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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أخذت حظوظ رئي�س الوزراء املكلف عدنان 
الزريف بتشكيل الحكومة تتضاءل بعد اتساع 
رقعة رفض القوى الش�يعية للتصويت عىل 
حكومت�ه، فيما برز رئي�س جهاز املخابرات 
مصطف�ى الكاظمي كمرش�ح ب�ارز لقيادة 
حكومة مؤقتة تع�د انتخابات مبكرة وتدير 

األزمة التي يمر بها العراق.
وكشفت مصادر متطابقة إن الرئيس برهم 
صالح بات يف موق�ف صعب بعدما ضغطت 
عليه الكتل السياس�ية مطالبة إياه بسحب 

تكليف عدنان الزريف لرئاسة الحكومة.
ووف�ق ما يج�ري تداولة، ف�إن صالح يعمل 
عىل إقن�اع ال�زريف بالخروج إىل ال�رأي العام 
وإعالن انس�حابه من املش�هد؛ كي ال تتعقد 

األمور ويرفضه الربملان.
وقال النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن 
فدعم إن »القوى السياس�ية اجتمعت األحد 
يف منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، 
دول�ة  ائت�الف  رئي�س  م�ن  كل  وبحض�ور 
القانون نوري املالكي، ورئيس تيار الحكمة 
عمار الحكيم، وزعي�م حركة عطاء وبعض 
الشخصيات الش�يعية األخرى، وجرى خالل 
االجتم�اع مناقش�ة تكلي�ف الزريف لرئاس�ة 
الوزراء”.وبحس�ب فدع�م، ف�أن االجتم�اع 
خل�ص إىل االتف�اق ع�ىل اختي�ار مصطفى 
الكاظم�ي كبديل عن رئيس ال�وزراء املكلف 
عدن�ان ال�زريف وإب�الغ رئي�س الجمهوري�ة 

بكتاب رسمي.
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       بغداد / المستقبل العراقي

تجاوزت والية نيوي�ورك األمريكية إيطاليا، أمس الثالثاء، 
يف إجمايل حاالت اإلصابة بفريوس كورونا املس�تجد لتأتي 

يف املرتبة الثانية بعد إسبانيا، وفقا لحسابات رويرتز.
وس�جلت والية نيويورك 138836 حال�ة إصابة باملقارنة 
مع 135586حالة يف إيطاليا.  وس�جلت إسبانيا أكرب عدد 
من اإلصاب�ات وبل�غ 140510حاالت. وبل�غ إجمايل عدد 

الحاالت يف الواليات املتحدة 380 ألف والوفيات 11800.
واس�تعدت الواليات املتحدة هذا األس�بوع مل�ا وصفه أحد 
املس�ؤولني بأنه »أس�بوع ذروة الوفيات« بس�بب فريوس 
كورون�ا. وأعلن حاكم نيوي�ورك أندرو كوم�و وفاة 731 
مصابا بكوفيد-19، مما يرفع الحصيلة اإلجمالية للوفيات 

يف الوالية إىل 5489 حالة. وكانت الحصيلة األعىل السابقة 
للوفي�ات يف الوالية ُس�جلت، الجمعة، وبلغ�ت 630 وفاة. 
وكان املسؤولون األمريكيون حذروا، االثنني، من »أسبوع 
ذروة الوفي�ات« بجائح�ة فريوس كورون�ا، بعد أن وصل 
معدل زيادة حاالت الوفاة يف الواليات املتحدة إىل مستوياته 
يف إيطاليا وإس�بانيا، الدولتان األكرب يف أعداد الوفيات عىل 
مس�توى العالم حت�ى اآلن. وقال األم�ريال بريت جريوير 
الطبيب وعضو قوة مهام مكافحة كورونا بالبيت األبيض 
لربنام�ج )غ�ود مورنينغ أمريكا( عىل ش�بكة إيه.بي.يس 
التلفزيونية: »س�يكون أسبوع ذروة دخول املستشفيات، 
وذروة دخ�ول وح�دات العناي�ة املرك�زة، ولألس�ف ذروة 
الوفيات«. وخص جريوير بالتحذير نيويورك ونيوجريزي 

وكونيتيكت وديرتويت.

      بغداد / المستقبل العراقي

النيابي�ة  املالي�ة  اللجن�ة  ق�ال عض�و 
النائب ش�ريوان م�ريزا ان الحكومة لن 
تستطيع تأمني نصف رواتب املوظفني 

اذا اعتمدت كليا عىل إيرادات النفط«.
وأض�اف، ان »توف�ري روات�ب املوظفني 
الحكوم�ة  عات�ق  ع�ىل  يق�ع  واج�ب 
االتحادي�ة وتس�تطيع تأمينه�ا بطرق 
أخرى مثل استخدام األموال االحتياطية 

او زيادة الواردات االخرى غري النفطية 
وتقليل املصاريف الحكومية«. وأوضح 
م�ريزا، ان »روات�ب املوظفني س�توفر 
اس�تقطاع  اي  ودون  كام�ل  بش�كل 
ورواتب موظفي اقليم كردستان ايضا 
تدخل ضمن الرواتب االتحادية وستوفر 
وب�كل االح�وال ع�ن طري�ق الحكومة 
االتحادي�ة«.وكان وزي�ر املالي�ة، فؤاد 
حس�ني، أك�د يف وقت س�ابق إن تراجع 
أس�عار النف�ط يف الس�وق العاملي�ة لن 

يؤث�ر ع�ىل روات�ب املوظف�ني يف البالد. 
وق�ال حس�ني يف مقابل�ة تلفزيوني�ة 
ان »تراج�ع أس�عار النف�ط وخاصة يف 
الوضع الراهن يؤثر س�لباً عىل الوضع 
ونح�ن  وخاص�ة  وامل�ايل  االقتص�ادي 
نواجه الكثري من املش�اكل«، وأشار اىل 
أن احدى تلك املش�اكل كيفية مواجهة 
ف�ريوس كورون�ا الذي أخذ باالنتش�ار 
يف الب�الد. وعندم�ا س�ئل عم�ا إذا كان 
الهبوط الحاد يف أسعار النفط قد يدفع 

الحكوم�ة للعج�ز ع�ىل رصف روات�ب 
املوظفني، قال حسني »ال اعتقد ان هذا 
صحيحاً«. وأش�ار اىل ان تراجع أسعار 
النفط ال يعني أن العراق سيوقف البيع 
للس�وق العاملي�ة، مضيف�اً أن الدول�ة 
العراقية ستواصل تصدير النفط ولكن 
بسعر وبإيرادات اقل. وقال »انا أرى أن 
مس�ألة التأث�ري عىل الروات�ب يف الوقت 

الحارض أمر غري وارد«.
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العراق يصنع أجهزة تنفس وروبوتات ملكافحة »كورونا«
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة الصناعة، أم�س الثالثاء، 
ع�ن تصنيع أجه�زة تنف�س وروبوتات 

ملكافحة فريوس كورونا.
وذك�رت الوزارة إنه ت�م »تصنيع نماذج 
وجه�از  الصناع�ي  التنف�س  ألجه�زة 
تنقي�ة اله�واء وروبوتات ناقل�ة للدواء 
والطع�ام«. ويعان�ي الع�راق من نقص 
يف الك�وادر الصحي�ة وضع�ف يف البن�ى 
التحتّي�ة، إال أن الك�وادر الصحية أثبتت 
جدارة كب�رية حّت�ى اآلن يف التعامل مع 

جائحة »كورونا«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أخ�ذت حظوظ رئي�س ال�وزراء املكلف 
عدنان الزريف بتشكيل الحكومة تتضاءل 
بعد اتس�اع رقعة رفض القوى الشيعية 
للتصويت عىل حكومته، فيما برز رئيس 
جه�از املخاب�رات مصطف�ى الكاظمي 
كمرشح بارز لقيادة حكومة مؤقتة تعد 
انتخاب�ات مبكرة وتدير األزمة التي يمر 

بها العراق.
وكش�فت مصادر متطابق�ة إن الرئيس 
برهم صالح بات يف موقف صعب بعدما 
ضغطت عليه الكتل السياس�ية مطالبة 
إياه بسحب تكليف عدنان الزريف لرئاسة 

الحكومة.
ووف�ق م�ا يج�ري تداولة، ف�إن صالح 
يعمل عىل إقناع الزريف بالخروج إىل الرأي 
العام وإعالن انس�حابه من املشهد؛ كي 

ال تتعقد األمور ويرفضه الربملان.
وق�ال النائب عن كتل�ة الحكمة النيابية 
حس�ن فدع�م إن »الق�وى السياس�ية 
اجتمع�ت األح�د يف منزل زعي�م تحالف 
الفت�ح ه�ادي العام�ري، وبحضور كل 
من رئي�س ائتالف دول�ة القانون نوري 
املالك�ي، ورئي�س تي�ار الحكم�ة عمار 
الحكي�م، وزعي�م حركة عط�اء وبعض 
الش�خصيات الش�يعية األخرى، وجرى 
خالل االجتم�اع مناقش�ة تكليف الزريف 

لرئاسة الوزراء”.
وبحسب فدعم، فأن االجتماع خلص إىل 
االتفاق عىل اختيار مصطفى الكاظمي 
كبديل عن رئي�س الوزراء املكلف عدنان 
الزريف وإبالغ رئي�س الجمهورية بكتاب 

رسمي.
الق�وى  “جمي�ع  أن  فدع�م  وأوض�ح 
الشيعية، بما فيها النرص وسائرون، قد 
اتفقت عىل إيجاد بديل عن الزريف وإبالغ 

رئيس الجمهورية بذلك”.
وأش�ار النائب ع�ن تيار الحكم�ة إىل إن 
هن�اك 3 خيارات، إما انتظار انتهاء مدة 

تكلي�ف ال�زريف، أو رفض الربمل�ان عقد 
جلسة استثنائية أو يقدم الزريف اعتذاره 

عن التكليف.
بدوره�ا، اكدت النائب ع�ن ائتالف دولة 
القان�ون عالية نصي�ف ان االجتماعيني 
اللذين عقدا يف منزل رئيس تحالف الفتح 
ه�ادي العام�ري ويف املكت�ب الس�يايس 
للتي�ار الص�دري بالحنان�ة توص�ال اىل 

اتفاقني.
وقال�ت نصي�ف إن “اجتماع�ي الق�وى 
الش�يعية يف منزل رئيس ائت�الف الفتح 
ه�ادي العامري والحنانة ش�هد االتفاق 
عىل مقرتحني: االول اعطاء الزريف فرصة 
اخرية الكمال مشواره باملدة الدستورية 
م�ع عدم دعم�ه بالتصوي�ت والثاني يف 
ح�ال اخفاق الزريف بت���مرير الحكومة 
ف�ان اجم�اع ش�يعي س�يقوم مبارشة 
بتكليف مصطفى الكاظم�ي بديال عنه 
دون خ�وض مفاوضات جديدة بش�أن 

اختيار البديل”.

