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االتفاقات االقتصادية هيمنت على حمادثات الوفد العراقي ..وطهران مستعدة لرفع التبادل التجاري واملساعدة جبائحة «كورونا»

هناية زيارة إيران :فتح املعابر وتوقيع عقود للكهرباء
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ بغداد يرتأس اجتامع
هيئة الرأي الرتبوية ملناقشة االمتحانات النهائية
ص3
وتصويب االوامر الديوانية

بانسيابية ومن دون تأخري..
الصناعة :مستمرون بتجهيز االوكسجني
ص3
للمستشفيات

اختت�م الوف�د العراقي ،أمس االربعاء ،برئاس�ة
رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي زيارته إىل
إي�ران .ونقلت وكالة االنباء العراقية الرس�مية،
إن «الوف�د العراق�ي برئاس�ة الكاظم�ي اختتم
زيارته إىل إيران».
وأج�رى رئيس مجل�س ال�وزراء العراقي زيارة
رسمية عىل رأس وفد رفيع إىل العاصمة اإليرانية
طهران ،واُجري خالل اللقاء ،املراسم الرسمية،
خ�الل لقاء الكاظم�ي ،الرئيس اإليراني حس�ن
روحاني ،واملرشد االعىل االيراني عيل خامنئي.
واف�اد وزي�ر الطاقة االيران�ي رض�ا اردكانيان
بالتوص�ل التف�اق عىل اب�رام عقدي�ن يف مجال
تحسني وتطوير صناعة الكهرباء يف العراق.
ج�اء ذل�ك بع�د لقائ�ه نظ�ره العراق�ي ماجد
حنتوش .وقال اردكاني�ان ان العقدين يتعلقان
بالح�د من التل�ف بش�بكة توزي�ع الكهرباء يف
محافظت�ي النجف وكرب�الء ،وتصليح محوالت
التوزي�ع يف ه�ذا البل�د الج�ار ،مش�را للتوصل
التفاق نهائي بخصوصهما وسيتم توقيعهما.
وحول مس�تحقات توريد الكهرب�اء للعراق نّ
بني
الوزي�ر اردكاني�ان بأن�ه ت�م االتف�اق عىل دفع
ج�زء من مس�تحقات رشك�ة «توان�ر» لتوليد
ونقل وتوزي�ع الكهرباء االيرانية بدءا من نهاية
شهر تموز الجاري .وأعلن رئيس غرفة التجارة
املش�ركة بني اي�ران والعراق يحيى آل اس�حاق
عن الس�عي اىل وضع جدول زمني للعراق لسداد
ما بذمته م�ن ديون ُتقدر بنح�و ثالثة مليارات
دوالر عن استراد الطاقة من إيران.

التفاصيل ص2

خلية الصقور تعلن اعتقال ( )٤١٩من عنارص «داعش» وتؤكد متابعة حتركاته

البنـك املركـزي يعلـن تأميـن رواتـب متـوز وإطالقهـا قبـل العيـد

ص2

ص2

طفرة جديدة ..العراق عىل أبواب ( )١00ألف إصابة بـ «كورونا»
والوفيات تتجاوز ( )٤آالف
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،أم�س
األربع�اء ،املوق�ف الوبائي اليوم�ي ،الذي
ش�هد  92حال�ة وف�اة و 2706إصاب�ات
جدي�دة بف�روس كورونا ،فيما أش�ارت
إىل أن الب�الد تق�رب م�ن ال��  100أل�ف
إصاب�ة ،فيم�ا تجاوزت ال��  4آالف وفاة.
وقال�ت ال�وزارة يف موقفه�ا الوبائي الذي
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن «ت�م فح�ص ( )18416نموذج�ا ً يف
كاف�ة املخت�ربات املختص�ة يف الع�راق،
وبذل�ك يك�ون املجم�وع ال�كيل للنم�اذج

البنتاغون :نستعد ملواجهة حمتملة مع الصني يف مجيع أرجاء آسيا
بغداد  /المستقبل العراقي
يف ترصيح يعكس مدى خطورة األوضاع بني واشنطن وبكني،
أعلن وزير الدفاع األمريكي مارك إسرب ،أن بالده تجهز قواتها
عرب آسيا ملواجهة محتملة مع الصني.
ونقلت صحيفة «وول سريت جورنال» عن إسرب قوله يف كلمة
وجهها عرب الفيديو من البنتاغون إىل املعهد الدويل للدراس�ات
االسراتيجية ومقره لندن ،إن «الواليات املتحدة تقوم بتجهيز
قواتها يف جميع أرجاء آسيا وتعيد تمركزها استعدادا ملواجهة
محتملة مع الصني».
وقدم�ت الصحيفة ترصيحات وزير الدفاع األمريكي مش�رة
إىل أنها «تلخص املكون العس�كري ملوقف إدارة ترامب املتشدد
تجاه بكني» ،الفتة إىل أن إس�رب شدد عىل أن بالده «ستواصل
إرس�ال س�فن حربية إىل املنطق�ة ملواجهة سياس�ات الصني

وزير الصحة
يؤكد عىل تعاون بغداد مع طهران
ملكافحة وباء «كورونا»
ص3

التوس�عية ،وبي�ع األس�لحة إىل تاي�وان ،الت�ي تطال�ب بكني
بالسيادة عليها».
وكان وزي�ر الدف�اع األمريكي ق�د أكد خ�الل مؤتمر صحفي
عرب اإلنرنت أن الواليات املتحدة «ستس�تمر يف التواجد يف بحر
الص�ني الجنوبي ،وإرس�ال حامالت طائ�رات إىل هناك إلجراء
تدريبات ،وال يمكن ألحد أن يوقف ذلك».
وش�دد إس�رب عىل «قضي�ة» حري�ة املالحة يف مي�اه املنطقة،
مش�را إىل أن بالده تريد «مواجهة السلوك القهري للصينيني
يف بحر الصني الجنوبي .وهذا مس�تمر منذ س�نوات عديدة ...
نري�د تأمني مالحة ح�رة هناك .تعلم�ون أن  ٪80من التجارة
العاملي�ة تمر عرب منطق�ة املحيط اله�ادئ والهندي ،وخاصة
عرب بحر الصني الجنوبي ،ولذلك نحن نريد التأكد من أن هناك
مالح�ة حرة ومفتوحة ومؤمنة ،وإال س�تتأثر بش�دة التجارة
الدولية».

املفحوص�ة من�ذ بداية تس�جيل املرض يف
العراق ( .»)844218وأضافت أن «الوزارة
س�جلت  2197حال�ة ش�فاء يف عم�وم
العراق توزع�ت كالتايل (بغداد  /الرصافة
 325بغ�داد  /الك�رخ  255مدين�ة الطب
 176النجف االٔرشف  142الس�ليمانية 50
أربي�ل  61دهوك  11كرب�الء  108كركوك
 87دي�اىل  118واس�ط  123البرصة 121
ميس�ان  84باب�ل  186الديواني�ة  77ذي
قار  40االٔنب�ار  23نينوى 28صالح الدين
 .»)182وتاب�ع بيان املوق�ف الوبائي ،أن
«اإلصاب�ات الجديدة بلغت  2706إصابات
توزعت كاآلتي (بغداد الرصافة  387بغداد

الك�رخ  466مدين�ة الط�ب  112النج�ف
 64الس�ليمانية  140أربي�ل  98دهوك 14
كربالء  185كركوك  136دياىل  59واس�ط
 255البرصة  230ميس�ان  72بابل 138
الديوانية  86ذي ق�ار  35االٔنبار 13املثنى
 97نينوى  39صالح الدين  .»)80وسجل
املوقف الوبائ�ي 92 ،وفاة توزعت كاآلتي
(بغداد الرصافة  10بغداد الكرخ  8مدينة
الط�ب  3النج�ف  4الس�ليمانية  9أربي�ل
 4كرب�الء  7كرك�وك  6دي�اىل  1واس�ط 4
الب�رصة 8ميس�ان  3باب�ل  10الديواني�ة
 1ذي ق�ار  7االٔنب�ار  1املثن�ى  1نينوى 3
ص�الح الدي�ن .»)2وأش�ارت ال�وزارة ،إىل

أن «مجم�وع الش�فاء  ( 67147 :نس�بة
الش�فاء  ،)٪ 67.2ومجم�وع اإلصاب�ات:
 99865وع�دد الراقدي�ن ال�كيل،28676 :
وعدد الراقدي�ن يف العناي�ة املركزة،441 :
وبلغ مجم�وع الوفيات .»4042 :بدورها،
أعلنت وزارة الصحة والبيئة عقد اجتماع
موس�ع مع ممثيل رشكة «فايزر» العاملية
ع�رب الدائ�رة التلفزيوني�ة املغلق�ة لبحث
توف�ر لق�اح كوفيد  .19وقال�ت الوزارة
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
منه ،إنه «عق�دت وزارة الصحة اجتماعا
موسعا مع ممثيل رشكة فايزر العاملية.

التفاصيل ص2

الكعبي حُيدين االعتداء عىل املتظاهرين حُويذر من عدم االستامع للمطالب املرشوعة
عبوتان ناسفتان تستهدفان رتـ ًال أمنيـ ًا أمريكيـ ًا غريب ذي قـار

النزاهة توقف رصف ( )٤0مليار دينار لـ( )٤٤0معاملة مز َّورة يف الديوانية

التجارة تستنفر أسطوهلا
للمناقالت الداخلية بني املحافظات ملاديت
احلنطة املحلية والرز الفيتنامي
ص3

حمافظة بغداد حتدد
سعر االمبري العادي والذهبي للمولدات
احلكومية واالهلية
ص3

إزالة رشط الشهادة..
ابرز مطالب األندية املجتمعة
يف فندق اوروك
ص7

ص2

ص2

ص2

البنك املركزي يعلن تأمني رواتب متوز وإطالقها قبل العيد
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن البنك املركزي العراقي ،أمس األربعاء ،تأمني
رواتب املوظفني لش�هر تموز الحايل ،فيما بني أن
الرواتب س�تطلق دفعة واحدة قبل عيد األضحى
املقبل.
وقال مدير عام دائرة املحاسبة يف البنك املركزي،
احس�ان اليارسي ،لوكالة األنباء الرس�مية « إن
«البن�ك املرك�زي خصم ح�واالت بقيمة خمس�ة
ترليون�ات دينار عراقي لتأم�ني رواتب املوظفني
واملتقاعدين لشهر تموز».
وتوق�ع ش�مران ،ان ُ
«تطل�ق الروات�ب قب�ل عيد
االضحى املبارك».
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االتفاقات االقتصادية هيمنت على حمادثات الوفد العراقي ..وطهران مستعدة لرفع التبادل التجاري واملساعدة جبائحة «كورونا»

هناية زيارة إيران :فتح املعابر وتوقيع عقود للكهرباء
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

اختت�م الوفد العراق�ي ،أمس االربعاء ،برئاس�ة رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته إىل إيران.
ونقل�ت وكال�ة االنب�اء العراقي�ة الرس�مية ،إن «الوفد
العراقي برئاسة الكاظمي اختتم زيارته إىل إيران».
وأجرى رئيس مجل�س الوزراء العراقي زيارة رس�مية
ع�ى رأس وف�د رفي�ع إىل العاصم�ة اإليراني�ة طهران،
واُج�ري خال اللقاء ،املراس�م الرس�مية ،خ�ال لقاء
الكاظم�ي ،الرئيس اإليراني حس�ن روحاني ،واملرش�د
االعى االيراني عيل خامنئي.
وافاد وزي�ر الطاقة االيراني رض�ا اردكانيان بالتوصل
التف�اق عى اب�رام عقدي�ن يف مجال تحس�ني وتطوير
صناعة الكهرباء يف العراق.
جاء ذلك بعد لقائه نظريه العراقي ماجد حنتوش.
وق�ال اردكانيان ان العقدين يتعلق�ان بالحد من التلف
بش�بكة توزيع الكهرباء يف محافظتي النجف وكرباء،
وتصلي�ح محوالت التوزي�ع يف هذا البلد الجار ،مش�ريا
للتوصل التفاق نهائي بخصوصهما وسيتم توقيعهما.
وحول مس�تحقات توريد الكهرباء للع�راق نّ
بني الوزير
اردكانيان بأنه تم االتفاق عى دفع جزء من مستحقات
رشك�ة «توانري» لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء االيرانية
بدءا من نهاية شهر تموز الجاري.
وأعلن رئيس غرفة التجارة املشرتكة بني ايران والعراق
يحي�ى آل اس�حاق عن الس�عي اىل وضع ج�دول زمني
للعراق لس�داد م�ا بذمته م�ن ديون ُتق�در بنحو ثاثة
مليارات دوالر عن استرياد الطاقة من إيران.
وكان وزي�ر الطاق�ة اإليراني رضا أردكانيان ،يف ش�هر
حزي�ران امل�ايض ،توقي�ع عقد مدت�ه عام�ني لتصدير
الكهرباء إىل العراق.
وت�زود طهران العراق بالكهرباء بواقع  1200ميغاوات

ع�ر أربعة خط�وط؛ هي خط (خرمش�هر  -البرصة)،
و(كرخة  -العمارة) ،و(كرمنش�اه – دياىل) ،و(رسبيل
زهاب – خانقني).
كما يساهم الغاز املستورد م����ن إيران ،بتشغ����يل
محط�ات كهربائي�ة عراقي�����ة ترف�د املنظومة بما

يقارب من  3300ميغاوات.
ويأت�ي توقيع عقد تصدي�ر الكهرباء مل�دة عامني ،بعد
أع�ان الواليات املتحدة الش�هر املايض،عن إعفاء مدته
 120يوما ً السترياد الكهرباء من إيران إىل العراق ،عقب
تشكيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتعفي واش�نطن الع�راق ،من عقوبات اس�ترياد الغاز
والكهرباء من إيران ،جراء عجز بغداد عن س�د الحاجة
املحلية من الطاقة الكهربائية.
ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة
الكهرب�اء  13500ميغ�اوات ،ويخط�ط إلضافة 3500
ميغ�اوات خال العام الحايل ،ع�ر إدخال وحدات توليد
جديدة إىل الخدمة؛ إال أن التقديرات تش�ري لحاجة البلد
ألكثر من  20ألف ميغاواط.
يف غض�ون ذلك ،أعلن وزير املالي�ة العراقي عيل عاوي
عن قرب إعادة فتح املعابر الجنوبية لباده مع ايران.
ج�اء ذل�ك يف اجتم�اع ب�ني رئي�س مصلح�ة الجمارك
االيرانية مهدي مريارشيف م�ع وزير املالية العراقي عيل
عاوي ،وذلك عى هامش لقاء الرئيس االيراني حس�ن
روحان�ي ورئيس مجلس ال�وزراء العراق�ي مصطفى
الكاظمي.
وافاد عاوي بقرار ب�اده بإعادة فتح املنافذ الجنوبية
(الش�امجه وجذابة) قريبا ،والت�ي اغلقت عى خلفية
تفيش فريوس كورونا وتم تشغيلهما جزئيا مؤخرا.
وأع�رب وزير املالي�ة العراق�ي رغبة الع�راق بالتعاون
املش�رتك واالفادة من تجارب الجمارك االيرانية بمجال
أتمت�ة االج�راءات ،مقرتح�ا ايف�اد خ�راء وموظف�ي
الجمارك العراقية لهذا الخصوص.
وأك�د الجانب�ان ع�ى رضورة انش�اء بواب�ات تجارية
مشرتكة ،فيما أعرب رئيس مصلحة الجمارك االيرانية
عن اس�تعداده بتنفيذ اجراءات مشرتكة بمجال تبادل
املعلومات الجمركية وتأهيل موظفي الجمارك العراقية
واعادة فتح املعابر املشرتكة.
وكان الع�راق قد قرر يف مطلع ش�هر آذار املايض اغاق
منافذه الرية الخمس�ة مع ايران بش�كل تام بس�بب
تف�يش ظهور ف�ريوس كورونا لكنه ع�اد مؤخرا وفتح
بعضها امام الحركة التجارية.

طفرة جديدة ..العراق عىل أبواب ( )١٠٠ألف إصابة بـ «كورونا» والوفيات تتجاوز ( )٤آالف
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ،أمس األربعاء،
املوقف الوبائي اليومي ،الذي شهد  92حالة
وف�اة و 2706إصاب�ات جدي�دة بف�ريوس
كورون�ا ،فيما أش�ارت إىل أن الب�اد تقرتب
م�ن ال�  100ألف إصاب�ة ،فيما تجاوزت ال�
 4آالف وفاة.
وقالت الوزارة يف موقفها الوبائي الذي تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،إن «تم
فحص ( )18416نموذجا ً يف كافة املخترات
املختص�ة يف العراق ،وبذلك يك�ون املجموع
الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية تس�جيل
املرض يف العراق (.»)844218

اللجنة العليا:
فرض احلظـر الشامل
يف عيد األضحى
بغداد  /المستقبل العراقي
قالت وزارة الصح�ة ،ان اللجنة العليا
للصح�ة والس�امة الوطني�ة العلي�ا،
أق�رت توصية ال�وزارة يف فرض حظر
التج�وال الش�امل طيل�ة أي�ام عي�د
األضح�ى .وق�ال مدي�ر ع�ام الصحة
العامة يف ال�وزارة ،رياض عبد األمري،
فيما يتعلق بحظر التجوال ،ان «وزارة
الصحة طالبت بفرض حظر التجوال
الشامل طيلة ايام عيد االضحى املبارك
وت�م اق�راره من قب�ل لجن�ة الصحة
والس�امة الوطني�ة بس�بب الكارث�ة
الكبرية التي حدثت بعد مرور أس�بوع
من عيد الفطر السابق والتي اسهمت
بارتفاع عدد االصابات».
واضاف ان «اإلصابات تواصل االرتفاع
منذ اس�ابيع لكن تقابلها زيادة كبرية
بع�دد املتعاف�ني وح�االت الش�فاء يف
بغ�داد واملحافظ�ات وهذا ما يش�عر
مس�ؤولو الوزارة باالطمئنان ،مشريا
اىل ان�ه «م�ن املمك�ن انخف�اض عدد
االصابات اذا اس�تمر التزام املواطنني
باإلجراءات الوقائية».
وش�دد عبد االمري عى «وجوب تركيز
كل مواطن عى حماية نفسه وارسته
الٕن الف�ريوس خط�ري وال يمك�ن
االستهانة به.

وأضاف�ت أن «ال�وزارة س�جلت  2197حالة
شفاء يف عموم العراق توزعت كالتايل (بغداد
 /الرصاف�ة  325بغداد  /الكرخ  255مدينة
الطب  176النجف االٔرشف  142السليمانية
 50أربي�ل  61دهوك  11كرباء  108كركوك
 87دي�اىل  118واس�ط  123الب�رصة 121
ميس�ان  84باب�ل  186الديواني�ة  77ذي
ق�ار  40االٔنب�ار  23نينوى 28ص�اح الدين
 .»)182وتاب�ع بي�ان املوق�ف الوبائ�ي ،أن
«اإلصاب�ات الجدي�دة بلغ�ت  2706إصابات
توزعت كاآلتي (بغ�داد الرصافة  387بغداد
الك�رخ  466مدين�ة الط�ب  112النجف 64
السليمانية  140أربيل  98دهوك  14كرباء
 185كرك�وك  136دي�اىل  59واس�ط 255

البرصة  230ميسان  72بابل  138الديوانية
 86ذي ق�ار  35االٔنبار 13املثن�ى  97نينوى
 39صاح الدين .»)80
وس�جل املوق�ف الوبائي 92 ،وف�اة توزعت
كاآلت�ي (بغ�داد الرصافة  10بغ�داد الكرخ
 8مدين�ة الط�ب  3النجف  4الس�ليمانية 9
أربي�ل  4كرب�اء  7كركوك  6دياىل  1واس�ط
 4البرصة 8ميس�ان  3باب�ل  10الديوانية 1
ذي قار 7
االٔنبار  1املثنى  1نينوى  3صاح الدين .»)2
وأش�ارت الوزارة ،إىل أن «مجموع الش�فاء :
 ( 67147نسبة الشفاء  ،)% 67.2ومجموع
اإلصاب�ات 99865 :وع�دد الراقدي�ن الكيل:
 ،28676وع�دد الراقدي�ن يف العناية املركزة:

الصح�ة العامة وممثلة ع�ن رشكة فايزر يف
العراق».
واض�اف« ،وت�م التباح�ث ع�ر الدائ�رة
التلفزيوني�ة املغلق�ة م�ع الرشك�ة العاملية
وبحث جهود الرشكة فايزر إلنتاج لقاح ضد
فريوس كورونا املستجد».
ولف�ت ،أنه «وب�ني الفري�ق ال�وزاري رغبة
ال�وزارة يف تامني اللقاح للمواطن العراقي يف
حال اجتياز االختب�ارات املطلوبة واعتماده
من قبل منظم�ة الصحة العاملي�ة ومنظمة
( )FDAمنظم�ة الغذاء وال�دواء االمريكية،
وت�م االتف�اق ع�ى مواصل�ة الح�وار ب�ني
الجانبني بما يخدم توف�ري لقاح آمن وف نّعال
للمواطنني وبارسع وقت ممكن».

