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وزير الصحة يفاتح أمانة
جملس الوزراء لزيادة خمصصات
ص2
االداريني

احلشد الشعبي يطلق
عمليات «ثأر الصائمني السادسة»
ص2
يف صالح الدين

ّ
كث�ف تحال�ف «س�ائرون» تحركات�ه م�ن أجل
إقال�ة رئي�س الربملان محمّد الحلب�ويس ،فيما يد
تحالف القوى أن ضغط س�ائرون عىل الحلبويس
اس�تهداف س�يايس .وكش�ف القيادي يف تحالف
س�ائرون النائب جواد املوسوي عن جمع تواقيع
اكثر من  ١٣٠نائبا ً يرغبون بإقالة رئيس مجلس
النواب محمد الحلبويس من منصبه.
وقال املوس�وي ،يف ترصيح صحفي ،إن «تحالف
س�ائرون مع�رض وبش�دة ع�ىل أداء الحلبويس
خصوص�ا يف أزم�ة كورون�ا” ،مبين�ا أن “الع�دد
املطلوب القالة رئيس مجلس النواب من منصبه
يحتاج  ١٦٥نائبا ،فيما تم جمع تواقيع اكثر من
 ١٣٠نائبا لغاية االن”.
وأضاف أن «هناك رغب�ات ودعوات تطالب اقالة
الحلبويس من منصبه بعد عطلة العيد مبارشة”،
الفتا إىل أن “الحلبويس تقاعس عن اداء واجبه يف
األزمة الصحية واالقتصادي�ة التي يمر بها بلدنا
عىل مر االش�هر املاضية» .ولفت املوس�وي إىل أن
«هناك رغبات ألعضاء ليس بالقليل االنضمام إىل
قائمة املوقعني الراغبني عىل اقالة الحلبويس ومن
كت�ل مختلف�ة» .وكان النائب صباح الس�اعدي
رئيس كتلة س�ائرون اعترب ان «مرشوع االصالح
للدول�ة العراقي�ة يج�ب ان ينطل�ق م�ن اصالح
مجلس النواب فهو قلب الديمقراطية يف العراق».
واكد الساعدي ،يف بيان تلقى (عراقي  )24نسخة
منه« ،اهمية االس�تمرار بمرشوع االصالح مهما
كانت التحديات التي توجه العراق .

التفاصيل ص2

نـائـب :الكـاظمـي يتعـرض لضغـوط بشـأن الـوزارات املتبقيـة

االمـن البـرلـمـانيـة حتـذر مـن إعـادة البيشمـركـة الـى املتنـازع
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فريق التحقيق الدويل بجرائم «داعش» يكشف عن تطورات
بشأن جمزرة «سبايكر»
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن فريق تحقي�ق تابع لألمم املتحدة،
أم�س األربعاء ،تحقيق تقدم ملحوظ يف
جمع مصادر جديدة لألدلة ضد عنارص
تنظي�م «داع�ش» يف العراق ،م�ن بينها
أكثر م�ن  2ملي�ون مكاملة ،مم�ا يعزز
جهود محاكمة التنظيم بارتكاب جرائم
حرب .وذكرت وسائل إعالم أمريكية يف
تقارير ،ان الفريق افاد أنه «أحرز تقدما
يف تحقيقاته يف عمليات القتل الجماعي
للطالب العسكريني والعسكريني العزل
من أكاديمية تكريت الجوية يف حزيران

األمم املتحدة تطالب إرسائيل بالرتاجع عن احتالل األرايض الفلسطينية
بغداد  /المستقبل العراقي
حض املنس�ق الخ�اص لألمم املتح�دة لعملية الس�الم يف
ال�رشق األوس�ط ،نيك�والي مالدين�وف ،أم�س األربعاء،
إرسائيل ع�ىل «الراجع ع�ن تهديداتها بض�م» أجزاء من
الضفة الغربية.
كما حض مالدينوف ،خ�الل اجتماع ملجلس األمن الدويل،
القادة الفلس�طينيني «عىل العودة إىل املحادثات مع كافة
أعضاء اللجنة الرباعية حول الرشق األوسط» ،يف إشارة إىل
الواليات املتحدة ،روسيا ،االتحاد األوروبي واألمم املتحدة.
وقال املنس�ق« :أدعو زمالئي يف اللجنة الرباعية إىل العمل

الصحة تسجل
ارتفاع ًا جديد ًا بحاالت «كورونا»:
( )113إصابة اغلبها يف بغداد
ص3

( 2٠١4سبايكر) والجرائم التي ارتكبها
عن�ارص التنظيم يف املوصل خالل الفرة
من  2٠١4إىل « .2٠١٦ويف تقرير ملجلس
األمن ،قال فري�ق التحقيق إنه «يواصل
العم�ل م�ع الحكوم�ة العراقية بش�أن
الترشيعات املعلقة التي ستسمح للبالد
بمحاكمة املتهمني من التنظيم بارتكاب
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنس�انية
واإلبادة الجماعية» .وأضاف التقرير «يف
األشهر الستة املقبلة ،سيواصل الفريق
عمله مع الحكومة العراقية لالستفادة
م�ن ه�ذه الفرصة ،به�دف ضمان بدء
اإلج�راءات املحلية بناء ع�ىل األدلة التي

جمعه�ا الفري�ق» .وأكد أح�دث تقرير
لفري�ق التحقي�ق أن�ه نتيج�ة لتعاونه
املوس�ع مع القض�اء العراق�ي وأجهزة
األمن ومديري�ة املخابرات العس�كرية،
فإن�ه يق�ف «يف لحظ�ة محوري�ة م�ن
عمله».
وأوض�ح املحقق�ون أن التع�اون م�ع
القض�اء العراق�ي يف الحص�ول ع�ىل
س�جالت بيانات املكاملات ومع األجهزة
األمني�ة العراقي�ة يف اس�تخراج وتحليل
البيان�ات م�ن الهوات�ف املحمول�ة
وبطاق�ات  SIMوأجه�زة التخزي�ن
ً
سابقا
الضخم التي اس�تخدمها داعش

يمكن أن يمثل نقل�ة نوعية يف مقاضاة
أعضاء التنظي�م .وقال�وا إن «البيانات
أتاح�ت الوص�ول إىل مجموعة واس�عة
من وثائ�ق داع�ش الداخلي�ة ،وبيانات
الخلية والفيديوهات والصور» .ورصح
الفريق أنه «يقوم بالفعل بتحديد األدلة
التي يمكن أن تسد الثغرات يف اإلجراءات
الجارية نتيجة لبيانات الهاتف الخليوي
وكذلك من وضع الوثائ�ق التي تحتفظ
بها الس�لطات العراقية يف شكل رقمي،
واس�تخدام أنظم�ة االكتش�اف وإدارة
األدلة املحسنة».

التفاصيل ص2

نائب يعلن اختيار ( )٥مرشحني حلقيبة النفط من أصل  24برصي ًا

م�ع األمم املتحدة والتوصل رسيعا القراح يس�مح للجنة
بلعب دورها كوس�يط ،والعمل بصورة مشركة مع دول
املنطقة للتقدم يف تحقيق السالم».
وج�اءت دعوة املنس�ق األمم�ي لعملية الس�الم يف الرشق
األوسط بعد كشف كبار املسؤولني اإلرسائيليني عن خطط
لضم غري رشعي ألجزاء من أرايض الضفة الغربية املحتلة
لصالح س�كان املس�توطنات ،بما يتعارض م�ع القانون
الدويل والقرارات األممية بهذا الش�أن ،وبعد يوم من إعالن
الرئي�س الفلس�طيني ،محم�ود عباس ،أن فلس�طني «يف
ح�ل من كل االتفاقيات املوقعة م�ع الحكومة اإلرسائيلية
واإلدارة األمريكية» عىل خلفية خطط الضم.

ترسيبات عن اتفاق بغداد واربيل :النفط واملعابر مقابل الرواتب

النزاهة تصدر أمر استقدام بحق وزير الصناعة واملعادن السابق

وزير النقل :العراق يدرس استئناف
الرحالت وفتح اخلطوط اجلوية مع الدول
التي خففت إجراءات اإلغالق
ص3

الرتبية تصدر تعليامت
الدخول الشامـل للصفـوف
املنتهية وحتدد املشمولني
ص3

عبطان ودرجال
يبحثان كيفية النهوض بقطاعي
الشباب والرياضة
ص7
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الرافدين :احلصول عىل سلفة ( )٢٥مليون للموظفني يكون عرب املنصة االلكرتونية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن مرصف الرافدين ،أمس األربعاء ،ان التقديم عىل س�لفة
 ٢٥ملي�ون دينار ملوظفي دوائ�ر الدولة املوطنة رواتبهم عىل
املرصف يكون عن طريق املنصة االلكرتونية.
وق�ال املكت�ب اإلعالمي للم�رصف يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان «املنصة االلكرتوني�ة للموظفني
الراغبني بمنح س�لفة  ٢٥مليون دينار حيث بإمكان املوظف
التقدي�م عليه�ا عن طريق املوباي�ل وبواس�طة الرابط التايل
.»https://qi.iq/loans
وأش�ار اىل ان «امل�رصف اس�تخدم التكنولوجي�ا الحديث�ة
املتط�ورة لهذه املنص�ة وعىل املوظفني االس�تفادة من هذه
التقنية االلكرتونية للحصول عىل السلفة.
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سائرون جيمع تواقيع لـ «تغيري» رئيس الربملان

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ّ
كث�ف تحال�ف «س�ائرون» تحركات�ه من أجل
إقال�ة رئيس الربمل�ان محمّد الحلب�ويس ،فيما
ي�د تحال�ف الق�وى أن ضغ�ط س�ائرون ع�ىل
الحلبويس اس�تهداف سيايس .وكشف القيادي
يف تحالف س�ائرون النائب جواد املوس�وي عن
جم�ع تواقي�ع اكث�ر م�ن  ١٣٠نائب�ا ً يرغبون
بإقالة رئيس مجلس الن�واب محمد الحلبويس
من منصبه.
وقال املوسوي ،يف ترصيح صحفي ،إن «تحالف
س�ائرون معرتض وبش�دة عىل أداء الحلبويس
خصوص�ا يف أزم�ة كورونا” ،مبين�ا أن “العدد
املطل�وب القال�ة رئي�س مجل�س الن�واب من
منصبه يحتاج  ١٦٥نائبا ،فيما تم جمع تواقيع
اكثر من  ١٣٠نائبا لغاية االن”.
وأض�اف أن «هن�اك رغب�ات ودع�وات تطالب
اقال�ة الحلب�ويس من منصبه بع�د عطلة العيد
مبارشة” ،الفت�ا إىل أن “الحلبويس تقاعس عن
اداء واجبه يف األزمة الصحية واالقتصادية التي
يمر بها بلدنا عىل مر االشهر املاضية».
ولفت املوس�وي إىل أن «هن�اك رغبات ألعضاء
لي�س بالقلي�ل االنضم�ام إىل قائم�ة املوقعني
الراغب�ني ع�ىل اقال�ة الحلب�ويس وم�ن كت�ل
مختلفة» .وكان النائب صباح الساعدي رئيس
كتل�ة س�ائرون اعت�رب ان «م�روع االصالح
للدول�ة العراقي�ة يج�ب ان ينطلق م�ن اصالح
مجلس النواب فهو قلب الديمقراطية يف العراق».
واك�د الس�اعدي ،يف بي�ان تلق�ى (عراق�ي  )٢4نس�خة
منه« ،اهمية االس�تمرار بم�روع االصالح مهما كانت
التحدي�ات التي توجه العراق ف�أن (معركة االصالح) لم

تنت�ه بعد بل ه�ي يف بداياتها وان التحدي�ات التي توجه
الع�راق ال تس�قط املس�ؤولية الوطنية يف االس�تمرار يف
الخط الذي سقاه العراقيون بدمائهم».
وش�دد رئي�س كتلة س�ائرون ع�ىل ان االص�الح «يجب
ان ينطل�ق م�ن اص�الح مجل�س الن�واب فه�و (قل�ب

الديمقراطي�ة) يف الع�راق» ،مش�را اىل ان «هن�اك غفلة
كب�رة عن موضوع (االص�الح الربملاني) فعاش مجلس
الن�واب ع�ىل م�دى الف���رتة الس�ابقة عاج�زا مريضا
تس�يطر عليه املصالح الش�خصية الفاس�دة واملصالح
الفئوية الضيقة».

ورأى الس�اعدي ان «رئاس�ة مجل�س الن�واب
الح�ايل تعي�ش يف (دوام�ة الضي�اع) ب�ني
الطموح�ات الفئوي�ة واملصال�ح الش�خصية
واح�الم الزعامة املوهومة مما انتج (فش�ال ال
يوصف) وانه اصبح يهدد بقاء كيان الس�لطة
التريعية ككل».
ب�دوره ،اك�د النائب عن تيار الحكم�ة حس�ن
فدع�م وج�ود تح�ركات نيابية فردي�ة لتغير
رئاسة مجلس النواب الحالية.
وقال فدع�م إن «رئيس مجل�س النواب محمد
الحلب�ويس يحظ�ى بدع�م كب�ر م�ن الكت�ل
السياس�ية ،لك�ن هنال�ك حديث يدور بش�أن
تغي�ر يف هيئة الرئاس�ة بش�كل كام�ل أو أحد
أعضاءها”.
وأش�ار اىل أن “بعض النواب يتحركون بش�كل
فردي بش�أن هذا املوضوع وال يوجد أي توجه
رسمي حتى االن”.
إىل ذلك ،عدت النائبة عن تحالف القوى العراقية
مها الجنابي الدعوات واملحاوالت القالة رئيس
الربملان محمد الحلب�ويس يف الوقت الحايل بانه
استهداف سيايس .وقالت الجنابي ،يف ترصيح
صحف�ي ،إن «الحلب�ويس ش�خصية وطني�ة
ونجح يف أداء مهامه واس�تطاع أن ينفتح عىل
ال�ركاء وكذلك العال�م الخارج�ي وليس من
الس�هل اإلطاحة به” ،معتربة “دع�وات اقالته
اس�تهدافا سياس�يا” .وأضافت أن “الكثر من
النواب وقعوا عىل اس�تئناف الجلسات وبالتايل
كان بإم�كان النائب األول التش�اور م�ع رئيس املجلس
حول عملية اس�تئناف الجلس�ات” ،مبين�ة أن “تعطيل
الجلس�ات اج�راءات وقائية اتخذته�ا الحكومة حفاظا
عىل أرواح وسالمة أعضاء املجلس”.

فريق التحقيق الدويل بجرائم «داعش» يكشف عن تطورات بشأن جمزرة «سبايكر»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن فريق تحقي�ق تابع لألم�م املتحدة،
أم�س األربع�اء ،تحقيق تق�دم ملحوظ يف
جمع مص�ادر جديدة لألدل�ة ضد عنارص
تنظي�م «داعش» يف العراق ،من بينها أكثر
م�ن  ٢ملي�ون مكامل�ة ،مما يع�زز جهود
محاكمة التنظيم بارتكاب جرائم حرب.
وذكرت وس�ائل إع�الم أمركية يف تقارير،
ان الفري�ق اف�اد أن�ه «أح�رز تقدم�ا يف
تحقيقات�ه يف عملي�ات القت�ل الجماع�ي
للطالب العس�كريني والعس�كريني العزل

نائب :الكاظمي
يتعرض لضغوط بشأن
الوزارات املتبقية
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف النائب ع�ن كتلة تي�ار الحكمة
الربملاني�ة عيل البديري ،أم�س االربعاء،
ع�ن وج�ود ضغ�وط قوي�ة م�ن بعض
األطراف السياس�ية عىل رئيس الوزراء
مصطف�ى الكاظمي لتثبيت املحاصصة
يف الوزارات الس�بع املتبقية ،فيما أشار
إىل أن الكاظمي ما زال رافضا بقوة لتلك
الضغوط كونها ال تنس�جم مع مطالب
الجماهر ودعوات املرجعية.
وق�ال البدي�ري يف ترصي�ح صحفي إن
«رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي
سعى جاهدا الستكمال الكابينة الوزارية
قبل عطل�ة عيد الفطر ،لك�ن الضغوط
وإرصار بعض األطراف السياس�ية عىل
تثبيت مب�دأ املحاصص�ة الحزبية ،حال
دون االتفاق عىل أسماء محددة ملرشحي
الوزارات الس�بع املتبقية بغية تمريرها
يف وقت قريب» ،مش�را اىل ان «تمس�ك
الكاظم�ي بالصف�ات الت�ي طالبت بها
املرجعية واملتظاهرين للمرشحني كانت
االساس يف ثبات موقفه وعدم الرضوخ
لتل�ك الضغوط».وأض�اف البدي�ري ،أن
«القوى السياس�ية عليها ان تعي جيدا
خطورة املوقف واألزمات التي يعيش�ها
البل�د م�ن ع�دة نواح�ي ،خاص�ة أن
الحكومة الحالية لديها واجبات محددة
وتنس�جم مع املطالب الش�عبية ،بالتايل
فان تلك القوى السياس�ية عليها تقديم
التن�ازالت واالبتع�اد ع�ن السياس�ات
الس�ابقة الت�ي كانت س�ببا فيما وصل
اليه البلد من ت�ردي بالخدمات وتراجع
يف شتى القطاعات».

م�ن أكاديمية تكريت الجوي�ة يف حزيران
( ٢٠١4س�بايكر) والجرائ�م التي ارتكبها
عنارص التنظي�م يف املوصل خ�الل الفرتة
من  ٢٠١4إىل «.٢٠١٦
ويف تقري�ر ملجل�س األم�ن ،ق�ال فري�ق
التحقيق إنه «يواصل العمل مع الحكومة
العراقية بش�أن التريع�ات املعلقة التي
ستس�مح للب�الد بمحاكم�ة املتهمني من
التنظيم بارت�كاب جرائم الحرب والجرائم
ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية».
وأضاف التقرير «يف األشهر الستة املقبلة،
س�يواصل الفري�ق عمل�ه م�ع الحكومة

العراقي�ة لالس�تفادة من ه�ذه الفرصة،
بهدف ضمان بدء اإلج�راءات املحلية بناء
عىل األدلة التي جمعها الفريق».
وأكد أح�دث تقري�ر لفري�ق التحقيق أنه
نتيج�ة لتعاون�ه املوس�ع م�ع القض�اء
العراقي وأجهزة األمن ومديرية املخابرات
العسكرية ،فإنه يقف «يف لحظة محورية
من عمله».
وأوضح املحققون أن التعاون مع القضاء
العراقي يف الحصول عىل س�جالت بيانات
املكامل�ات ومع األجهزة األمنية العراقية يف
اس�تخراج وتحليل البيانات م�ن الهواتف

املحمولة وبطاقات  SIMوأجهزة التخزين
ً
س�ابقا
الضخ�م التي اس�تخدمها داعش
يمك�ن أن يمث�ل نقلة نوعي�ة يف مقاضاة
أعضاء التنظيم.
وقال�وا إن «البيان�ات أتاح�ت الوص�ول
إىل مجموع�ة واس�عة م�ن وثائ�ق داعش
الداخلي�ة ،وبيانات الخلي�ة والفيديوهات
والصور».
ورصح الفري�ق أنه «يقوم بالفعل بتحديد
األدل�ة الت�ي يمك�ن أن تس�د الثغ�رات يف
اإلجراءات الجارية نتيجة لبيانات الهاتف
الخلي�وي وكذل�ك من وض�ع الوثائق التي

تحتفظ بها الس�لطات العراقية يف ش�كل
رقم�ي ،واس�تخدام أنظم�ة االكتش�اف
وإدارة األدلة املحسنة».
ويف تحقيق�ه يف الهجم�ات الت�ي ارتكبها
داع�ش ضد اإليزيديني يف منطقة س�نجار
يف آب  ،٢٠١4أعلن الفريق استالمه مؤخرًا
ألكثر من مليوني سجل بيانات اتصال من
مزودي خدم�ة الهاتف الخليوي العراقيني
ذات صل�ة بالف�رتات الزمني�ة واملواق�ع
الجغرافي�ة املتصلة بهذا التحقيق ما يوفر
فرصة كبرة لتعزيز ملفات القضايا فيما
يتعلق بالجناة.

