّ ،
لكن
املهم التمهل حتى جالء األمور
صحي�اً :التنزه يف أحضان الطبيعة مصدر مهم
للنشاط ،وال سيما يف الربيع

السرطان
مهني�اً :ال ت�رت ّدد يف التعب�ر عن وجه�ة نظرك
مهم�ا كلف�ك ذل�ك ،ويف النهاي�ة ال ب�د م�ن أن
تتوضح الصورة فتنال حقك
عاطفياً :إش�ارات إيجابية من الرشيك تعطيك
ً
أم�ال أك�ر يف املس�تقبل ،لك�ن الرتي�ث واجب
الستيضاح كل األمور

اجلدي
مهني�اً :قد يأتي من يش�كك بقدراتك االبداعية،
فحاول ان تبثت جدارتك للنيل منهم
عاطفياً :عالق�ة قديمة تلوح يف األفق ،لكن من
األفضل ان تتطلع اىل املستقبل
صحي�اً :امل�رح والضحك هم�ا مفت�اح الحياة
الطويلة ،ومصدر السعادة الدائم

االسد
مهني�اً :ال تترسّ ع يف الحكم ع�ى اآلخرين إذا لم
تكن متأك�داً ،فقد تجد نفس�ك يف مواجهة مع
الشخص غر املعني باملواجهة
عاطفي�اً :الص�ر هو م�ن أبرز صفات�ك ،وهذا
يجعل�ك أكثر قربا ً من الن�اس ومثاالً يحتذى يف
هذا املجال

الدلو
مهنيا :تتمتع بطاقة كب�رة عى تمييز األمور،
وهذا يسجل يف مصلحتك يف العمل
عاطفياً :مؤرشات ايجابية من الرشيك ،والسبب
هو إيجاد مناخ مالئم لتصحيح األخطاء
صحي�اً :الح�وار الح�اد ينعك�س س�لبا ً ع�ى
اعصابك ،فتتوتر برسعة وتفقد الرتكيز

العذراء
مهنياً :تشعر ببعض الرتاجع املعنوي ،ويرتافق
ذلك مع بعض الرت ّدد الذي يفرض عليك الحسم
قبل تفاقم األمور
عاطفي�اً :الحفاظ عى وت�رة واحدة يف العالقة
ّ
اململ ،وهذا
بالرشيك ،ق�د يدخلكما يف الروت�ن
ليس يف مصلحتكما

احلوت
مهنياً :ك�ن واعيا ً جدا ً يف عمل�ك ،األمور دقيقة
وقد تصبح أكثر ّدقة مع مرور الوقت
عاطيفا :تس�عى للقاء الرشيك يف مكان هادئ،
ما يساعد عى حل بعض األمور البسيطة
صحياً :ابتعد عن املأكوالت الدسمة ألن وقتك ال
يساعدك عى القيام ببعض التمارين.
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وزير الشباب خيشى من تكرار سيناريو
العقوبات الروسية يف العراق بسبب املنشطات
المستقبل العراقي /متابعة
اك�د وزير الش�باب والرياض�ة ،احمد
رياض ،ان املش�كلة الكبرية التي حلت
بس�احة الرياض�ة العراقي�ة نتيج�ة
تن�اول اه�م ثالث�ة رباع�ن عراقي�ن
ملنشطات محظورة دوليا وتم الكشف
عنها مختربيا من قب�ل االتحاد الدويل
للعب�ة قد تكون لها ابعادا خطرية عىل
مستقبل مشاركاتنا الخارجية يف اهم
البطوالت ومنها اوملبياد طوكيو املقبل
.
وقال رياض خ�الل حديثه لوس�ائل اعالم
محلي�ة ان «تراكم�ات الجه�ل املطب�ق،
ونوع املنش�ط وتراكمه يف االسواق املحلية
كان الس�بب وراء ه�ذه املش�كلة الكبرية
بتداعياته�ا وال يتحمله�ا الري�ايض وحده

كونه�ا تدخل اىل االس�واق بمختلف الطرق
واليت�م التعام�ل معه�ا يف املناف�ذ حرفي�ا
وف�ق التصني�ف املعتم�د دولي�ا وال ف�رق
ب�ن املس�موح والطبيع�ي منه�ا وبن ما
ه�و محظ�ور ويمن�ع تعاطي�ه « .وع�رب
ري�اض عن مخاوفه من «تكرار س�يناريو

«السفاح» يوجه رسالة
اىل نور صربي

نيكي بات :ما يقال عن مورينيو خرافة
المستقبل العراقي /متابعة
دافع العب مانشس�رت يونايتد الس�ابق نيكي بات ،عن املديرين
الفنين الس�ابقن للشياطن الحمر ،لويس فان جال وجوزيه
موريني�و ،بش�أن بعض االدع�اءات التي طالتهم�ا أثناء
إرشافهما عىل الفريق .ويش�غل بات حاليا منصب
مدي�ر تطوي�ر ك�رة الق�دم يف مانشس�رت
يونيات�د ،ولع�ب دورا يف انتقال عدد كبري
م�ن العبي النادي الواعدي�ن إىل الفريق
األول مث�ل س�كوت ماكتومين�اي
وماسون جرينوود.
ويعم�ل م�درب الفري�ق الح�ايل أويل
جونار سولس�كاير ،عىل االس�تعانة
بالالعب�ن الش�بان ،يف وق�ت هاجم
في�ه املش�جعون س�ابقا ،املدربن
لويس ف�ان جال وجوزيه مورينيو
عىل اهتمامهم بالصفقات الكبرية
فقط عوض�ا عن ذل�ك .وكان فان
جال قد أحرض األرجنتيني أنخيل دي
ماري�ا بصفقة قدرت قيمته�ا ب�59.7
مليون جني�ه إس�رتليني ،وقدم عرض

العقوب�ات ال�رويس الرتاكمي
الذي ابع�د الرياضيون الروس
عن البطوالت ملدة طويلة لذات
الخطأ وألكثر من اتحاد ومن
املمك�ن ان تك�ون العقوبة
تراكمي�ة يف ح�ال اضيفت
خروقات وثوابت تعاطي
منش�طات لرياضي�ن
عراقي�ن م�ن اتحادات
بناء االجسام والعاب
الق�وى وبع�ض
االلع�اب القتالي�ة
فض�ال عن اتحاد رفع االثقال
ويف ه�ذه الحال�ة س�تكون
العقوبة مش�رتكة وتصدر
م�ن اللجن�ة االوملبي�ة
الدولية «.