خلية الصقور تعلن اعتقال ( )٤١٩من عنارص «داعش» وتؤكد متابعة حتركاته
بغداد  /المستقبل العراقي
قالت خلي�ة الصقور إن تنظيم «داعش»
م�ا زال يش�كل خطرا ً عى الع�راق ،فيما
كش�فت عن خارط�ة التنظي�م الجديدة
لتوزي�ع عن�ارصه وخاي�اه يف الع�راق
ودول املنطق�ة وأوروبا وش�مال أفريقيا
ودول االتحاد السوفيتي السابق ،مؤكدة
أن القوات األمنية نفذت قبل أيام عمليات
استباقية افشلت مخططا لعمليات له يف
بغداد.
وق�ال رئي�س خلي�ة الصق�ور مدي�ر
االستخبارات ومكافحة اإلرهاب يف وزارة
الداخلي�ة العراقي�ة أبو ع�يل البرصي إن
الزعيم الحايل لتنظيم داعش محمد سعيد
عب�د الرحم�ن امل�وىل الرتكمان�ي امللقب
بعبدالل�ه قرداش يس�عى إلع�ادة ترتيب
صفوف مجاميع التنظي�م بالرتكيز عى
املحافظ�ات املحررة وأط�راف العاصمة
بغ�داد والبرصة وكرب�اء ،ويحاول دوليا ً
أن ينش�ط يف املنطق�ة وأوروب�ا وجنوب
رشق آسيا وشمال أفريقيا ودول االتحاد
السوفيتي السابق.
وأش�ار البرصي إىل أن عمليات استباقية
ق�د نفذته�ا الق�وات العراقي�ة مؤخ�را ً
أس�فرت ع�ن اعتق�ال  419إرهابيا من
املطلوب�ني بارت�كاب جرائ�م إرهابي�ة
واالنضم�ام لخاي�ا داع�ش بمختل�ف
مناط�ق الباد ،وضبط  61عبوة ناس�فة
و 144صاروخا ً مخب�أة يف مناطق نائية
للتمويه واالس�تخدام لعمليات انتحارية

والعثور ع�ى أعتدة مختلف�ة وبمناطق
متفرقة.
وأوض�ح أن داع�ش الذي خط�ط لتكون
تل�ك املخابئ بمأمن ع�ن عمليات الرصد
واملتابعة االستخبارية قد خرسها جميعا ً
بعملي�ات نوعية مم�ا أضعف قدرته عى
التجهي�ز اللوجس�تي وإع�داد العب�وات
الناسفة.
وأض�اف ان املعلوم�ات االس�تخبارية
أك�دت األس�بوع امل�ايض أن داع�ش ق�د
أمر عنارصه بالقي�ام بعمليات إرهابية
الس�تهداف بغ�داد بتفج�ريات انتحارية
فت�م اقتحام وكر للتنظي�م وخال تبادل
إلط�اق الن�ار تمكن�ت الق�وة املهاجمة
من محارصة الوك�ر فقام احد عنارصه
بتفج�ري نفس�ه واس�تطاعت القوة قتل
خمسة انتحاريني كانوا بداخله.
وأقر املسؤول األمني العراقي أنه بالرغم
من هزيمة تنظي�م داعش والقضاء عى
قيادات�ه وخس�ارته عس�كريا ً ألراض يف
سوريا والعراق عامي  2016و ،2017إال
أن�ه لم يتم القضاء علي�ه تماما ً وال يزال
خطره قائما ً عى األمن الوطني والس�لم
العاملي.
لذلك ،تق�وم األجه�زة االمني�ة العراقية
حاليا بتطوير عملي�ات االخرتاق للغرف
املظلمة للتنظيم لضمان تدفق املعلومات
التي ُتش�كل الس�اح الرئيس يف مواجهة
اإلرهاب وإحباط عملياته.
وأوض�ح الب�رصي أن الزعي�م الجدي�د
لداع�ش يختب�ئ يف بع�ض املناط�ق

املفتوحة رشق سوريا ويواجه معارضة
ش�ديدة لشخصه من بعض الرشعيني يف
اللجنة املفوض�ة وقي�ادات الصف األول
يف التنظي�م لتولي�ه «الخاف�ة” ،مؤك�دا ً
أن لذل�ك تداعي�ات خط�رية ته�دد حياة
قرداش بالقتل ،وتنذر باالنقس�ام حوله
بني جنسيات أجنبية وخليجية من جهة
والعراقيني من جهة أخرى.
وع�زا البرصي ذل�ك االح�رتاب يف ما بني
قيادات داعش ،بس�بب ك�ون قرداش ال
ينحدر نس�به من قبيلة قري�ش العربية
مثلم�ا يري�د الرشعي�ون يف داعش كذلك
لفقدان�ه النطق الس�ليم باللغ�ة العربية
وألنه من غ�ري املترشعني بالدي�ن وإنما
اكتس�ب بعض الفقه من خال اختاطه
بالرعيل األول من سجناء داعش يف سجن
بوكا الذي أنش�أته الق�وات األمريكية يف
مدين�ة الب�رصة بع�د ع�ام  2003وظل
فيه ماصقا ً لزعيم التنظيم الس�ابق أبو
بكر البغدادي وآخرين م�ن الرعيل األول
لسنوات قبل أن ُيطلق رساحهما ويؤسس
البغدادي تنظيم داعش عام .2013
وكش�ف الب�رصي أن التنظي�م يخط�ط
حالي�ا ً إلعادة توزيع عن�ارصه وخاياه
املتبقي�ة يف الع�راق ويف دول املنطق�ة
وأوروبا وش�مال أفريقي�ا ودول االتحاد
السوفيتي السابق ورشق آسيا من خال
الرتكيز عى بعض األفراد غري املكشوفني
وزجهم يف البلدان املستهدفة.
وبحس�ب معلوم�ات مرك�ز الرص�د
والتحلي�ل يف خلي�ة الصقور ،ف�إن هذه

طالب بتشكيل جلنة حملاسبة املُقصرين

ويذر
الكعبي حُيدين االعتداء عىل املتظاهرين حُ
من عدم االستامع للمطالب املرشوعة
بغداد  /المستقبل العراقي
ادان حسن كريم الكعبي النائب
االول لرئيس مجلس النواب بقوة
االعت�داءات الت�ي حصل�ت ضد
املحارضين واصحاب الشهادات
العليا قبل ذلك ،وخريجي العلوم
السياس�ية والعق�ود واالج�ور
بفرتة وجي�زة اخرى ،وعدد اخر
من املتظاهرين الس�لميني وهم
يمارس�ون حقه�م الدس�توري
والقانون�ي عن�د اح�دى بوابات
املنطق�ة الخ�راء ،مطالب�ا
الحكوم�ة بتش�كيل لجن�ة
تحقيقية للوقوف بجدية بشأن
تك�رار عملية اس�تخدام العنف

املفرط ض�د املدني�ني املطالبني
بحقوقهم املرشوعة  ،وتشخيص
االفراد املعتدين ومحاسبتهم.
وق�ال الكعب�ي يف بي�ان تلق�ت
املستقبل العراقي نسخة منه إن
اس�تهداف التظاهرات السلمية
امر غري مقبول مطلقا ،وترصف
يث�ري املخ�اوف كون�ه يطل�ق
رصاص�ة الرحم�ة ع�ى احقية
التظاهر ال�ذي كفله الدس�تور
اىل كل مكونات الش�عب ،مجددا
تحذيره من مغبة عدم االستماع
اىل املطال�ب املرشوعة البناء هذا
البل�د واالتج�اه نح�و اجراءات
الق�وة و القمع والعنف و تكرار
االعتداءات.

الداخلية للمواطنني :هكذا حتصل عىل جوازك
وأنت يف املنزل

بغداد  /المستقبل العراقي

الصحة كشفت عن حترك جديد لتوفري لقاح

 ،441وبلغ مجموع الوفيات.»4042 :
بدوره�ا ،أعلنت وزارة الصح�ة والبيئة عقد
اجتماع موس�ع مع ممثيل رشك�ة «فايزر»
العاملي�ة ع�ر الدائ�رة التلفزيوني�ة املغلقة
لبحث توفري لقاح كوفيد .19
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إنه «عق�دت وزارة
الصحة اجتماعا موس�عا م�ع ممثيل رشكة
فايزر العاملية عر الدائرة التلفزيونية املغلقة
اليوم االربعاء يف مقر الوزارة برئاسة الوكيل
الفن�ي لل�وزارة ح�ازم الجمي�يل وبحضور
مدير عام دائرة الصح�ة العامة رياض عبد
االم�ري ومع�اون مدير ع�ام االم�ور الفنية
حيدر حسني ومدير قسم التحصني يف دائرة
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العن�ارص ت�وزع اس�تنادا ً إىل خاصيت�ي
مس�قط الرأس واللغ�ة الت�ي يجيدونها
وذلك بعد ان تم إدخالها يف دورات خاصة
للتدرب عى صناعة املتفجرات واألحزمة
الناسفة واالتصال اإللكرتوني وتزويدها
بوثائق م�زورة وبمعلومات عن س�كان
املناطق املس�تهدفة لضم�ان اختاطهم
بني مجتمعاتها.
وح�ذر رئي�س خلي�ة الصق�ور م�ن
مخططات داعش إلعادة ترتيب صفوفه
يف الب�اد واملنطق�ة وباقي بل�دان العالم
املس�تهدفة للقي�ام بعملي�ات ارهابي�ة،
منبها ً أن قرداش يخطط لاس�تفادة من
انش�غال االجهزة االمنية وم�وارد الدول
االخ�رى بمكافح�ة جائح�ة كورون�ا ال
س�يما إن أغلب قيادات داعش تعتقد ان
فريوس كورونا ظهر عى أمل مساعدتها
يف حروبه�ا االرهابي�ة محلي�ا وإقليمي�ا
ودولياً.
وأض�اف البرصي أن داع�ش بات يحاول
اللع�ب ع�ى رصاع�ات الدول يف س�وريا
وليبي�ا وش�مال افريقي�ا والتح�رك يف
مناطق جدي�دة يف الق�ارة االمريكية من
خال تجنيد بعض عنارصه يف مليشيات
مس�لحة تتقاتل يف تل�ك املناطق من أجل
تنوي�ع مص�ادر التموي�ل بعد خس�ارته
املناط�ق الغني�ة بالنف�ط الخ�ام وطرق
التج�ارة حي�ث كان يعتم�د ع�ى رسقة
وتهري�ب النفط الخام ومش�تقاته ومن
ترعات ملنظمات وشخصيات متعاطفة
مع التنظيم.

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،أم�س األربعاء ،عن تس�هيل غري مس�بوق
للحصول عى وثيقة جواز السفر العراقي.
وذكر املكتب االعامي لوزير الداخلية يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه ،أنه «بإم�كان املواطنني الراغبني بالحج�ز اإللكرتوني
للحص�ول عى جواز الس�فر الدخول ع�ى الرابط اآلت�ي http://
.« /iraqinationality.gov.iq
وب�ني أن «هذه الخط�وة م�ن وزارة الداخلية ج�اءت للحفاظ عى
سامة املواطنني من جائحة كورونا».

عبوتان ناسفتان تستهدفان رت ًال أمني ًا
أمريكي ًا غريب ذي قار

بغداد  /المستقبل العراقي
أفاد مصدر أمني ،أمس األربعاء،
بأن عبوتني ناسفتني استهدفتا
رتاً أمريكيا ً غربي محافظة ذي
قار.
وق�ال املص�در إن «عبوت�ني
صوتيت�ني زرعهم�ا مجهول�ني

يف تقاط�ع البطح�اء غرب�ي ذي
قار ،انفجرت�ا عى رتل لرشكات
أمني�ة تحم�ل مع�دات للجيش
األمريكي».
وأضاف املصدر ،إن «االنفجار لم
يسفر عن خسائر برشية ،سوى
عط�ل يف إح�دى الس�يارات وتم
إصاحه وأكمل الرتل مسريه».

النزاهة توقف رصف ( )٤٠مليار دينار
لـ( )٤٤٠معاملة مز َّورة يف الديوانية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيئ�ة النزاهة ِّ
االتحاديَّة عن
ُّ
تمكنها من إحباط محاول ٍة لتمرير
( )440معامل�ة مُ �زوَّرة بلغ�ت
ً
كاشفة
مبالغها ( )40مليار دينار،
ع�ن إص�دار ( )1048أم�ر قب�ض
وتح ٍّر بحق املُ َّتهمني فيها.
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ،ويف
مع�رض حديثه�ا ع�ن تفاصي�ل
عمليَّ�ة الضبط التي ُن ِّف َذت بموجب
قضائي ،أف�ادت بتنفيذ فريق
قرار
ٍّ
ٍ
عم� ٍل من مكتب تحقي�ق الهيئة يف
ضبط
محافظ�ة الديوانيَّ�ة عمليَّة
ٍ
ل�( )440معاملة مُ زوَّرة مرصوفة
مرصوف�ة م�ن قب�ل لجن�ة
وغ�ري
ٍ
تطبيق قان�ون العملي�ات الحربيَّة
واألخط�اء العس�كريَّ�ة رقم ()57
لسنة .2015
ً
الفت�ة إىل أن املبالغ
وتابعت الدائرة
التي ت َّم إيقاف رصفها بموجب تلك
املعامات بلغ�ت ( )40مليار دينار
عدا الروات�ب الش�هريَّة املُ َّ
خصصة
لألس�ماء الت�ي تضمَّنته�ا تل�ك
ً
املعامات،موضحة أن عمليَّة ضبط
املعام�ات والتح�ري والبحث عنها

يف دائ�رة اللجان التابع�ة ملحافظة
الديوانيَّة وفرع مُ َّ
ؤسس�ة الشهداء
وهيئ�ة التقاع�د يف املحافظ�ة
استمرَّت مل َّدة أسبوعني.
َّ
ب�أن تحرنّي�ات الفري�ق
ونوَّه�ت
وتحقيقاته األوليَّ�ة قادت إىل ثبوت
اشتمال املعامات عى تزوير لتوقيع
الس� ِّيد رئي�س اللجن�ة املُ َّ
ختص�ة،
ً
ش�رية إىل َّ
مُ
أن محكم�ة التحقي�ق
املُ َّ
ختص�ة ،وبع�د ع�رض األوليَّات
املضبوط�ة عليها من قب�ل الفريق
ق�رَّرت إص�دار ( )1048أمر قبض
وتح� ٍّر بح�ق املوظف�ني املُ ِّ
قرصين
واملستفيدين من املعامات املُزوَّرة؛
اس�تنادا ً إىل أح�كام امل�ا َّدة ()289
م�ن قان�ون العقوب�ات ،مُ ن ِّبهة إىل
ِّ
بحق
تسجيل قضايا جزائ َّي ٍة مُ فرَدة
املُ َّتهمني.
َّ
وخلص�ت إىل َّ
أن الفري�ق تمكن من
ضب�ط ( )687معامل�ة مرصوف�ة
أخ�رى تح�وم حوله�ا الش�بهات
ذاته�ا م�ا زال التح�ري والتدقي�ق
ومقاطعة األس�ماء فيها مُ ستمراً؛
بغي�ة تهيئتها وعرضها عى اللجنة
القضائيَّ��ة املُؤلف�ة له�ذا الغرض
ومطابقة التواقيع.
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وافق على منح املديرين العامني بعض الصالحيات اليت سحبت منهم ً
سابقا

وجه باستدعاء مدراء الشركات وعقد اجتماع معهم

حمافظ بغداد يرتأس اجتامع هيئة الرأي الرتبوية ملناقشة
االمتحانات النهائية وتصويب االوامر الديوانية

حمافظ البرصة جيدد رفضه ترسيح العاملة
البرصية العاملة يف الرشكات النفطية

المستقبل العراقي /طالب ضاحي

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
جدد محافظ البرصة اس�عد عبد االمري العيداني رفضه
تري�ح اي عمالة برصي�ة عاملة يف مواق�ع الركات
النفطي�ة يف املحافظ�ة ،مؤك�دا ً ان «الحكوم�ة املحلية
ستتخذ اجراءات قانونية بحق اي رشكة تقوم بتريح
العمالة البرصية».
وق�ال» العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي ص�در ع�ن مكتبه
األعالمي الخاص ورد ل�»املستقبل العراقي» ،انه «وجه
مدي�ر مكتب التش�غيل يف دي�وان املحافظة باس�تدعاء
م�دراء ال�ركات وعق�د اجتم�اع معه�م والتأكيد عىل
رف�ض الحكوم�ة املحلي�ة ألج�راء اي رشك�ة نفطي�ة
يتعلق بتري�ح العمالة البرصية ،مبينا ً انه س�بق وان
تم ارس�ال لجنة خاص�ة باملوضوع اىل مق�ر الركات
النفطي�ة بحض�ور مكتب التش�غيل وقي�ادة العمليات
وبع�ض الجهات املختصة لرفض تري�ح اي عمالة من ابناء
الشعب البرصي» .
م�ن جانب�ه اوضح مدير مكتب التش�غيل يف دي�وان محافظة
البرصة محم�د العبادي ان�ه «اس�تنادا ً اىل توجيهات محافظ
البرصة املهندس اس�عد العيداني تم عقد أجتماع مع خمس�ة
رشكات والتي قامت بتريح العمالة البرصية يف وقت س�ابق

وهي كل م�ن رشكة (بيكر هيوز ) ورشك�ة (صچم) ورشكة
(اويل سريف) ورشكة (س�ايبم) ورشكة (وذر فورد) ،مشريا ً
اىل ان هناك تجاوب من قب�ل هذه الركات بعودة العمالة او
دفع جزء من الراتب للعاملن خالل فرة االجازة لحن العودة
اىل العمل ،الفتا ً اىل ان هناك اجتماعات اخرى ستجري يف مبنى
دي�وان املحافظ�ة مع ادارات ال�ركات النفطي�ة او ممثليها
بخصوص املوضوع .

ترأس محافظ بغداد محمد جابرالعطا ،امس االربعاء،
اجتم�اع هيئ�ة ال�رأي الربوي�ة واملنعق�د يف مبن�ى
املحافظة».وافاد بيان ملكتبه االعالمي ورد ل�»املستقبل
العراقي» ،انه «تم خالل االجتماع الذي حرضه املدراء
العام�ون يف مديري�ات تربي�ة بغداد الس�ت باالضافة
اىل مع�اون املحافظ للش�ؤون االدارية «مناقش�ة عدة
محاور ابرزها استعدادت مديريات الربية لالمتحانات
النهائية للمراحل املنتهية وطلبة االمتحان الخارجي»،
مش�ددين عىل «التباع�د االجتماعي وارت�داء الكمامة
والكف�وف اثن�اء االمتحانات والتنس�يق م�ع وزارتي
الصحة والكهرب�اء لتوفري جميع الخدمات الرضورية
الالزم�ة للمراكز االمتحانية تجنب�ا لحدوث اي اصابة
بفاي�روس كورون�ا املس�تجد».واضاف البي�ان ان «
املحافظ حث مديري مديريات الربية «عىل االستمرار
بتصويب االوامر الديواني�ة واالدارية للمتعينن الجدد
واكمالها ب�أرسع وقت ،فضال عن مناقش�ة موضوع
درجات االحتي�اط للمتعينن الج�دد وتهيئتها الصدار
املوافق�ة قبل بدء العام الدرايس الجديد» ،مش�ددا عىل
رضورة «اتخ�اذ جمي�ع االج�راءات القانوني�ة بح�ق

املخلن بروط التعي�ن يف حن تم التأكيد عىل اهمية
موض�وع احتس�اب الخدم�ة الجامعية والش�هادة».
وتضم�ن االجتم�اع موافقة الس�يد املحافظ عىل منح
املديرين العامن بعض الصالحيات التي سحبت منهم
س�ابقا للتقليل من الروتن االداري والرعة يف اكمال

وزير الصحة يؤكد عىل تعاون بغداد مع طهران ملكافحة وباء «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن وزير الصح�ة حس�ن التميمي
ان�ه اتفق مع نظريه االيراني «س�عيد
نمك�ي» يف طهران عىل تاس�يس لجنة
وفري�ق عم�ل طب�ي مش�رك به�دف
تبادل املعلوم�ات العالجية ذات الصلة

بمكافحة فريوس كورونا.
ويف ترصيح صحفي  ،اوضح التميمي
انه عقب املباحث�ات مع وزير الصحة
االيراني ،اتفق الجانبان عىل تاس�يس
لجنة مش�ركة ب�ن وزارت�ي الحصة
العراقي�ة ونظريته�ا االيراني�ة لتبادل
املعلوم�ات من اج�ل مكافحة فريوس

بعد قرار جتهيزها بالوقود ً
جمانا

حمافظة بغداد حتدد سعر االمبري العادي والذهبي
للمولدات احلكومية واالهلية
بغداد /المستقبل العراقي
اصدرت محافظة بغداد ،أمس االربعاء ،إعماما
للوحدات االدارية التابعة لها حددت فيه سعر
امبري الكهرباء بالنس�بة للمولدات الحكومية
واالهلي�ة بعد توجيه رئي�س الوزراء تزويدها
بالوقود مجانا.وج�اء يف إعمام املحافظة ،ان
«سعر االمبري من املولدات الحكومية واالهلية
التي تستلم حصة وقودية مجانية هو خمسة

آالف دين�ار للتش�غيل الع�ادي م�ن الس�اعة
الثاني�ة ع�رة ظهرا اىل الس�اعة الخامس�ة
صباح�ا وبالتناوب م�ع الكهرب�اء الوطنية،
ويك�ون س�عر االمب�ري يف التش�غيل الذهب�ي
( 24س�اعة بالتناوب مع الكهرباء الوطنية)
ثمانية آالف دينار».واما فيما يخص املولدات
التي ال تس�تلم حصة وقودية فيكون «س�عر
االمب�ري للتش�غيل العادي ثماني�ة آالف دينار
وللتشغيل الذهبي اثنا عر ألف دينار».ووجه

التجارة تستنفر أسطوهلا للمناقالت
الداخلية بني املحافظات ملاديت احلنطة
املحلية والرز الفيتنامي

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة التجارة عن اس�تنفار اس�طولها ملناقلة كمي�ات من الحنطة
املحلية والرز الفيتنامي بن املحافظات».
واضاف�ت مدير عام دائرة التخطيط واملتابعة ابتهال هاش�م صابط يف بيان
ورد ل�»املس�تقبل العراق�ي» ،بانه «تم االيعاز اىل اقس�ام النقل يف الركات
من خالل قس�م النقل املركزي احد تش�كيالت هذه الدائرة برضورة توجيه
شاحناتهم لتنفيذ املناقالت الداخلية ملادتي الحنطة املحلية والرز الفيتنامي
بن املحافظات كال حس�ب الحاجه ووفق الخطة التسويقية املعده من قبل
الركة العامة لتجارة الحبوب».
وبن بانه تم مناقلة ( )10000طنا من الحنطة املحليه من سايلو تلعفر اىل
س�ايلو الدورة كذلك مناقلة(  )15000طنا حنطة محلية من سايلو سنجار
اىل خ�ان ض�اري و( ) 5000طنا من س�احة املوصل اىل خ�ان ضاري فضال
ع�ن مناقلة ( )3500طنا من الرز الفيتنامي م�ن صالح الدين اىل دهوك و(
 )10000طنا من النجف اىل الس�ليمانية ودهوك وخان بني س�عد ودياىل و(
) 5000طنا من الحنطة املحلية من سايلو الرقاط اىل الدورة .
م�ن جانبها وجهت املدير العام لجان املتابعة يف القس�م املذكور اىل التواجد
امليداني يف االقس�ام من اج�ل االرساع باملناقالت املذك�ورة بغية توفري املواد
ضمن مفردات البطاقه التموينية.

