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      بغداد / المستقبل العراقي

تضغ�ط قوى وأحزاب س�نية عىل إص�دار »عفو 
عام« عن الس�جناء يف الس�جون العراقّية بحجة 
منع انتش�ار فاي�روس »كورون�ا«، وفيما يحذر 
خ�راء م�ن إط�اق رساء متورط�ن باإلره�اب 
عىل ذمة التحقيق، يش�كك خ�راء بالقانون من 
صاحي�ات رئييس الجمهورية والوزراء يف إصدار 
هكذا عفو. وطالب رئيس جبهة االنقاذ والتنمية 
اسامة النجيفي من مجلس النواب تعديل قانون 
العفو العام لدرئ ما س�ماه »كارثة تجاوز وباء 

كورونا للسجون واملعتقات«.
صفحت�ه  ع�ىل  تغري�دة  يف  النجيف�ي،  ووج�ه 
الش�خصية يف »توي�ر«، ش�كره وإمتنان�ه ل�� 
ولرئي�س  صال�ح  بره�م  الجمهوري�ة  »رئي�س 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي ولرئيس مجلس 
القض�اء االعىل فائ�ق زيدان لرسعة االس�تجابة 
من أجل إطاق رساح السجناء واملعتقلن«.ودعا 
النجيف�ي مجلس النواب اىل »تعديل قانون العفو 
العام 27لعام 2016 لدرء كارثة يمكن ان تصيب 
الس�جون واملعتق�ات عر جائح�ة كورونا التي 
س�تتجاوز قضبان الس�جون لتفتك باملجتمع«. 
وكانت اللجنة العليا للصحة والس�امة الوطنية 
يف  كش�فت  ق�د  »كورون�ا«  جائح�ة  ملكافح�ة 
اجتماعها األول يف 29 آذار برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء املستقيل عادل عبداملهدي عن عدة قرارات 
التي تدعم جهود مكافحة الوباء وتحد من خطر 
انتشاره بن ابناء الشعب العراقي، بينها دراسة 
اص�دار عفو عن الس�جناء واملوقوف�ن من غري 

مرتكبي الجرائم االرهابية والفساد.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الحكومة الس�ويدية أم�س االثنن أنها س�تطلب 
منحها س�لطات أوس�ع بش�كل مؤقت، ملواجهة فريوس 

كورونا املستجد، يف خطوة أثارت انتقادات املعارضة.
ول�م تتخذ الس�ويد اجراءات عزل اس�تثنائية كما يف بقية 
أرجاء أوروبا، لوقف انتشار الفريوس، بل عمدت إىل دعوة 
مواطنيها إىل التحيل باملس�ؤولية واتباع إرش�ادات التباعد 
االجتماعي. كما حظرت الحكومة كل تجمع يزيد عىل 50 

شخصا وزيارة دور رعاية املسنن.
واقرحت مرشوع قانون يعطيها صاحيات أكر لإلرشاف 
عىل تقيي�د التجمعات العامة أو إغ�اق األعمال التجارية 

من دون انتظار موافقة الرملان.
وقالت وزيرة الصحة لينا هالينغرين يف بيان إن »الس�ويد 

والعالم يف وضع خطري جراء فريوس كورونا«.
وأضافت »ن�رى حاجة للترصف برسعة إذا تطلب الوضع 

ذلك، فاألمر يتعلق يف النهاية بحماية حياة البرش«.
ويتوجب أن يمنح الرملان موافقته قبل أن يدخل الترشيع 

حيز التنفيذ.
وس�تمتد ف�رة الصاحي�ات الواس�عة تلك لثاثة أش�هر 
فحس�ب، لكن املعارضة أعربت عن خشيتها من القانون 
املق�رح. وقال ح�زب املحافظن أولف كريستنس�ون إن 
الحكوم�ة ل�م تواجه تأخ�ريات يف تنفيذ التداب�ري القائمة 

للحد من تفيش املرض.

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا تحال�ف الفت�ح بزعام�ة هادي 
العامري، أمس االثنن، القوات االمنية 
لحماية املنش�آت وال�رشكات العاملة 
فيها، بعد اس�تهداف رشكة هالرتون 
النفطية يف البرصة، فيما اعلنت خلية 
اإلعام األمني ان القوات األمنية تاحق 
مطلق�ي الصواريخ س�قطت بالقرب 

من موقع رشكة نفطية يف البرصة.
وق�ال تحال�ف الفت�ح يف بي�ان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، »تابعنا 

بقلق بالغ وامتعاض شديد األخبار التي 
تحدث�ت عن قيام مجموع�ة تخريبية 
النفطي������ة  منش�آتنا  باستهداف 
باس�تهدافها احدى الرشكات العاملة 

يف منطقة الرجسية بالبرصة«.
واض�اف »يف الوق�ت ال�ذي ندي�ن فيه 
هذه االعم�ال اإلجرامي�ة والتخريبية 
فادح�ة  ب�ارضار  تس�بب  الت�ي 
باالقتصادي العراقي وتدمرياً ممنهجا 
لخط�ط التنمي�ة وتطوي�ر الصناع�ة 
الن�����فطي�ة فانن�ا ندع�و االجهزة 
االمني�ة والجهات املختص�ة اىل اتخاذ 

كاف�ة التداب�ري واإلج�راءات الازم�ة 
لحماية الرشكات العاملة وتوفري بيئة 
آمن�ة لتط����وير ه�ذا القطاع املهم 
واملس�اس ومتابع�ة ه�ذه املحامي�ع 
اىل األرضار  ته�دف  الت�ي  التخريبي�ة 
العقوب�ات  أق�ى  وإن�زال  بالع�راق 
به�م«. بدوره�ا، اعلنت خلي�ة اإلعام 
تاح�ق  األمني�ة  الق�وات  ان  األمن�ي 
س�قطت  الصواري�خ  مطلق�����ي 
بالق�رب م�ن موق�ع رشك�ة نفطي�ة 
يف البرصة.وذك�رت الخلي�ة، يف بي�ان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 

منه، إن »الق�وات األمنية يف محافظة 
الب�رصة تاح����ق عن�ارص خارجة 
عن القانون أقدم�ت عىل إطاق ثاثة 
س�قطت  كاتيوش�ا  ن�وع  صواري�خ 
بالقرب من موقع رشكة )هالرتون( 
الرجس�ية«. منطق�ة  يف  النفطي�ة 

وأشارت إىل »العثور عىل منصة إطاق 
الصواريخ يف طريق الزبري - الش�عيبة 
وبداخله�ا 11 صاروخ�اً لم تطلق وقد 
جرى ابطالها وتفكيكها، ولم تس�جل 

اي خسائر تذكر«.
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التعليم تدعو االتصاالت لتوفري االنرتنيت جمانا
     بغداد / المستقبل العراقي 

دعت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس االثنني، وزارة االتصاالت 
اىل تقوي�ة خدم�ة االنرتن�ت وتوفريه�ا مجان�ا للمنص�ات االلكرتوني�ة 
املس�تخدمة يف التعلي�م االلكرتون�ي لطلبة الجامعات. وأك�دت الوزارة يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، بأنها »ارس�لت كتاباً رسمياً 
عن طريق دائرة املشاريع والتطوير اىل وزارة ورشكات االتصاالت لتقوية 
خدمة االنرتنت وتوفريها مجانا ان أمكن وذلك لعدم اثقال عوائل الطالب 
مادي�ا وكذل�ك ارس�لت فريق من قبله�ا للتباحث بش�أن ه�ذا املوضوع 
وتس�هيل العمل به«. واضافت »يأتي هذا بالتزامن مع اس�تمرار التعليم 
االلكرتوني للجامعات بمختلف املنصات والتطبيقات التي تتضمن رشح 
الدروس التعليمية للطلبة وذلك بس�بب التعطي�ل االضطراري للدوام اثر 

انتشار فايروس »كورونا« يف بلدنا وحفاظا عىل سالمتهم«.

      بغداد / المستقبل العراقي

تضغ�ط قوى وأحزاب س�نية ع�ىل إصدار »عف�و عام« 
عن الس�جناء يف الس�جون العراقّية بحجة منع انتش�ار 
فاي�روس »كورونا«، وفيما يحذر خرباء من إطالق رساء 
متورط�ني باإلرهاب ع�ىل ذمة التحقيق، يش�كك خرباء 
بالقانون من صالحيات رئي�ي الجمهورية والوزراء يف 

إصدار هكذا عفو.
وطالب رئيس جبهة االنقاذ والتنمية اسامة النجيفي من 
مجلس النواب تعديل قانون العفو العام لدرئ ما سماه 

»كارثة تجاوز وباء كورونا للسجون واملعتقالت«.
ووج�ه النجيفي، يف تغريدة عىل صفحته الش�خصية يف 
»تويرت«، ش�كره وإمتنانه ل� »رئيس الجمهورية برهم 
صالح ولرئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي ولرئيس 
مجلس القضاء االعىل فائق زيدان لرسعة االستجابة من 

أجل إطالق رساح السجناء واملعتقلني«.
ودع�ا النجيفي مجلس الن�واب اىل »تعديل قانون العفو 
الع�ام 27لع�ام 2016 ل�درء كارث�ة يمك�ن ان تصي�ب 
الس�جون واملعتقالت عرب جائحة كورونا التي ستتجاوز 

قضبان السجون لتفتك باملجتمع«.
وكانت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية ملكافحة 
جائحة »كورونا« قد كشفت يف اجتماعها األول يف 29 آذار 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء املستقيل عادل عبداملهدي 
عن عدة ق�رارات التي تدعم جهود مكافحة الوباء وتحد 
من خطر انتش�اره ب�ني ابناء الش�عب العراق�ي، بينها 
دراس�ة اصدار عفو ع�ن الس�جناء واملوقوفني من غري 

مرتكبي الجرائم االرهابية والفساد.
وأرس�لت االمانة العامة ملجلس ال�وزراء، االحد، توصية 
رئيس الوزراء بش�أن اصدار عفو خاص عىل املحكومني 
يف الس�جون كإج�راء وقائ�ي لتجن�ب انتش�ار فريوس 

»كورونا« املستجد يف البالد.
إال أن القوى السياسية الفاعلة يف املناطق املحّررة ترّوج 
ملقرتح إطالق رساح لجمي�ع املنحدرين من املناطق ذات 

الغالبية السنّية واملتورطني بعمليات إرهابية.
ويف ح�ال ال�روع بالعم�ل بق�رار العف�و، ف�إن القرار 
سيش�مل مئات املوقف�ني من تنظيم »داع�ش« الذين ال 
زال�وا قي�د التحقيق ولم يص�در حكم بحقه�م، وهو ما 

يعني بشمولهم بالعفو، بحسب ما يؤكد خرباء.
ويشكك بعض السياسيني بالقرارات القضائية الصادرة 
بح�ق املتورطني بجرائم إرهابية، وقال رئيس كتلة الحل 
النيابية محمد الكربويل ان يف تغريدة عىل »تويرت« إن »كل 

املحكومني بقضايا االرهاب هم ابرياء صدرت احكامهم 
يف فرتة االجتثاث الطائفي مع بعض االستثناءات«.

وأضاف »مبادرة العفو الخاص ليس�ت سوى ذر الرماد 

يف العيون لتربير الفش�ل الحكومي املتعمد يف حل قضية 
السجناء األبرياء«. بدوره، صعّد النائب السابق مشعان 
الجب�وري من الحدي�ث عن اإلفراج عن الس�جناء، وقال 

ان وزي�ر العدل بنكني ريكاني، اك�د ان اغلب املحكومني 
باالعدام بقضايا االرهاب ابرياء.

وق�ال الجب�وري، يف تغريدة ع�ىل »توي�رت«، »للطائفيني 
ومجامليه�م مم�ن ينعت�ون املطالب�ني بالعف�و الع�ام 
ب�)الدواعش( انقل ما قاله يل االخ الوزير بنگني ريكاني 
يوم كان يتوىل وزارة العدل يف حكومة عبد املهدي«، الفتا 
اىل ان االخ�ري اكد ان اغلبي�ة املحكومني باإلعدام بقضايا 

االرهاب ابرياء.
واشار اىل اننا »لن نتخىل عن السجناء االبرياء«.

ولم يرد ريكاني عىل إدعاء الجبوري.
إىل ذلك، حذر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة من 
اتخ�اذ قرارات غري مدروس�ة او مترسع�ة تفتح ثغرات 
خط�رية يف العفو الخاص عن جرائم ومجرمني تس�ببوا 
بتهديد االمن والنظام العام ونهب ورسقة اموال الشعب 

وما ماشابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة.
ودعا طعم�ة، يف بيان تلق�ى )عراقي 2٤( نس�خة منه، 
الجمي�ع اىل التذكري يف حجم الجهود والتضحيات الكبرية 
الت�ي بذلتها الق�وات األمنية بمختل�ف أصنافها لتقديم 

املجرمني للقضاء وانهاء خطرهم الشديد.
واض�اف »النتائج واآلث�ار االمني�ة واالجتماعية املرتتبة 
ع�ىل اية ثغرة تتضمنها قرارات العفو الخاص س�تكون 

واسعة ويصعب احتواؤها او تدارك مضاعفاتها«.
واكد ان »من يتجاوز تلك الضوابط واملحددات الدستورية 
والقانوني�ة ويعرض ام�ن املجتمع العراق�ي لالرباك او 
يقدم وس�يلة نج�اة لفاس�د وس�ارق لألم�وال العامة، 
فانه س�يقع تحت طائلة املس�اءلة واملحاسبة القانونية 

والتاريخية واملجتمعية«.
قانونياً، أك�د خرباء عدم قانونية صدور قرار من رئيي 

من الجمهورية والوزراء بشأن العفو.
وقال املستشار القانوني السابق لرئيس مجلس الوزراء 
فاضل جواد جشعمي إن »ما ورد يف كتاب االمانة العامة 
ملجلس الوزراء ال يشكل عفواً خاصاً وإنماً عفواً عاماً«، 
الفت�ًا إىل أن »العف�و الخاص يص�در بتوصية من رئيس 
مجلس ال�وزراء اىل رئي�س الجمهورية ويكون باالس�م 
الكام�ل وليس بش�كل عام وتص�در التوصية ألس�باب 
خاص�ة إنس�انية او أمني�ة او سياس�ية او اجتماعي�ة 

محددة يف التوصية«.
وتابع جشعمي قائالً »اما ما ورد يف كتاب االمانة العامة 
ه�ذا فهو عفو عام ويتطلب إلق�راره إصدار تريع من 
مجلس النواب وليس من صالحية رئيس مجلس الوزراء 

ورئيس الجمهورية ذلك«.

قوى شيعية قلقة من االفراج عن ارهابيني ومتورطني بالفساد.. وخرباء يشككون بصالحيات رئيسي اجلمهورية الوزراء بإصداره

خماوف من »عفو كورونا« عن املسجونني

العدد )2111(   7     نيسان    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

        بغداد / المستقبل العراقي

والدف�اع  االم�ن  لجن�ة  اعت�ربت 
النيابي�ة، أم�س االثنني، انس�حاب 
الق�وات االمريكي�ة م�ن قواعده�ا 
خط�ة جدي�دة إلع�ادة التموض�ع 
وحرصه�ا يف قاعدت�ي عني االس�د 
والحري�ر وتجهيزهم�ا بصواري�خ 
باتري�وت الدفاعية، مؤك�دة انه ال 
توجد اي نية لخروج االمريكان من 
العراق واالدعاء بانسحاب تدريجي 

مجرد كذبة كبرية.
س�عران  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  االعاجيب�ي 
إن »االمري�كان ل�م ول�ن يفك�روا 
باي انس�حاب من الع�راق لكونهم 
يعتقدون بان انس�حابهم س�يؤثر 
س�لبا عىل اس�رتاتيجيتهم املهيمنة 

عىل منطق�ة الرق االوس�ط وان 
املت�درج  باالنس�حاب  االدع�اءات 

ماهي، اال كذبة كبرية«.
واض�اف االعاجيب�ي، ان »عملي�ة 
الق�وات االمريكي�ة من  انس�حاب 
قواع�د القائ�م والقي�ارة وكركوك 
اج�راء  ه�و  والتاج�ي  والحباني�ة 
اح�رتازي م�ن الهجم�ات واع�ادة 
تموض�ع جدي�د لحماي�ة جنودهم 
وتوفري غطاء من صواريخ باتريوت 
الدفاعية ونرها يف قاعدتني فقط 

هما عني االسد وحرير يف أربيل«.
وكان النائ�ب ع�ن كتل�ة صادقون 
النيابي�ة س�عد ش�اكر ح�ذر م�ن 
اس�تخدام واش�نطن ألوراق ضغط 
جديدة عىل بعض الكتل السياس�ية 
لعدم انصياع قوى فصائل املقاومة 

لسياساتها “الخبيثة”.

االمن الربملانية عن انسحاب القوات االمريكية: 
»كذبة« وإعادة متوضع

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا تحال�ف الفتح بزعامة ه�ادي العامري، أمس 
االثنني، القوات االمنية لحماية املنشآت والركات 
العامل�ة فيه�ا، بع�د اس�تهداف رشك�ة هالربتون 
النفطية يف البرصة، فيما اعلنت خلية اإلعالم األمني 
ان القوات األمنية تالحق مطلقي الصواريخ سقطت 

بالقرب من موقع رشكة نفطية يف البرصة.
وقال تحالف الفتح يف بيان تلقت املستقبل العراقي 

نس�خة منه، »تابعن�ا بقلق بالغ وامتعاض ش�ديد 
األخبار الت�ي تحدثت عن قي�ام مجموعة تخريبية 
باس�تهداف منش�آتنا النفطي������ة باستهدافها 
اح�دى ال�ركات العامل�ة يف منطق�ة الربجس�ية 

بالبرصة«.
واض�اف »يف الوقت ال�ذي ندين فيه ه�ذه االعمال 
اإلجرامية والتخريبية التي تس�بب بارضار فادحة 
باالقتص�ادي العراق�ي وتدم�رياً ممنهج�ا لخطط 
التنمي�ة وتطوي�ر الصناع�ة الن�����فطي�ة فاننا 

ندعو االجهزة االمني�ة والجهات املختصة اىل اتخاذ 
كافة التدابري واإلجراءات الالزمة لحماية الركات 
العامل�ة وتوفري بيئة آمنة لتط����وير هذا القطاع 
املهم واملس�اس ومتابعة ه�ذه املحاميع التخريبية 
الت�ي ته�دف اىل األرضار بالع�راق وإن�زال أق�ى 

العقوبات بهم«.
بدوره�ا، اعلن�ت خلية اإلع�الم األمن�ي ان القوات 
األمني�ة تالح�ق مطلق�����ي الصواريخ س�قطت 

بالقرب من موقع رشكة نفطية يف البرصة.

وذكرت الخلية، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »القوات األمنية يف محافظة البرصة 
تالح����ق عنارص خارجة عن القانون أقدمت عىل 
إطالق ثالثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بالقرب 
من موق�ع رشكة )هالربت�ون( النفطية يف منطقة 
الربجسية«.وأش�ارت إىل »العثور عىل منصة إطالق 
الصواريخ يف طريق الزبري - الش�عيبة وبداخلها 11 
صاروخاً ل�م تطلق وقد جرى ابطاله�ا وتفكيكها، 

ولم تسجل اي خسائر تذكر«.

الفتح يدعو إىل محاية املنشآت النفطية والرشكات العاملة فيها
القوات أعلنت مالحقتها ملستهديف الشركات األجنبية

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت خلي�ة االزم�ة النيابي�ة اجتماعه�ا 
التاس�ع، أمس االثنني، برئاس�ة حسن كريم 
الكعبي النائ�ب االول لرئيس مجلس النواب، 
بحضور مقرر اللجنة جواد املوسوي ورؤساء 
لجان الصحة واملالية واالمن والدفاع النيابية 
وكام�ل اعضاء الخلي�ة ونائ�ب رئيس لجنة 
العم�ل والهج�رة واملهجرين الس�يد حس�ني 
ع�رب.  وخصص ه�ذا االجتماع الس�تضافة 
وزير الصحة جعفر ع�الوي والكادر املتقدم 

بال�وزارة، ووزير الهجرة نوف�ل بهاء يف لقاء 
منفص�ل اخر م�ن االجتم�اع، للوق�وف عىل 
االج�راءات والخطط واالس�تعدادات املتخذة 
للوزارتني ازاء فريوس كورونا.  واتفق الكعبي 
م�ع وزير الصح�ة عىل الب�دء بآلي�ة جديدة 
بالتنس�يق م�ع وزارت�ي النق�ل والخارجية 
الع�ادة م�ا تبق�ى م�ن الوافدي�ن والعالقني 
العراقي�ني يف دول الخ�ارج وتهيئ�ة وتوف�ري 
اماكن للحجر الصح�ي واملنزيل فور عودتهم 
عرب مط�ارات الب�الد، فيما ت�م تاكيد اطالق 
ووصول املنح الطارئة الخاصة بالتربعات اىل 

املحافظات تباعا. واستعرض عالوي والكادر 
الوزاري املوقف الوبائي والتخصيصات املالية 
املطلوب توفرها خالل الظرف الراهن، منوهاً 
اىل ان وج�ود وتعاون الخلية النيابية س�اهم 
بشكل كبري بدعم مهام عمل الخلية الوزارية 
55 واس�نادها منذ بداية ظهور وباء كورونا 
حتى اللحظة. وطالبت الخلية برئاسة الكعبي 
مجلس الوزراء ووزارة املالية برصف س�لفة 
مالي�ة »طارئ�ة« للمحافظات س�يما االكثر 
ت�ررا من الوباء، ع�ىل ان يتم تغطيتها من 
موازنة 2020 او التي تليها، داعية اىل االرساع 

باس�تكمال االجراءات النهائية لنقل االجهزة 
واملس�تلزمات الطبية الخاص�ة باملتربعني يف 
الصني اىل داخل البالد.  ودعت الخلية النيابية 
وزير الصح�ة للمبارشة بإطالق االس�تمارة 
واملعاه�د  الكلي�ات  لخريج�ي  االلكرتوني�ة 
الطبية، وتوفري املستلزمات الوقائية للكوادر 
الصحي�ة والطبية يف كافة انح�اء العراق.  يف 
سياق متصل، ناقشت خلية االزمة مع وزير 
الهجرة املشاكل التي تواجه النازحني ومنحة 
العودة وتوفري املواد واالحتياجات الرورية 

واالغاثية الطارئة اليهم. 