واضافت ان “قوى البيت الشيعي ارسلت 
كتابا رسميا اىل رئيس الجمهورية برهم 
صال�ح يتضم�ن تكلي�ف الكاظم�ي يف 
ح�ال اعتذار ال�زريف او اخفاق�ه بتمرير 
الحكومة”، مشرية اىل ان “تغيري موقف 
بع�ض القوى السياس�ية الش�يعية من 
الكاظم�ي جاء بع�د ان اثبت لهم براءته 
م�ن التهم�ة الت�ي وجه�ت اليه بش�ان 
املهن�دس  اغتي�ال  جريم�ة  يف  تعاون�ه 

وسليماني”.
وأش�ارت نصي�ف إىل أنه�ا “ال تس�تبعد 
املعلوم�ات بش�أن تقديم وع�د اىل الزريف 
باس�ناد وزارة له يف حكومة الكاظمي يف 

حال تقديم االعتذار عن التكليف”.
تحال�ف  رف�ض  ع�ن  حدي�ث  وي�دور 
»س�ائرون« لس�حب تكليف ال�زريف، إال 
أن »تحال�ف الفت�ح«، أكد وج�ود توافق 
مع »تحالف سائرون«، بزعامة الصدر، 

حول عدم تمرير حكومة الزريف.
وقال النائب عن التحالف حامد املوسوي، 

يف ترصي�ح متلفز، إن »م�روع تمرير 
حكومة الزريف يف الربملان أصبح مروعاً 
فاش�اًل، بعد اتفاق جديد للكتل الشيعية 

عىل عدم تمريره«.
وأك�د أن »تحال�ف س�ائرون منس�جم 
مع االجتم�اع األخري للقوى السياس�ية 
الشيعية، بش�أن ترشيح الكاظمي، وأن 
الكتل الس�نية والكردية تدعم مرش�حاً 

يحظى بتوافق الكتل الشيعية«.
ويب�دو أن حظوظ تضاءلت ليس�ت بني 
القوى الشيعية فحسب، وإنما كذلك بني 

القوى السنية والكردية.
وكش�ف رئيس كتلة الجماعة االسالمية 
الكردس�تانية النيابي�ة احم�د حمه عن 
وجود دعم مبدئي من قبل الكتل الكردية 
والس�نية ملصطف�ى الكاظم�ي بدال عن 

رئيس الوزراء املكلف عدنان الزريف.
وقال حمه ان “القوى الش�يعية رشحت 
مصطف�ى الكاظم�ي ب�دال ع�ن رئيس 
ال�وزراء املكل�ف عدن�ان ال�زريف خ�الل 

اجتماعاتها االخ�رية”، مبينا أن “الكتل 
الكردي�ة املؤث�رة وحت�ى الس�نية منها 
اتفق�ت عىل دعم خيار القوى الش�يعية 
يف طرحه�ا للكاظم�ي وع�دم التصعي�د 

السيايس”.
وأض�اف حم�ه، أن “تكلي�ف مصطفى 
الكاظم�ي غ�ري ممك�ن دون انس�حاب 
املكل�ف عدنان الزريف او تصويت مجلس 
النواب عىل رفض حكومة الزريف او عدم 

اكتمال النصاب القانوني”.
وبهذا الخصوص، اتخذ الربملان خطوات 
الربنام�ج  لدراس�ة  لجن�ة  لتش�كيل 
الحكومي الذي قدمه الزريف، قبل تحديد 
جلس�ة منح الثق�ة. وقال نائ�ب رئيس 
الربملان بشري الحداد، يف بيان إنه »سيتم 
تش�كيل لجنة برئاسة أحد نائبي رئيس 
الربملان لدراسة الربنامج، وبعدها سيتم 
تقري�ر موع�د لعقد جلس�ة اس�تثنائية 
ملنح الثقة واالتفاق ع�ىل آلية التصويت 

والحضور«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال عضو اللجن�ة املالية النيابية النائب ش�ريوان 
مريزا ان الحكومة لن تستطيع تأمني نصف رواتب 

املوظفني اذا اعتمدت كليا عىل إيرادات النفط«.
وأضاف، ان »توفري رواتب املوظفني واجب يقع عىل 
عاتق الحكومة االتحادية وتستطيع تأمينها بطرق 
أخرى مثل اس�تخدام األم�وال االحتياطية او زيادة 

الواردات االخ�رى غري النفطية وتقلي�ل املصاريف 
الحكومية«.

وأوضح مريزا، ان »رواتب املوظفني س�توفر بشكل 
كامل ودون اي اس�تقطاع وروات�ب موظفي اقليم 
كردس�تان ايضا تدخل ضم�ن الروات�ب االتحادية 
وس�توفر وب�كل االح�وال ع�ن طري�ق الحكوم�ة 

االتحادية«.
وكان وزير املالية، فؤاد حس�ني، أكد يف وقت سابق 

إن تراجع أس�عار النفط يف السوق العاملية لن يؤثر 
عىل رواتب املوظفني يف البالد.

وق�ال حس�ني يف مقابل�ة تلفزيوني�ة ان »تراج�ع 
أس�عار النف�ط وخاص�ة يف الوض�ع الراه�ن يؤثر 
س�لباً عىل الوضع االقتصادي واملايل وخاصة ونحن 
نواج�ه الكث�ري من املش�اكل«، وأش�ار اىل أن احدى 
تلك املش�اكل كيفية مواجهة فريوس كورونا الذي 
أخذ باالنتش�ار يف البالد. وعندما س�ئل عما إذا كان 

الهبوط الحاد يف أس�عار النفط ق�د يدفع الحكومة 
للعجز عىل رصف رواتب املوظفني، قال حس�ني »ال 

اعتقد ان هذا صحيحاً«.
وأشار اىل ان تراجع أسعار النفط ال يعني أن العراق 
س�يوقف البيع للس�وق العاملية، مضيفاً أن الدولة 
العراقي�ة س�تواصل تصدي�ر النف�ط ولكن بس�عر 
وبإيرادات اقل. وقال »انا أرى أن مسألة التأثري عىل 

الرواتب يف الوقت الحارض أمر غري وارد«.

القوى الشيعية عقدت اجتماعني لرفض »املكلف« وتعيني رئيس املخابرات بدال عنه.. والقوى الكردية والسنية: نصوت ملرشح »اإلمجاع«

منصب رئاسة احلكومة: الكاظمي يقرتب.. الزريف يبتعد
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املالية الربملانية: احلكومة ستعجز عن تأمني نصف الرواتب إذا اعتمدت عىل النفط

        بغداد / المستقبل العراقي

نفى املستشار االقتصادي لرئيس 
ال�وزراء مظه�ر محم�د صال�ح، 
ترحي�ل م�روع قان�ون املوازنة 
العامة لسنة 2020 إىل العام املقبل، 
لكن�ه أك�د أن انخفاض بأس�عار 

النفط سيغري من هيكلتها.
وقال صال�ح يف ترصيح صحفي، 
إن »اإلنباء التي تتحدث عن ترحيل 
 2020 لس�نة  املوازن�ة  م�روع 
إىل الع�ام املقب�ل غ�ري صحيح�ة، 
فاملوازن�ة م�ا تزال موج�ودة لدى 

الحكوم�ة ول�ن ترح�ل أو تختفي 
مثل موازنة 2014«.

وأضاف أن »س�عر الربميل الواحد 
كان يق�در يف املوازنة ب�56 دوالر، 
أس�عار  انخف�اض  بع�د  ان  اال 
النفط س�يتم إعادة هيكلتها عىل 
اعتب�ار ان اعتمادها عىل 90% من 

الواردات النفطية«.
»املوازن�ة  أن  صال�ح،  وأوض�ح 
العامة س�تؤمن روات�ب موظفي 
إم�ا  املش�اريع،  وأهمي�ة  الدول�ة 
األمور األخرى ستوجل إىل موازنة 

.»2021

مستشار احلكومة يعلن العمل عىل »هيكلة« 
موازنة 2020 

        بغداد / المستقبل العراقي

أظه�رت الك�وادر الصحّية العراقّية تفاني�اً غري معهود 
يف العمل عىل الحّد من انتش�ار فايروس »كورونا« الذي 

أرهق دوالً وتسّبب بانهيار نظامها الصحي.
وع�ىل الرغم من أن القطاع الصحي يف العراق يعاني من 
نقص يف الكوادر والبنى التحتية، إال أن الكوادر الصحية 
أثبت تفوّق�اً كب�رياً يف تعاملها مع فاي�روس »كورونا« 
حّتى اآلن. لم تدخر هذه الكوادر جهداً لشفاء املصابني، 
وال فحص املش�تبه بهم، وال إقناع األصحاء من خطورة 
الفايروس عىل حياته�م. وما زال الجيش األبيض، الذي 

يتّك�ون م�ن أطب�اء وممرض�ني وممرض�ات وإداريني 
وعّمال نظافة وطباخني، يربط الليل بالنهار إلبعاد شبح 
فاي�روس كورونا عن أجس�اد العراقيني. بعض الكوادر 
الطبّي�ة لم تغ�ادر مؤسس�اتها منذ أس�ابيع، وبعضها 
تعم�ل ألكثر م�ن 1٨ س�اعة. وتخاط�ر ه�ذه الكوادر 
بحياته�ا وبحياة عائالتها بس�بب تعامله�ا املبارش مع 

فايروس )كوفيد -19(.
ونتيجة لهذه الجهود الجبارة، فإن مؤسس�ة املستقبل 
العراق�ي، جري�دة ووكالة أنب�اء، تدعو جميع وس�ائل 
اإلع�الم للرتوي�ج لدف�ع املواطن�ني للتصفي�ق للجيش 
األبيض يف تمام الساعة السادسة مساء من يوم االثنني 

املقبل 12 نيسان. سيكون هذا التصفيق هو أقّل شكره 
يوّج�ه للكوادر الصحي�ة عىل عملها من أجل س�المتنا 

جميعاً.
وإذا تدع�و املس�تقبل العراق�ي املواطنني إىل املش�اركة 
بكثاف�ة يف هذه الفعالية من حدائ�ق املنازل والرفات 
واألس�طح، فإنها تش�دد ع�ىل رضورة االلت�زام بحظر 

التجوال والتعليمات الصحية. 
وتشدد عىل االبتعاد عن إطالق النار أو استعمال األلعاب 
الناري�ة، فالتصفيق كاٍف، وه�و نابع من القلوب، وهو 
دليل أيضاً عىل صحتنا يف اس�تعمال أجس�ادنا، وأيادينا 

النظيفة واملعقمة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن التحال�ف ال�دويل، أم�س الثالثاء، 
عن انس�حاب قواته من س�ادس قاعدة 

عسكرية يف العراق تضم قوات دولية.
وأعلنت قيادة العمليات العراقية املشرتكة 
تس�لم القوات العراقية ملقر مستش�اري 
ق�وات التحال�ف ال�دويل من الفرنس�يني 
الذين كانوا يشغلونه يف منطقة ابي غريب 
غرب العاصم�ة بغداد.  وقالت القيادة يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه أنه تم تس�لم مقر مستشاري قوات 
التحال�ف الدويل من الفرنس�يني يف قيادة 
الفرق�ة السادس�ة وفق الت�زام التحالف 
ال�دويل بإعادة املواقع التي كان يش�غلها 

ضمن القواعد واملعس�كرات العس�كرية 
العراقي�ة وهو يضم قوات فرنس�ية من 
مستشارين ومدربني خصوصاً يف مجال 
املدفعي�ة. وهذا املقر هو الس�ادس الذي 
تنسحب منه القوات الدولية ومن قواعد 

عس�كرية اخرى بناًء عىل حوارات جرت 
مؤخرا بني الحكومة العراقية والتحالف.

واملق�ر الذي ت�م تس�ليمه الي�وم للبعثة 
الفرنس�ية الت�ي تتواجد داخل معس�كر 
يف غرب بغداد يس�تخدم معسكرا لقيادة 

ق�وات الفرق�ة السادس�ة م�ن الجي�ش 
العراق�ي، وذلك ضم�ن الت�زام التحالف 
ال�دويل بإعادة املواقع التي كان يش�غلها 

ضمن القواعد واملعسكرات العراقية.
ويف الثال�ث م�ن الش�هر الح�ايل س�لمت 
الق�وات األمريكية وقوات التحالف الدويل 
ملحارب�ة تنظيم داعش قاع�دة الحبانية 
يف محافظ�ة األنب����ار الغربية للقوات 
العراقية، كما س�لمت يف 29 من الش�هر 
محافظ�ة  يف  وان  ك�ي  قاع�دة  امل�ايض 
كرك�وك وقبلها قاع�دة القّي�ارة الجوية 
يف جن�وب املوص�ل عاصم�ة محافظ�ة 
نينوى الش�مالية ويف التاسع من الشهر 
املايض س�لمت قاعدة القائم العس�كرية 

يف االنبار.

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب النائ�ب االول لرئي�س مجلس 
النواب حس�ن كري�م الكعب�ي، أمس 
الثالث�اء، ب�اإلرساع بتكري�م املالكات 
كاف�ة  وتوف�ري  والصحي�ة  الطبي�ة 

املستلزمات الوقائية إليهم.
وق�ال الكعبي، يف بيان بمناس�بة يوم 
املس�تقبل  وتلق�ت  العامل�ي  الصح�ة 
العراقي نس�خة من�ه إن “العاملني يف 
املج�ال الصحي والطب�ي والتمرييض 
واالداري يع�دون خ�ط الدف�اع األول 

واالساس ملواجهة وباء كورونا”.
وطالب ب�� “االرساع بتكريم املالكات 
الصحية والطبي�ة وتهيئة وتوفري كل 
املس�تلزمات والع�دد الوقائي�ة اليهم 
بما يضمن حمايته�م وهم يواجهون 
معرك�ة رشس�ة م�ع وب�اء كورون�ا 
املستجد من اجل انقاذ حياة املواطنني 
، وتواصله�م الدائ�م بع�الج املصابني 
باصابته�م  واملش�تبه  واملالمس�ني 
بالفريوس ، فضال عن استمرارهم عىل 
مدى 24 س�اعة منذ ب�دء االزمة حتى 
اللحظ�ة بج�والت التعف�ري والتعقيم 
يف عم�وم مناطق بغ�داد واملحافظات 

ومؤسسات الدولة “.