املحافظ محمد جابر العطا الوحدات االدارية
بمتابعة عمل املول�دات واعتماد نموذج تعهد
خط�ي مرفق ل�كل متعه�دي املول�دات ممن
يتس�لمون حص�ص وقودية مجاني�ة ورفع
الفت�ات تتضمن س�عر االمبري واس�م املتعهد
ورقم للش�كاوى ،باالضافة اىل التنس�يق مع
الق�وات االمنية ملحاس�بة املخالفن ،وتفعيل
عمل املختارين وإلزامهم برفع تقارير دقيقة
عن عمل املولدات واسماء املخالفن.

الرتبية تعلن الضوابط اخلاصة
بالتقديم عىل قناة املتميزين
للعام الدرايس 2021-2020
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الربية ،عن الضوابط الخاصة بالتقديم عىل
قناة املتميزين ملنتسبي ديوان الوزارة واملديريات العامة
للربي�ة يف املحافظات كافة للعام الدرايس 2021-2020
من الحاصلن عىل ش�هادة اإلعدادي�ة بفروعها (العلمي
ً
فض�ال عن املهني إلكمال دراس�تهم يف املعاهد
واألدبي)
التقني�ة  ،وش�هادة الدبل�وم التقن�ي للراغب�ن بإكمال
دراس�تهم الجامعي�ة األولية البكالوري�وس .واوضحت
ال�وزارة يف بي�ان ص�ادر ع�ن املكت�ب اإلعالم�ي تلقت�ه
«املس�تقبل العراقي» ،إن «ضواب�ط القبول التي وجهت
به�ا مديري�ة اإلج�ازات الدراس�ية تنص ع�ىل إن يكون
املرش�ح م�ن مواليد س�نة  1980فصاع�دا  ،وله خدمة
فعلي�ة ال تقل عن س�نتن  ،حيث يتم ترش�يح املوظفن
الحاصل�ن عىل الش�هادة اإلعدادي�ة للقب�ول يف املعاهد
التقنية  ،واملوظفن الحاصلن عىل شهادة الدبلوم الفني
للقبول يف الكليات املناظرة  ،أذ يشرط يف املرشح للقبول
يف املعاهد التقنية إن ال يقل معدل ٌه عن  %65يف الدراس�ة
اإلعدادي�ة بفروعه�ا (العلمي واألدبي واملهن�ي)  ،كذلك
يح�ق لخريجي املراك�ز املهنية مركز (املعتص�م والوليد
واملعت�ز) الذي�ن أدوا االمتحان�ات الوزاري�ة (البكلوريا)
ح�رصا ً التقدي�م للقب�ول يف املعاهد التقني�ة ضمن قناة
املتميزي�ن ع�ىل اعتب�ار ش�هادتهم معادل�ة لش�هادة
اإلعدادي�ة ع�ىل إن ال يقل معدلهم ع�ن .»%65واضافت:
«كم�ا يش�رط يف املوظ�ف املرش�ح للقب�ول يف كلي�ات
الصيدلة ممن ال يقل معدله عن  ، %90وللمرشح للقبول
يف كليات التقنيات الطبي�ة والصحية وكليات التمريض
معدل  %80وكليات الهندسة وكليات التقنيات الهندسية
 %75وللمرش�ح للقبول يف باق�ي الكليات . %« 70وبينت
ال�وزارة انه « ُيس�تثنى ذوو الش�هداء املتقدمون للقبول
ضم�ن قناة املتميزين من رشطي العمر والخدمة  ،ويتم
إدخال بيانات املرش�حن للقبول يف الكليات واملعاهد من
الجهات املخول�ة ومن خالل البواب�ة االلكرونية لدائرة
الدراس�ات والتخطيط واملتابعة  ،يذك�ر ان التقديم عىل
قن�اة املتميزي�ن بدء من ي�وم الثالثاء املواف�ق  21تموز
ويستمر لغاية  20من شهر آب املقبل . 2020

كورونا.كم�ا اش�ار اىل مباحثات�ه مع
«نمكي» حول الربوتوكوالت الس�ائدة
يف ايران الحتواء هذا املرض.
ولف�ت وزي�ر الصح�ة  ،ان اعض�اء
اللجن�ة الطبية املش�ركة (ب�ن ايران
والع�راق) س�يلتقون ع�رب الفيدي�و
بص�ورة منتظم�ة لتب�ادل املعلومات

يف ه�ذا الخصوص .علم�ا ان التميمي،
كان ضمن الوفد رفيع املستوى املرافق
لرئي�س ال�وزراء العراق�ي «مصطفي
الكاظم�ي» الذي وصل طهران الثالثاء
يف زي�ارة اس�تغرقت يوم�ن اج�رى
خاللها مباحثات مع كبار املس�ؤولن
يف البالد.

النقل ترشف ميداني ًا عىل التحضريات املطلوبة
الستئناف الرحالت يف « »٢٣متوز اجلاري
بغداد  /المستقبل العراقي
ارشفت وزارة النقل العراقية متمثلة بمدير
ع�ام الرك�ة العام�ة للخط�وط الجوية
العراقي�ة ع�ىل متابع�ة مجري�ات العم�ل
يف اقس�ام وش�عب الرك�ة والتحضريات
املطلوبة الستئناف الرحالت الجوية للناقل
الوطن�ي يف الثال�ث والعري�ن م�ن تموز
الجاري.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرك�ة من�اف عب�د
املنع�م خالل زيارته امليداني�ة التي اجراها
ملختلف اقس�ام وش�عب الركة  :استنادا ً
لتوجيه�ات وزي�ر النق�ل ن�ارص حس�ن
الش�بيل تم متابع�ة عمل اللجان املش�كلة
لجباية الديون وتسديد املستحقات املالية
املرتب�ة عىل ال�وكالء ،منوها  ،ان يحس�م
املوضوع خالل مدة اقصاها اسبوع واحد
مع تذليل جميع املعوقات وتكثيف الجهود

النج�اح العمل يف مج�ال التدقيق والرقابة
وتهيئة املناخات املالئمة للعمل».
كما وتضمن�ت الجولة االط�الع عىل عمل
الخدم�ات االرضي�ة والعملي�ات الجوي�ة
ومحط�ة مط�ار بغ�داد وام�ن وحماي�ة
الطائ�رات ومدى جهوزية ه�ذه املفاصل
املهم�ة يف الرك�ة م�ن حي�ث تودي�ع
واس�تقبال املس�افرين ،موع�زا بتهيئ�ة
جميع املتطلبات املتعلقة باجراءات السفر
والخدمات املقدمة للمسافرين الكرام.
وختم عبد املنعم الجولة بقس�م التضيف،
مش�ددا ع�ىل اهمي�ة تطبي�ق املناه�ج
التدريبية خ�الل الرحالت والتي خضع لها
كادر التضيي�ف واملتضمنة كيفية التعامل
م�ع الح�االت املش�تبه بأصابته�ا بوب�اء
كورون�ا والخدمة املقدمة داخ�ل الطائرة
والقيافة وااللتزام بكاف�ة معايري الوقاية
والسالمة الصحية.

بانسيابية ومن دون تأخري ..الصناعة:
مستمرون بتجهيز االوكسجني للمستشفيات
بغداد /المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصناعة واملعادن ،ان معاملها مستمرة بتجهيز االوكسجن اىل املستشفيات
بانس�يابية ومن دون تأخري ،فيما اكدت تحقيق االكتفاء من االوكس�جن يف محافظتي
ذي قار والبرصة.وقال املتحدث باس�م الوزارة مرتىض الص�ايف ،إن» الصناعة لديها عدة
معامل لتجهيز االوكس�جن موزعة يف بغداد واملحافظات ،مبينا أن» هذه املعامل جهزت
حاجة املستشفيات من األوكسجن».واضاف الصايف ان» الوزارة بارشت بتطوير معامل
اخرى وادخالها اىل الخدمة كمعمل دياىل واخر يف كركوك ومعمل االس�ناد الهنديس يف ابو
غريب الذي يغطي ما تحتاجه املستش�فيات القريبة منه».واوضح أن» احد الركات يف
البرصة تنتج حوايل  1000اس�طوانة يوميا ً حيث تغطي مستشفيات البرصة وذي قار».
واشار اىل ان» املعامل تعمل بكل طاقتها وال يوجد اي تلكؤ يف تجهيز االوكسجن.

البخايت يعلن قرب إطالق حزمة مشاريع
استثامرية يف جمال الطرق
بغداد /المستقبل العراقي
اك�د عض�و لجن�ة الخدم�ات واالعم�ار
النيابية ،جاس�م البخات�ي ،أمس االربعاء،
ق�رب اطالق الحزم�ة االوىل من مش�اريع
االستثمار يف مجال الطرق.
وقال البخاتي يف ترصيح صحفي «س�يتم
عقد اجتماع وورش�ة مهمة تضم وزارات
االعم�ار واالس�كان والتخطي�ط واملالي�ة
ولجنة الخدمات وهيأة االستثمار» ،مبينا ً
ان «الغاي�ة منه�ا ه�ي الذه�اب باتج�اه
اطالق حزمة اوىل من مش�اريع االستثمار
يف مجال الطرق».

وأض�اف البخاتي ان «اول خيار هو طريق
بسماية -بغداد بواقع  20كم ،وهناك طرق
ترب�ط كرب�الء  -بغداد ،وبغ�داد  -النجف،
والنج�ف بالطري�ق الري�ع ،وواس�ط -
بغداد ،ودياىل  -بغداد».
وب�ن البخات�ي ان «جمي�ع ه�ذه الطرق
اصبحت جاهزة من مديرية الطرق العامة
وهي بصدد عقد مؤتمر موسع يضم كافة
املحافظات لغرض الروع بكل املش�اريع
التي ستعلن عن فرص استثمارية كطرق
اضافية اىل جانب الطرق القديمة» ،مؤكدا ً
ان «الط�رق الحديث�ة س�تعمل بطريق�ة
االستثمار».

املعامالت.كما تمت مناقشة ملف املحارضين باملجان،
حيث اش�ار املجتمع�ون اىل «مفاتحة األمان�ة العامة
ملجلس الوزراء بش�أن تعين محارضين باملجان لعام
 2020لس�د النقص الحاصل يف القط�اع الربوي ولم
ترد األجابة لحد االن.

وزير التعليم يكلف رئيس ًا
جديد ًا جلامعة بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي

كل�ف وزير التعليم الع�ايل والبحث العلمي األس�تاذ الدكتور نبيل
كاظم عبد الصاحب رئيس�ا جديدا لجامعة بغ�داد خلفا للدكتور
عماد الحسيني الذي أحيل عىل التقاعد.
وثمن جهود اإلدارة الس�ابقة للجامعة مؤكدا عىل رضورة اإلفادة
من خرباتهم السابقة يف املؤسسات التعليمية.
ودعا معايل الوزير الرئيس الجديد لجامعة بغداد األستاذ الدكتور
منري الس�عدي اىل مضاعفة الجهود ورسم خارطة طريق عاجلة
لتحقيق ما ينتظره الوسط األكاديمي من الجامعة األم.

امانة بغداد تعلن نجاح اخلطة اخلدمية اخلاصة
باستشهاد االمام اجلواد «عليه السالم»
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت امانة بغ�داد عن نجاح خطتها الخدمي�ة الخاصة بذكرى
استشهاد االمام الجواد {عليه السالم}.
وقالت االمانة يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن «
دائرة بلدية الكاظمية املقدسة اعدت خطة خدمية مسبقة جرى
تنفيذه�ا خالل يومي الزيارة والتي ختم�ت صباح اليوم االربعاء
تمثل�ت بنر اكثر من الف�ي عامل نظافة باالضاف�ة اىل  79آلية
تخصصية يف عموم مدينة الكاظمية منها  39آلية كابس�ة تقوم
بشكل دوري برفع النفايات وتصفري الحاويات».
واضاف�ت« :فيما عملت بقية اآلليات عىل غس�ل وتعقيم وتعفري
الشوارع ومسارات الزائرين واملنطقة املحيطة بالصحن الريف
باالضاف�ة اىل حم�الت التوعية والتثقي�ف يف كيفي�ة الوقاية من
االصابة بفريوس كورونا وبالتنس�يق مع عدد من الجهات سيما
االمنية والصحية.

مرصف الرافدين حيدد مدة تسديد سلف
املوظفني عرب املاسرت كارد
بغداد  /المستقبل العراقي
حدد مرصف الرافدين مدة تسديد سلف املوظفن املوطنة رواتبهم
عىل املرصف ومن حاميل بطاقة املاسر كارد.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،ان تس�ديد س�لف املوظفن ب�  6س�نوات اي بواقع
 72ش�هرًا.وكان املرصف ويف مرات عدة اطالق س�لفا للموظفن
واملتقاعدي�ن املدنين ،والعس�كرين اضافة اىل س�لف املش�اريع
املدرة الصحاب الدخل املحدود.

أمانة بغداد تصدر بيان ًا بشأن
اهنيار جمرس الزهور
بغداد  /المستقبل العراقي

أص�درت أمانة بغ�داد ،بيانا حول إنهيار مج�ر الزهور.ونوهت
األمان�ة ،يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إىل أن
«املج�ر ال�ذي تداول�ت مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي واملواقع
االخبارية صورا ً النهياره وس�قوطه يقع خ�ارج الحدود البلدية
الخاصة بنطاق عمل امانة بغداد وهو ليس من ضمن مهامها او
مس�ؤوليتها».وأضافت ،أن «اخر نقطة تمثل حدودها الش�مالية
الرقية هي قوس بوب الش�ام والذي يقع قب�ل منطقة الزهور
بعدة كيلومرات.
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« ..»Da 5 Bloodsاستعادة لقضية السود يف فيتنام
وائل سعيد

يف الع�ارش من ديس�مرب/كانون األول عام
 1948اجتمع�ت الجمعي�ة العامة لحقوق
اإلنس�ان يف باريس إلصدار وثيقة «اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنس�ان» والتي اش�رك يف
صياغتها ممثلون م�ن كافة أنحاء العالم،
وذلك لوضع معي�ار عام ينبغي عىل جميع
ال�دول اتباعه يف ه�ذا الش�أن .احتوت تلك
الوثيق�ة عىل  30مادة كانت املادتني ()2،1
منه�ا تنص عيل أن :جمي�ع الناس يولدون
أحرارا متس�اوين يف الكرامة والحقوق وقد
وهب�وا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا
بعضهم بعض�ا بروح اإلخ�اء ،وأن لجميع
الن�اس التمت�ع به�ذه الحقوق ب�ال تمييز
بسبب العنرص أو الجنس أو اللغة أو الدين
أو ال�رأي الس�يايس أو أي رأي آخ�ر ودون
تفريق بني الرجال والنساء.
م�ن ضم�ن ال�دول املش�اركة يف صياغ�ة
بنود الوثيق�ة وإقرارها ،الوالي�ات املتحدة
األمريكية ،إال أن بعض سياس�اتها ،س�واء
املتعاقب�ة عيل الوثيقة أو الس�ابقة لها؛ لم
تتقبل ه�ذه البنود ببس�اطة ،وعملت عىل
خرقها بش�كل علني أو مُ س�تر يف تعاملها
مع األمريكيني ذوي الب�رة الداكنة .ربما
كان أش�هرها ما ش�هدته فرة الستينيات
م�ن تمييز عنرصي ضد املواطنني الس�ود.
وكان آخ�ر تطورات�ه ،ح�ني احت�ل وج�ه
املواطن األس�ود «جورج فلوي�د» البطولة
ورأسه أسفل قدم أحد الضباط األمريكيني
«البي�ض» ثم موت�ه يف الخامس والعرين
من مايو/آيار املايض الذي تسبب يف أحداث
ش�غب ومظاه�رات ه�زت أمري�كا خالل
الفرة املاضية.
يف فيلم�ه األخ�ر ،يفتح املخ�رج األمريكي
س�بايك يل صفح�ات خاص�ة م�ن كت�اب
العبودي�ة ،تروي س�رة اله�م الواحد لبني
جنس�ه ،تح�ت عن�وان « »Bloods 5 Daأو
«أخوة الدم الخمس�ة» املع�روض منذ أيام
ع�ىل منصة نتيفلك�س وكان من املقرر أن

يك�ون فيلم االفتتاح يف الدورة  73يف الثاني
ع�ر من ش�هر مايو/أي�ار ملهرجان كان
ال�ذي ت�م إلغ�اؤه كغ�ره بس�بب جائحة
كورونا.
تبلغ حصيلة السيناريست األمريكي كيفني
ويلموت خمس�ة أفالم ،اثن�ان منها إخراج
وإنت�اج س�بايك والثالثة الباقي�ة أخرجها
ويلموت بنفس�ه .لم تخرج أج�واء األفالم
جميعها عن عوالم ذوي البرة الس�وداء.
يشرك ويلموت مع سبايك يل للمرة الثالثة
يف كتابة س�يناريو الفيل�م الجديد ومعهما
داني بيلس�ون وبول ديمي�و .أحدثت هذه
التنويع�ة تماس�كا درامي�ا يف الس�يناريو
وحافظت عىل إيقاع الرسد ،بني مستويات
مختلف�ة ملفاجأة املُش�اهد أو الس�ر وفق
توقعاته.
يحك�ي الفيلم عن مجموع�ة من املحاربني
األمريكي�ني القدام�ى -م�ن ذوي الب�رة
الس�وداء -يجتمع�ون يف فيتن�ام بع�د أن
شاركوا يف الحرب يف السبعينيات إلستعادة
صن�دوق ضخم من الذه�ب قاموا بدفنه يف
أح�د املعارك القديمة عقب س�قوط طائرة
للجي�ش الفيتنامي كانت تحمل الذهب ،إىل
جانب البحث عن رفات صديقهم الخامس
صاحب فكرة دفن الذه�ب بغرض تهريبه
ملس�اعدة الح�ركات املُدافع�ة ع�ن قضايا
الس�ود يف أمري�كا ،ولكن القدر ل�م يمهله
لتحقي�ق حلم�ه ،إذ يموت ويع�ود األربعة
عق�ب انتهاء الحرب ،ثم يق�ررون الرجوع
بعد ذلك بسنوات.
الضمر األسود
ثم�ة ش�عرة فاصل�ة يف أفالم س�بايك بني
النخبوي�ة والجماهري�ة ،فه�و ال يلجأ إىل
اس�تعراضات إخراجية أو تراكيب معقدة،
بل يس�ر وف�ق منهجية الحبك�ة املعتادة،
الس�هلة لدى املش�اهد ،وربما ل�وال قضايا
العنرصية املطروح�ة يف أفالمه وتطعيمها
باألفكار الستقبلت بشكل مغاير.
الفكرة األساس�ية لألحداث تتمثل يف عودة
املجموعة بعد ما يقرب من  45عاما إلنجاز

أحداث الفيل�م ،كأنها النظارة الطبية التي
يرون من خاللها ما حدث منذ نصف قرن.
ينطبق نفس اليشء عىل الراوي -املخرج-
فيما يخ�ص التقدم يف العم�ر ،فكان ال بد
م�ن تحدي�د ب�ؤرة التداعي لنب�ش املايض
بتفاصيله املتشابكة.