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا نقي�ب الصحفي�ني العراقيني مؤي�د الالمي إىل 
تقدي�م الدعم امل�ايل للصحف الورقي�ة التي توقفت 
بس�بب الحظر املف�روض للح�د من جراء انتش�ار 
فايروس »كورونا«، فيم�ا دعا األرسة الصحفية اىل 
عدم التنق�ل اال للرورات، وااللت�زام بالتوجيهات 
الحكومية. وطالب الالم�ي الحكومة بتقديم الدعم 
امل�ايل للصح�ف الورقية التي يعمل فيه�ا املئات من 

الصحفي�ني والعامل�ني الفنيني، الفت�ًا إىل أن جميع 
العامل�ني يف الصح�ف ه�م م�ن أصح�اب العوائل. 
وأش�ار الالمي إىل أن عىل مجلس الوزراء تخصيص 
مبلغ مايل للصحف الورقي�ة كرواتب للعاملني فيها 
والذين خدم�وا العراق كثرياً. يف غض�ون ذلك، وجه 
نقي�ب الصحفي�ني مؤي�د الالمي رس�الة اىل االرسة 
الصحفية بش�أن فايروس كورونا. وقال الالمي، يف 
رس�الة مصورة، ايه�ا الزم�الء يف االرسة الصحفية 
العراقي�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات أدعوك�م اليوم اىل 

تجنب خطر وباء فايروس كورونا. وأضاف الالمي، 
كما تعلمون الفايروس بدأ يفتك بالش�عوب، ودول 
ك�ربى ال تس�تطيع لغاي�ة اآلن ايق�اف خطورت�ه، 
فأوصيكم بعدم التنقل بش�كل دائ�م اال للرورات 
واخذ اس�اليب الوقاية الحقيقية، ولبس الكمامات. 
وتابع، ادعوكم ايضا اىل تثقيف املواطنني، وااللتزام 
ب�كل التوجيهات م�ن خلية األزم�ة ووزارة الصحة 
والدوائ�ر املعنية، مخاطبا اياه�م بالقول »حياتكم 

لدينا اهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائب ع�ن تحالف الفت�ح محمد 
كري�م، أمس االثن�ني، ان تحالف الفتح 
وخاصة كتلة صادقون النيابية ترفض 
الزريف يف سدة الحكم ولن تصوت له داخل 
الربمل�ان عند ط�رح كابينت�ه الوزارية، 
الفت�ا اىل ان هناك مواقف للزريف لم تكن 
ايجابية. وقال كريم يف ترصيح صحفي 
ان “تحال�ف الفت�ح لم يعل�ن اي تغيري 
يف موقف�ه بش�أن رفض تكلي�ف الزريف 
ووج�وده يف س�دة الحك�م خاص�ة ان 
التكليف لم يكن دستوريا”. واضاف ان 
“من املتوقع ان تكون الكتل السياسية 
الص�ف  اىل جان�ب  والكردي�ة  الس�نية 
الش�يعي، عىل اعتب�ار ان هناك موقف 
للكت�ل الش�يعية عند رف�ض عالوي يف 
رئاسة الوزراء وبالتايل ينبغي ان يكون 
التعامل باملثل يف موقف الش�يعة اتجاه 
ال�زريف”. وب�ني ان “االغلبية الش�يعية 
وخاصة كتلة صادقون النيابية ترفض 
التصويت للزريف يف ح�ال طرح كابينته 
داخل الربملان، بسبب مجموعة مواقف 

الزريف التي لم تكن ايجابية”.

خلية االزمة الربملانية تطالب املالية برصف سلفة طارئة للمحافظات االكثر ترضرًا من »كورونا«

نقيب الصحفيني يطالب احلكومة بتقديم »دعم مايل« للصحف الورقية لترضرها من احلظر

الكعيب استضاف وزيري الصحة واهلجرة لوضع خارطة طريق للفرتة املقبلة

وجه رسالة اىل االسرة الصحفية وطالب الصحفيني بعدم التنقل إال للضرورة

نائب عن الفتح: 
نرفض الزريف ولن نصوت 

له داخل الربملان

        بغداد / المستقبل العراقي

ترأس نائب رئيس الوزراء للش�ؤون االقتصادية وزير املالية فؤاد حس�ني، 
أمس االثنني، الجلسة السادسة الجتماع املجلس الوزاري لالقتصاد.

وتمت الجلس�ة بحض�ور كل م�ن وزراء التخطي�ط والتج�ارة والصناعة 
واملع�ادن والزراعة والعم�ل والش�ؤون االجتماعية واألم�ني العام ملجلس 
الوزراء ونائب محافظ البنك املركزي العراقي ومستش�اري رئيس الوزراء 
ووكالء وزارات املالي�ة والتخطي�ط والنفط كما اس�تضاف املجلس مدراء 

عامني يف وزارتي التجارة والعمل والشؤون االجتماعية.
وج�رى خالل الجلس�ة بحث جهود مكافحة وباء فاي�روس كورونا والحد 

من خطر انتشاره.
كما تم دراس�ة مجموعة من اآلليات والحلول بش�أن تأثري أزمة انخفاض 
أسعار النفط يف األسواق العاملية عىل الوضع االقتصادي واالجتماعي للبلد 
واتخاذ التدابري الالزمة بش�أن حماية املس�توى املعايش للمواطنني وكذلك 

إيجاد بدائل تدعم املوازنة العامة للدولة
كم�ا تدارس املجل�س آلية تقديم املنح�ة املالية للمواطن�ني الذين ترروا 
جراء من�ع التجوال من أصحاب الدخل املح�دود وتوزيع مفردات البطاقة 
التمويني�ة ب�أرسع وق�ت وتذليل كاف�ة العقب�ات التي تواجهه�ا وتقديم 
توصيات�ه ملجل�س الوزراء كما أش�اد املجل�س بالجهود املبذول�ة يف توفري 
املحاصي�ل الزراعية يف األس�واق وكذلك جهود توف�ري مخرجات املنتوجات 
الحيوانية من الدجاج وبيض املائدة وتعاون املزارعني والفالحني يف الحفاظ 
عىل أس�عار تلك املواد. وتم اتخاذ مجموعة م�ن القرارات والتوصيات التي 

تصب يف خدمة املواطنني وخاصة ذوي الدخل املحدود والكسبة.

املجلس الوزاري لالقتصاد يبحث جهود
 مكافحة فايروس »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان يف مكتبه 
ممثلة االمني العام لألمم املتحدة جنني بالسخارت.

وق�ال بيان ملجس القضاء األعىل وتلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه رئيس مجل�س القضاء األعىل القايض فائق زيدان اس�تقبل يف 

مكتبه ممثلة االمني العام لألمم املتحدة جنني بالسخارت.
وأش�ار البيان إىل القايض زي�دان بحث مع بالس�خارت الدعم الذي 
تقدمه األمم املتحدة يف سبيل التخفيف من مخاطر انتشار فايروس 

كورونا يف السجون ومراكز التوقيف.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف النائب عن كتلة سائرون الربملانية، عيل سعدون الالمي، االثنني )06 
نيس�ان 2020(، موقف تحالفه من التصويت عىل حكومة املكلف برئاسة 

الوزراء، عدنان الزريف، يف جلسة منح الثقة.
وق�ال الالمي يف حديث ل� )بغداد اليوم(، إن » تحالف س�ائرون س�يصوت 
ملن�ح الثقة بكامل نواب�ه لحكومة الزريف املرتقبة«، مش�رياً إىل أنه »اليوجد 

انفراد يف الرأي بشأن تمرير حكومة املكلف برئاسة الوزراء«.
وأض�اف، أن »تحالف س�ائرون يرى أن�ه من الروري اختيار ش�خصية 
تق�وم بمه�ام رئيس الوزراء وتتح�رك بكافة الصالحي�ات يف ظل الظروف 

الحالية التي يمر بها العراق«.

رئيس جملس القضاء يبحث مع مبعوثة 
»يونامي« ختفيف خماطر »كورونا«

حتالف سائرون سيصوت بكامل نوابـه 
لصالح الزريف إذا عقدت جلسة منح الثقة

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر وزير صحة اقليم كردس�تان 
سامان الربزنجي، أمس االثنني، من 
خطر محدق باالقليم جراء اتس�اع 

تفيش فريوس كورنا املستجد.
وقال الوزي�ر يف ترصيح نره عىل 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، ان 
»اقليم كردستان يواجه خطرا كبريا 

وكارث�ة انس�انية«. وكان�ت وزارة 
الصح�ة يف إقليم كردس�تان أعلنت 
تسجيل ٤1 إصابة جديدة بفريوس 
كورونا يف أربي�ل، لتكون الحصيلة 
األعىل من نوعها يف املحافظة خالل 
يوم واحد. وبهذا يبلغ عدد املصابني 
بفريوس كورونا يف إقليم كردستان 
حت�ى اآلن 277 مصاب�اً بينهم 88 

حالة شفاء و3 وفيات.

وزير صحة اإلقليم: كردستان يواجه 
كارثة انسانية

بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مجل�س القض�اء االع�ىل، 
أمس االثنني، أن محاكم التحقيق 
اتخذت القرارات املناس�بة لتقليل 

عدد املوقوفني.
وق�ال املركز االعالم�ي يف املجلس 

يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، إن »محاكم التحقيق 
بتوجيه�ات  وعم�اًل  املختص�ة 
مجل�س القضاء االعىل بخصوص 
اثن�اء ف�رتة  ال�دوام االس�تثنائي 
الحظ�ر وبغية الحد م�ن مخاطر 
انتش�ار فاي�روس كورون�ا فق�د 

اطلق�ت رساح )1636( موقوف�ا 
عىل ذمة التحقيق بجرائم مختلفة 
بكفال�ة ». وأض�اف البي�ان »كما 
قررت االفراج عن )٤72( موقوفا 
لعدم كفاية االدلة بحقهم اضافة 
اىل اط�الق رساح بكفالة )1568( 

مخالفا لحظر التجوال«.

القضاء: حماكم التحقيق تتخذ القرارات املناسبة لتقليل عدد املوقوفني
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    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الزراعة صالح الحسني أن الخطط الزراعية 
املس�تقبلية س�تمكن العراق من تص�در دول املنطقة 
باإلنت�اج الزراع�ي بع�د األس�س العلمي�ة الت�ي ت�م 
اعتمادها واألهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من 
خالل التعامل م�ع القطاع الزراعي وبش�قيه النباتي 

والحيواني.
وذك�ر بيان ل�وزارة الزراعة ان: وزي�ر الزراعة صالح 
الحس�ني عقد اجتماعا مهما لعدد من املدراء العامني 
للدوائ�ر والرشكات بحض�ور الوكي�ل اإلداري للوزارة 

مهدي س�هر الجب�وري ومستش�ار ال�وزارة الدكتور 
مه�دي ضم�د القي�ي مؤك�دا أن الخط�ط الزراعية 
املس�تقبلية س�تمكن العراق من تص�در دول املنطقة 
باإلنت�اج الزراع�ي بع�د األس�س العلمي�ة الت�ي ت�م 
اعتمادها واألهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من 
خالل التعامل م�ع القطاع الزراعي وبش�قيه النباتي 

والحيواني.
وبحث الحس�ني عدة مح�اور مهمة خ�الل االجتماع 
تركزت عىل مراجعة أبواب الدعم للدوائر والرشكات بما 
ينعك�س عىل الخدمة املقدمة للفالحني واملزارعني بعد 
تأخر إقرار املوازنة ودعم منتجي الثروة الحيوانية بغية 

زيادة اإلنتاج وتس�هيل انسيابية تسويق تلك املنتجات 
للمواطن�ني ، وتس�ليط الضوء عىل عم�ل دائرة وقاية 
املزروعات وتزويدها باملبي�دات الفعالة واملأخوذة من 
مصادر موثوقة ملكافحة االفات الزراعية واالس�تعداد 
للحم�الت املقبل�ة ، فضال ع�ن التعرف ع�ن كثب عىل 
ط�رق حماية الث�روة الحيوانية م�ن األمراض وتوفري 
العالجات واملبال�غ الالزمة لدائرة البيطرة واحتياجات 
املستش�فيات البيطرية املنترشة يف املحافظات، كم تم 
االس�تماع لالراء املتعلقة بتحديد كميات أسمدة الداب 
واليوريا وحس�ب حاجة كل محصول واعتماد اسلوب 
التنظيم يف تخصيص تلك األسمدة ، كما تم التطرق إىل 

محور األعالف وكس�بة فول الصوي�ا والذرة الصفراء 
إليجاد أفضل الطرق يف تحديد حاجة الثروة الحيوانية 
م�ن تلك األعالف مع األخذ بنظ�ر االعتبار الرتكيز عىل 
توف�ري الدع�م للمحاصي�ل االس�رتاتيجية واملحاصيل 
البس�تنية والخ�ر للحف�اظ ع�ىل التق�دم الحاصل 
بنس�ب االنتاج الزراعي الذي تشهده البالد رغم حظر 
التجوال وأزمة فايروس كورونا فاملالحظ هو استقرار 

األسعار والتي تعد مناسبة للمستهلك ».
واكد الحس�ني عىل مواصل�ة العم�ل الزراعي وتوفري 
املس�تلزمات للفالح�ني م�ن أس�مدة وب�ذور ومكننة 

زراعية بغية توفري ودعم املنتج املحيل.

وزير الزراعة: خططنا املستقبلية ستمكن العراق من تصدر دول املنطقة باإلنتاج الزراعي

    بغداد/ المستقبل العراقي

تمكن�ت الف�رق البحثي�ة والعلمي�ة التابعة 
لخلي�ة االزم�ة يف جامعة الب�رة من توفري 
الوس�ط الناقل املصنع واملنت�ج يف مختربات 
كلية الصيدلة بالجامعة للمؤسسات الصحية 

يف ست محافظات.
وق�ال عمي�د كلي�ة الصيدل�ة الدكت�ور فالح 

حس�ن رشي إن كليت�ه تمكن�ت م�ن توفري 
٢٠٠٠ وسط ناقل و٤٠٠٠ سواب للمؤسسات 
الصحي�ة يف س�ت محافظ�ات عراقي�ة هي 
البرة والقادسية وذي قار وواسط وكربالء 

واملثنى.
واضاف ان الكلية س�لمت 3٠٠ وس�ط ناقل 
و6٠٠ س�واب لدائ�رة صحة ذي ق�ار و٤٠٠ 
وسط ناقل و8٠٠ سواب لصحة املثنى و٢٠٠ 

وس�ط و٤٠٠ س�واب لصحة كربالء املقدسة 
و3٠٠ وسط ناقل و6٠٠ سواب لدائرة صحة 
واس�ط فض�ال ع�ن تس�ليم مديري�ة صحة 
البرة ب 17٠٠ وس�ط ناقل و٤٠٠٠ سواب 

طبي.
وتاب�ع ان الكلي�ة لديها خط�ة توزيع 5٠٠٠ 
االف وس�ط ناق�ل و1٠ االف س�واب اخ�رى 

طبي خالل املدة املقبلة.

جامعة البرصة تتمكن من توفري الوسط الناقل لفريوس 
»كورونا« للمؤسسات الصحية

    بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير االتص�االت الدكتور نعيم ثجيل 
الربيعي إن الرشكة العامة للربيد والتوفري 

مندثرة.
وأك�د يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، أن الرشكة بعيدة عن دورها 
الطبيع�ي يف س�ائر ال�دول، وينبغ�ي أن 
تك�ون له�ا مكاتب أو دوائ�ر تابعة يف كل 
منطق�ة وأن تق�دم تلك املكات�ب خدمات 
أن الرشك�ة  إىل  للن�اس. وأش�ار  عدي�دة 
يجب أن تس�لم الرواتب وتسديد الفواتري 
مث�ل الكهرباء وغريها، مبين�ا أن »وزارة 
االتص�االت عمل�ت ع�ىل تفعي�ل الربي�د، 
افتت�اح مكات�ب  واس�تكمال متطلب�ات 

للربيد داخل بغداد«.
واوض�ح أن »الخدم�ات التي س�تقدمها 
هذه املكاتب تتعلق بالتسوق االلكرتوني 
تكث�ف  وال�وزارة  البضائ�ع،  وتوصي�ل 
الربي�د  دائ�رة  لدع�م  حالي�اً،  جهوده�ا 

واالرتق�اء بواقعه�ا«، الفت�ا اىل أن »هذه 
الرشك�ة حالي�ا تع�د االضعف م�ن حيث 

االيرادات والرواتب والحوافز«.
واش�ار الربيع�ي إىل ان ت�م اع�ادة العمل 
بالرشكة بما فيه التوفري وجعله الكرتونياً، 
ت  فإن املوقف س�يتغري«، منوهاً بأنه »تمَّ
متطلبات افتتاح مركز معلومات ومرافق 
كامل�ة، لعم�ل التج�ارة االلكرتوني�ة من 

خالل الربيد«.

وزير االتصاالت: رشكة الربيد والتوفري االضعف 
من حيث االيرادات والرواتب

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أطلق�ت دائ�رة االس�تثمار والتمويل الذات�ي يف وزارة 
الش�باب والرياضة، أمس االثنني، بالتعاون مع دائرة 
الرعاي�ة العلمية، الناف�ذة االلكرتوني�ة للتواصل عرب 

االنرتنيت. 
وقال مدير عام الدائرة عيل شمس الدين، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه »تنفيذا لتوجيهات 
وزير الش�باب والرياضة احمد ري�اض، وخلية األزمة 
بوجوب تقديم أفضل الخدمات يف هذا الظرف الصعب 
وتطبيق الحظر الوبائي جراء انتشار وباء كورونا، فقد 
رشعت الدائ�رة بإطالق الناف�ذة االلكرتونية للتواصل 
عرب االنرتنيت وديمومة العمل عن بعد من خالل تقديم 
الخدمات املميزة عرب هذه النافذة التي ستكون حلقة 
الوصل بني الدائ�رة واملواطن«.وأض�اف ان »موظفي 
دائرة االستثمار والتمويل الذاتي سيتكفلون باإلجابة 
عن األس�ئلة واالستفس�ارات التي ترده�م عن طريق 
النافذة االلكرتونية من املواطنني أو املستثمرين بشأن 
إي معامل�ة أو إجراء، وس�يتم إدراج ه�ذه املعلومات 
الكرتونيا ومن ثم تهيئة األجوبة خالل مدة ال تزيد عن 
7٢ ساعة لتكون يف متناول املواطن أو املستثمر«.وبني 
مدير عام دائرة االستثمار والتمويل الذاتي ان »الهدف 
م�ن اس�تحداث ه�ذه الناف�ذة التخفي�ف ع�ن كاهل 
املواطن أو املس�تثمر بس�بب تطبيق الحظ�ر الوقائي 
وعدم إمكانية التواصل بشكل مبارش يف مقر الدائرة«.

وتابع »ارتأينا أن تكون هذه النافذة هي قناة للتواصل 
وتقديم أفضل الخدمات عن مهام الدائرة التي تختص 
يف استثمار املش�اريع الشبابية والرياضية، فضال عن 
تطوي�ر حزمة من الخدم�ات االلكرتوني�ة الحكومية 
والرتكي�ز عىل ن�رش ثقافة الخدمة املتميزة وتبس�يط 
اإلج�راءات عرب ناف�ذة موحدة للخدمات ع�رب البوابة 
االلكرتوني�ة، وتفعي�ل برنامج الحكوم�ة اإللكرتونية 
مع تبني أس�اليب التحول الشامل يف تطبيق الحكومة 
االلكرتونية، وتقديم الخدمات املتطورة لرفع مستوى 

كفاءة العمل«.

