الخميس

العدد ( 25 )2164حزيران 2020

السنة السادسة

معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

العراقي

سوء التدبري مفتاح الفقر

الساعدي :قوات مكافحة االرهاب
مستعـدة لدعـم الـقـطـاع الـصـحـي
يف جائحة «كورونا»

اإلمام علي بن أبي طالب
(عليه السالم)

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

حمافظ بغداد خياطب
املاليـة لتمـويـل رواتب املتعينيـن
ص3
اجلدد ملدة « »٦اشهر

Issue No ( 2164 ) June Thu 25 2020

علي الدراجي

ص2

وزير اخلارجية األردني يف بغداد لبحث آثار «كورونا» الصحية واالقتصادية ..ومسؤولون للصفدي :لنرفع التنسيق يف املنطقة

العراق يسعى لتأسيس «ناد سيايس» يضم األردن ومرص
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وزير النفط يوعز
بتجهيز ذي قار بمعمل اوكسجني
ص3
مع « »٤00اسطوانة

رئيس الربملان
واملبعـوثـة األمميـة يبحثـان الدوائـر
ص2
االنتخابية وهيكيلية املفوضية

اس�تغل العراق زيارة وزير الخارجية األردني
أيمن الصفدي إىل بغداد إلعالن ما يش�به «نا ِد
ّ
ينسق
س�يايس» يضم العراق واألردن ومرص
أمني�ا ً واقتصادي�اً ،فيم�ا عرض مس�ؤولون
عراقي�ون ع�ى صف�دي رف�ع التنس�يق بني
البلدي�ن ليتعدى ح�دود التب�ادل التجاري إىل
التنسيق األمني.
وأعل�ن وزيرا ف�ؤاد حس�ني ،واألردن�ي أيمن
الصف�دي االتف�اق ع�ى التع�اون يف مجاالت
بينها مكافحة اإلرهاب.
وق�ال فؤاد حس�ني ،خ�الل مؤتم�ر صحفي
مش�رك يف بغ�داد ،أن�ه بح�ث م�ع الصفدي
«التعاون يف املجال األمني واالقتصاد والصحة،
وتوسيع العالقات الثنائية».
وأكد حسني أنه بحث مع نظريه األردني أيمن
الصفدي ،إمكانية عقد مباحثات ثالثية تضم
القاهرة وعمان وبغداد.
وأش�ار حس�ني إىل «أهمية التع�اون الثنائي
املش�رك يف مكافح�ة اإلره�اب والطاق�ة
وملفات أخ�رى» .وأضاف أنه «بحث إمكانية
عق�د مباحثات ثالثية تض�م القاهرة وعمان
وبغداد».
ويف املؤتم�ر ذات�ه ،ق�ال الصف�دي «اتفقن�ا
عى التع�اون يف مجاالت الطاق�ة الكهربائية
والنفط والتجارة ومكافح�ة اإلرهاب» ،دون
تفاصيل ع�ن طبيعة ذل�ك التع�اون .وخالل
اجتم�اع الرئي�س بره�م صالح يف بغ�داد مع
وزير الخارجية االردني أيمن الصفدي.

التفاصيل ص2
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الربملان يقر قانون االقرتاض لسد العجز املايل وتأمني
رواتب املوظفني

بغداد  /المستقبل العراقي
أق�ر الربمل�ان ،أم�س األربع�اء ،قانونا
يتيح للحكومة اقراض نحو  18مليار
دوالر من الداخل والخارج ،لسد العجز
املايل يف البالد.
وقال�ت الدائ�رة اإلعالمي�ة للربملان ،يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ،إن «مجل�س الن�واب صوت عى
م�رشوع قان�ون االق�راض املح�يل
والخارج�ي لتمويل العج�ز املايل لعام
.»2020
وبحس�ب البيان ،جرى تمرير القانون

رسالة لـ « 1000برملاين» أورويب :جيب معاقبة إرسائيل
بغداد  /المستقبل العراقي
أرس�ل أكثر من ألف مرشع من مختلف أرجاء أوروبا ،رسالة
للحكوم�ات األوروبية ،يؤكدون فيها أن أي خطوة إرسائيلية
لض�م أج�زاء م�ن الضف�ة الغربية س�تكون «قاتل�ة» آلمال
عملية الس�الم يف الرشق األوس�ط .وتثري الرس�الة التي وقع
عليه�ا  1080مرشعا من  25دولة أوروبية ،مخاوف برملانية
بشأن خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب املسماة ب�»ًفقة
الق�رن» .وق�ال املرشعون إن الض�م يمثل انته�اكا للقانون
الدويل .وحدد رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتانياهو األول
من تموز ،موعدا لبدء مناقشات الحكومة بشأن امليض قدما

وزارة االتصاالت
تضبط هتريب ًا لسعات اإلنرتنت
قرب دياىل
ص3

خالل جلسة برئاسة محمد الحلبويس
رئي�س الربمل�ان ،وحض�ور  168نائبا
(من أصل  ،)329دون اإلشارة إىل عدد
املصوتني ملصلحة إقرار القانون.
وعق�د الربمل�ان جلس�ته دون حضور
صحفيني جراء قيود فريوس كورونا.
وج�اء يف نص القان�ون «تخويل وزير
املالي�ة االتحادي ،صالحي�ة االقراض
محلي�ا وخارجي�ا م�ن خ�الل إصدار
حواالت الخزينة والسندات والقروض
املحلية».
كم�ا يتي�ح القان�ون للحكوم�ة أيضا
«االق�راض م�ن املؤسس�ات املالي�ة

الدولي�ة والبن�وك األجنبي�ة لتموي�ل
النفق�ات العام�ة ،ع�ى أن تخص�ص
مبالغ القروض الخارجية للمش�اريع
االستثمارية وتنمية األقاليم املستمرة،
م�ع مراعاة أن تك�ون أولوية التمويل
للمحافظات األقل تمويال يف الس�نوات
الس�ابقة» .وحدد القانون سقفا أعى
لالق�راض ب�� 5ملي�ارات دوالر م�ن
الخارج ،و 15تريليون دينار (نحو 13
مليار دوالر) من الداخل.
والثالث�اء امل�ايض ،خول�ت الحكوم�ة
العراقي�ة وزي�ر املالي�ة ع�يل عالوي،
صالحي�ة التف�اوض وتوقي�ع قروض

تص�ل أكثر م�ن مليار ي�ورو (1.126
مليار دوالر) ،لتمويل مشاريع الطاقة
الكهربائية يف البالد .وتكافح الحكومة
لتأم�ني روات�ب املوظف�ني والنفق�ات
التشغيلية األخرى ،جراء تراجع أسعار
النف�ط بفع�ل جائح�ة كورون�ا ،التي
ش�لت قطاعات واس�عة م�ن اقتصاد
العالم.
ويعتمد العراق عى إيرادات بيع النفط
لتمويل  95يف املئة من نفقات الدولة.
وخرست الب�الد نحو  11ملي�ار دوالر
منذ بداية العام الجاري.

التفاصيل ص2

األمن الربملانية تويص بتعزيز قدرات الدفاعات والطريان اجلوي

يف خط�ط الضم ،تماش�يا مع خطة ترام�ب التي تتضمن مد
السيادة اإلرسائيلية عى  30باملئة من أرايض الضفة الغربية.
وجاء يف الرس�الة أن «مثل هذه الخطوة ستكون قاتلة آلفاق
السالم اإلرسائييل الفلسطيني ،وستتحدى املفاهيم األساسية
الت�ي تحك�م العالق�ات الدولية» .وق�ال املرشع�ون ،ومنهم
أعضاء من برملانات املجر وجمهورية التش�يك ،وهما دولتان
تتعاطفان مع إرسائيل ومع خطة ترامب املعلنة« :االستيالء
ع�ى األرايض بالقوة ال مكان ل�ه يف  .»2020وتعرض الخطة
اعرافا أمريكيا باملس�توطنات اإلرسائيلية املتناثرة يف الضفة
الغربي�ة ،وس�يادة إرسائيلية ع�ى غ�ور األردن ،وهي أراض
احتلتها إرسائيل يف حرب عام .1967

وزارة الصحة تطلق تعيينات خلرجيي الكليات واملعاهد الطبية

استئناف البرصة تطلق خدمة الكرتونية لطلب عقد الزواج

االحتاد االوريب يعلن
استعداده ملنح العراق منحـة
جديدة ملواجهة «كورونا»
ص3

العمل حتدد آخر موعد
لرتويـج معامالت الوجبة
« »٢٧للقروض امليرسة
ص3

عـمـاد عـودة
يعـود لتـدريـب الصـنـاعـات
الكهربائية
ص7

ص2

ص2

ص3

وزارة الصحة تطلق تعيينات خلرجيي الكليات واملعاهد الطبية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن�ت وزارة الصحة ،أمس األربعاء ،فتح استمارة التعيين�ات املركزية لخريجي الكليات واملعاهد الطبية.
وقال�ت الوزارة «من أجل رف�د م ٔوسساتنا الصحية باملالك�ات الطبية والصحي�ة والتمريضية واستنادا اىل
قان�ون ت�درج ذوي امله�ن الطبية والصحية رق�م  ٦لسنة ُ ، ٢٠٠٠تعل�ن وزارة الصحة – دائ�رة التخطيط
وتنمي�ة املوارد عن إط�الق االستمارة اإللكرتونية الخاصة بتوزيع املالك�ات الطبية والصحية والتمريضية
م�ن خريجي العام ال�درايس ( ٢٠١٩-٢٠١٨الدور الثاني) ،استنادا ً لألوامر الجامعية الواردة إلينا من وزارة
التعلي�م العايل والبحث العلم�ي لغاية االن ،علما أن التعيني يكون بعد إق�رار املوازنة العامة االتحادية لعام
 ٢٠٢٠وتوفري الدرجات الوظيفية والتخصيصات املالية لهم من ِقبل وزارة املالية» .وبينت انه «يكون فتح
االستم�ارة االلكرتوني�ة ابتداء من يوم االح�د املصادف  ٢٠٢٠/٦/٢٨وحسب الج�دول الزمني املرفق وعن
طريق الرابط املبني ادناهhttps://iqmohserv.com/medical-tawz٢٠٢٠ :
واضاف�ت انه «سيتم أط�الق االستمارة االلكرتونية الخاصة بخريجي كلي�ات ومعاهد أقليم كردستان من
سكنة محافظاتنا يف تاريخ  ٢٠٢٠/٨/١5بعد استكمال االوامر الجامعية وحسب الضوابط».

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الخميس

العدد (25 )2164

حزيران 2020

السنة السادسة

معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

www.almustakbalpaper.net

وزير اخلارجية األردني يف بغداد لبحث آثار «كورونا» الصحية واالقتصادية ..ومسؤولون للصفدي :لنرفع التنسيق يف املنطقة
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المستقبل العراقي  /عادل الالمي

استغل العراق زيارة وزير الخارجية
األردن�ي أيم�ن الصف�دي إىل بغ�داد
إلعالن ما يشبه «نا ِد سيايس» يضم
ينسق أمنيا ً
ّ
العراق واألردن وم�ر
واقتصادي�اً ،فيما عرض مسؤولون
عراقيون عىل صفدي رفع التنسيق
ب�ني البلدين ليتعدى ح�دود التبادل
التجاري إىل التنسيق األمني.
وأعلن وزي�را فؤاد حسني ،واألردني
أيمن الصفدي االتفاق عىل التعاون
يف مجاالت بينها مكافحة اإلرهاب.
وقال ف�ؤاد حس�ني ،خ�الل مؤتمر
صحف�ي مش�رتك يف بغ�داد ،أن�ه
بح�ث م�ع الصف�دي «التع�اون يف
املجال األمن�ي واالقتصاد والصحة،
وتوسيع العالقات الثنائية».
وأك�د حس�ني أنه بحث م�ع نظريه
األردن�ي أيم�ن الصف�دي ،إمكانية
عقد مباحثات ثالثية تضم القاهرة
وعمان وبغداد.
وأش�ار حسني إىل «أهمي�ة التعاون
الثنائي املشرتك يف مكافحة اإلرهاب
والطاقة وملفات أخرى».
وأض�اف أنه «بح�ث إمكاني�ة عقد
مباحث�ات ثالثي�ة تض�م القاه�رة
وعمان وبغداد».
ويف املؤتم�ر ذاته ،قال الصفدي «اتفقنا عىل التعاون
يف مج�االت الطاق�ة الكهربائي�ة والنف�ط والتجارة
ومكافحة اإلره�اب» ،دون تفاصيل عن طبيعة ذلك
التع�اون .وخ�الل اجتم�اع الرئيس بره�م صالح يف
بغ�داد مع وزي�ر الخارجية االردن�ي أيمن الصفدي،

أكد صالح ع�ىل أهمية تعزيز املش�رتكات والروابط
التاريخي�ة والثقافية بني البلدي�ن ،معربا ً عن تطلع
الع�راق إىل بن�اء عالق�ات متط�ورة من خ�الل رفع
مست�وى التعاون مع األردن يف املجاالت كافة خدمة
للمصالح املشرتكة.
وش�دد صالح ع�ىل رضورة توحيد الجه�ود والعمل
جنب�ا ً إىل جنب وتب�ادل الخربات الطبي�ة بني العراق

واألردن م�ن أج�ل الحد من تداعي�ات تفيش جائحة
كورون�ا وتج�اوز آثاره�ا ع�ىل الصعيدي�ن الصحي
واالقتصادي ،بحسب بيان لرئاسة الجمهورية تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه.
وم�ن جهته ،أك�د الصفدي عىل عزم ب�الده توسيع
آف�اق التعاون البناء مع الع�راق يف مختلف األصعدة
بم�ا يحقق تطلعات الش�عبني الش�قيقني يف التقدم

واالستقرار والرفاه.
وبح�ث الجانب�ان األوض�اع ع�ىل
الساحت�ني العربي�ة واإلقليمي�ة
وتنسي�ق املواق�ف ب�ني البلدين من
أج�ل تخفي�ف ح�دة األزم�ات يف
املنطقة.
إىل ذلك ،أكد رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي لوزي�ر الخارجية االردني
ايم�ن الصف�دي أهمي�ة العالق�ات
العراقية األردنية والتعاون يف مجال
مكافحة كورونا.
وق�ال مكت�ب الكاظم�ي ،يف بي�ان
تلق�ت املستقب�ل العراق�ي نسخ�ة
من�ه ،إن االخ�ري «استقب�ل وزي�ر
الخارجي�ة األردني أيم�ن الصفدي
والوف�د املراف�ق ل�ه ،وال�ذي نق�ل
تحي�ات امللك عب�د الل�ه الثاني ملك
اململكة األردني�ة الهاشمية ،وكذلك
تحيات رئيس الوزراء األردني ،عمر
ال�رزاز ،ودعمهم الكام�ل للعراق يف
جميع املج�االت ورغبتهم يف تعزيز
العالقات بني البلدين».
وأك�د الكاظم�ي خ�الل اللق�اء
«أهمية العالقات العراقية األردنية،
والتع�اون ب�ني البلدي�ن يف املجاالت
االقتصادية ،والقضايا ذات االهتمام
ً
تفعي�ال
املش�رتك ،الت�ي ستش�هد
ً
رسيع�ا يوازي حجم التحدي�ات التي تواجه البلدين،
ال سيم�ا التعاون يف مجال مكافحة جائحة كورونا،
وباقي امللفات االسرتاتيجية الثنائية».
ووص�ل الصفدي إىل بغداد ،أم�س األربعاء ،يف لبحث
االوض�اع يف املنطقة والتنسيق بني العراق واألردن يف
مواجهة االرهاب ووباء كورونا.
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الربملان يقر قانون االقرتاض لسد العجز املايل وتأمني رواتب املوظفني
بغداد  /المستقبل العراقي
أقر الربملان ،أم�س األربعاء ،قانونا يتيح
للحكومة اقرتاض نح�و  ١٨مليار دوالر
من الداخل والخارج ،لسد العجز املايل يف
البالد.
وقالت الدائرة اإلعالمية للربملان ،يف بيان
تلق�ت املستقب�ل العراقي نسخ�ة منه،
إن «مجل�س النواب ص�وت عىل مرشوع
قان�ون االق�رتاض املح�ي والخارج�ي

األمن الربملانية تويص
بتعزيز قدرات الدفاعات
والطريان اجلوي
بغداد  /المستقبل العراقي
أوص�ت لجنة األمن والدف�اع النيابية،
أمس األربعاء ،بتعزيز قدرات الدفاعات
الجوية والط�ريان ،فيما أشارت إىل أن
العراق قدم شكوى لدى مجلس األمن
بشأن االعتداءات عىل سيادته.
وق�ال عض�و اللجن�ة عب�د الخال�ق
العزاوي يف تريح صحفي إن «لجنة
األمن والدفاع طلبت بتقوية الدفاعات
الجوية والطريان وال�رادارات ،لتعزيز
قدرات الجيش العراقي يف مواجهة أي
اعتداءات محتملة».
وبشأن القصف الرتكي واإليراني عىل
األرايض العراقي�ة ،أوض�ح ،أن «هناك
تنسي�ق عال بني القائ�د العام للقوات
املسلح�ة ولجنت�ي األم�ن والدف�اع
والعالق�ات الخارجي�ة النيابيتني عرب
استدع�اء سفريي تركي�ا وإيران لدى
بغ�داد وتسليمهما رسالت�ي احتجاج
شديدتي اللهجة» ،الفتا إىل أن «العراق
تق�دم بش�كوى رسمية ل�دى مجلس
األم�ن ال�دويل واألم�م املتح�دة ض�د
االعتداءات عىل األرايض العراقية».
واستع�دت وزارة الخارجي�ة يف وق�ت
ساب�ق سف�ريي تركي�ا وإي�ران لدى
بغ�داد إىل مقره�ا ،وسلمته�ا مذكرة
احتج�اج شدي�دة اللهج�ة ،وأعربت
فيها عن «التأكيد ع�ىل موقف العراق
الثاب�ت واملبدئ�ي يف حق�ه يف الدف�اع
ع�ن سيادته ووح�دة أراضيه ،وكذلك
إمكاني�ة الطل�ب م�ن مجل�س األمن
واملنظمات الدولية والحش�د الدويل يف
الوقوف ملنارصة العراق».

لتمويل العجز املايل لعام .»٢٠٢٠
وبحسب البي�ان ،جرى تمري�ر القانون
خ�الل جلسة برئاسة محم�د الحلبويس
رئي�س الربمل�ان ،وحض�ور  ١٦٨نائب�ا
(من أص�ل  ،)3٢٩دون اإلش�ارة إىل عدد
املصوتني ملصلحة إقرار القانون.
وعق�د الربمل�ان جلست�ه دون حض�ور
صحفيني جراء قيود فريوس كورونا.
وج�اء يف ن�ص القان�ون «تخوي�ل وزير
املالي�ة االتح�ادي ،صالحي�ة االق�رتاض

محليا وخارجيا من خالل إصدار حواالت
الخزينة والسندات والقروض املحلية».
كم�ا يتي�ح القان�ون للحكوم�ة أيض�ا
«االقرتاض من املؤسسات املالية الدولية
والبن�وك األجنبي�ة لتموي�ل النفق�ات
العامة ،عىل أن تخصص مبالغ القروض
الخارجي�ة للمش�اريع االستثماري�ة
وتنمية األقاليم املستمرة ،مع مراعاة أن
تكون أولوية التمويل للمحافظات األقل
تمويال يف السنوات السابقة».