مهمتهم املزدوجة ،مع عدم وجود تفس�ر
منطق�ي النتظاره�م كل هذه الس�نوات،
الله�م رغب�ة املخ�رج يف اس�تدعاء ه�ذه
الفرة تحديدا وربطه�ا بمجريات األحداث
الراهنة ،فمن الطبيعي أن تتم هذه الرحلة
بعد ف�رة وجي�زة ،ال بعد نص�ف قرن من
الزمن ،حتى ال يتم فقد الكنز نفسه ورفات
الصديق أيضا .ومن ثم ضياع مبغى التمتع
به�ذا الكن�ز أو تنفيذ وصي�ة «نورمان» يف
إيصاله إىل مستحقيه ،وهي بعض الثغرات
التي ش�ابت الس�يناريو بداية من الحبكة
الرئيس�ية وم�رورا بعدم املنطقي�ة أحيانا
ثم الس�ر النمط�ي يف األح�داث والنهايات
السعيدة يف معالجة القصة.
استخدم السيناريو تيمة «بندول» الساعة
يف توايل املش�اهد« ،فالش باك» الس�تدعاء
امل�ايض ثم القف�ز إىل الح�ارض .جاءت كل
املشاهد االس�رجاعية لألبطال بأعمارهم
الحالي�ة يف ال�زي العس�كري القدي�م دون
مكي�اج لإليح�اء بفرة الش�باب ،فيما عدا

«أفعال برشية» ..عن جدوى العنف
البرشي وثقل الضمري
محمود اسماعيل بدر
ربم�ا ال يك�ون أهم م�ا يف مس�رة الروائي�ة الكورية
الجنوبي�ة هان كانغ ( 27نوفم�رب  )1970هو فوزها
بجائ�زة م�ان بوك�ر األدبية ع�ام  2018ع�ن روايتها
ّ
«النباتي�ة» ع�ن ام�رأة ترف�ض الوحش�ية البري�ة،
ّ
بالنظ�ر لكونها أصبحت كاتبة عاملية من جهة ،وأثرة
بالنس�بة للق�راء واملرجم�ني العرب من جه�ة ثانية،
وبخاصة بعد ترجم�ة رواياتها ّ
«النباتي�ة» و«الكتاب
األبي�ض» و«مكان ش�اهق» للعربي�ة ،ومؤخرا ً أحدث
ترجم�ة لروايته�ا «أفع�ال بري�ة» ع�ن دار ّ
التنوير
للن�ر ،ونقله�ا للعربية محم�د نجيب .اعت�رب ّ
النقاد
هذه الرواي�ة واحدة من أجمل وأرف�ع وأنضج أعمال
كان�غ ،وموضوعها ع�ن الراحلني والباق�ني والعالقني
ب�ني الرحيل والبقاء ،قصة موجع�ة يرويها أحياء عن
أم�وات ،وأم�وات عن أحي�اء ،مرثية حزينة وش�هادة
ع�ن انتفاضة مدينة غوانجو الع�ام  ،1980ولعل أهم
م�ا ه�ذه الرواية هو ح�رص كاتبتها ع�ىل أالّ تقع يف
ّ
الرسد ّ
ف�خ ّ
التاريخي اململ ،بل تحكي قصصا ً ش�ديدة
الخصوصي�ة ،ولكنها عاملية وش�مولية يف إنس�انيتها
مواصلة بذلك أسئلتها عن جدوى العنف البري ،وعن
ثق�ل الضمر ،وصعوبة أن تكون إنس�اناً ،وش�قاء أن
تكون ناجيا ً وس�ط عالم متناقض يدمّ ر نفس�ه بيديه
بس�بب ما يبتدع�ه من حروب ال ج�دوى منها .عندما
تق�رأ الجملة االفتتاحي�ة ألي من رواي�ات هان كانغ
متحف للغة.
امللقبة ب�«كافكا آسيا» ،فكأنك دلفت إىل
ٍ
ّ
والصاخب والعابر،
يكون انقطاعا ً صاعقا ً عن اليومي
ث� ّم تحليقا ً نحو النهائي والرسم�دي واملطلق ،يف حني
يبدأ السحر يف روايتها «أفعال برية» عند تلك اللحظة
تمام�اً ،أي بع�د القراءة ال أثناءها ،بع�د أن تغادر ذلك

املكان الش�اهق املنعزل وتلقي بالرواية جانباً ،تحاول
ّ
والصاخب والعابر .ستجد ّأنك
اليومي
عبثا ً أن تعود إىل
ّ
تعج�ز عن رؤية العالم كما اعتدته ،ثمّة يشء ما ّ
تغر،
وال ت�دري إن كان العال�م أم أنك أنت ال�ذي تغرت ،أم
كالكم�ا معاً ،وإن كنت م�ن املحظوظني ممن عندهم
أصدقاء ،يمكن أن تحكي لهم عن التجربة ،س�تجدهم
ّ
م�س من جنون.يف روايتها
يحملق�ون بك كمن أصابه
«الكت�اب األبي�ض» تق ّدم ه�ان كانغ ،حي�اة متخيّلة
ألخته�ا بعد س�اعتني فقط من والدته�ا ،منطلقة من
ح�دث حقيق�ي متج�ذر يف ذاكرته�ا ،فمن�ذ طفولتها
أخربه�ا والداه�ا ب�أن ً
أخت�ا س�ابقة لها ،ق�د جاءت
الحي�اة لوقت قصر ومن ثم غادرت ،وهنا يبدو جمال
األس�لوب النثري الغنائي ،وبراع�ة الكاتبة يف صياغة
رواي�ة غر عادية ،لغتها األق�رب إىل ّ
النثر ،تحت مظلة
واقعية س�حرية تمتلك أدوات تعبري�ة أكثر معارصة
وحداث�ة يف تصوير الواقع املعيش وانهيارات البرية،
بع�د أن عم�دت إىل تقدي�م الجن�وح نح�و الالمتناهي
يف التعب�ر ،وس�بك ش�ذرات نابض�ة بح�رارة الذكرى
وهموم الغي�اب والفقد ،وصياغة االفراضات بش�أن
الواق�ع املرير ..الفتة يف معظ�م أعمالها إىل فظاعة ما
تركه الح�روب من ّ
الن�دوب يف أعماق اإلنس�ان وعىل
أجس�اد املدن.والروائي�ة ه�ان كانغ خريج�ة جامعة
يونيس يف مدينة غوانجغو ،والدها هان س�ونغ -وون،
وه�و روائي أيضاً ،كافح لكس�ب العيش من كتاباته،
وتنقل�ت عائلتها كث�را ً عندما كانت صغ�رة ،وتقول
ع�ن هذه املرحل�ة« :كنت أفكر عىل الدوام يف الس�لوك
البري وكيف ينتقل برسعة من كونه كإنس�ان بالغ
الرفعة إىل مناطق أقل منها بكثر وأتساءل :هل يمكن
حقا ً للبر أن يعيش�وا حياة آمنة وبريئة تماما ً يف هذا
العالم العنيف؟».

«نورم�ان» صديقهم القديم الش�هيد الذي
كان�وا يلقبون�ه باملندف�ع ،وه�و ص�ورة
مثالي�ة لإليم�ان بالقضي�ة الت�ي ربما لم
تع�د تعنيهم اآلن؛ فهؤالء ليس�وا املجموعة
املحارب�ة القديم�ة نفس�ها ،ثم�ة تغي�ر
ج�ذري يف ش�خصياتهم أخفت حماس�هم
تجاه القضي�ة ومكانتها يف قلوبهم ،بينما
صديقه�م الخام�س ثبت�ت القضي�ة معه
بموته ليس إال.
ال يخلو فيلم لسبايك من املمثلني الرئيسيني
السود أو مشاكل التمييز العرقية يف العموم
التي يتتبعها عرب مسرته ،لذلك قام بإنشاء
رشكة اإلنت�اج الخاص�ة Acres and a 40
- Mule Film worksأنتجت معظم أفالمه-
يف فيلم�ه هذا ،يؤك�د باملش�اهد الوثائقية
األوىل عىل عمق مش�كلة الس�ود وامتدادها
التاريخ�ي ،وب�أن م�ا يقدمه ليس س�وى
ش�هادة مقتطعة م�ن تاريخ طوي�ل ،وقد
اختار مشهد البداية للمالكم العاملي محمد
ع�يل يف لقاء مع�ه س�نة  1978وهو يقول

«ال يس�مح يل ضمري بأن أطلق النار عيل
أخي» ث�م يتحدث عن م�ن يتعاملون معه
كزنجي ،لينتقل إىل صور ثابتة أو مش�اهد
أرشيفية من حرب فيتنام ويتتبع االنتقال
الزمني الوثائقي فيقفز س�نوات عن فرة
السبعينيات أو يعود إىل ما يسبقها بسنوات
ً
طارح�ا من هذا الك�والج البرصي
أخ�رى،
عدة انكسارات وانتصارات للسود عيل مدار
فرات مختلف�ة؛ للتأكيد عىل أن إش�كالية
«الزنجي» ليست وليدة اليوم وليس لها من
بداية معروفة ،كأنها القدرية التي يعيشها
كل أبن�اء البرة الس�وداء مهم�ا اختلفت
األزمان.
يتخ�ذ املخرج زيادة ونقص�ان حجم إطار
الشاش�ة وس�يطا لالنتق�ال ب�ني الحارض
واملايض ،فمع كل فالش باك يتقلص اإلطار
قليال ،وينف�رج مجددا بالع�ودة إىل الزمن
الراه�ن ،وعىل الرغ�م من كونه�ا طريقة
كالس�يكية ،فق�د عملت يف صال�ح الحالة
االسرجاعية للش�خصيات أو الرواي عرب

«مناهج النقد األديب» لشكري
املايض ..نصوص وتطبيقات

أحمد عثمان

أسمع مرور الوقت مثل كالم يُهمس يف أذني
رياح تعرب دون أن تحرّك ورقة واحدة
أو
ٍ
أسمع مرور الوقت ،وكأنها مجرد خشخش ٍة،
صوت يتجوّل يف الغرفة
مثل
ٍ
أسمع مرور الوقت
املهلة التي وُعدنا بها
ْ
ذابت مثل صوت الجرس
ُ
فم
فم إىل ٍ
وانتر األذان من ٍ
عيني
عندما أغلق
ّ
أرى املدينة القديمة ،واملئذنة العالية
وأسمع مرور الوقت
يف منتصف املدينة تمامً ا
ّ
كأنه بقي هنا
عيناه مفتوحتان مثل فكر ٍة مُ تعب ٍة من النظر إىل السماء
َ
صوت الوقتِ الفائت
أسمع

لنس�ق تكوين�ي مهم م�ن أنس�اق الثقافة
العربية املعارصة ،وفتح أفق جديد يف مسار
النق�د العرب�ي ،يعبّد الطريق ب�ني الجامعة
والش�ارع ،وب�ني األدب والنق�د ،وبني النقد
والجمه�ور ،ويعي�د إىل «الق�ارئ العادي»،
ال�ذي أُهم�ل يف اآلون�ة األخ�رة ،حق�ه يف
ّ
ويمكنه من
معرف�ة «املناهج» وجذوره�ا،
تبديد الرهب�ة الناتجة عن تدفق «التيارات»
املتشابكة الغامضة.

مفتوحة عىل حقيقة العالـم

نوفالي�س أكث�ر «األوروبي�ني رومانس�ية»،
تخلص بطريقة ما من الرصامة التي تبلور نثر
فريدريش شليغل ،وأيضا ً من «حنق» كاليست،
ولكن بيشء مخفف ،مؤخرا ً صدر له «يف النهاية
يصبح كل يشء شعراً ،يسبقه علم ،فن ،ودين»،
عن مطبوعات آليا ،برجمة أوليفييه شيفر.
نوفاليس ،أو فريدريش فون هاردنربغ (-1772
 ،)1801ح�رر خ�الل س�نوات عم�ره
القصر ،نتاجا ً عظيماً ،أثر يف كثرين
ط�وال القرن التاس�ع ع�ر :روايته
«هاينري�ش ف�ون أوفردينغ�ن» ،الت�ي
كتبها لكي تكون معادل رواية «املعلم
فيلهل�م» لغوت�ه ،تعترب عمل�ه الروائي
الرئي�س ،ومن ناحية أخرى« ،أناش�يد
اللي�ل» طريق صويف س�لكه فيما بعد
آرتور رامبو.
بي�د أن نتاجه عبارة عن ش�ذرات ،ألن «الكتابة

استيقظ النائم ورأى
طغرل طنيول
أسمع مرور الوقت

كتاب يعكس فكر «نوفاليس» ..رومانسية
تس�تحوذ عىل املكتوب ،واألسلوب عىل املحصلة
النهائية» ،كما كتب املرجم يف مقدمته البليغة،
اس�تمرار الكتاب�ة ال ينتهي يف الن�ص املكتوب،
وإنم�ا يتحق�ق يف التواص�ل القائم بني ش�ذرة
وأخرى.
يحت�وي الكتاب ع�ىل  3247ش�ذرة ،تحمل
تدف�ق الفك�ر م�ن مج�ال إىل آخ�ر،
الن�ارشون األولون صنفوها يف جداول،
ما أث�ر عىل تبيني تنوعه�ا :مجموعة
م�ن النص�وص جمع�ت بع�د وفات�ه
املبك�رة ،ن�رت أوالً تح�ت عن�وان
«شذرات جديدة» ،بينت تنوع اهتمامات
نوفاليس املتعددة.
ً
أصي�ال ومبدعا ً بس�بب
يعت�رب فك�ر نوفاليس
الوح�دة الرئيس�ة ب�ني العل�م والش�عر ،كان
نوفالي�س مهندس مناجم ،تتب�دى الرياضيات
والفيزيقا دوما ً جلية يف مالحظاته (علم وصف
ً
مث�ال) ،وتمتزج بالقصائ�د أو التأمالت
املي�اه،
األدبي�ة« :الحلم مكثف وحقيق�ي لديه ،يقتات

فخ اإليقاع
برع مدير التصوير ،نيوتن توماس سيجل،
يف الفص�ل ب�ني األزمنة املختلفة بتناس�ق
ب�رصي يالئ�م كل فرة ،فض�ال عن حركة
الكام�را السلس�ة وس�ط طبيع�ة أماكن
التصوي�ر الجبلي�ة ،واملؤث�رات والخ�دع
الس�ينمائية وم�ا نج�م عنه�ا م�ن إبهار
برصي ،باإلضافة إىل االكسسوار واإلضاءة.
كاد اإليق�اع يف بع�ض الفص�ول الزمني�ة
للفيلم الذي تتجاوز مدته الساعتني «155
د» أن يفلت من يد مخرجه ،إما باإلطالة يف
بعض املشاهد ،أو املط يف الحوار الدائر بني
األصدق�اء ،والتمادي يف اس�تدرار تعاطف
املش�اهد ،أو التأكي�د املب�ارش ع�ىل طرح
قضي�ة العنرصي�ة عرب تاريخه�ا الطويل.
إىل جان�ب مس�احات من االفتع�ال يف أداء
معظ�م املمثلني وعىل رأس�هم بطل الفيلم
املمث�ل الربيطان�ي «ديلروى لين�دو» الذي
ش�ابه الكثر من القصدية واملبارشة ،غر
أن تل�ك الهنات وغرها ل�م تؤثر يف العموم
عىل االنطباع النهائي يف مجمله.

* ترجمة :أحمد زكريا ومالك دينيز أوزدمير

بغداد  /المستقبل العراقي
ً
حديثا ع�ن املؤسس�ة العربية
ص�در
للدراس�ات والن�ر ،كت�اب «مناهج
النقد األدبي» للناقد د .ش�كري عزيز
مايض.
ويق�وم الكت�اب ،ال�ذي ج�اء يف 456
صفحة من القطع الكبر ،بتطبيقات
عملية عىل نص�وص إبداعية عربية،
قديم�ة وحديث�ة ،ش�عرية ونثري�ة،
ويخترب ،من خالل ه�ذا كله ،مناهج
النقد األدبي الراسية والفاعلة يف حقل
النق�د األدبي مثل النقد الكالس�يكي،
والنقد الرومانيس ،والنقد التاريخي،
والنق�د النفيس ،والنقد األس�طوري،
والنق�د الواقع�ي الس�حري ،والنق�د
االجتماعي والجمايل.
ويخت�رب الكتاب تي�ارات أخرى مثل:
النقد البنيوي ،والنقد ما بعد البنيوي
(التفكي�ك) ،والنق�د الثق�ايف ،والنقد
النس�وي ،واألس�لوبية ،والق�راءة
التأويلية ،ونقد ما بعد الكولونيالية.
ويلح�ظ القارئ  -إضافة إىل اهتمام املايض
بالتطبيق -غزارة املادة املدروسة وامتدادها
عرب األزمن�ة واألمكن�ة ،ووف�رة األغراض،
وتعدد التوجهات النقدية ،وتنوع النصوص
واألطر الفلسفية واملصطلحات.
ويس�عى الكت�اب م�ن وراء هذا كل�ه ،كما
يؤكد النارش ،إىل إثارة األس�ئلة والتساؤالت
التي من ش�أنها إع�ادة الفاعلي�ة والتوازن

تراجيديا القهر
هن�اك ع�دة مراح�ل نفس�ية للوص�ول
باإلنس�ان إىل درجة الش�عور بالقهر ،تبدأ
باإلحس�اس بالنق�ص والعار م�ن وضعه
املُهمش أو الدنيء وسط اآلخرينُ ،
وتشكل
الطفولة بيئة خصبة لتنمية هذا الشعور،
التي تنته�ي بمرحل�ة التم�رد واملواجهة.
ويبقى فرق هام يف طرح هذه اإلش�كالية
بعني املوضوعية أو عني املنهج الراجيدي؛
إذ يرى أرس�طو يف س�ر األحداث أن التغر
م�ن الجي�د إىل اليسء هو األفض�ل ألن هذا
ي�ؤدي إىل إث�ارة الش�فقة والخ�وف ل�دى
املتفرج ،وهو ما اتبعه الفيلم يف املجمل.
فنح�ن أم�ام مجموع�ة م�ن املحارب�ني،
أصح�اب القضي�ة ،يف آخ�ر العم�ر بع�د
موج�ات م�ن التب�دل واالنكس�ار ،ع�يل
جانب أخر يأتي الداف�ع الرئييس لرحلتهم
وه�و الذهب ،أما اس�تعادة رفات الصديق
القدي�م ،تبقى ع�ىل هام�ش الرحلة .غر
أن املخرج ي�رك بابا مواربا لألمل بش�كل
رومانيس حتى ال ينفي البطولة عن أبطاله
نهائي�ا ،أو يجعلها حدث�ا يف املايض فقط،
حني يربط بني موقفه�م قديما يف الحرب،
وما يح�دث اآلن ،وهم يفخ�رون بأنهم لم
ينتخبوا «ترامب» لرئاسة أمريكا ،الرئيس
املته�رب من الخدمة العس�كرية ،كما ورد
يف حوارهم.
ل�م يوف�ق املخ�رج يف مس�احات كث�رة
اتس�مت ب� «الص�وت الزاع�ق» عرب جمل
ومونولوجات ُترس�خ لقضي�ة العنرصية
وتجذرها التاريخي تحت مفهوم العبودية،
السيما يف التحول الش�عوري للفرقة وهم
يف أرض املعركة عند سماع خطاب اإلذاعة
الفيتنامي�ة املوج�ه للمقاتلني الس�ود من

األمري�كان بعد اش�تعال أمريكا إثر حادث
اغتي�ال املناضل «مارتن لوث�ر كينغ» رائد
املطالب�ني بإنه�اء التميي�ز العنرصي ضد
الس�ود والحاصل عىل نوبل يف السالم عام
 ،1964فح�ني يس�تمعون إىل الخط�اب
اإلذاعي الذي يس�ألهم «هل م�ن العدل أن
يرس�لونكم للموت» ،بما أن نس�بتهم من
املجتم�ع األمريك�ي ال تتع�دي  ،%11بينما
هن�ا ع�يل أرض املعركة يمثل�ون  %32من
ق�وة الجي�ش« ،ليس هن�اك أرب�ك من أن
يموت اإلنسان يف حرب ليست له فيها ناقة
وال جمل!».
تس�تمع املجموع�ة إىل املناش�دة ،فيتضح
لهم حقيق�ة وضعهم وكيف يتم التضحية
بحيواتهم ،ومن ثم يأتي قرار عدم تس�ليم
صندوق الذهب للقادة بل إرس�اله لجهات
التحري�ر .لينس�اق الجميع بع�د منتصف
الفيل�م تقريبا لطابع الدرام�ا التليفزونية
عىل مستوى األداء واألحداث.