وزارة الشباب تطلق نافذة 
الكرتونية للتواصل 

مع املستثمرين واملواطنني

    النجف / المستقبل العراقي

استقبل محافظ النجف األرشف رئيس خلية األزمة لؤي اليارسي 
الس�فري الصيني يف العراق ومجموعة من الخ�رباء الصينني أثناء 
زيارته�م اىل دائرة صحة النجف وبحضور مدي�ر الدائرة الدكتور 
رضوان الكندي وعدد أعضاء مجلس النواب عن املحافظة ونقيب 

االطباء وعدد من االطباء االختصاص يف املحافظة. 
املحاف�ظ رح�ب بالضيوف الكرام واس�تعرض أهم م�ا قامت به 
الحكوم�ة املحلية وخلية االزمة من االج�راءات الوقائية ملكافحة 
فاي�روس كورونا والجهود الكبرية ألطب�اء واختصاصات النجف 

امليدانية للحد من انتشار الفايروس.
وق�ال اليارسي يف تريح له ان محافظ�ة النجف األرشف كانت 
متميزة باالجراءات الصحية املتبعة وهذا بإشادة املختصني كون 
كوادرن�ا البطلة تعاىف ع�ىل أياديهم قرابة ٩٠ ش�خصا لغاية هذا 
اليوم وهم يواصلون الليل بالنهار من أجل تعايف بقية املصابني. 

مضيفا ان هذا اللقاء س�يزيد من الخ�ربات الصحية لدى كوادرنا 
البطلة كون التجربة الصينية كانت مميزة وهذا ما نطمح اليه يف 

النجف ألن نكون مواكبني للتطور لحظة بلحظة.  
وحر اللقاء أطباء االختصاص لردهات العزل وردهات الحميات 
وتم اطالع الس�ادة الضيوف عىل اجراءاته�م الصحية والطبية يف 

املحافظة.

حمافظ النجف يستقبل السفري الصيني ملناقشة 
التجربة الصينية يف مكافحة »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

س�جلت املراص�د الزلزالية ل�وزارة النق�ل العراقية أم�س اإلثنني 
ح�دوث هزة أرضية عن�د الس�اعة 1٠،56،36 بالتوقيت املحيل يف 

قضاء كالر محافظة السليمانية.
وبين�ت املراصد ان قوتها بلغ�ت )٤،1( درجة عىل مقياس رخرت، 
مشرية وإىل أنه قد شعر بها املواطنني شعور  قويا يف جنوب قضاء 
خانق�ني وكالر وبعض مناطق أطراف منطقة كفري القريبة من 

حدوث الهزة .
وتاب�ع التقرير »نهي�ب باملواطنني الكرام بأخ�ذ الحيطة والحذر 
واالبتعاد عن اإلشاعات واألخبار الكاذبة،منوه، اإللتزام بالوصايا 
الزلزالي�ة والص�ادرة من الهيئ�ة العامة لالن�واء الجوية والرصد 

الزلزايل«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رشكة صناعة األدوية واملستلزمات الطبية يف سامراء 
»SDI«، أمس االثنني، عن طرح مس�تحرات عالج مرض 
فريوس كورونا يف الصيدليات األس�بوع املقبل، مش�رية اىل 

تربعها بإنتاجها األول من عالج الوباء لوزارة الصحة.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة الصيدالن�ي عب�د الحمي�د عبد 
الرحمن الس�الم يف بيان، إن الرشكة س�تطرح مس�تحر 
)ازثرومايس�ني( إىل املذاخ�ر والصيدليات املحلية األس�بوع 

املقبل«.
وأضاف، ان »الوجبة األوىل من املس�تحر سيتم تسليمها 
عن طري�ق خليه األزمة اىل وزارة الصح�ة - وبواقع ٤٠5٠ 
باكيت تربعا من الرشكة لعالج مرىض الفريوس وبالتعاون 

مع مكتب االكليل وكيل الرشكة لهذا املستحر«.
وكان وكي�ل وزارة الصناع�ة واملع�ادن لش�ؤون التخطيط 
معتص��م النعيم�ي وخالل ترؤس�ه أمس األح�د اإلجتماع 
الثاني لخلية األزمة املش�كلة يف ال�وزارة أعلن إنتاج الوجبة 
االوىل من مس�تحر }االزثرومايس�ني{ املستخدم يف عالج 
م�رىض فاي�روس كورون�ا والت�ربع به�ا إىل وزارة الصحة 
وتصني�ع نم�وذج لبواب�ات التعقي�م ضمن جه�ود الوزارة 
يف تأم�ني احتياج�ات ومتطلب�ات البل�د ملنع أنتش�ار وباء 

كورونا«.
األدوي�ة  لصناع�ة  العام�ة  الرشك�ة  »قي�ام  اىل  وأش�ار 
واملس�تلزمات الطبي�ة يف س�امراء بإنتاج بح�دود }٤5٠٠{ 
عب�وة م�ن مس�تحر }االزثرومايس�ني{ ا وإنت�اج وجبة 
بحثية لحبوب الكلوركوين الذي يستخدم أيضاً يف عالج هذا 

املرض«.
يش�ار اىل ان وزارة الصحة أعلنت أمس تس�جيل 83 إصابة 
جدي�دة لريتف�ع مجم�وع اإلصاب�ات اىل ٩61، ومجم�وع 

الوفيات 61 حالة ومجموع حاالت الشفاء اىل ٢7٩.

النقل تسجل حدوث هزة أرضية بقوة »4،1« 
درجة يف قضاء كالر السليامنية 

أدوية سامراء ترشع بإيصال مستحرض عالج 
»كورونا« إىل الصيدليات

    بغداد/ المستقبل العراقي

توع�دت وزارة العمل، أم�س االثنني، باتخاذ االجراءات القانوني�ة بحق الرشكات االهلية 
التي تقطع الرواتب وترسح موظفيها. 

وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »دائ�رة العمل والتدريب 
املهن�ي يف وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية اس�تقبلت عددا من ش�كاوى العاملني يف 
القطاع الخاص«، مبينة ان »الدائرة حددت الرقم )٠77٢76٤3٠٠8( الستقبال الشكاوى 

واالستفسارات من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة عرا«.
واضاف�ت »وردت ش�كاوى اىل الدائرة بخص�وص قيام بعض القطاع�ات االهلية بقطع 
رواتب العمال وترسيحهم«، مشرية اىل انها »ستقوم الدائرة باتباع كافة الطرق القانونية 

بحق الرشكات املخالفة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العامة للكمارك أمس االثنني 
عن تمكن الس�لطة الكمركي�ة يف كمرك ام 
ق�ر الش�مايل  و بالتع�اون م�ع الجهات 
املين�اء م�ن ضب�ط  يف  العامل�ة  الس�اندة 
براد يحت�وي ادوية برشية متج�اوزة مدة 
الصالحي�ة مع علب ادوي�ة فارغة مخالفة 
لضوابط  وتعليمات االسترياد .وبينت الهيئة 
ان االرسالية متجاوزة ال اكثر من ثلثي مدة 
الصالحية وهو ما يخالف ضوابط استرياد 
األدوية فيما اشارت اىل ضبطها علب ادوية 
فارغة بذات الرباد تستخدم للغش الصناعي.

حيث ت�م اتخاذ اإلج�راءات القانونية بحق 
املخالف�ة وحس�ب قان�ون الكم�ارك رق�م 
٢3 لس�نة 1٩8٤ الناف�ذ. واش�ادت الهيئة 

بالجهود الت�ي يبذلها موظفيه�ا يف املراكز 
البحري�ة يف كم�ارك املنطق�ة الجنوبي�ة يف 
ظل الظ�رف الحايل وحرصه�م عىل ايصال 
املواد الغذائية ومفردات البطاقة التموينية 
وكذل�ك امل�واد واملس�تلزمات الطبية ومواد 
تعقيم املياه وغريها من الس�لع الرورية 

التي يحتاجها البلد.

العمل: سنتخذ االجراءات بحق الرشكات االهلية 
التي تقطع الرواتب وترسح موظفيها

الكامرك تضبط ادوية برشية متجاوزة مدة 
الصالحية وعلب ادوية فارغة يف ام قرص الشاميل

رشكتا النقل الربي والبحري تناقشان اإلرساع 
بنقل مواد البطاقة التموينية اىل خمازن التجارة

وقعا يف قبضة رجال مكافحة اجرام بغداد.. 
بعد ان قاما ببيع طفلهام وتسجيل اخبار بخطفه

    بغداد / المستقبل العراقي

ناق�ش مدير عام الرشكة العامة للنقل الربي مرتىض كريم الش�حماني مع 
مدير عام النقل البحري محيي الدين اإلمارة اإلرساع بتحميل أسطول النقل 
ال�ربي بمواد البطاق�ة التموينية لضم�ان وصولها اىل مخ�ازن املحافظات 

بوقت قيايس وتوزيعها عىل املواطنني.
وقال الش�حماني إن من أولوي�ات عمل رشكتنا هو نقل مف�ردات البطاقة 
التموينية لحساب وزارة التجارة من موانئ العراق لغرص إيصالها بالرسعة 

املمكنة اىل مخازن الوزارة لتوزيعها عىل العائلة العراقية .
وأض�اف زرنا ميناء أم ق�ر الجنوبي ملتابعة تفريغ الباخرة املحملة ب� 3٠ 
الف طن بم�ادة الرز الفيتنام�ي )Serenity( لصال�ح وزارة التجارة ضمن 

مفردات البطاقة التموينية .
وأك�د ان أس�طول النق�ل الربي يعمل لي�ل نهار عىل نقل حم�والت مفردات 
البطاق�ة التموينية لصالح وزارة التجارة وتوزيعھا عىل مخازن املحافظات 

بموجب الخطط املرسومة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تمكنت قوة من مكتب )الش�عب( 
يف مديري�ة مكافحة اج�رام بغداد 
التابعة اىل وكالة الوزارة لش�ؤون 
الرشط�ة يف وزارة الداخلي�ة م�ن 
الق�اء القبض عىل ارب�ع متهمني 
وهم رج�الن وامرأت�ان حيث قام 
وال�دا احد االطف�ال الذي يبلغ من 
العم�ر )5اش�هر( ببيع�ه الم�رأة 
اخرى عن طريق احد االش�خاص 
بمبل�غ )خمس�مائة ال�ف دين�ار 
عراقي( وبعد فرتة ارادا اسرتجاعه 

منه�ا اال انه�ا رفض�ت فم�ا كان 
بتس�جيل  قام�ا  ان  اال  منهم�ا 
اخب�ار بخطف�ه وعن�د التحقي�ق 
معهم�ا والتعامل بمهني�ة عالية 
م�ن قب�ل كادر مكت�ب مكافحة 
اجرام الش�عب اعرتفا ببيعه ، وتم 
تدوي�ن اق�وال املتهم�ني االربع�ة 
وع�رض االوراق التحقيقي�ة عىل 
الس�يد قايض التحقي�ق املختص 
وق�رر توقيفهم وفق احكام املادة 
)5( م�ن قان�ون االتج�ار بالبرش 
القانونية  وتم اتخ�اذ االج�راءات 

واحالتهم اىل املحكمة املختصة.

العيداني أعلن تسجيل 9 اصابات جديدة ومتاثل 10 حاالت للشفاء

برعاية حمافظ البرصة.. مجعية البحوث تطلق مبادرة لكبح مجاح »كورونا« بثالثة حماور
أمانة بغداد تعلن عن خطتها لنرش 
»٣« ماليني نبتة يف عموم العاصمة

    البصرة / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ البرة اس�عد العيداني، أمس 
االثنني، تس�جيل ٩ إصاب�ات جديدة بفريوس 

كورونا وتماثل 1٠ حاالت للشفاء. 
العيدان�ي يف بي�ان مقتض�ب، تلق�ت  وق�ال 
ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
»املحافظة شهدت تسجيل ٩ إصابات جديدة 
بفريوس كورونا وش�فاء 1٠ حاالت اخرى«.

وأعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ي�وم امس 
األحد، تس�جيل 83 إصابة جدي�دة و5 وفيات 

بفريوس كورونا يف عموم البالد.
بدوره�ا، أطلقت الجمعي�ة العراقية للبحوث 
والدراس�ات الطبية بالتنس�يق والتعاون مع 
دائ�رة صحة الب�رة خالل مؤتم�ر صحفي 
املبادرة البحثية حول جائحة كورونا )كوفيد 
1٩( بحضور عضو الهيئ�ة اإلدارية للجمعية 
ونائ�ب محاف�ظ الب�رة الدكت�ور رضغام 

االجودي ومدي�ر عام صح�ة املحافظة وعدد 
من األطباء والباحثني .وقال مسؤول العالقات 
واإلع�الم يف الجمعية الدكتور وائل الش�هابي 
»تأتي هذه املبادرة يف إطار تنفيذ بنود مذكرة 
التع�اون بني دائرة صحة الب�رة والجمعية 

العراقي�ة للبح�وث والدراس�ات الطبية التي 
وقعت مطل�ع هذا العام ولغ�رض تفعيلها يف 
هذا الظرف بالذات بس�بب انتش�ار فايروس 
كورون�ا املس�تجد والذي يحتاج من�ا كأطباء 
وباحث�ني للوص�ول اىل طرق علمي�ة وبحثية 

للحد من انتشار هذا الوباء العاملي الخطري.
وأضاف »من واجبنا الوطني واإلنساني أطلقت 
الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية 
بالتع�اون مع دائرة صحة الب�رة مبادرتها 
البحثية الرائدة والشاملة للبحوث والدراسات 
الطبي�ة يف جائح�ة فريوس كورونا املس�تجد 
)كوفي�د1٩( ب�إدارة فري�ق بحثي ض�م أبرز 
أساتذة الطب يف محافظة البرة » بمشاركة 
أكثر من ٤٠ بحثاً ودراس�ة علمي�ة.« تناولت 
كاف�ة جوان�ب الوقاية والعالج والتش�خيص 
لهذا الوب�اء كبداية أولية لالنطالق اىل الفضاء 
الوطني والدويل والتشارك املعلوماتي والبحثي 
بني جميع املراكز البحثي�ة الوطنية والعاملية 
لكب�ح جماح هذه الجائحة والوصول الفضل 
ط�رق الوقاية والتش�خيص والعالج .وأش�ار 
الش�هابي اىل ان�ه ت�م االتفاق م�ع مدير عام 
الصحة عىل الية التنسيق املشرتك لعمل الفرق 

البحثية وتسهيل مهامهم بأفضل طريقة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد، أمس االثنني، عن خطتها 
يف عموم العاصمة، الفتة اىل انها ستنرش اكثر 

من ثالثة ماليني نبتة. 
تلق�ت  بي�ان  يف  االمان�ة  وقال�ت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه ان 
»مالكاتها ومع بداية هذه السنة 
اطلقت خطة لنرش اكثر من ثالثة 
ماليني نبتة يف عموم العاصمة بعد 
إكثاره�ا وتهيئتها م�ن قبل دوائر 

االمانة املختلفة«.
 واضاف�ت ان »النبات�ات تنوع�ت 
بني األزهار والشجريات والنباتات 
املوسمية والدائمة«، مشرية اىل ان 
»ع�دد م�ن الدوائر ب�ارشت بنرش 

النبات�ات املذك�ورة ضم�ن قواطعه�ا البلدية 
مع بداية الس�نة الحالية بما يساهم يف زيادة 
الرقعة الخراء وإضفاء جمالية عىل شوارع 

وساحات العاصمة«.
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»رحلة العود واملوسيقى«.. تغريبة زرياب وصبابته
           محمد جميل خضر

يف املس�افة الوجدية الوجدانية بني 
املوص�ل واألندل�س، أنج�ز زرياب 
ع�وده،  حام�ًا   )857  -  777(
ت وجه املوسيقى  الرحلة التي غيرّ

العربية.
رحلة حررّكت أوتار املؤلف املوسيقي 
األردني وعازف العود عاء شاهني، 
صهي�ل  أعماق�ه  يف  واس�تفزت 
املقامات، فحقق من وحي الرحلة 
الت�ي ب�دأت م�ن مش�ارق الوطن 
العربي، مروراً بمغاربه، وصوالً إىل 
الحارضة األندلس�ية حيث واصلنا 
نسج حكاياتنا ومفردات حضارتنا 
ثماني�ة قرون م�ن عم�ر الزمان، 
مقطوعة موس�يقية منحها اس�م 

»رحلة العود واملوسيقى«.
ش�اهني يقول إن املقطوعة تروي 
يف زهاء 14 دقيق�ة حكاية زرياب 
(، وتقيم  )ع� اب�ن نافع املوص��رّ
حواري�ة جمالي�ة نغمي�ة وتري�ة 

إيقاعية مع تغريبته.
معزوفت�ه  يف  ش�اهني  يتسلس�ل 
مس�تهاً  يوض�ح،  م�ا  بحس�ب 
مداخله�ا بلحن حي�ويرّ ناعٍم يعبرّ 
ع�ن ف�رة اله�دوء والحب�ور التي 
عاش�ها زري�اب يتعلم املوس�يقى 
عىل ي�د معلمه وأس�تاذه اس�حق 
. هن�ا، يف ه�ذا الجزء من  املوص��رّ
املقطوع�ة، يتوىل مق�ام الكرد عب 
الن�بة )الراي(  الهادئ�ة  درجات�ه 
وغيه، مهمة توصيف تلك املرحلة 
من مسية زرياب امللفوح بسمرة 
األرض وعذوب�ة الش�حرور. يتوتر 
اللحن ويرتد نحو كآبة ممس�وحة 
بحزن ش�فيف، للتعبي عن لحظة 
الحسد التي جعلت أستاذه اسحق 
املوص�رّ يوغر قلب الخليفة هارون 
الرش�يد ع�ىل تلمي�ذه ال�ذي لفت 

املؤمن�ني  أم�ي  انتب�اه 
أكثر مما فعل هو، ونال 
استحس�اناً عظيماً من 

لدنه.
يق�رر الع�ازف متع�دد 
املواهب راقي الس�مات 
مغ�ادرة أرض ل�م يع�د 
له فيها مكان. تشاركه 
فمررّة  رحلته،  املقطوعة 
ال�باري،  تحاك�ي بوح 
تغ�وص  أخ�رى  ويف 
م�ررّة  البح�ار،  أعم�اق 
د  أخرى تصعرّ تصبو ويف 
�ر  األوت�ار عالي�اً وتفجرّ

اإليقاعات.
كله�ا  األق�واس  فرق�ة 
شاهني  عاء  يس�خرها 
علرّها تبلغ شغاف البوح 
وتصف لنا م�ا كان من 
زرياب م�ع الزمان وما 

كان من الزمان معه.
وض�ع  ين�ى  وال 
تخوم  عن�د  اإليقاع�ات 
البع�د ال�ذي تلع�ب فيه 
داخ�ل آف�اق الحكاية/ 

املقطوعة دورها.
بمي�زان  أوىل  حرك�ة 
بطيء، وص�والً للتناغم 
املوس�يقي.  والتآل�ف 
ري�اح  صخ�ب  وبع�د 
وخفق�ان  الس�فر 
األرشعة، وبعد تس�ارع 
اللحن، تع�ود املقطوعة 

ملا تحتاجه من ق�وة عندما كان ال 
بد أن يحقق ذاته ويفرض نفس�ه 
بعد وصول�ه باد األندلس، دون أن 
ة  تنى املقطوع�ة تفريعاتها املعبرّ
عن محطة القس�نطينة الجزائرية 
والقيوان التونسية وصوالً ألقايص 
ش�مال املغرب، ليع�ب البحر الذي 

عبه قبله طارق بن زياد ويوسف 
بن تاشفني وعرشات الفاتحني.