وح�دد القان�ون سقفا أع�ىل لالقرتاض
ب�� 5ملي�ارات دوالر من الخ�ارج ،و١5
تريلي�ون دين�ار (نحو  ١3ملي�ار دوالر)
من الداخل.
والثالث�اء امل�ايض ،خول�ت الحكوم�ة
العراقية وزير املالية عي عالوي ،صالحية
التف�اوض وتوقي�ع قروض تص�ل أكثر
من مليار ي�ورو ( ١.١٢٦ملي�ار دوالر)،
لتمويل مش�اريع الطاق�ة الكهربائية يف
البالد .وتكافح الحكوم�ة لتأمني رواتب

املوظفني والنفقات التش�غيلية األخرى،
جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة
كورونا ،التي شلت قطاعات واسعة من
اقتصاد العالم.
ويعتم�د العراق عىل إي�رادات بيع النفط
لتمويل  ٩5يف املئة من نفقات الدولة.
وخ�رت البالد نحو  ١١مليار دوالر منذ
بداية العام الجاري ،جراء تراجع أسعار
النف�ط ،وفق�ا لبيان�ات وزارة النف�ط
العراقية.

العراق يسجل «رق ًام خميف ًا» بإصابات «كورونا» )٢٢00( :إصابة خالل ( )٢٤ساعة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة،
أم�س االربع�اء ،املوق�ف الوبائي
اليوم�ي لإلصاب�ات املسجل�ة
بف�ريوس كورون�ا املستج�د يف
العراق.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
«املستقبل العراقي» نسخة منه،
إنه «تم فحص (  ) ١١445نموذج
يف كاف�ة املخت�ربات املختص�ة يف
الع�راق ،وبذل�ك يك�ون املجموع
الك�ي للنم�اذج املفحوص�ة منذ
بداي�ة تسجيل امل�رض يف العراق
(.») 477433
واض�اف« ،وسجل�ت مخت�ربات

وزارة الصح�ة والبيئ�ة ( )٢٢٠٠
اإصاب�ة يف الع�راق موزع�ة
كالتايل»:
بغداد  /الرصافة ١77
بغداد  /الكرخ 37١
٨
مدينة الطب
النجف االٔرشف ٩٦
٢٢٩
السليمانية
7٠
أربيل
55
كربالء
١٢3
كركوك
٨٩
دياىل
١٨٩
واسط
٨٦
بابل
٢4٢
البرة
١3٦
ميسان

٨١
الديوانية
١3٦
ذي قار
١4
االٔنبار
4٠
نينوى
٢٨
صالح الدين
3٠
املثنى
الشفاء ١٠٦١ :حالة ،وكما يي:
بغداد الرصافة ١7٨
بغداد الكرخ ١١٦
3٦
النجف
السليمانية ٨
5٩
أربيل
١٢
دهوك
كركوك 4١
3٢
كربالء
٢٠
دياىل

٢٢
واسط
البرة ١٢
١١٩
ميسان
5٩
بابل
٢4١
ذي قار
الديوانية ٨5
٦
االٔنبار
نينوى 5
صالح الدين ١
املثنى ٩
الوفيات  7٩حالة وكما يي :
بغداد الرصافة ١3
بغداد الكرخ ٨
مدينة الطب 3
٢
النجف
السليمانية ٩

٢
اربيل
4
كربالء
١
كركوك
3
دياىل
3
واسط
3
البرة
٦
ميسان
٢
بابل
الديوانية ٢
١٦
ذي قار
صالح الدين ٢
مجموع االإصابات 3٦7٠٢ :
مجموع حاالت الشفاء١٦٨١4 :
الراقدين الكي١٨55٨ :
الراقدين يف العناية املركزة٢٨١ :
مجموع الوفيات١33٠ :

النعامن :مكافحة اإلرهاب ينفذ «عمليات خاطفة ونوعية» ضد بقايا «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
كشف جهاز مكافحة اإلرهاب ،أمس األربعاء،
ع�ن عملي�ات خاطف�ة ورسيع�ة ونوعي�ة
إلستهداف بقايا تنظيم داعش اإلرهابي أينما
وج�دوا ،فيما أش�ار إىل أن توجيه�ات القائد
العام للق�وات املسلحة ركزت عىل االستمرار
يف العمليات النوعية.
وق�ال الناطق باسم جهاز مكافحة اإلرهاب،
صباح النعم�ان ،بحسب الوكال�ة الرسمية،
إن «توجيهات القائد الع�ام للقوات املسلحة
ركز ت عىل االستمرار يف العمليات النوعية»،
مبين�ا أن «ه�ذه التوجيه�ات أصبحت دليل
عم�ل للجه�از وانعكس�ت ع�ىل الواجب�ات
الت�ي ينفذها خالل الف�رتة املاضية والحالية
واملستقبلي�ة» .وأضاف النعم�ان ،أن «جهاز

مكافحة اإلرهاب مستم�ر بعملياته النوعية
ملالحق�ة بقايا عصابات داع�ش ومنعها من
استثم�ار املناطق الوع�رة البعيدة عن مراكز
املدن» ،مش�ريا ً إىل أن «هناك عمال استخباريا
كب�ريا ومعلوم�ات يت�م تزويده�ا للقطعات
املنف�ذة مستندة ع�ىل رؤية شامل�ة لكيفية
التعامل مع بقايا فلول داعش االرهابية».
ولف�ت ،إىل أن «العمليات الخاطفة والريعة
والنوعي�ة وكذل�ك االستف�ادة م�ن اإلسن�اد
الجوي ،لن تستطي�ع معها عصابات داعش
الحصول عىل مالذ آمن» ،موضحا ً أن «جهاز
مكافحة اإلرهاب لدي�ه عمليات ستستهدف
بقايا داعش أينما وجدت».
وأعلن جهاز مكافح�ة االرهاب ،ظهر اليوم،
قت�ل  ١٢إرهابيا ً بعملي�ة نوعية يف جبال قرة
جوخ قرب قضاء مخمور.
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رئيس الربملان واملبعوثة األممية يبحثان
الدوائر االنتخابية وهيكيلية املفوضية
بغداد  /المستقبل العراقي
استقب�ل رئي�س مجل�س الن�واب
محم�د الحلبويس ،أم�س األربعاء،
ممثلة األمني العام لألمم املتحدة يف
العراق جينني بالسخارت.
وذك�ر بيان ملكتب الحلبويس تلقت
«املستقب�ل العراق�ي» نسخ�ة منه
انه «جرى خ�الل اللقاء بحث عمل
البعثة األممية يف العراق ،باإلضافة
إىل الجه�ود الت�ي يبذله�ا مجل�س
النواب يف التهيئ�ة لالنتخابات ،من
خالل إكمال قانون االنتخابات الذي

سبق وتم التصوي�ت عليه والدوائر
ً
فض�ال ع�ن متابع�ة
االنتخابي�ة،
عم�ل املفوضي�ة العلي�ا املستقل�ة
لالنتخاب�ات إلكم�ال الهيكلي�ة
للمواق�ع واإلدارات بأشخ�اص
مستقلني ويتمتع�ون باملهنية؛ من
أج�ل إعادة ثقة املواطن بمخرجات
العملية االنتخابية ،وتوفري األجواء
املالئمة لها».
وأض�اف «كم�ا بح�ث اللق�اء دعم
الحكوم�ة يف اتخ�اذ خط�وات
إصالحي�ة تنعك�س ع�ىل الواق�ع،
وتسهم يف تجاوز أزمات البالد».

وزير املالية :رواتب وخمصصات املتقاعدين
واصحاب الدخل املحدود خط أمحر
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد وزير املالية عي عبد االمري عالوي ،أمس االربعاء ،ان رواتب ومخصصات
املتقاعدي�ن واصح�اب الدخل املحدود خط احمر بالنسب�ة لحكومة السيد
مصطفى الكاظمي.
وق�ال عالوي يف بي�ان تلقت “املستقب�ل العراقي” ان “روات�ب املتقاعدين
واصح�اب الدخ�ل املح�دود خ�ط احم�ر وال يمك�ن املس�اس برواتبه�م
ومخصصاتهم ،اضافة اىل الطبقات الفقرية واملتوسطة الذين يقعون تحت
مسؤولية الدولة بشكل مبارش”.
واضاف “اما بالنسبة للرشيح�ة الكبرية من الفقراء وذوي الدخل املحدود
م�ن الذين يعملون خارج مؤسسات الدولة  ،ف�ان الحكومة الحالية تعمل
عىل إيجاد بيئة صالحة تش�جع العمل الحر وتش�جع االستثمار والقطاع
الخ�اص من التجار والحرفيني ورجال االعم�ال والصناعيني” ،الفتا ً اىل ان
“هؤالء سيكونون شبكة الحماي�ة الحقيقية للمواطنني الفقراء ،وانه من
املمكن رفع مستواهم املعايش عندما ينتعش االقتصاد يف البالد”.

الساعدي :قوات مكافحة االرهاب مستعدة
لدعم القطاع الصحي يف جائحة «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن قائد جه�از مكافحة االرهاب
الفري�ق الرك�ن عب�د الوه�اب
الساعدي ،أم�س األربعاء ،استعداد
الجه�از لدع�م القط�اع الصحي يف
مواجهة جائحة كورونا.
وق�ال الساع�دي ،يف تري�ح
صحفي ،ان «قوات جهاز مكافحة
االره�اب متواج�دة يف جمي�ع
املحافظ�ات ،ومستع�دة لتقدي�م
العون للقط�اع الصحي يف مواجهة

جائح�ة كورونا عىل غ�رار التوجه
الحاصل يف محافظة ذي قار».
ووجه رئي���س مكافحة االرهاب
عب�د الوهاب الساع�دي ،الجهاز يف
ذي ق�ار لس�د نق�ص املستلزمات
الطبي�ة يف مستش�فى الحس�ني
التعليمي.
وذك�ر الجه�از إن الساعدي «وجه
فوج مُ كافحة اإلرهاب ذي قار بسد
النق�ص الحاص�ل يف املُستلزم�ات
الطبي�ة واألرسة داخل مُ ستش�فى
الحسني التعليمي يف النارصية».

بعد انقطاع ( )٥أعوام ..عودة نقل املشتقات
النفطية بني بيجي والقيارة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة النق�ل العراقية/الرشكة العامة لسكك حدي�د العراق ،أمس
األربع�اء ،تأهيل الخ�ط الرئييس لسك�ك محطة بيجي وص�وال إىل محطة
القي�ارة م�ع مد خط فرع�ي لنقل املش�تقات النفطية ضمن إط�ار اعادة
تأهيل الخطوط املترضرة جراء العمليات االرهابية.
وقال مدير عام الرشكة طالب الحسيني ،يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»،
«استنادا اىل تأكيدات وزير النقل نارص حسني بندر الشبي برضورة زيادة
حجم طاقات نقل املشتقات النفطية تم إعادة تأهيل خط السكة الرئييس
م�ن محطة بيج�ي إىل محطة القي�ارة والذي يعد من الخط�وط الرئيسية
املهم�ة كونه يربط شمال العراق بوسط�ه وجنوبه و التي ترضرت نتيجة
االعتداء من قبل داعش االرهابي».

اكتملت بنجاح ..نائب قائد العمليات املشرتكة
يعلن هناية عمليات ابطال العراق الثالثة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن نائب قائد العمليات املش�رتكة
الفري�ق الركن عبد األمري الش�مري،
أم�س األربع�اء ،اكتم�ال عملي�ات
ابطال الع�راق الثالث�ة بنجاح.وقال
الش�مري يف تري�ح صحف�ي إن
«القوات االمنية املشاركة يف عمليات
ابطال العراق الثالثة أكملت عملياتها
بنج�اح بعد ان نفذت جميع األهداف
املرسومة له�ا» .وأضاف أن «القوات
األمنية حقق�ت الغاي�ة الرئيسية يف
متابعة بقايا تنظيم داعش يف أطراف
محافظ�ة ص�الح الدي�ن وأحكم�ت
الح�دود الفاصله لقي�ادات سامراء
وص�الح الدي�ن ودي�اىل» .وأوض�ح
الش�مري ،أن�ه «اشرتك�ت بالعمليه

قطع�ات م�ن الجي�ش العراق�ي
والرشط�ة االتحادية وال�رد الريع
والحشد الش�عبي» ،مبينا ً أن «الجهد
الهنديس للحش�د الشعبي قام بفتح
ط�رق تع�اون للقطع�ات لتمكنه�ا
م�ن تسي�ري الدوري�ات والتع�اون
ب�ني القي�ادات» .ولف�ت إىل «تطهري
مساح�ات واسع�ة كان�ت مزروعة
بالعبوات الناسفة تعيق عودة القرى
املهج�رة» ،مؤكدا ً أن «العملية دمرت
أكث�ر م�ن  ٢٩مضاف�ه يستخدمه�ا
اإلرهابيون» .وبني الشمري ،أنه «بعد
انته�اء العمليات ستب�ارش القيادات
بإع�ادة ع�دد م�ن الق�رى يف وادي
العظيم ومطيبيجة» ،مش�رية إىل أن
«العملي�ة استهدف�ت تام�ني اجزاء
كبرية من سلسلة جبال حمرين».
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حمافظ بغداد خياطب املالية لتمويل
رواتب املتعينني اجلدد ملدة « »٦اشهر
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وزارة االتصاالت تضبط هتريب ًا لسعات اإلنرتنت قرب دياىل
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنـت وزارة االتصـاالت ،أمـس االربعـاء ،ضبـط
عمليـات تهريـب لسـعات االنرنت يف قضـاء كفري
التابـع ملحافظـة دياىل .وقالت الـوزارة يف بيان تلقت
املسـتقبل العراقي نسـخة منه ،إنه «امتدادا لعمليات
الصدمـة التـي تنفذهـا وزارة االتصـاالت والخاصة
بمكافحة تهريب سـعات االنرنـت الدولية وبارشاف
مبارش من رئيـس مجلس الـوزراء ووزير االتصاالت
وبالتعاون مـع الجهات املختصة يف اقليم كردسـتان
العـراق وقـوات حرس االقليـم (االسـايش) ،تمكنت
فـرق وزارة االتصـاالت وبإسـناد مـن هيئـة االعالم
واالتصاالت وجهازي املخابرات واالمن الوطني وقوات
وزارة الداخلية (قوات الرد الرسيع ) والجهد الهنديس
لقوات الحشد الشعبي يف قاطع دياىل صباح اليوم من
ضبط عمليات تهريب السعات الدولية يف ثالثة اهداف
منتخبـة وكان اهـم االهـداف يف جبـل مـروار التابع
لقضاء كفـري» .وتابع« ،حيث تمكنـت هذه الفرق
من مصادرة االجهزة واملعـدات الفنية والقاء القبض
عى بعـض العاملن يف هذه املواقـع التي تم ضبطها

المستقبل العراقي /طالب ضاحي
خاطـب محافـظ بغـداد املهنـدس
محمدجابرالعطـا وزارة املالية/دائـرة
املحاسـبة ،أمـس األربعـاء ،لغـرض تمويل
رواتـب املتعينن الجـدد يف مديريـات تربية
بغداد الست.
وتضمنت املخاطبة« ،تمويـل الرواتب وملدة
 6اشـهر بدءا من تاريخ املبارشة باعتبارها
مسـتحقات واجب الدفع وحسب نص املادة
( )16مـن قانون الخدمـة املدنية رقم ()24
لسنة  1960املعدل».
كمـا ارفق مكتب السـيد املحافـظ اىل وزارة
املالية مـع املخاطبة جميع كتـب مديريات
الربيـة ( الرصافة االوىل والثانيـة والثالثة،
والكرخ االوىل والثانية والثالثة).

واحالتهم للقضاء العراقي ،والذين من خاللهم سيتم
الوصول اىل الجهات الرئيسـية املتنفذة التي تعد املدبر
االسـايس لعمليـات التهريـب والتي تتعمـد االرضار
باالقتصـاد العراقـي وخرق السـيادة الوطنية للبلد».
واكدت الوزارة بحسب البيان ،انها «عازمة عى انهاء
هـذا امللف بأرسع وقت ممكن ولن تأل اي جهد حتى

وزير النفط يوعز بتجهيز ذي قار
بمعمل اوكسجني مع « »400اسطوانة

أزمة ذي قار :وزارة الصحة لـم تقدم أي دعم لنا يف مواجهة «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
أتهم رئيس خلية أزمة ذي قار ناظم الوائيل ،وزارة الصحة
بـ»اإلخفاق يف دعم املحافظة يف مواجهة وباء كورونا».
وقـال الوائيل خالل مؤتمر صحفي عقـده اليوم يف مبنى
ديـوان املحافظـة ،ان «وزارة الصحة لم تقدم للمحافظة
بأي دعم يمكن ان يسـاهم يف حل مشكلة الوباء ،السيما
وان ذي قـار لهـا خصوصيـة بسـبب وضعهـا االمنـي
واالقتصـادي والصحي فهي بحاجـة اىل االموال واالدوية
الالزمة ملواجهة وبـاء كورونا».وتابع ،ان «الوضع الحايل

الزال تحـت السـيطرة ،ومـا يحصـل داخـل مستشـفى
الحسـن {ع} مـن مشـاكل هـو نتيجة لوجـود عدد من
مرافقـي املـرىض فـوق الحد املسـموح به ،كاشـفا عن
توجيـه قيـادة الرشطة بـرورة التدخل إليقـاف هذه
الفوىض ومسـاعدة املؤسسـات الصحية يف بسط النظام
داخل املستشفى».بدوره ،قال مدير عام الصحة الدكتور
عبد الحسن الجابري ان مشكلة االوكسجن التي حصلت
يـوم امس يف مستشـفى الحسـن كانت بسـبب وصول
نصـف الكمية املتفـق عليها مـع وزارة الصناعة ،فضال
عن تدخل مرافقي املرىض الذي تسـبب بتفاقم املشاكل».

ولفت اىل ان «االوكسـجن لـم ينفذ وانما يكـون اما عن
طريق املنظومة التي تضخ اىل جميع طوابق املستشـفى
او من خالل االسطوانات »،مؤكدا ان «تدخل املرافقن مع
املرىض وتجميع عدة اسطوانات قرب املريض يسبب هذا
االرباك».وبخصوص السـعة الرسيرية الخاصة بردهات
العزل نّ
بن الجابري ،ان «هناك عدة مستشـفيات ميدانية
سـيتم افتتاحها خالل االسـبوع املقبل منها مستشـفى
العتبة الحسـينية سـعة  100رسير ،وآخر كرفاني داخل
مستشـفى الحسن ،ومستشـفى يف سوق الشيوخ سعة
 50رسير ومستشفى اخر سينشأ يف شمال املحافظة.