عىل الرياضي�ات والفيزيقا ،عل�م األرصاد وكل
العلوم األخرى التي تنشغل بالطبيعة يف تنوعها
املبتكر» ،كما كتب أوليفييه شيفر.
إىل جان�ب غوت�ه ،ولك�ن بطريقة أخ�رى ،غر
متمح�ورة تماما ً عىل الظاه�ر ،يمثل نوفاليس
روح التناغ�م الت�ي تجع�ل العال�م يف
س�رورة دائم�ة ،بفض�ول ،ال يمكنن�ا
نس�يان «املس�يحية أو أوروبا» ،نص
قص�ر للغاي�ة ومده�ش ع�ن س�ؤال
الفردي�ة العاملية ،عىل عكس فيش�ته،
ال يوج�د ل�دى نوفالي�س أي نزع�ة
قومي�ة أملاني�ة ،بالنس�بة لنوفالي�س،
الحقيق�ة ليس�ت إال مروع�ا ً ملعطى
حدثي .
تبني اختيارات املرجم ش�يفر فك�ر نوفاليس،
بفض�ل املخت�رص م�ن رس�ائله ،مالحظات�ه
الفيزيقي�ة أو الطبية ،كما ش�ذراته الش�عرية،
وتعرض�ه كنقط�ة التق�اء ب�ني العال�م القديم
والحداثة الناشئة.

أسمع مرور الوقت
مثل الذين يمرون بالقرب ّ
مني
كصوت مألوف ،يضيعون يف الظالم بعي ًدا
بعضهم
ٍ
واآلخرون كالذكرى التي لن ُتسمع بعد
َ
صوت الوقت الفائت
أسمع
مثل ي ٍد تلوح يف الفراغ
آه يا إسطنبول الجريحة!
هل تسمعني الوقت الذي يم ُّر بداخلكِ ؟
كانت الرياح املتجهة إىل «الفاتح»
عىل مرمى حجر من آيا صوفيا،
وال تدري إىل أين تذهب بعد ذلك!
لقد عشنا ً
أيضا
تحمّ منا يف مياه هذه املدينة
وركضنا يف حدائقها
ّ
بخسة هكذا
قبل أن ُتمطر
هل تسمعني صوت الوقت الفائت؟
أسمع مرور الوقت
يميض وهو ي ِّ
مبال
ُصفر غر
ٍ
ُّ
يمسه يصبح شا ًبا فجأة
والطفل الذي
أرى الناس يتعجبون من حالهم
عندما تم ّر نظراتهم عىل املرايا
وال أحد يسأل إىل أين؟
أقول عن الرجفة الشاردة بداخيل
ّ
إنها صوت مرور الوقت
أسمع مرور الوقت
وأعرف أن كل شخص يسمعه مثيل
مختلف
ولون
مختلف،
بصوت
ولكن
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وربما َ
مختلف ً
أيضا
بطع ٍْم
ٍ
أسمع مرور الوقت
ً
ً
أحيانا
حزينا
مثل شعور لن يفارقنا أب ًدا
أو مثل قلق الحب األول
الذي يدفعك إىل البكاء
أسمع مرور الوقت
وال أحد يعرف إىل أين يذهب
أسمع مرور الوقت
وأفتح بابي
فينصبّ البحر يف الداخل!
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د.عبد الواحد مشعل
يعي�ش الفرد العراقي يف املرحلة الحالية
يف أتون تناقضات شتى ،مصدر البعض
منه�ا الرتاك�م القيم�ي منتجا س�لوكا
اجتماعيا قد يكون مقبوال هنا ومرفوضا
هناك ،والسيما يف درجة انعكاس الرصاع
بني الب�داوة والحضارة عىل ش�خصيته
بن�ا ًء عىل نظرية اب�ن خلدون يف الرصاع
بني الب�داوة والحض�ارة ،والذي اش�تق
منها الدكتور ع�ىل الوردي فرضيته عن
ازدواجية الشخصية،
وعىل الرغم ما حظيت به هذه املس�ألة
م�ن اهتم�ام بع�ض االنثروبولوجي�ني
واالجتماعيني ،وباحث�ني يف علم النفس
وان كان�ت بطريق�ة أخ�رى ،إال أن
الحاج�ة اىل دراس�تها بش�كل منهج�ي
يحت�اج اىل م�روع بحث�ي متكام�ل
التخصص�ات ،ب�أدوات بحثية يحتاجها
املجتم�ع الي�وم ،إم�ا مصدره�ا اآلخ�ر
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العراقية بني االزدواج واإلزاحة
الشخصية
َّ
َّ

فظاهرة متفاعلة تميزت بديناميكيتها،
متصلة بحالة إزاح�ة العنارص الثقافية
التقليدي�ة اىل هامش الثقاف�ة العراقية
بتأثري وس�ائل االتص�ال الحديثة كقوة
محركة للتغي�ري بدخول عنارص ثقافية
جديدة اىل منظومة القيم االجتماعية يف
املجتمع�ات املختلفة ومنه�ا مجتمعنا،
مبلورة ثقافة اجتماعية شبابية جديدة
س�تزيح التقليد وتلقي ب�ه يف الهامش،
حت�ى يتح�ول اىل فولكل�ور أو ذكريات،
منطلق�ة يف امل�دى الزمن�ي املقب�ل نحو
ًّ
معلنة والدة
بن�اءات ثقافية حداثوي�ة،
نمط س�لوكي بث�وب الحداث�ة يحركه
تكوين جديد يرس�م مالمح الش�خصية
الش�بابية بطريق�ة مب�ارشة أو غ�ري
مب�ارشة أو بطريقة إدراكية أو بطريقة
انسياقية ،بصورة لم يألفها اإلنسان من
قبل متأثرة بصريورة التأثري العوملي.
الشخصيَّة العراقيَّة وتراكمها الثقايف

محمد شريف أبو ميسم
لم تعد سياسة تجهيل الشعوب واألمم مقترصة عىل
التأثريات الس�معية والبرصية ألدوات العوملة ،اذ يعد
ق�رار الرئيس األمريك�ي دونالد ترام�ب ،مطلع تموز
الحايل ،بتوجي�ه تعليمات لفروع الحكومة الفدرالية،
بش�أن اعتماد امله�ارات بدل الش�هادات الجامعية يف
اختي�ار املوظفني ،رس�الة بالغة الخطورة للش�عوب
املبه�ورة بالنم�وذج األمريك�ي ،وهو يقلل من ش�أن
التحصي�ل ال�درايس ،يف وق�ت يق�وم فيه ع�ىل فكرة
احت�كار اقتصاد املعرفة لصال�ح رشكاته التي تحكم
العالم.
واقتص�اد املعرف�ة ه�ذا اقتص�اد احت�كاري صفري
ش�بيه بلعب�ة ج�ر الحب�ل ،اذ يفق�د الخ�ارس الجزء
املت�اح ل�ه لصالح املنت�رص ،فهو يعتم�د املعرفة من

بن جودا
خالل األس�ابيع القليلة املاضية ،اتخذ رئيس الوزراء
الربيطاني بوريس جونس�ون سلس�لة م�ن قرارات
السياس�ة الخارجي�ة املثرية للدهش�ة .فقد واجهت
حكومته الصني بشأن هونج كونج ،مما أثار إعجاب
املسؤولني يف واش�نطن وأثار دهشتهم يف بروكسل.
وفرض�ت عقوبات ش�خصية عىل مس�ؤولني روس
وعمل�ت بج�د إلرشاك تحال�ف «العي�ون الخمس»،
وهو أقوى تحالف اس�تخباراتي يف العالم بني خمس
دول ناطق�ة باإلنجليزية ،يف الجهود الرامية الحتواء
الص�ني .ووراء الكوالي�س ،كان الدبلوماس�يون
الربيطاني�ون يروجون ملبادرة إنش�اء منتدى جديد
للديمقراطيات الرائدة يف العالم «.»10-D
من خالل اتخاذه هذه الخطوات ،لم يحدث جونسون
تناقضا ً فحسب مع قادة أوروبيني مثل أنجيال مريكل
التي تضع العالقات االقتصادية مع الصني يف املرتبة
األوىل ،أو إيمانويل ماكرون الذي أنش�أ «مجموعات
عمل» مع روس�يا .لقد حطم أيض�ا ً آمال العديد من
مؤيدي لندن األصليني لربيكس�ت يف مجال التمويل،
والذي�ن كان يحدوهم األمل يف أن تتبنى بريطانيا ما

يم�ر املجتم�ع اإلنس�اني يف س�ريورته
التاريخي�ة بخط تط�وري يف تريعاته
االجتماعي�ة والقانوني�ة ،بحيث تصبح
تل�ك املس�تجدات يف التط�ور التريعي
مس�تجيبة لوقائع الحي�اة يف كل عرص
تصاعدي�ا ،حتى يتمكن اإلنس�ان يف كل
محطة م�ن التطور الحض�اري صياغة
قوانين�ه ع�ىل وف�ق التق�ادم الزمن�ي
ال�ذي ينت�ج تغي�ريا ثقافي�ا يف بعدي�ه
امل�ادي واملعنوي ،وق�د كان العراق مهدا
لحض�ارات تلي�دة ،ويف الوق�ت نفس�ه
يق�ع ع�ىل حاف�ة الصحراء ،كم�ا ذهب
اىل ذل�ك الدكتور عيل ال�وردي ،وإذا كان
التحلي�يل (الوردوي) يفيض اىل مس�ألة
شغلت األوساط العلمية بني مؤيد وناقد
ومع�ارض فإن إس�هاماته ال تزال محل
جدل وتقدير من قبل مختلف األوس�اط
العلمي�ة والش�عبية ع�ىل حد س�واء ،إذ
كان املجتم�ع العراقي مع مطلع القرن
العرين محكوم بسياق ثقايف حداثوي

ق�اده املل�ك فيصل األول يف ع�زل الريف
أو العش�ائر ع�ن املدينة يف س�ياق ثقايف
ل�ه قوانينه م�ن خالل قان�ون (دعاوى
العش�ائر) وللمدين�ة س�ياقها الثق�ايف
التنظيم�ي الطبق�ي ينظم�ه ويحكمه
القان�ون ،متأث�را ً باألنم�وذج الغربي يف
س�ياقه العام ،ومع ذلك ل�م يتمكن من
التخل�ص كلي�ا آنذاك م�ن آث�ار الرتاكم
الثقايف القبيل الذي أثر يف شخصية الفرد
العراق�ي عىل الرغم م�ن أن مدن العراق
الكربى بغداد واملوصل والبرصة ونسبيا
كركوك ،تمي�زت بطابع حرضي ،إذ ظل
الف�رد العراق�ي ،وان كان يرت�دي الزى
الح�رضي الغرب�ي ،ويقتن�ي الوس�ائل
الحديث�ة ،ويتظاه�ر به�ا ،كأن�ه ذل�ك
اإلنس�ان اآلتي توا ً م�ن الصحراء حينما
يتغالب مع اآلخرين.
ازاحة العنارص الثقافيَّة التقليديَّة
نحن أمام مخاض والدة ثقافة شبابية

جديدة تع�رب عن نفس�ها وال تحتاج اىل
مرجعيات ثقافية تقليدية ،هذا املخاض
س�واء كان عس�ريا أم س�هال ،ال ب� ّد أن
يف�يض اىل تص�ورات وأفع�ال س�لوكية
جدي�دة يحكمه�ا توغ�ل تأثري وس�ائل
االتص�ال الحديث�ة املختلف�ة يف الن�شء
الجدي�د الذي س�يكون لنفس�ه بناءات
ثقافية جدي�دة ال تعري أهمي�ة ملا ذهب
إلي�ه ال�وردي وغ�ريه م�ن الحديث عن
ازدواجية الش�خصية ،والذي س�يكون
عىل املدى املس�تقبيل القري�ب أو البعيد
غري معني به ،وهو لي�س تطورا محليا
إنم�ا هو تط�ور عاملي ع�ىل وفق قانون
ثق�ايف ب�ات يحك�م تريع�ات الزم�ن
الحديث ،ويف�يض اىل تراكم قيمي يقود
اىل بن�اءات قيمي�ة ل�م تألفه�ا أجي�ال
اآلباء واألج�داد ،وكأنك تعيش حالة من
االنقطاع الثقايف بني األجيال وليس كما
كان يعرف بالرصاع بني األجيال.
إن املؤرشات الثقافية املشاهدة لألجيال

اسرتاتيجية التجهيل
األلف اىل الياء ..مدخالته معرف�ة ،وعملياته معرفة،
ومخرجات�ه معرفة ،معتمدا ع�ىل رأس املال الفكري
وكمي�ة املعلوم�ات املتاح�ة والق�درة ع�ىل الوصول
إليه�ا ،ويختلف اختالف�ا كليا عن «االقتص�اد القائم
ع�ىل املعرف�ة» ،اذ يعتم�د هذا األخري ع�ىل املخرجات
التطبيقي�ة ملخرجات اقتصاد املعرف�ة ،لذلك يقال ان
االقتصدي�ات الصاعدة تعتمد «االقتص�اد القائم عىل
املعرف�ة» وليس ع�ىل اقتصاد املعرفة ال�ذي تحتكره
ال�ركات الت�ي تحك�م العالم الي�وم ،وتنف�ق عليه
سنويا مليارات الدوالرات يف محاور البحث والتطوير
يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات وعلوم النانو وعلوم
التقانات االحيائية.
بمعن�ى أن املواهب العلمية حرصا وليس الش�هادات
العلمية ،لها فرصة الولوج اىل ساحة اقتصاد املعرفة،
إذ أن العم�ل يف ه�ذا املج�ال يحتاج لق�درات االبتكار

وصن�ع األفكار ،فيم�ا ال يحتاج العمل يف مس�احات
التطبي�ق ألكث�ر م�ن متعلمني ع�ىل إع�ادة انتاج ما
تعلم�وه .وعىل هذا فإن تضييق املس�احة عىل حملة
الشهادات وهم يبحثون عن فرصة عمل يف مؤسسات
الدولة األمريكية ازاء منافس�ة امله�ارات وهي تتنوع
ب�ني القدرة عىل تقديم الخدمات يف املس�افة الواصلة
بني ال�والءات والكارزم�ات ،س�يدفع وبالرضورة اىل
البح�ث عن فرص بديلة لحملة الش�هادات يف القطاع
الخاص ما ل�م يمتلكوا املواهب العلمية التي س�تجد
طريقه�ا اىل مراك�ز البح�وث والتطوي�ر التابع�ة اىل
الركات التي تحكم العالم.
وبذلك فإن توقيع هذا القرار من قبل الرئيس األمريكي
يعد رس�الة لقطع الطريق عىل التعلي�م ،مفادها :أال
ج�دوى منه يف ظل احت�كار اقتص�اد املعرفة لصالح
الركات ،إذ أن دوافع الحصول عىل الوظائف (داخل

«بريكست» ..سياسة بريطانيا القديمة
بعد االتح�اد األوروب�ي التجارة الح�رة أكثر من أي
يشء آخر .وبالرغم من أنهم لم يقولوا ذلك رصاحة،
إال أن العدي�د من مؤيدي بريكس�ت كان�وا مهتمني
أكث�ر بكثري بالرضائب املخفض�ة للغاية ،والرتحيب
بالقل�ة الحاكم�ة (األوليجاركية) وإب�رام اتفاقيات
تجارية جديدة مع آس�يا بدال من الدفاع عن حقوق
اإلنسان أو مقاومة الديكتاتوريني.
ومن الواضح أن بعض املتعصبني لربيكست اختاروا
دولة جزرية آس�يوية تجمع بني الرأس�مالية الحرة
واالفتق�ار إىل االهتمام بالديمقراطي�ة .وقال «أوين
باتريس�ون» ،أح�د أكث�ر املتحمس�ني لربيكس�ت يف
الربملان« :النموذج الس�نغافوري هو فرصتنا لتنفيذ
بريكست».
لق�د ع�ادت بريطاني�ا ،لكنه�ا ليس�ت باعتباره�ا
س�نغافورة عىل نه�ر التايمز .وبدال م�ن ذلك ،يبدو
جونس�ون وكأنه يحاكي مارجريت تاتر أو توني
بلري ،وكالهما قاوما «االستبداد» بينما كانا يقرتبان
م�ن الوالي�ات املتح�دة .لق�د أثار عرض جونس�ون
املذه�ل بتمديد حقوق اإلقامة غ�ري املحدودة وحتى
السبيل للحصول عىل الجنسية إىل نحو  3ماليني من
هونج كونج ،غضب بكني ،مما أدى إىل محو أي أمل

يف إب�رام صفقة تجارة حرة مع الصني .ومن ش�أن
الخطط الوشيكة إلسقاط هواوي من شبكة الجيل
الخامس الربيطاني�ة أن تؤدي إىل رفع املخاطر أكثر
من ذلك.
وق�د ّ
وىل م�ا أطل�ق علي�ه ديفيد كام�ريون وجورج
أوس�بورن «الع�رص الذهب�ي» للتجارة م�ع الصني.
وستؤدي موجة جديدة من العقوبات الشخصية إىل
إغالق الحسابات املس�تهدفة عرب املالذات الرضيبية
الربيطاني�ة يف منطقة البحر الكاريب�ي ،مثل «جزر
كايم�ان» ،مم�ا يش�ري إىل نهاية «الع�رص الذهبي»
للذي�ن يتعامل�ون مع لن�دن وبنوكه�ا كملعب .لقد
تغريت نغمة املؤيدين لربيكست بشكل كبري.
لك�ن ما الذي تغ�ري؟ اإلجابة ه�ي أن كال من ممويل
التح�وط يف لن�دن واملغامرين الحقيقي�ني يف «حزب
املحافظ�ني» قد خ�روا املعركة لتعري�ف بريطانيا
العاملي�ة بعد بريكس�ت .وقال يل «ت�وم توجيندات»،
رئيس لجنة الشؤون الخارجية يف الربملان الربيطاني،
إن هذا يع�رتف فقط بواقع خفي« :كان بريكس�ت
يتعلق دائما ً بالهوية ومعرفة من نحن حقا ً يف القرن
ال� 21أكثر من التجارة الحرة املغامرة».
وتب�ني أن الهوي�ة الت�ي يريده�ا ح�زب املحافظني

الواليات املتحدة) بات متعلقا باملهارات التي يجيدها
األفراد يف مستوى متواضع من التعليم ليس أكثر ،فما
بالكم أنت�م؟ ،وهي دعوة رصيحة لتجهيل الش�عوب
والعودة بها اىل الخلف أكثر مما هي عليه اآلن ،يف ظل
تصاعد االس�تهالك لتطبيقات مخرجات املعرفة التي
تحتكرها رشكات العوملة والتي تدير ش�ؤون العالم،
فيما يعيد هذا القرار توجيه أنظار العلماء والباحثني
نح�و ال�ركات ،ألنها وحدها التي س�تعطي القيمة
العلمية للموهوبني من حملة الشهادات .بما يعني ان
التعليم لن يكون له األولوية يف س�رتاتيجيات التعاون
ب�ني الواليات املتح�دة وحلفائه�ا إال يف إطار اقتناص
املتميزين واملوهوبني ،الذين ستتوىل رعايتهم رشكات
العوملة ،وليس للبلدان والدول إال أن تس�عى لالمساك
بذي�ل ما تلفظه مخرجات املعرف�ة لبناء اقتصاديات
قائمة عليها وحسب.

لربيطاني�ا يف العال�م ه�ي أق�رب كث�ريا ً إىل الق�رن
العري�ن القدي�م وليس�ت رحي�ال جدي�دا ً جذرياً.
وأظهرت سياس�ة جونس�ون الخارجي�ة أن التجار
الليربالي�ني واملمول�ني يف لندن لم يع�د لهم رأي كبري
بش�أن مس�تقبل بريكس�ت .لم تكن هذه بريطانيا
املستقلة التي أرادها املؤيدون لربيكست.
واآلنُ ،هزم التجار الليرباليون بس�بب الثورات داخل
ح�زب املحافظني :احتش�د أعضاء الربمل�ان الذين ال
يش�غلون مناصب رئاس�ية لطرد هواوي من شبكة
الجي�ل الخام�س الربيطانية ويه�ددون اآلن برفض
اتف�اق تجارة ح�رة محتمل م�ع الوالي�ات املتحدة.
ويف كلت�ا الحالت�ني ،تعك�س سياس�ات جونس�ون
اآلن ناخبي�ه ،ولي�س الجه�ات املانح�ة لحزب�ه أو
األيديولوجي�ني %57 :م�ن الربيطاني�ني ينظ�رون
نظرة س�لبية إىل الصني ،وح�وايل  %80يقولون إنهم
لن يقبل�وا معايري أقل كجزء من صفقة تجارية مع
الواليات املتحدة.
واختف�ى حدي�ث مؤيدي بريكس�ت ع�ن تخفيض
جمي�ع التعريف�ات إىل الصف�ر .وتتح�ول بريطانيا
العاملية يف عهد جونس�ون لتصبح أكثر حمائية أكثر
مما كان متوقعا ً عند تنفيذ بريكست.