ال يملك من يس�مع مقطوعة عاء 
شاهني إال أن يهتف:

»زري�اب يا أيه�ا العرب�يُّ الفاريسُّ 
اإلفريقيُّ الكرديُّ الس�نيُّ الشيعيُّ 
اإلنس�انيُّ الكونيُّ الجمعيُّ الفرديُّ 
الجن�يُّ اإلنيسُّ العراق�يُّ الجزائريُّ 

القرطب�يُّ  األندل�يسُّ  التون�يسُّ 
املوس�يقيُّ الفلكيُّ القمريُّ البدريُّ 
الش�ميسُّ الحقيق�يُّ املج�ازيُّ ِت�ه 

دالالً بنا.. تعمشق جابيبنا..«.
يق�ول ش�اهني يف س�ياق متصل: 
»يف قرطب�ة واألندلس غ�دا زرياب 
للف�ن والثقاف�ة  القرطب�ي رم�زاً 
واألناقة واإلتيكيت، وأصبح أستاذ 

املوس�يقيني واملطرب�ني جميعهم. 
إنج�از جعلني أذهب يف مقطوعتي 
نحو محاور عناق موسيقيرّ جمعُت 
فيه بني الرشاقة العزفية والتمازج 
اللحن�يِّ مقيماً ح�واراً جمالياً مع 
والفامنكو،  الغجري�ة  املوس�يقى 
الت�ي ه�ي باألصل مس�توحاة من 
موسيقى زرياب ومقاماته وطرق 

األوت�ار.  م�ع  تعامل�ه 
هارمون�يٌّ  تم�ازٌج 
موس�يقيٌّ تش�ارك ب�ه 
آالت  املقطوع�ة  داخ�ل 
القوس والنقر واإليقاع، 
إيص�ال  يخ�دم  وبم�ا 
إحس�اس يأخ�ذك نحو 
األندل�س هن�اك حي�ث 
زريابي�ة  املوس�يقى 

صنعها هذا العماق«.
يقص�ص  ش�اهني 
يحمل  ث�م  مقطوعت�ه، 
الع�ود ويع�زف بعض�اً 
منه�ا، وم�ا هي س�وى 
يتماهى  حت�ى  لحظات 
اللح�ن،  م�ع  الح�رف 
املس�تمع  ويهت�ف 
مخاطب�اً زري�اب، قائاً 
ل�ه: »زرياب إن�ك العود 
وال�دف والبوق والطرب 
والغن�اء  والص�وت 
والقصي�د  والصنع�ة 
والس�تارة  والناق�وس 
والطريق�ة..  واملزم�ار 
إنك مجد القيافة ما بني 
الدقيقة والحقيقة.. إنك 
وآهاتنا  الرقيق  سياجنا 
صف�ُو  إن�ك  الرقيق�ة.. 
زماِن الوْصِل وسوس�نُة 

الحديقة..«.
ش�اهني  يواص�ل 
صاحب عدي�د املؤلفات 
وصان�ع  املوس�يقية 
األع�واد، تقديم مقاربة ملقطوعته، 
فيقول: »يف نهاية العمل املوسيقي 
يرجع اإليق�اع بالزمن البطيء مع 
حال�ة الرغ�د والحب واالس�تقرار 
عاش�ه  ال�ذي  والجم�ال  النغم�ي 
ر الفن  هذا العم�اق يف مكان يق�درّ
واملبدع�ني لتكون النتيج�ة علوماً 

تخدم البرشية جماالً ورقيرّاً«.
ثم م�ا يلب�ث أن يس�تدرك: »العود 
يصف زرياب، واإليقاع يصف الزمن 
والرح�ال، واآلالت تصف الصعاب 
تغريبت�ه  رحل�ة  خ�ال  والراح�ة 
ورحل�ة عم�ره«. وأم�ا بالنس�بة 
لإليقاعات التي استخدمها شاهني 
: تركية  يف املقطوعة، فهي كما يبنيرّ

وعربية وإيرانية وأندلسية.
اآلالت القوس�ية تص�ف، بحس�ب 
الحض�ارة  موس�يقى  ش�اهني، 
الغربية التي تأسس�ت عىل تعاليم 
زري�اب وكتابات�ه املس�تقاة م�ن 
العالم الجد نرص الدين الفارابي يف 

كتابه الكبي للموسيقى.
أما الهارموني�ة والتناغم والتآلف، 
فإنه يخدم الجمل املوس�يقية التي 
يقوده�ا العود: »يقود العود العمل 
الفن�ي بامتي�از ورش�اقة عزفي�ة 

وحضور إيقاعي«. 
عاء ش�اهني يختم بالق�ول: إنها 
رحل�ة الع�ود النق�ريِّ ال�ذي يقدم 
والنف�خ  والنق�ر  الق�وس  فن�ون 
مجتمعة، ليصبح آلة العرب األوىل، 
وروح املوس�يقى بنكه�ة عربي�ة 

أندلسية قرطبية.
يتوقف الع�ازف املؤلف عن الكام، 
لكن�ه ال يتوق�ف عن الع�زف، هو 
يعزف وحروف الكتابة تجري معه: 
»زري�اب يا قوم�ي املام�ح أممي 
الجال.. اصعد بنا.. اصعد بنا نحو 
أعايل الجبال.. يا أحىل وأندى وأينع 
م�ا تحمل�ه صباي�ا الري�ح يف قلب 
الس�ال.. زرياب يا س�حر األغاني 
املتعربشات الَفلَك.. كلهن.. كلهن.. 
تهيرّأَن لك.. لَك وحدك.. ُتْهَن بك.. بَك 
وحدك.. فاهنأ بناعسات الطرف يا 
معزوفة الجم�ال والكمال. هلكت 
عروش املرابط�ني جميعها وعرش 

مجدك ما َهلَك«.

إيطاليا... »احلجر اإلبداعي« مقابل »احلجر الصحي«عزيز خيون: ما كنت يومًا صديقًا للقناعة والرضا

           بغداد / المستقبل العراقي

مخرج وممثل وباحث مرسحي عراقي من 
موالي�د 1947. مؤس�س ورئيس »محرف 
إدارة  ل�ه  املرسح�ي«، كم�ا س�بق  بغ�داد 
»الفرقة القومية للتمثيل« و«فرقة املرسح 
الوطن�ي العراق�ي«. م�ن املرسحي�ات التي 
أخرجها: »رج�ل الله« )1972(، و«قارب يف 
غابة« )1982(، و«مرحباً أيتها الطمأنينة« 
)1988(، و«م�ن يه�وى ضح�ك األطفال« 
)1991(، و«الدائ�رة« )1997(، و«الحفار« 

)2002(، و«سيك معارص« )2007(.
■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟ 

- منش�غٌل ط�وال الوقت بالق�راءة والبحث 
والتفك�ي يف مش�اريع جديدة. ه�ذه األيام 
أنشغُل يف تجهيز وتنقيح كتاب جديد أتمنى 

أن يكون جاهزاً يف الفرِة املقبلة.
■ م�ا هو آخر عم�ل صدر لك وما هو عملك 

القادم؟ 
- عىل مستوى اإلخراج آخر أعمايل مرسحية 
بعنوان »الش�اهد«، وعىل مس�توى التمثيل 
مرسحية »ِمَدق الِحنرّاء«. أما القادم، فأتهيرّأ 
ومن�ذ فرة إلخ�راج عم�ل بعن�وان »َنقْش 
ِحنرّ�ه« ع�ن ن�ص لعواط�ف نعي�م وإنتاج 
وتقدي�م »الفرقة الوطني�ة للتمثيل«، ولكن 
الظ�روف الت�ي يمُر بها الع�راق وصعوبات 
اإلنت�اج وتغيرّ املس�ؤولني يف اإلدارات، واآلن 
رت إط�اق هذه  وب�اء كورونا، عوام�ل أخرّ

التجربة.
■ هل أنَت راٍض عن إنتاجك وملاذا؟ 

- ما كنُت يوماً صديقاً للقناعِة والرضا عىل 
مدار تجربتي املرسحية. طموحي الكبي أن 
أُقدرّم عماً تكامليرّاً، لكن ذلك لم يكن ممكناً 
يف الوط�ن والزم�ن ال�ذي أعي�ش، فأنا من 
جيل الط�وارئ؛ أكملُت دراس�تي الجامعية 
ط�وارئ، وب�دأُت تجربتي ممث�ًا مرسحياً 
ومخرجاً يف قس�م الدراما اإلذاعية يف »إذاعة 

بغداد« طوارئ، وأحبب�ُت وتزوجُت وكورّنُت 
أرُسة طوارئ،.. إلخ. عايشت زمن املاحقات 
واله�روب من بل�ٍد آلخر، وزم�ن االنقابات 
والح�روب والحص�ارات، وزم�ن االحت�ال 
والفتن الداخلية والسيناريو األميكي الذي 
ال ينتهي، وأخياً زم�ن املنظمات اإلرهابية 
وما فعله التنظيم اإلجرامي »داعش« ببلدي. 
فكي�ف ملرسحيرّ ُيحرُك منص�ة تجربته عىل 
أرٍض تش�تعُل بالحروب وُتسقى بالدم عىل 
مدار الس�اعة أن يكون راضي�اً عىل ما قدرّم 

وُيقدرّم.
■ ل�و ُقيرّض ل�ك البدء من جدي�د أيرّ طريق 

ستختار؟ 
- بالتأكيد ذات املس�ار الذي اخرته. املسار 
ال�ذي ابت�دأ يف أول األمر ُلعبة صب�ي ُمغرم 
باملش�اكل وفتن�ة اللعب، ثم تط�ورت هذه 
اللعبة وصارت َورطة، وأضحت هذه الورطة 
رس�الة آمنُت بها حدرّ الشغف، أنقذتني من 
ه�ويس وضياع�ي. ه�ذه الورط�ة الحلوُة 
والتي اس�مها املرسح جعلت منرّي إنس�اناً، 
لهذا أنا محبرّ لهذا املس�ار كوس�يط جمايلرّ 
ورضورة اجتماعي�ة يف اإلمت�اع والفائ�دة، 

واالنتصار لحرية الكائن البرشي.
■ ما هو التغيي ال�ذي تريده أو تنتظره يف 

العالم؟ 
- ع�ىل املس�توى املح��، أتمنرّ�ى مج�يء 
حكوم�ة تفك�ر به�ذا الع�راق وم�ا كابده 
ويكابده اإلنس�ان فيه طيل�ة أربعني عاماً 
م�ن القلق والخ�وف والاس�تقرار. أما عىل 
مس�توى العال�م فما أتمناه هو أن تش�يع 
لغ�ة الحوار وتغلرّ�ب نزعة اس�تقرار العالم 

عىل كل املصالح الضيقة األخرى.
■ شخصية من املايض تودرّ لقاءها ولم هي 

بالذات؟ 
- ليس هناك ش�خصية بعينها أود لقاءها. 
ِس�فر التاري�خ يزخر بش�خصيات عظيمة 
محلي�ة وعربي�ة وعاملية من أنبي�اء وكترّاب 

وفاس�فة وعلم�اء وموس�يقيني وفنان�ني 
وصوفيني وثوار.

■ صديق يخطر عىل بالك أو كتاب تعود إليه 
دائماً؟ 

- الصدي�ق ه�و الراح�ل عون�ي كروم�ي، 
املخ�رج واملفك�ر املرسحي. ه�و رفيقي يف 
الحياة واملرسح، معه أنجزت تجارب مهمة 
عىل املستوى اإلنساني والفنرّي، ورحيله عن 
ل خسارة كبية وجرحاً عميقاً يف  عاملنا شكرّ
روحي. بالنس�بة يل هو ل�م يرحل، هو حي 
معي أحاوره ويحاورني يف ش�ؤون الوطن 
واملرسح والثقافة بشكل يجعلني أكثر صباً 
عىل تج�اوز ما أعاني�ه ويس�تفزني للحلم 

وتقديم األفضل. األصدقاء ال يرحلون أبداً.
■ ماذا تقرأ اآلن؟ 

- عادة أق�رأ أكثر من كتاب يف اآلن نفس�ه. 
للش�اعر  الكامل�ة  املجموع�ة  اآلن  مع�ي 
والدبلوم�ايس الفرنيس س�ان جون بيس، 
كما أنني بصدد قراءة ثانية لكتاب »نظرية 
هيلت�ون  لجولي�ان  املرسح�ي«  الع�رض 
برجمة نه�اد صليحة، أما الكت�اب الثالث 
فهو »العملية اإلبداعية يف فن التصوير« من 

تأليف شاكر عبد الحميد.
■ ماذا تسمع اآلن وهل تقرح علينا تجربة 
غنائي�ة أو موس�يقية يمكننا أن نش�اركك 

سماعها؟ 
- س�ماعي للموس�يقى واألغان�ي يرتب�ط 
بامل�زاج ال�ذي يحكمني وبحس�ب اللحظة 
الت�ي أك�ون عليه�ا. بش�كل عام، أن�ا دائم 
العراقي�ة  واألغان�ي  للموس�يقى  الس�ماع 
والعربية وما يس�مح يل به الوقت يف متابعة 
املنج�ز املوس�يقي والغنائي العامل�ي، وهذا 
مهم لتنمية الحس الفني وس�قاية مداركه 
اإلبداعية. أقرح »البوليو« ملوريس رافيل، 
وأيضاً بعض أعمال كاظم الساهر وحسني 
نعم�ه ومحمد عبد الوه�اب ومحمد فوزي 

وكارم محمود واملطربة التونسية ذكرى.

           داتشا مراييني
ترجمة: موسى الخميسي 

ل�دى اإليطالي�ني مث�ل يق�ول »الحي�اة مثل 
الضوء، إنها إش�عاع وعط�اء«، إال أنهم اآلن 
�ة إىل ح�درّ أنرّ  يدرك�ون أن ه�ذه الحياة هشرّ
أصغ�ر فيوس يس�تطيع أن ُيفقدهم إيرّاها. 
لقد كشف فيوس كورونا هشاشة اإلنسان، 
وفقدان�ه لتوازن�ه أمام الرعب م�ن النهاية، 
وعيش العزلة التي يس�ببها الحجر الصحي. 
إن لحظات اإلحساس باليأس والعزلة توقظ 
الغرائ�ز األكث�ر بدائية عند الب�رش، وهذا ما 
يجعل الَحجر املُطلق مؤملاً جداً، وصعباً جداً، 
وي�كاد يك�ون بغيضاً ج�داً، وهو م�ا يجعل 
الرفيه أمراً ال غنى عنه، فهو يساهم بتعديل 
وقت اإلنس�ان، من وقت املوت والجنائز، إىل 
وقت األمل. ويف الوقت الذي ينترش هذا الوباء 
برسع�ة فائق�ة، ويحول مدن�اً بأرسها مثل 
ميانو الت�ي تعتب مدينة الصناعة والثقافة 
اإليطالي�ة إىل مدينة أش�باح، ومعها عرشات 
املدن الش�مالية، فإن إيطاليا املنكوبة تفرج 
عن نفس�ها بعناد لتتعامل مع جنون العالم 
ومعالجت�ه بالف�رح. تحش�د إيطالي�ا التي 
قلدتها يف تجربتها، كل من فرنس�ا وبلجيكا 
وأملانيا، بتس�خي كل مؤسس�اتها الثقافية 
العماق�ة، وتطويعه�ا، لتحقي�ق األه�داف 
الك�بى املتمثل�ة ب�رورة تواصل مس�ية 
الحي�اة م�ن خ�ال تس�خي اإلرث الثق�ايف 
والفني، الس�معي والب�رصي، ملعظم الناس 
املحجوري�ن يف منازلهم، ليكونوا عىل تواصل 
مجاني مع أهم النتاجات والعروض الراقصة 
واملوس�يقية والغنائية. لقد ابتدعت إيطالياً 
طق�وس »الحجر اإلبداع�ي« مقابل »الحجر 
الصحي« ال�ذي يفرضه فيوس كورونا عىل 
الكوك�ب ب�أرسه، ويش�لرّ دوالً بأكملها من 
املط�ارات إىل املتاجر وامل�دارس والجامعات، 
وص�والً إىل دور العب�ادة واملاع�ب والنوادي 
واملاهي واملس�ارح ودور العروض الثقافية 
الفنية ودور السينما، رغم بشاعة الظروف، 
من أجل اس�تعادة التواصل والتضامن. وهو 
واحد من األساليب التي يقاوم عبها البرش 
الس�خرية، وإع�ادة  الذع�ر، بإط�اق روح 
تفكيك حال�ة الخواء والضع�ف البرشيني يف 
مواجهة عدو متغطرس ورشير. البديل الذي 
س�ارعت إليه املراكز الفني�ة، التي تنترش يف 
جمي�ع املدن الكبية والصغ�ية، مثل حبات 
الفطر، هو االلتزام ببامجها من خال فتح 
مواقعه�ا اإللكروني�ة، والقي�ام بعروضها 
بدون جمهور، لتجعل كل يشء يف حياة الفن 
متواص�ًا بإعطاء م�رسة الرؤي�ة الجميلة، 
وديموم�ة التذوق الجمايل عن�د الناس. ومن 
خال هذه املنص�ات اإللكرونية الرس�مية 
واألهلية، التي يس�هل الدخول إليها باملجان، 
فتخ�رج الن�اس من االن�زواء واالعت�زال إىل 
عالم يض�ج بالحيوي�ة واالنده�اش واملتعة 
الحقيقي�ة. اإليطاليون يعتق�دون أن بلدهم 

ب�به وبحاره، وإرث�ه الفن�ي العظيم الذي 
يحت�ل نس�بة تزيد ع�ىل ال��40 يف املائة من 
إرث العالم، لكل البرش، ليس�ت لش�عب دون 
آخر، وأن لكل إنسان نصيباً من هذا الكوكب 
األزرق، وال ح�ق ألح�د ب�أن يرف�ع جدراناً، 
خصوص�اً يف وج�وه الخائف�ني أو الجائعني 
أو امل�رىض أو املهاجرين. تق�ول لنا الروائية 
اإليطالية املعروفة داتشا مراييني، يف اتصال 
تليفوني معها، إن تقدير عامة الناس ينطوي 
يف جان�ب منه عىل ُمغالطة يف قراءة التاريخ، 
وصورة ذلك أننا قد نسينا حقيقة أنرّه يمكن 

أن تظه�ر أوبئة تكون عنيفة ومعدية تجعل 
كل فرد ُيراعي وحدته بصفتها ساحه األمني 
يف الدف�اع عن نفس�ه ضد مواطني�ه، الذين 
يحتمل أن الوباء قد أصابهم أو قد ُيصيبهم، 
وأنهم مؤهلون ليسكنهم، عىل الرغم من أن 
ال أعراض ظهرت عليهم، مع ذلك فقد رصنا 
ال نثق يف بعضنا، ونش�ك يف كل س�ليم معاىف 
أنه س�وف ُيصاب بالفيوس ولو بعد حني«. 
وتضي�ف الروائي�ة اإليطالي�ة: »بع�د ه�ذه 
التجربة القاس�ية مع )كوفيد 19(، س�وف 
تعود البرشية بعد دف�ن موتاها إىل ما كانت 
علي�ه، تصخب يف أمكن�ة الله�و، واملطارات 
وأمس�يات  الع�رض،  ودور  واملواص�ات، 
الش�عر، واألفراح، واملهرجانات. إنها تش�به 
خلي�ة نحل تتعرض لخط�ر خارجي، فتعلن 
حال�ة الطوارئ، وتختفي ع�ن األعني، إىل أن 
يزول الخطر، ليعود طنينها كما كان، ولكن 
ه�ل تكون ه�ذه التجرب�ة األليم�ة عبة يف 
املس�تقبل، لل�دول العظمى، كم�ا للصغرى، 
وللغنية كما للفقية، ولألفراد واملجموعات، 
كم�ا لل�دول، ولجمي�ع األع�راق والديانات، 
ولإلنس�ان عموماً يف كل مكان؛ هذا اإلنسان 
املتح�ررّ واملتفورّق جداً، ال�ذي يضطر اليوم 
إىل أن يع�زل نفس�ه رغم أنف�ه ليحميها من 
فيوس ينترش بفعل العوملة«. آالف املتاحف 
وآالف الغاليي�ات واملئات من دور الس�ينما 

واملس�ارح ودور األوب�را خالي�ة اآلن، إال أن 
العدي�د منه�ا ل�م توق�ف مواعي�د برامجها 
املثبت�ة، بس�بب عدم وج�ود الجمه�ور، بل 
أرصت عىل رضورة الذهاب إىل الجمهور، من 
أج�ل إبراز اللحظات االس�تثنائية لجماليات 
الحي�اة، متبع�ة نظام التواص�ل اإللكروني 
)أوناين(، باعتباره نافذة مؤقتة يس�تكني 
املتلق�ي لعذوبة نس�يمها. نح�و 47 فعالية 
عروض فنية ضمن برنام�ج بلدية يف مدينة 
روم�ا وحده�ا له�ذا الع�ام، س�تظل برامج 
افتتاحه�ا محتفظ�ة بمواعي�ده، من خال 

منص�ة خاص�ة ببلدي�ة العاصم�ة، جنباً إىل 
جن�ب، ع�رشات املرسحي�ات الت�ي س�تبث 
للجمهور مجاناً، ومعارض يف مدينة ميانو 
ب�ؤرة الف�يوس، مث�ل معرض »م�ي آرت« 
ومعرض »توت غنخ آمون«، ستفتح أبوابها 
عىل شاش�ات البيوت من خال منصة وزارة 
الكن�وز الثقافية، وافتت�اح ترميم جداريات 
كنيس�ة »س�انتا ماريا ديا ف�ايل« يف مدينة 
مات�يا، وكاتدرائي�ة »كورّالماج�و« يف مدينة 
املوس�يقية  الفعالي�ات  ع�رشات  الكوي�ا. 
داخ�ل الكنائس والقاعات املخصصة يف عدة 
م�دن إيطالي�ة، التزم�ت بتقدي�م فعالياتها 
مب�ارشة  فعالياته�ا  ونق�ل  مواعيده�ا  يف 
لجمهوره�ا اإليط�ايل واألوروب�ي، جنب�اً إىل 
جنب عروض األزياء، والقيام بنصب عرشات 
الشاش�ات الس�ينمائية يف األحي�اء الفقية 
والس�احات لعرض أفام سينمائية إيطالية 
الجدي�دة.  الواقعي�ة اإليطالي�ة  أف�ام  م�ن 
وهن�اك أيضاً ق�راءات ش�عرية م�ن منازل 
الش�عراء، ولقاءات مع كت�اب ومثقفني من 
منازلهم مبارشة، باإلضافة إىل تقديم برامج 
تعليمي�ة لألطف�ال يف تأكيد جدي�د عىل قوة 
العق�ل الب�رشي، والرغبة القوي�ة يف الحياة 
والتواصل اإلنس�اني والحضاري، عىل الضد 
من املش�ككني من بعض األحزاب السياسية 