االحتاد االوريب يعلن استعداده ملنح العراق منحة جديدة
ملواجهة «كورونا»
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن االتحاد االوروبي ،أمس األربعاء،
اسـتعداده ملنح العراق منحة جديدة
ملواجهة كوفيد .19
وذكـر بيان لـوزارة التخطيط ،تلقت
املسـتقبل العراقـي نسـخة منه ،إن
«وزيـر التخطيط ،خالد بتـال النجم
اسـتقبل ،اليـوم ،يف مكتبـه بديـوان
الوزارة ،سـفري االتحـاد االوروبي يف
العراق ،مارتن هـوث ،والوفد املرافق
له».
من جانبه ،وثمن الوزير خالل اللقاء،
«دور بعثـة االتحاد االوروبـي يف العراق ،وما
قدمته من دعم لجهود الحكومة ،يف عدد من
املسـارات وامللفـات املهمة ،تتعلق بتحسـن
الواقـع االقتصـادي ،ومكافحـة البطالـة،

وتطويـر القدرات ،وتحقيق الحكم الرشـيد،
وعمليات اعادة االعمار».
وأشـار إىل« ،وجـود  69مرشوعـا ،يجـري
تنفيذهـا يف مناطـق مختلفـة مـن العـراق،
ممولـة مـن االتحـاد االوروبـي» ،مؤكـدا

بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة ،أمس االربعاء ،أنها وجهت
كوادرها الهندسـية والفنية بالعمل عى انشاء منظومة اوكسجن مركزية
يف كل مركز للشـفاء انشـأته يف محافظات البالد .وقـال املرشف العام عى
القطاع الصحي يف العتبة سـتار السـاعدي يف بيان ،تلقت املستقبل العراقي
نسـخة منه ،إن «العتبة الحسـينية تقوم حاليا بانشاء منظومة اوكسجن
مركزيـة يف كل مركز صحي تم انشـائه من قبلهـا لعالج املصابن بفريوس
(كورونـا) ويف عدد مـن املحافظات».وأضـاف أن «الهدف من انشـاء هذه
املنظومـة هو للحفاظ عى صحة وحياة املـرىض املصابن بهذا الفريوس».
يذكر أن العتبة الحسينية املقدسة وبتوجيه من قبل ممثل املرجعية الدينية
العليـا ،واملتـويل الرشعي للعتبة الحسـينية املقدسـة الشـيخ عبـد املهدي
الكربالئـي ،قامـت بوضع مـدن الزائرين التابعـة لها تحت تـرصف وزارة
الصحة ومنذ شـهر اذار/مـارس املايض ،لتكون بخدمـة املواطنن ،ودعما
للقطاع الصحي يف مواجهة جائحة (كورونا).كما أنجزت العتبة الحسـينية
( )4مراكز للشفاء يف كربالء املقدسـة ،والنجف األرشف ،وبغداد ،باإلضافة
اىل الـرشوع بتنفيذ ( )6مراكز أخـرى يف محافظات البرصة ودياىل وذي قار
وواسط والديوانية ،وميسان لعالج املصابن بالفريوس.

التعليم توافق عىل ختصيص مباين
األقسام الداخلية حلجر مصايب «كورونا»
أعلنـت وزارة التعليم العايل والبحث
العلمـي ،أمس االربعـاء ،موافقتها
عى تسـليم جميع مباني األقسـام
الداخليـة يف الجامعـات كافـة إىل
وزارة الصحة وخلية األزمة من اجل
تخصيصهـا للحجـر الصحي وعزل
املصابن بفريوس كورونا.
وقال املتحدث باسـم الوزارة حيدر
العبـودي يف بيـان تلقت املسـتقبل
العراقي نسخة منه ،إن «هذا القرار

بغداد  /المستقبل العراقي

استئناف البرصة تطلق خدمة
الكرتونية لطلب عقد الزواج
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت رئاسـة محكمة اسـتئناف البرصة
االتحاديـة ،أمـس االربعـاء ،انطـالق
الخدمـة االلكرونيـة لطلب عقـد الزواج.
وذكـرت املحكمة يف بيان تلقت املسـتقبل
العراقي نسـخة منه ،انه « لضمان تطبيق
االجـراءات الوقائيـة وتحقيـق التباعـد
يف ظـل جائحـة كورونـا أعلنـت رئاسـة
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العتبة احلسينية تتبنى انشاء منظومة
اوكسجني مركزية لعالج مرضى «كورونا»

بغداد /المستقبل العراقي

«الحاجـة اىل املزيـد مـن الدعم ،من
اجـل تمكن الحكومة مـن مواجهة،
جائحة كورونا».
من جانبـه ،اكد «هوث»« ،اسـتمرار
الدعـم املقـدم مـن بعثـة االتحـاد
االوربي ،للحكومة العراقية» ،الفتا إىل
«إمكانية زيادة هذا الدعم ،من خالل
تقديم منحـة جديـدة لتعزيز جهود
العراق يف مواجهة وباء(كوفيد .»)19
وأوضـح البيـان ،أن «اللقـاء ،الـذي
حره الوكيل الفنـي للوزارة ماهر
حماد ،بحث سـبل التعاون املشـرك
بـن الجانبـن يف عدد مـن املجاالت،
السـيما فيما يتعلـق بدعم جهـود الحكومة
العراقيـة ،يف مواجهـة جائحـة «كورونـا»،
وعمليات اعادة االعمار وتحقيق االسـتقرار
يف عموم العراق».

يأتـي اسـتجابة للواجـب الوطنـي
واإلنسـاني وتحمل املسـؤولية مع
وزارة الصحـة مـن اجـل الحد من
الفـريوس ونظـر للضغـط الكبـري
عـى الطاقـة االسـتيعابية عـى
املستشـفيات يف بغداد واملحافظات
الستقبال املصابن بكورونا».
واضـاف ،أن»مـن بن املبانـي التي
سـلمت للصحة هي مجمع السالم
التابع لجامعتي بغداد واملستنرصية
يف العاصمـة فضـال عـن مبانـي
االقسام يف املحافظات كافة».

اهلجرة تعلن ختصيص
ملياري دينار لتوزيعها كمنح
عىل االيزيدين العائدين
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنـت وزيـرة الهجـرة ايفـان فا ٔيـق جابـرو،
أمس األربعـاء ،تخصيص مليـاري دينار عراقي
لاليزيدين العائدين كمنحة.
وقالت جابـرو ،يف بيان تلقت املسـتقبل العراقي
عى هامـش اجتماع اللجنة العليـا الغاثة وايواء
النازحن ،إن ”سياسة الحكومة تتلخص بالدعم
الكامـل مللف االسـتقرار و عـودة االرس النازحة
سـيما االرس االيزيدية منهـا اىل مناطق االصلية
عـن طريـق تكثيـف الجهود مـن قبل الـوزارات
املعنيـة العادة الحيـاة واالسـتقرار لتلك املناطق
وتوفري االحتياجات االساسية لها “ .
وذكرت ،أن ” اجتماع اللجنة العليا قررت تشكيل
لجان متابعة من أعضـاء اللجنة العليا لالٕرشاف
عـى تنفيذ القـرارات الخاصة باللجنـة وتقديم
الخدمـات اىل جانـب تخصيـص مبلـغ ملياري
دينار عراقـي لاليزيدين العا ٔيديـن ا ٕىل مناطقهم
االٔصلية تـوزع عليهم كمنح مالية لتشـجيعهم
عى العودة
وتابعت الوزيرة ان “االجتماع خرج ايضا باطالق
نـداء ا ٕىل املجتمـع الـدويل واملنظمـات اىل تقديم
الدعـم واملسـاندة الٕعـادة االيزيديـن ملناطقهم
االٔصليـة و املوافقـة عـى تسـجيل العا ٔيدين من
النزوح مـن االيزيدين بصورة مبـارشة وتوزيع
املنح واملسـاعدات اليهم من قبـل وزارة الهجرة
واملهجرين للعا ٔيدين منهم
واردفت ان “االجتماع خلص اىل توجيه الوزارات
والجهات املعنية الربية الصحة الداخلية التجارة
البلديـات وقيـادة العمليـات املشـركة بتقديـم
الخدمات أىل مناطق االيزيدين اىل جانب التنسيق
مع حكومة ا ٕقليم كوردسـتان يف تسـهيل مهمة
ا ٕعادة ودخـول العا ٔيدين االيزيديـن ا ٕىل مناطقهم
االصليـة و رفـع توصيـات ا ٕىل الجهـات املعنيـة
لالستمرار يف تقديم املنحة املالية البالغة مليوني
دينار للناجيات االيزيديات”.

تحقق عمليات الصدمة اهدافها يف حفظ سيادة البلد
وانعـاش االقتصـاد العراقي من خالل اهـم قطاع اال
وهـو قطاع االتصاالت» .يذكر ان وزارة االتصاالت قد
اطلقت مطلع شـهر حزيران الحايل عمليات الصدمة
ملكافحة تهريب سعات االنرنت الدولية يف محافظتي
دياىل ونينوى .

محكمة اسـتئناف البـرصة االتحادية عن
انطـالق الخدمـة االلكرونيـة لطلب عقد
الزواج ابتدا ًء من يوم االحد املوافق الثامن
والعرشيـن من حزيران يف كل من محكمة
االحوال الشـخصية يف البـرصة ومحكمة
االحوال الشـخصية يف املعقـل» .واضاف:
انه « لالطالع عـى التفاصيل يرجى النقر
عى الرابط الوارد يف أدناه-:
https://test-form.hjc.iq/default.aspx

النائب السوداين :عىل احلكومة التعاقد مع اخلرجيني
من األطباء واملالكات الصحية الحتواء األزمة
بغداد /المستقبل العراقي

أكد النائب املهندس محمد شـياع السـوداني أمس االربعاء وجـوب تعين الخريجن من
املـالكات الصحية مـن األطباء واملمرضـن الجامعين واملعاونـن الطبين _ فضال عى
املـالكات الصحية السـاندة _ املشـمولن بالقانون ذي العدد ( )6للعـام ( )2000والذين
تخرجوا يف كلياتهم يف العام الدرايس ( )2018/2019إذ ان القانون أعاله يوجب تعيينهم
ومنحهم فرصة ممارسـة تخصصاتهم منذ بداية العام الجاري اال ان عدم اقرار موازنة
 2020حال دون ذلك.
وقد أشـار السـوداني إىل أن هناك فقرة قد أضيفت يف قانون اإلقراض تؤكد تعين هؤالء
اال ان الوضـع املتـأزم يوجـب عى الحكومة التعاقـد معهم االن إىل أن يحـن ترتيب آلية
تعييناتهم؛ وتحديدا وبلدنا يتعرض لجائح ٍة تحتاج تضافر الجهود كلها لدفع رشها عن
العراقين كافة.
وقد لفت السـوداني االنتباه عى مقرح اللجنة الـذي كانت قد إضافت فيه مادة جديدة
معالج ً
ـة االسـتحقاقات املالية للمحارضيـن الخارجيـن واألطباء واملـالكات الصحية
ِ
والعقود واالجراء اليومين كافة ناهيك عن حشد ٍّ
كل من وزارتي الدفاع والداخلية؛ عند
إعداد مرشوع قانون املوازنة العامة لسنة (.)2020

اوعـز وزير النفط احسـان عبـد الجبار اىل رشكة نفـط ذي قار
بتجهيـز املحافظـة بمعمـل اوكسـجن متكامـل مـع ()400
اسطوانة.
وذكر بيان للوزارة تلقت املسـتقبل العراقي نسخة منه ان الوزير
اجـرى اتصـاالً هاتفيا ً مع مدير عام صحـة محافظة ذي  ،وذلك
يف متابعة لالوضاع الصحية واالجراءات املتخذة ملواجهة انتشـار
فايروس كورونا .
واضـاف ان الوزير اوعز اىل رشكة نفط ذي قار بتجهيز املحافظة
بمعمل اوكسجن متكامل مع ()400اسطوانة اوكسجن.

العمل حتدد آخر موعد لرتويج معامالت
الوجبة « »٢٧للقروض امليرسة
بغداد  /المستقبل العراقي
 أعلنـت دائرة العمل والتدريب املهني يف وزارة العمل والشـؤوناإلجتماعية أن آخر موعـد لرويج معامالت الوجبة  27للقروض
امليرسة لدعم املشاريع الصغرية املدرة للدخل سيكون نهاية وقت
الدوام الرسمي ليوم الثالثاء املوافق . 7/7/2020
ودعـا مدير عام دائرة العمل والتدريب املهني األسـتاذ رائد جبار
ناهـض «اإلخوة املواطنن الباحثن عـن العمل من الذين ظهرت
أسـماؤهم ضمن الوجبة  ، 27اإلرساع يف مراجعة اقسـام الدائرة
يف بغـداد واملحافظات  ،لغرض أنجـاز معامالتهم وفق الضوابط
خالل الفرة املشار إليها أعاله .
و أوضح « ان مبلغ القرض هو ( )8مليون دينار يمنح للمواطنن
املسـجلن ضمـن قاعـدة بيانـات الـوزارة ممـن لديهـم بطاقة
األستشارية والتسجيل الصادرة من الوزارة .
كمـا أضـاف « ناهض ان آليـة الحصول عى القـرض يكون عرب
استمارة االلكرونية تعلن عنها الوزارة عرب موقعها اإللكروني.

العراق حيقق أكثر من ملياري دوالر
إيرادات من النفط يف أيار املنرصم

بإيعاز من احملافظ

حمافظة تصدر قرارات صارمة :حظر تام
وإغالق ملداخل املحافظة
بغداد /المستقبل العراقي
اعلنـت خليـة األزمة يف محافظـة نينوى،
أمس االربعاء ،إتخـاذ قرارات جديدة للحد
من تفيش فريوس كورونا يف املحافظة.
وقالـت الخليـة يف بيـان تلقت املسـتقبل
العراقي نسـخة منه ،إن «محافظ نينوى
نجـم الجبوري ورئيس خليـة االزمة وجه
بتطبيق عدة قرارات جديدة للحد من تفيش
فريوس كورونا يف املحافظة».
واضـاف ،أن «الخليـة قـررت
حظر تـام للتجوال عى
فرض
ٍ
جميع انحاء املحافظة يبدأ من
هذا اليـوم األربعاء السـاعة 6
مساء ويسـتمر لغاية الساعة
 5صباحا من صباح يوم االحد
املصادف .»2020 /7 /5
وتابع« ،قـررت الخلية الطلب
مـن قـادة العمليـات ومديـر
األمـن الوطني إغـالق مداخل

املحافظـة بشـكل تـام امـام الوافديـن
ومتابعـة منتسـبيهم بمـا يخـص غلـق
املداخـل» .ولفـت« ،يسـتثنى مـن ذلـك
منتسـبي الصحـة والدوائـر الخدميـة
والتجـارة واالفران واملـواد الغذائية داخل
األحيـاء حرصا وللحاالت الطارئة االتصال
باالسـعاف الفوري او الرشطة» .واشـار
إىل أنـه «عى قيادة رشطـة نينوى منع اي
تجمـع او خـرق لحظـر التجـوال واتخاذ
اإلجراءات القانونية بحق املخالفن».

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنـت وزارة النفط ،أمس األربعاء ،عن تصدير نحو  100مليون
برميل خالل ايار بايرادات تجاوزت ملياري دوالر.
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد يف بيان ،تلقت املستقبل
العراقي نسـخة منه ،إن «مجموع الكميـات املصدرة من النفط
الخام لشـهر ايار املايض من الحقول النفطية يف وسـط وجنوب
العراق بلغت ( )96مليونا و( )39الف و ( )852برميل  ،بإيرادات
بلغـت ( )2مليـار و( ) 60مليونا و ( )23الـف دوالر  ،فيما كانت
الكميـات املصدرة من نفط كركوك عرب ميناء جيهان ( )3مليون
و( )545الـف و( )431برميـال  ،بايـرادات بلغـت ( )76مليونـا
و( )59الف و( )290دوالراً».
وأضـاف جهاد ،أن «معدل سـعر الربميل الواحـد بلغ ()21,450
دوالراً» ،مشـريا ً اىل ان «الكميـات املصـدرة تـم تحميلها من قبل
( )32رشكة عاملية مختلفة الجنسيات  ،من موانئ البرصة وخور
العمية والعوامات االحادية عى الخليج وميناء جيهان الركي».
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كافكا ..كوابيس العزلة والصمت
هاشم صالح

يف مث�ل هذا الش�هر من ع�ام ،1924
رح�ل فرانز كافكا ع�ن أربعني عاماً.
لك�ن متى سمعت باس�م كافكا ألول
م�رة؟ ال أع�رف بالضب�ط .ك�ل م�ا
أعرف�ه ه�و أني عندم�ا كن�ت معيدا ً
يف كلي�ة اآلداب بجامع�ة حل�ب ع�ام
 ،1975وأح�ر نف�ي بك�ل لهف�ة
للط�ران إىل فرنس�ا إلتم�ام شه�ادة
الدكت�وراه يف النقد األدب�ي الحديث،
كنت ألتق�ي أسبوعي�ا ً بوليد إخاليص
يف مقه�ى الفن�دق السياح�ي ،إذا لم
تخن�ي الذاك�رة ...كنا نتحل�ق حوله
نح�ن مجموع�ة األدباء الش�باب أورّ
يحرون أنفسهم لكي يصبحوا
من
ً
ً
أدباء يوما ما -وكان معه أحيانا أديب
حلبي آخر معروف ،هو جورج سالم.
وقد فهم�ت أن هذا الروائ�ي املرموق
مخت�ص بكافكا ،أو يفهم عامله جيدا ً
أو يقتبسه يف كتاباته أو معجب به يف
كل األحوال .كان يبدو سوداويا ً مثله،
أو هك�ذا تخيل�ت .ولكني كن�ت دوما ً
أتحاىش كافكا ه�ذا خوفا ً من عقده
الش�خصية ودهاليزه السيكولوجية
املرعب�ة .قل�ت بيني وب�ني نفي :يا
رجل ،أال تكفيك الكوابيس الشخصية
والعائلي�ة والسورية حت�ى تذهب إىل
براغ وتست�ورد كوابي�س جديدة؟ أال
تكفي�ك الكوابي�س العربي�ة؟ حياتك
كلها كوابيس .واآلن ،ما كان ناقصنا
إال كابوس كورون�ا :الطامة الكربى!
ابحث عن كت�اب متفائل�ني يدخلون
الف�رح والبهجة إىل روح�ك املحطمة
وطفوالتك املدمرة.
ولكن من هو كافكا هذا يا ترى؟
باختص�ار شدي�د :لقد ول�د يف مدينة
براغ ،عام  ،1883وفيها مات بمرض
الس�ل عام  ،1924وه�ذا يعني أنه لم
يعش أكث�ر من أربعني عاماً .تصوروا
الوض�ع :أربعني عاما ً فقط ،ومع ذلك
فقد زلزل اآلداب العاملية!
ويب�دو أن�ه كت�ب أعمال�ه الكربى يف
ج�و م�ن الوح�دة والصم�ت املطبق
ب�ني عام�ي  1912و1924؛ أي خالل
اثن�ي ع�ر عام�ا ً فق�ط .ول�م يكن
هدف�ه أن يصب�ح مش�هوراً ،أو ينال
الجوائز والتريفات ،كان يريد فقط
أن يع�رب عم�ا يعتم�ل يف نفس�ه من
هم�وم ومش�كالت نفسي�ة عصابية
تؤرقه .ك�ان يريد أن يع�رب عن يشء
واح�د فقط :عدم قدرت�ه عىل التأقلم
م�ع الحي�اة .وألن�ه غ�ر ق�ادر عىل