الجدي�دة أمامن�ا ت�دل عىل أنه�ا لم تعد
مهتم�ة بالرتاثية االجتماعي�ة املتوارثة
عن اآلباء واألجداد ،فهذه األجيال تواجه
تحدي�ات ثقافية متنوعة منها ما يتعلق
بالبن�اء القيم�ي ال�ذي يلح علي�ه اآلباء
يوميا وال يجد آذان�ا صاغية لدى األبناء
بدرج�ة أصبح�ت تقلق املجتم�ع ،وعىل
الرغم من انتش�ار املظاهر الش�عبية أو
العش�ائرية يف امل�دن ،والس�يما الكربى
أمام انحسار املظاهر الحرضية املدنية،
وال�يء الالف�ت ،أن هن�اك انبثاق�ا من
داخ�ل الثقاف�ة التقليدي�ة (الش�عبية
والعش�ائرية) ثقافة جيل جديد متأثرة
بش�كل كبري بوس�ائل االتصال الحديثة
ت�كاد أن تتخيل ان�ك أم�ام ازدواجية يف
الس�لوك بني املظاه�ر الش�عبية ،وبني
منحى فردي (الفردية) يف الس�لوك أمام
انحصار للقي�م الجمعي�ة ،وان حكمت
الحاج�ة يف أحي�ان كث�رية اس�تحضار
القي�م الجمعي�ة أو اس�تدعاء الحماية

العش�ائرية أم�ام تحدي�ات يومي�ة قد
يصادفه�ا األفراد ،كمظه�ر من مظاهر
إبراز القوة أمام ضعف واضح للقانون،
ومن خالل وقفة تحليلية للمش�هد ككل
وجدنا أن ما يمكن تسميته باالزدواج لم
يعد فاعال بقوته املحركة كما كان سائدا
أمام بل�ورة ثقافة ش�بابية جديدة ذات
منحى عميل أكثر منه رسدي مقبل من
تراثية املايض ،والذي حلله الوردي شكال
ومضمونا ،إال أن هذا اليمكن التأكد منه
الي�وم تمام�ا ،وال�يء ال�ذي يمكن أن
يرجح أن عامل إزاحة العنارص الثقافية
ل�دى األجي�ال الجي�دة مس�تمرة لتحل
محله�ا عن�ارص ثقافية جدي�دة يمكن
أن تش�كل والدة حالة من االنقطاع بني
األجي�ال يف العقود األربع�ة املقبلة أن لم
يكن اقل ،وهي حالة تس�تدعي دراسات
معمقة لدراسة الظاهرة بطرق منهجية
حديث�ة وب�أدوات مقنن�ة متح�ررة من
األدوات التقليدية يف البحث العلمي.

«لنحرتم العلم والطبيعة..
لنحرتم بعضنا بعضا»
توماس فريدمان
أكاد أش�عر باألس�ف لدونال�د ترام�ب .فهو يف ح�رب م�ع «عدوين غري
مرئيني» يف وقت واحد – فريوس كورونا وجو بايدن – وكالهما مراوغان
جيدان :املرض بش�كل طبيعي ،والس�يايس بش�كل مقص�ود« .بايدن»،
املوش�ح «الديمقراطي» الذي قام بظهور علني نادر يوم الثالثاء املايض،
كان حكيما ً حني قرر التواري عن األنظار .فرتامب يوجد اآلن يف ما يشبه
حال�ة س�باق إىل الرتاجع ،متخ�ذا ً مواقف تحظى بتأيي�د رشائح صغرية
بشكل متزايد من الجمهور األمريكي .فلماذا يعرتض طريقه؟
طبع�اً ،يف نهاية املطاف س�يتواجه «بايدن» مع الرئي�س املنتهية واليته
يف مناظرة انتخابية وس�يحتاج لرسالة بس�يطة وواضحة تقابل شعار
«اجعلوا أمريكا عظيمة من جديد» الذي بات مكروراً .ولدي فكرة لشعار
«بايدن» املقبل.
فبينما كنت أفك ُر يف أي نوع من الرؤساء يريد «بايدن» أن يكون وأي نوع
من الرؤساء تحتاجه أمريكا أن يكون ،خطر عىل بايل شعار اقرتحه عليه
املبتكر البيئي «هال هاريف» .هاريف لم يكن يعلم أنه بصدد اقرتاح ش�عار،
وكل ما هناك أنه حدث أن ختم رسالة بعث بها إيل عرب الربيد اإللكرتوني
ً
ُ
فقلت يف
بعض�ا».
ب��« :لنحرتم العلم ،لنح�رتم الطبيعة ،لنحرتم بعضنا
ّ
نف�ي :يا لها من رس�الة رائعة لباي�دن ،ولنا جميعاً .ذل�ك أنها تلخص
بش�كل بسيط للغاية أهم القيم التي يش�عر األمريكيون أننا أضعناها يف
السنوات األخرية ويأملون يف استعادتها من رئاسة ما بعد ترامب.
ويج�در ببايدن أن ُيظه�ر التزامه بكل القيم الث�الث يف كل خطاب يلقيه
ومقابلة يعطيها ،قيم ترس�م تباينا ً قويا ً واضحا ً وبسيطا ً وسهل التذكر
مع ترامب.
ولنب�دأ باحرتام العل�م .فازدراء ترام�ب الواضح لق�ول الحقيقة مزعج
حينم�ا يبالغ يف وصف حجم الحش�ود التي ح�رضت تجمعاته ،أو حجم
يدي�ه ،أو حجم حس�ابه البنك�ي ،أو حجم ف�وزه يف االنتخاب�ات .ولكن
ازدراءه العلم أصبح مميتاً ،مثلما نرى يف تفي هذا الوباء واس�تفحاله،
ذلك أن ترامب انتقل من وصف عالجات دجل مثل املواد املعقمة واألشعة
فوق البنفسجية وعقار الهيدروكسيكلوروكني ،إىل السخرية من الناس،
بم�ن فيهم بايدن ،ألنهم تبنوا الطريقة األس�هل واألنجع علميا ً للحد من
انتشار فريوس كورونا ،أال وهي ارتداء الكمامة.
حاك�م أريزونا املوايل لرتامب ،وهي الوالية حيث أخذ الفريوس يخرج عن
نطاق الس�يطرة ،كان قد منع املس�ؤولني املحليني يف مرحلة من املراحل
م�ن فرض ارتداء الكمامات عىل الس�كان .وهذا عم�ل جنوني عىل غرار
قول ترامب« :إذا توقفنا عن إجراء االختبارات اآلن ،فإنه س�تكوون لدينا
إصابات قليلة جدا ،إن وُج�دت» .فكر يف األمر :أوقفوا إجراء االختبارات،
وحينها لن تعود لدينا أرق�ام ،وحينها لن يكون لدينا فريوس .ترى ،ملاذا
لم نفكر يف هذا األمر من قبل؟
توقف�وا عن إج�راء االختبارات لألش�خاص الذين يس�وقون س�ياراتهم
يف حال�ة س�كر ،وحينها لن يع�ود لدينا أي حاالت لس�ائقني مخمورين.
وتوقفوا عن توقيف الناس بسبب إطالق النار ،وحينها سينخفض معدل
الجريمة.
أما يف ما يتعلق باحرتام الطبيعة ،فهذا لديه معنيان .األول هو احرتام قوة
الطبيعة ،وهو ما فشل ترامب يف فعله .فالطبيعة ال تتفاوض .وال يمكنك
إغراؤها أو مقاضاتها .وهي تفعل ما ُيمليها عليها الكيمياء والبيولوجيا
والفيزياء .نقطة إىل السطر .ما يعني أنه يف حالة الوباء ،فإنها ستستمر
يف إصابة الناس بال هوادة ،وبال رحمة ،وبصمت ،وبش�كل متزايد ،إىل أن
ينف�د األش�خاص الذين يمكن أن تصيبهم أو يجعلن�ا اللقاح أو التعرض
للفريوس نكتسب مناعة كافية ضده .ثم إنها ال تسجل النقاط .ذلك أنها
قد تجعلك مريضاً ،ثم تقتلع منزلك بإعصار.
ً
ً
وق�د يك�ون عدم اح�رتام ترامب للطبيعة أداة سياس�ية ل�ه بني قاعدته
االنتخابي�ة ،ولكنه ّ
يمثل كارثة بالنس�بة للبلد .ذلك أن ترامب لم يرس�م
أي اس�رتاتيجية وطني�ة منس�قة ض�د ف�ريوس يقتيض التنس�يق ،ألن
الفريوس تطوّر ليس�تغل أي ثغرات وشقوق يف نظامك املناعي الشخيص
أو الجماعي ،وال يعرتف بخط أوكالهوما-تكساس الحدودي.
أما ما يتعلق باحرتام بعضنا بعضا ،فهذا األمر ليس س�هالً وسط وبائنا
اآلخر :وباء األخالق الس�يئة .والواقع أن املرء ال يمكن أن يبالغ يف وصف
تأثري أن خطر ارتفاع حدة اللغة املس�يئة وتش�ويه الس�معة والكذب إىل
َ
نموذج
مس�توى حالة نعاني منه�ا .كما لدينا ش�بكات اجتماعية يقوم
أعماله�ا عىل إب�راز أكثر األص�وات غضبا ً م�ن أقىص «اليم�ني» وأقىص
«اليسار» ونرها ،شبكات ُتخرج عادة أسوء ما يف الناس .ونتيجة لذلك،
ً
تقريب�ا أحد الوجوه العامة ،أو مجرد أمريكي عادي،
رصنا نرى كل يوم
يضطر لالعتذار عن تغريدة تافهة أو مؤذية عىل تويرت.
والواق�ع أن لدين�ا الكثري من املواضي�ع املهمة لنناقش�ها بيننا يف الوقت
الراه�ن ،ولكن حتى يك�ون ذاك النقاش مثمراً ،ال يمكنن�ا االنتقال بكل
بساطة من غضب مربر إىل إطالق نار أو تشويه للسمعة أو تفكيك لقسم
الرطة ،دون التوقف قليالً من أجل حوار قائم عىل االحرتام .وشخصياً،
ال أع�رف ما الذي يتطلبه جع�ل الناس يحرتمون بعضهم بعضاً ،ولكنني
أعرف ش�يئني اثنني رضوري�ني .األول هو رئيس يك�ون كل يوم قدوة يف
االحرتام بدالً من تشويه السمعة .وتلك مهمة بايدن.
أم�ا الثاني ،فه�و إخراج الناس من «فيس�بوك» وجعله�م يتقابلون من
جدي�د ،ليس م�ن أج�ل ال�رصاخ أو التنديد ،وإنم�ا من أجل االس�تماع.
فاألش�ياء التي تعرفها عندما تستمع مهمة ،ولكن األهم من ذلك هو ما
تقوله عندما تس�تمع .ثم إن االس�تماع مؤرش عىل االحرتام .ومن املذهل
حقا ً ما سيس�مح لك الناس ب�أن تقوله لهم إن ش�عروا بأنك تحرتمهم.
وتل�ك مهمتنا نحن .وعليه ،فلنحرتم العلم ،ولنح�رتم الطبيعة ،ولنحرتم
بعضنا بعضاً .بايدن  .2020إنها الطريقة الوحيدة لجعل أمريكا عظيمة
من جديد!
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رشكة تطور قناع ًا ذكي ًا لعرص كورونا

طبق اليوم

البطاطا الكريمي باجلبن البارميزان

ط�ورت رشك�ة Donut Robotics
ً
ً
متصال
«قناعا ذك ًيا»
اليابانية الناشئة
باإلنرتن�ت ّ
يمك�ن م�ن نقل الرس�ائل،
والرتجم�ة م�ن الياباني�ة إىل ثمان�ي
لغ�ات أخ�رى ،وذلك يف وق�ت أصبحت
فيه تغطية الوجه هي القاعدة وس�ط
جائحة الفريوس التاجي (كوفيد)19-
.19-COVIDويالئ�م قن�اع c-mask
البالس�تيكي األبي�ض أقنع�ة الوج�ه
القياسية ،ويتصل عرب تقنية البلوتوث
بتطبي�ق ُيثب�ت يف الهوات�ف الذكي�ة أو
الحواس�يب اللوحي�ة ،ويمكن�ه تحويل
الكالم إىل رسائل نصية أو إجراء مكاملات
أو تضخيم ص�وت مرت�دي القناع.وقال

هل تعلم
املقادير:
بطاطس مسلوقة  ،مهروسة
 2علبة
شوربة بطاطا كريمي
 1علبة ساور كريم
 2كوب جبن شيدر مبشور
 2/1 1كوب جبن بارميزان مبشور
خطوات التحضري:
سخني الفرن عىل درجة حرارة  190درجة مئوية.
ضعي القليل من الزيت يف صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن.
يف بولة كبرية الحجم اخلطي البطاطس املهروس�ة و شوربة البطاطا الكريمي
و الساور كريم جيدا.
اضيف�ي الجب�ن الش�يدر اىل مزي�ج البطاط�ا و قلبي م�رة اخرى حت�ى تمام
اإلختالط.
ضعي املزيج يف الصينية ثم قومي بتوزيع الجبن البارميزان عىل الوجه.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة  60دقيقة.
قدم�ي البطاطا الكريم�ي بالجبن البارميزان س�اخنة مع الخب�ز املحمص و
الستيك املشوي.

المتاهات

(تيس�وكه أون�و) – الرئي�س التنفي�ذي
لرشك�ة « :Donut Roboticsلق�د عملنا
بج�د لس�نوات لتطوي�ر روب�وت ،وق�د
اس�تخدمنا ه�ذه التقنية إلنش�اء منتج
يستجيب لكيفية إعادة تشكيل الفريوس

؟؟

هل تعلم أن  2-1كيلو غرام من وزنك
تقريبا هو عبارة عن باكترييا
هل تعل�م ان يف غ�رف الفن�ادق أكثر
األش�ياء تلوثا بالجراثي�م هو ريموت
التلفاز احزر وحافظ عىل صحتك.
ه�ل تعل�م أنه يمك�ن لدرج�ة حرارة
اإلنس�ان أن تنخف�ض ل  25درج�ة
مؤي�ة دون أن تؤث�ر ع�ىل الوظائ�ف
الحيوية ،بينما ارتفاع بضعة درجات
يف حرارته قد يؤدي للوفاة.
هل تعلم ان اإلنس�ان ي�أكل أكثر من
املعت�اد عندم�ا ال يأخ�ذ كفايت�ه من
النوم!
ه�ل تعل�م أن األظاف�ر تنمو بش�كل
أرسع يف األجواء الباردة.
هل تعلم أن طلبك لقهوة س�تاربكس
يعن�ي أن�ك س�ترشب أكثر م�ن 320
مليغرام من الكافي�ن وهو ما يعادل
رشب  4عب�وات م�ن &;ldquoري�د
بول&;rdquo
هل تعلم أن هناك حالة طبية تس�مى
الغرابة من الواقع ،تشعر نفسك بأنك
غ�ري موجود يف هذا الكون او لم تخلق
بعد !

التاج�ي للمجتمع».وتوصل مهندس�و
رشك�ة  Donut Roboticsإىل فك�رة
القناع أثناء بحثهم عن منتج ملس�اعدة
الرشكة عىل النجاة من الوباء .وعندما
تفىش الفريوس التاجي ،كانت الرشكة
ق�د حصل�ت الت�وّة ع�ىل عق�د لتزويد
مرش�دين ومرتجم�ن آلي�ن بمط�ار
هاني�دا يف طوكي�و ،وه�و َ
منتج يواجه
ً
ً
غامض�ا بعد انهيار الس�فر
مس�تقبال
ُ
الجوي.وستشحن أول  5000وحدة من
قناع  c-maskم�ن  Donut Roboticsإىل
املشرتين يف اليابان بد ًءا من شهر أيلول/
سبتمرب ،ويتطلع أونو إىل البيع يف الصن
والواليات املتحدة وأوروبا ً
أيضا.

مصابة بفريوس كورنا تنجب طفلها وهي يف غيبوبة

عندم�ا أنجب�ت ديان�ا أنغ�وال طفله�ا
جيفرس�ون كان�ت تكاف�ح م�ن أجل
البق�اء .فامل�رأة الش�ابة البالغ�ة 36
عاما أدخل�ت يف غيبوبة اصطناعية
للتمكن من أن تضع وليدها بس�الم
نظ�را إلصابته�ا بف�ريوس كورونا
املستجد.
ونظ�را لحال�ة رئتيه�ا املنهكت�ن
بس�بب م�رض كوفي�د 19-أج�رى
األطب�اء عملية قيرصي�ة لها ،وولد
ابنها جيفرس�ون قبل  14أس�بوعا
من موعد والدته األساسية.

وقال�ت الطبيب�ة ب�اوال فيالس�كيس
املتخصص�ة بالطب الداخ�يل يف عيادة
فريس�اييس يف مدينة كايل« :إنها حالة

إطالق نسخة من تطبيق «تباعد»
ألجهزة «األندرويد»

أطلق�ت الهيئة الس�عودية للبيانات
وال�ذكاء االصطناع�ي «س�دايا»،
نس�خة تطبي�ق «تباع�د» الخاص�ة
بأجهزة األندرويد.
وأوضحت الهيئة ،أنه أصبح بإمكان
مس�تخدمي أجهزة «األندرويد
 »OS6فأع�ىل ،تحميل التطبيق
م�ن خ�الل متج�ر «جوج�ل
بالي».
ودع�ت «س�دايا» ،عم�وم
املواطن�ن واملقيمن إىل تحميل
تطبيق�ي «تباع�د» و»توكلنا»؛
مل�ا لهم�ا م�ن فوائ�د يف خل�ق
بيئ�ات صحي�ة ذكي�ة داخ�ل

أث�ارت الكث�ري من الضغ�ط ألن حاالت
النج�اة قليل�ة ج�دا يف وض�ع به�ذه
الخطورة».أدخل�ت امل�رأة الثالثيني�ة
إىل املستش�فى يف  15ماي�و بس�بب
إصابتها بحمى مرتفعة .وبعد ثالثة
أيام أدخل�ت يف غيبوبة اصطناعية،
وأبقي�ت فيها حتى إج�راء العملية.
وبس�بب حملها ،أبقي�ت يف وضعية
الجلوس بزاوية  45درجة يف حن أن
األشخاص الذين يعانون من التهاب
رئ�وي حاد يم�ددون ع�ىل البطون
لتس�هيل التنفس.وولد جيفرسون

بعد  24أس�بوعا ونصف األس�بوع من
الحم�ل ،وم�ن دون أن يك�ون مصاب�ا
بف�ريوس كورون�ا املس�تجد.وقالت
فيالس�كيس« :يمك�ن لإلنس�ان أن
يس�تمر يف الحياة اعتبارا من األسبوع
ال�� 24م�ع وزن جي�د والكث�ري م�ن
التكنولوجيا».وأوض�ح طبيب األطفال
إدوي�ن أوليفو ال�ذي ش�ارك يف عملية
ال�والدة أن وزن الرضي�ع راح يرتف�ع
رسيعا ،ووضعه يتحسن شيئا فشيئا.
وأض�اف «ول�د مع صعوب�ات كبرية يف
التنفس ،واضططرنا إىل إنعاشه».

الكلمة المفقودة

مق�ار األعمال ومناط�ق التجمعات
العامة والتجارية.ونوهت إىل أهمية
اس�تخدام تطبي�ق تباع�د بش�كل
مس�تمر ملس�اعدة وزارة الصحة يف
احتواء جائحة فريوس «كورونا».

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزيزي برج الحمل،سيتم عقد اجتماع من نوع
م�ا ولكنك ال ترغ�ب يف الحضور ألن�ك تظن أنه
ممل وطويل ولك�ن عليك أن تبذل بعض الجهد
لتسمع ما يدور يف هذا االجتماع.

امليزان
عزي�زي برج املي�زان ،قد تقىض بع�ض الوقت
الي�وم م�ع أحد األش�خاص كن�ت تت�ودد إليه
منذ ف�رتة ،والتطورات التى ط�رأت عىل حياتك
ىف الف�رتة األخ�رية تقرب�ك أكثر م�ن مجموعة
األصدقاء القدامى ،بل تمكنك أيضا من الخوض
ىف صداقات جديدة مع بعض األشخاص

الثور
عزيزي برج الثور،ستش�عر اليوم أنك تستطيع
أن تتواص�ل م�ع اآلخرين بس�هولة .اخرج من
املنزل واقض وقتا ممتعا مع من تحب .ستشعر
بالح�زن والضي�ق ملجرد مصارح�ة البعض لك
بأمر ما.

العقرب
عزي�زي برج العقرب،توقع ق�دوم فرتة مهمة،
عليك أن تتعامل معها بتفاؤل وثق يف إمكاناتك
الذاتي�ة .ال تتأث�ر ب�آراء اآلخري�ن وال تجعله�ا
تحيدك عن معتقداتك وبدال من ذلك ،اس�تخدم
ه�ذه املواجهة إليجاد م�ا يدعم الحجج املؤيدة
ملواقفك.

اجلوزاء
عزي�زي ب�رج الجوزاء،يب�دو أن�ه ي�وم واع�د.
تس�تعيد طاقت�ك الي�وم وتحاول أن تس�تغلها
أفضل اس�تغالل .تحاول أن تصنع شيئا جديدا
الي�وم .يجب أن تح�اول تحس�ن وضعك املايل
هذه الفرتة.