الذين يستغلون أوقات املحن.
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التكافل االجتامعي يف أزمة كورونا
           علي لفتة سعيد

يف املحن تظهر املع�ادن، هكذا يعلّمنا 
الواق�ع والرتبي�ة والثقاف�ة والوعي. 
للع�ادات  مرهون�ة  ش�عوب  وألّنن�ا 
والتقالي�د، ف�إّن األم�ر مره�ون أكثر 
بتطبيق ما يظهر يف املحن من معادن، 
ومنه�ا التكافل االجتماع�ي الذي يعد 
واح�داً م�ن أه�م مصاديق الش�عور 
باإلنسانية والتقرب إىل الله والتحّسس 
من الفعل واكتس�اب الث�واب وزيادة 
الرزق. التكافل االجتماعي ليس معناه 
أن تكون قريبا من اآلخر وتش�عر بما 

يشعر به، بل هو املساهمة الفّعالة يف 
قضاء الحاجة، وه�ذه ال تظهر إاّل يف 

املحن. 
إّن الش�عوب التي تمّر باملحن الكبرية، 
كما هو حال الكرة األرضية اآلن، حيث 
العزل�ة واالنعزال الت�ام وكأّن الصمت 
هو الذي يراد له أن يكون سيد الكون، 
وكأّن املحن�ة الت�ي ش�ملت الصح�ة 
والعافية تكون النتائج موتا بالجملة 
كما يق�ال حتى وصل�ت األعداد حتى 
كتابة املق�ال أكثر م�ن مليون و100 
ألف ضحي�ة لفريوس ال ي�رى بالعني 
املجردة، وبالت�ايل فرضت الحكومات، 

حظ�ر  العراقي�ة،  الحكوم�ة  ومنه�ا 
التجوال من أج�ل مواجهة الفريوس، 
كواحدة من اجراءات املواجهة الفعالة 
الع�اج  بغي�اب  املتاح�ة  والوحي�دة 

الخاص به.
وألّن حظر التجوال يعني عدم العمل، 
ف�إّن األم�ر يحت�اج هن�ا إىل تكاف�ل 
فالحظ�ر  الجمي�ع،  ب�ني  اجتماع�ي 
يس�بب الج�وع ل�أرس الفق�رية التي 
تعتاش ع�ى قوت الي�وم، وهناك من 
هم ميس�ورو الحال الذين يقع عليهم 
جهد فع�ل الخري يف موضوعة التكافل 
االجتماع�ي، وهو أم�ر ال يضيع أبدا، 

والعراقيون يعلم�ون ذلك، فهم الذين 
يع�رون ب�كل محن�ة عن ه�ذا األمر، 
س�واء كان ذلك ألّنه إنس�ان ميسور، 
أو أّنه يعد ما عن�ده من رزق من الله 
ال�ذي يطالبه بفعل الخري ومس�اعدة 
اآلخرين، أو اس�تجابة لن�داء حكماء 
األمة يف رضورة املساعدة، فكّل األشياء 
تصب يف نهر التكافل االجتماعي الذي 

يبدأ باألرس الفقرية واملتعففة.
إّن مْن يدرك فع�ل الخري عى أّنه هو) 
أفضل عب�ادة يمك�ن أن نقدمها لله( 
املصائ�ب  م�ن  يخلّصن�ا  يشء  )ال  و 
كالخ�ري ال�ذي نفعله(، وكذل�ك )ذّكر 

نفس�ك بأّنك تتاِجر مع الله وليس مع 
الب�ر، والب�ر هم أس�باب وضعها 
الل�ه يف طريقك لتك�ون أفضل وأطهر 
نفس�ياً وروحياً(. إّن فع�ل الخري هو 
التكافل  أص�دق معرف�ة بموضوع�ة 
االجتماعي الذي يتضح بشكل جيل يف 
أفعال العراقيني اآلن الذين يس�ارعون 
إىل مس�اعدة الفق�راء، ب�ل إّن الكثري 
م�ن أصح�اب العق�ارات تنازل�وا عن 
إيجاراتهم ألّن الخري يغدق يف أرواحهم 
دواخله�م  يف  النه�ر  يم�ي  مثلم�ا 
فيحمله�م طاق�ة م�ن فع�ل أخرض. 
وس�ارعت مجامي�ع من الش�باب إىل 

بتوزي�ع  للمس�اعدة  رواب�ط  إقام�ة 
الس�ال الغذائية بني األرس املتعففة، 
وفع�ل مثله�م األطب�اء االختص�اص 
الذين راحوا يعالجون يف بيوت املرىض، 
فضا ع�ن رواب�ط وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي. إّنه�ا فعالي�ات أظهرت 
معدن اإلنسان العراقي األصيل وفهمه 

التكافَل االجتماعي.
إّن العراقي�ني م�ّروا بمح�ن الح�روب 
م�رّت ع�ى  والحص�ار، وكل محن�ة 
العراقي�ني يك�ون فع�ل الخ�ري أكث�ر 
فاعلية، وال أعتقد أّن هناك محنة تمّر 
ع�ى العراق أكثر فاعلي�ة مّما نمّر به 

اآلن، ورّبم�ا هي أق�وى قوال كما فعل 
العراقيون عندما استباح داعش أرض 
املواجه�ة يف محاربت�ه  العراق.وتل�ك 
وتحرير األرض ألّن تلك محنة مواجهة 
م�ع توف�ر جمي�ع العن�ارص األخرى 
للش�عب، الت�ي ظه�رت م�ن خالها 
ب�كل  االجتماع�ي  التكاف�ل  عملي�ة 
عناوينه�ا حني هّب الن�اس يترعون 
بم�ا لديه�م م�ن أج�ل دع�م معركة 
التحري�ر. ولك�ن هذه املحن�ة، محنة 
كورونا، هي مع عدو ال يرى ويطالبك 
بالصم�ت واله�دوء، لكّن�ه يرصخ يف 

الدواخل إّن فعل الخري مستمر.

البعد األخالقي للوباء.. حتوالت يف القيم
           ديفيد بروكس

الفلس�فات يمك�ن أن تب�دو، ل�دى البع�ض أحياناً، مث�ل نكات 
قاس�ية. فال�يء الوحيد الذي يه�م هو البقاء عى قي�د الحياة. 
وم�ن دون اإللهام الذي يمنحه إيان�ا معنى أعى، تصبح لأنانية 

اليد الطوىل.
الواق�ع أن هذه األفكار مغرية وجذابة يف وقتنا الحارض، ولكنها 
بالطبع خاطئة. فعندما تمر هذه األزمة، سننظر إليها باعتبارها 

واحدة من أكثر مراحل حياتنا غنى باملعاني. 
فيكتور فران�كل )طبيب األعصاب والطبيب النفيس النمس�اوي 
ال�ذي نج�ا م�ن الهولوكس�ت( ذّكرنا بأنن�ا ال نس�تطيع اختيار 
صعوباتن�ا، ولكنا نملك الحرية الختي�ار ردودنا عليها. وأكد عى 
أن املغزى يأتي من ثاثة أشياء هي: العمل الذي نقّدمه يف أوقات 
األزمات، والحب الذي نعطيه، وقدرتنا عى إظهار الش�جاعة إزاء 
املعاناة. فالتهديد قد يكون دون قدرة البر أو فوق قدرة البر، 

ولكن لدينا جميعاً خيار تأكيد كرامتنا، حتى النهاية. 
س�أضيف هنا مص�دراً آخر للمعن�ى. إنها القص�ة التي نحكيها 
ح�ول هذه اللحظ�ة. الطريقة الت�ي نربط بها لحظ�ة معاناتنا 
ه�ذه بقصة الخاص واالفتداء. والطريقة التي نخرج بها بعدئذ 
لنعي�ش تلك القص�ة يف الواقع بعناد. إن الوب�اء اليوم وحش غري 

مرئي، ولكنه يلد عاملاً أفضل. 
هذا الوباء بش�كل خاص يرضبنا تحدي�داً يف أكثر املناطق ضعفاً 
وحساسية، ويكشف بالضبط تلك العلل التي كنا قد تهاونا معها 
ورصنا متس�امحني معها بكسل. فنحن يف الواليات املتحدة أصا 
أّمة منقس�مة، والوباء جعلنا نبتعد عن بعضنا بعضا بمس�افة. 
ثم إننا نعرّف أنفسنا غالبا بمهننا، والوباء يهّدد بالقضاء عليها، 

واألسئلة األخاقية األساسية تفرض نفسها. 
به�ذه الطريقة يفرض الوباء أن نعالج مش�اكلنا بطرق لم نكن 
مضطرين لها م�ن قبل. ولكن الوباء ُيخ�رج قدرتنا عى اإلبداع. 
وخ�ال األزمات االقتصادية واالجتماعية، تولد أش�كال التنظيم 

العظيم للمستقبل. 
فهن�اك طاق�ة جدي�دة أخ�ذت تأت�ي إىل العال�م. ولع�ل الصورة 
النموذجي�ة لهذه األزم�ة هي كل تلك الصور الت�ي عى اإلنرتنت 

ألشخاص يجدون طرقا للغناء والرقص معا عر املسافات.
كم�ا أن هناك تح�وال للقيم أخ�ذ يأت�ي إىل العالم. ذل�ك أننا بتنا 
مضطري�ن للحفاظ عى روابطنا اإلنس�انية. وص�ارت العاقات 

ُتنسج بشكل أوثق جراء الضغط الناتج عن الخوف املتبادل. 
وهن�اك عمل جدي�د أخذ يأت�ي إىل العالم أيضا. فق�د كنُت أجري 
اتص�اال ع�ى تطبي�ق »زوم« ه�ذا األس�بوع م�ع 3 آالف طال�ب 
يس�تضيفهم »منتدى فرييتاس«. وكان ثمة سؤال واحد عى كل 

األذهان: ما الذي أستطيع فعله اآلن؟ 
كم�ا أجري�ت اتصاال آخ�ر عى تطبي�ق »زوم« مع 30 ش�خصاً. 
وكان كل واحد منهم قد بدأ نش�اطا جدي�دا لخدمة جريانه. فقد 
كانت ثمة س�يدة توّزع بذور الخضار حتى تس�تطيع األرس زرع 
حديق�ة خضار خاصة بها. وكان آخ�رون يحّولون تلك املكتبات 
الصغ�رية التي عى الحدائ�ق األمامية للمن�ازل إىل خزائن للمؤن 
الغذائية. وبعض األش�خاص يضعون عى منازلهم أضواء الزينة 
الت�ي توض�ع يف األعياد ع�ادة من أجل إش�اعة جو م�ن البهجة 

واالنراح.
وفضا عن ذلك، هناك أيضا نوع جديد من التأمل والتفكر الذاتي 
ال�ذي أخذ يأت�ي إىل العالم. فكل األش�خاص الذين تحدثت معهم 
ه�ذه األيام بدوا تواقني إىل إجراء محادثات أعمق وطرح أس�ئلة 

جوهرية أكثر: 
هل أنت مستعد للموت؟ وإذا امتأت رئتاك بالسوائل من الثاثاء، 
هل س�تكون قانعا بالحياة التي عش�تها؟ ماذا ستفعل إذا مات 
أحد أحبائك؟ وهل تعرف أي�ن توجد مواردك الروحية والعائقية 

األهم؟ 
أي دور تلعب�ه يف ه�ذه األزمة؟ وم�ا هي الطريقة التي يس�مح 

وضعك الحايل بأن تقدم بها خدمة للمجتمع؟ 
لدينا جميعا مهمة مواجهة مخاوفنا. لس�ُت أدري بماذا تش�عر 
أنت، ولكن يف يخصني لدي يف داخيل بعض الخوف الذي لم يرحل 
منذ أن بدأت هذه األزمة. غري أنه تدريجيا يكتش�ف املرء أن لديه 
املوارد للتعاطي مع هذه األزمة بينما يحارب الفريوس باملحادثة 

والعمل املبارش. ذاٌت أقوى تخرج من براثن املوت والقلق.
إن املعاناة يمكن أن تكون مخلِّصة ومنقذة. ذلك أننا نتعلم أشياء 
أكثر حول أنفس�نا يف ه�ذه الفرتات العصيب�ة. واالختافات بني 
األحم�ر واألزرق ال تبدو بتلك الحدة املعهودة عى نّقاالت أقس�ام 
الطوارئ، ولكن الامس�اواة يف العالم تبدو فاحش�ة أكثر حينما 

يكون الفرق بني األغنياء والفقراء هو الحياة أو املوت. 
وبالتايل، أج�ل، إنها لحظة حافلة باملعاني. وه�ذا املعنى تحديدا 
هو الذي س�ُيلهمنا ويحافظ عى لحمتنا وتماس�كنا بينما تسوء 

األمور. ويف أوضاع كهذه، يكون املعنى عاجاً حيوياً للروح.

اجليش األبيض.. وجه وضاح وثغر باسم

حصيلة كورونا السياسية

           عبد الزهرة محمد الهنداوي  

جي�ش يحم�ُل م�ن الرحم�ة م�ا لي�س لها 
نظري! وله من الش�ّدة عى األع�داء ما يعجز 
الواصف�ون ع�ن وصف�ه. وهل م�ن املنطق، 
وهاتان الصفتان لن تجتمعا إال لدى الجيش 
األبي�ض ال�ذي ال يش�به كل جي�وش الدنيا، 

جيش ال يقاتل بدبابة وليس لديه مدفع، 
وال يقصف بطائرة كما لو كان أعزل من كل 

ساح. 
ولك�ن، إذا م�ا ن�زل إىل امليدان فإّنه ال يش�ق 
ل�ه غبار، ولم ُيعرف عنه االستس�ام، وكأّنك 
ترى في�ه وصف املتنب�ي الذي يق�ول: )تمرُّ 
بَك األبط�ال كلمى، هزيم�ًة، ووجُهَك وّضاٌح 

وثغُرَك باسُم(.
والحديث هن�ا عن املاكات الطّبّية والصحّية 
يف العراق، ه�ذه املاكات الت�ي وقفت وقفًة 
بطولي�ة مّرف�ة وهي تواجه عدواً رشس�اً، 

ذاك ه�و فريوس كورونا املس�تجد، الذي غزا 
كّل دول العال�م، وتمّك�ن م�ن دّك حصونه�ا 
وإس�قاط دفاعاته�ا التي كان�ت تعتقد أّنها 
قوي�ة، ول�م يك�ن ي�دْر بخلده�ا يوم�ا أّنها 

ستواجه عدوا بهذه الراسة.
أّم�ا نحن يف الع�راق، فق�د كان�ت دفاعاتنا، 
ع�ى الرغم من تواضع إمكاناتنا، بمس�توى 
املس�ؤولية، بع�د أن تمّكن�ت م�ن الوق�وف 
والدف�اع بق�وة ضد ه�ذا العدو غ�ري املرئي، 
حّتى باتت قاب قوس�ني أو أدنى من تحقيق 
النرص الذي سيحتفل به كّل العراقيني، وذلك 
عندما يت�م رفع حظر التجوال، لتعود الحياة 

إىل طبيعتها من دون كورونا.
حقيق�ة، ومن دون أدنى مجامل�ة، لقد كان 
ملاكاتن�ا الطبّي�ة والصحّي�ة دوراً بطولياً يف 
التعامل مع هذا الوباء، وقطعاً  أّن مهمة مثل 
هذه تكون محفوفة باملخاطر، إذ يقف هؤالء 
األبطال بنحو مب�ارش يف مواجهة الفريوس، 

وه�م يعلم�ون بخط�ورة م�ا يقوم�ون به، 
واحتمال إصابتهم بالفريوس واردة جدا. 

ولكنهم، ل�م يعريوا هذا األم�ر آذانا صاغية، 
عدوه�م،  يقاتل�ون  طريقه�م  يف  ومض�وا 
وي�ذودون عن حي�اض أهلهم وناس�هم من 
مخاطر املرض، من دون أن ينس�وا مهامهم 
األخرى التي تقتيض قيامهم بتقديم الخدمات 
إىل سائر املرىض واملحتاجني لهذه الخدمات، 
فاألم�راض األخرى لم توقف أنش�طتها كما 

توقفت أغلب األنشطة الحياتية األخرى! 
ولع�ّل نظ�رًة رسيع�ة إىل مس�احة انتش�ار 
كورون�ا يف العراق، وباملقارنة مع دول أخرى 
قريبة وبعيدة، تكشف بوضوح حجَم الجهود 
والتضحيات الت�ي قّدمتها ماكاتن�ا الطبّية 
والصحّي�ة يف ظ�ّل ظ�روف قاه�رة وصعبة 

ومعقدة جدا، ونجحت يف التصدي للعدو.
وإذ نتحدث عن مس�توى البطولة والتفاني، 
ألبطال الجيش األبيض، فإّن اإلنصاف يقتيض، 

أيضا، أن نمرَّ عى الجهود األخرى التي عّززت 
ودعم�ت تلك البطولة وذل�ك التفاني، بعد أِن 
التح�ق كلُّ العراقيني بصف�وف هذا الجيش، 
بدءاً من قواتنا األمنية بجميع صنوفها، التي 
ل�م تّدخر جهدا وهي تس�هر من أجل حماية 
الناس عر متابعته�ا لفرض حظر التجوال، 
بينما أبقت عيونها مفتوحة لكي ال يس�تغل 
األرشار الظروف، ويس�عوا إىل بّث رشورهم، 
هن�ا أو هن�اك، م�رورا بم�ا قدم�ه الزم�اء 
اإلعاميون من عظيم جهد يف مسارين اثنني: 
األول، متابع�ة تط�ورات األح�داث، وإحاطة 

الرأي العام بها علما أوالً بأول. 
والثان�ي، توعية الناس بمخاط�ر هذا الوباء 
ورضورة االلتزام بالتعليمات الصحّية، وعدم 

الخروج من البيت. 
لتل�ك  العراقي�ني  املواطن�ني  اس�تجابة  أّم�ا 
التعليم�ات والتعاط�ي اإليجابي م�ع الواقع 
املستجد، حتى تتغري الحال، فقد كانت بمثابة 

خط الصّد األول يف عملية املواجهة للفريوس، 
م�ن دون أن نن�ى الخ�روق غ�ري املس�وّغة 
لحظر التج�وال وعدم االلت�زام بالتعليمات، 
وقد تص�دت القوات األمنية لذل�ك، وعالجته 

بأساليبها الخاصة.
ومّم�ا ع�ّزز ودعم بطوالت الجي�ش األبيض، 
املواق�فُ العظيم�ة للمرجعي�ة الديني�ة التي 
إزاء  املواق�ف  وأنب�ل  أس�مى  ع�ى  عّودتن�ا 
القضايا الوطنية والتص�دي لأزمات، فكان 
ملوقفها أبلغ األثر يف شحذ الهمم ورفع الروح 

املعنوية لدى الجميع. 
كم�ا م�ن امل�روءة للمتح�دث عّم�ن تجلبب 
بمسوح الرحمة، وانضم إىل جيشنا األبيض، 
اإلش�ارة إىل أولئك امليس�ورين الذين حملتهم 
مروءتهم إىل حمل م�ا تيرس لديهم ليقدموه 
ب�روح الرحم�ة والتكافل العراق�ي إىل األرس 
العراقية الت�ي ترضرت بفعل حظر التجوال، 
الظ�روف  ليعينوه�م ع�ى مواجه�ة ه�ذه 

االس�تثنائية، فكان لذلك الفعل أث�راً بليغاً يف 
تعزيز جهود أبطال الجيش األبيض.

والتضحي�ات  البط�والت  كّل  وم�ع  ولك�ن، 
ومستوى العطاء الذي قدمه الجيش األبيض 
والعراقي�ون جميعا، فإّن املعركة لم ُتحس�م 
بع�د، وعدّون�ا م�ا زال يرتب�ص بن�ا محاوالً 
إح�داث خ�رٍق هن�ا أو هن�اك، والتس�لّل إىل 
الخطوط الخلفية مّما يس�تدعي البقاء عى 
أهب�ة االس�تعداد، واتخاذ إج�راءات الحيطة 
والح�ذر واالنتباه الش�ديد، ألّن أّي تهاون أو 
خلل سيكلّفنا خس�ائر جسيمة، فتذهب كّل 
تل�ك التضحي�ات والبط�والت أدراج الرياح » 

وكأّنك يا أبا زيد ما غزيت«. 
ولكن ثقتنا بأبطالنا كبرية.

تحية وس�ام ألهل الرّحمة والس�ام، أبطال 
جيش�نا األبيض، والتحّية موصولة ، لكّل من 

دعم ويدعم بالقول والفعل وااللتزام.