الصحة تسجل ارتفاع ًا جديد ًا بحاالت «كورونا» )113( :إصابة اغلبها يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،أم�س األربعاء ،ع�ن املوقف
الوبا ٔيي اليومي لإلصابات املسجلة بفروس كورونا املستجد
يف الع�راق ،فيما أش�ارت إىل تس�جيل  ١١٣إصابة بالفروس
و 7٢حالة شفاء.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،

إن�ه «تم فحص ( )٥٩47نموذج يف كاف�ة املختربات املختصة
يف الع�راق له�ذا اليوم ،وبذل�ك يكون املجموع ال�كيل للنماذج
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض يف العراق (.»)١٦٣٦٠٩
وأوضح�ت ،أن «مخترباته�ا س�جلت الي�وم ( )١١٣ا ٕصابة يف
العراق موزعة كالتايل( :بغداد /الرصافة ،٣٢ :بغداد /الكرخ:
 ،١7مدين�ة الطب ،١٢ :البرصة ،٢4 :النجف ،٢ :الس�ليمانية:
 ،٩اربي�ل ،٨ :كرب�الء ،١ :كركوك ،١ :واس�ط ،٢ :بابل ،١ :ذي

قار ،٣ :صالح الدين ،»١ :منوهة اىل  7٢حالة ش�اء وكما ييل:
(بغ�داد /الرصافة ،٦ :بغداد  /الك�رخ ،٢٥ :مدينة الطب،٥ :
البرصة ،٦ :كربالء ،١7 :كركوك ،٥ :ميسان.»٨ :
وتابع�ت ،ان�ه تم تس�جيل  ٣حاالت وف�اة (حال�ة يف بغداد/
الرصاف�ة ،وحالتني يف مدينة الط�ب)» ،مضيفة أن «مجموع
االٕصابات  ،٣7٢4 :ومجموع حاالت الشفاء ،٢4٣٨ :والراقدين
الكيل ،١١٥٢:ومجموع الوفيات.»١٣4 :

رئيس مكافحة اإلرهاب يتحدث عن «عمليات نوعية» مرتقبة ضد «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي

وكان�ت قيادة عمليات غرب نينوى ق�د أعلنت قطع طرق
تنقل عصابات داعش اإلرهابية يف الصحراء ضمن عمليات
«أسود الجزيرة».
وق�ال قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي
لوكالة األنباء العراقية (واع) ،إن «عمليات أس�ود الجزيرة
الت�ي انطلق�ت بمش�اركة ثالث قي�ادات ضمن�ت تفتيش
املناطق غ�ر املمس�وكة بالقطعات كاف�ة وقطعت طرق
تنقل فلول عصابات داعش اإلرهابية ومطاردتهم يف عمق
الصح�راء» .وأض�اف ،أن «العملي�ة حقق�ت نتائج جيدة
والقطعات املش�اركة التقت يف خطوط محددة مس�بقة»،
مؤكدا استمرار العمل التعريض ملالحقة اإلرهابيني يف عمق
الصحراء ومهاجمة أوكارهم.

كش�ف جهاز مكافحة اإلرهاب عن أهداف نوعية مرتقبة
سيقوم بها ضد «بقايا عصابات داعش اإلرهابية».
وق�ال رئيس جهاز مكافح�ة اإلرهاب الفري�ق الركن عبد
الوهاب الساعدي لوكالة األنباء العراقية (واع) ،إن «جهاز
مكافح�ة اإلره�اب س�يقوم بعملي�ات نوعية بالتنس�يق
م�ع العمليات املش�رتكة ملالحق�ة بقايا عصاب�ات داعش
اإلرهابية».
وأض�اف ،أن «العملي�ات النوعي�ة الت�ي س�يقوم الجهاز
بتنفيذها مخطط لها مسبقا ً وفقا ً ملعلومات استخبارية»،
مؤكدا استمرار العمليات حتى القضاء عىل بقايا داعش.

النزاهة تصدر أمر استقدام بحق وزير الصناعة واملعادن السابق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئة النزاهة االتحادية عن صدور أمر اس�تقدام
بح�ق وزي�ر الصناع�ة واملعادن الس�ابق ،مبين�ة أن أمر
االس�تقدام ج�اء؛ اس�تنادا ً إىل أح�كام امل�ادة ( )٣٢٩من
قانون العقوبات.
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ،ويف مع�رض حديثه�ا عن
تفاصيل القضية ،أش�ارت وبحسب بيان تلقت املستقبل

العراقي نس�خة من�ه ،إىل أن «محكم�ة تحقيق الرصافة
املختص�ة بقضاي�ا النزاهة أص�درت أمر اس�تقدام بحق
وزي�ر الصناعة واملعادن الس�ابق عىل خلفي�ة املخالفات
الحاصل�ة يف الوزارة بش�أن إص�دار أوام�ر وزارية بنقل
وإعف�اء وتدوير املديري�ن العامني بش�كل مخالف لقرار
مجلس الوزراء املرقم ( 7١لسنة .»)٢٠١١
وتابع�ت إن «ال�وزارة امتنعت عن تنفي�ذ ما ورد يف كتاب
األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء الصادر يف ،٢٠١٩/7/٢٥

ال�ذي يقتيض إلغاء ق�رارات اإلعفاء والتكلي�ف والتدوير
كافة للمديرين العامني واصحاب الدرجات الخاصة».
ُيشا ُر إىل َّ
أن الهيئة «كانت قد أعلنت أواخر نيسان املايض،
ِّ
واستقدام بحق متهمني من
قبض
عن صدور سبعني أمر
ٍ
ٍ
الدرجات العليا والخاصة ،منهم نواب ووزراء ومحافظون
وأعض�اء يف مجالس املحافظات ومديرون عامون ووكيل
وزير ،بن�ا ًء عىل قضايا حققت فيه�ا الهيئة وأحالتها إىل
القضاء».
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االمن الربملانية حتذر من إعادة البيشمركة
اىل املتنازع
بغداد  /المستقبل العراقي
حذر عض�و لجن�ة األم�ن والدفاع
النيابي�ة النائ�ب كاط�ع الركابي،
أم�س االربع�اء ،م�ن ع�ودة قوات
البيش�مركة اىل املناط�ق املتن�ازع،
مبين�ا ان ذل�ك س�يخلق مش�اكل
داخلية يف تلك املناطق.
وق�ال الركاب�ي ان “ع�ودة ق�وات
البيش�مركة الكردي�ة اىل املناط�ق
املتن�ازع عليه�ا س�يرض بأمنه�ا
ويخلق مش�اكل داخلي�ة ،يف الوقت
ال�ذي يج�ب أن تتوح�د الجه�ود يف
مواجهة عصابات داعش اإلرهابية

وخالياه النائمة”.
وأضاف ،أن “تفعيل لجان التنسيق
املش�رتك ب�ني الق�وات االتحادي�ة
والبيش�مركة ه�و م�ن س�يحقق
االس�تقرار لتلك املناطق” ،الفتا اىل
أن “اللجن�ة موج�ودة لك�ن عملها
بطيء ج�دا وهو ب�ارشاف الفريق
الركن عبد االمر يارالله”.
وأش�ار اىل أن “اللجن�ة س�تعقد
اجتماع�ا موس�عا بع�د رمض�ان
لدراس�ة مل�ف املناط�ق املتن�ازع
عليها ووض�ع خطط من اجل دعم
امنها ومعالجة ملف الفراغات بني
القوات االتحادية والبيشمركة”.

نائب يعلن اختيار ( )٥مرشحني حلقيبة
النفط من أصل  ٢4برصي ًا

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن النائب عن محافظة البرصة عبد عون العبادي ،أمس األربعاء ،ارسال
 ٥مرش�حني ملنص�ب وزارة النف�ط اىل رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي
تمهي�دا للتصويت عىل أحدهم يف مجلس النواب .وقال العبادي ،يف ترصيح
صحف�ي« ،هناك اختالف يف وجهات النظر حول بعض املرش�حني لحقيبة
النفط وليس س�جال أو خالف بمعنى االتهامات املتبادلة “ ،مبينا أن ” ٢4
نائبا عن محافظة البرصة متفقني جميعهم حول خمسة أسماء قدمت إىل
رئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الختيار أحدهم لحقيبة النفط “.
وأش�ار إىل أن “املرشحني الخمسة جميعهم مستقلني والينتمون ألي جهة
سياس�ية” ،الفتا إىل أن “عملية اختيار املرشحني تمت وفق مبدا حصولهم
عىل نسية اعىل االصوات “.

ترسيبات عن اتفاق بغداد واربيل:
النفط واملعابر مقابل الرواتب
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن النائ�ب عن االتح�اد الوطني
الكردستاني ش�روان مرزا ،أمس
االربعاء ،ق�رب التوصل التفاق بني
بغداد واربيل بشأن رواتب موظفي
اقليم كردستان.
وق�ال م�رزا ،ان «املباحث�ات ب�ني
حكومت�ي االقلي�م واالتحادي�ة
مس�تمرة بش�أن الروات�ب وع�دة
مس�ائل عالق�ة اخ�رى» ،موضحا

ان «الجانبني يقرتبان من الوصول
التفاقية نهائية».
واضاف ،ان اقليم كردس�تان وافق
ع�ىل تس�ليم نفطه اىل بغ�داد ،كما
ت�م توص�ل التف�اق بش�أن املعابر
الجمركي�ة» .اىل ذل�ك ق�ال مصدر
مطل�ع ان «االتف�اق يتضم�ن
تس�ليم  ٢٥٠الف برمي�ل يوميا اىل
بغداد ونس�بة من اي�رادات املعابر
الحدودي�ة مقاب�ل ضمان تس�ليم
رواتب موظفي االقليم».

احلشد الشعبي يطلق عمليات «ثأر الصائمني
السادسة» يف صالح الدين
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت هيأة الحشد الشعبي ،أمس األربعاء ،انطالق عمليات ثأر الصائمني
السادس�ة يف صالح الدين .وذكر بيان للحش�د تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،ان «ألوية الحش�د الش�عبي املتمثلة بالكتيبة الرابعة ملقاتلة
ال�دروع اللواء  4١و 4٢و ،4٣انطلقت فجر الي�وم ،بعمليات ثأر الصائمني
بمرحلتها السادس�ة» .وأضاف أنه «تم االنطالق من ثالثة محاور لتطهر
مناطق جنوب صالح الدين باتجاه غرب املحافظة.

احلكيم للسفري الرويس :العراق ساحة
تواصل ال تناحر
بغداد  /المستقبل العراقي

بح�ث رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ،مع الس�فر الرويس لدى
العراق ماكس�يم ماكسيموف ،تطورات الش�أن السيايس املحيل واإلقليمي
والدويل وس�بل تعزيز العالقات بني بغداد وموسكو يف املجاالت كافة ومنها
السياس�ية والثقافي�ة .وذكر بيان ملكتب الحكيم تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ،ان عمار الحكي�م أكد خالل اللق�اء ان «الع�راق منفتح عىل
الجميع ويعمل عىل ان يكون س�احة للتواصل بني جميع الفرقاء ال ساحة
للتقاطع والتناحر» .وبني ان «العراق تمكن من تش�كيل الحكومة الجديدة
ويواج�ه تحديات كثرة أبرزها االزمة االقتصادي�ة واإلجهاز عىل ما تبقى
من عصابات داعش االرهابية ومواجهة جائحة كورونا» .كما أكد الس�يد
عمار الحكيم «قدرة العراقيني عىل مواجهة التحديات وتحقيق االنتصارات
عرب الوحدة والتكاتف».

املنافذ تضبط «مواد كيمياوية خطرة» يف أم قرص
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة ،أمس
االربع�اء ،ضب�ط  ٣حاوي�ات حمولتها
مواد سائلة كيمياوية خطرة يف منفذ ام
قرص الشمايل .وذكرت الهيئة يف بيان،
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه،
«تم ضبط ثالث حاويات يف منفذ ميناء

أم قرص الش�مايل ،وعن�د تدقيقها قبل
ش�عبة البحث والتحري والجهات ذات
العالقة ،تب�ني انها تحتوي عىل س�ائل
مواد كيمياوية خطرة (كلوريد الزنك /
حامض الفسفوريك سائل وهيدروليك
الصوديوم مل�وث بحري)» ،مبينة انها
«تجاوزت ثلث�ي املدة من تاريخ اإلنتاج
مع عدم وجود اجازة استراد بها».
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احملافظة أكدت انتظار التعليمات الوزارية إلطالق رواتب املعينني اجلدد وموظفي العقود

حمافظ البرصة :هناك خطط ومقرتحات لتطوير الكورنيش ليكون
متنفس ًا لكل العوائل البرصية
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
قال محافظ البرصة أس�عد عبد األمري العيداني ان
هناك خطط ومقرتحات لتطوير كورنيش محافظة
ً
متنفس�ا لكل العوائل البرصية بعد
البرصة ليكون
ماط�رح من قبل اح�د نواب املحافظ�ة ،مبينا ً أنه
باإلمكان اس�تثمار اس�تعماالت األرايض املقرتحة
ومن بينها مجموعة من الجزر تتألف منها جزيرة
الصالحية وستكون لكل جزيرة وظيفة باستعمال
رئييس محدد وسيتم وصف الجزء بشكل مخترص
من الشمال باتجاه الجنوب» .
وذك�ر العيداني يف بيان صحف�ي صدر عن مكتبه

االعالم�ي الخ�اص وتلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه «نعمل كحكومة محلية خالل الفرتة
املقبلة عىل تطوير مدينة كاملة ملرشوع الكورنيش
األستثماري والذي طرح من قبل أحد نواب الربملان
العراقي عن محافظة البرصة».
وأض�اف محافظ البرصة ان ما يت�م التخطيط له
ضم�ن املرشوع الخاص بتطوير كورنيش البرصة
ضمن استعماالت األرايض املقرتحة عىل شكل جزر
سكنية وسياحية وثقافية ذات بناء أفقي وعمودي
يبل�غ عددها ثمانية جزر م�ن بينها مدينة اإلنتاج
االعالم�ي م�ع مدينة لاللع�اب ونادي للفروس�ية
فضال عن مش�اريع أخرى ضم�ن املقرتحات .من

وزير الصحة يفاتح أمانة جملس الوزراء
لزيادة خمصصات االداريني
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د وزير الصحة والبيئة ،حس�ن التميم�ي ،مفاتحة
مجلس الوزراء لزيادة مخصص�ات االدارين العاملن
يف الوزارة.
جاء ذلك خالل اس�تقباله ،وفد نقابة املالكات
االٕداري�ة والس�اندة يف وزارة الصحة برئاس�ة
رئي�س النقاب�ة الع�ام صف�اء عب�د الحس�ن
عباس.
وذك�ر بي�ان ملكتب�ه ،تلق�ت «املس�تقبل
العراقي»نس�خة من�ه ان�ه» ت�م خ�الل اللقاء
االٕش�ادة بجهود املالكات االٕدارية والساندة يف
الوزارة وعموم امل ٔوسس�ات الصحي�ة يف بغداد
واملحافظات».
واضاف» حيث قدم الوفد طلبه الخاص بزيادة

مخصصات االدارين العاملن يف وزارة الصحة».
وأبدى التميمي استعداده» لتبني موضوع املخصصات
وحس�ب هامش�ه عىل كتاب النقابة املتضمن مفاتحة
االٔمانة العامة ملجلس الوزراء.

جهة أخرى ،أكدت دائرة الشؤوون املاليّة واإلداريّة
يف ديوان محافظ�ة البرصة ،الثالث�اء ،انها تنتظر
املوافقات الرسمية من وزارة املالية الطالق رواتب
املعين�ن الجدد وعق�ود رشاء الخدمة الثالثن الف
درجة وظيفية.
وقال مس�ؤول الدائرة ،عيىس حامد حسن يف بيان
تلقت�ه «املس�تقبل العراقي» ،ان»الدائرة تش�كلت
وفق�ا ً لقان�ون املحافظ�ات غري منتظم�ة بإقليم
بحس�ب املادة  ٤5من القانون ،ويقع عىل عاتقها
تنظي�م األمور املالية واإلداري�ة للدوائر التي فكت
ارتباطها من الوزارات والتحقت باملحافظة ،وهي
املديري�ة العام�ة للرتبي�ة ودائ�رة صح�ة البرصة

وزير النقل :العراق يدرس استئناف الرحالت وفتح
اخلطوط اجلوية مع الدول التي خففت إجراءات اإلغالق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير النقل نارص حس�ن الش�بيل ،أن هناك دراسة
الستئناف الرحالت وفتح الخطوط الجوية مع الدول التي
خففت إجراءات اإلغالق وفتحت مطاراتها.
واش�ار وزي�ر النق�ل اىل أن «جمي�ع الرح�الت
الداخلي�ة والدولية مازالت معلق�ة» ,الفتا ً اىل أن
«هناك دراسة الستئناف الرحالت وفتح الخطوط
الجوية مع ال�دول التي خففت إجراءات اإلغالق
وفتحت مطاراتها من خالل دراسة الوضع بتأن
من قبل الوزارة قب�ل اتخاذ أي قرار يتعلق بهذا
املوضوع».
وأض�اف ،أن «ال�وزارة ل�ن تتخ�ذ أي إج�راء إال
بالتنس�يق م�ع وزارة الصح�ة وخلي�ة األزم�ة،
وضمان الس�يطرة عىل الوباء بعد دراس�ة فتح

التجارة تعلن االستمرار بمنح اجازات االسترياد بكافة
انواعها رغم كافة التحديات
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التج�ارة عن اس�تمرار الرشكة
العام�ة للمع�ارض والخدم�ات التجاري�ة
العراقية بمنح اجازات االس�ترياد وتس�لمها
عرب املنظوم�ة االلكرتونية.أكد ذلك مدير عام
الرشكة رسمد طه سعيد موضحا بأن الرشكة
مستمرة بمنح اجازات االسترياد ملختلف املواد

الغذائي�ة والكيمياوي�ة والس�يارات واالدوية
باالضافة اىل املواد املتنوعة اىل املواطنن فضال
عن اس�تالم املعامالت املقدم�ة عرب املنظومة
االلكرتونية.وأشار بان مالكات الرشكة تعمل
النج�از اجازات االس�ترياد وخاص�ة اجازات
استرياد الس�يارات بنوعيها الشخيص وذوي
االحتياجات الخاصة يف اوقات الدوام الرسمي
رغم تف�ي جائحة كورون�ا خدمة للمواطن

وزير النقل :يمكن للرشكات اإليرانية
املسامهة بقوة يف مشاريعنا االستثامرية
بغداد /المستقبل العراقي
بح�ث وزي�ر النق�ل ن�ارص حس�ن
الش�بيل ،م�ع الس�فري االيراني لدى
العراق أيرج مس�جدي ،واملستش�ار
االقتص�ادي يف الس�فارة ،اه�م
املش�اريع االس�رتاتيجية وس�بل
التعاون املشرتك بن البلدين.
ونقل بيان للوزارة تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه عن الش�بيل
قول�ه ان «العراق يتبن�ى العديد من
املش�اريع االس�تثمارية يف مج�ال
النقل والتي تمكن الرشكات العاملية
م�ن أن تلع�ب دورا يف اس�تثمارها
وم�ن ضمنه�ا ال�رشكات اإليراني�ة

للمس�اهمة فيها وبقوة» ،مشريا اىل
«التقدم الحاصل يف التعاون املشرتك
بن الدولتن الجارتن يف مجال النقل
العام».
وق�دم كل م�ن الس�فري اإليران�ي
واملستش�ار االقتص�ادي ،رشح�ا
مفصال عن آلية العمل املش�رتك بن
الطرفن وس�بل االرتقاء باملس�توى
األقتصادي ،مش�يدان يف الوقت ذاته
ب�دور وزارة النق�ل الكب�ري بتطوير
مش�اريع قط�اع النقل وف�ق الرؤى
املتط�ورة وس�عيا ً منه�ا مواكب�ة
الحداث�ة والتق�دم الحاص�ل يف دول
العالم املتقدم والعمل عليها يف أغلب
اعمالها ومشاريعها.