القوس
عزي�زي ب�رج القوس،تفاج�ئ الن�اس الي�وم
بكلماتك الغريبة وبأفعالك ،لدجة أنهم يشعرون
أنك شخص آخر .ال تتعجب إذا شعرت أنك تتكلم
أو تترصف بطريقة خارجة عن املألوف.

السرطان
عزيزي برج الرسطان،يحمل لك هذا اليوم الكثري
من األمور الجديدة التي ستنعشك وستساعدك
عىل كرس الروتن املوجود يف حياتك بشكل دائم.
عىل الصعيد العائيل ،يستحس�ن عدم التدخل يف
أي أمر ال يتعلق بك بشكل مبارش ألنه سينقلب
عليك بشكل سلبي.

اجلدي
عزي�زي برج الجدي،تب�دو غريبا الي�وم فربما
تفضل العزلة واالبتعاد عن اآلخرين .عىل الرغم
م�ن أنك كن�ت تنوي حض�ور بع�ض الحفالت
واالس�تمتاع بوقتك مع األصدقاء ولكن تش�عر
بالضيق اآلن لذلك ربما تغري رأيك يف هذا األمر.

االسد
عزيزي ب�رج األس�د،يوم جيد ج ًدا أن�ت تتمتع
بالق�وة والتح�دي اليوم ،فه�ذا الش�عور ربما
يجعل�ك تواجه أمورك العاطفية والرومانس�ية
بقوة أكثر من املعتاد .لديك اليوم الدافع القوي
لتأخذ خطوة تجاه شخص معن يف حياتك.

الدلو
عزيزي برج الدلو،يعاود اليوم الحبيب االتصال
بك وربما تكون هذه املكاملة رس إعادة العالقة
مرة أخرى .تالحظ أنه عاطفي ورومانيس جدا
ولذلك سيتقرب إليك بكل الوسائل.

العذراء
عزي�زي ب�رج العذراء،لق�اءات جديدة وس�ارة
تسهل أمامك االنطالق يف مشاريع عمل جديدة
وتفتح لك الطريق نحو استثمارات كبرية .الحب
ه�و الفرص�ة األه�م يف حياتك لتغي�ري الروتن
القاتل الذي تعيشه والخروج من رشنقة العزلة
والوحدة.

احلوت
عزيزي برج الح�وت ،يجب التعامل مع املوقف
كتح� ِد ولي�س كهزيم�ة .الحلول الت�ي تحاول
التوص�ل إليها اآلن ق�د تكون مفي�دة للغاية يف
املس�تقبل .ال تك�ن متكربا بحيث ال تس�تطيع
طلب بعض املساعدة.
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عمومية نفط اجلنوب تسحب الثقة
من اإلدارة

إزالة رشط الشهادة ..ابرز مطالب
األندية املجتمعة يف فندق اوروك
المستقبل العراقي /متابعة
يعقد ممثيل اندية الدوري املمتاز لكرة
الق�دم ،اجتماعه�م الثان�ي يف فن�دق
اوروك وسط العاصمة بغداد من اجل
بحث رشوط الرتشح النتخابات اتحاد
الكرة والنظام األسايس.
واجتمع�ت األندية ام�س األول ،حيث
تم التوص�ل اىل اتفاق ب�رورة إزالة
رشط الش�هادة لرئي�س اتح�اد الكرة
املقبل باإلضافة اىل مناقش�ة مس�ألة
مزدوجي املناصب.
وبع�د اجتم�اع ممث�يل األندي�ة اليوم
يف مق�ر ن�ادي الكرخ ،س�يتم تس�ليم
املقرتح�ات ع�ى النظ�ام االس�ايس
لالتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم لعام
 ،2020اىل الهيئ�ة التطبيعي�ة ،الت�ي

المستقبل العراقي /متابعة

بدورها س�تقوم بارس�ال املقرتحات
م�ع مس�ودة النظ�ام االس�ايس اىل
االتحاد الدويل لكرة القدم يوم الجمعة
املقبل.
ومن ال�روط التي وضعته�ا الهيئة

احلدود يدعم صفوفه بأربع
صفقات جديدة

س�حبت الهيئة العامة لنادي نف�ط الجنوب الثقة
م�ن الهيئة اإلداري�ة لتجاوزها الس�قف القانوني
دون إج�راء انتخابات.وق�ال مص�در مطل�ع يف
ترصيحات خاصة لكووورة إن الجمعية العمومية
وباألغلبي�ة طلب�ت وفق كت�اب خطي
موقع من  160عض�وا من الهيئة
العام�ة ،ح�ل الهيئ�ة اإلدارية
لع�دم رشعيته�ا وتش�كيل
هيئ�ة مؤقت�ة تدي�ر العمل
لحني إج�راء االنتخابات.
وبني أن آخ�ر انتخابات
للن�ادي أجري�ت ع�ام
 2012م�ا يعن�ي
أن اإلدارة فق�دت
الرعي�ة من�ذ

التطبيعي�ة ،ان
يكون املرش�ح
لرئاسة اتحاد
الكرة ،صاحب
شهادة.

فاردي :لن أشعر بإنجازي
إال بعد االعتزال

كروس يتفق مع انتقادات شورله ..ويكشف عيبه
المستقبل العراقي /متابعة
أع�رب الدويل األملاني توني كروس ،نج�م ريال مدريد ،عن
تفهم�ه لالنتقادات الت�ي وجهها مواطنه أندريه ش�ورله،
الع�ب بوروس�يا دورتموند الس�ابق ،للعم�ل يف مجال كرة
القدم.وق�ال ك�روس ،اليوم األربعاء ،خ�الل بث صوتي مع
ش�قيقه ،إن ترصيح شورله بأن الالعبني غري مسموح لهم
بإظهار أي ضع�ف «صحيح .»%100وكان ش�ورله قد أدىل
به�ذه الترصيحات ،خالل ح�وار مع مجلة «دير ش�بيجل»
ً
معلنا اعتزال�ه اللعب.وأض�اف كروس:
األملاني�ة قبل أي�ام،

المستقبل العراقي /متابعة
اعلن�ت ادارة ن�ادي الحدود الريايض بش�كل رس�مي ،عن
تعاقدها مع اربعة العبني ج�دد انضموا لفريق كرة القدم
لتمثيله يف املوسم الجديد
وق�ال املدرب املس�اعد قاس�م فرح�ان يف بي�ان للنادي ان
«الجه�از الفني للفريق نجح مع ادارة النادي بالتعاقد مع
مجموع�ة جديدة من الالعبني انضم�وا لفريق لكرة القدم
لتمثيله يف املوسم الجديد بشكل مثايل».
وتاب�ع ان «الالعبني ه�م املهاجمان من�ار طه ومصطفى
هادي قادم�ان من نادي نف�ط الجنوب والح�ارس حيدر
محمد القادم من نادي الس�ماوة واملوهبة الشابة املهاجم
ابو ذر عبد الس�ادة العب فريق الكوت بكرة القدم وهداف
دوري الدرجة االوىل يف محافظة واسط».
واضاف ان «الجهاز الفني أكمل االن الفريق بنسبة تسعون
باملئ�ة بعد تجديد التعاق�د مع اغلب الالعب�ني الذين مثلوا
الفريق باملوس�م املايض واضافة اس�ماء جديدة وبانتظار
اضاف�ة العبان او ثالثة قد يكون�وا محليني او محرتفني يف
االيام املقبلة».
وبني فرحان ان «الجهاز الفني ينتظر قرارات خلية االزمة
لل�روع بالتدريبات اس�تعدادا للموس�م الجديد الذي من
املقرر ان ينطلق يف العرين من ايلول املقبل».

أفصح لريوي س�اني ،نجم بايرن ميونخ ،عن صاحب الدور
األك�ر يف إتم�ام انتقاله إىل الفري�ق البافاري ه�ذا الصيف.
الدويل األملاني عاد إىل البوندس�ليجا بعد  4س�نوات أمضاها
بقميص مانشسرت سيتي ،موق ًعا عى عقد مع البايرن حتى
عام  .2025وخالل مقابلة مع صحيفة «سبورت بيلد» ،قال

المستقبل العراقي /متابعة

أك�د النج�م اإلنجلي�زي الس�ابق ،س�تيفن
جريارد ،أس�طورة ليفربول ،أن فوز الريدز
بلقب الريمريليج ساعده عى محو الذكرى
الس�يئة ىف ع�ام .2014ويحتف�ل ليفربول
مس�اء اليوم ،األربعاء ،برفع كأس الدوري
اإلنجلي�زي املمتاز بعد املب�اراة األخرية عى
أرضه ه�ذا املوس�م أمام تشيليس.وفش�ل
ج�ريارد يف قي�ادة ليفرب�ول لتحقي�ق لقب
الريمريلي�ج يف موس�م  ،14-2013إث�ر
سقوطه الشهري أمام تشيليس والتسبب يف
ه�دف لديمبا با ،مما أفق�د الريدز الصدارة
لصالح مانشسرت سيتي ،الذي حقق اللقب
يف النهاية.وقال جريارد يف ترصيحات نقلتها
صحيفة «مريور» الريطاني�ةً :
«أوال وقبل
كل يشء ،كان م�ن الرائع بالنس�بة يل دفن
بع�ض الذكريات الس�يئة من ع�ام ،2014
كان األم�ر بالتأكيد مصدر ارتي�اح كبري».

يعي�ش النج�م املرصي محمود حس�ن
تريزيجيه جناح أستون فيال اإلنجليزي
حال�ة م�ن التط�ور الكبري يف مس�تواه
وأصب�ح رج�ل اللحظ�ات الحاس�مة يف
موسم فريقه.
تريزيجيه انضم اىل أس�تون فيال مطلع
هذا املوسم قادما من فريق قاسم باشا
الرتكي باحث�ا عن تك�رار تجربة نجاح
النجم محمد صالح الذي تألق يف الدوري
اإلنجليزي بقميص ليفربول.
وكتب تريزيجيه اسمه يف قلوب مشجعي
أس�تون في�ال بعدما ظه�ر يف اللحظات
الحاس�مة واملهمة خالل املوس�م األول

المستقبل العراقي /متابعة
ق�ال جيمي فاردي ،مهاجم ليس�رت س�يتي ،إن تس�جيل 100
ه�دف يف ال�دوري اإلنجليزي املمت�از ،يعد إنج�ازا كبريا ،لكنه
سيش�عر بمدى أهمية ذلك فق�ط ،بعد أن يعت�زل كرة القدم.
وأصب�ح الالع�ب البالغ عم�ره  33عاما ،الذي وص�ل إىل 100
هدف يف ال�دوري ،عندما هز الش�باك خ�الل االنتصار ()0-3
عى كريس�تال باالس ،هذا الشهر ،أول العب من ليسرت يحقق
ه�ذا اإلنجاز.ويمل�ك ف�اردي  103أه�داف يف  210مباري�ات،
بعدم�ا ظهر ألول مرة يف موس�م ( ،)2015-2014وعمره 27
عاما.وقال مهاج�م إنجلرتا ،ملوقع النادي ع�ى اإلنرتنت «هذا
إنجاز ضخ�م ،لكنه من ضم�ن األمور التي نق�ول فيها (نعم
لق�د فعلتها) ،لكن الرتكيز كله ينص�ب عى املباراة التالية ،لذا
ال يمل�ك املرء الوقت حتى يس�توعب األمر».وأضاف «املوس�م
ينتهي ،ويحاول املرء أن ينىس كرة القدم لعدة أسابيع ،قبل أن
يعود مجددا لبدء املوس�م الجديد ،لذا فاألمر مس�تمر عى هذا
الحال دائما».ويستضيف ليس�رت منافسه مانشسرت يونايتد،
يف الجولة األخرية للدوري ،يوم األحد املقبل ،يف نتيجة قد تحدد
املتأه�ل ل�دوري أبط�ال أوروبا.ويحمل فاردي ،ال�ذي يتصدر
قائم�ة هدايف الدوري هذا املوس�م برصي�د  23هدفا ،ذكريات
رائع�ة من مواجهة يونايتد ،حيث س�جل هدفه األول يف دوري
األضواء ،يف شباك هذا الفريق ،خالل الفوز ( )3-5يف .2014

س�اني «لقد كان حس�ن صالح حميديت�ش ،املدير الريايض
للنادي األملان�ي ،خلف هذه الصفقة منذ اللحظة األوىل ،ولم
يتأخر عن أي يشء ،وأنا ممتن له بسبب ذلك» .وأكمل« :لقد
أوضح يل كيفية س�ري األمور يف الن�ادي ،ولقد أدركت رسي ًعا
معرفت�ي بالكثريي�ن داخل الفريق ،لذا رأيت نفيس مناس� ًبا
للعب هنا ،ولهذا أردت أن أكون جز ًءا من نجاح بايرن» .عن
عالقته بمدربه السابق يف املان سيتي ،بيب جوارديوال ،وعدم

جريارد :هذا الثنائي أهم من صالح
وماين يف ليفربول
المستقبل العراقي /متابعة

«أحببت اللعب معه (ش�ورله) كثريا ،وحققنا نجاحا جيدا..
لك�ن كان هناك دائما ش�عور ،بأنه ش�خص ربما ليس لديه
أكر ثق�ة يف النفس».وأردف «أعتقد أيض�ا أنه لم تعد هناك
ق�درة مطلقة ع�ى االنتقاد ه�ذه األيام ..بمج�رد أن يخرج
أحده�م ع�ن الخ�ط ،ويفصح ع�ن أي انتق�ادات ،ويتحدث
برصاح�ة وأمانة ،تكون أنت من ينتهي به األمر بمش�اكل».
وأدىل فيليك�س كروس ،الش�قيق األصغر لتوني ،الذي انتهى
عقده مع يونيون برلني األملاني ،بترصيح مشابه ،حيث قال:
«القلي�ل للغاية م�ن الناس يظلون كما ه�م» يف هذا املجال،
بسبب املال الضخم الذي تنطوي عليه لعبة كرة القدم.

تريزجييه ..رجل اللحظات احلاسمة مع أستون فيال

المستقبل العراقي /متابعة

مع الفريق.
ثنائية باالس وهدف آرسنال
انتف�ض تريزيجي�ه بش�كل ممي�ز يف
الج�والت األخ�رية والحاس�مة يف عم�ر
الدوري اإلنجليزي.
ونجح الالعب املرصي يف تسجيل هدفني
يف شباك كريستال باالس يف اللقاء الذي
انتهى بفوز أستون فيال بثنائية نظيفة
وس�اهم يف تحس�ني وضعي�ة الفري�ق
بجدول الرتتيب.
وتمك�ن تريزيجيه من إكم�ال صحوته
وق�اد فريق�ه لف�وز مه�م للغاي�ة عى
حس�اب آرس�نال به�دف نظي�ف يف
الجول�ة األخرية ليبتعد بفارق هدف عن
واتفورد.

وأض�اف« :لكون�ي من مش�جعي ليفربول
والعب س�ابق يف النادي ،فقد انتظرت هذه
ً
طوي�ال ،،ومازلت ع�ى اتصال مع
اللحظة
الكث�ري م�ن الالعب�ني املوجودي�ن يف غرفة
املالبس هناك ،حيث شارك الكثري منهم هذا
األل�م معي».ويعتقد جريارد أن التعاقد مع
الثنائي أليس�ون بيكر وفريجيل فان دايك،
نقل ليفربول إىل مستوى آخر.باإلضافة إىل
ذلك ،فإن جريارد يرى أنه ليس من اإلنصاف
منح الثنائي س�اديو مان�ي ومحمد صالح
الثن�اء بمفردهم�ا ،يف ح�ني أن الع�ب مثل
جوردان هندرس�ون كان بنف�س األهمية.
وأوض�ح« :الالعب�ان الرئيس�يان من حيث
األهمية يف ليفربول هما الحارس أليس�ون
بيك�ر وفريجيل فان دايك».وأتم« :أعتقد أن
ً
فريقا جي� ًدا مث ً
ريا قبل قدوم
ليفرب�ول كان
أليس�ون وف�ان داي�ك ،لكن الثنائ�ي حوله
تمامً ا إىل فريق م�ن الطراز العاملي ،ووصل
للكمال معه ،إنهما استثنائيان تمامً ا».

ويأم�ل أس�تون في�ال حس�م البق�اء يف
الجول�ة األخرية بالفوز عى وس�ت هام

كورونا يصيب نجم تشيليس السابق

أصي�ب ال�دويل الس�ابق وم�درب كل�وج الرومان�ي ،دان
بيرتيس�كو ،بفريوس كورونا املس�تجد ،حس�بما كشفت
األربع�اء الصحاف�ة املحلية.وج�اءت إصابة بيرتيس�كو،

ساين يفصح عن صاحب الفضل يف انتقاله للبايرن

المستقبل العراقي /متابعة

أربع س�نوات وعملها مخالف للقوانني النافذة ما
دفع الهيئة العامة لتقديم ش�كوى لوزارة الشباب
والرياضة تطلب من خاللها حل اإلدارة لتجاوزها
الس�قف القانوني لرعيتها.وأش�ار إىل أن وزارة
الشباب والرياضة متفهمة للشكوى ألنها مستندة

عى م�واد قانونية لقانون  18لع�ام  1986النافذ
وبالتايل تنتظر الهيئة العامة قرار وزارة الش�باب
بحل الهيئة اإلدارية وتش�كيل هيئة مؤقتة.يش�ار
إىل أن الهيئ�ة العام�ة طالب�ت اإلدارة يف أكث�ر من
مناسبة بإقامة االنتخابات لكن دون جدوى.

مش�اركته بانتظام يف الفرتة األخرية ،ق�ال «عالقتنا جيدة،
ول�م يكن بيننا أي خالف يف وقت من األوقات» .وأضاف« :أنا
ممتن له من أجل كل يشء تعلمته عى يديه ،ولقد س�اعدني
عى اللعب يف أعى مس�توى ،فهو ش�ديد االنتباه للتفاصيل،
ويرغ�ب دومً ا يف تطوي�ر العبيه كل يوم» .كما أش�ار الدويل
األملان�ي لعيش�ه يف مبن�ى واح�د مع امل�درب اإلس�باني ،ما
كان يتي�ح له فرصة االلتق�اء به ورؤيته بكثرة .وبس�ؤاله

املتوج مع كلوج ببطولة الدوري الروماني املوسم املايض،
بعدم�ا تعرض  10العبني وأعضاء بالجهاز الفني لإلصابة
بالفريوس التاجي ،وفقا لصحيفة (جازيتا سبورتوريلور)
الرياضية املحلية.بدوره لم يؤكد النادي الذي يحتل املركز
الثاني بدوري املوس�م الج�اري ،أو ينفي األنب�اء املتداولة

عن املنافس�ة املنتظرة بينه وبني الثنائي س�ريجي جنابري
وكينجس�يل كومان يف املوس�م املقبل ،أج�اب« :بالطبع أريد
املشاركة باستمرار ،لكني لم أطلب ضمان إرشاكي بانتظام
كل مب�اراة» .واختتم« :ال يوجد العب يف العالم يمكنه اللعب
كل مب�اراة والوصول إىل أعى مس�توى ..ل�دي أهدايف ،لكني
لس�ت ضد مبدأ املداورة بني الالعبني ،فهذا يس�اعد الفريق،
ووجود جنابري وكومان أمر مفيد بالنسبة يل».

أرتيتا يندفع لتأمني أوباميانج من برشلونة وريال مدريد
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقرير صحفي بريطاني ،عن جاهزية
آرس�نال لتلبي�ة املطال�ب املادي�ة لهداف�ه
الجابوني ،بيري إيمريي�ك أوباميانج ،ملنعه من
الرحيل هذا الصيف.

ً
ووفقا لصحيفة «م�رتو» ،فإن النادي اللندني
مس�تعد لتقديم رات�ب أس�بوعي ألوباميانج،
قيمت�ه  250ألف جنيه إس�رتليني ،وهو املبلغ
الذي طلبه الالعب ،باإلضافة إىل املكافآت.
وارتبط اس�م نجم بوروسيا دورتموند السابق
( 31عامً ا) ،الذي ينتهي عقده الصيف املقبل،

باالنتق�ال إىل أكثر من نادٍ ،أبرزهم ريال مدريد
وبرش�لونة.وجاء تحرك آرس�نال بعد ضغوط
كبرية من املدرب اإلسباني ،ميكيل أرتيتا ،الذي
طالب اإلدارة باإلبقاء عى الالعب بأي شكل.
ويتق�اىض أوباميانج حال ًي�ا 198 ،ألف جنيه
إسرتليني أسبوع ًيا.