االنغم�اس يف الحي�اة كبقي�ة البر،
فإنه أصب�ح كاتبا ً من الط�راز األول.
الحظ�وا املعضلة املح�رة هنا :إما أن
تربح الحياة وتخ�ر األدب ،وإما أن
ترب�ح األدب وتخر الحياة؛ ليس كل
الناس فيكتور هيغو الذي ربح الحياة
واألدب يف آن معاً!
والواق�ع أن اليشء الوحي�د الذي كان
يهمه يف الحياة ه�و األدب فقط الذي
انش�غل ب�ه إىل ح�د اله�وس ،وك�ان
يقول :كل ما ليس أدبا ً يضجرني ،بما
يف ذلك الحديث عن األدب نفسه .كان
يسقط عىل األدب كل هلوساته وقلقه
وجنونه ومخاوفه ورعبه.
وبالتايل ،فاألدب كان عبارة عن عالج
نفي لش�خصية كافكا ،كان بمثابة
التحلي�ل النف�ي ال�ذي يش�فيه من
مرضه وأوجاع�ه ،ولذلك كان يسقط
ع�ىل شخصياته الروائية كل مخاوفه
وعذابات�ه الداخلية وعق�ده النفسية

لكي يتخفف منها ،ويرتاح ولو قليالً.
ول�و لم يصبح كاتبا ً كب�را ً لربما ُجن
أو انتح�ر ،وبالتايل فالكتابة العبقرية
أنقذت�ه من االنهي�ار ،أو عصمته من
االنتحار.
لقد رفع كافكا األدب إىل مستوى الدين
املطل�ق ،إذ أصب�ح ديدن�ه ومعبوده.
وك�ان بذل�ك وريث�ا ً لكب�ار الكتاب يف
الق�رن التاسع عر ،من أمثال بلزاك
وج�رار دونرفال وبروست وستندال
ودوستويفسك�ي ونيتش�ه ،وبقي�ة
ُ
العصابيني الكبار.
ولكن هن�اك نقطة أخ�رى أساسية،
بل وحاسمة ،ال ينبغ�ي إهمالها أبداً:
فه�ؤالء يف معظمه�م تعلق�وا باألدب
بع�د أن فق�دوا إيمانه�م باملسيحية،
دي�ن آبائه�م وأجدادهم؛ لق�د أصبح
األدب دينهم وعزاءهم ،بعد أن تراجع
الدين يف أوروبا وانحر نتيجة صعود
الحداثة والفلسفة الوضعية ،وانتصار

العرص الصناعي التكنولوجي.
وبالتايل ،فالفراغ الذي خلفه انحسار
الدي�ن م�أه األدب ،بش�عره ونثره.
ولك�ن ه�ل يستطي�ع األدب مهم�ا
ك�ان عاليا ً أن يؤمن ل�ك تلك السكينة
الرائع�ة والطمأنين�ة املطلق�ة الت�ي
يؤمنها الدين العظيم؟ سؤال مطروح
ع�ىل الحداثة الغربي�ة وبإلحاح هذه
األيام ،بع�د أن غرقت أكثر من اللزوم
يف الش�هوات واملاديات والشذوذات...
يضاف إىل ذل�ك أن كافكا كان يحتقر
نفسه ،ويزهد به�ا إىل أقىص الحدود.
وكان يعاني من عقدة نفسية مزمنة،
وهذا ما نكتش�فه من قراءة مذكراته
اليومية ومراسالته الضخمة مع تلك
الفت�اة الت�ي خطبها مرت�ني دون أن
يتزوجها ،وكانت ُتدعى فيليي باوير!
فق�د رشح له�ا القل�ق املرع�ب الذي
يجتاحه م�ن الداخل وال يرتكه يرتاح
لحظ�ة واحدة .وبالت�ايل ،فإنه يخىش

أن يقيض عىل حياته�ا وسعادتها إذا
ما ارتبطت ب�ه .والغريب العجيب أن
ه�ذا ما حصل لكركيغ�ارد من قبله؛
كالهما ترك حبيبته لي�س كرها ً لها،
وإنما خوفا ً عليها!
هذا وقد ألقى كافكا بمسؤولية عقدته
النفسية املزمنة عىل الرتبية الخاطئة
التي تلقاها يف مرحلة الطفولة األوىل،
وعىل تلك العالق�ة الصدامية العنيفة
الت�ي ك�ان يتعاطاه�ا م�ع وال�ده.
ومعل�وم أنه ك�ان يهابه ويخش�اه؛
ك�ان كابوس�ه األول .وق�د ع�د ذل�ك
سب�ب مرض�ه النفي العمي�ق الذي
ال يستطي�ع منه فكاك�اً .ولذلك كان
يكرهه كره النج�وس .من يستطيع
أن ينجو م�ن طفولته؟ من يستطيع
أن ينترص عىل طفولته؟
وبالت�ايل ،فكافك�ا ك�ان يعان�ي من
رصاع داخيل متواصل مزمن ،ولم يكن
متصالحا ً مع نفسه عىل اإلطالق .هذه
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نقط�ة أساسية ال ينبغ�ي أن ننساها
أب�داً .وهذا هو السب�ب الذي دفعه إىل
الغط�س يف الكتابة حت�ى أصبح أحد
كب�ار َّ
م�ر العصور .ومن
الكتاب عىل رّ
صفات�ه النفسي�ة الثابت�ة أن�ه كان
عدو نفس�ه األول ،وكان يجلد نفسه
ويعذبها ،ويتلذذ بذاك العذاب!
ُيضاف إىل ذلك أنه كان يف حالة صدام
م�ع املجتم�ع السائد يف ع�رصه ،ويف
مدينة ب�راغ تحدي�داً .والواقع أن كل
يشء يف حي�اة كافك�ا يحيلنا إىل هذه
املدين�ة الت�ي يدعوه�ا التش�يكيون
ب��«األم الصغ�رة» ،ولكنه�ا كان�ت
بالنسبة لصاحب رواي�ة «املحاكمة»
ام�رأة رشس�ة ال ترحم ،وليس�ت أما ً
حنونا ً عىل اإلطالق.
كانت ب�راغ يف زم�ن كافك�ا عاصمة
بوهيمية ومقرا ً للبالط امللكي .وكانت
مدين�ة صغ�رة كوسموبوليتي�ة من
جه�ة ،وإقليمي�ة محلي�ة م�ن جهة
أخ�رى .كان�ت تسكنها أقلي�ة أملانية
تنتمي عموما ً إىل البروقراطية العليا
الحاكمة ،وال تربطها بأملانيا إال اللغة.
أما األغلبية فكانت مؤلفة من الشعب
التشيكي العامل الكادح الصابر .هذا
باإلضافة إىل اليهود الخارجني لتوِّهم
من الغيتو القديم الذي يعود إىل القرون
الوسط�ى ،وإليهم ينتم�ي كافكا من
حي�ث ال�والدة .وقد كان�وا يمارسون
عموم�ا ً امله�ن التجاري�ة والليربالية،
ولكنه�م كان�وا يتعرض�ون للتميي�ز
الطائفي والعن�رصي أحيانا ً من قبل
األغلبية املسيحية األوروبية الشقراء
عموماً.هذه ه�ي الفئات الثالث التي
كان�ت تسكن ب�راغ يف بداي�ات القرن
العري�ن .وكانت تفصل بينها حدود
اللغ�ة والع�ادات والتقالي�د واملكان�ة
االجتماعي�ة .وك�ان األمل�ان يحتلون
قم�ة اله�رم االجتماع�ي يف املدين�ة،
والتشيكيون أسفل الهرم ،واليهود يف
الوسط.وعندما ينتقل كافكا من حي
إىل آخ�ر يف املدينة ،كان يش�عر وكأنه
انتق�ل م�ن عال�م إىل آخر! فك�ل فئة
كانت مغلقة عىل نفسها معزولة عن
ً
تمام�ا ،كما هو عليه
الفئات األخرى
الح�ال يف مرقن�ا العرب�ي :هذا حي
للع�رب ،وهذا حي لأك�راد أو لأرمن
أو للري�ان أو للش�يعة أو للسن�ة...
إلخ .وهذا االحتقار املتبادل ،أو العداء
املستحكم بني مختل�ف الفئات ،كان
يش�عر كافك�ا بالخ�وف والقلق .ويف
بع�ض األحي�ان ،ك�ان يش�عر بأن�ه
يعيش يف منفى ،ال يف وطن .فاآلخرون
ينظرون إلي�ه شزراً ،وربم�ا يعتدون

بوب ديالن يطلق ألبومه الـ 39
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�در أسط�ورة موسيقى الفول�ك الروك
ب�وب دي�الن ألبوم�ه التاس�ع والثالث�ني،
بعنوان «راف أند راودي ويز».
يضم األلبوم أغنية «موردر موست فاول»
التي أطلقت للمرة االوىل يف مارس املايض،
عن اغتيال الرئيس االمركي جون كينيدي
( ،)1963ومدته�ا  17دقيق�ة ،وأغني�ة
تكريمي�ة ملغن�ي البلوز األمرك�ي جيمي
ريد.
ويستش�هد ديالن يف هذه األغنية بإنديانا
جون�ز وآن فران�ك ورولين�ج ستون�ز يف
املقطع نفسه.
األلب�وم الجدي�د ه�و األول لدي�الن (79

عام�ا) ،منذ اطالق ألبوم�ه «تامبست» يف
عام  ،2012ويأتي بعد  58عاما من اطالق
اول البوم لصاحب الصوت املرن الرائع.
وقد وصف بأنه نسج طويل ،بشكل معقد
وم�يضء مثل سجادة ثمين�ة من العصور
الوسط�ى ،مزدان�ة الرس�وم« ،يجعل�ك
تبكي ،تم�زق شعرك ،يجعلك تش�هق من
الدهشة».
وقال دي�الن لصحيفة «نيوي�ورك تايمز»
عن كلمات أغنية «آي كونتني مالتيتيودز»
الت�ي يتضمنه�ا األلب�وم« :أفك�ر يف موت
الجنس الب�ري .الرحلة الغريبة الطويلة
للقرد العاري».
وأض�اف يف مقابل�ة ه�ي االوىل بعد فوزه
بجائ�زة نوبل ل�آداب ع�ام « :2016حياة

عن األسى ..أيض ًا

الجمي�ع عابرة .كل إنس�ان ،بغض النظر
عن مدى قوت�ه وجربوته ،يك�ون ضعيفا
عندم�ا يتعلق األم�ر باملوت .أفك�ر يف ذلك
بشكل عام وليس بطريقة شخصية».
يستش�هد دي�الن يف احد مقاط�ع األغنية
املذكورة بإنديانا جونز وآن فرانك ورولينغ
ستونز.
ويف أغني�ة «م�وردر موس�ت ف�اول» التي
أطلقت للمرة االوىل يف مارس املايض يتكلم
عن عملية اغتيال الرئيس كينيدي.
وجدي�ر بالذك�ر ان أزمة ف�روس كورونا
املستج�د تسببت يف إلغ�اء سلسلة حفالت
لدي�الن ،ك�ان مق�ررا ان تق�ام يف اليابان
وأمركا الشمالية يف الربيع والصيف ،وقد
وعد بإقامتها عندما يصبح ذلك آمنا.

جليل حيدر

 800حكمة فلسفية
يف «مسامرات بجوار املوقد»
بغداد  /المستقبل العراقي
ُي َع� رّد ِكت�اب «مسام�رات بج�وار املوق�د»
رّ
مؤسسة الفك�ر العربي ضمن
الصادر ع�ن
برنامج «حضارة واحدة» ،جامِ عا ً للمُ ؤلرّفات
الفلسفية املَعنية بتعايش الناس ووجودهم
وتعامُ له�م م�ع العالَ�م .ويتألرّ�ف الكت�اب
حكم�ة ،مليئ�ة باألق�وال املأثورة
م�ن ِ 221
والفلسفية املُ رّ
تأثرة بالكونفوشيوسية ،التي
ُ
موضوعها الع�ا رّم بتحقيق الطمأنينة
ُيعن�ى
والس�الم لإلنس�ان ،وإرس�اء مب�ادئ عم ٍل
مُ شرتكة ،مبيرّنا ً أهمرّية تهذيب الذات وتزكية
النفس ،وقراءة ُ
ْ
الكتب وتحقيق الطموحات،
والقناع�ة واإليم�ان وغره�ا م�ن نواح�ي
الحياة.
الكتاب من تألي�ف الفيلسوف الصيني وانغ
يون�غ بينغ ( ،)1854وتحديدا ً يف عرص أرسة

تش�ينغ امللكية ،ومن تعري�ب :الدكتور وانغ
يويون�غ (فيص�ل) ،ومراجع�ة الربوفيسور
أحم�د عويرّز .والكاتب وان�غ يونغ بينغ كان
فال ً
رّ
والكتاب�ة يف املجتمع
ح�ا يعرف الق�راءة
ِ
اإلقطاع�ي ،ويعي�ش يف املرحل�ة األخ�رة
م�ن ع�رص أرسة تش�ينغ املَلكي�ة الصينية،
رّ
ات وتقلرّبات ،وق�د شه َد
الت�ي م�ررّت
بتغ�ر ٍ
تح�ورّل إمرباطوري�ة تش�ينغ العظيم�ة من
ع�رص الق�ورّة واالزده�ار إىل ع�رص الضعف
واالنحط�اط ،وه�ي ت�رزح تح�ت أزماته�ا
الداخلية والخارجية.
الكت�اب ما كان ذائع�ا ً يف املجتمع
ويكش�ف ِ
ت�رف وب�ذخ ،ويبيرّ�ن رّ
أن
الصين�ي آنذاك من
ٍ
تر رّدي األوض�اع االجتماعية ناتج عن تدهور
األخ�الق ما ب�ني الناس .وق�د تميرّ�ز املؤلرّف
ببص�ر ٍة ثاقبة تج�اه الش�ؤون السياسية
أيضاً.

علي�ه أو يربون�ه ،إذا م�ا خاط�ر
بنفسه ودخل حارتهم مثالً.
لق�د ضغط ه�ذا الوض�ع االجتماعي
املزعج بك�ل ثقله عىل حي�اة الكاتب
الكب�ر ،وجعل�ه يش�عر بالتمزق بني
عدة انتم�اءات طائفية وع�دة لغات.
صحيح أنه كان يكتب باألملانية ،ولكن
لغة اليديش اليهودية كانت تحارصه
أيضاً ،وكذلك لغة البوهيميني التشيك.
وبالت�ايل ،لم يكن يش�عر بأن�ه يمتلك
لغ�ة وطني�ة أو قومي�ة خاص�ة به؛
ك�ان ضائعا ً ب�ني اللغ�ات والديانات
واالنتماءات والحارات.
والواق�ع أن الصعوب�ات الداخلي�ة
والخارجي�ة دمرّ �رت حي�اة كافك�ا،
وجعلت�ه يعي�ش حال�ة مستمرة من
الح�رب الداخلية .ال ري�ب يف أنه كان
يش�عر يف شباب�ه األول باالنتم�اء
إىل األمل�ان ،لغ�ة وثقاف�ة وتاريخ�اً،
وكان مش�بعا ً بق�راءة غوت�ه وكبار
الكالسيكي�ني األمل�ان .وبالت�ايل ،كان
يطم�ح إىل تقديم عطائه الخاص عرب
األدب األملاني الكبر ،ولكن صعوبات
الحياة اليومية كانت تعرتض طريقه،
وتمنع�ه م�ن تحقي�ق طموحات�ه.
فوظيفت�ه الت�ي ك�ان يكرهه�ا جدا ً
كانت تأك�ل معظم وقته ،وال ترتك له
إال النذر اليسر من الوقت لأدب.
ول�ذا ،كان مضطرا ً ملمارس�ة الكتابة
ً
لي�ال ،أي بع�د عودته م�ن الوظيفة.
وه�ذا م�ا أدى إىل تدم�ر صحت�ه،
وإصابته بمرض السل .ولكن الرصاع
تفاق�م كث�را ً ع�ام  ،1912وتح�ول
إىل خي�ار وج�ودي ،فقد التق�ى آنذاك
بالفتاة التي أحبه�ا وخطبها مرتني،
ث�م تخىل ع�ن فك�رة ال�زواج يف آخر
لحظة ،كما ذكرن�ا .والواقع أنه وجد
نفسه أمام خيار صعب جداً :فإما أن
يتزوج ويشكل عائلة وينجب األطفال
ويتخىل عن األدب ،وإما أن يدوس عىل
قلب�ه وعواطفه وحب�ه ويكرس ذاته
كليا ً لأدب.ويف نهاي�ة املطاف ،اختار
الح�ل الثاني .وقد كلفه ذلك غاليا ً من
الناحي�ة العاطفي�ة واإلنسانية؛ لقد
دمره هذا ال�رصاع الداخيل ألنه تخىل
عن املرأة التي عشقها عشقا ً جنونياً،
مفضالً عليها الكتابة الروائية واألدب.
لق�د شعر بالذن�ب إذ حسم خياره يف
هذا االتجاه .ولك�ن هل كان بإمكان
شخص مثل كافكا أن يعيش بش�كل
طبيع�ي كجمي�ع البر؟ ه�ل يمكن
أن تتخيل نيتش�ه وه�و يكرج العربة
وفيها الطف�ل إىل جانب املدام؟ عيب،
يشء مخجل ،من رابع املستحيالت.

لق�د أوىل وانغ يونغ بين�غ يف ِكتابه اهتماما ً
خاص�ا ً بق�راءة ُ
رّ
الكت�ب ودراس�ة العل�وم
وتحقيق الطموحات ،رّ
وأكد تأسيس الدراسة
مكارم األخالق ،فضالً عن تفسر بعض
عىل
ِ
الوسائ�ل الف رّعال�ة يف قراءة ُ
الكت�ب ودراسة
العل�وم .وكان يهت� رّم أيضا ً بتعلي�م الناشئة
وتربيتهم .وق�د استع�ان يف ِكتابه باألخالق
«الص ُ
دق هو
الكونفوشيوسية ،ومما يقول:
ِ
أساس تعايش الناس ،فال ُيمكن لإلنسان أن
يستغني عن�ه ،والصفح هو َ
جوهر مُ عالجة
األمور ،فع�ىل اإلنسان ْ
أن يعمل به عىل مدى
حياته».
لقي ِكت�اب «مُ سامرات بج�وار امل َ ْو ِقد» منذ
َ
ً
ً
رّ
صدوره رواجا كبرا بال انقطاع ،كأنه جمرة
مُ ستعرة يف املوقد ،تندلع منها نار مُ رّ
تأججة،
تمن�ح الناس دفئ�اً ،وتش�عرهم بالهدوء يف
الليايل القارسة.