ماركيزيو :عاتبت
بوجبا بشدة

حسم موقف بنتانكور من االنتقال لربشلونة
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل ،ع�ن موق�ف
األوروجواياني رودريجو بنتانكور ،العب خط وسط
يوفنتوس ،من البقاء أو الرحيل عن البيانكونريي،
الصيف املقبل.وبحسب صحيفة «كوريري ديلو
س�بورت» ،فإن ماوريسيو ساري ،املدير الفني
ليوفنتوس ،لن يسمح برحيل بنتانكور ،حيث
يعت�رب األوروجواياني الع ًبا رضور ًيا ،ودعامة
أساس�ية للمس�تقبل.وأضافت أن بنتانكور

المستقبل العراقي /متابعة
وج�ه النج�م الدويل الس�ابق امللق�ب ب�(الس�فاح) يونس
محمود ،رس�الة اىل زميله نور ص�ربي ،بعدما اعلن األخري
اعتزاله اللعب نهائياً.
ً
وأعل�ن صربي اعتزاله لعب كرة القدم ،نهائيا بعد مس�رية
طويلة مع الساحرة املستديرة استمرت ل� 20عاماً.
وق�ال محمود عرب حس�ابه الرس�مي عىل «انس�تغرام»،
«نع�م كنت زمييل يف امللعب لس�نوات طويل�ة ،فزنا معا يف
العدي�د من املباريات ،وخرسنا يف أخرى ،فهذه كرة القدم،
واجمل م�ن ذلك اننا كن�ا زمالء يف املنتخ�ب الوطني ،فقد
تقاسمنا لحظات مليئة بالفرح والضحك ،وكذلك تقاسمنا
الحزن».
وأضاف «اتمنى لك حياة س�عيدة يف مش�وارك القادم وان
يكتب لك النجاح دائما فانت تستحق ذلك بكل تأكيد».
وخاض الحارس الذي يلقب ب�»االمرباطور» 100 ،مباراة
دولية مع اس�ود الرافدين ،استطاع ان يحافظ عىل عذرية
شباكه ل� 33مباراة.

يرغ�ب برش�لونة يف خف�ض فاتورة األج�ور ،الصيف
املقب�ل ،يف ظ�ل األزم�ة االقتصادي�ة بس�بب جائح�ة
فريوس كورونا ،وفقا لتقرير صحفي كتالوني.
ويتطل�ع الن�ادي للتخلص م�ن بعض العبي�ه الكبار،
ال�ذي يتقاضون أجورًا عالية ،م�ن أجل توفري األموال

المستقبل العراقي /متابعة

قال رونالد كومان ،نجم برشلونة السابق،
ومدرب املنتخ�ب الهولندي الحايل ،إن عىل
الن�ادي الكتالون�ي الب�دء يف التأقل�م عىل
الحي�اة ،ب�دون أس�طورته ليونيل مييس.
وخ�الل ح�وار م�ع صحيفة «س�بورت»
الكتالوني�ة ،ق�ال كوم�ان« :لق�اءات
برش�لونة هذا املوسم؟ لقد لعبوا مباريات
ً
فريقا
جيدة وأخرى ضعيف�ة ،وال يزالون
رائ ًع�ا ويمتلك�ون العب�ن جيدي�ن ج� ًدا،
وله�ذا يتص�درون ترتي�ب الليجا».وحول
عيوب الفريق ،أجاب« :أرى اثنن ،األول يف
الش�دة ،س�واء أحببتم ذلك أم ال ..فالفرق
الك�ربى تلعب اليوم بإيقاع ش�ديد للغاية
مل�دة  90دقيق�ة ،بينم�ا يواجه برش�لونة
صعوبة كبرية لتطبيق ذلك ..وشاهدنا ما
حدث يف مباراة ليفربول الشهرية (.»)0-4
وأضاف« :يف كأس الس�وبر اإلسباني ضد

كش�ف النجم الدويل السابق ،نشأت أكرم،
تفاصيل اس�تدعاء العب اس�ود الرافدين
الس�ابق ،فري�د مجيد لتمثي�ل املنتخب يف
كأس القارات .2009
وق�ال أك�رم يف اتص�ال هاتف�ي لربنامج
« »1-3والذي يعرض عىل قناة السومرية
ويقدم�ه اإلعالم�ي ط�ه أب�و رغي�ف ،إن
«الفرتة التي سبقت بطولة كأس القارات
 ،2009كان م�درب املنتخب الوطني بورا،
يبح�ث عن الع�ب بدي�ل ملتوس�ط امليدان
قيص منري بعد اجراءه لعملية جراحية».
وأوضح بالقول« ،ح�ن تحدثت مع بورا،

المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف كالودي�و ماركيزيو ،العب يوفنتوس الس�ابق ،عن
وجهت�ه املقبلة عقب اعتزال كرة القدم ،وذلك بعد تخيريه
ب�ن التدريب والعمل اإلداري.كما عل�ق عىل ارتباط زميله
الس�ابق يف الفريق ،بول بوجبا ،بالع�ودة إىل تورينو ،فقال
يف ترصيحاته لش�بكة س�بورت ميدياس�ت« :أتمنى عودة
بوجب�ا ،لكن الوق�ت لن يك�ون مناس� ًبا اآلن للحديث عن
ذلك».وأضاف« :التقيت ببوجبا يف العام املايض خالل حدث
خاص ،وس�حبت أذني�ه وأخربته مل�اذا اخت�ار الذهاب إىل
مانشسرت يونايتد ،وأنه كان عليه أن يبقى يف يوفنتوس».
ً
قلي�ال ،تغري خط
وتاب�ع ماركيزي�و« :اآلن تغ�ريت األمور
وس�ط يوفنتوس لكنن�ي آمل يف عودته ألنه س�يكون أمرًا
جي ًدا بالنس�بة للطرفن .بوجبا يعرف البيئة هنا وطبيعة
الدوري اإليطايل ،وسيمنح الفريق جودة هائلة إضافية».
وح�ول ما س�يفعله يف املس�تقبل ،رد كالودي�و« :ال أعتقد
أن التدريب س�يكون طريق�ي ،فاتخاذ طري�ق مثل بافيل
ً
احتماال جي ًداً ،
أيضا ألنني أعتقد أن وجود
نيدفيد س�يكون
أشخاص يف النادي يعرفون غرفة املالبس واملدينة هو أمر
مهم ج ًدا للفريق» .وانتقل بوجبا من يونايتد إىل يوفنتوس
يف  ،2012وبع�د  4س�نوات م�ع بيانكونريي ،ع�اد مجددا
مللعب أولد ترافورد ،يف صيف .2016

للصفقات الجديدة.
وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية ،فمع اقرتاب
رحيل ثنائي الوس�ط إيفان راكيتيت�ش وأرتور فيدال،
يبحث برشلونة أيضا عن عرض للتخلص من مدافعه،
صامويل أومتيتي.
ورغم اهتمام العديد من األندية بضم الدويل الفرنيس،
إال أن راتبه الضخم يصعب املهمة.

كومان :مشكلتان يف برشلونة..
وهذا ما يؤلـم دي يونج
المستقبل العراقي /متابعة

بالت�ايل لن يتم تضمين�ه يف أي مفاوضات ،خالل الفرتة
املقبل�ة ،رغ�م أن تقاري�ر عدي�دة ربطت�ه بالرحيل عن
يوفنتوس.وأك�دت الصحيفة أن مدرب الس�يدة العجوز
س�يعتمد عىل العب السيليس�تي ،وس�يحاول استغالل
مرونته ،يف تكليفه بحمل خط وسط الفريق عىل كتفيه.
وكان تقاري�ر صحفي�ة قد ذكرت مؤخ�را أن بنتانكور،
ربم�ا يدخ�ل ضم�ن صفق�ة تبادلي�ة ب�ن يوفنت�وس
وبرش�لونة ،يف فرتة االنتق�االت الصيفي�ة املقبلة.وذلك
بحيث يس�تطيع البيانكون�ريي التعاقد مع آرثر ،مقابل
رحيل األوروجواياني أو العبن آخرين إىل البلوجرانا.

نشأت أكرم يروي تفاصيل استدعاء فريد جميد لكأس القارات

المستقبل العراقي /متابعة

أتلتيكو مدريد ،هذا العام ،كان برش�لونة
ً
متفوق�ا ملدة  80دقيقة ،وتراخوا يف العرش
دقائ�ق األخرية ،وف�از أتلتيك�و الذي كان
أكث�ر نش�اطا وش�دة».وتابع« :العي�ب
الثاني هو عدم س�يطرتهم عىل املباريات
مثل الس�نوات املاضي�ة ..ويف هذا الجانب
يج�ب ع�ىل برش�لونة اس�تعادة هويته،
لك�ن م�ع س�يطرة أكث�ر فاعلية».وع�ن
القلق من وصول مييس لنهاية مس�ريته،
أجاب كومان« :مييس ه�و األفضل يف كل
العص�ور ،لكنه برش وال يمك�ن أن يكون
الح�ل دائمً�ا ..عىل برش�لونة أن يس�تعد
للحياة بدونه تدريج ًي�ا ،فبدونه لن يكون
الحال ه�و نفس�ه ،وعليه�م التعامل مع
ذلك».وبخص�وص مواطن�ه فرينك�ي دي
يون�ج ،نج�م البلوجران�ا وهولن�دا ،قال:
«يس�تطيع الظه�ور بش�كل أفض�ل ،هذا
الع�ام مرحل�ة انتقالي�ة ل�ه ،مثلما حدث
معي حن انضممت لربشلونة يف .»1989

أبلغني بان�ه يريد اس�تدعاء املدافع فريد
مجي�د ،حينه�ا فوجئ�ت من ق�راره ،الن
مجي�د يلع�ب كمداف�ع وليس كمتوس�ط
مي�دان ،بالت�ايل كنت مرتجما ً لب�ورا وهو
يتح�دث ملجي�د وابلغ�ه اريدك كمتوس�ط
ميدان ،ه�ل انت مس�تعد؟؟ ليجيب فريد
ً
قائ�ال :س�ألعب حت�ى وان كن�ت حارس
مرمى».
تج�در اإلش�ارة اىل ان فري�د مجي�د لعب
اساس�يا ً م�ع اس�ود الرافدي�ن يف كأس
القارات .2009
وحصد املنتخب الوطن�ي حينها نقطتن،
بتعادل�ه امام جن�وب افريقي�ا ونيوزلندا
وخسارته امام اسبانيا .0-1