           جيمس زغبي

حص�دت أزمة مرض كوفيد-19 الذي يس�ببه فريوس 
كورون�ا املس�تجد حصيلة بري�ة واقتصادي�ة يف كل 
مكان بالواليات املتحدة األمريكية. وقد تكون لها أيضاً 
تأثرياته�ا عى أحزابنا السياس�ية وعمليتنا االنتخابية 
الت�ي تعان�ي أصا م�ن ضعف. فق�د أف�ادت أنباء أن 
»الح�زب الديمقراط�ي« قرر تأجيل مؤتم�ره القومي 
إىل منتصف أغس�طس، بدال من منتصف يوليو، بسبب 
املخ�اوف من كورون�ا. وألن الخطر لن يكون قد انتهى 
بحلول ذاك الوقت، وألنه س�يظل م�ن غري اآلمن جمع 
ع�رات اآلالف مع�ًا ألداء عم�ل حزب�ي، فإن الش�هر 
اإلضايف يعط�ي الحزب بعض الوقت كي يبتكر طريقة 
إلدارة عملي�ة مقبولة وقادرة ع�ى الصمود يمكنه من 
خالها اختيار مرش�ح وإعان برنام�ج وتبني قواعد 
ترشد الحزب يف السنوات األربع املقبلة واتخاذ خطوات 

تكفل وحدة الحزب.
لك�ن تلك ل�ن تكون مهمة س�هلة نظراً لحال�ة الحياة 
السياسية يف الباد. بل إن هذه املهمة ذاتها لم تكن من 
اهتمام�ات نش�طاء الحزب الذين ق�رروا تأجيل موعد 

املؤتمر. واس�تعراض التقارير الصحفي�ة التي تغطي 
ه�ذه القصة، يوضح أن تركيز نش�طاء الحزب انصب 
ع�ى كيفية العث�ور عى أفضل طريق�ة لتقديم عرض 
مرسحي للمؤتم�ر لضمان أفضل تغطي�ة تلفزيونية. 
وه�ذا م�ا أصبح علي�ه حال حياتن�ا السياس�ية. فقد 
أصبحت األحزاب أدواتا لجمع التمويل الذي يصل مئات 
ماي�ني الدوالرات يتم إنفاقها عى مستش�ارين يجري 
توظيفه�م لوضع الرس�الة التي تس�تخدم يف تصميم 
حمات إعانية هائلة. واملستشارون يساعدون أيضاً يف 
تطوير األدوات لتستخدم يف جهود »التنظيم االفرتايض« 
لجم�ع املزيد م�ن املال واملس�اعدة يف الخ�روج لإلدالء 
باألص�وات.ويف ه�ذا العال�م الجديد، ال تعن�ي عضوية 
املرء يف الحزب الديمقراطي أو الجمهوري إال أنه مجرد 
اس�م ورقم وعن�وان يف القائمة. وكل م�ا يحصل عليه 
م�ن العضوية هو رس�ائل الريد اإللكرتون�ي املتواترة 
واملكامل�ات الهاتفي�ة والرس�ائل املب�ارشة التي تطلب 
التمويل. ويف هذا العالم غري الشخيص، ُيعامل األعضاء 
كما لو أنهم بضاعة، وأصبح الناخبون مغرتبون بشكل 
متزايد عن األحزاب السياسية. ونتيجة لهذا، فإن أكثر 

من 40% منهم لم يعودوا ينتمون ألي من الحزبني.

وتتزاي�د املش�كلة تعقي�داً بس�بب الع�دد املتزاي�د من 
الجماع�ات التي تركز عى املصال�ح والهوية وتنافس 
الحزب�ني ع�ى ال�والء واالهتم�ام. وهن�اك جماع�ات 
مناهض�ة النتش�ار األس�لحة وأخ�رى مؤي�دة له�ا، 
ومنظم�ات تمث�ل النس�اء ونقاب�ات مهني�ة وغريها. 
وربما تؤيد هذه الجماعات مرشحاً من هذا الحزب أو 
ذاك، لكنها تظل مس�تقلة وتجمع املال وتنظم نفسها 
بنفس�ها. ويناف�س األحزاب أيض�اً الع�دد املتزايد من 
لجان العمل الس�يايس التي تجمع امل�ال وتنفق أمواال 
أكثر م�ن األحزاب بينما تتبع األهداف نفس�ها. وهذه 
اللج�ان تجمع مئات ماي�ني الدوالرات لدعم مرش�ح 

معني أو للدفاع عن قضايا يتبناها أي من الحزبني.
وكل هذا يضعف األحزاب السياسية أكثر، ألنها لم تعد 
األطراف التي تقود قائمة األولويات القومية. بل أصبح 
عليه�ا أن تنال دعم جماع�ات املصالح أو لجان العمل 

السياسية لدعم مرشحيها وتحقيق قائمة أولوياتها.
ونتيج�ة لذلك، أصبح�ت املؤتمرات الحزبي�ة القومية، 
وق�د كانت ذات يوم حلبة السياس�ة الحقيقية، عملية 
مرسحية خاضعة لس�يطرة تفتقد كل تشويق. وكلما 
ت�م التحكم فيها قلّ�ت التغطية التي تحظ�ى بها. فلم 

تعد أحداثاً »البد من مش�اهدتها« ومتابعة مناظراتها 
ح�ول الحق�وق املدني�ة وحق�وق التصوي�ت وحقوق 
العمال واألس�لحة النووية. فحتى قبل اجتماع الوفود، 
املرش�ح معروف واملستشارون وضعوا الرامج وكتبوا 
الخطب ونقحوها. وبدال من املؤتمرات، أصبحنا نواجه 
حمل�ة إعانات طويلة األمد. وعى هذا النحو، أصبحت 

حماتنا تدور يف العقود القليلة املاضية.
وكان املندوب�ون املنتخبون وزعم�اء الحزب، يف حقبة 
س�ابقة قل�ب وروح املؤتمرات، فقد كان�وا يجتمعون 
التخاذ ق�رارات للحزب. أم�ا اآلن فاقترص دورهم عى 
تحي�ة جمه�ور يصفق ويهت�ف ويرف�ع الافتات. ويف 
أج�واء كوفي�د-19، ق�د ال يقوم�ون حتى به�ذا الدور 
املرسح�ي. وه�ذا الع�ام لن تك�ون ل�دى الجمهوريني 
مش�كلة يف التكيف مع هذا الواق�ع الجديد. ألن ترامب 
وض�ع نهاية أخرية للحزب الجمه�وري يف مؤتمر عام 
2016، إذ ألحق الهزيمة بمؤسسة الحزب التي خضعت 
لقيادت�ه وأصبح�ت ذات جناح واحد، ول�م يتبق يشء 
لتقري�ره. وس�يقدم ترام�ب عرضاً مس�لياً ألنصاره، 

وربما يكون هناك أو ال يكون جمهور يف القاعة.
أم�ا الديمقراطي�ون فيواجه�ون معضل�ة حقيقي�ة، 

إذ م�ازال هن�اك جناح مناف�س قادر ع�ى الصمود يف 
الح�زب يناف�س املؤسس�ة ويطال�ب باإلنص�ات إليه 
وباحرتام�ه. ومع بقاء 20 والية ل�م تصوت بعد، فمن 
الس�ابق ألوان�ه مطالبة بريني س�اندرز، زعيم الجناح 
التقدمي يف الحزب، باالنس�حاب من السباق والسماح 
ملرشح املؤسسة جو بايدن بوضع خطة للمؤتمر. وكل 
املؤرشات توضح أن أنصار س�اندرز لن يقبلوا إسكات 
صوتهم. ونظراً لسحابة كوفيد-19، لن ُيعتر التصويت 
يف الواليات املتبقية نزيهاً وش�فافاً، وإذا ُكتب الرنامج 
دون إضافة من جناح س�اندرز يف الح�زب، ونظر هذا 
الجن�اح إىل املؤتمر باعتباره حف�ل تتويج منظم، فقد 
يتسبب هذا يف مشكلة للديمقراطيني يف نوفمر القادم.

وال ُيتوق�ع أن تصلح األحزاب ش�أنها م�ن اآلن وحتى 
أغسطس. واألرجح أنه لن يكون لدينا مؤتمر تستطيع 
فيه كل األصوات املتنافس�ة داخل الحزب املش�اركة يف 
عملي�ة نزيهة ومفتوحة تؤدي إىل وح�دة الحزب. لكن 
إذا أراد الديمقراطي�ون الفوز، فعليه�م التخطيط منذ 
اآلن ملعالج�ة التحديات التي يواجهونه�ا كي يضمنوا 
مش�اركة كامل�ة تح�رتم كل أجنح�ة الح�زب وتعزز 

وحدته.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

رة م�ع  مهني�اً: خالف�ات س�طحية غ�ر م�رَّ
الزمالء، لكّن ذلك لن يرتك رواس�ب أو تجاذبات 

مستقبلية
عاطفياً: إذا كنت راغباً يف االس�تقرار، فالرشيك 
الحايل هو الشخص املناسب لهذه الخطوة، فال 

ترتدد

مهني�اً: حاول أن تك�ون متأنياً ج�داً يف اختيار 
خطوات�ك املس�تقبلية، الح�ظ يس�اعدك ع�ى 

تحقيق التقّدم الذي كنت تطمح اليه
عاطفي�اً: اإلصغ�اء الدائم للرشي�ك يوفر عليك 

الكثر من املشكالت، ويوطد العالقة بينكما
مهني�اً: املزاجي�ة يف العم�ل، غالباً م�ا تؤدي اىل 

صدامات ومش�احنات مع اآلخرين، فحاول أن 
تكون ايجابياً لرتتاح من هذا الوضع

عاطفياً: مناقشات مهمة تحدد مصر العالقة 
املستقبلية مع الرشيك، مهما يكن إطارها

صحياً: أنت معرض للش�عور بالتعب هذا اليوم 
وبحالة عامة من االنحطاط الجسدي

مهني�اً: ال ت�رتّدد يف التعب�ر عن وجه�ة نظرك 
مهم�ا كلف�ك ذل�ك، ويف النهاي�ة ال ب�د م�ن أن 

تتوضح الصورة فتنال حقك
عاطفياً: إش�ارات إيجابية من الرشيك تعطيك 
أم�اًل أك�ر يف املس�تقبل، لك�ن الرتي�ث واجب 

الستيضاح كل األمور

مهني�اً: ال تترّسع يف الحكم ع�ى اآلخرين إذا لم 
تكن متأك�داً، فقد تجد نفس�ك يف مواجهة مع 

الشخص غر املعني باملواجهة
عاطفي�اً: الص�ر هو م�ن أبرز صفات�ك، وهذا 
يجعل�ك أكثر قرباً من الن�اس ومثاالً يحتذى يف 

هذا املجال

مهنياً: تشعر ببعض الرتاجع املعنوي، ويرتافق 
ذلك مع بعض الرتّدد الذي يفرض عليك الحسم 

قبل تفاقم األمور
عاطفي�اً: الحفاظ عى وت�رة واحدة يف العالقة 
بالرشيك، ق�د يدخلكما يف الروت�ن املمّل، وهذا 

ليس يف مصلحتكما

مهنياً: ابتعد عن النقاشات التي ال تجدي نفعاً، 
ورك�ز عى ما ه�و أكثر أهمية م�ن أجل عطاء 

افضل
عاطفي�اً: إذا كن�ت ال تش�عر باالس�تقرار م�ع 
الرشيك، يجب أن تبادر إىل البحث عن األس�باب 

لئال تقع يف املحظور

مهنياً: تؤكد حضورك وتقوى شخصيتك بغّض 
النظر عن حقل اختصاصك وتتمّيز بالقدرة عى 
القيادة، تؤدي الظروف دوًرا يف تنشيط البديهة 

والحيوية ورسعة الترّصف
عاطفي�اً: أح�د موالي�د الحم�ل يحي�ي عن�دك 

ذكريات الطفولة والدراسة الحلوة

مهني�اً: ال تك�ف ع�ن املطالبة بحقوق�ك، فقد 
جهدت كثراً وتستحق أتعابك

عاطفي�اً: يوم ضبابي يف العالقة بالرشيك، لكّن 
املهم التمهل حتى جالء األمور

صحي�اً: التنزه يف أحضان الطبيعة مصدر مهم 
للنشاط، وال سيما يف الربيع

مهني�اً: قد يأتي من يش�كك بقدراتك االبداعية، 
فحاول ان تبثت جدارتك للنيل منهم

عاطفياً: عالق�ة قديمة تلوح يف األفق، لكن من 
األفضل ان تتطلع اىل املستقبل

صحي�اً: امل�رح والضحك هم�ا مفت�اح الحياة 
الطويلة، ومصدر السعادة الدائم

مهنيا: تتمتع بطاقة كب�رة عى تمييز األمور، 
وهذا يسجل يف مصلحتك يف العمل

عاطفياً: مؤرشات ايجابية من الرشيك، والسبب 
هو إيجاد مناخ مالئم لتصحيح األخطاء

صحي�اً: الح�وار الح�اد ينعك�س س�لباً ع�ى 
اعصابك، فتتوتر برسعة وتفقد الرتكيز

مهنياً: ك�ن واعياً جداً يف عمل�ك، األمور دقيقة 
وقد تصبح أكثر ّدقة مع مرور الوقت

عاطيفا: تس�عى للقاء الرشيك يف مكان هادئ، 
ما يساعد عى حل بعض األمور البسيطة

صحياً: ابتعد عن املأكوالت الدسمة ألن وقتك ال 
يساعدك عى القيام ببعض التمارين.

العذراء

احلوت

فنان كفيف جيد وسيلة ليواصل الرسم
س�تامن  البلغ�اري  الرس�ام  ينك�ب 
كارامفيل�وف عى لوح�ة ليضيف إليها 
اللمس�ات األخ�رة، لينج�ز عمال ليس 

إىل  بالنظ�ر  اإلط�الق  باله�ن ع�ى 
فقدانه البرص عى نحو شبه تام.

وبعد أن فقد األم�ل تماما يف العودة 
للرسم يف البداية إثر إصابته بالعمى 
فج�أة يف 2015 ووصول�ه إىل حال�ة 
من اليأس جعلته يفكر يف االنتحار، 
اكتش�ف أن�ه ال ي�زال هناك س�بيل 
ملواصلة الرس�م بعد أن مرت أصعب 
لحظات األزمة.يق�ول الفنان البالغ 

من العمر 76 عاما وقد علت االبتسامة 
وجهه إن الرس يكمن يف الخرة الكبرة 
يف  يتح�دث  وكان  املره�ف.  والح�دس 

مرسمه بمدينة بلوفديف جنوب بلغاريا 
وحوله لوحات مليئة بالحيوية واأللوان 
تجريدي�ة. وأخ�رى  طبيعي�ة  ملناظ�ر 

اكتشف كارامفيلوف أنه ال يزال قادرا 
ع�ى تميي�ز الفرق ب�ن مجموعات 
األلوان وبن الداك�ن والفاتح بعينه 
الي�رسى أم�ا باق�ي م�ا يس�تلزمه 
الخروج بلوحة إبداعية فيعتمد فيه 
ع�ى املوهب�ة وامله�ارة والذكري�ات 
التي جمعها عر مس�رته الطويلة 
كفن�ان ومرم�م لرس�وم الكنائس.

وقال ”أرس�م فقط عى لوح أسود، 

ألن بمق�دوري التع�رف ع�ى األل�وان 
الدافئة مثل الرتقايل واألحمر واألخرض 
الخ�ارج  للرس�م يف  أذه�ب  الفات�ح... 
عندم�ا يك�ون الجو مرشقا ومشمس�ا 
ألنني أستطيع أن ’أرى‘ الظالل وقتها“.

ويف املراح�ل األوىل من الرس�م يقف عى 
بعد سنتيمرتات من لوح الرسم ويقسم 
الصورة يف ذهنه ملربعات صغرة ثم يبدأ 
يف رس�مها وربطها معا ويغطي سطح 
اللوح�ة بش�مع ش�فاف س�ائل وه�ي 
وس�يلة كالس�يكية تمكنه من الشعور 

بالخطوط واملساحات اللونية.

نسبة إدمان »انستجرام« تتجاوز الكحول والسجائر
حذرت كاتبة أملانية شابة من إدمان 
موقع انس�تجرام الخاص بمشاركة 
الص�ور، وأوضحت يف كتابها الجديد 
أن اس�تخدام املوق�ع ق�د يتحول إىل 
ال�ذي  الكت�اب  أن  إىل  إدمان.يش�ار 
يحمل عن�وان »إلغاء املتابعة - كيف 
يدمر انستجرام حياتنا« سيطرح يف 
األسواق يوم الجمعة املقبل، املوافق 
الكاتب�ة  الجاري.وقال�ت  7 فراي�ر 
الش�ابة نينا ش�ينك 27 عام�ا: »أود 
أن أق�ول: م�ن يقيض س�اعتن عى 
انس�تجرام يوميا، يع�د مدمنا... إذا 
الحياتية تقترص  اهتمامات�ك  كانت 
عى ذات�ك فحس�ب، وإذا كنت تحيا 
ألجل أن يرتك آخرون عالمة إعجاب 
عى صورك، فال يمكن أن يكون ذلك 
أمرا صائب�ا«، الفتة إىل أن ذلك يعني 

أن انستجرام يصيب باإلدمان بنسبة 
أكثر من الكحول والسجائر.

وتناول�ت ش�ينك، وه�ي صحفي�ة 
االقتص�اد  مج�ال  يف  متخصص�ة 
وكتب�ت ع�ن املؤثرات ع�ى اإلنرتنت 
الش�خيص  إدمانه�ا  »إنفلون�رس«، 
»تمثل�ت  وقال�ت:  للموق�ع،  أيض�ا 
اله�وة املطلق�ة عندم�ا وص�ل ب�ي 
األم�ر إىل أنن�ي قل�ت ألخت�ي أثن�اء 
عطل�ة يف كرواتيا أن تلتقط يل صورا 
وأن�ا ارت�دي مايوه بيكين�ي باللون 
األحمر الفات�ح عى مرتب�ة هوائية 
أن  بطيخ«.وأضاف�ت  ش�كل  ع�ى 
موقع »فيسبوك« تأسس كي يمكن 
اإلبقاء عى تواصل مع أصدقاء، وتم 
تأس�يس موقع »لينكد إن« من أجل 

التطور الوظيفي.

عروس تفرض رسوم دخول حفل زفافها
قررت عروس استعادة كل األموال التي 
أنفقته�ا عى حفل الزف�اف وتكاليف 
الزواج، لذلك لجأت إىل طريقة غريبة، 
وه�ي ف�رض رس�وم ع�ى املدعوين 

لحضور حفل الزفاف.
م�رور«  »دي�ي  صحيف�ة  قال�ت 
الريطانية، إن إحدى املدعوات يف حفل 
الزف�اف ن�رشت الواقعة ع�ى مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، وقالت إن ابنة 
عمها تفرض عى األش�خاص رس�وم 

دخول بقيمة 50 دوالر للحضور.
ه�ي  الع�روس  أن  املدع�وة  ورشح�ت 
م�ن ابتك�رت فك�رة الرس�وم للدخول 
إىل الحف�ل يف دع�وة الزف�اف، وقام�ت 

بتخصيص حساب عى إحدى الخدمات 
البنكية كي يتمكن الضيوف من إرسال 
املال إليه�ا قبل الزفاف وتدون أس�ماء 
األشخاص الذين قاموا بالدفع ومن ثم 
ترس�ل إليه�م الدعوة ك�ي يتمكنوا من 

الدخول إىل حف�ل الزفاف، وخصصت 
ه�ذه الطريقة ب�داًل م�ن أن يقفوا يف 
طاب�ور أمام مكان الحف�ل لدفع املال 
وتسجيل الدخول، فكل ما عى املدعوة 
هو إظهار بطاقة الحضور لش�خص 

مختص أمام القاعة.
وأضاف�ت املدع�وة أنه كونه�ا طالبة 
فهي ال تستطيع تحمل مثل هذا البند 
من النفقات، وهو ما يمكن أن يمنعها 
م�ن حض�ور ه�ذا الزف�اف، وتابعت: 
»بمج�رد أن قرأت ه�ذا، صدمت، لكنها 
)العروس( ب�ررت موقفه�ا بأنها تريد 
الحصول عى املال ال�ذي أنفقته يف يوم 

عرسها«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
 x 1 - معلقة صغرة نشا x 1 - كوب دقيق x ½ 1 - معلقة صغرة جنزبيل x 3
معلقة صغرة بيكربونات الصوديوم - x 1 عدد بيضة )مخفوقة( - ¾ x كوب 
س�كر بنى - ¾ x كوب لبن كامل الدس�م )دافئ( - ¼ x كوب عس�ل أسود - ⅛ 

x كيلو زبدة
الخطوات:

ىف إن�اء ع�ى الن�ار نضع الزبد والس�كر والعس�ل األس�ود ونخلط جي�دا حتى 
يتجانسوا تماما ويذوب السكر.

ثم يرفع من عى النار ويرتك حتى يرد تماما.
ىف وعاء اخر نخلط الدقيق والنشا والجنزبيل والبيكربونات ونخلط جيدا.

ثم نضيف خليط الزبد والبيضة املخفوقة ونخلط جيدا حتى يتجانسوا.
ث�م نصب خليط الكيك ىف صينية مدهونة بالزب�د ونضعها ىف الفرن عند درجة 

حرارة ملدة 40 دقيقة أو لحن أن تنضج.
ترتك ملدة عرش دقائق قبل التقطيع حتى تهدأ ثم تقدم بالهنا والشفا.