لنصفق االثنني املقبل للجيش األبيض

التحالف الدويل ينسحب من سادس قاعدة عسكرية يف العراق

الكعبي: املالكات الصحية 
يواجهون معركة 

رشسة مع »كورونا« 
وجيب تكريمهم

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن عضو لجنة االمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، أمس الثالثاء، أن 
فئات كثرية ستش�مل بالعفو الخاص، من غ�ري االرهابيني والقتلة ورساق 

املال العام والخاص.
وقال الركابي، يف ترصيح صحفي إن “الفئات التي سيتم شمولها بمرسوم 
العف�و الخاص ممن لم يرتكبوا أي من الجرائ�م اإلرهابية واألرضار باملال 
العام ستش�مل قضايا الدهس والنزاعات العش�ائرية والرسقات البسيطة 

والتجاوز عىل أمالك الغري دون قصد ممن قضوا نصف محكوميتهم “.
وعىل الرغم من عدم تسجيل أية إصابة مؤكدة بفريوس كورونا املستجد يف 
الس�جون العراقية، حث رئيس الجمهورية، برهم صالح، عىل اإلفراج عن 
فئت�ني من املحكومني واملوقوفني داخل الس�جون، تماش�ًيا مع اإلجراءات 

االحرتازية التي تتخذها الدولة يف مواجهة الفريوس.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، الثالثاء، حقيقة نيتها تأجيل 
العام الدرايس الحايل بسبب استمرار تعطيل الدوام الرسمي.

وقال املتحدث الرس�مي باس�م وزارة التعليم العايل، عدنان العربي، يف بيان 
تلق�ت /موازين نيوز/ نس�خة منه، إن »العام الدرايس الحايل مس�تمر وال 

توجد نية لتاجيله حتى وان تم تمديد تعطيل الدوام الرسمي«.
وأضاف العربي، أن »الوزارة ستستمر بالنظام االلكرتوني النه نظام عاملي 
وصحة االنسان مهمة لدينا«، مؤكداً ان »هنالك قرارات ومستجدات اخرى 

ستكون يف حال استمر تعطيل الدوام اكثر«.

األمن الربملانية: 
فئات النزاعات العشائرية والدهس 

ستشمل بالعفو اخلاص

التعليم تنفي نيتها تأجيل العام الدرايس احلايل: 
مستمرون بالنظام اإللكرتوين

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة، الثالثاء، عن 
تسجيل 91 إصابة جديدة بفريوس 

كورونا. 
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
الس�ومرية نيوز نس�خة من�ه، انه 
»لغاي�ة اآلن، ت�م فح�ص 26331 
) س�تة وع�رون ال�ف وثالثمائة 
وواحد وثالثون الف( نموذج يف كافة 
املخت�ربات املختصة وم�ن ضمنها 

مختربات اقليم كردستان«.
وزارة  »مخت�ربات  أن  وأضاف�ت 
الصحة والبيئة س�جلت لهذا اليوم 
موزع�ة  الع�راق  يف  إصاب�ة   )91(

كالتايل: 
بغداد / الرصافة 13 

بغداد / الكرخ 1 
مدينة الطب 7 

النجف األرشف 44 
السليمانية 3 

أربيل 5 
دهوك 3 

دياىل 1 
واسط 1 

ذي قار 5 
البرصة 6 

املثنى 2 
وأضافت أن »الوفي�ات بلغت حالة 
واحدة يف مدينة الط�ب«، مبينة أن 
»ح�االت الش�فاء بلغ�ت 29 حالة، 

وكما ييل
السليمانية 16

اربيل 1
كربالء 5 
واسط 1 

البرصة 4 
الديوانية 2 

»مجم�وع  أن  ال�وزارة،  وأك�دت 
اإلصاب�ات بل�غ 1122، فيم�ا بل�غ 
مجموع الوفيات 65 حالة، وحاالت 
مجموع حاالت الشفاء بلغ 373«.

الصحة تعلن
 تسجيل 91 اصابة جديدة بـ »كورونا« 

وحالة وفاة واحدة

ً
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل العراقية / الرشكة العامة ملوانئ 
الع�راق ، أنتش�ال ج�ر س�عد الغ�ارق يف منطق�ة 
الزريجي شمال البرصة الذي غرق قبل أسبوع بسبب 

رسعة الرياح القوية إلعادته اىل الخدمة .
كانت هذه املبادرة أس�تجابة ملناشدات عدة اطلقها 
أهايل منطق�ة الزريج�ي بقضاء الدير لع�دة جهات 

حي�ث تم�ت املب�ارشة بالعم�ل بتوجيه مب�ارش من 
وزير النقل املهندس عبدالله لعيبي برضورة أنتشال 
الج�ر وأصالح�ه إلعادت�ه إىل وضعيت�ه الس�ابقة 
ملس�اعدة أهايل املنطقة التي عانت كثريآ خالل األيام 

املاضية
واوضحت الوزارة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي« 
انه« اكمل قسم االنقاذ البحري كافة أستعدادته فقد 
تم وضع الرافعة العمالقة GROVE بقدرة 150 طن 

ع�ى الجنيبة أب�ا ذر وتوجهت إىل منطق�ة الزريجي 
كخطوة أوىل لتبارش بأنتش�ال جر س�عد كمبادرة 
تبنته�ا ال�وزارة ع�ر موان�ئ الع�راق الت�ي تكفلت 

بأصالحه وأعادته للخدمة تلبية لنداء األهايل.
م�ن جانب آخر ت�م إنزال قط�ع الحفارة فلس�طني 
واملنتش�لة س�ابقاً يف مكان خاص للغوارق يف ميناء 
خور الزبري . العمل مس�تمر عى تمرير أسالك الرفع 
تح�ت الباخرة س�جى الغارقة يف مين�اء خور الزبري 

لغرض انتشالها وتعويمها بواسطة الرافعة العمالقة 
أبا ذر لتنظيف املياه منها خدمة للمواطن البرصي . 
يذكر أن موانئ العراق بمالكاتها وكوادرها مستمرة 
بالعم�ل رغم الظ�روف التي يمر به�ا البالد من وباء 
كورونا وحظر للتجوال حيث س�اهمت بصيانه عدد 
من الجس�ور عى ش�ط الع�رب بواس�طة الرافعات 
البحري�ة وتقدي�م الدعم واإلس�ناد بإنش�اء ونصب 

الجسور يف البرصة الفيحاء واملحافظات األخرى .

النقل تنتشل جرس سعد الغارق يف الزرجيي يف البرصة إلعادته اىل اخلدمة

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة، توزي�ع 3 ماليني كيس 
طحني ضم�ن الوجب�ة الثالثة مل�واد البطاقية 
التمويني�ة الت�ي يتم توزيعها ع�ى املواطنني، 
فيما اشارت اىل ان الطحني املستخدم يف الحصة 
التموينية لتوزيعه بني املواطنني محيل بنسبة 
100%. وذك�رت الوزارة يف بي�ان نقله الناطق 
الرسمي ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان«اجمايل 
الكمية املجه�زة من الطح�ني للمواطنني عر 

الرشكة العامة لتصنيع الحبوب لغاية اليوم 3 
ماليني كيس منذ اطالق تجهيز الحصة الثالثة 
م�ع بداية فرض الحظ�ر الصحي املفروض يف 
البالد بموجب قرارات خلية االزمة«، موضحة 
ان«قس�م رقاب�ة للتفتيش يف الرشك�ة العامة 
لتصنيع الحب�وب يواصل جوالته امليدانية عى 
املطاحن والوكالء ومتابع�ة ايصال الطحني«.

واضاف البي�ان، ان«الطحني املوزع يف الحصة 
التموينية عى املواطنني محيل بنس�بة %100، 
م�ن خالل طحن�ة داخل املطاح�ن املعتمدة يف 

ال�وزارة والت�ي يصل عدده�ا اىل 300 مطحنة 
منه�ا 14 حكوم�ة«، مبينا ان«ع�دد املطاحن 
يف بغ�داد 60 منها 4 حكومية«. واش�ار اىل، ان 
»قس�م الس�يطرة النوعية يف الرشكة املذكورة 
الفح�ص  لغ�رض  النم�اذج  بس�حب  يق�وم 
املخت�ري لبيان مدى صالحي�ة الطحني املنتج 
لالس�تهالك والخبازة ومطابقته للمواصفات 
املعتم�دة، حي�ث يتم اج�راء فح�ص الخبازة 
مرت�ني االوىل موقعيا داخل املطحنة والثانية يف 

املخترات التابعة للرشكة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة العامة للكمارك أحصائية بعدد االرساليات ألستريادات األدوية 
البرشية واملواد الغذائية الداخلة عر مركز كمرك طريبيل الحدودي املحاذي 
للجان�ب األردني .وبينت الهيئة يف بيان لها تلقته »املس�تقبل العراقي«،  أن 
»املرك�ز املذكور س�جل للفرتة من 1/3/٢0٢0 ولغاي�ة 1/4/٢0٢0 دخول 
) 53( ارس�الية أدوي�ة برشي�ة فيما ادخلت )٩51( ارس�الية م�واد غذائية 

ب�ذات التاريخ« .واضافت: »فيما س�جل مركز كم�رك القائم دخول )٢٧٢( 
أرسالية مواد غذائية للفرتة من 1/4/٢0٢0 ولغاية ٧/4/٢0٢0«.وتابعت، 
أن »العمل يف مركز كمرك طريبيل وكمرك القائم متواصل عى مدار الساعة 
ليال ونهارا وبجهود ومتابعة مبارشة من قبل مديرية كمرك املنطقة الغربية 
بغية تسهيل انسيابية دخول األرساليات اىل البلد للمواد األساسية والغذائية 
خصوصا األدوية البرشية أليصالها اىل املس�تهلك يف ظل األزمة الحالية التي 

يمر بها البلد والحملة القائمة يف مواجهة وباء كورونا.

مؤكدة توزيع 3 ماليني كيس ضمن احلصة الثالثة

التجارة: الطحني املستخدم يف احلصة التموينية حميل بنسبة  «١٠٠« باملئة

الكامرك: تسهيل دخول أكثر من ألف ارسالية أدوية ومواد الغذائية 
عرب طريبيل والقائم

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع، ام�س الثالثاء، عن 
وصول طائرة الش�حن العسكرية التابعة 
لها اىل الصني لتحميل معدات ومستلزمات 
ملكافح�ة فريوس كورون�ا. وقالت الوزارة 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه: »وصلت فجر ي�وم الثالث�اء املوافق 
٧ نيس�ان ٢0٢0، طائ�رة )c130( التابعة 
اىل  العراقي�ة  الجوي�ة  الق�وة  قي�ادة  اىل 

جمهورية الصني الشعبية لتحميل معدات 
ومس�تلزمات طبي�ة ووقائي�ة ملكافح�ة 
جائحة فريوس كورونا، للحد من انتش�ار 
هذا الفريوس الخط�ري«. واضافت: »تأتي 
هذه املبادرة ضمن سلسلة املبادرات التي 
تقدمها وزارة الدفاع لخدمة شعبنا العزيز 
وخاصة يف الظرف االستثنائي الحايل الذي 
يش�هد انتش�ار جائحة ف�ريوس كورونا، 
باالضاف�ة اىل توفري االمكاني�ات كافة من 

اجل دعم القطاع الصحي.