حني ُ
َ
اعت ُ
قلت يف مظاهر ٍة عميا َء
ُ
ْ
سيدة املايض من اللي ِل والدراما
كابدت
ُ
ُ
املتقلبة بني البحر ِوالساح ِل
السيدة
ل ْم ُ
تق ْل :وداعا ً
ُ
َ
َ
وكآبة املُحرّ ب
الضحية
تعرف
ُ
َ
ُ
الجران
مكان الرب ِة كي ينتب َه
تعرف
ُ
واللصوص
ً
َ
ٌ
وثرثرة دين رّي ٍة
مهذبون بخوات َم
لصوص
ٌ
َ
ٌ
كتماسيح عىل اليابسة
لصوص أجالف
َ
ٌ
مغامرون عىل الحدو ِد يكدسو َرّن
لصوص
َ
خزائن املستقبل.
رّ َ
لصوص محم رّي َ
ٌ
محميني
لصوص
ون من
ٍ
بالفولكلور والنسب
لصوص رّ
َ
يدق َ
ٌ
الطبول قبل الحرب
ون
حزب يوج رّه َ
ُ
الذئاب نح َو
ون قطي َع
ولصوص
ٍ
ِ
َ
الح َم ِل الوحيد.
*
يليق َ
ك ْم ُ
بك األىس
تليق َ
ك ْم ُ
بك ال ُعزلة؟
*
مر ًرّة َ
بني الطلقاتِ
ومر ًرّة َ
الحزين
بني الحرّ ِب
ِ
من الفتن ِة إىل الرار ِة
دعاك مليدان الرماي ِة أعزال؟ً
َ
فما الذي
ِ
َ
َ
ْ
املوج
هياج
للعبور وسط
من دعاك
ِ
ِ
ِ
ُ َ
ُ
لون رّ
موحد؟
يكرخ
رعاياه وخ َد َم ُه يف ٍ
ُ
تبحث
وعن أ رّي ِة جوهر ٍة
عن أ رّي ِة ينابيع؟
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نحتاج إىل حتالفات قيادية جديدة متعددة األطراف
برتراند بادري وإيف تيبرغين
غريت األزم�ة املُفاجئة عمليات صنع
الق�رار املُعت�ادة وأج�رت القادة عىل
اتخاذ إج�راءات عاجل�ة ،وأدى مزيج
من عدم الثقة وس�وء الفهم والخوف
إىل فك .الروابط الت�ي تدعم الحضارة
الحديثة.
كان ذلك يف صي�ف عام  ،1914عندما
أمض�ت أوروب�ا يف التعبئ�ة للح�رب،
لك�ن الوص�ف ق�د ينطب�ق أيضا عىل
صيف  ،2020إذ تحول أسوأ وباء منذ
تفيش م�رض اإلنفلونزا ما بني عامي
 1918و 1920برسعة إىل أزمة بنيوية
للعوملة ،مما قد ُيهيئ الظروف ألخطر
مواجه�ة جيوسياس�ية من�ذ نهاي�ة
الحرب الباردة.
يف غضون أس�ابيع قليلة ،تسبب وباء
«كوفي�د »19 -يف إغالق ثلث االقتصاد
العامل�ي وأحدث أكر أزم�ة اقتصادية
منذ أزمة الكس�اد العظي�م ،وبالنظر
إىل املستقبل فإن العامل األكثر أهمية
الذي س ُيحدد كيفية تطور هذه األزمة
هو القي�ادة الجماعية ،وم�ع ذلك ،ال
يزال ه�ذا ال ُعنرص الحاس�م مفقوداً،

وم�ع تصاع�د الن�زاع ب�ني الوالي�ات
املتحدة والصني ،البد أن تنش�أ القيادة
العاملية من مكان آخر غري واش�نطن
العاصمة أو بكني.
عالوة عىل ذلك ،من أجل تمهيد الطريق
أمام تجدد التعاون ال�دويل ،يجب أوالً
كشف ثالثة أساطري :تتمثل األسطورة
األوىل يف أن وب�اء «كوفيد »19 -مؤهل
كحدث «بجعة س�وداء» غ�ري مُ توقع
لم يك�ن أحد عىل اس�تعداد ملواجهته،
ويف الواق�ع دق املدافعون عن الصحة
العامة مثل بيل غيتس وعلماء األوبئة
مثل مايكل أوس�رهولم م�ن جامعة
مينيس�وتا ناق�وس الخطر لس�نوات
ح�ول املخاطر النظامي�ة الناتجة عن
الفريوس�ات التاجية واإلنفلونزا ،وقد
وجهت وكاالت االس�تخبارات الرائدة
تحذيرات مُ ماثلة.
أصب�ح العمق الهائل لألزم�ة الحالية
نت�اج فش�لنا الجماع�ي يف التفك�ري
عىل نحو غري خطي أو يف االس�تجابة
لتحذيرات العلماء الواضحة ،واألس�وأ
م�ن ذلك أن فريوس كورونا املُس�تجد
ربما يكون مجرد تدريب عىل الكوارث
الت�ي تنتظرن�ا نتيج�ة للتغ�ريات

املناخي�ة ،خصوص�ا ً بع�د أن نتجاوز
عتب�ة االح�رار التي تبل�غ  1.5درجة
مئوية فوق مس�تويات ما قبل الثورة
الصناعية ،بحلول أوائل .2030
تزع�م األس�طورة الثاني�ة أن وب�اء
«كوفي�د »19 -قد أضع�ف مصداقية
العومل�ة ،وم�ن املؤك�د أن الرح�الت
الجوي�ة الدولية قد س�اهمت يف نرش
الف�ريوس التاج�ي يف جمي�ع أنح�اء
العالم بش�كل أرسع بكثري من وسائل
السفر القديمة ،لكن يف الوقت نفسه،
ُتزودن�ا العومل�ة باملعلوم�ات والط�ب
والتكنولوجي�ا واملؤسس�ات املتعددة
األط�راف الالزم�ة لي�س للقضاء عىل
الفريوس�ات فق�ط ،ب�ل ع�ىل جميع
التهديدات الجماعية األخرى أيضا.
نظ�را لحقيقة وج�ود مجتمع علمي
عامل�ي مراب�ط م�ن خ�الل تقني�ات
املعلوم�ات واالتص�االت ،فق�د ت�م
تسلس�ل جين�وم الف�ريوس التاج�ي
الجدي�د ونرشه علنا بحلول  12يناير،
يف غضون أس�بوعني من إبالغ الصني
ع�ن مجموعة من الح�االت ،يف الوقت
الح�ايلُ ،يش�ارك الباحث�ون يف جميع
أنح�اء العال�م نتائجهم يف الس�عي إىل

إنتاج لقاح ،فلم يس�بق قط أن تعاون
عدد كبري من الخراء يف مختلف بلدان
العالم عىل املرشوع نفسه.
الخراف�ة الثالث�ة ه�ي أن أدواتن�ا
السياس�ية الحالي�ة وترتيباتن�ا
املؤسس�ية يمك�ن أن تس�اعدنا يف
الخروج من األزمة ،ويف الواقع ،يمكن
للمنظم�ات الدولية تعبئة جزء ضئيل
فق�ط م�ن امل�وارد الالزم�ة الحت�واء
الف�ريوس وتداعيات�ه االقتصادي�ة،
وما لم نغري طريقة عمل املؤسس�ات
مثل منظمة الصح�ة العاملية والقيام
باملزيد من أجل االس�تفادة من موارد
الجهات الفاعلة الخاصة ،فلن نتمكن
من تحقيق توقعاتنا.
لقد ظهر وب�اء «كوفيد »19 -يف فرة
حرج�ة ،مم�ا أدى إىل التعجيل بأزمة
أعم�ق يف التعاون الدويل ،وس�يتطلب
التغلب عىل كلت�ي األزمتني قدرا ً كبريا ً
من االبتكار فضالً عن جهود جماعية
هائلة لتحقيق توازن مستقر بني النمو
االقتص�ادي والرفاهي�ة االجتماعية،
ول�ن يكون من الس�هل القي�ام بذلك،
ويج�ب علين�ا أال نغ�ري مؤسس�اتنا
وأنظمتنا االقتصادية األوس�ع فقط،

بل يتعني علينا أيضا تغيري أنفسنا.
يتضم�ن الرنام�ج الذي نحت�اج إليه
خمسة أجزاء:
أوالً ،نح�ن بحاج�ة إىل العمل لتحقيق
قي�ادة أكث�ر ش�موالً ع�ىل املس�توى
العامل�ي ،ونظ�را ً للتوت�رات الحالية يف
العالق�ات األمريكي�ة الصينية ،يتعني
عىل بقية بل�دان مجموع�ة العرشين
العمل معا من أجل توليد أفكار جديدة
لح�ل العدي�د م�ن املش�اكل :األزم�ة
يف نظ�ام التج�ارة العامل�ي ،وزي�ادة
املنافسة التكنولوجية ،وتراجع الثقة
يف األطر املتعددة األطراف ،ويجب عىل
االتح�اد األوروب�ي واململك�ة املتحدة
والياب�ان وكن�دا وإندونيس�يا والهند
وكوريا الجنوبية والرازيل ،عىل وجه
الخص�وص ،وتأدي�ة دور أك�ر لتويل
القيادة.
ثاني�اً ،نحت�اج إىل تحالف�ات قيادي�ة
جدي�دة متع�ددة املس�تويات تض�م
منظم�ات املجتم�ع املدن�ي والقطاع
الخ�اص ومراك�ز الفك�ر والجه�ات
الفاعل�ة األخ�رى ،فعندم�ا ال تك�ون
القيادة املُعتادة من األعىل إىل األس�فل
يف املتناول ،يتعني عىل اآلخرين االرتقاء

إىل مستوى الحدث.
ثالث�ا ،نحت�اج إىل ضم�ان عملي�ة
سلِسة لتطوير وتوزيع لقاح فريوس
كورون�ا املُس�تجد ،يج�ب ع�ىل الدول
األعضاء يف مجموع�ة العرشين البناء
ع�ىل التزاماتها الس�ابقة والعمل مع
املنظمات الدولية ذات الصلة والرشكاء
الطوعيني من القطاع الخاص إلنشاء
منصة لتقديم اللقاحات بشكل رسيع
ومُ نص�ف .ه�ذا تحدي غري مس�بوق
ً
ً
مسبوقا.
تحالفا غري
ويتطلب
رابع�اً ،هن�اك حاج�ة إىل املزي�د م�ن
التداب�ري الفعالة للتعام�ل مع األزمة
املالي�ة الوش�يكة يف االقتص�ادات
الناشئة والنامية ،يتعني عىل صندوق
النق�د ال�دويل أن يص�در ع�ىل الف�ور
رشيحة جدي�دة من حقوق الس�حب
الخاص�ة به ،ويجب عىل نادي باريس
للدائنني الس�ياديني ،بالتنسيق الوثيق
مع الصني ،معالجة مستويات الديون
التي ال يمكن تحملها بشكل متزايد يف
البلدان املدينة.
وأخ�ريا ،ع�ىل املجتم�ع ال�دويل البدء
يف بن�اء التحالف�ات الالزم�ة لضمان
النجاح يف مؤتمر األمم املتحدة للتنوع

البيولوجي ،وكذا مؤتمر األمم املتحدة
للمن�اخ (كوب�ا  )26يف الع�ام املقبل،
حي�ث إن العال�م يف حاجة ماس�ة إىل
املزيد من املش�اركة من البلدان يف حل
القضاي�ا املناخية والبيئية ،بما يف ذلك
قطع الصلة بني فقدان املوائل وتفيش
األمراض الحيوانية املَنشأ.
اختتمت املؤرخة مارغريت ماكميالن
تحليلها بشأن خوض العالم الحرب يف
عام  1914برس�الة مهمة« :إذا أردنا
توجي�ه أصاب�ع االته�ام من�ذ القرن
الح�ادي والعرشين ،فبوس�عنا إلقاء
اللوم عىل أولئك الذين أخذوا أوروبا إىل
الحرب يف أمرين :أوالً ،فشل الخيال يف
عدم التنبؤ بمدى الدمار الذي س ُينتجه
مثل هذا الرصاع ،وثانياً ،افتقارهم إىل
الشجاعة للوقوف يف وجه أولئك الذين
جادلوا بأنه لم يعد هناك خيار س�وى
خوض الحرب ،هناك دائما خيارات».
لق�د كان�ت تكالي�ف التقاع�س ع�ن
العمل اليوم هائل�ة بالفعل ،وبدالً من
قب�ول انهيار النظ�ام املتعدد األطراف
ببس�اطة ،يجب أن نب�دأ بتخيل آليات
التضام�ن الجديدة التي تتطلبها هذه
األزمة.

مالكاتنا الطبية ..شكر ًا
قاسم موزان
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زهير كاظم عبود
ضم�ن األولوي�ات التي حددها املنه�اج الوزاري
لحكوم�ة الس�يد الكاظمي يف الفقرة الخامس�ة
مكافح�ة الفس�اد واإلص�الح اإلداري ،وه�ي
خطوة مهم�ة وملحة تعادل محارب�ة اإلرهاب،
املساندة الشعبية للخطوات التي يتخذها السيد
رئي�س ال�وزراء يف ه�ذا املج�ال تش�كل رصانة
وخط�وة عملية يف املكافحة والتصدي للفس�اد،
ونحن بالش�ك نش�كو جميعا من تغلغل الفساد
يف مفاص�ل الدول�ة العراقي�ة ،وطيل�ة الف�رات
الس�ابقة لم نلمس خطوات أو قرارات أو أفعال
جدية تحارب الفس�اد فعال ،وتحقق يف مفاصل
الخراب الذي صار إلي�ه الجهاز اإلداري الذي بدأ
يراجع خطوات كبرية إىل الوراء بدال من أن يجد
وس�ائل وبدائل يتخطى بها األساليب والوسائل
البدائي�ة واملتخلف�ة الت�ي تفرض نفس�ها عىل
التعامل يف أروقة الدوائر الرسمية ،ويعاني منها
املواطن العراقي بقسوة.
ون�درك جي�دا أن الع�راق يطم�ح إىل اعتم�اد
سراتيجية وطنية مستمرة يف مكافحة الفساد،
وفق أس�س وخطط ثابتة وبعيدة املدى من اجل

نحو خطوات جادة ملكافحة الفساد
ضم�ان بناء مجتمع تس�وده العدال�ة ويحكمه
القانون ،وهذه األسس واملعايري لن تكون بمعزل
عن مشاركة املواطن صاحب املصلحة الحقيقية
يف هذه الس�راتيجية ،فضال عن مشاركة فاعلة
من منظمات املجتمع املدني.
مثل هذه السراتيجية لن تتمكن الدوائر املعنية
أو اللج�ان املكلفة من تحقيقها وتنفيذها ،ولن
تتمكن أيضا الحكومة وحدها من تنفيذها مالم
تتق�دم ه�ذه الس�راتيجية خطوات ش�جاعة،
وتش�خيص وطني وتعمق بالتحقيقات لنلمس
فع�ال ال ق�وال ،خط�وات وق�رارات بعي�دة ع�ن
الوعود ،وتقرن عملية التنفيذ بمشاركة شعبية
فعال�ة وتع�اون وطن�ي ،م�ن خ�الل التع�اون
والتنس�يق ونرش الثقاف�ة القانونية ،ومن خالل
دع�م الظواهر االيجابية وتش�خيص الس�لبيات
منه�ا ،وم�ن خ�الل تحدي�د معوق�ات خط�ط
تنفيذ الس�راتيجية ،ووس�ائل التنفي�ذ وتحديد
املس�ؤوليات والرام�ج املمكنة الت�ي تعكس لنا
ناتجاومؤرشا إيجابيا ،يدلل عىل الرشوع بعملية
تطوي�ر مكافح�ة الفس�اد وتقلي�ص أنش�طته
ومكامنه ،وتغلي�ب املبادرات التي تعكس الوجه
االيجابي للنزاهة يف السلوك الوظيفي.

الش�عب يتطل�ع إىل قرارات مجلس ال�وزراء واىل
اس�تيعاب مجل�س القض�اء األع�ىل وقضات�ه
البواس�ل يف دوره�م الفع�ال يف التص�دي لهذه
الصفح�ة ،بحي�ث أن كل الخط�وات محس�وبة
وترقبها الناس ،حتى يمكن أال نوقف هدر املال
العام فحس�ب ،بل نحصنه ونحاس�ب من يريد
أن يمد يده دون وجه أو سبب قانوني ،ونحاكم
الفاسد بخطوات منها منع سفره وتقييد حريته
ومالحقته وحج�ز األموال وإج�راء التحقيقات
العادلة والرسيعة ،وحماية الش�هود والضحايا،
وحماي�ة املخري�ن وتوفري فري�ق تنفيذي أمني
وفع�ال لتنفيذ الق�رارات القضائي�ة ،فضال عن
أهمية نرش الوع�ي القانون�ي املجتمعي بأمانة
وإخالص يتطلبها الوضع الحايل.
نح�ن بحاجة ملح�ة النتفاضة ضد الفاس�دين
الذي�ن رسق�وا امل�ال الع�ام وأس�هموا بالخراب
االقتص�ادي واالجتماعي ،واس�تمروا ال يردعهم
قانون وال قرارات ،ولم يشبعوا من املال السحت،
موغلني بهذه الرسقات واالختالس�ات وخطوات
االحتي�ال ،واثق�ني م�ن أن كل التهدي�دات التي
يطلقها بعض من املسؤولني بقصد ذر الرماد يف
العيون ،يّ
وأال رقيب وال قضاء والمس�ؤول والمن

يعز عليه العراق يمكن أن يحاسبهم.
وعلين�ا أن نعل�م جميع�ا أيض�ا أن مث�ل ه�ذه
الخط�وات والقرارات اليمك�ن للحكومة وحدها
ان تق�وم به�ا ،مال�م تج�د املس�اندة الش�عبية
والسياس�ية والترشيعي�ة حتى يمك�ن أن نعيد
للع�راق وجه�ه الناصع .هذهاملس�اندة تتطلب
الدعم امل�ادي واملعنوي ،واالبتعاد عن التش�كيك
واملس�اهمة يف نرشالش�ائعات ،وإزاء الخطوات
التي تتخذها الحكومة يف ظل أوضاع دقيقة وغاية
يف الصعوب�ة من جميع النواحي ،ترز فيها همة
الغيورين عىل مصلحة العراق ومس�تقبل شعب
العراق.لتكن الخطوات الت�ي أطلقتها الحكومة
بداي�ة الضوء ال�ذي ينري معال�م الطريق املظلم،
فنحن بحاجة ماسة ملثل هذا الضوء ،مثلما نحن
بحاجة ماسة لتوثيق الثقة والعالقة بني الشعب
والحكومة ،والعراق اليوم بظروف معقدة تواجه
الحكوم�ة خاللها ملف�ات متش�ابكة ومتعددة
تتطلب منها املواجهة الجادة ،وستنري الجهات
التي ترضرت بالتش�كيك واطالق االتهامات ،إال
أن املخلص�ني من أبناء هذا العراق س�يواجهون
تلك الصفح�ات بمواقف نابعة من محبة العراق
والحرص عىل مستقبل شعبه.