عمالق إيطايل يستعد القتناص كافاين

دخل عمالق إيطايل عىل خط املفاوضات مع الهداف التاريخي
لن�ادي باريس س�ان جريم�ان ،إدينس�ون كافان�ي ،لضمه
خ�الل االنتق�االت املقبلة.وينتهي عقد كافاني ( 33س�نة)
مع س�ان جريمان بنهاية املوس�م الجاري ،وسط ترقب من

برشلونة يغري خطة التخلص من أومتيتي

المستقبل العراقي /متابعة

إع�ارة من العيار الثقيل للمهاج�م الكولومبي راداميل فالكاو،
دون أن ينجح أيا منهما يف إثبات نفسه.
أم�ا موريني�و فضم ب�ول بوجب�ا وروميل�و لوكاك�و وزالتان
إبراهيموفيش وأليكسيس سانشيز ،واألخري عىل وجه التحديد،
قدم أداء كارثيا مع الفريق .وقال نيكي بات يف ترصيحات لقناة
مانشس�رت يونايتد التلفزيونية« :أعتقد أن هناك مبالغة يف قول
ذل�ك عن فان جال ومورينيو وديفي�د مويس ،ألنهم لم يأتوا إىل
مانشسرت يونايتد ليقولوا هكذا سنعمل ،ابعدوا كل يشء جانبا
وقللوا من احرتام النادي ،وسنعمل بطريقتنا».

وحدد برش�لونة  50مليون يورو مقابل بيع أومتيتي،
يف وقت س�ابق ،إال أن هذا الرقم يكاد يكون مستحيال
اآلن ،يف ظل األزمة االقتصادية.
وم�ع اس�تعداد البلوجرانا لتخفيض الس�عر ،فما زال
ً
ضغطا عىل الراغبن يف ضمه.
راتب الالعب يمثل
وإزاء ذل�ك ،اضطر البارس�ا للبحث ع�ن مخرج جديد
ألومتيت�ي ،يتمث�ل يف إعارت�ه املوس�م املقب�ل ،م�ع

قبل العديد من األندية س�واء يف أوروبا أو الواليات املتحدة أو
أمريكا الجنوبية.وبحسب صحيفة «الجازيتا ديلو سبورت»
اإليطالية ،فإن إنرت ميالن يس�عى لتعزيز هجومه بكافاني،
لك�ن لي�س كبدي�ل لألرجنتين�ي الوت�ارو مارتينيز.وارتبط
اس�م الوتارو باالنتق�ال إىل برش�لونة ،يف املريكاتو الصيفي
املقبل ،حيث يعترب م�ن أولويات الفريق الكتالوني.وأكدت

إلزامي�ة الرشاء قب�ل  30يونيو/حزيران  ،2021وفقا
ل�»سبورت».
وتعت�رب أندية آرس�نال وإن�رت ميالن وناب�ويل ،األكثر
اهتمامً ا بالحصول عىل خدمات املدافع الفرنيس.
ول�م يتح�دث أومتيتي مع أحد يف برش�لونة بش�أن
الرحي�ل ،حت�ى اآلن ،حي�ث ي�ود البق�اء عىل ما
يبدو.

آرسنال يرضخ أمام أوباميانج
المستقبل العراقي /متابعة
يس�تعد ن�ادي آرس�نال لحس�م مص�ري هدافه
الجابون�ي بي�ري إيمريي�ك أوباميان�ج ،يف وقت
ل�م تتمكن فيه إدارة الجانرز م�ن إقناع الالعب
بالتجدي�د حت�ى اآلن.وال يري�د مدرب آرس�نال

ميكيل أرتيت�ا التخيل عن العبه ال�ذي أحرز 20
هدفا يف كافة املسابقات هذا املوسم ،لكن الالعب
الذي س�يدخل عامه األخري م�ن عقده.وذكرت
صحيف�ة «ذا صن» ع�رب موقعه�ا اإللكرتوني،
أن آرس�نال لن يمانع يف التخيل ع�ن أوباميانج
مقابل  30مليون جنيه إس�رتليني هذا الصيف،

خش�ية االس�تغناء عن�ه
مجان�ا عند انته�اء عقده
الع�ام املقبل .واقتطع آرس�نال
 %12.5م�ن رواتب العبيه ملواجهة
تداعي�ات ف�ريوس كورونا املس�تجد
الذي أوقف مسابقة الربيمريليج.

هندرسون :روي كني أبعدين عن قميص مييس
المستقبل العراقي /متابعة
كشف قائد ليفربول ،جوردان هندرسون ،السبب
وراء عدم طلبه مبادلة قميصه مع نجم برشلونة،
ليونيل مييس ،املوسم املايض ،يف نصف نهائي دوري
أبطال أوروبا .ولم يبدأ هندرس�ون مباراة الذهاب
كأسايس ،ودخل يف الشوط الثاني ،خالل لقاء تألق
فيه مييس بش�كل الفت مسجال هدفن .لكن قائد
الريدز رفض التوجه إىل «الربغوث» ،لطلب قميصه

بعد املب�اراة ،ملتزم�ا بنصيحة مدربه الس�ابق يف
س�ندرالند ،وأس�طورة مانشس�رت يونايت�د ،روي
ك�ن .وحول هذه املباراة التي ف�از بها البلوجرانا
( ،)0-3قبل أن يثأر ليفربول ( )0-4يف اإلياب ،قال
هندرسون خالل ترصيحات لصحيفة «دييل ميل»
الربيطانية ،اليوم الثالثاء« :دخلت إىل امللعب مبكرا
بع�د إصاب�ة نابي كيت�ا ..كانت ه�ذه أول مباراة
أخوضها أمام ليونيل مييس».واستكمل« :ال تقول
يف نفس�ك :يا إلهي ها هو (مييس) ..لكن ال يوجد

ش�ك يف أنه يلعب كرة القدم بطريقة مختلفة،
عن التي نش�اهده بها عىل التلفاز ..إنه رسيع
للغاي�ة» .وأردف ال�دويل اإلنجلي�زي« :عندما
أفكر يف ركلت�ه الحرة اآلن ،ال أزال غري مصدق
أنه أحرز منها هدفا ..اعتقدت أنه س�ينفذها
قصرية».وواص�ل« :قلت لكم يف الس�ابق ،كم
أعتقد أن حارس�نا أليسون (بيكر) جيد ..لكن
مي�يس وضع الك�رة يف املكان الوحي�د ،الذي ال
يستطيع أليسون الوصول إليه».