طائرة الدفاع تصل اىل الصني لتحميل 
معدات ومستلزمات ملكافحة »كورونا«

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت مديريَّة املرور العامة، أنَّ هناك رقابة مشددة 
لتنفيذ حظر التجوال وتطبيقه بحق استثناءات منه 
ضمن املدة املس�ائيَّة، نافية إطالق أية دراجة نارية 
مخالفة منذ بداية حظر التجوال وحتى اآلن، إال بعد 
انتهائ�ه. وقال مدير إعالم املرور العامة الرائد فادي 
عم�اد إنَّ�ه »تم إلق�اء القبض ع�ى مجموعة كبرية 
من أصحاب االس�تثناءات كونه�م يعملون بالفرتة 
املس�ائيَّة كس�ائقي أج�رة«، منوها بأنَّ�ه »تم رصد 
الكث�ري من تل�ك املخالفات ملنتس�بني م�ن الداخلية 
والصح�ة وإعالمي�ني وتم حج�ز مركباتهم وفرض 
غرامة ومعاملته�م معاملة املخالفني كونهم خارج 

الدوام الرسمي«.
وأش�ار اىل أنَّ »مدير املرور العامة شخصياً وتحديداً 
يف منطقة الك�رادة داخل، ضبط س�يارة خصويص 
بداخلها أرسة كاملة وسائقها برتبة ضابط«، مبيناً 
أنه »تم فرض الغرامة بحقه ملخالفته أوقات الدوام 

الرسمي ونقل أرسته من منطقة اىل أخرى«.
وأك�د فادي »وجود رقابة مش�ددة من قبل مديريته 
والق�وات األمنية كافة ع�ى املناطق الش�عبيَّة، بيد 
أنَّ ع�دم وجود مف�ارز أمنية داخل األزق�ة واألفرع 
الدراج�ات  أصح�اب  بع�ض  اس�تغله  الداخلي�ة، 
للتنق�ل ب�ني األفرع واألزق�ة، وبالت�ايل ال توجد آلية 

ملالحقتهم«.
ونب�ه اىل أنَّ »املف�ارز منت�رشة بعم�وم التقاطعات 
والش�وارع الرئيس�ة ويت�م التعامل م�ع الدراجات 
النارية معاملة املركبات التي ال تحتوي عى لوحات 
تس�جيل وف�رض غرام�ة مقدارها ٢00 أل�ف دينار 
وحجزه�ا داخل مق�رات القواطع«، نافي�اً »إطالق 
رساح أيَّ�ة دراج�ة ناريَّة من�ذ بداية حظ�ر التجوال 
وحت�ى اآلن، ول�ن يت�م ذل�ك إال بع�د انته�اء حظر 

التجوال.

املرور تؤكد تطبيقها 
عقوبات بحق منتهكي 

حظر التجوال

   بغداد / المستقبل العراقي

أص�در مجلس ال�وزراء، ٧ قرارات مهمة بمجال الس�كن وبدالت 
االيج�ار نظ�راً للظ�روف الجاري�ة يف الب�الد جراء وب�اء فريوس 

كورونا.
وق�ال وزي�ر االعمار واالس�كان بنك�ني ريكاني يف منش�ور عى 
صفحته يف الفيسبوك  »كجزء من واجبنا للتخفيف عن املواطنني، 
أصدر مجلس الوزراء قراره يوم امس مع العرض انه تم ش�مول 

عقارات جميع الوزارات وأمانة بغداد بهذا القرار«.
وحصلت »املستقبل العراقي« عى وثيقتني صادرتني من املجلس 
تضمنتا :«تأجيل اس�تيفاء مبالغ األقس�اط املستحقة عن بدالت 
قطع االرايض السكنية املباعة اىل املواطنني كافة وفق قانون بيع 

وإيجار لحني زوال الطرف الطارئ«.
وأش�ارت الوثيق�ة اىل »إعفاء مس�تأجري العق�ارات التجارية او 
الصناعي�ة او غريه�ا التي تعود للمؤسس�ات البلدي�ة من بدالت 

التجارية املرتتبة بذمتهم طيلة مدة الظرف الطارئ.

جملس الوزراء يصدر »7« قرارات 
بمجال السكن وبدالت االجيار

    بغداد / المستقبل العراقي

ضبط�ت الهيئة العامة للكمارك، حاويتني براد تحتوي عى ادوية 
برشية متجاوزة مدة الصالحية .وحاوية تحتوي عى )4( سيارات 
دون املوديل املسموح بأس�ترياده يف مخالفة لضوابط وتعليمات 
االس�ترياد .وذكر بيان للهيئة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه ان »االدوي�ة كانت متجاوزة ألكثر من ثلث�ي مدة الصالحية 
وه�و مخالف لضوابط االس�ترياد لألدوية« .واض�اف: »تم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق املخالفات وحسب قانون الكمارك رقم 

٢3 لسنة 1٩٨4 النافذ.

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه مرصف الرافدين موظفي دوائر الدولة املوطنة رواتبهم عى 
املرصف بالتقديم عى س�لفة ٢5 ملي�ون دينار عن طريق املنصة 
االلكرتونية.وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان انه تم إطالق 
املنصة االلكرتوني�ة للموظفني الراغبني بمنح س�لفة ٢5 مليون 
دينار عر املنصة االلكرتونية حيث بإمكان املوظف التقديم عليها 
https://qi.iq/  عن طري�ق املوبايل وبواس�طة الراب�ط الت�ايل

loans«.وأض�اف أن »امل�رصف اس�تخدم التكنولوجي�ا الحديث�ة 
املتطورة لهذه املنصة وعى املوظفني االستفادة من هذه التقنية 

االلكرتونية للحصول عى السلفة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئة البح�ث والتطوير الصناعي إحدى تش�كيالت وزارة 
الصناعة واملع�ادن، الثالثاء، إنت�اج وجب��ة ريادي�ة م�ن م�ادة 
الهيئ�ة، أحم��د ريح��ان دعيج��ل، يف  الديت�ول.وق�ال مدي�ر 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه إن »مركز بحوث 
أب�ن البيط�ار التاب�ع للهيئة قام بإنت�اج وجبة ريادي�ة من مادة 
الديتول املعق�م وإجراء الفحوصات الالزمة له�ا ومطابقتها مع 
املواصفات املعمول بها وطرحها يف األسواق املحلية«.وأشار إىل أن 
»س�يتم إنتاج وجبات أخرى حال توفر املواد االولية واملستلزمات 
املطلوب�ة«، الفت�ًا اىل »قي�ام مرك�ز بحوث أب�ن البيط�ار ومركز 
بحوث أبن س�ينا يف وقت س�ابق بتحضري وإنتاج وجبات ريادية 
م�ن املعقمات واملطهرات بعد تأمني امل�واد االولية الالزمة لإلنتاج 
ومواد التعبئ�ة الخاصة بها وفحص املواد املنتجة مخترياً وبيان 
مطابقته�ا للمواصفات املعمول بها للوقاية من فايروس كورونا 

والحد من إنتشاره.

ضبط ادوية برشية خمالفة و »٤« سيارات 
دون املوديل يف كمرك ام قرص الشاميل

الرافدين يوجه املوظفني بالتقديم عىل سلفة 
»٢٥« مليون عرب املنصة االلكرتونية

الصناعة تعلن إنتـاج وجبـة رياديـة 
مـن مـادة الديتـول

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، القبض عى ثالثة م�ن مروجي ومتعاطي املخدرات يف ميس�ان 
وبغداد.

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إن »مفارز اس�تخبارات الرشطة 
االتحادية العاملة ضمن وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية، القت القبض عى متهمني 
اثنني رشقي بغ�داد يتاجران ببيع املخدرات حيث القي القبض عليهما بالجرم املش�هود 

وبحوزتهما مادة مخدرة وادوات تعاطي«.
واضاف�ت: »فيما القت مفارز اس�تخبارات ميس�ان العاملة ضمن وكالة االس�تخبارات 

القبض عى أحد املتهمني يف مركز قضاء العمارة واملطلوب وفق أحكام املادة 430«.
وبين�ت أنه »القي القب�ض عليه بالجرم املش�هود وبحوزته كمية من مادة الكريس�تال 
املخ�درة وانبوب زجاجي يس�تخدم لتعاطي املخ�درات، وقد اتخذت بحقه�م اإلجراءات 

القانونية اصولياً.

    بغداد/ المستقبل العراقي

قررت محافظة ذي قار، فرز وتوزيع قطع 
أراٍض س�كنية ملنتس�بي الق�وات االمني�ة 
والصحة نظراً لدورهم يف مواجهة فريوس 

كورونا يف املحافظة«
وق�ال نائ�ب محاف�ظ ذي قار اب�اذر عمر 
العمر يف وثيقة حصلت »املستقبل العراقي« 
ع�ى نس�خه منه�ا« ان�ه« نظ�را لل�دور 
البط�ويل الذي تقوم ب�ه االجهزة االمنية يف 
محافظتنا وتعاونهم مع اخوانهم االبطال 
من منتس�بي دائرة صحة ذي قار من اجل 

مواجهة فايروس كورونا«.
املب�ارشة  تق�رر  ان�ه«  العم�ر  واض�اف 
باالج�راءات الريع�ةو بخص�وص ف�رز 
وتوزي�ع قط�ع االرايض الس�كنية لكاف�ة 
ضباط ومنتسبي مديرية رشطة محافظة 
ذي ق�ار وكذلك الدوائر االمنية ومنتس�بي 
دائرة صحة ذي قار ممن لم تخصص لهم 

قطعة ارض سابقا«.
م�ن جانب�ه ق�رر محاف�ظ النج�ف لؤي 
الي�ارسي توزي�ع قط�ع اراض ملنتس�بي 
الصح�ة والرشطة«.ووجه اليارسي كتاب 
عاجل وعى الفور اىل مديرية بلدية النجف 
ومديري�ة بلديات النجف ودائ�رة عقارات 
الدول�ة يف النج�ف ،التخاذ ما يل�زم بصدد 

ف�رز وتوزي�ع قط�ع االرايض السكنس�ة 
عى منتس�بي دائرة صحة النجف االرشف 
ومنتس�بي مديري�ة رشطة النج�ف وذلك 
ملوقفهم البط�ويل وتصديهم املبارش للذود 
ع�ن ابناء النجف الكرام للحد من انتش�ار 

الفايروس«.
بدوره، وجه محافظ ميس�ان عيل دواي، 
مديري�ة بلديات ميس�ان ومديري�ة بلدية 
س�كنية  ارايض  قط�ع  بف�رز  العم�ارة 

وتوزيعها ملستحقيها.
وق�ال دواي عن�د زيارت�ه دائ�رة صح�ة 
ميس�ان وقي�ادة الرشط�ة برفق�ة مدي�ر 
بلدي�ات ميس�ان ومدي�ر بلدي�ة العم�ارة  
“وجهن�ا بلديات ميس�ان والعم�ارة بفرز 
وتوزي�ع قط�ع ارايض س�كنية ملنتس�بي 
الصح�ة واألجهزة األمني�ة ومديرية مرور 
ميس�ان ومديري�ة الدف�اع املدن�ي وعمال 
التنظيفات.”واوضح “ان التوزيع سيكون 
بحس�ب االس�تحقاق واألولوية من الذين 
س�اهموا بشكل فاعل ومبارش يف مواجهة 
الظرف الوبائي الراهن واستناداً للقرارات 
إىل  دواي  النافذة”.وأوع�ز  والتعليم�ات 
مديري�ة بلديات ميس�ان ومديري�ة بلدية 
العم�ارة باس�تكمال اإلج�راءات الخاصة 
ب�األرايض لتت�م املب�ارشة بالتخصيص يف 

األيام القادمة كوجبة أوىل.

القبض عىل ثالثة من مروجي 
ومتعاطي املخدرات يف ميسان وبغداد

توزيع قطع أراض سكنية ملنتسبي القوات 
االمنية والصحة يف ثالث حمافظات

الصناعة جتهـز وزارة الدفـاع 
وبلديـة البصـرة بامدة القاصـر

صحة الرصافة تعلن خلو مناطقها 
من أي اصابة جديدة بكورونا

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن��ت الرشك�ة العام�ة للصناع�ات البرتوكيمياوية إح�دى رشكات وزارة 
الصناعة واملعادن، الثالثاء،  استمرارها  تجه�ز وزارة الدف�اع وبلدي�ة البص�رة 
مادة القاص�ر.وذك�ر مدير عام الرشكة املهندس عقي�ل عب�د الزه�رة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »الرشكة تواصل تجهيز القطاعني 
الع�ام والخ�اص بإنتاجها من م�ادة القارص الس�تخدامها يف حمالت التعفري 
والتعقي�م ملكافحة فايروس كورون�ا ».واضاف، ان »الرشك�ة قامت بتجهيز 
وزارة الدف�اع ب� )10( طن وبلدية البرصة ب� )٢٢( طن و )600( لرت وبس�عر 
)٢٢5( ال�ف دينار للطن الواحد« ، مش�يداً »بالجهود اإلس�تثنائية التي تبذلها 

كوادر الرشكة لتلبية طلبات التجهيز ملادة القارص وبمختلف الكميات.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة 
عبد الغني س�عدون الس�اعدي، عن 
خلو الرصافة من تسجيل اي اصابة 

جديدة اليوم.
تلقت�ه  بي�ان  يف  الس�اعدي  وق�ال 
»املستقبل العراقي« إن “املؤسسات 
الصحية التابعة لصحة الرصافة لم 
تس�جل اي اصابه جدي�دة بفريوس 
كورونا من بني الحاالت املشتبه بها 

التي وردتهم اليوم”.
وأض�اف ان “قل�ة اع�داد االصابات 
م�ؤرش ايجاب�ي ويعود اىل انحس�ار 
الحركة اليوم”، مشرياً اىل ان “كوادر 

صح�ة الرصاف�ة عى اس�تعداد تام 
الستقبال اي حالة مشتبه اصابتها 

بالفريوس”.
“تطبي�ق  ان  الس�اعدي  وأوض�ح 
حظر التجوال بش�كل تام يف مناطق 
كفي�ل  املقبل�ة  لألي�ام  الرصاف�ة 
بانحسار الفريوس واعالن الرصافة 
خالي�ة من وباء كورونا والس�يطرة 
عليه”. وأشار إىل ان” العدد الرتاكمي 
املاضي�ة لجمي�ع االصابات  لألي�ام 
بجان�ب الرصاف�ة ه�و 1٢1 اصابة 
اكتسب الشفاء منهم 3٧ بعد اعالن 
1٢ حالة ش�فاء الي�وم وتويف 11 ما 
يعن�ي بقاء ٧3 حال�ة تتلقى العالج 

بمستشفى ابن الخطيب.