يمك�ن اخت�زال الطموح الجمع�ي للش�عب العراقي بحي�اة الئقة
وكريم�ة تليق به ،وبرضورة التمتع بالحكم الرش�يد الذي غاب عن
الع�راق مصطلحا وإجرا ًء وه�و حلم ظل يدغ�دغ املخيلة الجمعية
العراقي�ة ول�م يتحقق عىل أرض الواقع حتى االن ،ومنذ التأس�يس
الدولتي االول للدولة العراقي�ة الحديثة ومروره بعدة حقب ملكية
وجمهوري�ة لم تكن جميعها يف مس�توى ذلك الطم�وح اىل ان أتى
التغيري النيس�اني ( )2003ال�ذي كان من املفرض ان يضع العراق
عىل عتبة البلدان التي تتمتع بالحكم الرشيد،
م�ن دون أدن�ى ش�ك أن العال�م بأجمع�ه يواج�ه أرشس وباء عر
تاريخه املمتد من التكوين للبرشية وفاق يف عدوانه سجالت األوبئة
القاتل�ة ،هذه الجائحة تمثلت بما يطلق عليه كوفيد  19وتفش�يه
عىل نحو مقلق ،الس�يما أنه ال يس�تثني احدا وحدد بنفسه خرائط
جدي�دة النتش�اره ،ما أدخل الك�ون األريض يف رع�ب كبري ووقفت
املؤسس�ات الصحية عاجزة عن ايجاد عالج ش�اف ل�ه او عىل أقل
تقدير ايق�اف زحفه غري املقدس ،امام هذا العجز نصحت الجهات
الصحية يف العالم باتخاذ اجراءات وقائية تسهم بالحد من خطورته
او توس�يع فعالياته ،منها الحظر الصحي والتباعد االجتماعي ،ما
اضط�ر الن�اس اىل لزوم منازله�م إال يف حاالت ال�رضورة القصوى
للمغادرة لكنها مرشوطة بارت�داء القفازات والكمامات واالمتناع
عن املالمسة واملصافحة ،وهذه حالة لم يسبق لها مثيل يف العالقات
االجتماعي�ة وخصوصا املعروفة بالحميمية والتواصل املس�تمر يف
املناس�بات.وجراء يّ
تفيش الفريوس تعرضت املؤسس�ات الصحية يف
العالم اىل ه�زات عنيفة ،وكذلك انهارت او كادت تنهار اقتصاديات
العالم وتوقف التبادل التجاري بني الدول الذي يعد العصب االساس
الستمرار الحياة.
وبطبيع�ة الح�ال فالعراق جزء م�ن املنظومة العاملي�ة،إذ تعريّض
لهذا الفريوس يف ظروف صعبة خليّفتها السياس�ات السابقة وعدم
اهتمامها بالجنبة الصحية ،وحاجة البالد اىل إنش�اء مستش�فيات
حديث�ة ملواجهة أم�راض كهذه ،ومع ه�ذا بذل األطب�اء واملالكات
الصحي�ة يف عم�وم الب�الد جهودا اس�تثنائية ،وأصبح�وا جميعا يف
مواجه�ة مب�ارشة مع الف�ريوس القاتل حتى أصي�ب الكثري منهم
بالوباء الخطري.
وم�ع كل ه�ذه التضحيات الجس�يمة من األطباء ومس�اعديهم يف
املستش�فيات ،ال س�يما أن الوض�ع الصحي يت�أزم برسعة مذهلة
لع�دم االلت�زام باإلرش�ادات الطبي�ة ،وم�ع ه�ذا الوض�ع الصحي
املضط�رب فإن جهود الجي�ش األبيض لدرء الخط�ر املحدق قابله
نك�ران الجمي�ل م�ن البع�ض الذي اتخ�ذ م�ن منص�ات التواصل
االجتماع�ي مك يّب�ا لنفاي�ات فوائض ألس�نتهم اللفظية الس�مجة
الخالية من الذوق واتهامات األطباء بالتقصري وعدم املباالة بحياة
املرىض وتمادى البعض اآلخر بخرق حرمة املستش�فيات بالرصاخ
وتهدي�د االطب�اء بالقتل اذا ما تعريّض مريضه�م للموت ،وهذا يثري
أكثر من س�ؤال غامض تصع�ب االجابة عنه ،فيم�ا لجأ نفر ضال
اىل صناع�ة أفالم فيدوية تيسء للمالكات الطبية مع التعليق بلغة
رخيصة منفلتة من عقالها وسيل كثيف من السباب والشتائم عىل
االطباء والجهات الس�اندة له�ا ،هذه الحمالت التحم�ل الراءة او
العفوي�ة او هي ردود أفعال لتقصري غري مقصود،إنما هي حمالت
منظم�ة تقف وراءها جهات مش�بوهة لم تعريّف نفس�ها من أجل
اس�تمرار أهدافها الخبيثة.ولعل هذه االساءات تسببت بتصدعات
نفسية عميقة للمالكات الصحية ودفعت البعض منهم اىل التفكري
باالس�تقالة نتيجة للضغوط العنيفة التي يتعرضون لها .فمنذ بدء
جائحة كورونا عىل العراق واملالكات الطبية تبذل كل مايف وس�عها
لتقزي�م الفريوس والس�يطرة عليه ملنع انتش�اره ،وه�ذه الجهود
تستحق التقدير واإلجالل .ولعل ترصيح قائد عمليات بغداد الفريق
الرك�ن قيس املحمداوي ل� (صباح) بصدور أوامر بأداء التحية من
منتس�بي القوات األمنية للمالكات الطبية م�ن األطباء واملمرضني
بوصفه�م الخط االول ملواجهة جائحة كورونا يأتي عرفانا رصيحا
لجهودهم االنسانية العظيمة.
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هل يمكن أن ينفجر معقم اليدين يف سيارتك؟

طبق اليوم

باف باسرتي باجلبنة والبسطرمة

مع انتش�ار ف�ريوس كورونا املس�تجد
(كوفي�د_ )19ح�ذر البع�ض م�ن ترك
قارورة معقم اليدين يف الس�يارة ألنها
م�ن املمك�ن أن تنفج�ر ،خاص�ة اذا
تعرضت ألش�عة الشمس لفرتة طويلة
وبشكل مبارش.
لكن خ�رباء آخري�ن أك�دوا إن انفجار
عب�وات معق�م اليدي�ن يف الس�يارة لن
يحدث عىل األرجح.
وت�داول مس�تخدمو وس�ائل التواصل
االجتماعي يف اآلونة األخرية ،ال س�يما يف
الوالي�ات املتحدة ،مقاط�ع فيديو تظهر
انفج�ارات داخ�ل ع�دد م�ن الس�يارات
بسبب عبوات معقم اليدين.

هل تعلم

املقادير:
عجينة باف باسرتي – رشائح – بسطرمة
جبنة بيضاء – زيت للوجه
بيضة مخفوقة  -حبة الربكة
خطوات التحضري:
يسخن الفرن عىل درجة حرارة  180مئوية ،وتدهن الصينية بالزيت.
يفرد العجني عىل سطح نظيف ويقسم نصفني.
يوضع النصف األول يف الصينية ،ويدهن بالجبنة.
يوزع فوقها رشائح البسطرمة ،ثم توضع الطبقة الثانية من العجني.
يدهن بالبيض املخفوق ،ويوزع عليه حبة الربكة.
يقطع مربعات أو مثلث�ات ،ويدخل الفرن ملدة  15دقيقة وحتى ينضج
ويحمر.
يخرج من الفرن ،ويرتك ليهدأ قليالً.
يقطع مرة أخرى ،ثم يوضع يف الطبق ،ويقدم.

المتاهات

ومع اقرتاب حلول فصل الصيف وارتفاع
درج�ات الح�رارة ،ت�زداد املخ�اوف من
حوادث مش�ابهة داخل الس�يارات ،التي
بات�ت ال تكاد تخل�و من مطه�ر اليدين
الكحويل.

؟؟

ومص�در هذا اللغط كله تدوينة نرشها
الدف�اع املدن�ي يف والية ويسكونس�ن،
تحذر من احتمال انفجار معقم اليدين
الكح�ويل داخل الس�يارة أثناء الطقس
الح�ار ،إذ انترشت التدوينة يف وس�ائل
التواصل االجتماعي عىل نطاق واس�ع
األسبوع املايض.
لك�ن موقع «دينفر بوس�ت» األمريكي
نق�ل ع�ن خ�رباء قوله�م ،إن انفج�ار
عبوات الكح�ول أو معق�م اليدين عىل
النحو الذي نرشه البعض لن يحدث عىل
األرج�ح ،مش�ريين إىل أن الكحول يمكن
أن يفق�د فاعلي�ة إن بقي يف الس�يارة يف
درجة حرارة مرتفعة لفرتة طويلة.

طرق لتخفيف التوتر وخفض ضغط الدم

ينت�ج جس�مك زي�ادة يف الهرمون�ات
عندم�ا تك�ون يف وض�ع مره�ق ،تزيد
ه�ذه الهرمون�ات مؤقت�ا ً م�ن ضغط
الدم مس�ببة ترسيع رضبات القلب
وتضييق األوعية الدموية.
بحس�ب موقع «هيل�س هارفارد»،
عندم�ا يتعل�ق األم�ر بالوقاية من
ارتف�اع ضغ�ط الدم وعالج�ه ،فإن
إحدى االسرتاتيجيات التي غالبا ً ما
يتم تجاهلها هي إدارة الضغط ،إذا
كن�ت غالبا ً م�ا تجد نفس�ك متوترا ً
ومجهداً ،فجرب هذه الطرق السبع

للحد من التوتر:
كاف من النوم
احصل عىل قسط ٍ
يمك�ن أن يؤث�ر الن�وم غ�ري ال�كايف أو

ه�ل تعلم أن أعراض التس�مم الغذائي:
مغ�ص بالبطن -إس�هال (ق�د يكوندم�وي) وغثي�ان و اس�تفراغ -فقدان
للشهية &;ndashحمى.
ويف الختام نرجو أن تكونوا قد استفدتم
م�ن املعلوم�ات املقدم�ة لك�م يف هذه
املقالة معلومات عن الصحة  ،س�ائلني
من الل�ه أن يديم عليك�م نعمة الصحة
وأن يمتعك�م بأبصارك�م وأس�ماعكم
أب�دا م�ا حييت�م ،وأن يش�في مرضن�ا
ومرضاكم ومريض املسلمني جميعا.
هل تعلم ،أن الس�بب األس�ايس لظهور
آالم ال�رأس والظه�ر والرقب�ة ،ه�و
التقلصات والتش�نجات العضلية ،وأننا
نستطيع أن نمحيها بالكلية عن طريق
كش�ف باحث�ون أمني�ون يف مج�ال ذلك م�ع برنامج «ض�ار» ،كما أنها
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الضحك.
التقني�ة عن ثغ�رة خطرية يف معظم تس�تطيع رسقة أذونات التطبيقات
إصدارات أنظمة التشغيل «أندرويد» ،األخرى الستخراج بيانات املستخدم
ه�ل تعلم ،أن الزعف�ران فيه خصائص
تس�مح للربمجيات الض�ارة بتقليد الحساس�ة ،مث�ل الص�ور وجه�ات
تعم�ل كمض�اد لالكتئاب؛ حي�ث تقوم
التطبيقات الرشعية ،ورسقة كلمات االتصال ،وتتبع املواقع.
بزيادة يف مستويات أحد املواد الكيماوية
وأوضحت الرشكة وفق�ا ل�»البوابة
املرور والبيانات الحساسة.
املعينة يف الدماغ ،ومنها السريوتونني.
وأوض�ح الباحث�ون برشك�ة األم�ن العربي�ة للتقني�ة» ،أن ه�ذه الثغرة
النرويجي�ة «بروم�ون» ،أن الثغ�رة أكثر خط�ورة من س�ابقتها كونها
ه�ل تعلم عن الصح�ة ،أن رشب اللبن،
يطل�ق عليه�ا « ،»2.0 Strandhoggغري قابلة للكشف ،فيما أكد متحدث
وتن�اول الج�زر واألوراق الخ�راء،
وه�ي ش�بيهة بثغ�رة أخ�رى ت�م باس�م «جوجل» أن رشكت�ه ال ترى
وأكل البيض ،يس�اعد عىل عالج نقص
اكتش�افها قب�ل  6أش�هر ،وتق�وم دلي�ال عىل االس�تغالل النش�يط من
فيتامني .A
بخ�داع الضحية بجعل�ه يعتقد بأنه خالل هذه الثغرة ،الفتا إىل أن خدمة
معلوم�ات ه�ل تعل�م ع�ن الصح�ة
ُيدخ�ل كلم�ات امل�رور يف تطبي�ق « »Google Play Protectتحظ�ر
رشع�ي ،يف حني أنه يتفاعل بدالً من التطبيقات التي تستغل تلك الثغرة.
معلومات هل تعلم عن الصحة

حتذيرات من ثغرة خطرية
يف أندرويد

املتدن�ي الج�ودة س�لبا ً ع�ىل حالت�ك
املزاجي�ة واليقظ�ة العقلية ومس�توى
الطاقة لديك وصحتك الجس�دية ،لذلك
علي�ك أن تحصل عىل عدد س�اعات
النوم الكافية لك.
تعلم تقنيات االسرتخاء
يع�د التأم�ل ،واس�رتخاء العضالت
التدريج�ي ،وتماري�ن التنف�س
العميق ،واليوغا تقنيات اس�رتخاء
قوية تخفف اإلجهاد والتوتر.
خص�ص وقت�ا ً كل ي�وم للجل�وس
به�دوء والتنف�س بعم�ق ،وكذل�ك

لألنش�طة أو الهواي�ات الت�ي تفضلها
ذلك سيساعدك عىل االسرتخاء.
تقوية عالقاتك االجتماعية
تواصل مع اآلخري�ن من خالل حضور
فص�ل درايس أو االنضم�ام إىل منظمة
أو املشاركة يف مجموعة دعم ،سيقوي
ذل�ك ش�خصيتك ويزيد ثقتك بنفس�ك
ويقلل من توترك وإجهادك.
صقل مهاراتك يف إدارة الوقت
كلم�ا كان بإمكان�ك التوفي�ق ب�ني
متطلبات العمل واألرسة بكفاءة أكثر،
انخفض مستوى التوتر لديك.

الكلمة المفقودة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزي�زي برج الحم�ل،روح الفري�ق التي تتمتع
بها واضحة اليوم ألن�ك تضع االحتياجات أوالً،
وهذا ما يالحظه زمالؤك .إذا اس�تمريت هكذا،
فس�وف يعتربونك القوة الدافعة .اعتن بأرستك
ً
أيض�ا ،ف�اآلن وق�ت مناس�ب لح�ل النزاعات،
ً
وسوف يسهل عليك البدء يف ذلك أيضا.

امليزان
عزي�زي برج امليزان،يف املجم�ل ،أنت تمر بفرتة
اس�تقرار ،وبإمكانك اآلن البدء يف أعمالك بذهن
ص�ايف وصح�ة جي�دة .يف نفس الوقت ،س�وف
تس�تمتع بيوم حيوي ،لكن يجب التفكري يف أن
األشياء لن تظل هكذا سهلة بال نهاية.

الثور
عزيزي برج الثور،لقد وصلت إىل حائط س�د يف
الوق�ت الح�ايل ،ويبدو أن ال يشء يح�رز تقدمً ا
وأنت عىل وش�ك االستس�الم .اعت�رب مثل هذه
األوقات اختبارًا لقوة إرادتك ،وسوف يتضح لك
قري ًبا أهمية امليض قدمً ا يف خططك.

العقرب
عزيزي برج العقرب،أنت تحمل حمالً ثقيالً من
املشكالت؛ 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
ً
حديثا
عزيزي برج الجوزاء،هذا الحماس املكتشف
كان يتم التعبري عنه يف املايض برتدد .أخ ً
ريا ،يمكنك
ت�رك املايض وراء ظهرك والتطلع إىل املس�تقبل .ال
تخف من التخلص من كل ما يعوقك .يمكنك ً
أيضا
ً
نموذج�ا لهم بفضل
تحفي�ز اآلخري�ن وأن تصبح
الحيوية الكبرية التي تتحىل بها يف الوقت الحايل.

القوس
عزيزي برج القوس،كل الش�واهد تش�ري إىل أن
املرشوع الخاص بك ليس عىل وشك السري قدمً ا
يف الوق�ت القري�ب .سيس�توجب علي�ك قري ًبا،
مواجه�ة عدد م�ن العقب�ات واإلخفاقات أكثر
َ
تحل بالصرب،
من ذي قبل ،ولن تحرز أي تقدم.
فسوف تمر بفرتات مرشقة.

السرطان
عزيزي برج الرسطان ،الي�وم أنت متفق أخ ً
ريا
م�ع ذات�ك ،وه�ذا يتض�ح لآلخرين م�ن خالل
س�لوكك .يف العمل ،س�وف يطلب من�ك الزمالء
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
مشاكل غري متوقعة وتحفيزك عىل حلها أصعب
م�ن املعتاد ،فال تيأس وأعثر عىل بدائل .تس�اءل
ً
أيض�ا إىل أي درجة س�تأثر تلك املش�اكل س�لب ًيا
ً
عليك ش�خصيا .من األفضل االنتظار والس�ماح
بأن تجد املشاكل طريقها إىل الحل بمفردها.

االسد
عزي�زي برج األسد،حماس�ك يمكنك من العمل
بنجاح من خالل فريق ،كما يمكنك ترك عالمتك
بهدوء إذا قمت بإنجاز املهام مع اآلخرين .لكن
تذكر أن نجاح املجموع�ة هو األهم وليس األنا
ً
الخاصة بك .س�وف ينتج ع�ن ذلك ً
مناخا
أيضا
جي ًدا يف املنزل.

الدلو
عزيزي برج الدلو،انتهز هذه الفرصة لتتعلم قدر
اإلمكان م�ن اإلخفاقات التي وقع�ت بها وأعمل
عىل عدم الوقوع يف نفس األخطاء مرة أخرى .إذا
تحالفت الظروف ضدك م�رة أخرى ،فتذكر بأنه
ال معارضة للقدر .قد تتحسن الظروف معك عن
قريب وتضحك لك الدنيا من جديد.

العذراء
عزيزي برج العذراء،أنت متفق مع ذاتك ،فأنت
ً
واضحا،
واثق بنفس�ك وتظهر س�المً ا داخل ًي�ا
كم�ا أنك مفعمًا بالحيوي�ة والحماس ،ونتيجة
لهدوئ�ك الخارج�ي ،يش�عر جميع م�ن حولك
بالراح�ة يف وج�ودك .ثقتك وس�عادتك بالحياة
تعني أن زمالئك وأصدقائك يثقون بك

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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عامد عودة يعود لتدريب الصناعات
الكهربائية

الزوراء يعود لسوق االنتقاالت بعد
انتهاء احلداد

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
أك�دت إدارة ن�ادي ال�زوراء ،أنه�ا عطل�ت
مفاوضاته�ا م�ع بع�ض الالعب�ن بع�د
إعالن الح�داد عىل رحيل األس�طورة أحمد
متأث�را بإصابته بف�روس كورونا.
رايض،
ً
وق�ال مص�در بال�زوراء ،إن اإلدارة جمدت
مفاوضاته�ا م�ع عدد م�ن الالعب�ن ،بعد
إعالن الح�داد عىل أس�طورة الفريق ونجم
الك�رة العراقي�ة أحم�د رايض.وأض�اف أن
املفاوض�ات ستس�تكمل مطلع األس�بوع
املقب�ل ،حيث تطمح اإلدارة إىل اس�تقطاب
العب�ن ج�دد وترمي�م خط�وط الفري�ق
تحضرا للموس�م املقبل.وأشار املصدر ،إىل
أن ال�زوراء تعاقد يف وقت س�ابق مع العب
نفط الوس�ط محمد صالح ،وجدد تعاقده
مع عدد كبر م�ن العبيه الحالين.يذكر أن

رضغ�ام إس�ماعيل العب منتخ�ب العراق
ونادي الرشطة السابق ،يتصدر اهتمامات

إنفانتينو يعزي يف رحيل
أمحد رايض

ال�زوراء
الصيفية.