الصحيفة أن كافاني لن يكون بالرضورة ً
بديال لالوتارو ،بل
ً
موثوقا إضاف ًيا يمكن االعتماد عليه خالل البطوالت
مهاجمًا
املتعددة.وي�رى أنطوني�و كونتي ،م�درب النريات�زوري ،أن
كافاني لديه خربات كبرية يف دوري أبطال أوروبا ،باإلضافة
إىل تعدد اس�تخداماته التكتيكية يف العديد
من املراكز الهجومية.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2128االربعاء  29نيسان 2020

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

شهاب وهاب رستم

بصاق يف ذاكرة الرفاق

التعلم من احلجر

من خالل متابعتي لصفحات التواصل االجتماعي بما فيها من صدق أقل
من القليل وكذب اكثر من الكثري ،اضافة اىل ما نقرأه زيف ونفاق وبهتان
وافرتاء خصوصا اولئك الذين يطلّون علينا بعيون دامعة وقلوب خاش�عة
ّ
ّ
ويس�تذكرون األيام الخ�وايل ألخو هدل�ة الغايل وبط�ل الحفرة
يذك�رون
املغ�وار ص�دام العار .لقد اخرتت مقطع�ا زمنيا قصريا ملا ّ
كنا نعيش�ه يف
أيام فارس األمة و(سليمة التطمه) بمفردات ليس من السهل ان ننساها
نحن الذين عش�ناها تح�ت نري املزاج املعتوه وارهاصات الفكر الس�ادي
للطاغ�وت األرعن .كانت الس�اعة الس�ابعة مس�اء من ي�وم  17تموز يف
تس�عينات الحصار املرعب عندما فوجئنا بقطع أفالم كارتون الس�ندباد
ال�ذي كان العراقيون يتابعون�ه عن بكرة ابيهم ال�ذي يعرضه التلفزيون
م�ن دون ان يذك�ر فيه اس�م الح�زب القائ�د والرئيس القائ�د وأحاديث
القائ�د .يط�ل علينا املذيع بعيونه املرشئبة وش�اربه املتديل فوق ش�فتيه
وبن�رة خطابية عصم�اء ليقرأ علينا كليش�ة حفظناها ع�ن ظهر قلب
كوننا نس�معها يف كل س�نة عرشات امل�رات وقب�ل األكل وبعد األكل حني
كان رغيف الخبز األسود معجونا بالنوى والرتاب والشوائب ..قال املذيع:
سيداتي انساتي سادتي ايها الش�عب العراقي العظيم ..يا جماهري األمة
العربية املجيدة ايها األحرار يف كل مكان وحيثما كنتم ..بعد قليل س�يطل
عليكم الس�يد الرئي�س القائد املهيب الركن القائد العام للقوات املس�لحة
األمني العام لحزب البعث العربي االش�رتاكي أمني رس قيادة قطر العراق
رئي�س الجمهورية بطل التحرير القومي الس�يد الرئيس القائد الرضورة
صدام حس�ني حفظه الله ورعاه ،وسيلقي عىل مسماعكم خطابا قوميا
تاريخيا مهما وش�امال فإىل ذلك نس�رتعي االنتب�اه .بعدها مبارشة يجد
العراقيون انفسهم يعيش�ون عىل انغام (العزيز انت ..انت) ما ان تنتهي
األغني�ة األوىل بح�ب القائد حتى يط�ل علينا نفس املذي�ع وبنفس عينيه
اللت�ان ترق�ان بحب الوطن والبع�ث واملبادئ والقائد ويعي�د علينا بذات
النرة والرصاخ نفس الكليش�ة وبنفس اللوحة باللون والرتيش�ة ويقول
س�يداتي انساتي سادتي ايها الشعب العراقي العظيم وصوال اىل فإىل ذلك
نسرتعي االنتباه ..عندها مبارشة يطل علينا مطرب اخر ليتغنى ويصدح
باغنية هيبة انت وصدر ديوان .قبل ان تنتهي األغنية التي تقطع بش�كل
مفاجئ ايضا يطل علينا نف�س املذيع بنفس العينني الدامعتني البارقتني
الحاملت�ني الس�اهرتني والش�ارب املدهون واملفت�ول ليقول ال�ذي قاله يف
املرتني الس�ابقتني ..يستمر الحال عىل هذا املنوال وتعاد علينا األسطوانة
املشخوطة بني اغنية رئاسية واخرى حتى ساعة متأخرة من الليل واملذيع
يؤكد ويعيد علينا ذات الكليش�ة بذات النرة والرصاخ وبعد اربع ساعات
م�ن اإلع�ادة يطل علين�ا مذيع آخر تبدو عليه الس�كينة وتل�وح من افق
محي�اه كل املعاني الثورية للمب�ادئ القومية وبعد صمت لحظات ينطق
القول الفصل ويقول ..س�ياداتي انساتي س�ادتي ..قناة تلفزيون العراق
وقناة الش�باب واذاعتا بغداد وصوت الجماه�ري واإلذاعة الكردية وكافة
املوجات العاملة ننتقل بكم االن عىل الهواء لنقل الخطاب التاريخي للسيد
الرئيس القائد صدام حسني حفظه الله ورعاه .يختفي املذيع ليطل علينا
لطيف نصيف جاس�م وزي�ر الثقافة واإلعالم ببدتله الزيتوني وس�عفتيه
الصفراويتني اليابس�تني الس�اكنتني عىل الكتفني وبابتسامته العريضة
الخجولة ليهيئ ألبناء الش�عب العراقي املبت�ىل بالرصعة القومية لحظة
اللق�اء التاريخي والفرص�ة التاريخية والحدث التاريخ�ي الجلل ويقول:
ايها الش�عب العراقي العظيم يا جماهري األمة العربية املجيدة ..يا احفاد
حمورابي والس�فر الخالد لبطوالت س�عد وخالد والقعقاع ..ايها األحرار
يف العال�م يف كل م�كان وزم�ان وعنوان ..ه�ا نحن ننعم معا باالس�تماع
لص�وت الحق والحري�ة ..صوت العز والبطولة والتح�دي .صوت الفارس
املق�دام والبطل الهمام والعقل الفلتة الس�يد الرئيس القائد البطل صدام
حس�ني حفظه الله ورعاه ..ايها الشعب العراقي العظيم(( ..يصمت)).
ثم يختن�ق بالعرة .ويقول :القائد يتحدث اليك�م ...هنا ومبارشة بعدها
يصدح صوت الس�الم الجمهوري ..بكلماته التي كتبها الش�اعر ش�فيق
الكم�ايل ال�ذي أعدم�ه صدام رمي�ا بالرص�اص بتهمة الخيان�ة العظمى
واختار قصيدته (وطن مد عىل األفق جناحا) لتكون هي النش�يد الوطني
لجمهوري�ة العراق! يطل علينا أخو هدل�ة املهزوم رش هزيمة من كارثة
الكوي�ت ليبدأ خطابه التاريخي والش�امل واملهم بجمل ال تش�به بعضها
وكلم�ات ليس بذي معنى يدوخ بها الش�عب العراقي الذي لم يفهم منها
ش�يئا س�وى مدح صدام يف تاريخ (الثورة البيضاء) وبط�والت الرفاق يف
قط�ع األعن�اق واألرزاق اىل ان يقول ..عاش العراق العظيم عاش�ت األمة
العربية املجيدة عاش�ت فلس�طني حرة ابيه والله أكر ..الله أكر وليخسأ
الخاس�ئون ..بعده ..س�الم الجمهوري ..اغنية العزي�ز انت ..املذيع مرة
اخرى نفس الكليش�ة ..يزف لن�ا برشى اعادة الخط�اب التاريخي الهام
والشامل واملهم جدا ً جدا ً و(لعب لعب الخضريي بشط)!