مبايب يتلقى حتذير ًا حول 2021
المستقبل العراقي /متابعة
وج�ه نوي�ل لو جري�ه ،رئي�س اتح�اد الكرة
الفرن�يس ،تحذي�را لكيليان مباب�ي ،مهاجم
باريس سان جريمان.
وقال لو جري�ه ،خالل ترصيح�ات لصحيفة
«لو باريزيان»« :نعم ،مبابي يمكنه املشاركة
يف دورة طوكي�و الع�ام املقبل ،إذا ب�دا بحالة
ذهني�ة جي�دة ،بع�د اللع�ب يف كأس األم�م

األوروبية».
وتابع« :يتبقى أيضا التشاور مع إدارة بي إس
جي ..لقد كان الالعب متحمسا للمشاركة يف
البطولت�ني هذا الع�ام ،لكن ماذا ع�ن رغبته
وحالته الذهنية يف العام املقبل؟».
وأضاف« :س�نرى ما س�يحدث ،لكن إذا حرم
مبابي نفسه من املشاركة يف البطولتني ،وهو
جاهز أو متاح ،سريتكب بذلك خطأ ً كب ً
ريا».
وانتق�ل ل�و جري�ه للحديث عن فرص س�ان

جريمان يف دوري األبطال،
قائ�ال« :عندم�ا يك�ون
ل�دى الباريس�يني رغبة
قوية يف اللعب ،ال يمكن
املس�اس بهم ،وس�يكون
صعبا عى أي فريق الفوز عليهم».
وأكد أن كل االحتماالت واردة ،مع اس�تكمال
منافسات البطولة بمباراة واحدة يف كل دور،
دون حضور جماهريي.

يونايتد انتظارا لنتيجة مواجهة آرسنال
ضد واتفورد.

من قب�ل الصحافة املحلية الرومانية ع�ن الحالة الصحية
لبيرتيسكو البالغ من العمر  52عاما.وأدى اكتشاف حاالت
اإلصاب�ة بكوفي�د 19-إىل تأجيل مباراة كلوج أمام س�تيوا
بوخارست عطلة األسبوع الجاري وكذلك تأجيل مواجهة
كلوج ضد بوتوساني يوم  26من الشهر الجاري.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2184الخميس  23تموز 2020

مساحة للرأي

امـضـاءات

مازن صاحب

عادل رضا

استعادة الدولة!

حرب املياه ضد العرب

تكثر هذه االيام األحاديث عن استعادة الدولة أو هيبة الدولة مقابل
حالة اللا دولة واختلط الحابل بالنابل لفرز الخنادق ما بني احزاب
لها تعريفات خارج سلياقات املتعلارف عليه يف ميثاق االمم املتحدة
أو الفقه الدسلتوري او ما يعرف بثوابت القاعدة القانونية لسيادة
الدولة ...السلؤال ملاذا هذا الطلرح يف مثل هذا التوقيت وكيف يمكن
التعريف بالفوارق ما بني املوقف الدستوري واالطروحات الحزبية؟
يف أبسلط تعريف دسلتوري للدوللة هي قطعة أرض بحلدود دولية
معلرف بها يقطنها شلعب تنازل عن حقوقه وفق عقد دسلتوري
لسلطة تحكم وفق نظام سيايس.
عراقيا أسست اململكة العراقية بنموذج امللكية الدستورية ثم جاءت
ما علرف باملرشوعية الثوريلة وصوالً إىل نموذج متجدد يف دسلتور
 2005لعقد اجتماعي دسلتوري يتنازل فيه الشعب ألعضاء الربملان
عن حقوقهلم مقابل نظلام ديمقراطي برملاني يؤسلس بناء دولة
مدنية عرصية.
وفلق كل ملا تقدم ليلس هنلاك أي اسلتياب لسللطة الدولة لكن
التطبيقات العرفية التي جاءت بها مفاسلد املحاصصة وحكومتها
العميقة وسلاحها املنفلت واالجندات االقليميلة والدولية لاحزاب
املهيمنلة عىل السللطة انتهلت إىل نملوذج فج وقبيح تتجلاوز فيه
سللطات االحزاب عىل سللطة الدوللة مما حول الدولة الدسلتورية
إىل اشباح امنية وسياسلية واقتصادية ليس بمقدورها فرض نفاذ
القانلون علىل الجميع ،وهكذا شلاعت مظاهر الفسلاد السليايس
والنزاعات العشائرية وظهور تحديات يف التعامل بني حكومة املركز
االتحادي مع حكومة االقليم الكردي وأيضا مع حكومات املحافظات
غري املنتظمة بإقليم وتجاوز الفقر نسبة الثلث من العراقيني ..وعىل
هامش هشاشة الفقر هناك تفاقم يف االمية األولية للقراءة والكتابة
واميلة أخرى يف أتمتة أعملال الدولة الخدمية ناهيك عن االسلترياد
االستهاكي وعدم اتضاح هوية االقتصاد الوطني.
ملاذا حدث ويحدث كل ذلك؟
الجلواب الكبلري يتمثلل يف غيلاب هوية وطنيلة عراقيلة جامعة يف
تطبيقات السياسات العامة للدولة.
وهكذا يتوهم بعض املدافعني عن هذه املفاسد بتفسري االمن الوطني
من وجهة نظر حزبيلة خاصة وليس وطنية عراقية بامتياز ..لذلك
اكرر القول باهمية استعادة والية الدولة عىل نفاذ القانون بمنظور
دستوري لامن الوطني وليس وفق االجندات الحزبية التي لكل منها
مع األسلف ارتباط بمحاور الرصاع االقليميلة والدولية مما حولت
أرض العراق إىل سلاحة لتصفية هذه الخافات عىل حسلاب االمن
الوطني بتعريفه الدستوري وليس بالتعريف الحزبي الضيق...
ما ابرز الحلول الستعادة الدولة والخروج من حالة الادولة؟
ربما يقول قائل يف حرص السلاح بيد الدولة أو فرض إجراءات نفاذ
القانلون كما يسلعى الكاظمي إىل فعلله يف ملف املنافلذ الحدودية
مثلا ...وجهلة نظلري املتواضعة جلدا بأنه ال يمكلن للكاظمي أو
غلريه أو من سلبقه االخذ بهذا العملل اال يف حالة واحلدة تتمثل يف
إصلدار قانون من مجلس النواب العراقلي يحول مفردات الربنامج
الحكومي اىل مواد قانونية لها التزامات تنفيذية وفق معايري الحكم
الرشليد لضبلط ايقاع العاقلة بني التمثيلل الربملاني وبني سللطة
التنفيلذ الحكومية بما يخضع الحكوملة لجدولة برنامجها ويجرب
االحلزاب داخلل قبة الربمللان إىل الفرز بلني احزاب تؤيد ملا ورد يف
الربناملج الحكومي وتصوت له كقانون وبني االحزاب التي ترفضه
وتقلف معارضة برملانيلة ضده ...عندها تتضلح حقيقة مهمة ما
زالت غائبة عن العملية السياسية برمتها بني يعارض الحكومة وال
يشلارك فيها وبني ملن يؤيد الحكومة ويكون مسلؤوال عن تطبيق
برنامجها.
عندها فقط سلتكون هناك هوية واضحة ورصيحة لامن الوطني
املسؤول بني من يؤيد ومن يعرض ويبقى الحكم لصندوق االقراع
ملحاسلبة النجاح والفشلل فيما بقيلت الدولة الكل يشلارك والكل
يعارض فالنجاح نصيب الكل والفشل يتنصل منه الجميع!
هكذا يفرض أن تميض آليات اسلتعادة الدولة ..وعىل الكاظمي أن
يتقدم إىل مجلس النواب بحزمة االصاحات الشاملة كحلول ناجعة
لتفعيلل قدرات الدولة يف املسلاواة بني املنفعة الشلخصية واملنفعة
العامة .عندها ال يمكن إلقليم كردسلتان رفض السللطة االتحادية
عىل منافذه الحدودية وال يمكن الي طرف اعتبار أي قرارات جريئة
يمكلن اتخاذها خارج سلياقات االعلراف الربملانلي الرصيح بها..
فهل يفعلها الكاظمي؟ ولله يف خلقه شؤون!

هناك دراسات عديدة بخصوص ازمة املياه العربية وحرب املعارك القادمة
الخاصة باملياه واحتماالت خنق مرص والسودان والعراق وسوريا وهي
مرجع مهم ملن يريد دراسة املوضوع وهي دراسات تنبأت وكشفت دور
الكيلان الصهيوني .هناك من كتب وهناك ملن قرأ ولكن من اهتم بذلك
من املسلئولني العرب؟ أزمة املياه بالواقع العربي املتفجرة حاليا ليست
املر جديد بلل هي كانت واقلع يتحرك بأملر التطبيق منلذ الثمانينات
املشلكلة األسلاس او القضية األكرب أذا صح التعبلري ان املثقفني العرب
تحدثلوا بها و حذروا منها منذ سلنوات طوال و ملركز دراسلات الوحدة
العربيلة كتب مهمة أصدرها بهذا الخصوص ومنها كتاب مهم للدكتور
عبداملالك خلف التميمي املياه العربية التحدي واالستجابة بالعام 1999
وكذللك هناك دراسلات مهمة منشلورة بمجلة املسلتقبل العربي التي
قدمت دراسات محكمة تحذيرية موثقة و لنفس املركز ندوات موسعة
عن املياه و حربها املسلتقبلية وأيضا مجلة العربي الكويتية املشهورة
الواسلعة االنتشلار قدمت مقاالت متكررة منذ الثمانينات .وكلها تحذر
العرب ،كل العرب ،من واقع حرب املياه القادمة وليسلت املسلألة فقط
متعلقلة بلوادي النيلل وتعطيش ملرص اإلقليلم الجنوبلي للجمهورية
العربيلة املتحلدة بل ان حلرب املياه هي ضلد كل الواقلع العربي ألنها
منطلقة كذلك من مرشوع جنوب االناضول والذي قام االتراك كعادتهم
بفلرض امر واقع بحبس املياه بدون اتفاق مع سلوريا او العراق وبما
يخالف االتفاقيات الدولية املعتمدة بما يخص األنهار الدولية .ما يحدث
بجنلوب وادي النيلل وكذلك بجنلوب االناضول كلها تحريلك صهيوني
ضمن نفس السلياق التحالفي مع الصهاينة ضد مجمل الواقع العربي
ضمن التآمر التنسيقي مع الصهاينة لرضب املناطق العربية والسيطرة
عليها بالعطش والجوع .تركيا القومية العنرصية الطورانية التي تحتل
سلابقا لواء االسلكندرون السلليب وحاليا تحتل شلمال القطر العربي
السلوري وأجزاء من شلمال العراق ،تريد تفعيل اسلتخدام ساح املياه
ضلد الواقع العربي .هلذه الحرب حذر منها املثقفلني العرب بأكثر من
موقع والسلؤال األكرب هو اين كان النظام الرسمي العربي من كل هذه
التحذيلرات املنطلقة منلذ الثمانينلات اىل يومنا هذا؟ هلل يعلم النظام
الرسلمي العربي ان ما يسمى “سد النهضة” تم اإلعان عن اقامته منذ
العام  .1996هل يعلمون ان مرشوع رشق االناضول الركي الضخم يتم
العمل عىل انشائه منذ الثمانينات؟ املواطن العربي البسيط ليست هذه
مسلئوليته ،وليست لديه قدرات دولة وال أجهزتها ..هذه هي مسئولية
رسلمية ملواقع سللطة وأجهزة قرار .املثقفون العلرب والكتاب لألمانة
التاريخية رفعوا الصوت وأرسلوا التنبيه وقاموا برسالة “الكلمة” ولكن
اين هي رسالة “الحركة” املطلوبة من النظام الرسمي العربي؟
هذا سؤال مستحق..

جتنب هذه األخطاء عند استخدام
معقم اليدين

منذ بداية أزمة جائحة كورونا يويص األطباء وخرباء الصحة باستخدام معقم
اليدين كخيار بديل للماء والصابون يف حال عدم توافرهما للوقاية من فريوس
كورونلا .إال أن هناك رشوطا ً يجب التقيد بها عند اسلتخدام معقمات اليدين
لتكلون فعالة يف الوقاية من الفريوس ،وفيما ييل أهلم األخطاء التي يرتبكها
الكثريون عند استخدام معقمات اليدين ،بحسب صحيفة هافينغتون بوست
األمريكية :عدم استخدام كمية كافية من املعقم/تويص مراكز السيطرة عىل
األمراض والوقاية منها يف الواليات املتحدة األمريكية باسلتخدام كمية كافية
ملن معقم اليدين ،ويقول الدكتور زيك ماكني من والية مينيسلوتا إن الخطأ
الشلائع األكثر خطورة الذي يرتكبه الكثريون عند استخدام معقم اليدين هو
عدم اسلتخدام ما يكفي منه .وأوضح الدكتور ماكني أن الطريقة الصحيحة
السلتخدام املعقم ،هي أن يغطي اليدين بالكامل ومن جميع الزوايا ،وال بأس
يف اسلتخدام كميلة فائضة عن الحاجة ملن املعقم ،فالزيلادة يف هذه الحالة
أفضل من النقصان ،ويجب فرك اليدين باملعقم بشكل جيد من راحتي الكفني
إىل ظهر اليدين وبني األصابع ملدة ال تقل عن  30 -20ثانية.

العراقـي

كـاريكـاتـير

نجدة بغداد تلقي القبض عىل متهمني بقضايا خمتلفة
وتضبط تاجر خمدات

بغداد  /املستقبل العراقي
القلت دوريات نجدة النهلروان القبض عىل متهم قام
باطلاق النار علىل منزل اقاربه بسلبب خاف عائيل،
مملا ادى اىل مقتل شلخص وجرح خمسلة من أفراد
العائللة ،وتم القبض عليله من قبل دوريلات النجدة
ضمن سليطرة عمار بن يارس ولدى تفتيش السليارة
عثلر بداخلها علىل بندقيتني نلوع كاشلنكوف ،وتم
تسليمه اىل الجهات املختصة الكمال التحقيق.

يف حني تمكنت دوريات نجدة الزهور من القاء القبض
عىل شلخص يحمل ادوية غري مرخصة ضمن منطقة
الحسينية ،جاء ذلك خال اجراء ممارسة أمنية ضمن
املنطقلة حيلث تم االشلتباه بعجلة نوع(كيلا بنكو)
ولدى اسلتيقافها وتفتيشها عثر بداخلها عىل ()125
علبلة ادوية مختلفة و( 60كارتونلة) بداخلها حبوب
مجهولة النوع عددها  220حبة) دون اوراق رسمية،
وتم تسلليم الشلخص مع املواد املضبوطلة اىل مركز
الرشطة اصوليا.

املتميزة
مسؤولة عراقية حتصل عىل جائزة املرأة العربية ّ

حصلت وكيللة وزارة التخطيط العراقية،
أزهار حسلني صاللح ،نقيب املهندسلني
العراقيلني ،علىل جائلزة امللرأة العربيلة
املتميّزة يف دورتها الجديدة يف حقل العمل
العام.
ويف بيان صحفي ،قالت املتحدثة الرسمية
باسم هيئة املرأة العربية ،رسل النعيمي،
إن « أزهار حسلني صالح هلي أول امرأة
عراقيلة تحصل عىل جائلزة املرأة العربية
املتميّلزة منذ علام  ،2004والتي تع ّد أهم
جائلزة عربية تقل ّدم للنسلاء املبدعات يف
ّ
وتنظم
حقول العملل والقيادة اإلداريلة،
بالتعاون مع جامعة الدول العربية».
وأضافلت النعيملي أن «لجنلة التحكيلم
أثنت بتقدير عال عىل مسرية وكيلة وزارة
التخطيلط يف نطاق الوظيفلة العمومية،
واللذي توّجتله بانتخابهلا كأول املرأة
تتلوىل منصلب نقيب املهندسلني يف تاريلخ العراق،
منلذ تأسليس النقابة علام  ،1959والتلي تض ّم يف
عضويتها أكثر من نصف مليون مهندس يف مختلف
التخصصات».
من جانبها ّ
عربت أزهار حسني صالح ،عن سعادتها
بهذا التكريم واعتربت أن «هذه الجائزة الرفيعة تع ّد

علامء يكشفون خطر ًا كبري ًا الرتداء الكاممة
اكلد علماء يف مستشلفى جامعلي أملاني إن
ارتداء الكمامة الطبية يؤثر عىل األداء البدني
للدى األصحلاء .وبينما يدور جلدل طويل يف
األوساط العلمية حول جدوى ارتداء الكمامة
الطبيلة ،توصللت دراسلة حديثله أجراهلا
باحثلون يف املستشلفى الجامعلي بايبزيلغ
األملانية ،إىل أن ارتداء الكمامة يقلل من قدرة
التحملل البدنية لدى األصحلاء .الخروج من
الحجلر الصحلي بالتدريج – إدخلال النظام
اإلجبلاري الرتلداء الكمامات الطبية بسلبب
كورونا يف موسلكو بدءا ملن  12مايو /أيار
 2020وبحسب موقع صوت أملانيا “دويتشه
فيلله” ،قلام العلملاء باختبلار نوعلني ملن
الكمامات الواقية ،وهي الكمامات الجراحية
العاديلة ،وكماملات  ،FFPوهلي التي تقوم

بتصفية الهواء من الغبار ويكثر استخدامها
بني الطواقم الطبيلة .ونقل املوقع عن مجلة
دير شبيغل األملانية ،قولها إن “العلماء قاموا
بإجلراء اختبلارات الجهلد للقللب والتنفس
للمشلاركني بالدراسلة ،أي قيلاس وظائلف

التنفلس والقللب أثنلاء الحركة علىل جهاز
امللي الريلايض أو ركوب الدراجلة الثابتة”.
وتابلع بأن الباحثني أجلروا هذا االختبار عىل
ً
رجلا ثاث ملرات ،األوىل بلدون كمامة،
12
والثانية بالكماملة الجراحية وأخريا ً بكمامة
 .FFPولفلت املوقلع إىل أن النتائلج أظهلرت
“أن الكماملة أعاقت عملية التنفس بشلكل
كبري لدى املشلاركني ،كما أثرت عىل الرسعة
القصلوى املمكلن الوصول لها علىل الدراجة
الثابتلة” .وأضافت “النتائلج أظهرت ،كذلك،
رسعلة حدوث حموضلة يف الدم عنلد القيام
بمجهود جسدي .كما أظهرت استبيانات قام
املشلاركون بتعبئتهلا أن ارتلداء كمامة عند
القيلام بمجهود بدني أثر سللبا ً عىل حالتهم
العامة وإحساسهم باالرتياح”.

رياح شمسية قادمة نحو االراض هذا األسبوع «تثري» عواصف شديدة!
قلال باحثون إن رياحا شمسلية تتجه نحو
األرض ،ملا قلد يلؤدي إىل حلدوث عواصف
شمسلية عىل كوكبنا ،حيلث وصفوا “مادة
غازية” ُطردت من الشلمس ،وهي يف مسار
تصادمي مع األرض.
ويعتقلد علملاء الفلك أن الرياح الشمسلية
يمكلن أن تصل يوم الخميلس  23يوليو ،أو

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

الجمعة  24يوليو ،بعد انطاقها من منطقة
يف الشمس بالقرب من خط االستواء.
وقلال موقلع طقلس الفضلاء (Space
 )Weatherاإللكروني“ :قد يرضب تيار من
الرياح الشمسية املجال املغناطييس لألرض
يف  24-23يوليلو .وتتدفق املادة الغازية من
ثقب استوائي يف الغاف الجوي للشمس .إنه

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

ليس ثقبا كبريا ،ولكن الغاز الناشئ قد يكون
كافيا إلثارة الشلفق القطبي عند وصوله إىل
األرض ،يف وقلت الحلق من هذا األسلبوع”.
ويمكلن أن يتسلبب تدفلق الجسليمات
الشمسلية يف حدوث الشلفق ،والتي تشمل
األضلواء الشلمالية – الشلفق القطبلي –
واألضواء الجنوبية – الشفق األسرايل.

07801969233
07901463050
07709670606

من أهم الجوائز التي تكرّم بها نساء العرب».
وأكدت االسلتمرار يف السلري بخطى حثيثة عىل هذا
النهلج ،ملواكبة التطلور التكنولوجي الحاصل بغية
تحقيق نمو وازدهار البلد.
وأشلارت إىل أن «هلذه الجائزة تأتلي تكريما لدور
امللرأة العراقيلة املتميّلز بالتطويلر والبنلاء يف ظل
الظروف التي تمر بها الباد».

للقرفة مفعول سحري
عىل صحة االنسان

ال يلزال العلملاء يكتشلفون يوما بعد آخلر فوائد جديلدة للتوابل لم تكن
معروفلة ملن قبلل ،وكان آخلر هلذه االكتشلافات التوصلل إىل مفعول
«سحري» للقرفة عىل صحة اإلنسان.
فقد أظهرت دراسلة جديدة أن تناول الكثري من القرفة يمكن أن يسلاعد
من يعانون ارتفاع مستويات السكر بالدم يف الوقاية من مرض السكري،
الذي يعاني منه مايني البرش حول العالم.
والقرفة من التوابل العطرية املأخوذة من لحاء أشلجار القرفة ،وتحسلن
التحكم يف نسبة السكر يف الدم يف مرحلة ما قبل اإلصابة بمرض السكري،
كما يمكن أن تبطئ تأثري املرض عىل الجسم.
وأجريت الدراسلة عىل  51مشلاركا تراوح أعمارهم بني  20و 70شخصا
ممن تظهر لديهم واحدة من  3مشكات محددة يف الجلوكوز أثناء الصيام.
وخضع املشاركون يف الدراسلة للمراقبة ملدة  12أسبوعا ،وقد توزعوا بني
املركلز الطبلي بجامعة «كيونغ هي» يف سلول بكوريلا الجنوبية ،ومركز
جوسلني للسكري بمدينة بوسطن يف والية ماساتشوستس األمريكية.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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