الكهرباء :إعادة احياء خطوط نقل الطاقة
املجهزة للعراق من إيران
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الكهرب�اء ،إعادة احياء خط�وط نقل الطاق�ة املجهزة للعراق
من إيران.وكشف الناطق الرس�مي باسم الوزارة ،أحمد العبادي عن «اعادة
احي�اء خطوط نق�ل الطاقة املجهزة للع�راق من الجان�ب االيراني بالكامل،
وبواق�ع اربعة خطوط ،منها
خط (مريساب – دياىل) الذي
يعمل عىل مدار الس�اعة ،اما
الثالثة االخرى فتشغل حسب
حاجة الع�راق ،بمعن�ى انها
تش�غل نه�ارا وتطف�أ ليال يف
الوقت الحايل».وبن أن «الغاز
االيران�ي يص�ل اىل املحط�ات
التوليدي�ة يف الب�الد بش�كل
س�لس من دون اي مشكالت
وحسب الحاجة له.

ودائرة الزراعة ومديرية الشباب والرياضة ودوائر
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة والبلديةوالبلديات
واإلس�كان واالعم�ار ،إضافة إىل دي�وان محافظة
البرصة”.
وتاب�ع» الدائ�رة ترتبط بش�ك ٍل مب�ارش بمحافظ
العيداني ،وفنيّ�ا ً بوزارة
البرصة املهن�دس أس�عد
ّ
املاليّ�ة” ،مؤك�دا ً “إن صالحي�ات رصف الروات�ب
تص�در م�ن وزارة املاليّ�ة ويتوقف عليه�ا تمويل
رواتب املعينن الجدد والدرجات الوظيفية وعقود
رشاء الخدم�ة الثالث�ن ال�ف ويعتم�د ه�ذا األمر
ع�ىل اط�الق املوازنة او اطالق الس�لف وس�تطبق
التعليمات بعد اطالقها من املالية مبارشة.

الكريم واستمرارا للعملية االستريادية بشكلها
الطبيعي دون حدوث عوائق واشكاالت.وبن
س�عيد بأن عدد إج�ازات االس�ترياد الصادرة
الكرتونيا ً لشهر نيسان املايض بلغت ( ٦٤٩٨
) إجازة  ،يف حن بلغت عدد هويات االس�ترياد
الص�ادرة (  )١٦هوية أما عدد تجديد هويات
االس�ترياد بلغت هوية فضالً عن تبديل( )٣٤
هوية استرياد.

العراق وفرنسا يتفقان
عىل تطوير التعاون
يف جمال التعليم االلكرتوين

الرح�الت الداخلي�ة أو الخارجية» ,منوه�ا ً بأن «الرحالت
الحالية مقترصة عىل عودة العراقين العالقن يف الخارج
إىل الب�الد والرح�الت الخاص�ة لح�ن االنته�اء من خطر
جائحة كورونا».

الكهرباء تكشف اسباب زيادة
ساعات القطع املربمج
بغداد  /المستقبل العراقي
ْ
عزت وزارة الكهرباء اسباب زيادة القطع
يف بغ�داد وعدد من املحافظ�ات ،اىل اعمال
الصيان�ة االضطراري�ة ببع�ض املحطات
التوليدية.
وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي،
يف ترصي�ح صحف�ي ان «زي�ادة االحمال
عىل املنظومة بالتزامن مع اجراء الصيانة
االضطراري�ة ،ادى اىل الرتاج�ع النس�بي
بتجهي�ز الطاق�ة والتف�اوت ب�ن منطقة
واخ�رى يف بغ�داد واملحافظ�ات ،منوه�ا
بان «محافظات الوس�ط والجنوب تجهز
حالي�ا بمدد ترتاوح بن  20و  2٤س�اعة،
بينما يبل�غ حجم الطاقة املنتجة يف اوقات
الذروة ١٦ ،الف ميغاواط».
ولف�ت إىل ،أن « اس�باب زي�ادة القط�ع يف

بغ�داد وعدد م�ن املحافظات هي بس�بب
اعم�ال الصيان�ة االضطراري�ة ببع�ض
املحط�ات التوليدي�ة بالتزامن م�ع زيادة
االحم�ال وعدم اط�الق التخصيصات التي
اثرت يف تنفيذ عدد من املشاريع».
واضاف :ان «املش�كلة االخرى التي تواجه
تطوي�ر واق�ع الكهرب�اء ،هو ع�دم اقرار
املوازن�ة وعدم توف�ر التخصيص�ات التي
اث�رت بش�كل كب�ري يف انج�از الكث�ري من
املش�اريع الت�ي كان�ت س�رتفد املنظومة
بطاق�ات اضافي�ة قبل موس�م الصيف»،
منوها بان وزارته «وبرغم كل ذلك ،تحاول
الحف�اظ ع�ىل املنج�زات املتحقق�ة العام
امل�ايض وتعزيزها هذا الصي�ف ،ونأمل ان
تش�هد املدة القليلة املقبل�ة ادخال وحدات
توليدي�ة بمحطت�ي الس�ماوة والنارصية
لرفد املنظومة بطاقات اضافية.

مرصف الرشيد يعلن استئناف العمل
يف فرعي احلبيبية والرافدين
بغداد /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة التعليم العايل ،اتفاق العراق وفرنسا عىل
تطوير التعاون يف مجال التعليم االلكرتوني.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،إن
«وزير التعليم العايل والبح�ث العلمي نبيل كاظم عبد
الصاحب التقى اليوم ،السفري الفرنيس يف بغداد برونو
أوبري والوفد املرافق له».
وأض�اف ،أن «الجانب�ن اتفقا ع�ىل تطوي�ر التعاون
العلمي والتقني يف مجال التعليم االلكرتوني ودراس�ة
وتعمي�م تجربة مرشوع الرقمنة ال�ذي قدمه الجانب
الفرنيس للجامعات العراقية».
وأك�د الوزير ،خالل اللق�اء أن «العراق تربطه عالقات
إيجابي�ة مع الدول الصديقة والس�يما فرنس�ا مثمنا
اهتمام السفارة الفرنسية يف بغداد بتطوير االتفاقات
العلمي�ة ب�ن الجانب�ن يف مج�ال الزم�االت واملن�ح
الدراس�ية بعد انحس�ار وباء كورون�ا وملف تصنيف
الجامعات وتأهيل املجالت العلمية العراقية».
وأض�اف أن «تجرب�ة التعلي�م االلكرتون�ي يف الع�راق
فتح�ت نافذة مهمة م�ع دول العالم معرب�ا عن أمله
بتطوير هذا االتجاه مع الجامعات الفرنسية».
من جهته أكد الس�فري الفرنيس «أهمية التنس�يق مع
وزارة التعليم العايل» ،مشريا اىل «دعم الرئيس الفرنيس
للطلبة العراقين وتنظيم س�ياقات التفاهم بن بغداد
وباريس».واتف�ق الجانبان عىل تطوير آليات التعاون
يف مج�ال التعليم االلكرتون�ي وتعميم تجربة مرشوع
الرقمن�ة ال�ذي قدم�ه الجان�ب الفرن�يس للجامعات
العراقية.بحسب البيان.

أعلن مرصف الرشيد ،استئناف العمل يف فرعي الحبيبية وحي الرافدين بعد ظهور نتائج
الفحص سلبية.
وذكر املرصف يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه إن�ه «فرعي حي الرافدين
والحبيبية بارشا بالعمل واس�تقبال الزبائ�ن اعتبارا من يوم الغد الخميس لظهور نتائج
الفحوصات ملدير الفرع س�لبية وخلو الفرعن من وباء كورونا علما انه يف وقت س�ابق
اعلنت االدارة العامه للمرصف عن غلق الفرعن للتأكد من النتائج وسالمة املوظفن.

الرتبية تصدر تعليامت الدخول الشامل
للصفوف املنتهية وحتدد املشمولني
بغداد /المستقبل العراقي
اص�درت وزارة الرتبي�ة ،أم�س االربعاء،
تعليم�ات خاص�ة بدخ�ول االمتحان�ات
النهائي�ة للصف�وف املنتهي�ة ،فيما حدد
الطلبة املشمولن بها.
وأك�دت الوزارة يف بيان ،تلقت املس�تقبل
العراقي نسخة منه أن «الدخول الشامل
لطلب�ة (الصف�ن الس�ادس االع�دادي
بفروعه كاف�ة والصف الثالث متوس�ط
 /املنتظم�ن بال�دوام فقط) باس�تثناء
الطلب�ة الخارجين  ،س�يكون لألس�ماء
املرفوع�ة اىل مراك�ز الفحص من�ذ بداية

الع�ام ال�درايس وان يك�ون الطال�ب قد
ادى امتحان�ات نصف الس�نة بعضها أو
جميعها».
واضافت عىل ان» تقوم اللجنة االمتحانية
يف كل مدرس�ة وب�أرشاف املرشف املتابع
واالداري بتحدي�د الطلب�ة املش�مولن
بالدخول الشامل  ،اذ يتحملون املسؤولية
كامل�ة يف حال رف�ع اس�ماء الطلبة غري
املشمولن باالمتحان».
يذك�ر ان وزارة الرتبية اعلنت عن جداول
ومواعي�د االمتحانات يف وقت س�ابق من
اج�ل إعط�اء الفرص�ة الكافي�ة للطالب
لتحسن أدائه العلمي.

املبارشة بتطوير مدخل
بغداد اجلنويب

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت امان�ة بغ�داد عن مب�ارشة مالكاته�ا يف دائرة املش�اريع
ودائ�رة بلدية بغداد الجديدة باعمال تطوير احد مداخل العاصمة
الجنوبية ال�ذي يربط العاصمة بغداد بمحافظة واس�ط {طريق
الرستمية}.
وذك�ر بي�ان لألمانة تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان
«دائرة املش�اريع ستقوم باعمال تتضمن توسعة الشارع من ١0
أمت�ار اىل  ١٤مرتا لكل جانب مع صب مس�ار التوس�عة وانش�اء
قال�ب وارصف�ة جانبية باالضاف�ة اىل تطوير الجزرة الوس�طية
وتعلية املنهوالت مع انش�اء مشبكات امطار واعمال بنائية ومن
ثم القش�ط واالكس�اء لكامل الطريق ذهابا ً وايابا ً وحسب حدود
امانة بغداد».
وأض�اف ان «دائرة بلدية بغداد الجديدة س�تقوم بدورها بتطوير
االرصفة الجانبية وعمل منظومة ري واحواض واس�تبدال الرتبة
مع اعمال زراعة بالكامل وكذلك تطوير س�احة الجبهة بالكامل
وانش�اء نافورة باحدث التصاميم واعمال اخ�رى مختلفة تمثل
تطوي�ر متكامل الح�د مداخل العاصم�ة بغداد املهم�ة وبالجهد
الذاتي وباسلوب التنفيذ املبارش.

القبض عىل مروج للمخدرات يف البرصة
البصرة  /المستقبل العراقي
الق�ت ش�عبة ش�ؤون املخ�درات و املؤث�رات القبض ع�ىل متهم
برتوي�ج املخدرات وبحوزته مواد مخ�درة يف قضاء ابي الخصيب
جنوبي البرصة القبض.
وذك�رت قي�ادة رشطة الب�رصة يف بي�ان لها ان «املته�م مطلوب
قضائي�ا وف�ق املادة  2٨مخ�درات» الفتة اىل انه «ت�م ضبط مواد
مخدرة بحوزته.

جنرال إلكرتيك تعلن إدخال حمطتني
فرعيتني للخدمة رشق بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
نج�ح فريق رشكة جنرال الكرتيك االمريكية لحلول الش�بكات يف
تش�غيل محطتن فرعيتن بجهد  ٣٣/١٣2كيلوفولت من ش�أنه
تقليل االختناقات يف رشق بغداد.
وقال أيمن قاس�م مدي�ر االختبارات يف الرشكة يف بيان «س�تدعم
املحطت�ان الفرعيت�ان {البلديات} و {العماري} نق�ل الطاقة من
محطات التوليد مثل {بسماية} أكرب محطة كهرباء يف العراق ،إىل
أحياء العاصمة بغداد».
وأضاف «الس�بب يف أنني أحب عميل هو أنه يسمح يل باملساهمة
يف بن�اء املجتمع�ات ودعمها ،أن�ا من بغداد وهن�ا تعلمنا عىل مر
الس�نن كيفية التأقلم والتغلب عىل األوقات العصيبة فلم يمنعنا
يشء من اتمام هذا االنجاز ،إن عميل الجاد يس�اعدني عىل إيصال
األمل والضوء اىل الناس.

الصحة توعز اىل الرتبية بامكانية
اجراء االمتحانات التمهيدية
بغداد  /المستقبل العراقي

أوع�زت وزارة الصح�ة ،إىل الرتبي�ة بامكانية اج�راء االمتحانات
التمهيدية للعام الدرايس .2020 / 20١٩
وذكر بيان لوزارة الرتبية ،تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،
إن «الصح�ة اوعزت بإج�راء االمتحان�ات بعد اتخ�اذ االجراءات
الصحي�ة الالزم�ة واهمه�ا ؛ فح�ص املمتحنن صباح�ا رسيريا
وخاص�ة ارتفاع درج�ة الحرارة وبالتنس�يق مع دوائ�ر الصحة
وكذل�ك يجب ع�ىل جميع الطلب�ة واملراقب�ن ارت�داء الكمامات
وترتي�ب جلوس املمتحنن لتكون املس�افة ب�ن ممتحن وآخر ال
تقل عن مرت».
من جانب�ه ،عرب وزير الرتبية عيل حميد مخلف ،بحس�ب البيان،
عن ش�كره «للجه�ود التي بذلت من اللجن�ة الدائمة لالمتحانات
العام�ة من خالل تنس�يقها م�ع الجهات الصحي�ة فيما يخص
اج�راء االمتحانات «التمهيدية» للطلبة الخارجين يف ظل جائحة
كورونا.
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ملاذا لـم تلتفت الرواية العربية إىل األوبئة؟
إلياس خوري

ن�ازك املالئكة الش�اعرة كتبت قصي�دة الكولريا
عام  ،1947ونازك املالئك�ة الناقدة أرّخت بهذه
القصيدة لوالدة الشعر الحديث.
دار نق�اش طوي�ل ح�ول ملن األس�بقية يف والدة
قصيدة التفعيلة الخارجة عن نسق عمود الشعر
العربي ،هل تؤرَّخ البداية بقصيدة نازك« :سكن
اللي�ل» ،أم بقصيدة الس�يّاب« :ه�ل كان حباً»،
التي كتبها الشاعر عام 1946؟
والالف�ت أن املن�اخ الرومان�ي يس�يطر ع�ى
القصيدت�ني املذكورتني ،وأنهما لم تكونا س�وى
محاولت�ني ال ت�زاالن يف طور البح�ث ،ألن والدة
الش�عر الحدي�ث كان�ت مس�اراً ،ب�دأ بقصي�دة
الس�ياب« :أنش�ودة املطر» ( )1954التي أعطت
الشعر الحديث بنيته اإليقاعية وآفاقه املعرفية،
واستكمل يف أعمال التموزيني وحاوي وأدونيس،
وص�والً إىل التم�رد يف قصي�دة النثر م�ع محمد
املاغوط وأني الحاج.
ومع محم�ود درويش وصل اإليق�اع والرؤيا إىل
اكتمالهما اإلبداعي .فش�اعر فلسطني لم يكتف
بتلخي�ص ش�عر زمنه ،بل وضع الش�عر يف متن
السؤال التاريخي من جهة ،ورسم له أفق التقاط
األسئلة اإلنسانية الكربى ،من جهة ثانية.
لك�ن هذا ليس املس�ألة التي أبح�ث فيها وعنها
اآلن.
األوبئة يف كتابات الشعراء وخياالت املبدعني
س�ؤايل يرتبط بعالقة أدبنا باألوبئة التي رضبت
مجتمعاتنا يف القرنني التاس�ع عرش والعرشين،
حيث ش�هدت بالدنا الطاعون يف القرن التاس�ع
عرش والكولريا واإليبوال يف القرن العرشين.
ففي الرواية العربية نكاد ال نعثر سوى عى رواية
الس�وداني أمري ت�اج الرس»إيب�وال ( »76صدرت
عن دار الس�اقي يف بريوت  ،)2012وفيها يصف

الروائي وباء إيبوال ،ال�ذي رضب الكونغو وامتد
إىل مدينة أنزارا يف جنوب السودان.
الرواية تقدم صورة بانورامية ملسار الوباء الذي
انتقل من عاهرة يف كينشاسا إىل جسد لويس نوا
العامل يف معمل للنسيج يف أنزارا ،ومنه انترش يف
املدينة ،التي احتلها املوت.
بني�ة الرواية التي تش�به ريبورتاجا ً تتبع حركة
الوباء الذي يحوم حول ضحاياه ،ال تس�مح لها
بأن تبني ش�خصياتها خارج أطر محددة سلفاً،
بحيث يبدو الناس مجرد ضحايا.
وع�ى الرغم من تعدد ش�خصيات الرواية ،فإننا
نبق�ى يف من�اخ ريبورتاج�ي يروي عن س�احر
ومغن يدعى روادي مونتي،
يدعى جمادي أحمد
ٍ
ونتع�رف إىل معان�اة املرأة وحياة الفقر الش�ديد

م�ع تبن�ا زوجة لويس ن�وا ،التي تعي�ش القمع
والخيانة ،وتم�وت يف اللحظة التي تقرر فيها أن
تتصالح مع الحياة عرب إنجاب طفل من زوجها،
فتك�ون نتيجة ذلك إصابته�ا بالوباء الذي جلبه
الرجل من عالقة عابرة مع عاهرة يف كينشاسا.
اللحظ�ة الرتاجيدي�ة التي تربط الوب�اء بالقمع
الطبق�ي تضي�ع يف خاتمة مليئ�ة باالحتماالت.
ش�خصية صاحب معمل النسيج جيمس رياك،
الذي يس�تغل العمال بال رحمة ،كانت تس�تحق
مكان�ا ً أك�رب يف الرواي�ة .فبعد ش�فاء لويس نوا
من مرضه ،يصري تحت اإلكراه والسالح العامل
الوحي�د يف مصن�ع فق�د عماله ،ويصبح أس�ري
عالق�ة الس�يد بالعبد .لكن الرواي�ة ال تأخذنا إىل
لحظة انفجار هذه العالقة ،وترتك حلم نوا بقتل

سيده مجرد احتمال.
إىل جان�ب ه�ذه الرواية ال ن�كاد نعثر عى يشء،
باستثناء رواية اندريه ش�ديد»اليوم السادس»،
وش�ذرات متفرق�ة ،كم�ا يف رواية ربي�ع جابر:
«أم�ريكا» (دار اآلداب -املرك�ز الثق�ايف العرب�ي
 ،)2009التي تؤرش�ف بعض حكاي�ات الهجرة
اللبناني�ة من خالل ش�خصية مرتا ح�داد ،التي
تهاجر من قرية بتات�ر يف جبل لبنان إىل أمريكا،
بحثا ً عن زوجها.
ُ
اإلنفلوَنزا اإلسبانية،
يف رواية جابر فصل عن وباء
حيث يصف املؤلف وقائع ذلك الوباء الذي رضب
العال�م م�ن خ�الل مش�اهدات مرت�ا يف مدين�ة
فيالدلفيا ،حيث حصدت اإلنفلونزا اإلسبانية 13
ألف ضحي�ة ،وكان عدد ضحاياها يف العالم أكرب

من ضحايا الحرب العاملية األوىل.
مل�اذا ل�م تلتف�ت الرواي�ة العربي�ة إىل األوبئ�ة
والجراد ومجاع�ة الحرب العاملي�ة األوىل (هناك
اس�تثناء واح�د هو رواي�ة توفيق يوس�ف عوّاد
«الرغيف»)؟
هل غسلت النهضة والحداثة ذاكرتنا من املآيس،
أم أن الثقاف�ة العربية ال ت�زال تبحث عن عالقة
م�اض من�ي وح�ارض
مفق�ودة بينه�ا وب�ني
ٍ
مغطى بما بشبه العمى الذي رضب أبطال رواية
ساراماغو؟
إذا كن�ا يف الرواية قد عثرنا عى األقل عى تحفة
أندريه ش�ديد ومحاولة أمري ت�اج الرس ،فإننا ال
نج�د أمامنا يف الش�عر الحديث واملعارص س�وى
أمثولة أمري الشعر العربي أحمد شوقي «رشيعة
الغ�اب» ،املوجه�ة لألطف�ال واملقتبس�ة ع�ن ال
فونتني ،والتي تحفل باملواقف الوعظية ،وتحمّل
الضعيف الذي يمثله الحمار أوزار الطاعون ،ألن
ه�ذا «املرض امللع�ون» هو نتيجة اق�رتاف ذنب
أغضب الله! أو عى قصيدة عيل الجارم «الوباء»،
الت�ي تعظ وترث�ي بن�ربة كالس�يكية تفتقد إىل
التجربة اإلنسانية.
لم يبق أمامنا سوى قصيدة نازك املالئكة« ،سكن
الليل» أو «الكولريا» ،التي افرتضت مؤلفتها أنها
أعطتها مكان الريادة يف الشعر الحديث.
تنس�ب نازك املالئكة قصيدتها إىل شعور عفوي
اس�توىل عليه�ا صباح ي�وم الجمع�ة  27أكتوبر
 ،1947ح�ني كان�ت تس�تمع إىل م�آيس الكولريا
يف مرص وكأنها تس�مع صوت عج�الت العربات
التي تنقل الجثث ،فانبثق�ت القصيدة بإيقاعها
الجديد الذي تحسس صوت أقدام الخيل.
«سكن الليل
ْ
األنات
اصغ إىل وقع صدى
ْ
األموات»
يف عمق الظلمة ،تحت الصمت ،عى
وتتابع:

«يف كل مكان يبكي صوت
هذا ما قد م ّزقه املوت
املوت املوت املوت»…
اس�تخدمت نازك بحر املتدارك ك�ي تنقل صوت
املوت الذي سمعته عرب الراديو ،وكتبت القصيدة
ّ
وع�ربت ع�ن «ظم�أ النط�ق يف
دفع�ة واح�دة،
كيانه�ا» .تروي الش�اعرة أن والدها س�خر من
القصي�دة« ،وراح أخوتي يضحكون ،وصحت أنا
بأبي قل ما تش�اء إني واثق�ة أن قصيدتي هذه
ستغري خريطة الشعر العربي».
قصي�دة «الكول�ريا» ،مثل قصيدة الس�يّاب «هل
كان حباً» ،ال تحمل س�وى س�مة جديدة واحدة
ه�ي جرأتها الش�كلية ،وهي به�ذا املعنى كانت
ج�زءا ً م�ن مس�ار تغيري كب�ري أص�اب خريطة
الشعر العربي.
لكن الالفت أن الش�اعرة بقيت خارج املوضوع،
فالكولريا هنا ليس�ت س�وى مجموعة أصوات،
وكلم�ة موت التي تش�كل الزم�ة القصيدة تبدو
جدارا ً يغطي املأساة بموسيقى الكلمة.
قصي�دة املالئكة هي ق�راءة انطباعية خارجية،
معاناته�ا انفعال آني احتفى بالتعبري عن صدى
الكارثة ولم يصل إىل القدرة عى التعبري فيها ومن
داخل معان�اة الضحايا .وه�ي يف ذلك ال تختلف
عن الش�عر الكالس�يكي سوى يف ش�كلها ،الذي
س�يكون يف انتظار الش�عراء التموزيني كي يبدأ
رحلة تبلوره ويفتح أفق القصيدة الجديدة.
املوضوع الذي حاولنا طرحه هو إدخال التجربة
التاريخي�ة يف مت�ن الن�ص األدب�ي ،ف�األدب ال
يستطيع أن يكون مرآة للتجربة اإلنسانية إن لم
يكن اب�ن حارضه .فمرآة الح�ارض تعيد تأويل
املايض ُ
وتدرجه يف سياق جديد.
م�ن هنا ،ف�إن غي�اب تجرب�ة وب�اء الكولريا يف
أربعينيات القرن املايض عن األدب الحديث ليس
سوى تعبري عن غيابات كثرية.

عتيق رحيمي ..حكايات األزمنة املعتمة أوركسرتا أوكراين بالكاممات «دروز بلغراد» ..عن الوحدة
يسجل حف ًال مع ختفيف العزل العام
واملصري املشرتك
أحمد عثمان

قب�ل أي�ام ،صدر للروائ�ي األفغاني عتي�ق رحيمي
كتاب بعنوان «ضيف املرآة» عن مطبوعات «ب.أو.
ال» ،وه�و يش�كل ك�راس عمله عى فيلم «س�يدة
الني�ل» ،الفيل�م ال�ذي حقق�ه اعتمادا ً ع�ى كتاب
يحمل االسم نفس�ه للكاتبة الفرنس�ية-الرواندية
سكوالستيك موكاسونغا عن إبادة التوتي.
«ضيف امل�رآة» ليس ديوان ش�عر ،ع�ى الرغم من
كون جمله تتبدى كأبيات شعرية .وكذا ليس رسدا ً
ليوميات اإلخراج ،ومع ذلك يرافقه خطوة بخطوة.
لنق�ل إن�ه كت�اب خ�ارج التصني�ف ،ع�ن التاريخ
الحتمي.
عن الكتاب والفيلم ،قال رحيمي« :إنه نداء ،دعوة،
لك�ي أتطلع إىل ن�دوب التاريخ وأملس�ها» متكئا ً إىل
بيت شعري للشاعر الفاريس عبد القادر بيدل يقول :إنه ضيف
املرآة ،الذي يبقى خارجها.
وطنه األم دم�ر «تحت هراوة قتال أم�راء الحرب ،ضحية منذ
قرابة رب�ع قرن عى يدي الطالب�ان» ،إذن ،يعرف الحرب التي
عاش�تها بالده ،حرب رضوس ،تش�به إىل حد ما حرب رواندا،
الغريبة عنه.
يتساءل كيف امتلكته رغبة رسد تاريخ يدور يف رواندا ،وسط
الروابي ،وكيف ربطه بتاريخه الذي يدور يف أفغانستان ،وسط
الجبال الش�اهقة .إعادة بناء حقيقة تاريخي�ة ،عرب التقارير
الصحافية ،الوثائق واألرش�يف ،أي القي�ام بعمل املؤرخ ،وهو
لي�س بمؤرخ أو أن تجتاحه املخيل�ة الرواندية ،ويتعامل معها
كشاعر أو حكاء .لقد اختار الحل الثاني.
الكتاب يمزج بني النص والرسوم املصحوبة بكتابات قصرية،
ش�ذرات ،بلغة الكاتب الذي يبحث عن اللقاء باآلخر ،الش�عب
الروان�دي ،الق�ادر ع�ى «إقامة ح�داد املايض بحكم�ة اليوم،
والعيش يف سالم».

بغداد  /المستقبل العراقي

ب�دأ عتي�ق رحيم�ي بذكر ام�رأة تس�تحم يف بحرية :تش�ري إىل
الصيادي�ن يف قواربه�م عى موض�ع إلقاء ش�باكهم ،ثم امرأة
أخ�رى تش�ري إىل صيادين آخرين عى ما يج�ب أن يبحثوا عنه
يف قاع البحرية:
«صيدوا كلمات تقول كل يشء،
أفعال عارية،
من دون نقد».
أخرياً ،يأتي رجل من جهة الروابي ،ال يسمع ،ال يرى ،يقول:
«يجب تسمية الرعب،
وإال
سيؤوب
سيؤوب تحت االسم الذي يريده
تحت القناع الذي يفتنه».
للرجل هيئة املتس�ول .قال إن بعد اإلب�ادة ال أحد يموت ،حتى
امل�رأة التي تتق�دم عى الضفة لم تمت ،بل تحيا ،وجس�دها ال
يصنع ظالً ،إنه الظل نفس�ه ،وأن الرعب الذي عاش�ته يحثها
عى انتظار العدالة.

قام األوركسرتا السيمفوني التابع
لإلذاع�ة األوكرانية بتس�جيل أول
حفل للتلفزيون واإلذاعة واملنصات
اإللكرتوني�ة من�ذ أن ت�م تخفيف
إجراءات العزل العام بشكل جزئي
يف أوائل مايو أيار.
ووضع العازفون كمامات يتماىش
لونه�ا م�ع األزي�اء الس�وداء التي
يرتدونها .وقال فولوديمري ش�يكو
املدي�ر الفني لألوركس�رتا لرويرتز
إن�ه ع�ى الرغ�م م�ن أن كل اثنني
من العازف�ني يتش�اركان عادة يف
حامل واح�د للنوتات املوس�يقية،
فقد الت�زم الجميع بقواعد التباعد
االجتماع�ي وإن هذا أث�ر عى أداء
األوركسرتا.
وأضاف ش�يكو «األمر صعب اآلن
ألن كل واح�د منهم�ا ال يش�عر
بحرك�ة كت�ف زميل�ه ،ال يش�عر
بمرف�ق الصديق ،بع�ض التواصل
ُقطع بس�بب ُبعد املسافة وبسبب
الكمام�ات أيض�اً ،حي�ث تظه�ر
بع�ض التعب�ريات غ�ري املقصودة
عى الوجوه خالل العرض يتفاعل

العازفون معها“.
وتأسس األوركس�رتا السيمفوني
لإلذاع�ة األوكراني�ة يف عام ،1929
وه�و يتب�ع هيئ�ة تديره�ا الدولة
تضم قنات�ني تلفزيونيت�ني وأربع
محط�ات إذاعي�ة باإلضاف�ة إىل
أقسام إقليمية.
ويس�تطيع العازفون تقديم نفس
العرض مرة أخرى ،ألن األوركسرتا
يق�دم محت�واه بش�كل رئي�ي
لإلذاعة والتلفزي�ون وذلك بعكس
زمالئه�م الذين م�ا زالت حفالتهم
املب�ارشة محظ�ورة نظ�را ً للقيود
املفروضة بسبب فريوس كورونا.
وقال ش�يكو إن صناعة املوسيقى
تم�ر بحال�ة م�ن الجمود بس�بب
الوضع الحايل.
وأضاف «يعي�ش العديد من الفرق
املوس�يقية عى مبيع�ات التذاكر،
كل الف�رق املوس�يقية التجاري�ة
واملؤسسات التجارية وحتي قاعات
املوس�يقى التي ال تغط�ي ميزانية
الدولة تكاليفها بالكامل“.
وقال «هذا هو سبب املشكلة .إنها
مشكلة الخس�ارة ،خسائر وطنية
ألنه ال توجد أمة بدون ثقافة».

قصائد «حجر الليل» ..الشاعر حني يتأمل ذاته وينفي حارضه امللتبس
جميل الشيبي
الش�اعر عيل نوير من جيل ش�هد وع�اش يف خضم
التحوالت املأس�اوية العنيفة الت�ي جرت يف العراق،
ولذا فهو ذاكرة حية لعالم الرصاعات والعنف ،الذي
م�ا زال مس�تمرا  ،يتض�ح ذلك من م�رارة األحداث
وقس�وتها ،وه�ي تطف�و يف معظم قصائ�ده التي
أودعه�ا (قصائده) ،التي تحم�ل عنوانا مراوغا هو
«حجر الليل».
نالح�ظ ان ه�ذا الش�اعر،عى الرغ�م م�ن بدايات�ه
املبكرة يف كتابة الش�عر (ع�ام  )1969اكتفى بنرش
ثالث مجموعات ش�عرية ه�ي« ،هل أبدل عتمة هذا
البحر» � «خيول بال ّ
أعن�ة» و»حجر الليل» ،وقصائد
متفرق�ة ينرشها بني الحني واآلخ�ر يف الصحف ،أو
املواقع اإللكرتونية ،وتغلب عى قصائده نربة األىس
والحزن الش�فيف ،فيم�ا يتمكن الس�كون والثبات
ونف�ي الحارض أجواء قصائده ،وهو يف نزوعه نحو
فضاء األىس والح�زن ،فإنه يعرب ضفة الذات تجاه
اآلخر الش�بيه ،يف رص�د وتحر له�ذا األىس املقيم يف
أعماق الذات ،وهذا الحزن الش�فيف عند ش�خوص
مختلفني عن ذاته ،تجمعهم تجربة حياة واحدة تيش
بغربة الجمي�ع وضياع آمالهم .لقد اختار الش�اعر
عنوان�ا يدعو إىل التأمل  ،ليكش�ف عن ه�ذا العالم،
واخت�ار جملة (حجر الليل) ،س�تارة تختبئ خلفها
مكابدات الذات ،وخس�اراتها ،فاللي�ل يف العديد من
األعمال الشعرية فضاء للذاكرة الطرية ،ومدخال إىل
عالم املتع واألحالم والس�هر والنجوى واملسامرات،
وه�و عال�م يوح�ي بانف�الت ال�ذات وتحررها من
كوابيس النه�ار وثقل الحياة اليومية ومش�قاتها،
لكن الليل يف هذه املجموعة الشعرية ،يكرس الظالم
والوحدة ،والخوف م�ن كوابيس الذات املتوحدة مع
نفس�ها ،إنه عالم الوحش�ة الذي أص�اب الكثريين،
ويتضح ذلك من اإلنصات والقراءة املتمعنة للجملة
الشعرية ،التي تنطق وتعرب عن هذه التجربة ،فهي

جملة بسيطة الرتكيب ،تخلو من الصنعة
املتكلف�ة واملج�ازات املجنح�ة ،واألج�واء
الغريب�ة ،وته�دف لتجس�يد معنى األىس،
وعم�ق تغلغله يف الذات ،محاطا ومش�بعا
بأج�واء طاردة تض�ع ال�ذات يف (انحناءة
طريق) موحشة.
حدق إىل انحناءة الطريق هذه
ثمة مقعد منزو ورجل وحيد
ذلك هو أنا يا صاحبي
يف قصيدة «س�ائق القاط�رة» التي كتبها
الش�اعر يف نهاي�ات ع�ام  ،2001ونرشها
بقص�د مبط�ن م�ع قصائ�د كتبه�ا بع�د
التغي�ري ،بدالل�ة هج�اء الح�ارض ونف�ي
حض�وره الفاعل ،يتوق�ف الزمن واملكان
يف هذه الرحلة ،وتبدو الحياة مس�طحة ال
معنى لها ،فالزمن س�اكن واملكان موحش مفتوح
عى (أفق بال تضاريس ولي�ل بال نجوم) حيث نفي
امل�كان والزمان ،عى الرغم م�ن حركة القطار ،فال
أم�ل وال جدي�د .لق�د تب�ددت اآلمال وض�اق األفق،
ليبقى النداء معلقا يف فضاء الكلمات :
متى أصحو عى رصيف آخر بال وحول
وأشجار بال خريف
ونهار بال قنوط
ومن الرباهني الس�اطعة عى ثيم�ة الغربة والضياع
وفق�دان الهوية يف ه�ذه القصائد اختيار الش�اعر
ملفردات قصائده بشكل دقيق ،ييش بمحنة وعذاب
ال�ذات الناطق�ة ،بعضه�ا يعت�يل مت�ون القصائ�د
كعنوان�ات تس�هم يف إض�اءة ه�ذه التجرب�ة منها
«الس�يف والرقب�ة»« ،مائ�دة فارغ�ة ب�ني اثنني»،
«صناديق سود»« ،املياه معتمة والغرقى كثريون»،
«الغن�اء يف غرفة خالية» ،وكلها تيش برحلة مكابدة
ورصاع ال�ذات م�ع اآلخ�ر املع�ادي .وبعضها اآلخر
يكمن يف األساليب اللغوية املتنوعة ،التي استثمرها
الش�اعر ،ليغن�ي تجربت�ه ويؤط�ر تأثريه�ا يف هذا

االتج�اه ،كاالس�تفهام يف طرح األس�ئلة الش�ائكة
املؤجل�ة والنفي ال�ذي يبلغ يف العديد م�ن القصائد
نفي الذات عن املشاركة يف حارض ملغوم باستثمار
أدوات النف�ي والج�زم ،التي تتحكم بنف�ي األفعال
املضارع�ة ،كصيغة لنفي الح�ارض ،أو نفي مطلق
تتس�يد فيه عبارة (ال جدوى) وهي تقرتن بأسماء
دال�ة( :ال ج�دوى من إطال�ة النظر ،ال ج�دوى من
الذه�اب أبع�د ،ال جدوى أن تق�ول وداعا ،ال جدوى
ال جدوى ،ال جدوى) أو اس�تثمار األساليب األخرى
كالن�داء والحوار وتبادل الضمائ�ر املتنوعة :الغائب
واملتكلم واملخاطب ،يف تجسيد رحلة األىس باألسئلة
املعلقة التي تواكبها بدون كلل.
إن تكريس حاالت الالجدوى ونفي الحارض ،وتسيد
الكابوس والسواد والعزلة املفروضة ،تظهر وتتجى
يف معظم هذه القصائد ،وهي تتقنع بأبنية شكلية
متع�ددة منه�ا ،بنية املش�هد الذي ي�يء ،تجارب
ماضي�ة أو ح�ارضة ال عالق�ة لها بال�ذات ،بل هي
متس�لطة ومفروض�ة كم�ا يف قصي�دة «صنادي�ق
سود»:
صناديق سود هبطت من سماء بعيدة

ويف قصي�دة «تش�ابيه /ع�ني الكام�ريا»
يوظف الش�اعر رسد ع�ني الكامريا وهي
تكش�ف مأس�اة قتل اإلمام يف كل عرص،
حني تقرتب عني الكامريا من املشهد:
لريى املواطن الكريم
وهو أمام تلفازه اآلن
خدعة املقاول والوزير
وم�ن التقني�ات املهمىة التي اس�تثمرها
الش�اعر إلن�ارة عالم اآلخر الش�بيه هي
تقني�ة ال�رسد وق�د اتضح�ت يف بع�ض
القصائد منها:
مائ�دة فارغة ب�ني اثنني ،الق�ارب ،طائر
الحسون ،بائع السالل.
إن تقنيات املشهد والرسد وعني الكامريا،
مشفوعة باألس�اليب اللغوية التي أرشنا
إليها ،أضفت عى قصائد املجموعة املتفرقة واملنجزة
يف أزمان مختلفة ،وحدة متماسكة جعلتها (قصائد
متضامن�ة) أو (كت�اب ش�عري) ،تجمعه�ا أح�الم
ذات مثخنة بجراح امل�ايض والحارض ،لكنها تمتلك
«ق�درا هائال من الغناء الجميل ،ما زال محتبس�ا يف
حنجرتي» .وتحلم «بأنهار دائمة الجريان ،بس�ماء
دائمة الزرقة ،بأرض خرضاء وقلوب خرض» وتنتظر
خالصا يبعدها عن «الرؤوس التي خدعتنا طويال»،
«لتمت�زج م�ع رصاخ الجموع يف س�احة التحرير»،
وتغي�ري عاداتها لتنس�جم م�ع «لغة الس�واعد ()..
وهي ترتفع عاليا» ،وهو اعرتاف منها بالس�عي إىل
هدم عالم ال�ذات الجريحة النائحة ،عالم الالجدوى
والفراغ وال�دوران يف فلك الذات الجريحة ،وانتقالها
إىل ذات صادح�ة بالحي�اة والخ�رضة والنماء ،ذات
مش�ذبة «كثريا من زوائدك اآلن ،كي يمر دم منتظر
صاع�دا إىل األع�ايل» ،وكي تصبح القصي�دة «رمحا
واألغنية نش�يدا واملغني فارسا بقلب جسور» .وهو
ما ننتظ�ره يف القصائ�د الجديدة كم�رشوع مقبل
للشاعر عيل نوير.