اجتمع مع القيادات األمنّية

حمافظ البرصة يتخذ إجراءات جديدة للحد من تفيش »كورونا«
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اجتم�ع رئيس خلي�ة األزمة محاف�ظ البرصة 
املهن�دس أس�عد عب�د األم�ري العيدان�ّي م�ع 
القي�ادات األمنّية يف املحافظة ح�ول تداعيات 
فريوس كورونا وارتفاع أعداد اإلصابات خالل 

اليومني املاضيني، وأصدر قرارات مهمة«.
وقال العيداني يف بيان ملكتبه ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، لق�د خففنا اإلج�راءات يف اليومني 
روات�ب  اس�تالم  عملي�ة  لتس�هيل  املاضي�ني 
املوظف�ني وإعان�ة العوائ�ل املتعفف�ة باملواد 
ان�ه »وم�ع زي�ادة حرك�ة  الغذائّي�ة، مبين�ا 
الس�كان س�جلنا 1٩ إصابة بعد أن كنا نتأمل 

نقصانها«.
وأش�ار العيدان�ي إىل ان�ه »س�تمنع الحرك�ة 
والتنق�ل ع�رصاً ومس�اًء ألٍي كان باس�تثناء 
القوات األمنّي�ة إثناء الواج�ب، والعائدين من 
العم�ل يف املوان�ئ«، مضيفا »الس�اعة الثالثة 

ظهراً ال نحتاج لبقاء املحال التجارّية مفتوحة، 
وتستثنى املخابز والصيدليات«.

وتابع »بعد الس�اعة الثالث�ة يغلق كل يشء يف 
املدينة ويمنع من الحركة حتى من حصل عى 

استثناء وتخويل بالحركة«.
وب�ني محاف�ظ البرصة »يخص�ص الوقت من 
٨ صباح�اً إىل 3 بعد الظه�ر، ويحدد املكان من 
منطق�ة إىل أخرى، لحركة املس�تثنني بإيصال 
امل�واد الغذائّية للعوائ�ل املتعففة، وتخصيص 

باجات للحاصلني عى تخويل«.
وق�رر العيداني منه دخول املحافظة من باقي 
املحافظ�ات كإج�راء وقائي للحد من انتش�ار 

الفايروس.
واوضح العيدان�ي ان »وزارة املالية أهدتنا 10 
حاوي�ات من امل�واد الطبّية الوقائّية س�توزع 
للقوات األمنّي�ة والصحة والبلدية والبلديات«، 
مشددا عى »منع جميع التنقالت بني األقضية 

والنواحي ومركز املدينة«.

حمافظ بغداد خياطب أمانة جملس 
الوزراء لبيان آلية التعاقد مع املحارضين

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

خاط�ب محافظ بغ�داد محم�د العطا، 
العام�ة ملجل�س  األمان�ة 
اآللي�ة  لبي�ان  ال�وزراء 
م�ع  بالتعاق�د  الخاص�ة 
يف  باملج�ان  املحارضي�ن 
مديريات الرتبية الستة يف 

املحافظة.
ودع�ا العطا يف كت�اب له 
لألمانة حصلت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه اىل 
بيان »م�دة العقد ومبلغه 
ل�كل املحارضي�ن الذي�ن 
أوام�ر  اليه�م  ص�درت 
إدارية ومبارشة ليتس�نى 

للمحافظ�ة اتخ�اذ ال�الزم مش�ريين اىل 
كتاب دائرة التنسيق الحكومي وشؤون 

املواطنني.
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هل حيول »كورونا« العوملة كمرحلة؟
           د. نادية هناوي 

خرق فريوس كورون�ا النظام العاملي 
ككائن ما بع�د مجهري ينذر البرشية 
بالفجيعة، ويضعها عىل ش�فا حفرة 
من هالك تام، والس�بب قوة تفش�يه 
التي أيقظت العالم عىل مرحلة جديدة 
ص�ار يعايش�ها مذهوالً ويح�اول أن 
يعيه�ا مرغم�اً بفزع كب�ري. وطبيعي 
جداً أْن تتخذ هذه املرحلة اس�مها من 
اس�م الذي أرعبها لتكون )كورونية( 
نس�بة لهذا الكائن ال�ذي اجتاحها بال 
س�ابق إنذار وجعلها مهددة بمخاوف 

ال حرص لها وال عد.
ويب�دو أّن الكورونية س�ُتنهي العوملة 
كمرحل�ة عاملية س�عت نح�و تحقيق 
االندماج والتداخ�ل واالنفتاح فكانت 
النتيجة ش�كالً مس�تجداً من فريوس 
يهدد العم�وم البرشي جاع�اًل العالم 
عب�ارة ع�ن جماع�ة تربطه�ا قرابة 
متخيلة بوصف بندكت أندرس�ن. ولم 
يعد العالم قرية صغرية كما كان زمن 
العومل�ة. إنه اآلن بي�ت صغري وأفراده 
متضايفون فرضاً ال اختياراً، وواجب 
كل واحد التكاتف ملواجهة الخطر الذي 
إذا وقع عىل الواحد ش�مل املجموع ال 
محالة، وكأن بني البرش ارتدوا كما يف 

بدايتهم األوىل إىل الكهوف.
وه�ا ق�د غدا م�ا ألقت�ه العومل�ة عىل 
كاهل البرشية من مس�ائل وأزمات يف 
كفة، وما س�ببه فريوس كورونا عىل 
طارئيت�ه وحداثة حض�وره يف الكفة 
األخرى وصار الفرد يحس�ب لنفس�ه 
وللجماع�ة حس�اباً جس�دياً تباع�دا 

وتقاربا.
وب�دت الك�رة األرضي�ة بمحيطاته�ا 
وقاراتها وأقاليمه�ا وبلدانها وأممها 
وشعوبها ومنظماتها يف مواجهة عدو 
هو أصغر من الصغر ال يعرف الجهات 
برشقيه�ا وغربيه�ا وال يعنيه التفوق 
التكنولوج�ي والصناعي غ�ري مفرِّق 

ب�ن األغني�اء والفق�راء وال ناطحات 
السحاب واملس�اكن العشوائية وليس 
مهتم�اً أن يك�ون مضيف�ه ش�اباً أو 
كه�اًل، متعلم�اً أو جاه�اًل، أس�ود أو 

أبيض، مؤمناً أو غري مؤمن.
وألن العوملة لم تعط األجس�اد أهمية 
وجدت البرشية نفسها فجأة وبشكل 
ط�ارئ وغ�ري محس�وب أم�ام ع�دو 
يرتصدها بالتهلكة ويهددها بالعدوى 
متفش�ياً يف كل ميادينها وقد توقفت 
التس�لح ومش�اريع  برامج  بظهوره 
غزو الفضاء وأرجئت مش�اكل البيئة 
كاالحتباس الح�راري وتناقص موارد 
املياه وتأجلت أزم�ات اقتصادية بدءاً 
من نضوب الطاقة إىل كوارث املجاعة 
والبطال�ة والهج�رة وغ�دا االهتم�ام 
موجه�ا لألجس�اد الت�ي ص�ارت لها 
األولوي�ة، وص�ار الهم كل�ه محددا يف 
كيفي�ة الحف�اظ عىل هذه األجس�اد 

سليمة ومعافاة.
لقد فش�لت العوملة يف صن�ع مجتمع 
ما بعد أنواري كوسوموبولتي معطية 
الدليل عىل بالهة اس�رتاتيجياتها التي 
لم تجل�ب للبرشية س�وى الدمار ولم 
تحقق له�ا الرفاهية؛ بل خصخصتها 
بال طائ�ل نفع�ي وهكذا استس�لمت 
ورفع�ت راياته�ا البيض م�ن الوهلة 
الف�ريوس  فيه�ا  ظه�ر  الت�ي  األوىل 
املس�تجد، لتب�دأ مرحل�ة جدي�دة هي 
جسدية فيها الجس�م البرشي يتعاىل 
ع�ىل كل مفاهيم االس�تقطاب دامجاً 
ومؤمركه�ا  براديكاليه�ا  ليرباليه�ا 
بروس�يها وقد ترس�ملت االش�رتاكية 
وص�ار  الرأس�مالية  وتأرشك�ت 
املهيم�ن بال تابع والتاب�ع بال مهيمن 
واملس�تقطب غ�ري أح�ادي وم�ا م�ن 
لكن�ه  رصاع هوي�ات وال حض�ارات 

رصاع صحة وأمراض.
ولي�س غريب�اً أن تك�ون الكوروني�ة 
مرحلة غ�ري مربمجة وه�ي تواجهنا 
باالس�تحواذ وتش�ن علين�ا حرباً من 

ن�وع جديد فيها الفريوس�ات جاهزة 
آن  كل  يف  باألوبئ�ة  تجتاحن�ا  ألن 
ومكان، والعالم بي�ت عنكبوت تهزه 
ه�ذه الكائن�ات الالمرئي�ة وته�دده 
بالنكوص وربما العودة للوراء أجياال 
وأجياال. هذا إن لم تستعد لها البرشية 
استعداداً يضاهي حجم هذه املرحلة 

الكورونية.
ال�ذي  الجس�د  يف  كامن�ة  فالس�يادة 
ينبغ�ي أن يحت�اط ل�ه اإلنس�ان بما 
حوله وبأبس�ط أفعاله وممارس�اتها 
متعايش�ا م�ع العال�م بوصف�ه بيت�ا 
يمك�ن ألح�د قاطني�ه � إذا م�ا ن�ي 
سيادة جسده أو تركها لسيادة يشء 
آخ�ر � أن يكون رشه مس�تطرياً عىل 

البيت بمجموع أهله.
ولقد عرفت العوملة خطر الفريوسات 
اإللكرتونية التي به�ا يمكن أن ينهار 
رشكات  تفل�س  أو  م�رصيف  نظ�ام 
وتخ�ر أموالها بي�د أن الخطر الذي 
نواجه�ه يف زم�ن الكوروني�ة أعت�ى 
وأشد، كون الفريوس�ات ال تستهدف 

األنظم�ة والرشكات وإنما تس�تهدف 
أجس�اد وأرواح أصحابها ومنتسبيها 

واملنتفعن منها.
أصبح�ت  الكورون�ي  عرصن�ا  ويف 
املساحات متقلصة واملعالم متجاورة 
واملخاطر والتهديدات واحدة وتحولت 
أزمن�ة العومل�ة الس�ائلة والاليقيني�ة 
إىل أزمن�ة هوائي�ة مزمن�ة حدوده�ا 
الش�هيق والزف�ري. وبه�ذه املس�افة 
التنفس�ية تتقارب التوقع�ات وتلغى 
األع�راف وتتهال�ك  الح�دود وتت�آكل 
الفواص�ل الطبقية وتت�رشذم الحدود 
االصطناعي�ة وتغ�دو أوارص الروابط 
التزام�اً  الجس�د  ح�ول  متمح�ورة 
تج�اه املجم�وع وتش�اركاً يف األزمة 
الني�ة يف  م�ع رضورة توف�ر حس�ن 
توكيد اللحمة املجتمعي�ة. واألفراد يف 
املجتم�ع البرشي ال يعان�ون الوحدة؛ 
وإنما يخافونه�ا وكل فرد يف املجتمع 
رأس�ماله غريه الذي خوف�ه منه هو 
ترس�انة اطمئنانه إليه. ه�ذا الخوف 
الذي ال يقيه من الش�عور به كامريات 