أن تبقى يف البيت بكل تأكيد أمر مزعج للغاية ،النك تبتعد عن العمل ..املدرسة..
الجامع�ة ..الس�وق ..اللقاء مع االصدق�اء يف املقاهي والكازين�وات ..تبتعد عن
الح�وارات اليومية التي تع�ودت عليه مع األصدقاء واملقرب�ني اليك ،لكن البقاء
يف البي�ت يف ه�ذه الفرتة يبعدك عن كارث�ة ..بلوة ابتلت بها البرشي�ة ،لذا علينا
ان نبقى بني جدران البيت والله املس�تعان ،الننا به�ذا البقاء االجباري الطوعي
نبعد لعنة «كورونا» عن أنفس�نا وعوائلنا ،وارى ان للمكوث يف البيت فوائد عدة
منها:
� االعتن�اء بالنظاف�ة بدرجة عالية ،تعقيم البيت كل صباح ومس�اء او الصباح
فق�ط ،الدخ�ول اىل املطب�خ ملعرفة معان�اة املرأة وه�ي تقوم باألعم�ال املنزلية
والطب�خ ومراع�اة االوالد وتوفر لهم مطالهم التي ال تقب�ل التأخري وال تنتهي..
وكيف تقوم بكل ذلك وانت غائب.
� أذا كن�ت م�ن محبي املطالعة ،لك فس�حة كاملة من الوقت لتق�رأ الكتب التي
ل�م يتس�ن لك قراءتها او ق�راءك كتب قرأتها قبل س�نوات ..س�تجد فيها متعة
كب�رية وفهم مختلف عن قراءتك الس�ابقة ..او حتى تس�تطيع انزال الكتب من
الن�ت للمطالع�ة � ..التقارب من افراد العائلة أكثر مم�ا كنت عليه لتتعرف عن
ذوق ابنك يف الرس�م ،الغناء ،الكتاب ،الدراسة ..الخ .وتعرف عن قرب حاجة كل
منهم ..التقرب من االبن والبنت يمنح الراحة النفسية لهم ولك..
� مش�اهدة التلفزي�ون والتعرف ع�ىل القن�وات التلفزيونية الفضائي�ة املتعبة
بإعادته�م لألفالم واالخبار التي تثري االش�مئزاز من اس�لوبهم االس�تفزازي يف
نقل االخبار ،كل يحمل برنامج ال فلسفي بل حزبي ضيق االفق ..بعض االخبار
كالعلكة يمضغون فيها طوال اليوم او يعيدونها عدة ايام..
برامج واستضافات ملحللني ..ال يجيدون فن السياسة ولم يفهموا من السياسة
سوى الدفاع عن نهج طائفي وعنرصي .محلل يدعو االستقاللية ..لكنه مرتبط
اكثر من الناطق الرس�مي للحزب الفالني ..يبتسم ابتسامة صفراء عندما يعلق
ع�ىل االحزاب التي ليس لها مكان يف تحليالته � ..مش�اهدة االفالم املعادة الكثر
م�ن عرشة مرات خالل هذا الع�ام (خالل اربعة اش�هر) ..قصصها االجتماعية
الهادفة ،اسلوب التمثيل الراقي ،الحوار الجميل ،ربما يوجد افالم من هذا القبيل،
لكن الذي يش�اهده املرء من هذه األفالم ان املمثل عندما يشعل سيجارته فإنه
يوم�أ بع�ود الثقاب اينم�ا كان وقفاً يف الغاب�ة ،يف البيت ،الصال�ة ،غرفة النوم،
كذلك الس�يجارة يرميها بشكل عش�وائي ،ال ادري هل انتبه السيد املخرج لهذه
الحركة ..ام املنتج كان له رأي ..او حامل السالك او املنظفني لم ينتبهوا ..االفالم
م�اذا نتعلم منها ..العنف االمريكي… بطل الفلم وكأنه افالم كارتون ال يحث له
يشء حتى لو س�قط من عمارة بثالث طوابق (ال اقول خمس�ة او س�بعة كي ال
ابالغ) ..بمس�دس يواجهه مس�لحني باالسلحة الرشاش�ة وال تتوسخ مالبسه،
يقفز من الس�يارة فوق الجس�ور ،يغطس ويسبح ..لو كان سوبرمان لقلنا انه
خارق .ويقولون من اين تتعلمون العنف!
سيكون لنا حديث اذا طالت الفرتة يف الحجر املنزيل والله املستعان..