عفيف قاووق
ُ
تعرفت من خاللها عى أحداث واقعة
دروز بلغ�راد» رواية لربيع جابر،
تاريخي�ة حدثت فعالً يف لبنان العام  .1860وهي نفي الس�لطات آنذاك
ملجموعة من الدروز بعد اإلقتتال الذي جرى بينهن وبني املسيحيني .
تبدأ الرواية من وجود الشخص الخطأ يف املكان الخطأ وأيضا يف الزمان
َّ
«حن�ا يعقوب» بائع البيض املسيحي أصبح إسمه سليمان عز
الخطأ،
ً
الدي�ن ،رغما عنه وفقط إلضطرار الس�لطة لتكملة الئحة املنفيني بعد
ان أخيل س�بيل مسجون درزي هو س�ليمان عزالدين لقاء فدية مالية
فكان َّ
حنا يعقوب هو البديل وهو الفدية الفعلية والضحية يف آن.
يف رواية دروز بلغراد تت�الىش مظاهر الطائفية واملذهبية لتحل محلها
مظاه�ر الوح�دة والعيش املش�رتك وحت�ى املصري املش�رتك ،حيث ان
مجموع�ة املنفيني هذه بم�ا فيهم ّ
حنا يعقوب عاش�وا الظروف ذاتها
وواجهوا متحدين ما اعرتضهم من صعوبات وتعرضوا جميعا للمهانة
وقس�اوة العيش  .كذلك ف�إن الرواية ٌتربز ذوبان الف�رد مع الجماعة،
َّ
حنا يعقوب املسيحي وبوجوده ضمن محموعة الدروز أصبح سليمان
عز الدين واألخ الخامس إلخوته  ،القى منهم كل حماية ورعاية  ،وهو
رغم مس�يحيته ن�راه يٌنصت لتالوة القرآن ويصيل م�ع قافلة الحجاج
ويس�تمع للخطب�اء فيهم .وه�ذا إن َّ
دل ع�ى يشء فإنما ي�دل عى أن
وٌج� َد فيها .يف الحروب واملنازعات
اإلنس�ان يتأثر ويندمج بالبيئة التي ِ
غالب�ا من يدفع أغى األثمان أولئ�ك الذين ال دخل لهم بما يجري .وهذا
ما حصل مع َّ
حن��ا يعقوب املٌسالم الذي جعله حظه العاثر ليكون بدل
عن ضائع ملدة  12سنة من النفي والسجن واألشغال الشاقة  ،سنوات
ُ
بالس�خرة
تح�ول فيها املواطنون-الس�جناء -إىل عبيد وأجراء يعملون
وأيضا إىل جنود ووقود يف معارك ال دخل لهم بها.
يف م�كان آخ�ر ييء الكات�ب عى بع�ض تقاليد وأخالقي�ات املجتمع
ال�درزي عندما يق�ول متحدثا عن الس�جناء الدروز الذي�ن يعملون يف
موس�م قطاف العنب بأنه�م «قطفوا الكروم وكأنها ك�روم أبيهم ولم
يكرسوا الفروع او برموا العنب عى األرض خارج السالل ».وهذا ليشري
إىل إخالصه�م وتفانيه�م يف العمل املوكل إليه�م .ويف موضع آخر يقول
عنه�م «إذا دن�ت منهم إمرأة عارية الذراعني ،ح ّدق�وا إىل الرتاب وتركوا
أصابعه�م تقط�ف وحدها كم�ا يفعل العمي�ان « .ليش�ري إىل تعففهم
وترفعهم عن النزوات.
رواية دروز بلغراد ليس�ت رواية تاريخي�ة كما يريدها البعض ،فهي ال
تؤرخ لفرتة زمنية معينة بقدر ما هي تنطلق من حدوث واقعة تاريخية
– نف�ي  550درزي من ضمنهم َ
حنا يعقوب -لينطلق الكاتب من خالل
هذه الواقعة إىل نس�ج رواية عن معاناة هؤالء خالل رحلة النفي التي
فرضت عليه�م وما القوه خالل هذا النفي من ه�وان ومذلة .وانتهاك
ألبس�ط حقوق اإلنس�ان ويف هذا أيضا قد تكون إشارة إىل ما يمكن أن
يتع�رض ل�ه الجماعات التي ت�رزح تحت نري اإلحتالل ف�ال فرق عمليا
ب�ني اإلحتالل الفعيل لألرض وبني إحت�الل إرادة الناس عرب أإلعتقال أو
النفي .
ّ
َّ
ولعل
رواية دروز بلغراد رواية جميلة تضمنت صورا ومعاني بس�يطة
جماليتها تكمُ ن يف أسلوب الرسد البسيط .رواية تحفز القاريء لقراءة
املزيد من نتاج هذا الكاتب.
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عملية تفكيك العوملة وعواقبها
ريتشارد ن .هاس

أصب�ح تزاي�د الرتابط العامل�ي– أي،
تزايد تدفقات األش�خاص ،والسلع،
والطاقة ،ورسائل الربيد اإللكرتوني،
واإلش�ارات التلفزيونية ،والبيانات،
واملخدرات ،واإلرهابيني ،واألس�لحة،
وثان�ي أكس�يد الكرب�ون ،واألغذية،
وال�دوالر ،وبالطب�ع الفريوس�ات
(سواء كانت بيولوجية أو برمجية)-
السمة املميزة للعالم الحديث ،ولكن
الس�ؤال هو ما إذا كان�ت العوملة قد
بلغ�ت ذروتها ،وإذا كان األمر كذلك،
ما إذا كان ينبغي الرتحيب بتوابعها،
أو مقاومتها.
وم�ن املؤك�د أن�ه دائم�ا م�ا كان
األش�خاص والبضائ�ع يتحرك�ون
يف جميع أنح�اء العالم ،س�واء كان
ذلك ع�رب أعايل البحار ،أو عرب طريق
الحري�ر القدي�م ،ويكم�ن االختالف
الي�وم يف حج�م ه�ذه التدفق�ات،
ورسعته�ا ،وتنوعه�ا ،إذ إن آثاره�ا
خطرية بالفع�ل ،بل تزي�د خطورة،

وإذا كان التناف�س ب�ني الق�وى
العظم�ى ،وم�دى ج�ودة إدارت�ه أو
ضعفها ،قد ش�كال ج�زءا كبريا من
تاريخ القرون القليلة املاضية ،فمن
املرج�ح أن يعتم�د تحدي�د الع�ر
الحايل عىل التحدي�ات العاملية ،وعىل
م�دى نج�اح العال�م أو ضعف�ه يف
التص�ديله�ا.
إن العومل�ة مدفوع�ة بالتكنولوجي�ا
الحديث�ة ،بم�ا يف ذل�ك ،الطائ�رات
النفاث�ة ،واألقم�ار الصناعي�ة،
واإلنرتنت ،وبالسياسات التي فتحت
األس�واق أمام التجارة واالس�تثمار،
وق�د عززه�ا االس�تقرار م�ن خالل
تمك�ني األعمال والس�ياحة ،وكذلك
عدم االستقرار الذي زاد من تدفقات
املهاجري�ن والالجئ�ني ،ويف معظ�م
األحي�ان ،كان�ت الحكوم�ات تنظر
إىل العومل�ة عىل أنها فائ�دة صافية،
وكانت عىل العموم تفسح لها املجال
لتأخذ مجراها.
ولك�ن العومل�ة ،كم�ا يتض�ح م�ن
أش�كالها املختلف�ة ،يمكن أن تكون

مدمرة وبناءة ،ويف السنوات األخرية،
أصبح ع�دد متزايد م�ن الحكومات
والن�اس ،يف جمي�ع أنح�اء العال�م
ينظ�رون إليها ع�ىل أنه�ا مخاطرة
صافي�ة ،وعندما يتعل�ق األمر بتغري
املن�اخ ،واألوبئة ،واإلره�اب -وكلها
تفاقم�ت بفع�ل العومل�ة -ليس من
الصع�ب معرف�ة الس�بب ،ولك�ن يف
مناطق أخ�رى ،أصبح�ت املعارضة
املتزايدة للعوملة أكثر تعقيدا.
لنأخ�ذ ع�ىل س�بيل املث�ال التجارة،
الت�ي يمك�ن أن توفر وظائ�ف ذات
أج�ر أفض�ل يف املصان�ع أو الزراعة
املوجه�ة للتصدي�ر ،باإلضاف�ة إىل
الس�لع االس�تهالكية ،التي غالبا ما
تك�ون أعىل ج�ودة ،أو أق�ل تكلفة،
أو كليهم�ا ،ولكن ص�ادرات دولة ما
ه�ي واردات دولة أخرى ،ويمكن أن
تحل الواردات محل املنتجني املحليني
وتس�بب البطالة ،ونتيجة لذلك نمت
معارض�ة التجارة الح�رة ،مما أدى
إىل دع�وات إىل تج�ارة «عادل�ة» أو
«مُ �دارة» ،تضطل�ع فيه�ا الحكومة

ب�دور أك�رب للحد م�ن ال�واردات ،أو
تشجيع الصادرات ،أو كليهما.
أما فيما يخص املعلومات فهي تسري
عىل االتجاه نفسه ،فقد يبدو التدفق
الح�ر لألف�كار ش�يئا جي�دا ،ولكن
اتض�ح أن الحكوم�ات االس�تبدادية
تعتربه تهديدا لسيطرتها السياسية،
إذ يت�م بلقن�ة اإلنرتن�ت إىل «ش�بكة
االنفص�ال» ،وق�اد «الج�دار الناري
العظيم» للصني الطريق ،ليمنع بذلك
الوص�ول إىل األخب�ار ع�رب اإلنرتنت،
واملواقع اإللكرتونية األخرى املشتبه
فيه�ا ،ويضم�ن أن املس�تخدمني
الصيني�ني ال يمكنه�م الوص�ول إىل
املحت�وى ال�ذي يعترب حساس�ا من
الناحية السياسية.
إن ق�درة الن�اس عىل عب�ور الحدود
بأعداد كبرية كانت يف املايض تحظى
بالقب�ول ،ب�ل بالرتحي�ب ،وكان
املهاجرون يف الواليات املتحدة أساس
النج�اح االقتص�ادي ،والس�يايس،
والعلمي ،والثقايف للبالد ،ولكن ينظر
الكثري من األمريكيني إىل املهاجرين،

اآلن ،بح�ذر ،ويرون أنهم يش�كلون
تهديدا للوظائف ،أو الصحة العامة،
أو األمن ،أو الثقافة ،وقد حدث تحول
مماثل يف معظم أنحاء أوروبا.
وكل ه�ذا ي�ؤدي إىل التح�ول نح�و
تفكي�ك العومل�ة ،وه�ي عملي�ة لها
تكالي�ف وحدود ،إذ يمك�ن أن يؤدي
حظر ال�واردات إىل ح�دوث تضخم،
وتقلي�ل اختي�ار املس�تهلك ،وإبطاء
وت�رية االبت�كار ،ودف�ع اآلخرين إىل
االنتق�ام م�ن خالل فرضه�م لقيود
ع�ىل وارداته�م .ويمك�ن أن ي�ؤدي
حظ�ر األف�كار إىل خن�ق اإلب�داع،
وإعاقة تصحيح أخطاء السياس�ة،
وغلق الحدود يف وجوه الناس يمكن
أن يس�لب مجتمع�ا م�ن املواه�ب،
والعمال�ة املطلوبة ،يف حني يس�اهم
يف ب�ؤس أولئ�ك الذي�ن أج�ربوا عىل
الف�رار نتيجة االضطهاد الس�يايس،
أو الدين�ي ،أو الحرب ،أو العصابات،
أو الجوع.
وم�ن املؤك�د أن عملي�ة تفكي�ك
العومل�ة يف بعض مجاالت السياس�ة

محك�وم عليه�ا بالفش�ل ،فالحدود
ليس�ت حواجز أمام تغري املناخ ،وال
يؤدي إغالقه�ا إىل حماية أي بلد من
مخاطر املرض ،حيث يمكن ملواطنني
حاملني للعدوى العودة بس�هولة إىل
موطنهم ،وال تضمن السيادة األمن،
وال الرخاء.
وهن�اك طريق�ة أفضل لالس�تجابة
لتحديات العوملة وتهديداتها ،ويمكن
للعم�ل الجماعي الفع�ال أن يواجه
مخاط�ر األم�راض ،وتغ�ري املن�اخ
والهجمات الس�يربانية ،واالنتش�ار
الن�ووي ،واإلره�اب ،وال يمك�ن ألي
دول�ة بمفرده�ا أن تؤمن نفس�ها؛
فاألحادي�ة ليس�ت مس�ار سياس�ة
جاد.
وهن�ا يتج�ىل دور الحك�م العامل�ي
(ال الحكوم�ة) ،إذ يمك�ن أن تصمَّم
الرتتيب�ات ،بل ينبغي ذلك ،لتناس�ب
التهدي�د ،وأولئك الراغبني والقادرين
ع�ىل التع�اون ،ولكن ال يوج�د بديل
قابل للتطبيق للتعددية.
إن العزل�ة ليس�ت اس�رتاتيجية ،وال

اإلن�كار كذل�ك ،إذ يمكنن�ا أن ندفن
رؤوس�نا يف الرمال مثل النعام ،لكن
املوج�ة س�تأتي وتغرقن�ا ،فالعوملة
حقيقة ال يمكن تجاهلها ،أو تمنيها،
والخي�ار الوحي�د ه�و االس�تجابة
بأفض�ل الس�بل.إن النق�اد عىل حق
من ناحية :فالعوملة تجلب املشاكل،
وكذلك الفوائ�د ،وتحتاج املجتمعات
إىل مزيد من املرونة ،ويحتاج العمال
إىل الوص�ول إىل خدم�ات التعلي�م
والتدري�ب ط�وال حياته�م ،لذا فهم
جاهزون للوظائف التي تظهر نتيجة
للتكنولوجيات الجديدة ،أو املنافسة
األجنبي�ة الت�ي تلغ�ي وظائفه�م
الحالي�ة ،وتحت�اج املجتمع�ات إىل
االستعداد بشكل أفضل للتعامل مع
األوبئة الحتمية ،أو الظواهر الجوية
املتطرف�ة الناجمة عن تغ�ري املناخ.
إن العوملة ليس�ت مشكلة يتعني عىل
الحكومات حلها ،إنها حقيقة يجب
أن ت�دار ،فاحتضان تفكي�ك العوملة
الش�امل هو عالج زائف ،وهو أس�وأ
بكثري من املرض.

داعش بني الغفوة
والصحوة
د .سعد العبيدي

كوفيد ..19 -عىل العاألم الغريب أن يتعلم التواضع

باسكال بونيفاسباسكال بونيفاس

م�ن ب�ني ال�دروس العدي�دة الت�ي ينبغ�ي
اس�تخالصها من أزمة ف�ريوس كورونا هذه،
حقيق�ة أن�ه ينبغي ع�ىل العال�م الغربي ،بكل
تأكيد ،أن يتعلم إظهار بعض التواضع.
ذل�ك أننا كنا نظن أن مثل ه�ذا الوباء ال يمكن
أن يح�دث إال يف أفريقيا أو آس�يا ،وأننا – نحن
الغربي�ني – يف مأم�ن ،وأن نظامن�ا الصح�ي
ّ
ويحصنان�ا م�ن ك�وارث
وغنان�ا يحميانن�ا
مماثلة .فف�ي البداية ،الحظنا بع�ني متعالية
َ
الطريق�ة التي واجه�ت بها بكني
متغطرس�ة
ً
الوب�اء ،مقتنعني بأن ثمة يف الص�ني نوعا من
التخلف الذي ّ
يفرس مواجهتها ملثل هذه األزمة
الصحية مرة أخرى.
ولك�ن يف ما بعد ،الحظن�ا أن نظامنا الصحي،
الذي يتميز بالقوة والفعالية يف الواقع ،يواجه
ً
ضغط�ا ً
هائ�ال .وبعد بضع�ة أس�ابيع ،وصل
األمر إىل حد حفر مقاب�ر جماعية يف نيويورك
التي اكتس�حها الوباء .فالحظ العالم بأرسه،
مذهوالً ،أن الغربيني ليس�وا يف مأمن ،وملس�نا
بأنفسنا هذه الهشاشة.
وبالتايل ،فه�ذه األزمة تبني بوض�وح اختفاء
االحت�كار الغرب�ي للق�وة منذ بع�ض الوقت.
فخ�الل الخمس�ة ق�رون املاضي�ة ،اس�تطاع

الغربي�ون تحدي�د القواعد واألجن�دة الدولية ،وأن نقبل أن س�بب ذلك ال يعزى بالرضورة إىل
وتع�ودوا ع�ىل أن ُتطيعهم بقي�ة العالم وتتبع أنه�م أقل فضيل�ة أو أقل ذكاء أو أق�ل تطوراً.
فاألم�ر ب�كل بس�اطة يع�ود إىل أن�ه ليس�ت
وجهات نظرهم.
غ�ري أن الغربي�ني اس�تمروا منذ ذل�ك التاريخ لديهم الخصائص االس�رتاتيجية نفس�ها التي
يف االعتق�اد أنهم مرك�ز العالم؛ والح�ال أنهم لدين�ا .فق�د ط�وّروا وجه�ات نظ�ر مختلفة،
ّ
يش�كلون س�وى جزء منه .فف�ي كثري من وأخ�ذ وجهات نظره�م يف الحس�بان ال يعني
ال
األحي�ان نخلط بني املجتم�ع الغربي واملجتمع بالرضورة الرض�وخ أو التخيل عن معتقداتنا،
الدويل من خالل اعتقادنا أنه حني نقرر – نحن بل عىل العكس ،إذ سيكون ذلك دليالً عىل رغبة
الغربيني – ش�يئا ً ما ،فما عىل اآلخرين س�وى يف التق�دم نحو حلول مش�رتكة ،وليس فرض
حلولنا عىل اآلخرين.
اتباعنا.
ذل�ك أننا نعتقد يف كثري م�ن األحيان ،أن قيمنا لق�د كش�ف وب�اء كوفي�د ١9 -ع�ن ضعفنا:
أع�ىل من قي�م اآلخرين .غري أن�ه إذا أردنا مرة فنظامن�ا ليس فوق االنتق�اد .ثم إنه من فرط
أخرى فرضها باألوامر واإلكراه ،فإننا س�نجد رغبتنا دائما ً يف إلقاء املحارضات عىل اآلخرين،
أنفس�نا إزاء أوهام خطرية .فنحن نميل كثريا ً والتحدث إليهم بعجرفة ،فإننا نساهم بطريقة
إىل االعتقاد أن وجهة نظر اآلخر ليست مهمة؛ ما يف إضعاف أنفسنا ،وذلك ألن مثل هذا املوقف
وأن�ه عندم�ا يعارضن�ا أحد ،فإن�ه ال يعارض ب�اتغ�ريمقب�وليفنظ�ربقي�ةالعال�م.
مصالحن�ا الوطنية فحس�ب ،وإنم�ا يعارض وله�ذا ،فإنه ال بد من إزال�ة التأثري الغربي عن
القي�م الكونية التي يفرتض بنا أننا نجسّ �دها وجهة نظرنا .هذا ال يعني التخيل عن مواقفنا
ون�روّج لها .وفضالً ع�ن ذلك ،فإنن�ا نبالغ يف ومعتقداتن�ا ،بل عىل العك�س .ذلك أنني أعتقد
تقدير تماس�ك وجهة نظرنا وانسجامها ،ويف أن «أنص�ار النزع�ة الغربي�ة» ،أي أولئك الذين
الوقت نفس�ه نقلّل من شأن حقيقة أن انعدام يظن�ون أنن�ا أع�ىل مرتبة م�ن بقي�ة العالم،
االنسجام والتماسك يف وجهة نظرنا ُينظر إليه ُيضعف�ون املعس�كر الغرب�ي يف الواق�ع ،كما
فعل�وا ذلك من قبل عندما ش�نوا حرب العراق
يف معظم األحيان من خارج املنظور الغربي.
وبالت�ايل ،علين�ا أن نقبل أال تك�ون لدى «غري يف .٢٠٠3
الغربي�ني» وجه�ة النظر نفس�ها الت�ي لدينا ،إنن�ا يف عال�م ل�م يعد في�ه الغربي�ون يمثلون

كل العال�م .وإذا كنا ال نفهم ذلك ،ولم نفس�ح
املج�ال لآلخرين ،ولم نفهم أن الحلول ،س�واء
يف أزم�ة ف�ريوس كورون�ا أو يف كل التحديات
األخ�رى التي تواجهنا ،ال يمكن أن تأتي إال من
حلول دولية متعددة األطراف ،حيث لدى «غري
الغربي�ني» أيض�ا ً كلمتهم ليقولوه�ا ،فإننا لن
نخرج منها منترين.
ً
وع�الوة ع�ىل هذا ،ال ب�د أيضا م�ن التخيل عن
هذا الجنوح الغربي إىل اعتبار كل األنظمة غري
الغربية أنظمة ديكتاتورية .فال ش�ك أنه يوجد
م�ن بينها عدد من األنظمة الس�لطوية ،ولكن
هن�اك أيضا ً ديمقراطيات كب�رية ترفض أيضا ً
رؤية البلدان الغربية تفرض وجهة نظرها.
بي�د أن�ه ليس�ت ثم�ة معارض�ة ثنائي�ة بني
الديمقراطي�ات الغربي�ة والديكتاتوريات غري
الغربي�ة ،فالتوازن�ات أكث�ر تعقي�دا ً بكث�ري،
وتبس�يطها به�ذه الطريقة ليس س�وى دليل
ع�ىل فهم س�يئ للوقائ�ع يمكن أن ي�ؤدي إىل
إضعافن�ا أكثر .وعليه ،فلننظ�ر إىل العالم كما
ه�و يف الواقع ،وليس كما كان يف عصور خلت،
أي م�ع عال�م غرب�ي لم يع�د بمف�رده ،عالم
غرب�ي موجود بكل تأكي�د ولديه خصوصياته
وامتيازات�ه ،ولكن لديه أيض�ا ً ثغراته .ولنأخذ
يف ع�ني االعتبار بقية العال�م ،حيث توجد قيم
أخرى وثغرات أخرى وعيوب أخرى.