مراقب�ة وال رشكات الحراس�ة ونظم 
التأمن؛ ب�ل يقيه اهتمامه بجس�ده 
ال�ذي ه�و غ�ري مس�ّور وال مفصول 
عن أجس�اد اآلخرين أصحاء ومرىض 

وأغنياء وفقراء.
للب�رش  ننظ�ر  أن  الي�وم  وال يس�عنا 
فلس�فياً عىل أنهم عىل أعت�اب نهاية 
فرنس�يس  ذه�ب  كم�ا  تاريخي�ة 
فوكوياما وال هم نفايات كما وصفهم 
ريغمونت باومان، وال حياتهم عارية 
كم�ا ق�ال اغامب�ن، بل الب�رش اليوم 
مجس�دنون بديمقراطية هي شعبية 
وهي مدنية وعس�كرية وإيديولوجية 
وبيولوجية. ودرجة الخوف يف كل ذلك 
متصاعدة وبوترية متأهبة، وديمومة 
حياتية تتعايش جس�ديا. ولن تصبح 
الكورونية عرصا اعتياديا ومستقبلها 
متكهنا به ما لم تكن األجساد مركزية 
فلس�فيا ومعرفي�ا وق�د تأنس�ن كل 
يشء حتى التكنولوجيا التي س�تضع 
اإلنس�ان يف اعتبارها عملي�ا وجماليا 
وتواصلي�ا. وس�يكون م�ن متطلبات 

في�ه  التجري�ب  بالجس�د  االهتم�ام 
بصورة ال نمطية والتنظري له معرفيا 
والتفكري يف مستقبله حيث كل جزيئة 
في�ه له�ا دوره�ا الخ�اص واملركزي 
اتص�اال باألج�زاء األخ�رى وباختيار 

أخالقي.
يغ�ب  ل�م  األهمي�ة  ه�ذه  وبس�بب 
الجس�د ككينونة معرفية عن اهتمام 
الفالسفة اإلغريق كأفالطون وأرسطو 
كم�ا نال اهتمام فالس�فة العقل مثل 
رينيه ديكارت وكانط وصار له وجود 
يف كل ميادي�ن املعرف�ة من الفلس�فة 
والدي�ن وعلم النف�س إىل العلم املعريف 
واألنثروبولوجي واللساني والتاريخي 
والنق�دي وكل أن�واع الفن�ون. واحتل 
الجسد يف فلسفة موريس مريلوبونتي 
املركزي�ة مال�كا قصديت�ه الخاص�ة 
ولكل فرد جسمه الخاص فهو الرائي 
واملرئي وهو الوس�يلة المتالك العالم 
وكل إنس�ان عبارة عن جسم حي هو 

املوضوع كما هو الذات.
بي�د أن ه�ذه األهمية وتل�ك املعرفية 
باملرحل�ة  الي�وم  مع�ززة  ص�ارت 
الكوروني�ة كمرحلة عب�ور حضاري 
وح�وار )ب�ن ثق�ايف(، فيها الجس�د 
الب�رشي هو املركز بن�اء عىل حقيقة 
كون�ه هو امل�ارد الكبري ح�ن ال ينال 
تل�ك املركزية وتك�ون ل�ه األولوية يف 

الرتسانة املعرفية املعارصة.
وإذا كان العق�ل يف مرحل�ة الحداث�ة 
هو املرك�ز وكان الفك�ر يف مرحلة ما 
بع�د الحداثة هو املركز؛ فإن الجس�د 
يف مرحلتن�ا الكوروني�ة ه�و املرك�ز 
وإمكانيات�ه  تصورات�ه  وترس�انته 
الحقيقية الكامنة يف كل خلية حيوية 
تحوسب أهميتها حوسبة دقيقة عىل 
وفق س�ريورات ومتواليات ليس فيها 
تف�وق لعضو ع�ىل آخر أو اس�تحواذ 
لجزء أو استهانة بأجزاء أخرى. لتغدو 
معطي�ات الجس�د كله�ا باعتياديه�ا 

وغري اعتياديها هي أساس وجودنا.

بهذه النظرة الكلية للجس�م تتوضح 
الت�ي  الكوروني�ة  املرحل�ة  خط�ورة 
تختلف ع�ن املراحل التي س�بقتها يف 
أن املعرف�ة فيها مجس�دنة. وإذا كنا 
قد عرفن�ا كيف أن النمذج�ة بالذكاء 
معرفي�ا  مج�اال  أتاح�ت  الب�رشي 
لربمجي�ات ال�ذكاء الصناعي وبرامج 
الحاسوب اآليل؛ فإن يف خارطة الجسد 
البرشي مناطق بحث معرفية ما زالت 
بك�را وأهميته�ا تتع�دى كل أجندات 
والهندس�ة  النووي�ة  التكنولوجي�ا 
الجينية وأنظم�ة التحكم بالصواريخ 
وحم�ل ال�رؤوس النووي�ة، الت�ي ما 
استطاعت إنقاذ البرشية من خطر ما 

بعد مجهري داهمها عىل حن غفلة.
ويف ه�ذا درس تتعلم�ه البرشية وهي 
الفريوس�ية كعدوة  الكائن�ات  تواجه 
والب�رش  تتحداه�م،  للب�رش  أزلي�ة 
مواجهته�ا  يف  أنفس�هم  يتح�دون 
كأنم�وذج تواص�ي ب�ه يثب�ت البرش 
ذكاءهم ويدللون ع�ىل تقدم علومهم 
والرم�زي  الدماغ�ي  ومس�تواهم 
والتعلم�ي  والذاكرات�ي  والس�لوكي 
والبرصي. ومثلم�ا قالوا قديما العقل 
السليم يف الجسم السليم صار الجسد 
هو السمة املتعالية يف الكون، ولم يعد 
العقل بمفرده هو الجوهر والس�بب 
صلت�ه الوثيق�ة باألج�زاء الجس�مية 
األخرى التي ال يمك�ن إنكارها أفعاال 
وتجريدي�ة.  مادي�ة  واس�تجابات 
والجس�م ال يتطور إال وهو متش�كل 
بالعق�ل ال�ذي هو متطور باس�تمرار 
بما يشبه التطورية الدارونية ومتحرر 
وروح  واعتيادي�ة  مش�اعية  بحي�اة 
مش�رتكة نعي�ش فيه�ا ضمن نس�ق 
تص�وري كي. وألن اإلنس�ان بكليت�ه 
هو الكيان املجس�دن الذي فيه يكمن 
ما يهدده صار فرضاً عليه وواجباً أن 
يعي�د التفكري يف حقيقة هذا الجس�د 
وأهمي�ة معرف�ة ألغ�از كينونته: مم 

يكون؟ وكيف يكون؟ وملاذا يكون؟

»احلداد ال حيمل تاجًا«.. الشعراء يرثون العالـم بأنفسهم

بنعبد العايل.. »ال أملك إال املسافات التى تبعدين«

           بهاء إيعالي

ال صوت يعلو عىل صوت املوت يف مجموعة عباس 
بيض�ون الجدي�دة »الح�داد ال يحمُل تاج�اً« )دار 
الس�اقي-بريوت، 2019(، واملوت هنا تحديداً هو 
خط�اب طويل للش�عر نحوه وس�مٌة أساس�ّية 
للحياة بنظرة الشاعر الواسعة، فالشعر ال شفاء 
له م�ن املوت ب�ل األخ�ري ينخر فيه كالس�وس، 
ب�ل إّن الش�اعر نفس�ه يصُف حيوات الش�عراء 
بالق�رص حن يقول »حيات�ي لن تدوم أكثر من 
فراش�ة/ حيث الربق الذي يصل بن منارتن/ 
يطبع اس�مي ع�ىل كاحلك/ حي�ث املطر الذي 
يزرع خيطانه عىل س�طوح البحار يحبس�ني 
يف قط�ره...« هنا تتجىّل قس�وة األل�م والتي 
ما فتئ صاحب »املوت يأخذ مقاس�اتنا« عىل 
الخوض يف غماره وتفليش�ه، لكن نجده هنا 
بنٍص خفي�ف النربة الصوتّي�ة كأّنها تمتمٌة 
داخلية رسّية خاص�ة يحاول اخفاءها دون 

أن يقدر عىل ذلك.
وم�ع ارتفاع ص�وت املوت والس�أم نالحظ 
يف نصوص املجموعة حضور مس�ارحهما 
املختلفة »البحر، الحرب، الصمت، التعب«، 
كما وتنزل�ق يف معجمن مختلفن: معجم 
الفاجعة الكبري املتواصل »تراب، سقوط، 
عظام...«ومعج�م  مرثي�ة،  رضي�ح، 
التفاصيل الصغرية اليومّية »أزرار، دخان، 
أحذية، شيطان، صخور...« بيد أّن هذين 
املعجم�ن ال يب�دوان متنافري�ن إطالقاً 
بق�در ما نج�د تناغماً تركيبي�اً بينهما، 
الفاجع�ة  يس�تحرض  بيض�ون  وكأن 

والخارجي�ة  الداخلي�ة  هيأته�ا  بكام�ل 
ويدّونها كصريورة الحياة املستمرة، أي أّنه يستحرض 
مأس�اة العالم حول�ه والتي ال نهاية له�ا بذاته، كما 
يف قصي�دة »الك�ردي الصغري«: كان األك�راد الصغار 

ش�هين 
للصخور/ ش�هين 

للحيوانات التي التهمت نور عيونهم..« أو يف رس�ائله 
لنجال »كثري عي«، والتي بدت أش�به بس�رية مختزلة 

لحياته معها ولحظات موتها: »جسدي كيس 
أدوي�ة وس�لك للهات�ف/ وش�باٌك 
للغريب يدمع فوق الخشب/ ودون 
أّي قطرة يتبلل بالدم الذي يتكلّم يف 
املطرود من  السماعة/ وبالجس�د 
نفسه املعاقب يف الزاوية..« أو حتى 
مأساة التشتت والترشذم بن الناس 
جراء املوت الذي وج�ده بن عائلته 
نفس�ها كاس�تكماٍل لوف�اة نج�ال: 
»لسنا عائلة.. إنهم يرقون أخاً كّل 
عام/ لسنا إخوة.. إّننا نتناقص يف كّل 
موس�م/ لس�نا بيتاً.. إّننا نصل فقط 

من السفر«.
بالرغ�م م�ن ه�ذا االس�تحضار الحاد 
الش�اعر  ويق�ن  وعوامل�ه،  للم�وت 
بع�دم الخلود لنفس�ه كم�ا يف »لو كان 
معدن�اً لع�اش أكث�ر/ ل�و كان تمث�االً 
لبق�ي منصوباً/ ل�و كان برج�اً ألمكن 
تغي�ريه...«، غ�ري أن هذا امل�وت ال يعني 
خف�وت ضجيج العال�م أو اختفائه، كما 
أّنه وبمكان آخر يدفعنا للبحث بن طيات 
السطور عن إجاباٍت حول أسئلتنا عنه، إذاً 
ما من صيغة واضحة له، فالشاعر أساساً 
عمل�ه هو التلميح ولي�س الترصيح، وعىل 
هذا يس�ري بيضون يف حياكته لصور املوت 
دافع�اً بنا إىل املزي�د من التأّمل ب�ه، لنجده 
أخرياً يجّهز مرثاة طويلة لهذا العالم الكبري 
وُيستَش�ف داخلها رثاًء »يرتدي مقاس�اتنا 

جميعاً«.
هذا ونج�د صيغة جديدة للتعريف بالش�اعر 
وإن أت�ت بطريقة مقارنة ملن س�لفه، بحيث 
تحّول إىل آلٍة كاتبٍة بفعل استكانته وعجزه يف 
الحب، وهنا أيضاً رث�اء جديد لعالٍم آخر وكأّن 
عباس يرغب باإلدالء برأيه عّما أصاب الش�عر اليوم، 