كيك اجلنزبيل

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن الف�روز هو معدن 
يتك�ون يف الطبيع�ة من إختالط 
وفوس�فات  النح�اس  م�ن  كل 

األلومنيوم يف الحمم الركانية.
هل تعلم أن أعى نسب للكالسيوم 

هي املوجودة يف لبن األبقار.
ه�ل تعل�م أن نس�بة الدهون يف 
لبن األم أعى من نس�بة الدهون 

يف لبن األبقار.
ه�ل تعلم  أن اإلصاب�ة باإلنزالق 
الغ�رضويف تنت�ج غالب�ا نتيجة 

العوامل الوراثية.
ه�ل تعل�م أن عندما تزي�ل أحد 
بعملي�ة  الجس�م  غضاري�ف 

جراحية فإنه ال ينمو مجددا.
ه�ل تعل�م أن الغ�از املتصاع�د 
م�ن فوه�ات الراكن ه�و غاز 

الكريتيد.
هل تعلم أن للقلب البرشي أربعة 
صمامات هم ) املرتايل، األورطي، 

الثالثي، الرئوي(.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2111( الثالثاء  7  نيسان  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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علوان أبرز املترضرين من إيقاف الدوري العراقي
             المستقبل العراقي/ متابعة

يختلف حجم رضر توقف الدوري من 
فري�ق إىل آخر، كما ق�د يكون فرصة 
لبع�ض املدربني إلعادة ترتيب األوراق 

وتنظيم الصفوف.
املترضري�ن  ع�ى  الض�وء  يس�لط   
النش�اط  واملس�تفيدين م�ن توق�ف 

الكروي بالعراق.
املترضرون

يحيى علوان:
م�درب النفط الدكت�ور يحيى علوان، 
ابتعد عن التدريب ألكثر من موس�م، 
وعاد لل�دوري العراقي بما يمتلك من 
خربة كب�رة نجح يف توظيفها لقيادة 
فري�ق النفط لتحقي�ق نتائج متميزة 

وضعته بصدارة الرتتيب.
لكن توق�ف ال�دوري وإمكانية إلغاء 
املس�ابقة ق�د تطي�ح بحج�م العمل 

واالجتهاد الكبر الذي بذله علوان.
أيوب أوديشو:

م�درب الق�وة الجوي�ة ك�ون فريقا 
متماس�كا ينافس بقوة ع�ى اللقب، 
حي�ث يحت�ل الق�وة الجوي�ة املرك�ز 
الثاني بفارق نقطة عن النفط، ولديه 

مباراة مؤجلة.
اإللغ�اء والتوقف قد يف�وت الفرصة 
عى أوديش�و لالس�تمرار بمس�اعيه 

نحو اللقب.
رايض شنيشل:

م�درب نف�ط الوس�ط حاله مش�ابه 
لح�ال أيوب أوديش�و، وق�د يكون يف 
ظ�رف أصع�ب، حيث اس�تلم الفريق 
املوس�م املايض بحال صعب جدا وبدأ 
بناء فريق ش�بابي جيد، جنى ثماره 

يف املوس�م الحايل وحقق نتائج مميزة 
يف بداية املوسم، ويحتل فريقه املركز 
الثال�ث، بمس�توى مقن�ع، وبالت�ايل 

تعطيل الدوري يعد رضرا حقيقيا.
مستفيدون

عبد الغني شهد:
أبرز املس�تفيدين من ق�رار التأجيل، 
مدرب الرشطة عبد الغني شهد، الذي 

تستلم الفريق بوضع نفيس 
مرتاج�ع ج�راء مغ�ادرة 
البطولة العربية، وبالتايل 
الفري�ق كان يحت�اج إىل 
الوق�ت لرتتي�ب األوراق 

وإعادة التنظيم.
وربم�ا يك�ون توق�ف 

فرص�ة  اإللغ�اء  حت�ى  أو  ال�دوري 
للرشطة لبدء التحضر لدوري أبطال 

آسيا.
باسم قاسم:

م�درب ال�زوراء ال�ذي اس�تلم املهمة 
بعد تراجع وض�ع الفريق يف البطولة 

العربية.
ول�م يخرت املدرب أدوات�ه، كونه أكمل 
املهم�ة خلف�ا للم�درب حكي�م 
ش�اكر وبالتايل ل�م يتمكن من 
معالجة الفريق رسيعا ليغادر 
الفريق من ملحق أبطال آسيا، 
وب�دت نتائجه غ�ر مقنعة يف 
بداية ال�دوري، وبالتايل املدرب 
يحتاج إىل ترميم صفوف الفريق 

بشكل مثايل.
وبالتايل ال�زوراء من املمكن 
أن يس�تفيد حت�ى م�ن 
ق�رار إلغاء ال�دوري يف 
إع�ادة ترمي�م خطوط 

الفريق.

بسبب كورونا.. العبو امانة بغداد 
يواصلون تدريباهتم يف املنزل

             المستقبل العراقي/ متابعة

يواص�ل العب�و امان�ة بغ�داد، تدريباته�م يف 
منازله�م بع�د توقف منافس�ات دوري الكرة 

بسبب فروس كورونا.
ونرش املوقع الرسمي للنادي فيديو لتدريبات 

الالعب�ني يف منازلهم بس�بب ع�دم قدرته عى 
اجراء التمارين الجماعية يف ملعب النادي.

واك�د الن�ادي ان »ال�كادر التدريب�ي للفريق 
يتواصل مع الالعبني ملتابعة تدريباتهم«.

واعل�ن اتحاد الك�رة عن تأجي�ل دوري الكرة 
لحني القضاء عى فروس كورونا.

إصابة اول العب عراقي 
بفريوس كورونا

رئيس إنرت ميالن السابق: 
ضم مييس حلم مرشوع

              المستقبل العراقي/ متابعة

سجلت إحصائية وزارة الصحة والبيئة، بإصابات فروس 
كورونا املس�تجد »كوفي�د 19«، إصاب�ة اول العب عراقي 

بالفروس.
وأعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، عن تس�جيل 83 إصابة 
جديدة بم�رض كورونا لرتتف�ع اعداد االصاب�ات اىل 961 

اصابة يف عموم البالد.
واصي�ب ح�ارس مرم�ى منتخب ش�باب العراق الس�ابق 
فالح صالح الذي مثل أندية النجف ونفط الوس�ط وعفك، 
بفروس »كورونا«، هذا اليوم، ويرقد حالياً يف مستش�فى 

الحكيم بمدينة النجف االرشف لتلقي العالج.
الوفي�ات بس�بب  أن مجم�وع  الصح�ة،  وزارة  وأعلن�ت 
الف�روس وصل إىل 61 حالة، فيما وص�ل مجموع حاالت 

الشفاء اىل 279.
تجدر اإلش�ارة اىل ان الدوري العراق�ي املمتاز لكرة القدم، 
قد توقف منذ ش�هر اذار املايض وتم تعليق استئنافه حتى 

اشعار اخر.

فان دايك: لـم أكن مؤهاًل للعب يف الدفاع

مؤقتة احتاد الكرة بصدد اختاذ حزمة قرارات

            المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى الهولندي فرجيل ف�ان دايك مدافع 
ليفربول، رغبته يف أن يصبح أحد أساطر 
نادي�ه، بعدما قىض 3 مواس�م حتى اآلن، 
حق�ق خاللها 3 ألقاب ه�ي دوري أبطال 
أوروب�ا وكأس الس�وبر األوروب�ي وكأس 

العالم لألندية.
لصحيف�ة  ح�وار  يف  داي�ك  ف�ان  وق�ال 
»سبورت« اإلسبانية: »أتمنى أن يتذكرني 
الناس كأس�طورة ليفرب�ول، أريد تحقيق 

أشياء عظيمة هنا، لدينا فريق رائع«.
وأض�اف: »نح�ن ال نعان�ي م�ن نقص يف 
الرضوري�ة  األدوات  كل  ولدين�ا  يشء، 
للنج�اح، م�درب نعرف�ه جي�دا، قائم�ة 

متنوع�ة م�ن الالعب�ني، وأس�لوب لع�ب 
يضم�ن االنتصارات، وملع�ب به جماهر 

مخلصة«.
وتابع فان دايك: »أريد أن أكون واحدا من 
الالعبني الذين يعودون مجددا مللعب آنفيلد 
بع�د االعتزال، أنا أرى العديد من أس�اطر 
الفري�ق حينما يأتون إىل امللعب ملش�اهدة 
املباريات، أشعر وأن النادي عائلة كبرة«.

وبسؤاله عن بدايته مع مركز املدافع قال 
ف�ان دايك: »حينما كنت يف 16 من عمري، 
كن�ت ظهرا أيمن مع فري�ق جرونينجن، 
لم أكن جيدا بشكل كايف للعب كمدافع، لم 
أتش�كل نهائيا كالعب إال عندما انضممت 
لفري�ق تح�ت 19 عاما، وأصبح�ت قائدا 
للفريق«.وأضاف: »يف بعض األوقات كنت 

ألعب كظهر، وأحيانا يف وسط امللعب، منذ 
ذلك الوقت كل يشء كان يتغر إىل األفضل، 

مع وصويل لفري�ق تحت 23 عاما، األمور 
جرت برسعة«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ت�درس الهيئة املؤقتة لالتحاد العراقي لك�رة القدم، اتخاذ حزمة 
قرارات خالل األيام القليلة املقبلة.وكان االتحاد الدويل لكرة القدم 
»فيفا«، قد سمى هيئة مؤقتة لالتحاد العراقي لكرة القدم تتألف 

من: اياد بنيان رئيساً وشامل كامل نائباً للرئيس واالعضاء احمد 
ع�ي واس�عد الزم ورافد عبد االم�ر عى ان يقدم اس�تقالته من 
رئاس�ة االتحاد الفرعي يف بابل.أول قرار ستتخذه الهيئة املؤقتة 
خ�الل الس�بوع الج�اري، هو املصادق�ة عى حل جمي�ع اللجان 
وإعادة تش�كيلها من جديد.وي�درس االتحاد زي�ادة عدد ممثي 

األندية يف اتحاد الكرة، فبعد أن كان يمثل كل نادي ش�خص واحد 
من املؤمل ان يكون هناك أكثر من ممثل لكل نادي.ويستمر عمل 
الهيئة املؤقتة لفرتة تس�تمر اىل قرابة ال�6 اش�هر ومن ثم سيتم 
اجراء انتخابات جديدة لالتحاد، حيث يعد النجم الدويل الس�ابق، 

عدنان درجال، هو االوفر حظاً للفوز برئاسة االتحاد.

حتديد موقف جريزمان من مغادرة برشلونة

ليفاندوفسكي يشارك يف مران بايرن ميونخ
              المستقبل العراقي/ متابعة

استأنف بايرن ميونخ حامل لقب الدوري األملاني، 
التدريب�ات بعد توق�ف دام نحو 3 أس�ابيع أجرى 
فيها الالعبون تدريبات فردية، يف ظل أزمة انتشار 

فروس كورونا املستجد.
وعاد العبو بايرن ميونخ إىل مركز تدريب الفريق، 

للم�ران يف مجموع�ات صغ�رة، حي�ث يقت�ر 
األمر ع�ى تدريبات اللياقة البدنية والتس�ديد، أما 
التدريبات الجماعي�ة االعتيادية ال تزال محظورة 
بالتباع�د  املتعلق�ة  ضم�ن تعليم�ات الس�لطات 

الجسدي.
وتحدث هانز فليك املدير الفني للفريق بشكل فردي 

مع الالعبني، مع االلتزام بالتباعد الجسدي.

وعقب التدريبات، يتوج�ه الالعبون مبارشة إىل 
منازلهم لتغير مالبسهم.

وش�ارك املهاج�م روب�رت ليفاندوفس�كي يف 
التدريب�ات بع�د تعافيه من إصاب�ة يف الركبة 
تع�رض لها يف فرباير/ش�باط امل�ايض، بينما 
أج�رى ني�كالس س�ويل تدريب�ات مح�دودة 

بالكرة.

بوجبا يطعن قلب زيدان
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى يوفنت�وس اإليط�ايل للتعاق�د مع 
الفرن�يس ب�ول بوجب�ا نج�م مانشس�رت 
يونايتد، وس�ط منافسة رشسة مع ريال 

مدريد.
ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، 
ف�إن يوفنت�وس يري�د ض�م ب�ول بوجبا 
ملرشوع�ه الري�ايض، وس�يفعل كل م�ا يف 

وسعه الس�تعادة خدمات 
الالعب من جديد.

وأضافت أن الالعب يعطي 
إىل  لالنضم�ام  األولوي�ة 
يوفنت�وس ع�ى أي عرض 
آخ�ر، رغم رغب�ة مواطنه 
زي�ن الدي�ن زي�دان املدير 
لري�ال مدري�د، يف  الفن�ي 

ضمه للفريق امللكي.
تلبية  وحاول ريال مدريد، 
رغب�ة زي�دان يف املركاتو 
لك�ن  امل�ايض،  الصيف�ي 
صفق�ة ب�ول بوجب�ا ل�م 

تكتمل.
وأوضحت الصحيف�ة أن يوفنتوس يجهز 
عرًض�ا ضخًم�ا عب�ارة ع�ن مبل�غ م�ايل 
بجانب عدد م�ن الالعبني وه�م بيانيتش 
وبرنارديسكي ودوجالس كوستا، إلقناع 

املان يونايتد برحيل بول بوجبا.
وختمت بأن مانشس�رت يونايتد س�يكون 
عى اس�تعداد لبيع ب�ول بوجبا يف الصيف 
املقبل، حال وصول عرض مناسب وكبر.

               المستقبل العراقي/ متابعة

رفض ماس�يمو موراتي رئيس نادي إنرت ميالن الس�ابق، 
اس�تبعاد إمكانية انضم�ام ليونيل مييس قائد برش�لونة، 

لصفوف النراتزوري.
وقال موراتي يف تريحات أبرزتها صحيفة ماركا »أعتقد 
أن ضم ليوني�ل مييس حلم مرشوع بالنس�بة لنا، ربما لم 

يكن حتى قبل أزمة كورونا«.
وأضاف »مييس يف املرحلة األخرة من عقده، وبدون ش�ك 
إحض�اره إىل إن�رت يتطل�ب مجه�ودات هائل�ة، أعتقد أننا 

سنرى أشياء غريبة يف نهاية العام الحايل«.
وتاب�ع »الوت�ارو مارتينيز؟ إن�ه العب جيد يهت�م بحياته 
املهنية، س�نرى ما إذا كان س�يدخل يف صفق�ة تبادل مع 

العبني أكثر أهمية مثل ليونيل مييس أم ال«.
ويع�د الوتارو مهاجم إنرت ميالن، هدًفا محورًيا بالنس�بة 
لربشلونة، حيث يسعى النادي الكتالوني للتعاقد معه كي 

يصبح خليفة لويس سواريز.

بايرن ميونخ يدرس ترقية كلوزه
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفي�ة يف أملاني�ا أن بايرن 
ميون�خ، لك�رة الق�دم ي�درس ترقي�ة نجم�ه 
الس�ابق مروس�الف كلوزه.ويت�وىل كلوزه، 
نجم هج�وم املنتخب األملاني األس�بق، تدريب 
فري�ق تح�ت 17 يف النادي الباف�اري يف الوقت 
الراهن، وس�ينتهي عقده الحايل بحلول نهاية 

حزيران/يونيو املقبل.وذكرت صحيفة »بيلد« 
األملانية، الي�وم اإلثنني، أن كل�وزه، 41 عاما، 
يعد مرشحا واعدا ملنصب مساعد املدير الفني 
للفري�ق األول يف باي�رن ميون�خ، هان�ز فليك.

وكتب�ت الصحيف�ة أن ه�ذه الخط�وة تمث�ل 
»خيارا جادا« بالنسبة لكلوزه، لكنها لفتت إىل 
أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد.ويعرف 
فليك، ال�ذي جدد عقده مع بايرن حتى صيف 

2023، كل�وزه، من خالل فرتة تواجدهما 
املش�رتكة يف املنتخب األملاني، حيث أسهم 
هداف املانش�افت ومس�اعد املدي�ر الفني 
يواكيم ل�وف، يف الفوز ب�كأس العالم عام 
يف  رصح  عام�ا،   55 فلي�ك،  2014.وكان 
مقابلة يف آذار/م�ارس املايض، بأن كلوزه 
دائما يمثل »موضوعا مطروحا بالنسبة له« 

يف خططه مع لبايرن.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حقيقة رغبة دي ليخت يف االنضامم لريال مدريد
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إيط�ايل، حقيقة األنب�اء التي أفادت 
برغب�ة الهولن�دي ماتياس دي ليخت، مداف�ع يوفنتوس، يف 

االنضمام لصفوف ريال مدريد.
وخرجت تقارير يف الس�اعات القليلة املاضية، تفيد بأن دي 
ليخت دفع وكيله مينو رايوال للتواصل مع ريال مدريد، من 

أجل عرض خدماته عى املرنجي.
وذكرت صحيفة »توتو س�بورت«، أن أنباء رغبة دي ليخت 

يف االنضمام لريال مدريد ال أساس لها من الصحة، مشرة إىل 
أن الالعب سعيد للغاية بوجوده يف تورينو.

وأضاف�ت أن كيجي مولينار، وال�د صديقة دي ليخت، أكد أن 
الالعب يش�عر بأنه وجد البيئة املثالية لتنمية مهاراته يف كرة 

القدم، ورسخ نفسه بشكل جيد يف غرفة خلع املالبس.
ونوهت الصحيفة بأن ريال مدريد قد يكون مهتًما بدي ليخت 
من أجل تطوير الشق الدفاعي بالفريق، إال أن يوفنتوس غر 
مس�تعد لبيع الالعب يف الصيف املقب�ل، خاصة مع انخفاض 

األسعار بالوقت الحايل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إس�باني، عن موقف الفرنيس أنطوان 
جريزمان، مهاجم برشلونة، من الرحيل عن صفوف النادي 
الكتالون�ي يف الف�رتة املقبلة.وارتب�ط جريزم�ان بمغ�ادرة 
برش�لونة رغم أنه لم ُيكمل عاًما واحًدا بقميص البارسا، إال 
أنه ارتبط بالدخول يف صفقة تبادلية مع العبني مثل نيمار دا 

سيلفا نجم باريس سان جرمان أو الوتارو مارتينيز مهاجم 
إنرت ميالن.وبحس�ب صحيفة »م�اركا«، فإن جريزمان رغم 
أن�ه لم يتأقلم بش�كل جيد مع برش�لونة عى مدار التس�عة 
أش�هر األوىل له، إال أن الرحي�ل عن الكامب نو ليس يف اعتبار 
الالع�ب أو النادي.وأضاف�ت أن كال الطرف�ني ال يفك�ران يف 
االنفص�ال، موضحة أن النادي أيًضا ال يخطط الس�تخدامه 
كج�زء من صفق�ة تبادلية مع نيمار أو الوت�ارو، حيث يرى 

أن مستقبل جريزمان سيكون يف برشلونة.ولفتت الصحيفة 
إىل أنه رغم صعوبة التخطيط ملوسم )2021/2020( بسبب 
تف�ي وباء ف�روس كورون�ا بالف�رتة الحالي�ة، إال أن أحد 
األم�ور اليقينة هي أن جريزمان ال يزال يف خطط برش�لونة، 
ول�ن يغادر صفوف النادي الكتالوني.وتمكن جريزمان الذي 
انضم لربش�لونة يف الصيف امل�ايض مقابل 120 مليون يورو 

من أتلتيكو مدريد، من تسجيل 14 هدًفا يف 37 مباراة.
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مقال خال من »كورونا«كورونا.. الدرس والصدمة واحلقيقة