حتديد الربوتني املسؤول عن القلق
لعالج الوسواس القهري

اس�تطاعت مجموعة م�ن العلم�اء الريطانيني تحدي�د الروتني املرتبط
بالقلق والوسواس القهري أثناء التحقيق يف أمراض املناعة الذاتية.
ووفقا لصحيف�ة “دييل ميل” الريطانية ،كان العلم�اء يخترون الخاليا
املناعية ل�  23شخصا يعانون من الوسواس القهري و 2٠من املتطوعني
األصح�اء .ووج�د باحثون يف جامعت�ني بالعاصمة الريطاني�ة لندن ،أن
م�رىض الوس�واس القه�ري ،وهي حالة صحية نفس�ية تس�بب الهوس
وس�لوكيات قهري�ة مثل االقتناع بأن أمورا س�تحدث لألش�خاص الذين
تحبهم ،لديهم زيادة واضحة يف بروتني محدد ُيعتقد أنه يرتبط بالقلق.
واكتشف خبري علم املناعة الروفيسور “فولفيو داكويستو” من جامعة
“روهامبت�ون” يف لن�دن ،بروت�ني “أي مود” أثن�اء إجراء أبح�اث املناعة
الذاتي�ة عىل الفرئان .وبالتع�اون مع علماء من جامع�ة “كوين ماري”،
وج�د أن الف�رئان أصبح�ت أكث�ر ً
قلقا عند ارتف�اع مس�تويات الروتني،
وعندم�ا أعطي�ت عقارًا يثبط نش�اط “أي م�ود” ،ع�ادت إىل طبيعتها يف
غضون يومني.

العراقـي

كـاريكـاتـير

نجدة بغداد تلقي القبض عىل ( )40خمالف ًا للحظر وخممورين

نقابة الصحفيني تنعى الزميل الدكتور واثق اهلاشمي
عضو النقابة ورئيس اهليئة االستشارية فيها
بغداد  /املستقبل العراقي

بغداد  /املستقبل العراقي
أفادت رشطة نجدة بغداد ،أمس الثالثاء ،بأن دورياتها
الق�ت القضب عىل اربعني مخالفا لقرار حظر التجول
يف العاصمة ومخمورين اثنني خالل الس�اعات القليلة
املاضي�ة ،مش�رية اىل أن املخموري�ن كان�ا يعرتض�ان
سبيل املارة.
وقالت نج�دة بغداد ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه ،إن دورياتها ضبطت  ٤٠شخصا مخالفا

لتعليم�ات وأوق�ات حظ�ر التج�وال ضم�ن مناط�ق
متفرقة من العاصمة.
واشار بيان نجدة بغداد اىل القبض ايضا عىل مخمورين
اثنني يعرتضان سبيل املارة ،مشريا اىل تسليمهم ملراكز
الرشطة أصولياً.
ويق�ي قرار ح����ظ�ر التج������وال الصادر عن
خلية االزمة العليا بمنع التجول من الس�ابعة مس�اء
وحتى السادس�ة صباحا ،ضمن اجراءات منع تفيش
فريوس كورونا.

تنع�ى نقاب�ة الصحفي�ني
العراقي�ني الزمي�ل الدكتور
واث�ق الهاش�مي عض�و
النقاب�ة ورئي�س الهيئ�ة
االستش�ارية فيها ورئيس
املجم��وع�ة الع����راقية
للدراس�ات اإلس�رتات�يجية
الذي وافاه األجل هذا اليوم
اثر م�رض عضال لم يمهله
طويالً .
ويع�د الزمي�ل الفقي�د من
العراقي�ة
الش�خصيات
البارزة يف املش�هد اإلعالمي
والس�يايس العراق�ي مل�ا
قدم�ه من خدمات جليلة يف
مجال عمله وإس�هاماته الفاعل�ة وحضوره الدائم
يف وس�ائل األع����الم والتي كانت محط تق���دير
واح���رتام جمي���ع املهتمي���ن بهذا الش��أن.