كم�ا يف قصي�دة »زليخا ومارل�ن« حن يق�ول: »أنا 
الشاعر لست كحافظ وال سعدي وال املتنبي وال جالل 
الدي�ن الرومي/ أولئك تطلّعوا إىل ما يجعلهم أعىل من 
أنفس�هم/ اتصلوا بالكون عن طريق الحب، وسمعوا 
النجوم عن طريق الحب/ الش�عراء اليوم مس�اجٌن 
يف غرف اآلالت/ هم وحدهم ونس�اؤهم من ورق...« 
وكذلك ش�عور الشاعر بالشفقة تجاه ما ُيحتَقر من 
قبل اآلخرين »ال أحد يستقبل العاصفة/ إنها وحيدة 
والربد يأكلها« وكّل ذلك يعود الستس�المات الش�اعر 

وكأّنه غري مباٍل بعد.
ترتف�ع الغنائية بخفوت نربة الن�ص، فعباس اختار 
لغة خطاٍب موّجهة نحوه ش�خصياً أو نحو مستمٍع 
محّدد وخاص )ش�قيقته الراحلة نج�ال والتي أهدى 
الكت�اب إليها(، وهذا ما أكده الباحث والناقد الكندي 
 Anatomie de la« كتاب�ه  يف  ف�راي  نورثروم�ب 
Critique«، لك�ن ومع تواري األن�ا ومحاولة تخّفيها 
نج�د تل�ك اللمس�ات املمرحة يف ترك الن�ص موّجه 
أيضاً للجميع دون استثناء، فالرثاء أمر ال فكاك منه 

عند الجميع وإن لّونه كل شخص كما يجيد.
من املمك�ن أن نلحظ مروراً رسيعاً لألنا لدى بيضون 
يف نصوص املجموعة، غ�ري أّنه وبنفس الوقت يرغب 
ببقائها مقّنعة باستحضارها عرب سريته الشخصية 
بشكل أو بآخر، وهذا ما أعطى للمجموعة تلّوناً نّصياً 
باذخاً بن النص الطويل والقصري والومضة الريعة، 
وأكسبها لغًة رومانسّية متأّملة تهدف إلخراج كّل ما 
يمكن إخراج�ه من ثيمة النص، له�ذا نلحظ رضوباً 
تش�بيهية بنربٍة رسيالية خفيفة متصلة بممارساٍت 

مستمرة »املوت الذي مّر كالخيط بن األسنان...«
ويبقى أمامنا ذاك الس�ؤال املس�تمر ع�ن مدى قدرة 
الش�اعر يف الخ�وض ضم�ن تج�ارب عدي�دة تغن�ي 
مس�ريته، ويف نظ�رة رسيعة ملس�رية الش�اعر نجده 
مغام�راً يف كافة تش�عبات الش�عر، حت�ى اآلن ال زال 
يدخ�ل بالعدي�د منها ويجرّبه�ا، ولرّبما يح�ّق لنا أن 

نسأله: ماذا بعد يا عباس؟

           بغداد / المستقبل العراقي

ص�در حديثاً عن منش�ورات املتوس�ط -إيطاليا، 
كتاب فلسفي جديد للكاتب واملرتجم املغربي عبد 
السالم بنعبد العايل، بعنوان: »ال أملك إالاَّ املسافات 

التي ُتبِعُدني«.
وىف مقدِّم�ِة الكتاب، يتضح معنى العنوان كعتبة 
أوىل حيُث يق�ول الكاتُب: ُيب�دي البعض انزعاجاً 
كبرياً من الكتابات التى تس�تعن باالقتباس�ات، 
ري�ن الذي�ن غ�دت  و«تتاَّك�ئ« ع�ىل بع�ض املفكِّ
ة، ُيعتَمُد عليها، وس�نداً »ُيسَتَنُد«  أس�ماؤهم حجاَّ
إلي�ه، ودعامة َتس�تمدُّ منه�ا األح�كاُم ِصدَقها، 
ياََّتها، وتكتس�ب منها  وتنهل منها الخطاباُت أهمِّ
الكتاب�ة قواَّتها. وهم ينصح�ون ُكتاَّابنا أن ُيقلُِعوا 
عن استنساخ غريهم، وُيثبتوا كفاءتهم وقدرتهم 
ع�ىل اإلب�داع ب�أن ينطلق�وا م�ن »درج�ة صفر 

الكتابة«.
جاء الكتاب ىف 400 صفحة من القطع الوس�ط، 
وهو إضافة نوعية ملُنجز الكاتب عبد السالم بنعبد 

د يف س�ياقه  العايل م�ن مؤلفات وترجمات، ليتأكاَّ
الجدي�د أناَّ الح�وار مع الرتاث الفك�ري يهدف إىل 

بلوغ اليشء ذاته الذي قيل بأنحاء مختلفة.

من الكتاب
َدة مج�ال الكتاب�ة »املائل�ة«. إنه�ا فضاء  املَُس�واَّ
اف، كتابة فوق كتابة،  متعدِّد األبعاد، طرس ش�فاَّ

إنها كائن جيولوجي.
وه�ي، أيضاً، كائن جينيالوج�ي. فهي ال تخضع 
َدة ه�ي الورقة التي  لكرونولوجيا الزمان. املَُس�واَّ
. إنها ما تفتأ  تش�هد عىل البدايات املتكرِّرة للناَّصِّ
تكت�ب، وهي تحم�ل )تحبل( الناَّ�صاَّ منُذ ميالده 
َتي  حتاَّى ُيصاغ صيغته »النِّهائياَّ�ًة« لُيدَفن بن دفاَّ
كتاب. وهي تش�هد ع�ىل حياة الناَّ�صِّ وتطوُّره، 
لكْن، أيضاً، عىل تراُجعه وعودته إىل الوراء. تشهد 
ع�ىل الزيادة واإلضافة، لكْن، أيض�ًا، عىل الَخْدش 
والَح�ْذف. إنه�ا فض�اء املح�و، فض�اء الحضور 
والغياب، الفضاء الذي يعمل فيه النسياُن عملَُه.

، مجال اإلفصاح  َدة مجال الظهور والتاَّسرتُّ املَُس�واَّ

قه  واإلضمار، إنها »تعبري« عن لغة الجسد يف تدفُّ
ظ�ات  وتلقائياَّت�ه. لكنه�ا، كذل�ك، فض�اء التاَّحفُّ
شعور، مجال  والحرص، إنها مجال الش�عور والالاَّ
عقل. إنها الناَّصُّ وهو يرعاه صاحبه.  العقل والالاَّ
الناَّ�صُّ وه�و م�ا زال يف »مل�ك« الكات�ب، الناَّصُّ 
وه�و جزء م�ن صاحبه، الناَّ�صُّ قب�ل أن يتحواَّل 
ُحرِّياَّ�ة  مج�ال  إذْن،  َدة،  املَُس�واَّ »موض�وع«.  إىل 
�ده وارتياب�ه، إنها  دات�ه، مجال تأكُّ املب�دع وَترَدُّ
تس�ويٌد وتس�جيٌل لعمل الفكر، لَِس�ْيل تساؤالته 

وانعكاساته عىل ذاته، رجوعه وتراجعه.
عبدالس�الم بنعبد العايل: كاتب ومرتجم وأس�تاذ 
بكلي�ة اآلداب يف جامع�ة الرب�اط، املغ�رب. م�ن 
مؤلفات�ه: الفلس�فة السياس�ية عن�د الفارابي، 
أس�س الفكر الفلسفي املعارص، حوار مع الفكر 
الفرن�ي، يف الرتجم�ة، ضياف�ة الغري�ب، جرح 
الكائ�ن، القراءة رافعة رأس�ها. وم�ن ترجماته: 
الكتاب�ة والتناس�خ لعبدالفت�اح كيليط�و، أتكلم 
درس  كيليط�و،  لعبدالفت�اح  اللغ�ات  جمي�ع 

السيميولوجيا لروالن بارت.

أدوية
صالح حسن 

ملن كل هذه األدوية
ومن أين جاءت؟

هل نسيها صديق 
عندي

قبل يومن؟
ولكن لم يزرني أحد 

منذ شهور..

ربما تكون لجاري
لكن جاري ال يكلمني وال 

يلقي
عّي التحية..

من أين جاءت إذن كل هذه 
األدوية؟

الغريب أن هذه األدوية
ضد القلق والتشنجات 

ورسعة دقات القلب
والكآبة..

هل أنا كئيب حقاً؟
ليس لدي امرأة أو حبيبة

فلماذا تتسارع دقات قلبي؟
ملاذا أقلق وتصيبني التشنجات

وأنا أعيش وحيداً؟

ال أتذكر أبداً أن ساعي الربيد
قد دق بابي يف نهار ممطر

وسلمها يل.

ماذا أفعل اآلن كي أعرف
من أين جاءت كل هذه األدوية؟

أتذكر اآلن أنني كنت ممدداً
عىل رسير أبيض يف مكان ما
وكانت امرأة بمالبس بيضاء

تضع عىل صدري الصقات إلكرتونية
وتسجل عىل الكومبيوتر أرقاماً غريبة.

حينما عدت إىل البيت
رأيت بقعاً حمراء عىل صدري

وحول قلبي، ولكنها لم تكن مؤملة.

تجاهلت الحكاية كلها
ورشبت كأساً من الويسكي الرخيص

وذهبت إىل الفراش،

ولكن حينما استيقظت
وجدت هذه األدوية

التي ال أعرف حقاً من أين جاءت؟
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العمر الثاين لإلنسان
           مؤيد عطوان

يف إح�دى املق�االت وبالتحديد )محمد 
الصدر ينبض بالحياة( أرشت إىل فكرة 
العمر الثاني الذي يعيشه االنسان التي 
طرحه�ا يف بواكري ش�بابه؛ واليوم أود 
أن استعرضها توخيا لفائدة القاريء 
العزي�ز.. ان الس�يد الش�هيد محم�د 
الص�در )قدس رسه( ق�د طرح هذه 
الفك�رة ضم�ن كلمة ألقاه�ا يف قاعة 
املحارضات الك�رى يف مكتبة الحكيم 
العامة يف مدينة الديوانية سنة ١٩٧٠ 
وكان�ت الكلمة بعنوان املوت يف الوعي 
اإلس�امي، وانا س�وف اقتب�س منها 
فقط فكرة العمر الثاني لإلنسان وهذا 
ت بني  هو نص االقتباس: »انَك لو ُخريرّ
أن تبقى عىل وجه األرض عمراً واحداً 
أو عمرين، الخرتت العمرين ال محالة، 
بل إنَّ اإلنس�ان ليخت�ار أن يضاف إىل 
عمره ي�وٌم واحٌد أو س�نٌة واحدة، أو 
عدٌد قليل من السنني، فكيف لو ضمن 
ل�ه ضام�ن بأن يك�ون العم�ر الثاني 
ل بكثري، وأوس�ع  أطول من العمر األورّ

شهرًة وأغزر ثواباً، وأبعد عن املعايص 
واملصالح الش�خصيرّة، ومواطن الزلل 

والشبهات.
إنَّ ه�ذا العمر الثان�ي ليخدم صاحبه 
الدني�ا  يف  ش�أنه  رف�ع  يف  ويس�اهم 
�ا يف الدني�ا فكم�ا ق�ال  واآلخ�رة، أمرّ
الش�اعر)(: والذك�ر لإلنس�ان عم�ٌر 

ثاني.
�ا يف اآلخرة، فلما ُروي عن رس�ول  وأمرّ
الل�ه’ أنَّه ق�ال: إذا مات امل�رء انقطع 
عمل�ه إالَّ من ثاث: كت�اِب علم ينتفع 
به، وولٍد صالح يس�تغفر له، وصدقٍة 

جارية.
فإنَّ اإلنس�ان إذا فارق ه�ذه األرض، 
س�ائر  ع�ن  محال�ة-  ال   – انقط�ع 
مجاالته�ا ونش�اطات الحي�اة فيها، 

واملهمرّ من ذلك عدرّة جوانب:
ل: انقطاعه عن سلس�لة  الجان�ب األورّ
وجهته�ا  كان�ت  مهم�ا  تفك�ريه 
راً أو أديباً أو  ومستواها، فإن كان مفكرّ
ر  ا كان يفكرّ عامل�ًا أو داعياً، انقطع عمرّ
به، وانقطعت إفادته املبارشة ملجتمعه 
ال محالة، ونحن وإن كنرّا نؤمن ببقاء 

الفرد ع�ىل ثقافته يف الجملة يف حياته 
الثاني�ة، إذا كان�ت مطابق�ًة للواقع؛ 
وعقل�ه  الناطق�ة  نفس�ه  النحف�اظ 
الحامل له�ذه األف�كار، إالَّ أنَّ بقاءه 
عىل نفس املستوى ونفس الطريقة يف 
التسلسل الذي كان يتبعه يف دار الدنيا 
وانفس�اح فرص�ة التفك�ري النظ�ري 
لدي�ه بعد ذلك، كلرّ ذلك غري محرٍز عىل 
كلِّ ح�ال، وانقطاع�ه عن�ه رضوريرّ 