تلقت داع�ش ،رضبات موجعة بعد الع�ام  ٢٠١٦إثر
اس�تعادة الق�وات األمنية املب�ادأة من يده�ا تنظيما ً
إرهابي�ا ً دولي�ا ً مش�بوهاً ،ومن ذاك الي�وم واىل يومنا
ه�ذا واجهت داع�ش رضبات موجعة ع�ىل الجبهتني
العراقية والس�ورية التي عملت يف س�احتهما فاعلة
بعد العام  ٢٠١٤عىل وجه الخصوص ،فخرست بسبب
تلك الرضبات ،األرض التي اعتقدتها أرض تمكني لها
مالئم�ة إلعالن الدولة اإلس�المية الت�ي وعد خليفتها
املوه�وم تقديمها مل�ن يعيش الوه�م .وخرست أيضا ً
غالبية الصف األول م�ن قادتها الذين امتلكوا قدرات
تأث�ري فاعلة يف مس�ريتها طوال تلك األع�وام ،واألهم
من هذا جميعا ً خسارتها لخليفتها املوهوم البغدادي
ش�خصياً ،عىل هذا سببت مثل هكذا خسائر ،وإدامة
زخمها من قبل القوات األمنية العراقية بنجاح صدمة
للتنظيم جعلته أو جعلت أنش�طته اإلرهابية امليدانية
واإلعالمية النفسية تنحرس بمستوى شديد .ومع هذا
االنحس�ار أو الغفوة لوحظ بالف�رتة األخرية ،صحوة
بسيطة ،استطاع خاللها بعض أفراد هذا التنظيم من
الوصول اىل س�يطرة عسكرية هنا أو اىل حافة نقطة
عس�كرية هناك ،والقيام بالرمي القريب عىل أفرادها
محدثني بعض الخس�ائر يف األرواح.
ه�ذا ويف متابعة لهذا املوض�وع الحيوي يمكن القول
َ
تس�جل أنها صحت م�ن غفوة كانت
ان داع�ش وإن
تتلبس�ها ،لكنها لم تبلغ يف صحوتها مس�تويات ذات
تأثري يف س�احة القتال ،فما زال�ت األعمال التي تقوم
بها بس�يطة ال ترج�ح كونها قد تج�اوزت املعرقالت
الفعلية لعودة النش�اط خاصة م�ا يتعلق منها بأهم
عامل�ني وهم�ا التجني�د وامل�ال ،ففي العام�ل األول،
انحرست مس�تويات التجنيد لداع�ش عامليا ً اىل حدود
تقرتب من الصفر يف عديد من الدول التي أدركت أبعاد
اللعب�ة وأخذت تضيق كث�ريا ً عىل س�بل التجنيد ،ويف
العامل الثاني أي التمويل ،فإنها وكما تش�ري االخبار
م�ا زالت تترف بأموال جمعتها س�ابقا ً واحتفظت
به�ا مطمورة يف أماكن عدة ،وإن ه�ذه األموال بدأت
تتناقص بش�كل مؤثر وان ما تحصل عليه من أموال
جدي�دة ش�حيح جدا ً بع�د أن أدركت كثري م�ن الدول
الت�ي كانت تس�هل مرور األم�وال خط�ورة مرورها
واحتماالت انعكاس�ها الس�لبي عىل أمنه�ا فاندفعت
باتجاهات التجفيف .ويمكن القول أيضا ً إن الصحوة
م�ن تلك الغفوة ال يمكن عده�ا تطورا ً لصالح داعش
يف س�احة القت�ال ،وال تعود اىل ق�درات تمتلكها أصالً
وال اىل ق�درات جدي�دة أضيفت لها ،ب�ل وألن قلة من
أف�راد الجانب املقابل لها يف س�احة القتال اس�تهانوا
به�ا اىل ح�دود االس�رتخاء ،وقل�ة أخ�رى اس�تخفوا
به�ا بحدود غري معقول�ة تصل اىل الالمب�االة أدت اىل
نجاحه�ا يف تنفي�ذ أعمال ارهابية تحس�ب حتى اآلن
بس�يطة ،ال تؤث�ر يف نتائج ال�راع .والقول كذلك ان
التنب�ه والحيطة والحذر التي يف�رتض أن تتمتع بها
القوات األمنية والتحسب لكل االحتماالت هو السبيل
الوحي�د اىل إعادة داعش اىل غفوته�ا وربما اىل موتها
دون رجعة.
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

نظف أسنانك قبل مغادرة املنزل

حث أس�تاذ يف طب األسنان الناس عىل
تنظيف أس�نانهم قبل مغادرة املنزل يف
محاولة ملنع انتشار فريوس كورونا.
وقال مارتن آدي ،أس�تاذ طب األسنان
الفخ�ري بجامع�ة بريس�تول ،إن
معج�ون األس�نان يمك�ن أن يقلل من
ف�رص اإلصابة بامل�رض أو نره عن
طريق الفم.
وم�ع ذلك ،ح�ذر م�ن أن التأثري املضاد
للميكروبات ملعجون األس�نان يس�تمر
فقط من ثاث إىل خمس ساعات.
لذل�ك اق�رتح أن يق�وم الن�اس بتنظيف
أس�نانهم قبل الخروج للتأكد من التأثري
النش�ط ملعجون األس�نان إذا ما اتصلوا

طبق اليوم

صلصة البيتزا

هل تعلم

املقادير:
« تكفي  8اشخاص «  2 -ملعقة كبرية ( ملعقة الطعام ) زيت زيتون -
 3فص كبري ثوم مفروم -
 1ثمرة بصل متوسطة  ،مفرومة  2/1 -كوب كبري شوربة دجاج  2/1 -كيلو
طماطم مقطعة – ملح  -فلفل أسود مطحون -
رشة سكر  1 -ملعقة صغرية ( ملعقة الشاي ) زعرت -
 8ورقات ريحان مقطعة  -حرضي بيتزا ستافت كراست يف املنزل
خطوات التحضري:
يف اناء عىل نار متوسطة ُيسخن الزيت.
نضع الثومو البصل يف الزيت الساخن و ُيقلب املزيج ملدة من  5-4دقائق.
تض�اف الش�وربةاىل اإلناء و يقل�ب املزيج حتى تقل نصف كمية الش�وربة ثم
نض�ع الطماطم و امللح و الفلفل و الس�كر و الزعرت و الريحان و يقلب املزيج
جيدا.
تخفض درجة الحرارة و ترتك الصلصة عىل نار هادئة ملدة  30دقيقة.
أصبحت الصلصة جاهزة لإلستخدام يف البيتزا.

المتاهات

بأشخاص آخرين.وكتب آدي يف رسالة يف
صحيفة «تايمز»« :أكد العلماء ،عىل دور
قط�رات اللع�اب يف انتش�ار ،19-Covid
من أجل دعم أغطي�ة الفم واألنف .ومن
املدهش ،بالتايل ،عدم التأكيد عىل غس�ل

؟؟

أن عملية تصوير الطعام الذي تتناوله
وتنره ع�ىل أح�د مواق�ع التواصل
االجتماعي هو دلي�ل عىل وجود خلل
نفيس لديك.
من أكثر األعضاء التي تتأثر بعد رشب
املاء هي الكلية ،املخ ،الجلد.
الذي يعتقد في�ه الكثري من الناس أن
املخ هو الذي يشعر باأللم ألنه يحتوي
عىل مراكز الحس ،لك�ن الصحيح أن
املخ ال يشعر باأللم أب ًدا.
لو فقد املخ الدم من�ه ملدة  800ثانية
سوف يتعرض اإلنسان إىل اإلغماء.
ينصح برب كمية كافية من املاء كل
يوم لسامة املخ حيث أن املخ يحتوي
عىل .%80
القرنية ه�ي املكان الوحيد يف جس�م
اإلنسان الذي ال يصل إليه الدم.
يخربن�ا الكثري من األطب�اء أن أعقاب
القطن ق�د تؤدي إىل ثقب طبلة األذن،
لهذا ال ينصح األطب�اء بتنظيف األذن
من خال ه�ذه األعواد .يمكن أن يتم
عاج األس�نان دون الحاج�ة إىل فتح
الف�م ،ويك�ون ذلك من خ�ال وضع
قطعة من الثلج مكان األلم.
أن س�ماعات األذن م�ن أكث�ر األمور
التي تؤدي إىل تكاثر البكترييا يف األذن
لو تركت فيها ملدة ساعة كاملة.

األس�نان باملعج�ون كإج�راء فع�ال».
وأضاف« :يحتوي معجون األسنان عىل
نفس املنظفات املوجودة يف جل غسول
اليد املوىص به ضد فريوس كورونا .ويف
الواقع ،يس�تمر تأثري معجون األسنان
املض�اد للميكروبات يف الف�م ملدة ثاث
إىل خم�س س�اعات ،وبالتايل ،س�يقلل
الحمل الف�ريويس يف اللعاب أو اإلصابة
بالفريوس�ات التي تدخل الفم».وأشار
آدي إىل أن األش�خاص الذي�ن يري�دون
زي�ادة التأث�ريات الوقائي�ة إىل أقىص حد
يمكنه�م تنظيف أس�نانهم قبل مغادرة
املنزل ملمارس�ة الرياضة والتس�وق وما
إىل ذلك.

يمت�از ش�هر رمض�ان بمجموع�ة م�ن
الطقوس والع�ادات املوروث�ة منذ القدم
الكث�ري ،منه�ا م�ا يتعل�ق باألطعم�ة
والعزائ�م ،لك�ن يف حقيق�ة األم�ر قد
يتخل�ل ذلك بعض املبالغ�ة واإلرساف
ال�ذي يفس�د جم�ال االس�تمتاع بهذا
الشهر الفضيل.
يق�ول خب�ري التغذي�ة ،وج�دي نزيه:
توجد عادات خاطئة يف رمضان يجب
تجنبه�ا لتحقي�ق الهدف م�ن الصوم
ووقاية الجسم من األمراض املختلفة؛
فهن�اك بع�ض الع�ادات املبال�غ فيها

عادات خاطئة يف رمضان جتنبيها

التي يقوم بها الكثري من الناس ،فتجنبي
تكرارها سواء يف ش�هر رمضان أو غريه
م�ن باق�ي ش�هور الس�نة ،باإلضافة إىل

رشكة تصنع كاممات من جلود الثعابني

انت�رت يف اآلونة األخ�رية كمامات
للوج�ه صنعت من جل�د الثعابني يف
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة ،األمر
ال�ذي أثار ردود فعل متباينة بش�أن
اإلق�دام ع�ىل ه�ذه الخط�وة يف ظل
الظروف االس�تثنائية التي يعيش�ها
العالم بس�بب تفيش وب�اء كورونا.
وقال بري�ان وود ،مالك رشكة «All
 »American Gatorلصناعة منتجات
من جل�ود الثعابني« :س�يتعني عىل
الناس تغطية وجوههم هذه األيام،
ولس�وء الح�ظ ،قد يس�تمر الوضع
لف�رتة أط�ول مم�ا كن�ا نتخي�ل».
وأض�اف مال�ك الركة الت�ي تتخذ
من والية فلوري�دا مقرا لها« :بعض
الناس يريدون الظهور بأزياء مميزة
حتى خال ف�رتة تفيش الوباء ،لذلك

بعض النصائ�ح للمراهقني للتخلص من
تلك السلوكيات الخاطئة يف شهر رمضان
املبارك.
إهدار الوقت يف مشاهدة التلفاز
ال يصح ع�ىل اإلطاق املبالغة يف إهدار
الوقت أم�ام التلفاز ملش�اهدة برامج
الرتفيه واملسلسات ،وإضاعة ساعات
رمض�ان الثمينة واملح�دودة يف التنقل
بني القنوات الفضائي�ة؛ علي ِك اغتنام
وقتك قدر املس�تطاع يف أداء العبادات،
ً
خاصة أنه بإمكان�ك متابعة كل هذه
الربامج واملسلسات يف ما بعد.

عدم انتظام ساعات النوم
كث�رة الس�هر والن�وم لس�اعات متأخرة
يس�بب بع�ض الخلل يف س�اعة الجس�م
البيولوجي�ة؛ م�ا يتس�بب يف الش�عور
باإلرهاق والتعب خال س�اعات الصيام،
لذا ما علي ِك س�وى ضبط املنبه عىل موعد
السحور وصاة الفجر.
اإلفراط يف تناول الطعام
عىل الرغم من أن شهر رمضان هو شهر
الصوم؛ فإن العديد م�ن البيوت تضاعف
ً
خاصة يف العزائم لتحضري
كميات الطعام
سفرة غنية بأصناف الطعام والحلويات.

الكلمة المفقودة

أري�د أن أقدم لهم خيارات» ،وفق ما
نقل موقع «يو إس نيوز» األمريكي.
والكمام�ات الجدي�دة مصنوع�ة
م�ن جل�د ثعب�ان يس�مى «الثعبان
البورم�ي» ،وهو نوع م�ن الثعابني
املعروفة براس�تها يف الغابات التي
تنتر فيها.ويقول الخرباء إن قناع
الوج�ه املصنوع من جل�د الثعبان ال
يوفر حماي�ة مقارنة مع الكمامات
العادية األخرى ،لكن س�عره يفوق
بالطبع أس�عار الكمام�ات األخرى.
وبينم�ا يؤك�د الخ�رباء أن تصمي�م
الكمامات بمثل هذه املواد قد يكون
غري صحي ع�ىل اإلطاق ،يقول وود
إن�ه يج�ري محادثات م�ع موردي
فاتر ويفكر يف استخدام القماش يف
األقنعة الجلدية التي ينتجها.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزي�زي ب�رج الحمل،يمكنك إح�راز التق ُدم إذا
قمت بالتحول من األس�اليب القديمة املعروفة
إىل أخ�رى جدي�دة ،وس�وف يس�اعدك ذلك عىل
النج�اح يف مس�تقبلك املهن�ي .ق�د تج�د دعمًا
غري متوقع من الزم�اء املتفتحني فيما يخص
أسلوب جديد.

امليزان
عزيزي برج امليزان،ال تندهش اذا شعرت اليوم
بأن�ك متوعك الصح�ة ،يسء املزاج ومش�وش.
يفض�ل أن ت�رى ما الخط�ب واالعتن�اء ببدنك.
ستعيش فرتات تملؤها الحيوية واالرتخاء.

الثور
عزي�زي ب�رج الث�ور،كل يشء س�هل يف الوقت
الحايل وأنت تس�تمتع ً
حقا باألم�ور التي تقوم
بها .س�وف ترتك ً
أيضا ورائ�ك أثر من الجاذبية
اإليجابية .ال تتعجب عندما يقرتب منك من هم
حولك ويبوحون لك بأفكارهم.

العقرب
عزيزي برج العقرب،أنت تحمل حماً ثقياً من
املشكات؛ ابدأ بتخفيف األثقال عن كاهلك ،وإال
فس�وف تس�تمر املصاعب يف الزيادة .يجب أن
تصل إىل اس�رتاتيجية يف التعامل مع التحديات
املهني�ة والخاص�ة ب�دون إضاع�ة الكث�ري من
الطاقة يف نفس الوقت.

اجلوزاء
عزي�زي ب�رج الج�وزاء،يف الوقت الح�ايل ،يبدو
أن حجم املش�كات يف تزايد ،ولك�ن يجب أن ال
تطغ�ى املش�كات علي�ك .فقط عندم�ا تواجه
مشكلة واحدة تلو األخرى سوف تبدأ يف الشعور
بالسعادة مرة أخرى.

القوس
عزيزي برج القوس،العديد من األشياء ال تسري
كم�ا ينبغ�ي ،فتواج�ه عراقيل أينم�ا توجهت
ويبدو أن الجميع يعمل ضدك .حاول أن ترتيث
أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل
معها كونها تحديات.

السرطان
عزيزي برج الرسطان ،الي�وم أنت متفق أخ ً
ريا
م�ع ذات�ك ،وه�ذا يتض�ح لآلخرين م�ن خال
س�لوكك .يف العمل ،س�وف يطلب من�ك الزماء
النصيح�ة ،وكذلك الح�ال يف حيات�ك الخاصة.
تأكد من االحتفاظ بالتوازن بني األخذ والعطاء
حتى تتمكن من االستفادة من الصداقات.

اجلدي
عزي�زي ب�رج الجدي،ي�ُتنب�أ باق�رتاب وق�وع
مش�اكل غ�ري متوقع�ة وتحفي�زك ع�ىل حلها
أصعب م�ن املعتاد ،فا تيأس وأعثر عىل بدائل.
تس�اءل ً
أيضا إىل أي درجة س�تأثر تلك املشاكل
سلب ًيا عليك شخصياً.

االسد
عزيزي برج األس�د ،س�وف يكون لديك س�ب ًبا
ً
مس�رتيحا مع العالم
جي ًدا لكي تفرح ،وتكون
م�ن حول�ك ويف مزاج مناس�ب لاحتف�ال بهذا
اإلحس�اس .جميع املقابات ،س�واء مع زماء
العمل أو العائلة ،سوف تكون مجدية للغاية.

الدلو
عزي�زي برج الدلو،الوقت مناس�ب ج ًدا لجميع
العاقات الش�خصية ،س�واء كان�ت جديدة أو
قديم�ة .س�وف تجد عملي�ات التواصل مع من
حولك ملهمة وغنية ألفكارك الخاصة.

العذراء
عزيزي برج العذراء،ال يبدو أن جبال املشكات
واالضطراب�ات اليومي�ة يف طريقها إىل التايش.
كن حازمً ا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم،
وإال قد تعاني من انتكاسات دائمة .وازن األمور
بعناي�ة ،وفكر يف األهداف الت�ي تريد تحقيقها
عن جد وتلك التي يجب التغايض عنها.

احلوت
عزي�زي ب�رج الحوت،تتزاي�د املش�اكل الت�ي
تصادفها يف مس�ارك ،ولذلك اح�رص عىل عدم
نف�اذ مواردك البدنية والنفس�يةَ .
تأن يف تحديد
املش�اكل الت�ي تمث�ل ً
حق�ا إعاقة يف مس�ارك
وتس�تحق التفك�ري فيه�ا وتكري�س طاقتك يف
مواجهتها.
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عبطان ودرجال يبحثان كيفية
النهوض بقطاعي الشباب والرياضة

احتاد الكرة :استئناف الدوري املمتاز يتطلب دع ًام حكومي ًا
المستقبل العراقي /متابعة
عقدت الهيئة التطبيعية ،اجتماعا َ تش�اوريا ً
مع عدد م�ن مدربي الدوري املمتاز بحضور
االٔم�ن الع�ام ،محم�د فرح�ان ،وع�دد من
ر ٔوساء اللجان.
وتمت ،خالل االجتماع ،مناقش�ة العديد من
االٔم�ور الفنية التي تخص املس�ابقة يف حال
اس�ت ٔينافها يف املوع�د االف�رايض ال�ذي ت�م
تحديده يف الثالث من تموز املقبل.
وأك�د ر ٔيي�س التطبيعية ،اياد بني�ان يف بيان
التح�اد الك�رة أن «تحدي�د املوعد ج�اء بنا ًء
عىل مخاطب�ة االتحاد االٓس�يوي لالتحادات
الوطني�ة بالقارة برضورة اعالمهم بمواعيد
عودة املنافسات».
وش�دد ع�ىل ان «ا ٕقام�ة ال�دوري يف موعده
االفرايض الب�د ان يكون مدعوم�ا بموافقة
الحكومة ،وبتوف�ر ا ٕالجراءات الوقا ٔيية التي
سيتم العمل عليها بالتعاون مع خلية االٔزمة
ووزارة الصح�ة ،وكذل�ك وزارة الداخلي�ة
لتسهيل تنقل الفرق».