يف

أتفق�ت إدارة نادي الصناعات الكهربائية،
بش�كل نهائي مع املدرب الشاب عماد
عودة ،لقيادة الفريق خالل املوس�م
املقبل.
وق�ال مص�در مق�رب م�ن
الصناع�ات الكهربائي�ة ،يف
ترصيح صحفي ،إن «اإلدارة
حس�مت االتف�اق م�ع عماد
ع�ودة لقي�ادة الفري�ق يف
املوسم املقبل».
وأوض�ح أن «تعلي�ق أنش�طة
األندية بس�بب رحيل أس�طورة
العراق ،أحمد رايض ،أجل اإلعالن
عن تس�مية امل�درب عماد عودة بش�كل
رسمي».
وس�بق لعم�اد ع�ودة ،تدري�ب الصناعات

االنتق�االت

راكيتيتش ينفي شائعات خالفه
مع مييس بخطوة جديدة

خطوة زيدان هتدد طموح مانشسرت يونايتد
المستقبل العراقي /متابعة
كشف تقرير صحفي بريطاني ،أن آمال مانشسرت
يونايت�د يف التعاق�د م�ع الكولومب�ي خامي�س
رودريجيز ،نجم ريال مدريد ،قد تقلصت.
وبحس�ب صحيفة «ذا صن» الربيطانية ،فإن خاميس
كان ع�ىل رادار مانشس�رت يونايت�د خالل الف�رتة املاضية،
وتحدي� ًدا بع�د انتهاء إعارت�ه إىل بايرن ميون�خ ،وكان ينتظر
خروجه من ريال مدريد كي يتقدم بعرض لضمه هذا الصيف.
ولك�ن جاءت مش�اركته األخرة أمام ريال سوس�يداد ملدة 78

المستقبل العراقي /متابعة
تلق�ى االتحاد العراقي ،رس�الة تعزية م�ن رئيس االتحاد
ال�دويل لكرة القدم ،جياني إنفانتينو ،بعد رحيل أس�طورة
أسود الرافدين ،أحمد رايض.
وقدم إنفانتينو ،خالص تعازيه لوفاة الالعب الدويل السابق
واملدرب أحمد رايض بعد إصابته بفروس كورونا.
وأوض�ح أن رايض مث�ل العراق يف  121مباراة وس�جل 62
ً
هدفا ،وكان ضمن املنتخب الذي شارك يف مونديال املكسيك
 ،1986وسجل الهدف الوحيد ألسود الرافدين يف البطولة.
وج�اء يف رس�الة إنفانتين�و «كما ش�ارك رايض يف أوملبياد
س�يول  ،1988ودورة األلعاب اآلس�يوية  ،1982باإلضافة
إىل كأس الخليج عامي  1984و.»1988
وتابع «مس�رة رايض مع الزوراء مذهل�ة ،حيث لعب مع
الفريق أكثر من  190مباراة عىل مدار  3فرتات ،وكذلك مع
نادي الرشيد».
وأضاف «باعتبار أحمد رايض أحد افضل الالعبن العراقين
يف جميع األوقات ،فقد ُ
صوّت له كأفضل العب يف قارة آسيا
عام .»1988

المستقبل العراقي /متابعة

س�يتي ،إنه ال يعلم موعد عودة مهاجمه،
س�رجيو أجويرو ،إذ س�ينتظر الحصول
ع�ىل معلوم�ات أكث�ر دق�ة ،م�ن الطبيب
املعال�ج ل�ه يف برش�لونة ،حيث س�يجري
عملي�ة جراحية.ج�اء ذلك خ�الل املؤتمر
الصحف�ي الخاص بمب�اراة الس�يتي مع
تش�يليس ،املق�ررة غ�دا الخمي�س ع�ىل
ملعب س�تامفورد بريدج ،ضم�ن الجولة
ال�� 31م�ن ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از.
وعن بديل أجويرو ،قال املدرب اإلس�باني:
«لي�س قلقنا بش�أن م�ا إذا كان جابرييل
(جيس�وس) جي ًدا بما في�ه الكفاية ،لكن

المستقبل العراقي /متابعة

الثالث�اء ،وتس�جيله اله�دف الثان�ي خالل الف�وز -2صفر،
ل��(« :)BBCال توجد مش�كلة لدي مع طريق�ة املدرب .هو
يلعب للفوز وكذلك نحن وبالتأكيد يجب أن نتقدم ونس�عى
للف�وز م�ن أج�ل التأهل ل�دوري أبط�ال أوروبا يف املوس�م
املقبل».
وأض�اف« :الناس والنقاد لديهم آراء ،ولكنني أش�عر بحالة
جيدة وبإيجابية ،وأحاول ّأال أنصت للضجة يف الخارج».

المستقبل العراقي /متابعة

«كان الع ًب�ا اس�تثنائ ًيا وس�يصبح مدر ًبا
اس�تثنائ ًيا ..قدم موس�مًا جي ًدا وأنا سعيد

ريال مدريد ينعى نجمه السابق

نع�ى نادي ريال مدريد ،األربعاء ،أحد نجومه الس�ابقن،
والذي فارق الحياة عن عمر ناهز  75عامً ا.
وق�ال ريال مدريد يف بيان رس�مي «يع�رب رئيس النادي

هاري كني يدافع عن مورينيو ضد االنتقادات

آرسنال يفاجئ مجاهريه بالتجديد
لديفيد لويز

أعلن آرس�نال رس�م ًيا ،تمديد عقد
املداف�ع الربازيي ديفي�د لويز ،ملدة
عام.
وكان م�ن املق�رر أن ينته�ي عق�د
لوي�ز مع نهاي�ة يوني�و /حزيران
الجاري ،حيث انضم للفريق مطلع
هذا املوسم ،قادمً ا من تشيليس ،إال
أن ميكي�ل أرتيتا ،م�درب الجانرز،
طال�ب إدارة الن�ادي بتمديد عقده
ملدة عام.
وج�اء اإلعالن ع�ن التجدي�د للويز
مفاجئ�ا لجماه�ر الفري�ق اللندن�ي،
خصوصا بعد أن تعرض املدافع النتقادات
عنيفة عىل أدائه أمام مانشسرت سيتي ،يف
مباراة آرسنال األوىل بعد استئناف الدوري
ً
بديال لبابلو
اإلنجليزي املمتاز ،حيث دخل
م�اري املصاب.وش�ارك لوي�ز يف الدقيقة

قلقنا م�ن اللع�ب كل  3أيام».واس�تدرك:
«إال أن س�ترلينج وجوندوج�ان (الع�ب
االرت�كاز) وبرن�اردو س�يلفا ،بإمكانهم
املش�اركة ً
أيض�ا يف هذا املرك�ز ،فال يوجد
الع�ب واحد قادر عىل اللعب  90دقيقة كل
 3أيام».وأضاف« :جيسوس لعب إىل جوار
أجويرو ،وليس لدينا أي شكوك حول كونه
رائعا ،لكن ال ننكر أننا ننظر بعن االعتبار
إىل مب�اراة نيوكاس�ل (يف كأس االتح�اد
يوم األح�د املقبل) ،فه�ي بمثابة نهائي».
وأردف جواردي�وال« :مب�اراة الغ�د كبرة،
لكن اختي�ارات الفريق بها س�تعتمد عىل
الحالة البدنية لالعبن ،وسننظر إىل كل ما
هو قادم ،ليس مواجهة تش�يليس فقط».
وأشاد بفرانك المبارد ،مدرب البلوزً ،
قائال:

PDFمانشس�رت
جواردي�وال ،مدرب
ق�ال بي�ب
Apago
Enhancer

يبدو أن إيفان راكيتيتش ،العب وس�ط برش�لونة ،مصمم
عىل نفي أي خالفات مع زميله األرجنتيني ليونيل مييس.
وكان مييس قد ظهر يف املمر املؤدي للملعب ،خالل مواجهة
ليجاني�س ،وه�و ُيصاف�ح كل الالعب�ن ع�دا راكيتيتش،
وأثرت التكهنات أن األرجنتيني كان يقصد هذا الترصف،
السيما مع اقرتاب رحيل زميله يف الصيف.
ولكن مي�يس بدأ ً
أوال بنفي تلك الخالف�ات ،بعدما احتضن
راكيتيتش عقب تس�جيله هدف الفوز أم�ام أتلتيك بلباو،
أمس الثالثاء.
أم�ا راكيتيت�ش ،فق�ام ه�و اآلخ�ر ب�دوره يف نف�ي تل�ك
الشائعات ،حيث احتفل بعيد ميالد مييس الثالث والثالثن
عرب حساباته عىل وسائل التواصل االجتماعي.
ونرش راكيتيتش صورة تجمعه بميس ،وكتب عليها« :عيد
ميالد سعيد ليو ،أتمنى لك كل األفضل ،استمتع بيومك».

ر ّد هاري ك�ن ،مهاجم توتنهام هوتس�بر ،عىل االنتقادات
التي وجه�ت ملدربه جوزيه مورينيو ،خ�الل الفرتة املاضية
من قبل بعض النقاد ،بس�بب أس�لوب لعب املدرب الربتغايل
الذي يؤثر عىل كن يف املباريات.
وقال كن عقب مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد ،مساء

دقيقة ،وتلقيه إش�ادة كبرة من زي�دان بعد املباراة ،لتقلل من
فرص رحيله عن امللكي.
يف الوق�ت نفس�ه أك�د خاميس عىل ع�دم وج�ود خالفات مع
مدربه.
وقال خاميس« :لم تكن هناك أي مشكلة مع زيدان ،كل مدرب
لديه أس�لوبه ،لدينا عالقة عمل طبيعي�ة ،وليس من اإلنصاف
عدم احرتام اختيارات املدير الفني».
وقب�ل مباراة سوس�يداد ،لم يكن خاميس قد ب�دأ أي مباراة يف
الليج�ا تحت قيادة زيدان منذ منتص�ف أكتوبر /ترشين األول
املايض.

جوارديوال :المبارد استثنائي ..و 4العبني سيخلفون أجويرو

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

الكهربائية قبل  3مواسم ،وحقق معه نتائج جيدة ،قبل ترك
املهمة بسبب التزامه بدورة تدريبية.
يش�ار إىل أن م�درب الصناع�ات الكهربائي�ة الس�ابق ،عادل
نعمة ،فك ارتباطه مع الفريق بالرتايض.

وكان ه�ذا أول هدف لكن منذ تعافي�ه من إصابة بعضالت
الفخذ الخلفية ،خالل توقف املوس�م لثالثة أش�هر ،وساعد
توتنه�ام يف تحقي�ق أول انتصار يف ثمان�ي مباريات بجميع
املسابقات ليصبح يف املركز السابع بالدوري.
وقال بول مرس�ون ،محلل محطة سكاي سبورتس ،عقب
تع�ادل توتنه�ام  1-1مع مانشس�رت يونايتد ي�وم الجمعة
املايض ،إن كن يعاني لهز الش�باك يف ظل أس�لوب مورينيو

امللك�ي ومجل�س اإلدارة عن حزنه�م لوفاة
لوي�س س�وريباس مويا عن عم�ر ناهز
 75عامً ا».وأض�اف البي�ان «لوي�س
س�وريباس مويا العب ريال مدريد يف
موس�م  ،1964-1963والذي فاز مع

املتحف�ظ ،وإن املهاجم يفك�ر يف االنتقال لفريق آخر إذا
اس�تمر هذا النهج.وس�جل كن  7أه�داف يف  11مباراة
تحت قيادة مورينيو يف كل املسابقات قبل التعرض
إلصابة والعودة من جديد للمش�اركة يف مباراة
مانشس�رت يونايت�د ،الت�ي انته�ت بالتع�ادل
بهدف لكل فريق وعرفت ظهورا ً باهتا ً للدويل
اإلنجليزي.

نيامر يوجه رسالة ملييس يف عيد ميالده
المستقبل العراقي /متابعة
ح�رص الربازي�ي نيم�ار دا س�يلفا نج�م
باري�س س�ان جرم�ان ،ع�ىل تهنئ�ة
األرجنتين�ي ليونيل مييس قائد برش�لونة،
بعيد ميالده.

ويحظ�ى الربغ�وث ال�ذي أت�م 33 ،عامً ا،
بعالقة ممتازة مع نيمار ،منذ أن تزامال يف
برشلونة من  2013وحتى .2017
ون�رش نيم�ار ع�رب حس�ابه عىل ش�بكة
إنس�تجرام ،ص�ورة له مع مي�يس ،وكتب
عليه�ا «عيد ميالد س�عيد ..أتمنى من الله

أن يحميك دائمً ا أخي».
يذكر أن العديد من التقارير الصحفية،
س�بق أن أك�دت مح�اوالت مييس مع
إدارة برش�لونة خالل الصيف املايض،
إلع�ادة الالع�ب الربازي�ي إىل قلع�ة
الكامب نو من جديد.

تشيليس يتحرك حلرمان منافسيه من صفقة جمانية
المستقبل العراقي /متابعة
 ،24ولكن تم ط�رده بعد وقت قصر من
بداية الشوط الثاني ،حيث تسبب يف هدف
وركل�ة جزاء لصالح الس�يتي ،لكن أرتيتا
دافع عن العبه عقب املباراة.
وش�ارك لويز م�ع آرس�نال يف  33مباراة
بجمي�ع املس�ابقات ه�ذا املوس�م ،حيث
سجل هدفن ،وصنع آخر.

أك�د تقري�ر صحف�ي بريطان�ي ،أن
تش�يليس يتح�رك يف املركات�و الصيفي
املقب�ل ،لحرمان آرس�نال وتوتنهام من
حسم صفقة مجانية.
وينته�ي عق�د الربازي�ي ويلي�ان م�ع
تش�يليس ه�ذا املوس�م ،ول�م يتوص�ل
الطرف�ان حت�ى اآلن إىل اتف�اق بش�أن

التجديد.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «دي�ي مي�ل» ،ف�إن
ً
تش�يليس ب�دأ املفاوض�ات مج�ددا مع
ويلي�ان ،والهدف ه�و التوقيع عىل عقد
طويل األمد.
وأشارت إىل أن مس�ؤويل البلوز يرغبون
يف إبع�اد ويليان عن االنضم�ام باملجان
لصفوف آرس�نال أو توتنهام (منافيس
تشيليس املبارشين يف لندن).

يذكر أن فرانك المبارد مدرب تش�يليس،
أكد اليوم خالل املؤتمر الصحفي ملباراة
مانشسرت سيتي ،احتمالية بقاء ويليان
خالل املوسم املقبل.
وكان ويلي�ان ق�د أعل�ن أثن�اء ف�رتة
التوقف ،انتهاء عالقته مع تش�يليس
عق�ب نهاية املوس�م الحايل ،بس�بب
الفش�ل يف التوصل التفاق حول مدة
العقد الجديد.

بمشاهدة فريقه ،فهم من النخبة يف الكرة
األوروبية ،ولديهم العبون مميزون».

الفريق امللكي بلقب الدوري اإلسباني».
وأت�م «يريد ريال مدري�د أن يعرب عن
تعازيه ومواساته للعائلة واألصدقاء
واألحباء وجمهور ريال مدريد».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2164الخميس  25حزيران 2020

مساحة للرأي

امـضـاءات

محمد نبيل حلمي

الحقوقي ماجد الحسناوي

الطيور إذ ُتعلمنا الصحافة

خذله الزحام يف الصباح فتوقف بس�يارته متربماً ،لكن تصادما ً
ب�ن اثن�ن من «جران الطريق» كان يس�ر آخرهم�ا عىل ُهدى
أولهم�اّ ،
ذكره بدرس مهني صحايف تلقاه مبكراً« :إياك أن تقود
سيارتك  -قصتك مُ عتمدا ً عىل ما يراه اآلخرون».
وع�ىل بس�اطته ،يبدو الدرس عصي�ا ً عىل التنفيذ ل�دى البعض،
خصوصا ً إذ ما حارصته اآلن ضغوط «الرسعة ،والس�بق ،وعداد
القراءات الذي صار خصما ً وحكماً» ،ومن قبل ذلك وبعده قارئ
ملول ال ينش�غل  -وربم�ا ال ينبغي ل�ه  -بالتوثيق ألصل القصة
ومبتدأ الحكاية.
يف املس�اءات الكئيب�ة لم تغ�ادر باله قص�ة «امليت ال�ذي تناقل
البعض اسمه كوزير جديد» بحسب ما نسخت منصات إخبارية
عدة عن بعضها بعضاً ،ولتنتهي الحكاية باكتشاف حفرة أعدت
عم�دا ً الصطياد س�معة املهن�ة ،ويف الطريق س�قط فيها بعض
الذين يسرون بال احرتاز عىل ُخطى اآلخرين.
لك�ن يف الصباح�ات املرشقة ،ج�اءت طي�ور «كارسات الجوز»
ومعها هدية مهنية قيّمةّ ،
وثقتها دورية «نيترش كومينيكيشن»
يف ش�باط املايض ،ضمن دراس�ة لفهم «الش�بكات االجتماعية»
للطيور.
يف درسها األول ،الذي توضحه الدراسة ،تعلمنا «كارسات الجوز»
ش�يئا ً عن« :تقدي�ر أهمية الخرب ،وتقيي�م أوزان املصادر ،وعدم
املبالغة»؛ ذلك أنها تطلق أصواتا ً تحذيرية متباينة «بحسب نوع
ّ
وتمكن الباحثون من رصد «اختالف
الخطر ومستوى التهديد»،
ملحوظ» بن صوت التحذي�ر «املنخفض» من «البومة الكبرة»
(ذات التهدي�د املحدود عىل كارسات الج�وز) ،والتحذير (العايل)
من «بومة األقزام» (ذات التهديد األعىل للكارسات).
ليس هذا وحس�ب ما تعلمنا إياه الطيور ،ففي التجربة نفسها،
نجد تدريبا ً عىل فهم «جدارة املصادر ،واملوثوقية ،والدقة» ،ويف رد
فعلها املُلهم نجد أن «كارسات الجوز» عندما وصل إىل مسامعها
مب�ارشة  -وم�ن دون وس�يط  -ص�وت الحيوان�ات املفرتس�ة
فإنها أع�ادت تغريد  -نرش التحذي�ر ألقرانها ب�«رسعة وكثافة
واهتمام»؛ غر أنه�ا ويف املقابل بدت «متحفظة» عندما وصلها
التحذير (م�ن نفس نوع الحيوانات املفرتس�ة) ،لكن عرب طائر
آخر وس�يط من غر فصيلتها ،فغ�ردت محرتزة ...هكذا يمكننا
أن نس�تنبط درسنا الثاني؛ ومنه مثالً أنه «ال يجب االعتماد عىل
معلومة من مصدر ثانوي ،وتعميم إفادته باعتبارها معربة عن
املؤسسة أو الجهة التي ينتمي إليها ،وأن نورد السياق والتعريف
الدقيق للمصدر ضمن قصتنا».