علامء صينيون :كورونا سيعود :سنوي ًا» ..واحلل يف «التعايش»
يف الوق�ت الذي يعمل في�ه العلماء عىل
ق�دم وس�اق إليج�اد لق�اح أو ع�الج
ينه�ي أزمة فريوس كورونا املس�تجد،
حذر علماء صيني�ون من أن الفريوس
“ل�ن يختف�ي” ،قائل�ني إن�ه س�يعود
للظه�ور “كل ع�ام” .وقالت مجموعة
م�ن الباحث�ني الفريوس�يني واألطب�اء
الصينيني ،االثنني ،إنه ليس من املرجح
أن “يختفي” فريوس كورونا املس�تجد
بالطريق�ة الت�ي حدث�ت م�ع فريوس
سارس قبل  17عاما ،وذلك ألن كورونا
ق�ادر عىل الدخول إىل جس�م اإلنس�ان وعدم
التسبب بأي أعراض ،عىل عكس سارس.
ويعني هذا ،أنه س�يكون م�ن الصعب حرص
حاالت اإلصابة جميعها ،وإدخالها يف الحجر

الصحي ملنع انتشار الفريوس ،وفق ما ذكرت
وكالة “بلومبريغ” األمريكية.
وق�ال مدير معهد األكاديمية الصينية للعلوم
الطبية ،جني تيش ،إنه “م�ن املحتمل جدا أن
يكون كورونا وبا ًء يتعايش معه البرش لفرتة

طويل�ة ،ويصبح موس�ميا ومس�تمرا
بالتواج�د داخ�ل األجس�ام البرشية”.
وأصبح هناك إجماع بني كبار الباحثني
والحكوم�ات يف جمي�ع أنح�اء العالم،
ع�ىل أنه من غري املحتم�ل القضاء عىل
“كوفي�د ،19-عىل الرغم م�ن عمليات
اإلغ�الق املكلف�ة التي أدت إىل خس�ائر
كبرية يف االقتصاد العاملي.
م�ن جانبهم ،رأى بعض خراء الصحة
العامة أن السماح للفريوس باالنتشار
بطريق�ة مراقبة ،بني الفئ�ات األصغر
س�نا من الس�كان ،س�يكون بمثابة طريقة
أفض�ل للتعام�ل مع�ه ،لتكوي�ن م�ا يع�رف
ب�”مناع�ة القطيع” ،بدال من االس�تمرار يف
أوامر اإلغالق.

ثغرة يف أنظمة ويندوز هتدد أهم متصفحات اإلنرتنت!
حذر الخبري يف أمن املعلومات ،جيمس فورشو،
م�ن ثغ�رة برمجي�ة يف أح�د إص�دارات أنظمة
وين�دوز ،تؤث�ر ع�ىل عم�ل أه�م متصفح�ات
اإلنرتنت.
وأش�ار الخب�ري إىل أن ثغرة أمنية اكتش�فت يف
نسخة  19٠3 1٠ Windowsالتي أطلقت العام
الفائت ،تسببت بمش�كالت يف عمل بعض أهم

جريـــدة المســـتقبل العراقـــي

تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة
للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

متصفح�ات اإلنرتنت عند مس�تخدمي أنظمة
وين�دوز ،وم�ن ضمنه�ا متصف�ح Google
 ،Chromeوهددت أمن أنظمة ويندوز ذاتها.
وأش�ار الخب�ري إىل أن الثغ�رة املذك�ورة والتي
س�ببها حذف بعض الرموز من نظام التشغيل
أث�رت ع�ىل م�ا يس�مى بأن���ظم�ة الحماية
يف متصف�ح  ،Google Chromeوالت�ي تعت�ر

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

رضورية لتوفري بيئة آمنة لتصفح اإلنرتنت.
وأوض�ح فورش�و أن أنظم�ة الحماي�ة يف
 Chromiumتعت�ر م�ن ب�ني أفض�ل األنظمة،
لكن كل نظام توجد فيه نق��اط ضعف ،وتغري
س�لوك نظام الحماي�ة اليعتمد ع�ىل مطوريه
فق�ط ،بل ع�ىل الرمجيات الت�ي يتعامل معها
هذا النظام أيضا.
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ان نقابة الصحفيني العراقيني وهي تتقدم بالتعازي
املخلص�ة لعائلة الفقي�د وزمالئ�ه وأصدقائه فأنها
تبته�ل اىل الل�ه العزي�ز القدي�ر ان يتغمده بواس�ع
رحمته ويسكنه فسيح جناته .

هواة ألعاب الفيديو يسامهون يف عالج
فريوس كورونا

كش�ف علماء بأن األدوية الالزمة للحد من تفيش فريوس كورونا املستجد
يمكن أن تأتي من الخوض يف لعبة ألغاز يف إطار مرشوع مبتكر.
اللعب�ة التي تس�مى “فول�د إت” تطلب م�ن الالعبني مس�اعدة العلماء يف
العث�ور عىل بروتين�ات جديدة ،من خالل حل ألغاز معقدة يف ش�كل ثالثي
األبعاد ،أو إيجاد أش�كال جديدة خاصة بهم ،ثم يقوم العلماء بمش�اهدة
البيانات لرؤية ما إذا تمكن أي من الالعبني العثور عىل يشء ،مثل تصميم
بروتني قابل للتطبيق.
وسبق للعبة “فولد إت” مساعدة العلماء يف بناء نسخة أخرى ألنزيم داخل
الجسم ،كما سبق لالعبني الكشف عن البنية البلورية ل� “بروتياز الفريوس
االرتجاعي لفريوس قرد مايس�ون-بفايزر” ،وهو مركب كيميائي ينتمي
لعائل�ة مركبات تعتر حاس�مة للغاية يف إيجاد أدوي�ة أكثر فاعلية لعالج
األمراض الفريوسية .وفيما يخص فريوس كورونا املستجد ،يقول العلماء
إنه يضم أش�واكا تناسب تماما أحد املس�تقبالت التي تحيط بخاليانا مما
يتيح للفريوس االنزالق إىل خاليانا مثل مفتاح يف ثقب قفل.
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