سالمة الجميع.
وس�تواصل الهيئ�ة التطبيعي�ة اجتماعاتها
الدوري�ة م�ع جمي�ع أصح�اب الش�أن
واالختص�اص م�ن أج�ل
الوص�ول ا ٕىل الحلول
املناسبة واملثالية
إلقام�ة دوري
منظم.

واس�تمع اعض�اء التطبيعية واللج�ان لكل
الطروح�ات واملقرح�ات الت�ي تص�ب يف
مصلح�ة خروج املس�ابقة بأفض�ل صورة،
والركي�ز ع�ىل االهتم�ام بتطبي�ق رشوط
الس�المة للجميع ،وضوابط عودة املنافسة
بشكل مالئم.
ورحب مدربو االٔندي�ة املتواجدة يف االجتماع
بع�ودة الدوري كونه يص�ب بمصلحة الكرة

إعالن موعد هناية املوسم
يف إيطاليا

العراقية ،واملنتخب الوطني تحديداَ ،الذي
تنتظره اس�تحقاقات مهمة ،أبرزها
التصفي�ات االٓس�يوية املزدوج�ة،
وطالب�وا التطبيعي�ة بااللت�زام
باملوع�د االف�رايض النط�الق
ال�دوري ،وع�دم ا ٕلغائ�ه ،مع
تطبيق االٕج�راءات الصحية
والوقا ٔيي�ة للحف�اظ ع�ىل

المستقبل العراقي /متابعة
استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يف مكتبه،
وزير الشباب والرياضة االسبق عبد الحسن عبطان.
وذك�ر بيان للوزارة ان عبطان «قدم التهنئة للوزير

ريال مدريد هيدد زيدان
بسيف بوكيتينو

يوفنتوس يرفض طلب برشلونة
المستقبل العراقي /متابعة
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إيطالي�ة ،ع�ن رف�ض نادي
يوفنتوس طلب نظره برشلونة ،بإجراء صفقة تبادلية،
خالل فرة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وذك�ر موقع «كالتش�يو مركات�و» ،أن الصفقة املش�ار
إليه�ا تتعل�ق بالبوس�ني مرالي�م بيانيت�ش ،نج�م خط
وس�ط يوفنتوس ،الذي يرغب برشلونة يف ضمه يف املوسم
الجديد.
وأض�اف أن برش�لونة عرض العبه التش�ييل أرتورو فيدال

المستقبل العراقي /متابعة
ً
اجتماعا جدي ًدا ،لبحث
عق�د االتحاد اإليطايل لكرة الق�دم،
س�بل عودة الدوري إىل الحياة عق�ب أزمة فروس كورونا
املستجد.
ً
ووفقا لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا» ،فإنه االتحاد قرر
استئناف دوري الدرجة األوىل ( )Serie Aوالثانية والثالثة،
بينما لن يتم استئناف دوري الدرجة الرابعة.
وأشارت إىل أنه تم منح دوري الدرجة األوىل فرصة إلكمال
النس�خة الحالي�ة حتى  20أغس�طس /آب املقب�ل ،بينما
حدد موعد انتهاء املوسم الذي سيكون يوم  31من الشهر
نفسه ،لضمان ختام بطولة كأس إيطاليا.
وأوضحت الشبكة اإليطالية أن حل إقامة تصفيات إلنهاء
املوسم الحايل ليس مستبع ًدا حتى اآلن.
وقالت إنه تم تحديد  1س�بتمرب /أيلول املقبل لبدء املوسم
الجدي�د يف إيطاليا ،حيث يمكن للمباري�ات أن تقام عقب
هذا التاريخ.

أب�رز م�درب منتخب بلجيكا ،اإلس�باني روبرت�و مارتينيز،
طموحات�ه يف الف�رة املقبل�ة ،بعدما جدد عق�ده إىل ما بعد
موندي�ال قط�ر  .2022وق�ال مارتيني�ز يف مؤتمر صحفي
اف�رايض نظمه االتح�اد البلجيك�ي لكرة الق�دم ،األربعاء،
لإلعالن رسميا عن تمديد عقد املدرب اإلسباني حتى :2022

المستقبل العراقي /متابعة
المستقبل العراقي /متابعة

هل يخطط سان جرمان لضم كريستيانو
رونالدو؟
ل�م ي�ردد ن�ارص الخليفي باريس س�ان
جرم�ان يف الثن�اء ع�ىل نج�م يوفنتوس
األول كريس�تيانو رونال�دو ،فيم�ا يوحي
بأن ه�ذه الترصيحات تمهيد لفتح الباب
أم�ام انتقال الربتغ�ايل إىل فريق العاصمة
الفرنسية.
فف�ي مقابلة خ�ص بها مجل�ة «فرانس
فوتبول» ،ونقلت بعض مقتطفاتها مجلة
«ش�بورت بيل�د» األملانية ،ق�ال الخليفي:
كريستيانو رونالدو هو نموذج يحتذى به
لجميع الرياضين يف املستقبل» ،وأضاف:
«أنا معجب بإرادته القوية».
تطور دائم
ً
قائ�ال إن ما يثر إعجابه بش�كل
وواصل
كب�ر يف النج�م الربتغايل هو «الس�عي إىل

وقع ل�وكاس بيتش�يك مدافع فريق
بوروس�يا دورتمون�د األملان�ي ع�ىل
تمدي�د عق�ده م�ع الن�ادي ،الي�وم
األربعاء.
وق�ال ماي�كل زورك املدي�ر الريايض
لدورتموند اليوم« :لوكاس بيتش�يك
قائ�د ف�ذ يف فريقنا كما أن�ه يف حالة
بدنية مرتفعة».
وس�يواصل بيتش�يك مس�رته م�ع
دروتمون�د لع�ام إضايف ،األم�ر الذي
ربم�ا س�يقوده العت�زال اللعب�ة يف
.2021

كش�ف تقرير صحف�ي إنجليزي ،عن الحال�ة الوحيدة التي
س�تدفع إدارة ريال مدريد لالستغناء عن زين الدين زيدان،
املدير الفني للمرنجي ،يف نهاية املوس�م الحايل.وعاد زيدان
لقي�ادة ري�ال مدريد م�رة أخرى يف ش�هر م�ارس من عام
 ،2019بع�د إقالة املدرب األرجنتيني س�انتياجو س�والري
بس�بب س�وء النتائ�ج والخروج م�ن دوري أبط�ال أوروبا
مبكرًا عىل يد أياكس أمسردام.وحسب صحيفة «إيفينينج
س�تاندرد» الربيطاني�ة ،فإن ري�ال مدريد مه�دد بالخروج
خايل الوفاض دون أي بطولة هذا املوس�م للعام الثاني عىل
الت�وايل ،وإذا لم يفز زيدان بأي لقب يف نهاية املوس�م ،فإن
ريال مدريد سيوجه له الشكر وسيضطر إلقالته.وودع ريال
مدريد كأس إس�بانيا أمام ريال سوس�يداد ،كما خرس لقاء
ذهاب دور ال� 16لدوري األبطال عىل ملعبه أمام مانشسر
سيتي ،ويحتل املركز الثاني يف ترتيب الليجا خلف برشلونة.
وأوضح التقرير أن املدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو،
املدير الفني الس�ابق لتوتنهام ،يمك�ن أن يحل محل زيدان
م�ع بداية املوس�م املقب�ل.وال يش�غل بوكيتين�و حال ًيا أي
منص�ب ،بعد إقالته من تدريب توتنه�ام يف نوفمرب املايض،
ليحل محله جوزيه مورينيو ،ومنذ ذلك الحن ،ارتبط اسمه
بتدريب ريال مدريد وباريس سان جرمان ونيوكاسل.

«أعتق�د أن كل يشء أصب�ح جاهزا ل�رك إرث عظيم يف كرة
الق�دم البلجيكية».وس�يقود املدرب اإلس�باني ( 46س�نة)
«الش�ياطن الحم�ر» يف كأس األمم األوروبي�ة التي تأجلت
لعام  ،2021بسبب فروس كورونا ،ثم يف كأس العالم 2022
بقطر.وأض�اف املدرب« :أنا س�عيد للغاي�ة ألن هذا مرشوع
طموح للغاية» ،مربزا أن لديه «ش�عور بأن املهمة لم تكتمل
بع�د» يف بلجيكا.وت�وىل مارتيني�ز اإلدارة الفني�ة للمنتخ�ب

إريكسن :كنت الفتى السيئ
يف توتنهام

المستقبل العراقي /متابعة

ع�ىل يوفنت�وس ،يف محاول�ة أخ�رة إلبقاء احتم�ال إتمام
الصفقة التبادلية مع بيانيتش عىل قيد الحياة.
وتابع املوقع أن بيانكونري رفض عودة فيدال ،بل ورفض
ً
أيض�ا ض�م إيف�ان راكيتيت�ش يف س�بيل الس�ماح برحيل
بيانيتش ،مشرة إىل أن يوفنتوس سيسمح برحيل البوسني
يف حالة واحدة فقط وهي ضم آرثر ميلو.
يذك�ر أن فيدال س�بق ل�ه أن لعب بقمي�ص يوفنتوس ملدة
 4مواس�م ب�ن عام�ي  2011و ،2015ت�وج خاللها بلقب
ال�دوري اإليطايل  4م�رات ،ووصل إىل نهائ�ي دوري أبطال
أوروبا.

دورمتوند يؤجل اعتزال بيتشيك بعقد جديد

المستقبل العراقي /متابعة

ويخوض بيتشيك « 34سنة» موسمه
العارش مع دورتموند الذي انتقل إليه
قادما من هرتا برلن.
وفاز بيتش�يك بلقبي البوندسليجا يف
 2011و 2012بجانب كأس أملانيا يف
 2012و.2017
وكان الالع�ب البولن�دي ين�وي يف
األس�اس االعت�زال بنهاي�ة املوس�م
الح�ايل ،ال�ذي تأج�ل بس�بب وب�اء
فروس كورونا ،وس�يتم اس�تكماله
من دون جمهور.
ولعب بيتش�يك  335مباراة تنافسية
م�ع دورتمون�د وخ�اض  66مباراة
دولية مع املنتخب األملاني.

مدرب نيامر يكشف مدى جاهزيته

كشف ريكاردو روزا ،املعد البدني الخاص لنيمار دا سيلفا،
نجم باريس سان جرمان ،طريقة تجهيز الالعب الربازييل
خ�الل فرة الحجر الصحي ،يف ظ�ل تفيش فروس كورونا

مارتينيز :مهمتي مع بلجيكا لـم تكتمل بعد

المستقبل العراقي /متابعة

بتسلمه املنصب راجيا ً له التوفيق والسداد يف مهامه».
وأضاف البي�ان انه «تم خالل اللقاء تن�اول األمور التي
تخص القطاعن الش�بابي والري�ايض وكيفية االرتقاء
بهذي�ن القطاعن املهمن من أجل خدمة العراق يف هذه
الظروف الصعبة».

التحسن يوميا ً وهو ما يستمر يف تحفيزه
ودفعه إىل أقىص حد» ،وأردف« :يف كل عام
يظه�ر تصميمه الفريد وقوة ش�خصيته
غر العادية».
وأف�ادت مجل�ة «ش�بورت بيل�د» ب�أن
ترصيحات رئيس باريس س�ان جرمان،
ن�ارص الخليف�ي ،تظه�ر أن كريس�تيانو
رونالدو يتمتع بتقدير خاص داخل أروقة
نادي العاصمة الفرنسية.
وكانت تقارير صحفية سابقة ،قد كشفت
أن النادي الباري�ي مهتم بالحصول عىل
خدمات كريستيانو رونالدو ،حيث يتوفر
باريس س�ان جرم�ان عىل ق�درة مالية
كبرة ،تمكنه من الظفر بخدمات أحس�ن
الالعبن يف عالم كرة القدم.
يشار إىل أن كريستيانو رونالدو (35عاماً)
أك�د يف أكثر م�ن م�رة أن كل يشء وارد يف
كرة الق�دم ،وأنه يعت�زم مواصلة الالعب
حتى بلوغه سن ال� .40

البلجيك�ي يف ع�ام  ،2016خلف�ا مل�ارك فيلموت�س ،بعدما
درب فرق�ا إنجليزية وويلزية مث�ل إيفرتون وويجان أتلتيك
وسوانزي س�يتي.وقاد املدرب اإلسباني ،منتخب بلجيكا إىل
املركز الثالث «التاريخي» يف كأس العالم  2018يف روسيا.
ويف  43لق�اء م�ع منتخب بلجيكا ،حق�ق مارتينيز  34فوزا
بينما تعادل  6مرات ،وخرس يف  3مباريات.
وبسؤاله عن ارتباطه يف السنوات األخرة بتدريب أندية مثل

املس�تجد .وق�ال روزا يف مقط�ع فيدي�و« :نيم�ار يتدرب
ً
صباحا ومس�ا ًء ،ويقوم بتمارين متنوع�ة ،ويلتزم بنظام
غذائ�ي صحي ،ألننا ال نعلم موعد اس�تئناف التدريبات أو
املباري�ات» .وواصل« :كما يقوم نيم�ار بتدريبات لتقوية
العض�الت ،يف صالة األلع�اب الرياضية ،ويلع�ب مباريات

ريال مدريد أو برش�لونة ،رد املدرب اإلس�باني« :لم يكن
الوقت مناس�با وأعتقد أن عالقتنا (مع منتخب بلجيكا)
يجب أن تذهب إىل أبعد من ذلك».
ويف نف�س املؤتم�ر الصحف�ي ،أوض�ح العض�و املنتدب
باالتح�اد بي�ر بوس�رت أن مارتيني�ز «أكث�ر م�ن مدرب
للش�ياطن الحمر» ،مشرا إىل أنه أيضا «الرجل الذي سيعد
الجيل املقبل للتألق عىل الصعيد الدويل».

فان نيستلروي :ترصحيات كابيلو غري صحيحة
المستقبل العراقي /متابعة
رد الهولن�دي رود ف�ان نيس�تلروي نجم
ري�ال مدري�د الس�ابق ،ع�ىل ترصيحات
مدربه يف صفوف املرنجي فابيو كابيلو،
التي أدىل أخرا ،وسببت جدال واسعا بشأن

سلوكيات بعض الالعبن يف الريال يف تلك
الف�رة.وكان كابيل�و قد رصح لش�بكة
«س�كاي س�بورتس»« :ذات م�رة قال يل
ف�ان نيس�تلروي ،غرف�ة تغي�ر املالبس
تنبعث منه�ا رائحة الكحول».ونرش فان
نيس�تلروي عىل حس�ابه الشخيص عىل

توير« :يف ضوء بعض الترصيحات
التي أدىل بها كابيل�و ،مدع ًيا أنني
قل�ت ذات م�رة أن غرف�ة تغير
املالب�س تنبعث منه�ا رائحة
الكحول ،أريد أن أنكر تماما
هذه الترصيحات».

بايرن ميونخ ينهي مسلسل جتديد نوير
المستقبل العراقي /متابعة
أعل�ن باي�رن ميون�خ رس�م ًيا ،تجدي�د
عقد حارس�ه األملان�ي مانوي�ل نوير ملدة
موس�من جديدين ،بعد ش�وط طويل من
املفاوضات.
وكان م�ن املفرض أن ينته�ي عقد نوير
مع باي�رن بنهاية املوس�م املقبل ،قبل أن
ينجح النادي يف اإلبق�اء عليه حتى صيف

.2023
وق�ال كارل هاين�ز رومينيج�ه ،الرئي�س
ً
تعليقا عىل تجديد
التنفيذي لبايرن ميونخ،
عقد نوي�ر »:بايرن ميونخ س�عيد للغاية
ومرت�اح ألن مانويل م�دد عقده حتى 30
يونيو /حزيران  ،2023هو أفضل حارس
مرمى يف العالم ،وقائدنا».
ً
قائال« :يف أس�ابيع
من جانب�ه علق نوير،
اإلغالق املاضية بس�بب ف�روس كورونا،

لم أرغب يف اتخاذ قرار ،ألن ال أحد كان
يع�رف إن كانت األمور ستس�تمر مع
كرة القدم يف البوندس�ليجا أو ال ومتى
وكيف».
وأض�اف« :كان م�ن املهم بالنس�بة يل
أن أس�تمر يف العمل مع مدرب حراس
املرمى ،اآلن وبعد اس�تئناف املوس�م،
أتطل�ع إىل املس�تقبل بتف�اؤل كب�ر،
وأشعر براحة شديدة وأنا هنا».

للكرة الطائرة عىل الرمال ،ولقاءات أخرى مصغرة للحفاظ
عىل حساس�ية امللعب» .وأكد الربازي�يل أن نتائج الربنامج
التدريب�ي لنيمار «جيدة للغاي�ة» ،مضيفا أن األخر جاهز
للع�ودة إىل فرنس�ا ،يف أي موع�د ،وال يحت�اج وقتا طويال
ليكون مستعدا للمشاركة يف املباريات الرسمية.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2144الخميس  21آيار 2020

مساحة للرأي

امـضـاءات

رياض هاني بهار

سما حسن

الـبـرنـس

دور مواقع التواصل االجتامعي بمنع اجلريمة

ُ
ٌ
طويلة م�رّت ،قبل أن أكتش�ف مقدار حبِّ ج ِّدي ألمِّ �ي يل ،وكيف كان
س�نوات
ُ
ُي ْؤ ِثرُني عىل جميع األحفاد .قد تميض حياتك ،وأنت ال تعرف مش�اعر اآلخرين
نح�وك ،وقد تعرف ،وال تفيهم َّ
حقهم .وهذه كارثة ،وس�ينالك تأنيب الضمر،
يف م�ا بع�د ،ويالزمك ما حيي�ت ،فدائمًا هناك الحكاية الصغ�رة املعتادة يف كلِّ
بي�ت ،األمُّ الت�ي ُت ْؤ ِثر ً
ابنا ع�ىل األبن�اء ،أو األب الذي يقرِّب من�ه أصغر األوالد،
ٌ
َّ
ْ
بصدر رحب .وهناك
الغ�رة قلوب اآلخرين ،وقلة من يتقبَّلون ذلك
فيما تنهش
ٍ
الجد ،أو الج َّدة؛ فاكهة البيوت العربية ،حيث ُيميض أحدهم ،أو االثنان م ًعا ،ما
ّ
تبق�ى لهما من عمر يف البيت ،ويش�اركان الوالدي�ن يف تربية األحفاد ،ويف هذه
الفرتة القصرة ،بالذات قبل أن يرحالّ ،
كنا نعيش أجمل حالة لجو ٍء يف التاريخ،
ٌ
ٌ
طويلة
س�نوات
ح�ني نحتمي بظه�ر الجد ،أو الج ّدة ،م�ن عقاب األم ،أو األب.
ُّ
يخصني
م�رّت ،قب�ل أن أعرف أن ج ّدي ألمِّ �ي كان يحبُّني حبًّا جمًّا ،وق�د كان
بأش�ياء بس�يطة؛ ألنه كان فقرا ،ولكني كنت أحبُّ هذه األشياء التي تم ِّيزني
ع�ن باق�ي إخوتي ،وعن باق�ي األحفاد .ولك�ن بعد مرور س�نوات عىل وفاته،
ً
خروف�ا صغ ً
روت يل ِّ
را؛ حتى إذا ما كرب،
س�يدة م�ن قرابتنا أن ج ِّدي كان ير ِّبي
ذبحه صبيحة عيد األضحى ،وحني يس�لخه ،ويفتح بطنه ،فهو يس�حب قلبه
م�ن بني األحش�اء ُّ
ويلفه ،ويقول :القل�ب للقلب .ويقصدني أن�ا بذلك ،فيحمل
ُّ
وتدس�ه أمِّ ي يف
القل�ب ،وبع�ض اللحم ،إىل بيتن�ا ،ويناوله ألمِّ ي من دون كالم،
ال�رباد ،ولم أكن أعلم أنني قلبُ ج ّدي ،حتى وق�ت قريب .إذن يف ِّ
َّ
كل بيت ،هناك
الربن�س الذي يحت�ل القمَّة يف املحبَّة ،والربنس هو اللفظ�ة العامِّ ية لكلمة أمر
باإلنكليزية .ولكن هناك الحقد عىل الشخص املميَّز ،يف ِّ
كل زمان ومكان ،ولذلك
ً
مفاجئة قصة املسلسل الذي يعرض يف رمضان الحايل «الربنس» ،والتي
ليس�ت
ٌ
ُ
قصة م�ن القرآن الكريم ،مع
التواصل االجتماعي ،وهي
تداوله�ا ُروَّاد مواق�ع
إضافة ملسات ،مثل البهارات ،تريض ذوق الجمهور ،هذه األيام .وقد أق َّر مؤلِّ ُف
أن القصةً ،
العم�ل ومخرجه ،محمد س�اميَّ ،
فعال ،مأخوذة من قصة يوس�ف
عليه الس�الم ،حي�ث آثره أبوه يعقوب عىل باقي إخوت�ه ،والنتيجة أنهم كادوا
ل�ه ،وأَلْ َقو ُْه يف غيابة الجُ بِّ  ،ثم دارت به األي�ام؛ فلم يمت ،كما ّ
َّ
وتمنوْا،
توقعوا،
بل أصبح ملك مرص ،وساعدهم ،حني ساء ُ
حالهم .ال أحد يعرف رسَّ «الربنس»،
يف كل بيت ،ولكنه موجود ،وقد قال الرس�ول ،صىل الله عليه وسلم« :اللهم هذا
َقس�مي فيما أمل�ك ،فال تؤاخذني فيم�ا ال أملك» ،فاإلنس�ان ،بالطبع ،ال يملك
ُّ
يخصان
قلب�ه ،وال مش�اعره .ولذل�ك األب واألم مهما ح�اوال أن يعدال ،فهم�ا
أح�د األبناء باملحبَّة الزائدة ،وغالبا ما يك�ون ذلك لألكرب ،أو األصغر َّ
املدلل ،وقد
ً
حارضا ،عند ِّ
كل طلب،
يكون لالبن الذي يمتاز بال�ذكاء والفطنة ،ويك����ون
ويتعامل مع والديه ،ومع الجميع ،منذ صغره ،عىل أنه كبر .وبالتايل ،هو كما
أي َّأنن�ي أقوم ِّ
كان�ت تصفني ج ّدتي بأنني «أبلِّل ريقها»ْ ،
بكل ما تريد ،بمجرَّد
ِّ
وتفس ،فأنا
أن تش�ر ،أو بلمح ٍة من عينها ،وم�ن دون أن أتعبها؛ لكي ترشح
َّ
َّ
بالطبع أعرف مكان اإلبريق َّ
الحافة الذي ترشب منه ،وتخفيه
املشقق
الفخاري
ً
أصواتا أحفظها ،حتى
عن أف�واه األحفاد ،تحت رسيرها املعدني الذي ُيص�در
الي�وم ،حني تتقلَّب فوقه ج ّدت�ي ،ويخربني أنها ُّ
تغط يف نوم عميق ،أو أنها عىل
وشك أن تستيقظ.