العدالة القانونية
أن حج�م الظل�م باالزدياد كم�ا ونوعا فأصبح�ت الرضورة اىل
قواع�د قانونية ومق�ررات عادل�ة لتنظيم العالق�ات بن االمم
والش�عوب بعد غي�اب النظ�م القانوني�ة عىل الصعي�د العاملي
لحف�ظ حقوق الش�عب مقابل األس�اليب السياس�ية العدائية
وخلق أرضية ش�اذة لالس�تعمار واالستغالل والتس�لط بألوان
متنوعة ف�ان القضاء عىل األرضية الجائرة املضادة لإلنس�انية
يش�دد من حاجة املجتمع ال�دويل عىل العثور ع�ىل حل قانوني
والظف�ر بنظ�ام قانون�ي ع�ادل والحديث ع�ن الس�لم والعدل
واالمن الدويل فإن هيمنة القوى املتس�لطة يف الس�احة الدولية
ووجود املصانع الحربية الضخمة إلنتاج اسلحة الدمار الشامل
والت�ي تديرها تلك القوى مما خلق مراكز توتر وعدم اس�تقرار
فالحاج�ة اىل نظام دويل بمس�توى ال�رضورة وتقليص فاعلية
الق�وة العس�كرية يف السياس�ة العاملية واالبتعاد عن سياس�ة
ال�ردع وت�وازن الرع�ب وان الدولت�ن العظيمت�ن قادرتن عىل
تدمر احدهما االخرى بل تدمر العالم برمته واالس�لحة الذرية
تعت�رب م�ن اركان السياس�ة يف العالم وعقد االم�ل عىل الحلول
العس�كرية والسياس�ية يف النزاعات الدولية ولم تعد االستفادة
من نظام القانون الدويل العادل وهو مطلب يهدف إليه االنسان
والعيش يف ظله وهو ضمان الس�لم العادل يف العالم  .فالقوانن
الدولية التي تنشأ عن طريق الرتايض بن الدول وان نظام األمن
الذي اقرتحته عصبة األمم املتحدة لم يكن موفقات ال نظريا وال
عمليا يف تحريم االلتجاء اىل القوة املسلحة الغر رشعية والدول
الكربى اس�تغلت عيوب القانون الدويل العام واستعملت الدفاع
الرشع�ي بصورة س�يئة لكي تتدخل يف ش�ؤون ال�دول االخرى
وتتذرع بأوهى االسباب للتدخل لحماية مصالحها االقتصادية
يجب ان تنصب الجهود الدولية للحد من س�لطان الدول الكربى
ولجوئها اىل القوة املسلحة ازاء بلدان العالم الثالث وتحديد مبدأ
الدف�اع الرشع�ي وان ميثاق االمم املتحدة لم يف�رق يف التحريم
ب�ن الح�رب العدواني�ة وغرها واس�تخدمت ارسائيل ش�عارا
حماية االمن االرسائييل من اجل التوسع واحتالل ارايض عربية
وهذا التوج�ه يتناقض مع قواعد القانون ال�دويل العام والدول
املتس�لطة تف�رس جميع النصوص يف ميثاق االم�م املتحدة مثل
السلم واالمن الدويل والعدالة واملساواة وعدم التدخل يف الشؤون
الداخلية وحقوق االنسان والتهديد وعد اللجوء اىل القوة يف اطار
االه�داف ومصالح الدول املهيمنة مس�تغلة نفوذه�ا وتأثرها
وتس�وية ذلك بما تش�تهي وترغب وتدين ال�دول املظلومة مما
يؤدي اىل ففقدان العدالة القانونية .

كـاريكـاتـير

«إلـى حـيـن»

أبو تراب كرار العاملي
َ
ح َّل العيد :أهالً وس�هالً ...وكل عام وأنتم
بخر
(مع َت ِتمَّ ة سلسلة دعائيّة تتناسب واملقام
ّ
التعييدي)
َ
فقط هذا؟ أال مِ ْن مزيد؟!
م�اذا تريد غ�ر ذلك؟ هل م�ن اقرتاح � أو
أكث�ر � يف ال َب ْ
�ن تق ّدمه لن�ا وَ لِمَ ْ
�ن يهمّ ه
األمر؟
أال ترغ�ب يف نزه�ة كذائيّ�ة رفق�ة العيال
نالم�س بها ه�وا ًء َ
طلِقاً ،طقس�ا ً مُ َح ِّفزا ً
ومناخا ً ّ
جذاباً؟
بع�د قليل م�ن ّ
الصمت وعدم ظه�ور ال ّر ّد
الفوري:
مل�اذا هذا ّ
ال�رت ّدد؟ ه�ل لديك اع�رتاض أو
ّ
تحفظات ُتفشيها لنا؟
ّ
بالطب�ع ال اع�رتاض ...بل إط�الق عبارة
ً
ّ
للتأمّ ل ...تاليا الخروج بفائدة:
ّ
ال بأس بما ّ
لهدف منشود
تيرس من التن ّزه
ٍ

مع األخذ بعن االعتبار ّ
أنه:
«إىل حن»
متابع�ة الرّياض�ة عموماً ...وك�رة القدم
عىل وجه الخصوص
َديْ� َد ٌن ش�بابي مأل�وف ...ب�ل أن نطاق�ه
يتخطى حدود هذه ّ
ّ
الرشيحة العمريّة
ْ
وأوسع من نطاق ال ِفتية والرّجال :األخوات
موجودات
للمش�اهدة نصيبه�ا ...وللممارس�ات
تجلّياتها
ٌ
مالعب مُ َج َّهزة الستقبال
زقاق ش�عبي...
الوافدين
زم�الء ،رف�اق ،أصدق�اء ،أق�ارب ،جران
وهواة
ق�د يحص�ل ّ
التناف�س وترتف�ع وت�رة
ّ
النشاط
وينشغل القوم يف َ
ج ٍّو من املرح
ولكن
«إىل حن»
وَلْ َترضب ما يحرضك من األمثلة

نجدة بغداد :القبض عىل  12خمالف ًا للحظر
و 104متسوالً ومطلوبني للقضاء

بغداد  /املستقبل العراقي
القت دوريات النجدة يف بغداد القبض عىل القبض عىل  12مخالفا لحظر
التجوال و 104متس�وال وعدد من املطلوبن للقضاء خالل ال�  24س�اعة
املاضي�ة « .وذكر بيان للمديرية تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان
دوريات النجدة ضبطت سيارتن مطلوبتن (عليهما اشارة حجز) ضمن
مناطق (شارع فلسطن .شارع القناة) والقت القبض عىل ( )12مخالفا
لتعليم�ات وأوقات حظر التجوال ،كم�ا القت دوريات النجدة القبض عىل
 104متس�وال من خالل حملة اعدته�ا مديرية نجدة بغداد للحد من هذه
الظاهرة ،كما القت دوريات النجدة يف حي الجامعة القبض عىل 3متهمن
بجريم�ة الرسقة بع�د ورود اتصال من احد العامل�ن يف احدى الرشكات
بوجود حالة رسقة للكيبالت يف الرشكة ،وبعد القاء القبض عليهم اعرتفوا
بارتكابه�م جريم�ة الرسقة .واض�اف ان دوريات نجدة النه�روان القت
القب�ض عىل متهمن اثنن بحوزتهما رمانة يدوية وحبوب مخدرة ضمن
منطقة النهروان الدور الزراعية ،وعىل  12مخمورا يعرتضون سبيل املارة
 ،اضافة اىل ضبط  34دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية.
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Apago PDF Enhancer
فمصاديق إظهار البهجة متنوّعة واألمثلة
متع ّددة
ُ ُّ
ئ وما تش�تهيه نفس�ه من األمور
امر ٍ
كل ِ
املُ َ
باحة:
ّ
ّ
يوم حا ّر حيث العرق
الذهاب إىل النه�ر يف ٍ
يتصبّب عىل ِرقاب العباد
ّ
الت ّ
وج�ه إىل حي�ث أمواج البحر َتنش�ط يف
عرضه تحت شمس ساطعة
االلتهاء بألعاب إلكرتونيّة عابرة األماكن،
الحدود وميادين ّ
التنافس الحمايس
مرافق�ة األصدق�اء ومش�اركة األحبّة يف
احتس�اء مرشوب يف منت�زه هنا أو تناول
مطعم هناك
وجبة يف
ٍ
ت َف َع ِّدد ...وَز ْد يف اإلحصاء تنويعا ً
ش ْئ َ
وما ِ
ِ
الرسْد تفريعا ً
ويف َّ
ََ
املشرتك والعنرص
ولكن ...ال ُت ْغ ِفل العامِ ل
الجامِ ع:
«إىل حن»
ففي عال�م ّ
الرتفي�ه واالس�تمتاع بموارد
الحياة

أذواق بني البرش متش ّعبة
ينتج عنها تنوّع يف االختيار
ّ
كل فرد يميل إىل ما يجذبه ويستأنس به
ٌ
حقبات
أعم�ا ٌر مختلفة ،بل�دان ومناطق،
ٌ
رشق وغرب
وأجيال ،حضارات وأديان،
تواج�دت وش� ّد َ
َ
يت الرّح�ال ...ق�د
أينم�ا
للمَ
تصادف أس�اليب تس�لية ونم�اذج رَح
ُ
وس ُبالً إلظهار البهجة
إىل ّ
أن العام�ل املش�رتك ال�ذي يش�ملها
جميعاً ...هو كونها «إىل حن»
ّ
«الذكر الحكيم»:
جاء يف
س َك ًنا َ
{وللّ ُه َ
ج َع َل لَ ُكم مِّ ن ُب ُيو ِت ُك ْم َ
وج َع َل
لَ ُكم مِّ ن ُج ُلو ِد َ
س َت ِخ ُّف َ
األ ْن َعام ُب ُي ً
وتا َت ْ
ون َها
ِ
ظ ْع ِن ُك ْم وَ َيوْم َ
َي ْو َم َ
اقامَ ِت ُك ْم ومِ ْن ا َ ْ
صوَا ِف َها
ً
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ارها اثاثا ومَ ت ً
ن}
اعا ا ِىل ِ
وا َبارها واش َع ِ
ح ٍ
(س�ورةالنح�ل�اآلي�ة)80
نجد يف تفسر ﴿اىل حن﴾:
«محدود ،قيل  :وفيه اشارة اىل انها فانية
داثرة فال ينبغي للعاقل ان يختارها عىل
نعيم اآلخرة» (امليزان يف تفسر القران)

فم�ن الواض�ح ّ
أن املتع�ة مح�دودة،
ّ
الوقت محص�ور وامل� ّدة الرتفيهيّة ليست
باملفتوحة.
الواق�ع العم�يل املُعا َي�ش ُي ْ
ظ ِه�ر لنا هذه
الحقيقة ،واملرور عىل بعض تعابر ّ
«الذكر
املبارَك» يدفعنا بهذا ّ
االتجاه.
ً
ج ٌّ
�يل واملس�ار لي�س خافي�ا...
املعن�ى َ ِ
ُ
سن
فيبق�ى أن نعترب ،نخ�رج بفائدة ونحْ ِ
االستثمار.
الك�الم يتمحور ح�ول الجان�ب ّ
الرتفيهي
وعبوره املُ ْق َت َ
ضب يف حياة املرء ،وللمؤمن
تعاطيه املفيد مع هذا الجانب.
وعليه ،نقطتان مُ ِهمَّ تان:
إحداهما:
تجنب الحرام خالل فرتة ّ
ّ
الرتفيه واالبتعاد
عنه.
ّ
فالعاقل ال يقبل ّ
مؤقتة ...تاليا ً فانية،
بلذة
ّ
تتمثل بعقاب إلهي غر
مع نتيجة رديئ�ة
معلومة فرتة امتداده.
األخرى:

طبيب سوري يكشف من الصني تفاصيل املراحل االخرية النتاج عقار «كورونا» قبل تسويقه
أعلن�ت الص�ن نج�اح املرحلت�ن األوىل
والثاني�ة م�ن إنتاج لق�اح ضد فروس
كورونا ،لتبقى املرحلة الثالثة واألخرة
قبل اإلع�الن النهائي ع�ن النجاح التام
للقاح والب�دء بتس�ويقه .وأعلن معهد
ووهان للمنتج�ات البيولوجي�ة التابع
لرشك�ة “س�اينوفارما” الصيني�ة منذ
يوم�ن نتائ�ج املرحل�ة األوىل والثاني�ة
من التجارب الرسيري�ة ألول لقاح ضد
فروس كورونا املستجد يف العالم.
ضابط يرتدي زيا واقيا يعطي ارشادات
بشأن عملية اجالء املواطنن من مدينة
ووهان 2 ،فرباير 2020
ووفق�ا ملوق�ع تش�اينا دوت أورغ ،أظه�رت
النتائج أن اللقاح كان آمنا ولم يس�بب أي رد
فعل س�لبي خطر ،ونجح يف تحفيز الجس�م
إلنتاج أجس�ام مضادة للف�روس لدى جميع
املش�اركن يف التجارب الرسيرية بعد تلقيهم
جرعتن يف غضون  28يوما.
وذكرت الرشك�ة أن التجارب الرسيرية للقاح
ه�ي دراس�ة رسيري�ة عش�وائية “مزدوجة
التعمي�ة” .وح�ول ه�ذا املوض�وع ،كش�ف
األخصائي السوري بأمراض املناعة يف الصن
ط�ارق محم�د لوكال�ة “س�بوتنيك” بع�ض
تفاصي�ل املرحلة األخرة التي تس�بق اإلعالن
النهائي عن نجاح اللقاح.

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

وق�ال“ :تم اإلع�الن خالل األي�ام املاضية عن
نجاح التج�ارب الرسيري�ة يف مرحلتها األوىل
والثانية عىل اللقاح الذي تم تطويره يف معهد
ووهان للمنتج�ات البيولوجي�ة .حيث كانت
املرحلة األوىل ته�دف للتأكد من األمان .وكان
اللق�اح آمنا و لم تظهر أي آثار جانبية مهمة
عىل املتطوعن و كان عددهم .”108
وتابع“ :يف املرحلة الثاني�ة التي تهدف للتأكد
م�ن ح�دوث االس�تجابة املناعي�ة و تش�كل
األض�داد ،لدى مراجعة النتائج تبن أن جميع
املتطوع�ن البال�غ عدده�م  500متطوع قد
أنتج�وا أجس�اما مض�ادة لف�روس كورونا
املس�بب مل�رض “كوفي�د  19بعي�ارات عالية
بعد  28يوم من التطعيم و بنس�بة  %100من

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

املتطوعن” .
وأض�اف“ :يف  30أيار املايض تم اإلعالن
ع�ن نج�اح تج�ارب اللق�اح املعط�ل
اآلخر ال�ذي طوره معه�د بكن للعلوم
البيولوجي�ة و تج�اوز أيض�ا املرحل�ة
األوىل والثاني�ة .حي�ث كان اللق�اح
آم�ن و تش�كلت االس�تجابة املناعية و
األضداد”.
وتابع الدكتور طارق“ :بحسب الخرباء
الصينين فإن اللق�اح يجب أن يتجاوز
املرحلة الثالثة و األخرة ،املرحلة الثالثة
ته�دف للتأك�د أن االس�تجابة املناعية
التي تشكلت بعد التلقيح كافية للوقاية
من الفروس”.
وقال“ :س�يتم التأكد من هذه املرحلة حسب
الخرباء الصينين بإرس�ال املتطوعن إىل دول
تف�ى فيها الفروس بعد التنس�يق مع هذه
ال�دول .أو ع�ن طري�ق تجنيد أش�خاص من
دول صديق�ة تف�ي فيها الف�روس حاليا و
تطعيمهم باللقاح بالتنسيق مع هذه الدول،
أو ع�ن طري�ق تطعيم الصيني�ن املغرتبن يف
هذه الدول ومراقبتهم”.
وقال“ :بحسب الخرباء الصينين نتائج هذه
املرحلة األخرة قد تظه�ر خالل هذا الصيف،
واللقاح س�يكون جاهزا و يتم تس�ويقه قبل
نهاية هذا العام أو مطلع عام .”2021
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االستف�ادة م�ن ه�ذه ّ
العاب�رة
النقاه�ة
ِ
ّ
ُ
محط�ة شح�ن تعي�د رفع
بتحويله�ا إىل
منس�وب ّ
النش�اط املسلكي عن�د املؤمن،
فتك�ون بمثابة إعادة ّ
التق�وّي لالستمرار
بالعمل ّ
الصالح عىل اختالف وجوهه.
ويف هذا ّ
السياق ،ال ب�أس بأن ينوي الفرد
هذه ّ
التسلية «قربة إىل الله تعاىل» ،فيتحوّل
هذا ّ
ّ
ّ
ّ
الش�ق الزمني ذو الطابع الغفلوي إىل
فرتة مُ ستثمَ رَة بطريق�ة هادفة يف مسار
مسلكي مُ ب�ارَك يمت ّد ...ويمت ّد ،كش�جرة
طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء.
ْ
تستبدل نعيما ً أبديّا ً بمتع ٍة
أيّه�ا العزيز ،ال
ّ
مؤقتة
محظور ٍة
بل اجع�ل اليسر م�ن الوقت العاب�ر أداةً
ِ
مساع ً
دة لتفعيل املكسب ال ّدائم
ِ
ً
ْ
واس ُل�ك مسارا ينقلك م�ن «إىل حن» نحو
«مقعد صدق عند مليك مقتدر»
وللحكاية َت ِتمَّ ة
ُ
َس ُ
سََ
[وَق ِل ْ
اعمَ ُلوا َف َ
رى اللَّ ُه َعمَ لَ ُك ْم وَ ر ُ
ول ُه
ْ
ُ
َ
مُ
وَالْ ؤمِ نون]

فيس بوك خيترب تطبيق Forecast
للتنبؤ باألحداث املستقبلية

ب�دأت رشكة في�س ب�وك باختب�ار فوركاس�ت  ،Forecastوهو مرشوع
جديد أُطلق اليوم ل ُي ّ
وفر للمس�تخدمن مجتم ًعا ملعرفة ومشاركة التنبؤات
املس�تقبلية ،ع�ىل غ�رار مس�تقبل العالم بع�د جائحة الف�روس التاجى
املستجد  .19-COVIDويتوفرتطبيق فوركاست – الذى طورته مجموعة
البحث والتطوير التابعة لها املسماة  – NPE Teamمبدئ ًيا لنظام  iOSمن
آبل ،ويس�مح بطرح األس�ئلة ،ثم اس�تخدام النقاط داخل التطبيق للتنبؤ
بما قد يحدث ىف املس�تقبل ،ويمكن للمستخدمن ً
أيضا إنشاء ،ومناقشة،
وعرض التنبؤات املُتع َّهدة جماع ًيا ،حسب موقع العربية.
وأش�ارت فيس ب�وك ىف تدوينة إىل أن الناس يبحثون بص�ورة متزايدة عن
املعلومات التى قد تساعدهم عىل فهم ما قد يبدو عليه العالم غ ًدا والشهر
القادم وما بعده ،وأضافت« :نعتقد أن املجتمع القائم عىل التوقعات ليس
فقط طريقة جيدة إلبراز حكمة التعهيد الجماعى ،ولكنه قد يساعد ً
أيضا
عىل تش�جيع املحادث�ات الصحية عرب اإلنرتنت عرب مجموعة واس�عة من
املواضيع».
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
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