سعدية مفرحمنهل عبد األمير المرشدي

كثري الحديث عن التي نخش�اها.. ما أصلها. ما رسها..  ما لونها.. بأمريكا 
ام يف الص�ن فحواها؟  بداي�ة علينا أن ال نطيل الحديث ع�ن كورونا كوباء 
او داء ودواء فه�ا نحن نس�مع منذ ظهوره حتى اليوم ع�رات اللقاحات 
والعقاق�ري ق�د تمت وتوصل�وا إليها لعالج امل�رض من امري�كا إىل مرص إىل 
الع�راق ومن أملانيا إىل إيران إىل الصن وصوال إىل ابو عيل الش�يباني.. لنأخذ 
ال�درس والصدمة والواق�ع ونرتك تفاصيل الحديث وتش�عباته بما فيه من 
غريب وعجيب ومفزع ومرعب ومبكي ومضحك. الدرس والعربة يف كورونا 
ان�ه اثب�ت للجميع بحكم اليق�ن أن قوة الس�ماء هي الس�لطان وان إرادة 
الل�ه حق ال يعلوا عليه�ا إرادة رئيس طاغوت ارعن كرتامب بس�الح امريكا 
وجيش�ها وقوتها او ملك جاهل أو حاك�م ظالم فها هي امريكا تتبوأ املركز 
األول بع�دد املصاب�ن والف�وىض تع�م أس�واقها والحجر يع�م والياتها فال 
صفقة القرن تميض وال قرقوزات التطبيع تجدي وها هم مسيحيو ايطاليا 
وإس�بانيا وأوروب�ا يصطفون خلف املس�لمن يف الصالة والدع�اء وها هو 
األذان يعل�و بصوت الله اكرب يف قلب مدريد. لقد نزل القضاء عىل وزير دفاع 
امريكا ورئيس وزراء بريطانيا وأمراء وملوك أسوة باي مواطن فقري أصيب 
بامل�رض. الصدمة األكرب التي نعيش�ها اننا يف العراق بال مؤسس�ات صحية 
فاعلة وال ثقاف�ة اجتماعية متطورة ونعاني ما نعاني من س�وء الخدمات 
وتف�ي الجهل واألمية لكنن�ا االفضل بن دول العالم بل هناك يف العراق من 
يدعوا الله ربي ال تجعلنا نصبح مثل امريكا وإيطاليا وبريطانيا واس�بانيا.. 
تص�وروا. نح�ن ال نريد أن يحل بنا م�ا حل بأوروبا وأمري�كا.   الواقع الذي 
نعيش�ه لدينا يف العراق هو هناك شبه وتش�ابه بن كورونا وداعش فالذين 
تركوا ارضهم وأعراضهم لعصابات داعش واس�توطنوا فنادق عمان عادوا 
الي�وم بقي�ادة يجمعون مالي�ن الدوالرات للت�ربع لألردن اس�تجابة لطلب 
املجاه�دة رغد بنت قائد الحفرة. اما من يقف بوجه كورونا فهم انفس�هم 
رج�ال الحق ابطال املرجعية األبطال الذين تصدوا لداعش فمرجعية النجف 
العليا والسيد عيل السيستاني هو السالح االقوى ورس قوتنا فبفضل اوامره 
ه�ب االالف املؤمن�ن بن ناس ت�وزع طعام وناس تبني مستش�فى وناس 
تعفر ش�وارع وناس تدفن موتى وهذا ما لم يحص�ل له مثيل يف العالم فقد 
تخاصم حلفاء اوربا وسقط االالف وهم حيارى من امرهم حيارى سكارى 
وما هم بس�كارى ولكن أمر الله نافذ وقوله الح�ق. اخريا وليس آخرا اقول 
ألهلن�ا واحبتنا يف العراق: اطيعو امر الجهات املختصة كما امرت املرجعية، 

ومن يعيص امرها سيحل به وبنا الكارثة عىل املجتمع. 
انه�ا ايام قليله وس�يزول الب�الء اذا اطعنا الجهات الصحية، وان ش�اء الله 
نكون قد اس�تفدنا من الدرس والصدمة وما ال اليه الواقع ولله الحمد عىل 
كل حال. بقي أن نقول للرئاسات والنواب والوزراء والدرجات الخاصة ماذا 
ل�و انتخيتم ولو مرة لوطنكم وتربعتم برواتبكم لش�هر واحد لدعم الفقراء 

ومواجهة الوباء.. ماذا لو؟

إىل أي ح�د أصبحنا أرسى ملزاج الس�يد الفريوس؟ ه�ل يمكننا الخالص من 
أرسه، إن أردنا، ولو عىل سبيل الخيال والكتابة وحسب؟ هل نستطيع فعال 
أن نفلت من س�ياجه ال�ذي أصبح يلّف الكرة األرضي�ة بأرسها؟ هل يمكن 

تجاهله عىل األقل؟ 
كن�ت قد قّررت أال أكتب مقايل هذا األس�بوع عن كورون�ا. قلت لنفيس إنني 
كتب�ت ع�ن هذا الفريوس القاتل بم�ا يكفي ألن يمّل من�ي القارئ املحارص 
بأخب�ار الوب�اء يف كل مكان تقريبا؛ بدءا من هواجس�ه الش�خصية وحتى 
أق�ى بلدان العالم وأبعدها جغرافيا منه، مرورا بالبيت والش�ارع والعمل، 
إن كان ما يزال يعمل، وكل وس�ائل اإلعالم التقليدي والجديد. لكنني وجدت 
نف�يس يف خياراٍت قد تبدو مجرد الكتابة فيها هذه األيام رفاهيًة س�اذجة، 

وترفا ال يليق باملرحلة وعنوانها يف راهننا العاملي. 
نعم.. ال بد أن قرّاء كثريين يبحثون هذه األيام، عىل سبيل االخالص الوهمي، 
عن مقاالٍت خالية من دسم كورونا وما يتعلق به. وال بد أنني أتلّمس حاجة 
مث�ل هؤالء القراء، بل وحاجتي الش�خصية أيضا، وأبحث عن موضوع آخر 
للكتاب�ة عنه، كما كنت أفعل قبل أن نس�مع بأخبار هذا الوباء التي تحولت 
من أخبار تخّص اآلخرين البعيدين عنا إىل واقع نعيشه يوميا. أنا أيضا أريد 
ه�ذا النوع من الخالص الوهمي عرب الكتابة، باعتبار أنها هي الحل لكل ما 

استعى علينا من مشكالت، ولو كان حال افرتاضيا. 
حسنا.. ها أنذا مستعّدة الختيار موضوع جديد للكتابة عنه، بعد أن أغلقت 
كل مص�ادر األخبار حويل، واختلي�ت بلحظة الكتاب�ة الخالصة، فهل أكتب 
عن الش�عر أم النثر أم املرسح أم املوس�يقى أم الكتب أم السينما أم الرسم.. 
وهي موضوعاتي املفضلة، والتي أعيش�ها يف حياتي الطبيعية ما بن البيت 
والعمل دائما؟ أم أس�تعري بع�ض موضوعاتي املفضلة يف وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي، فأكتب ع�ن قضايا سياس�ية أو فكري�ة أو اجتماعية ملّحة؟ 
أفت�ش يف دفاتري القديمة، كتاجر ُمفل�س، للبحث عن فكرة أعيد صياغتها 
وفقا ملعطيات جديدة مثال؟ أم أخطو يف ضوء الخيال، وأس�ترف مستقبال 
جدي�دا خالي�ا م�ن كل مش�كالت األمس والغ�د؟  حاولت هذا كله وفش�لت 
بسهولة، ذلك أن كل كتابٍة من هذا النوع، ومهما اجتهدت باالنغماس فيها، 
س�تودي بي، يف النهاية، إىل مملكة الجن�رال كوفيد ذي الرتبة 19، واملتخّفي 
بيننا باس�مه األنث�وي كورونا. كل يشء تقريبا طاولته س�هام هذا الجنرال 
املتغط�رس، والذي ما زال يتحدّى مختربات العلماء وخربات األطباء، ويردي 
ضحاي�اه م�ن كل األعمار واألجناس بقس�وة من ال يب�ايل، وبإرصار من ال 
يظن أنه س�يخرس املعركة أبدا. مملكته تتسع يوما بعد يوم، وسياجه يعلو 
ويرتفع!  هذا يعني أن التفكري يف الهروب من الوباء املسيطر عىل هذا النحو 
الدقيق، سيبدو فرط اهتمام به إذن، وبالتايل ستفشل املحاولة قبل أن تبدأ. 
فم�ن يهت�م، حقيقة ويقينا، بعال�م خارج حدود وباء إن ل�م يفلح يف إنهاء 

العالم كله عىل نحو ما، فعىل األقل سيغريه تماما وقد بدأ يفعل فعال؟ 

العثور عىل أقدم محض نووي برشي يف سن عمره 800 ألف سنة
كش�فت أقدم املواد الوراثية املستخرجة من 
اإلنس�ان ع�ن مجموع�ة من أش�باه البر 
ذات صلة ب�«إنس�ان دينيسوفا« و«اإلنسان 

العاقل« و«نياندرتال«.
واكتشف العلماء بروتينات قديمة يف أسنان 
تنتم�ي إىل مجموع�ة قديم�ة م�ن الب�ر، 
وق�ع تحليلها وتأريخها لتكش�ف عن أرسار 

أصحابها.
ووجد العلماء أن هذا اإلنس�ان البدائي، وهو 
عضو يف جنس سلف الجنس البري، عاش 

قبل 800 ألف سنة.
ويق�ول فريق العلم�اء من الدنم�ارك، إنهم 
واثقون من أن دراس�تهم تظهر أن أس�الف 
هومو، كانت »مجموعة شقيقة« )مصطلح 
يف علم الوراثة العرقي يدل عىل أقرب األقارب 
لوح�دة م�ا يف ش�جرة التط�ور(، م�ن آخر 

األقارب املشرتكن لإلنسان الحديث.
وقال مؤلف الدراس�ة الدكتور فريدو ويلكر 
م�ن جامع�ة كوبنهاغ�ن: »يق�دم تحلي�ل 
الربوتن القديم دليال عىل وجود عالقة وثيقة 
بن س�لف الجنس البري، ونحن )اإلنسان 

العاقل(، والنياندرتال وإنسان دينيسوفا«.
وأض�اف: »نتائجن�ا تدع�م فكرة أن س�لف 

هومو )جنس يتفرع منه اإلنس�ان الحديث 
أو العاق�ل واألن�واع الحيوي�ة املرتبطة به(، 
كان مجموع�ة ش�قيقة للمجموع�ة الت�ي 
تحت�وي عىل إنس�ان دينيس�وفا واإلنس�ان 

العاقل  ونياندرتال«.
وعثر عىل عينة الجنس الس�ابق لهومو ألول 
 ،Sierra de Atapuerca مرة يف عام 1994 يف

وهو موقع أثري يف شمال إسبانيا.
ووقع اس�نخدام طريقة جديدة للعثور عىل 
ش�ظايا صغرية من امل�واد الوراثية تس�مى 

palaeoproteomics )هو تطبيق الربوتينات 
ع�ىل املواد القديمة( ملعرفة ما إذا كان يمكن 

الكشف عن أي يشء يف البقايا.
وعث�ر العلم�اء بواس�طة ه�ذه الطريق�ة، 
داخل مينا األس�نان له�ذا النوع القديم، عىل 

بروتينات يعود تاريخها إىل 800 ألف سنة.
ويق�ول العلم�اء إن هذا أق�دم بكثري من أي 
حم�ض نووي بري ت�م العث�ور عليه عىل 
اإلط�الق ألن الجزيء يتحلل بش�كل طبيعي 

بعد 400 ألف عام.
وُيمّك�ن التسلس�ل الجزيئ�ي العلم�اء م�ن 
اس�رتجاع األدلة إلعادة بناء التطور البري 
بدقة من زمن بعيد أكثر من أي وقت مىض.

وبع�د مقارنة النتائج بالبيانات الوراثية من 
عين�ات األس�نان البرية الحديث�ة، خلص 
الفريق إىل أن الحم�ض النووي كان مختلفا 
ج�دا بحيث ال يتناس�ب م�ع الفرع نفس�ه 
من الش�جرة التطورية مث�ل البر الحديث 

ونياندرتال ودينيسوفانز.
وبدال من ذلك، كتب الفريق، أن سلف هومو 
كان ع�ىل األرج�ح »نوعا ش�قيقا« من الجد 
املش�رتك الذي أدى إىل تطور البر الحديثن 

وأبناء عمومتنا املنقرضن.

كشف رس ما يفعله فريوس كورونا باجلسم ليكون مميتًا للغاية!
تنتم�ي فريوس�ات كورون�ا إىل مجموعة من 
الفريوس�ات الت�ي تصي�ب الحيوان�ات، م�ن 
الطاووس إىل الحيت�ان، إىل أن انترت عدوى 
مل�رض  املس�ببة  الجدي�دة   2-SARS-CoV

COVID-19 الفتاك لدى البر.
وعادة ما تتبع ع�دوى فريوس كورونا إحدى 
طريقت�ن: كعدوى يف الرئت�ن تتضمن بعض 
الح�االت ملا يمكن أن يطلق عليه الناس نزالت 

الربد، أو كعدوى يف األمعاء تسبب اإلسهال.
ويبدأ COVID-19 يف الرئتن مثل فريوس�ات 
كورونا املس�ببة لنزالت الربد الش�ائعة، ولكن 
بعد ذلك يس�بب دمارا يف الجهاز املناعي الذي 
يمك�ن أن ي�ؤدي إىل تلف الرئ�ة أو الوفاة عىل 

املدى الطويل.
وجيني�ا، يش�به SARS-CoV-2 إىل حد كبري 
فريوسات كورونا التنفسية البرية األخرى، 
 .MERS-CoV و   SARS-CoV ذل�ك  يف  بم�ا 
ومع ذلك، ف�إن االختالف�ات الجينية الدقيقة 
ترتج�م إىل اختالف�ات كبرية يف مدى س�هولة 
إصابة فريوس كورونا الناس وكيف يجعلهم 

مرىض.
ويحتوي SARS-CoV-2 عىل املعدات الوراثية 
نفسها مثل SARS-CoV األصيل، الذي تسبب 

يف مرض عامل�ي عام 2003، ولك�ن مع زهاء 
6000 طف�رة متناث�رة يف األماك�ن املعت�ادة، 

حيث تتغري فريوسات كورونا.
ومقارنة بفريوسات كورونا البرية األخرى 
مث�ل MERS-CoV، املس�بب ملتالزمة الرق 
األوسط التنفسية، التي ظهرت يف عام 2012، 
ق�ام الف�ريوس الجديد بتخصيص نس�خ من 
املع�دات العامة نفس�ها لغزو الخاليا ونس�خ 

نفسه.
ومع ذلك، فإن SARS-CoV-2 لديه مجموعة 

مختلفة تماما من الجينات تسمى امللحقات، 
والت�ي تمن�ح ه�ذا الف�ريوس الجدي�د ميزة 
صغ�رية يف ح�االت معينة. عىل س�بيل املثال، 
يحتوي MERS عىل بروتن معن يوقف قدرة 
الخلية عىل إصدار صوت اإلنذار بشأن الدخيل 

الفريويس.
ويوج�د ل�دى SARS-CoV-2 ج�ن غري ذي 
صل�ة بوظيفة غري معروف�ة حتى اآلن يف هذا 

املوضع يف الجينوم الخاص به.
تب�دأ كل ع�دوى بف�ريوس كورون�ا بج�زيء 
ف�ريوس، وهو غ�الف كروي يحمي سلس�لة 
طويلة واحدة من امل�واد الجينية، ويدخلها يف 
خلية برية. وتوجه املادة الوراثية الخلية إىل 
إنتاج نحو 30 جزءا مختلفا من الفريوس، ما 

يسمح له بالتكاثر.
 2-SARS-CoV وتحوي الخاليا الت�ي يفضل
إصابته�ا، بروت�ن يس�مى ACE2 يف الخارج 

مهم لتنظيم ضغط الدم.
 spike وتبدأ الع�دوى عندما تلتصق بروتينات
الطويل�ة، الت�ي تربز م�ن جس�يم الفريوس، 
بربوت�ن الخلي�ة ACE2. ومن تل�ك النقطة، 
نفس�ها  تش�كيل  وتعي�د   ،spike تتح�ول 

باستخدام أجزاء ملفوفة تشبه النابض.

ق�ام ما يقرب من مليون ش�خص بتنزيل برامج ض�ارة يمكنها خنق أداء 
الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد واستنفاد البطارية.

 ،Check Point ووقع اكتش�اف التطبيقات م�ن قبل الباحثن األمني�ن يف
حي�ث قالوا إنه تم تصميم جمي�ع التطبيقات الضارة لتبدو حميدة لخداع 

األشخاص لتنزيلها من متجر »غوغل بالي«.
وأش�ار الباحث�ون إىل أن�ه إذا كان لديك بالفعل أحد ه�ذه التطبيقات عىل 

جهازك، فإنه من الرضوري إزالتها يف أقرب وقت ممكن.
وكتب فريق البحث يف Check Point يف منشور املدونة: »عىل الرغم من أن 
غوغل اتخذت خطوات لتأمن متجرها اإللكرتوني وإيقاف النشاط الضار، 
إال أن املتس�للن يج�دون طرقا للولوج إىل متج�ر التطبيقات والوصول إىل 
أجهزة املس�تخدمن«. وأضافوا: »حدد باحثو Check Point عائلة برامج 

ضارة جديدة وقع تنزيلها مليون مرة تقريبا حول العالم.«
ويف املجم�وع، هن�اك 56 تطبيقا ض�ارا صممت جميعها إلغ�راق الهاتف 

الذكي باإلعالنات ليكسب املتسللون إيرادات من خاللها.

تطبيقات خطرية عىل أندرويد تسبب إتالف 
هاتفك الذكي

ما مدى احتامل اإلصابة بفريوس كورونا من احليوانات املنزلية؟
أعل�ن فالديم�ري نيكيف�وروف، 
الوكال�ة  يف  الخ�رباء  كب�ري 
البيولوجية،  الطبي�ة  الفدرالية 
أنه م�ن غ�ري املمك�ن اإلصابة 
 19-COVID بفريوس كورون�ا

من الحيوانات املنزلية.
تلفزيون�ي،  حدي�ث  يف  وق�ال 
»ظه�رت معلوم�ات تفيد، بأن 
الكالب والقطط تحمل فريوس 
يف  البيط�رة  وأطب�اء  كورون�ا، 
أن  حت�ى  أمره�م  م�ن  ح�رية 
بعضه�م ق�رر التخل�ص منها 

بالقت�ل الرحيم«. وأض�اف موضحا، القطط 
ال تص�اب بفريوس كورونا� ألن لها »فريوس 

كورونا« خاص بها، ال ينتقل إىل البر.

ويذك�ر أن جمعية حماي�ة الحيوانات الربية 
WCS، س�بق أن أعلن�ت ع�ن إصاب�ة نمر يف 
حديقة حيوان�ات نيويورك بفريوس كورونا. 
ويعتق�د ان الع�دوى انتقلت إلي�ه من عامل 

الحديقة الذي يرعاه.
وقد بينت نتائج دراس�ة أجراها 
علم�اء معه�د هاب�ن للبحوث 
البيطري�ة، أن القط�ط معرضة 
كورون�ا  بف�ريوس  لإلصاب�ة 
COVID-19 أيض�ا. وقد س�بق 
أن أعل�ن املتحدث باس�م املركز 
ف�ريوس  ملكافح�ة  البلجيك�ي 
املايض  الش�هر  كورون�ا، نهاية 
عن تسجيل حاالت انتقال عدوى 
املرض إىل القطط من أصحابها 

يف بلجيكا.
كما اكتش�فت إصابة قطة بفريوس كورونا 
يف هونغ كونغ بعد تشخيص إصابة صاحبها 

بالفريوس ونقله إىل املستشفى.

بدأت سامسونغ عرب عدد من مواقع اإلنرتنت 
اللوح�ي  باس�تالم طلب�ات رشاء حاس�بها 

.Lite Galaxy Tab S6 األحدث
ويأتي الحاس�ب الجديد كنس�خة معدلة عن 
حاس�ب Tab S6 ال�ذي أطلقته سامس�ونغ 
بمق�اس  بشاش�ة  م�زودة  امل�ايض،  الع�ام 
)2000/1200( بيكس�ل. ويتعامل الحاسب 

برسع�ة م�ع البيان�ات وش�بكات اإلنرتن�ت 
بفضل معال�ج Exynos 9610 ثماني النوى، 
غيغاباي�ت،   4 عش�وائي  وص�ول  وذاك�رة 
وذاك�رة التخزي�ن الداخلية الت�ي أتت بحجم 
64 غيغاباي�ت م�ع إمكانية لتوس�يعها عرب 
 Galaxy بطاقات ذاكرة خارجية. كما حصل
Lite Tab S6 ع�ىل منف�ذ USB-C للش�حن 

ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للس�ماعات، 
وأنظم�ة GPS لتحدي�د املواقع ع�رب األقمار 
الصناعية، ورشيحة NFC للدفع اإللكرتوني. 
ويعمل هذا الحاسب بنظام تشغيل »أندرويد-

10« م�ع واجه�ات One UI، وزود بشاش�ة 
تعمل باللمس، وقلم ذكي للكتابة أو الرس�م 

عىل الشاشة أما سعره ف� 350 دوالرا.

سامسونغ تطلق أحدث حواسبها اللوحية

اكتش�ف علماء جامعة فلندرز ألول مرة نوعا محددا من نهايات حس�ية 
لألعص�اب يف األمع�اء، وكي�ف »تتواص�ل« مع النخ�اع الش�وكي وتنقل 

اإلشارات عن األلم أو عدم الراحة.
ويش�ري الخرباء إىل تحس�ن فه�م القدرات الحس�ية العصبي�ة لألمعاء يف 
الس�نوات األخرية ، ولكن كان هناك س�ؤاالن رئيسيان- أين موضع هذه 

النهايات الحسية العصبية يف األمعاء؟ وكيف تنشط؟.
ويمكن الحصول عىل جواب لهذين الس�ؤالن بفضل ابتكار الربوفيس�ور 
نيك س�بينرس من جامعة فليندرز األس�رتالية: »نحن نعلم، أن العديد من 
اضطراب�ات الدماغ واألمعاء مرتبطة مع بعضها ، لذلك اكتش�اف العالقة 
بينهما، له أهمية حاس�مة البتكار طرق فعالة يف عالج متالزمة القولون 

العصبي أو اإلمساك املزمن أو التهاب القولون التقرحي«.
وأكد الربوفيسور عىل أنه يف إطار الدراسة، تمكنوا من اكتشاف فئتن من 
الخاليا العصبية املعنية ومواضعها يف مختلف طبقات القولون، بما فيها 

العضلية واملخاطية، التي يمكنها الكشف عن املحفزات الحسية.

اكتشاف عالقة جديدة بني 
األمعاء والدماغ

ً