تش�ر بع�ض االحص�اءات ان اكث�ر من أربع�ة مليارات ش�خص ح�ول العالم
يس�تخدمون مواق�ع التواصل االجتماع�ي ،أي ما يعادل  50يف املئة من س�كان
العالم ،كما إننا نقيض يف املتوس�ط نحو س�اعتني يوميا يف تصفح هذه املواقع
والتفاع�ل من خاللها ،وذل�ك وفقا لبعض الدراس�ات الحديث�ة .ويمكن القول
إن هن�اك نحو نصف مليون تغريدة وصورة تنرشان عىل موقع س�ناب تش�ات
للمحادثة كل دقيقة .اما إحصاءات التقرير الرقمي الس�نوي الصادر عن مركز
االع�الم الرقم�ي يف ش�باط  2019يش�ر ان عدد مس�تخدمي مواق�ع التواصل
االجتماعي يف العراق بلغ  19مليون شخص ،اي  %48من عدد السكان .لقد تغر
العالم بشكل كامل منذ بزوغ منصات التواصل االجتماعي يف هذا العقد األخ��ر،
والكل انتبه إىل قوة التأثر الهائلة لتلك املنصات عىل سلوك البرش ،عىل الصعيدين
املهني والشخيص ،وعىل عالم الجريمة كذلك ،فهي غرت طبيعة التفاعالت حول
العال�م ،بل أصبحت األداة الرئيس�ية إلدارة العمليات االجتماعية بش�كل مكثف
ومذه�ل ،فهي لديها القدرة ع�ىل النقل اآلني لألخبار واألحداث إىل عدد هائل من
البرش ،وتتي�ح لهذا العدد الهائل كذلك فرصة للتعليق عىل تلك األخبار واألحداث
والنقاش حولها وتبادل األفكار .أدركت األجهزة األمنية بالدول املتقدمة أن هناك
فرصة غر مس���بوقة يف اس���تخراج معلومات قيمة من املحتوى املبعثر عىل
الش�بكة ،يخدم بالضبط احتياجاتهم ،ويكون املرش�د إلعادة ضبط سياساتها
ولي��س إىل ه��ذا الحد فقط ،ب��ل تعاظم��ت القدرات التكنولوجي��ة للتحليل
ومراقبة الش���بكات لدرجة أنه أصبح باإلمكان تفهم الس�لوك الفردي لألفراد
يف التفاعالت ،وال س�يما الس�لوك الجماعي للمجتمعات الخاصة ،وبل إىل درجة
التوقع والتنبؤ بهذا السلوك ،ومن ثم القدرة عىل التدخل يف تغير هذا الحتياجات
ً
املؤسس�ة السلوك وتوجيهه يف املس�تقبل طبقا ومن هنا بدأ س��باق محم��وم

بني علماء دراس���ة وتحليل الشبكات االجتماعية لفهم عمل تفاعالت الشبكة
وإمكانات التأث��ر عليها ،وما اتجاهات األف��راد والكيانات داخلها .أصبح علم
تحليل ش��بكات التواصل االجتماعي والتي تسمح لرجال إنفاذ القانون بشكل
أس���ايس أو تكاميل (باإلضافة لألدوات التقليدية) من تحديد طبيعة وش��كل
العالقة بني األش�خاص يف الجماعات اإلجرامية واملش���تبه بهم ،فق��د تكون
األدوات التقليدية يف تحليل التكوين البنائي للش��بكات اإلجرامية غر دقيقة أو
تنقصها بعض أو كثر من التفصيالت؛ ألن املجتمعات وبخاصة اإلجرامية منها
لج�أت للتواصل فيما بينها إىل اس�تخدام يف التواصل مع ًش���بكات التواص��ل
االجتماع�ي ،ب�ل وأيض��ا عمالئه�ا واملس���تهلكني .لذا فقد أصب�ح موضوع
وعلم تحليل مواقع التواصل االجتماعي محل اهتمام كبر من علماء التس�ويق
والعلوم اإلنس�انية واالجتماعية وم�ن ثم أجهزة مكافحة الجريمة ،وال س�يما
تتبع الش�بكات اإلجرامية واإلرهابية يكون محل اهتمام أجهزة البحث الجنائي
والش��غل ًفدائما الش��اغل لها هو استكش��اف أعضاء الجماع��ة اإلجرامية
أو اإلرهابي�ة ،ودور نش�اط كل عضو فيها ،كما يكون مح�ل اهتمامها من هم
األعض�اء املؤثرون يف الجماع�ة وحلقات االتصال واملراك�ز القيادية ،ويف بعض
األحيان من هو املحرك للمجموعة أو القائد لها .كما يهتم فريق البحث يف تحديد
املس��ؤول املايل للمنظمة.

كـاريكـاتـير

اإلصابة بنزالت الربد تعزز مناعتنا ضد فريوس كورونا!

نجدة بغداد تقبض عىل ( )42خمالف ًا لتعليامت حظر التجوال

بغداد  /املستقبل العراقي
اعلن�ت مديري�ة نجدة بغ�داد ،أم�س االربعاء،
القبض عىل  42مخالفا ً لتعليمات اوقات حظر
التجوال يف العاصمة.

وقالت املديرية يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه ،ان «مفارزها تمكنت من القبض
 42ش�خصا ً مخالف�ا ً لتعليمات اوق�ات حظر
التجوال خالل  24ساعة املاضية «.
واضافت ،ان «املفارز تمكنت ايضا من القبض

ما خطورة «كوفيد »19-عىل مرضى
الرسطان؟

كش�ف الطبيب الجراح مارتن آدمز  ،كيف يؤث�ر «كوفيد »19-يف تطور حالة
امل�رىض املصابني بأمراض السطان .وأش�ار االجراح آدم�ز ،يف حديث ملوقع
 ،ru.E1إىل أن�ه جمع املرىض املصابني بالسطان وخضعوا للعالج الكيميائي
وه�م يف مجموع�ة الخطر ،وقال «إذا كان الش�خص الس�ليم تماما ،يتمكن
من تحمل عدوى «كوفيد »19-دون أعراض أو يف ش�كل خفيف ،فإن املريض
الذي خض�ع للعالج الكيميائي يصاب بالش�كل الحاد م�ن «كوفيد »19-مع
مضاعفات عديدة» .وأضاف ،بأن «كوفيد »19-خطر جدا للمصابني بسطان
ال�دم واملع�دة والكبد واألمعاء .كم�ا أن هناك خطر إصاب�ة مرىض السطان
الذين خضعوا لعملية جراحية بعدوى «كوفيد .»19-وقال «إذا كان السطان
ق�د بل�غ املرحلة الثالث�ة ،فإن عمر املري�ض لن يطول اكثر من نصف س�نة.
وإذا أصي�ب مري�ض السطان ب� «كوفي�د »19-الذي يصيب أنس�جة الرئة،
فإن ما بقي من عمره س�يكون أقل من ذلك بكثر» .وقال مؤكدا ،إذا أصيب
ب� «كوفي�د »19-املرىض الذين يعانون من رسطان الث�دي والغدة الدرقية يف
املرحلتني األوىل والثانية ،فإن فرص شفائهم من «كوفيد ،»19-تكون جيدة.

العراقـي

ع�ىل 157متس�وآل وضب�ط  68دراج�ة نارية
مخالفة للتعليمات القانونية».
واش�ارت املديرية اىل انه «ت�م ضبط  7عجالت
عليها اش�ارة حجز ضمن مناطق متفرقة من
العاصمة بغداد».

يدع�ي الخرباء أن اإلصابة بن�زالت الربد يمكن
أن تس�اعد يف محارب�ة ف�روس كورون�ا ،م�ا
يزيد اآلمال لدى البع�ض بأن لديهم درجة من
الحماية.
واكتش�ف العلم�اء خالي�ا يمكنه�ا مهاجم�ة
«كوفي�د »19-يف مجرى الدم لدى األش�خاص
الذي�ن أصيبوا بنزالت برد فقط من قبل ،وكلها
ناجم�ة عن س�الالت أخ�رى من الفروس�ات
التاجية.
ويعتقد العلماء من معهد ال جوال لعلم املناعة
يف كاليفورني�ا ،أن ه�ذا ق�د يفس س�بب تأثر
البع�ض بش�دة بالفروس أكثر م�ن اآلخرين.
وم�ع ذلك ،كان�وا حذرين فنتائجه�م لم تثبت
صحتها بعد خارج املخترب.
وبحثت الدراس�ة ،التي نرشت يف مجلة  ،cellيف
الخاليا املناعية املعروفة باسم الخاليا التائية،
والت�ي تختلف ع�ن الخاليا البائي�ة التي تنتج
األجسام املضادة.
وب�دال من االلتصاق بالف�روس ،تقدم الخاليا
التائي�ة خطا آخر م�ن الهجمات باس�تهداف
الخالي�ا املصاب�ة بش�كل مب�ارش وع�ىل غرار
األجس�ام املض�ادة ،يقع إنتاج الخالي�ا التائية
اس�تجابة للعدوى ،وتبقى بع�د ذلك يف النظام

املناع�ي ،حي�ث تتح�ول بع�ض ه�ذه الخاليا
التي اش�رتكت يف مقاومة مستضد إىل خلية يف
الذاكرة ،وبالتايل ،فإنها س�تتعرف بسعة عىل
املس�تضد إذا أصاب الجسم مرة أخرى وتعمل
عىل مقاومته عىل الفور بفضل ذاكرتها عنه.
وقال دان ديفيس ،أس�تاذ علم املناعة بجامعة
مانشس�رت ،لصحيفة «تايمز»« :عندما تصاب
الخلية بف�روس كورونا ،يتم تقطيع جزيئات
الربوت�ني يف الف�روس إىل قطع صغ�رة جدا.
وتوض�ع تل�ك القط�ع الصغ�رة عىل س�طح
الخلية» .وأض�اف« :عندما ترى الخاليا التائية
هذه الجزيئات التي لم تكن موجودة يف الجسم
قب�ل أن تتكاثر ،فإنها تذهب وتس�تجيب لتلك

تطوير قناع للوجه يقتل فريوس كورونا
يعم�ل العلم�اء م�ن جامع�ة كنتاك�ي عىل
تطوير قناع للوجه يقتل فروس كورونا عند
االتصال به.
ووقع اقرتاح القناع ألول مرة من قبل أس�تاذ
الهندس�ة ديباك�را باتاش�اريا ،وتلق�ى اآلن
تمويال لجعله حقيقة.
وسيتم صنع القناع من مواد أوراق مسطحة
ذات بنية إسفنجية ستشمل إنزيمات تلتقط
وتعطل فروس .2-SARS-CoV
وأوضح الربوفيسور باتاشاريا« :لدينا القدرة
عىل إنش�اء غشاء ال يعمل فقط عىل تصفية
الف�روس التاجي الجديد بش�كل فعال مثل
قناع  ،N95ولكنه يعطل الفروس تماما».
وأض�اف« :ه�ذا االبتكار س�وف يبطئ أكثر،
ب�ل ويمنع انتش�ار الفروس .وس�تكون له

أيضا تطبيقات مس�تقبلية للحماية من عدد
الفروسات املسببة لألمراض البرشية».
ويغط�ي فروس كورونا مس�امر (تش�كل
النتوءات الش�وكية املوجودة عىل س�طحه)،
تس�مى بروتين�ات  Sالت�ي تمن�ح الفروس

ش�كله التاج�ي ،وتس�مح بدخ�ول الخالي�ا
املضيفة مرة واحدة يف الجسم.
ومع ذلك ،فإن القناع الجديد س�يحتوي عىل
إنزيم�ات تحل�ل الربوتينات التي س�تلتصق
بطف�رات الربوت�ني وتفصله�ا ،م�ا يقت�ل
الفروس ،وفقا للعلماء.
ويتوقع الربوفيسور باتاتشاريا أن يستغرق
صنع القناع نحو س�تة أش�هر ليتم االنتهاء
منه واختباره.
وأض�اف« :لدين�ا يف جامع�ة كنتاك�ي موارد
كب�رة يف متناول أيدين�ا والعديد من الفرص
لالنخراط يف أحدث األبحاث عرب التخصصات.
ويعم�ل العلماء معا ويقدمون خرباتهم لحل
التحدي�ات من أجل الصالح الع�ام للبرشية،
ليس فقط يف وقت مثل هذا ،ولكن كل يوم».

التوصل لعالج من اخلاليا اجلذعية ملشكلة الصلع
منح�ت دراس�ة حديثة األمل ملش�كلة يعان�ي منها
املالي�ني م�ن الن�اس ح�ول العال�م ،والت�ي تتعل�ق
بمظهره�م الخارج�ي وجم�ال وجوهه�م ،وفقدان
ش�عرهم املبكر .وأكد باحثون يف جامعة “بوس�ان”
الوطنية يف كوريا الجنوبية توصلهم لعالج من شأنه
حل مش�كلة الصلع التي يعاني منها الكثرون حول
العالم .ونوه الباحثون إىل أن الحل الذي توصلوا إليه

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

وال�ذي اعت�ربوه “ح�ال موضوعيا” ملش�كلة الصلع
يستخدم خاليا جذعية وسيطة يتم استخالصها من
النخاع العظمي يف جس�د اإلنسان ،بحسب صحيفة
“م�رتو” .واخت�رب الباحث�ون يف الجامع�ة العملي�ة
الع�الج ،عىل مدى  16أس�بوعا ،وطبق عىل عينة من
 38ش�خصا يعانون من مش�كلة الصل�ع .وأظهرت
نتائ�ج الع�الج بالخالي�ا الجذعي�ة فعاليته�ا بعد 8

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

أس�ابيع فقط ،وازداد نمو الش�عر لدى األش�خاص
الذين طبقت عليهم الدراسة ،وأظهرت تحسنا كبرا
يف فروة الرأس .وبحس�ب الدراس�ة ف�إن رس العالج
موج�ود داخل الخاليا الجذعية لدى اإلنس�ان ،والتي
اس�تخرجت من دهون يطلق علها اسم “،”ADSCS
وهي املس�ؤولة عن إص�الح “األنس�جة الهيكلية”،
مثل العظام والغضاريف وغرها.
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07901463050
07709670606

الخالي�ا املصابة» .ونظر العلم�اء من معهد ال
جوال للمناع�ة يف كاليفورني�ا إىل دماء املرىض
الذي�ن تعافوا م�ن «كوفي�د .»19-ووجدوا أن
الخالي�ا التائي�ة الت�ي كان�ت لديه�م يف دمهم
استجابت للفروس الجديد.
ويش�ر العلم�اء إىل أن التع�رض لفروس�ات
تاجية أخ�رى ،مثل نزالت ال�ربد أو اإلنفلونزا،
أع� ّدت الخالي�ا التائي�ة بطريق�ة م�ا للتعرف
عىل»كوفيد »19-ومهاجمته.
ويق�رتح الفري�ق أن ه�ذا يمك�ن أن يؤثر عىل
قابليته�م للف�روس التاجي الجدي�د ،إما عن
طريق منعهم م�ن اإلصابة أو اإلصابة بمرض
ش�ديد .ث�م نظ�روا إىل الدم املتجم�د يف 2018
ملعرف�ة ما إذا كان�ت الخاليا التائي�ة موجودة
دون «كوفي�د . »19-وقال أليس�اندرو س�ت،
ال�ذي ش�ارك يف قيادة الدراس�ة« :رأينا يف نحو
نصف األشخاص أن هناك نشاطا ضد فروس
.»Sars-CoV2
ووفق�ا لش�ني كروتي ،م�ن مرك�ز األمراض
املعدية وأبحاث اللقاحات يف معهد ال جوال لعلم
املناع�ة ،إنها أخبار واعدة ملط�وري اللقاحات
ألنها «تتس�ق م�ع املناع�ة الطبيعي�ة الجيدة
واملضادة للفروسات».

إل جي توسع عائلة هواتفها بأجهزة
ذات أسعار منافسة

أعلن�ت رشكة إل ج�ي مؤخرا أنها تقدم�ت ملكتب حماية امللكي�ة الفكرية يف
كوريا الجنوبية بطلب لتس�جيل عدد م�ن الهواتف الجديدة هي,Q32 ,Q31 :
،и Q93 Q92 ,Q91 ,Q63 ,Q62 ,Q61 ,Q53 ,Q51S, Q52 ,Q51 ,Q33
تحضرا لبدء إنتاجها وطرحها يف األس�واق اعتبارا من العام الجاري.وس�عيا
الس�تعادة مراكزها يف س�وق مبيع�ات اإللكرتونيات الذكي�ة ،تتحرض رشكة
إىل جي لتوس�يع عائل�ة هواتفها من الفئة  Qبمحموع�ة جديدة من األجهزة
ذات األس�عار املنافسة .ولم تكشف الرشكة حتى اليوم سوى عن مواصفات
جه�از واح�د من بني األجه�زة املذكورة ،وهو  ،Q51والذي س�يأتي بشاش�ة
 FullVisiоn IPSبمقاس  6.5بدقة عرض  ،HD+ومعالج Mеdiatek Hеlio
 .P22كم�ا م�ن املفرتض أن يحصل هذا الهاتف عىل كام�را أمامية بدقة 13
ميغابيكسل ،وكامرا أساسية ثالثية العدسة بدقة ( )2+5+13ميغابيكسل.
ويرى الخرباء أن إطالق إىل جي للمجموعة الجديدة من الهواتف سيس�اعدها
عىل تخطي أزمة املبيعات التي تعاني منها هي والعديد من الرشكات األخرى
بسبب األوضاع الحالية الناجمة عن تفيش عدوى كورونا.
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