الوضوح.
ومن هن�ا، كان البدَّ للف�رد إذا أراد أن 
ق لنفس�ه العم�ر الثاني يف هذه  يحقرّ
الدني�ا، أن يضاعف جه�ده يف حياته، 
لكي يبقى تفك�ريه حيرّاً نابضاً مثمراً 
هادي�اً  للن�اس،  نافع�اً  موت�ه،  بع�د 
للمجتم�ع، وذل�ك بتس�جيل سلس�لة 
صفح�ات  ع�ىل  ونتائجه�ا  أف�كاره 
املؤلرّف�ات وربطه�ا بقي�ود العبارات، 
حترّ�ى تبقى يف الرتاث الب�ريرّ خالدًة 
وينتف�ع  به�ا  �ره  يذكرّ الده�ر،  م�ع 

بواسطتها كلرّ قارئ.
يرًّة يف هذا الصدد  ويكفينا موعظًة حسرّ
م�ا ن�راه موج�وداً م�ن ثم�ار أفكار 

األقدم�ني، كعلمائنا وس�لفنا الصالح 
)ق�درّس أرسارهم( حيث بقيت بعدهم 
ع�درّة مئ�ات م�ن الس�نني، ولعلرّها ال 
تكون قابلًة للزوال والنس�يان إىل يوم 
يبعث�ون، تضمن ألصحابه�ا عمرهم 
الثان�ي األط�ول واألش�هر م�ن العمر 
ل، واألبعد ع�ن املعايص واملصالح  األورّ
والش�بهات، فهارّ يكون الفرد س�ائراً 
يف هذا الس�بيل، ومنتهج�اً هذا النهج 

القويم.
الجان�ب الثاني: انقطاع�ه عن أمواله 
يف  للث�روة  واج�داً  كان  إن  وثروت�ه، 
ك جدد،  هذه الحي�اة وانتقالها إىل مارّ
بحيث ال يس�تطيع بعدها أن يرصفها 
�ة،  �ة وال العامرّ ال يف مصالح�ه الخاصرّ
وأنَّ أفض�ل طريق يخ�دم به مجتمعه 
ويضم�ن بأموال�ه عم�ره الثاني هو 
س�ات  أن يرصفه�ا يف تأس�يس املؤسرّ
النافعة والقناطر الخرييرّة، كاملساجد 
والجمعيرّ�ات  والقناط�ر  وامل�دارس 
واألوقاف الخرييرّة وغري ذلك من وجوه 
؛ لك�ي تبقى بع�ده تثم�ر الخري  ال�ررّ
للمجتم�ع عىل مدى األجي�ال، لتكون 

.’ <صدقة جاريرّة> كما قال النبيرّ
الجانب الثالث: انقطاعه عن مجتمعه 
وفراق�ه لبن�ي جنس�ه، م�ن أقرب�اء 
وأصدق�اء وأوالد، وَم�ن كان يعرفهم 
ويفهمون�ه،  ويفهمه�م  ويعرفون�ه 
ينقط�ع عنه�م انقطاع األب�د الذي ال 

رجاء معه إىل عودٍة ورجوع.
�س يف أذهان  وم�ن َثمَّ يج�ب أن يؤسرّ
ه�ؤالء عم�ره الثان�ي؛ وذل�ك: بأحد 
أُس�لوبني يختلف�ان باخت�اف األفراد 

الذين يأخذهم بنظر االعتبار:
ل: وهو ما يكون بالنسبة  األُسلوب األورّ
إىل س�ائر أفراد املجتمع الذي يواجهه 
�ة َم�ن كان منه�م  اإلنس�ان، وخاصرّ
صديق�اً، أو عريف�اً أو قريب�اً، حي�ث 
يجب عىل اإلنسان أن يزرع يف أذهانهم 
الذكر الحس�ن واألثر الطيرّ�ب، بحيث 
يحرتمونه إذا وج�دوه، ويذكرونه إذا 
فون لفوته إذا مات،  افتقدوه، ويتأسرّ
وهو الذكر الذي اعتره الشارع عمراً 
ثاني�اً، وهو لعمري كذل�ك، إالَّ أنَّه غري 

منحرٍص به كما أوضحنا.
األُسلوب الثاني: وهو ما يكون بالنسبة 

إىل أوالده ع�ىل وجه الخصوص، حيث 
يج�ب أن يربرّيه�م الرتبي�ة الصالحة، 
اإلس�اميرّة  الثقاف�ة  فيه�م  وي�زرع 
الواعية، واإلحس�اس الدينيرّ واألخاق 
الفاضل�ة، التي تضمن للوال�د القيام 
م عليه  بواجب�ه من ناحية، وبأن يرتحرّ
أوالده بع�د موته، ويرس�لوا إليه من 
ثواب أعمالهم الصالحة اليشء الكثري، 
وه�ذا ال ينت�ج ال محال�ة م�ن الرتبية 
بة غري الهادفة وغ�ري الواعية،  املتس�يرّ
يضاع�ف  أن  إىل  جزم�اً  يحت�اج  ب�ل 
الوال�د جه�ده لكي يصنع م�ن ولده 
إس�اميرّة صالح�ة  ثم�اراً  أوالده،  أو 
بنرّ�اءة للمجتمع اإلس�امي،  وأف�راداً 
وه�م الذي�ن يذكرون والده�م بالخري 
وبالعمل الصالح، وينفعونه يف حياته 
وبعد مماته، وهم مصداق قوله’: ولد 
صالح يستغفر له، لكي يزيد يف ثوابه 

أو يقلرّل من عقابه يف حياته األبديرّة.
فب�كلرّ هذه الجوانب يس�تطيع الفرد 
أن يح�رز عمره الثاني وذكره الطيرّب 
يف األذهان، ويس�تطيع إىل جانب ذلك 
أن يح�رز بق�اء عمل�ه الطيرّ�ب يف دار 

األعم�ال، ويبق�ى كأنَّ�ه ح�يٌّ عام�ٌل 
ينتج الخري إلخوانه، والثواب لنفس�ه، 
وذلك بركة الحدي�ث النبويرّ الريف 
والرضورة اإلس�اميرّة القاضية بذلك، 
فيصب�ح الف�رد كأنَّ�ه يعي�ش يف كلتا 
النشأتني يف نفس الوقت، وينال ثواب 
عمله عن�د ص�دوره، فيك�ون العمر 
الثان�ي من ه�ذه الناحية أكث�ر خرياً 
ل، فإنَّ اإلنس�ان إذا أفاد  من العمر األورّ
شخصاً فكرًة إساميرًّة واعيًة يف عمره 
األورّل، حص�ل ع�ىل ثوابه�ا والق�رب 
ل  اإللهيرّ بمقدارها، ولكنرّه ثواٌب مؤجرّ

إىل الحياة األُخرى.
�ا إذا كان له كتاٌب ب�اٍق عىل مدى  وأمرّ
األجي�ال، وق�رأه بع�د موته ش�خٌص 
واس�تفاد منه الفك�رة الواعية، ففي 
الحقيق�ة إنَّ نفس املؤلرّ�ف قد أفاده، 
بدليل أنَّه لو لم يؤلرّف الكتاب ملا وصلت 
إىل الق�ارئ هذه الفكرة الواعية. إذن، 
فيس�تحقرّ املؤلِّ�ف عىل ذل�ك الثواب ال 
محالة، وثوابه يف مثل ذلك يكون آنيرّاً؛ 
ألنَّه يحيا فعاً بعد موته يف دار الجزاء، 
فيأخذ جزاءه نقداً قسماً بعد قسم(.

كورونا وحلول التجارة اإللكرتونية
           جوردين هولمان

تس�ببت جائحة فريوس كورونا يف إحداث تغيريات 
هائل�ة يف التج�ارة اإللكرتوني�ة خال ف�رتة زمنية 
قص�رية. وذك�رت دراس�ة أجرته�ا رشك�ة »أدوب 
اناليتيكس« أن متوس�ط املبيع�ات اليومية للبقالة 
ع�ر اإلنرتن�ت تضاع�ف بحل�ول منتص�ف مارس 
مقارن�ة م�ع بداية الش�هر. وبش�كل ع�ام، ارتفع 
حج�م التج�ارة اإللكرتوني�ة بنس�بة 25% خ�ال 
الفرتة نفس�ها. وبإلقاء نظرة أكثر شموالً، نجد أن 
نصي�ب البقالة يمث�ل اآلن 8% من إجم�ايل التجارة 
اإللكرتوني�ة، مقاب�ل 6% قبل ثاث س�نوات، وفقاً 

للدراسة.
وبينم�ا كانت التجارة ع�ر اإلنرتنت تحقق بالفعل 
تقدماً ثابتاً يف حصة س�وق التجزئة، فإن الجائحة 
أوج�دت  التجزئ�ة،  أغلق�ت مناف�ذ تج�ارة  الت�ي 
»وظيفة إجبارية« تدفع املستهلكني للحصول عىل 
احتياجاتهم عر اإلنرتنت، كما ذكر »فيفيك بانديا«، 
محلل رئيس يف رشكة »أدوب ديجيتال انس�ايتس«. 
وقال بانديا: »أداء االقتصاد عر اإلنرتنت أصبح هو 
أداء اقتصاد التجزئة بش�كل ع�ام. واملذهل أن نرى 

هذا يحدث خال هذه الفرتة الزمنية القصرية«.
وش�هد خي�ار »ال�راء ع�ر اإلنرتن�ت واالس�تام 
يف املتج�ر« زي�ادة بنس�بة 62% يف الف�رتة ب�ني 24 
فراي�ر و2١ م�ارس، مقارن�ة بالف�رتة ذاته�ا من 
الع�ام الس�ابق، وفقاً لرك�ة »أدوب اناليتيكس«. 
وارتفع�ت طلبات الراء ألجه�زة الكمبيوتر أيضاً، 
مع متوس�ط زيادة بلغ 4٠% يف الفرتة بني ١١ و25 

مارس مقارنة باأليام العرة السابقة.
وش�هدت مبيعات أجهزة اللياق�ة البدنية يف املنزل، 
مثل الدراج�ة الثابتة وأجهزة امليش، زيادة بنس�بة 
55% يف الف�رتة بني ١١ و١5 م�ارس مقارنة باأليام 

العرة األوىل من الشهر ذاته.
وع�ىل الجان�ب اآلخر من ه�ذه الزي�ادات، نجد أن 
املابس تكافح من أجل أن تلقى رواجاً، وهي عامة 
مثرية للقلق بالنسبة لتجار التجزئة الذين اضطروا 
إلغاق متاجرهم بموجب القرارات الحكومية التي 
طالبت بإيقاف األعمال التجارية غري الرضورية يف 
جميع أنحاء الواليات املتحدة. وشهد أحد منافذ بيع 
املاب�س عر اإلنرتنت انخفاضاً بنس�بة ١3% خال 
الفرتة من ١2 إىل 25 مارس مقارنة باأليام السابقة 

من الشهر وفقاً لركة »أدوب ديجيتال«.

األمن الوبائي

كوابيس الوباء

           د. سعد العبيدي

 إنرّ الع�راق يف أزمة ح�ادرّة، بل العالم بأرسه 
يف أزم�ة ح�ادرّة تتعل�ق بانتش�ار ف�ريوس 
الكورون�ا، أو )كوفي�د ١٩( ملس�توى بات�ت 
فيه دوائر الصحة والسياس�ة تصنيفه وباًء 
عاملياً، حذرّرت منه منظم�ة الصحة العاملية 
وحثرّت لب�ذل املزيد من الجهد واملال للتعامل 
معه. وكذلك فعل�ت غالبية الدوائر الصحية 
يف الدول عىل كرتنا األرضية التي شعرت، أو 
استش�عرت هي أيضاً، جدرّي�ة التهديد اآلتي 

من هذا الوباء. 
ول�و عدنا يف ه�ذا الش�أن إىل بلدن�ا العراق، 
يرّة ال تختلف كثرياً عن  نجد أنرّ دوائره الصحرّ
يرّة يف دول العالم من  غريها من الدوائر الصحرّ
نواحي التحذير والتنبيه وإصدار التعليمات. 
لكنن�ا نج�د، يف الوقت ذات�ه، أنرّه�ا تختلف، 
�اً، م�ن النواح�ي اإلجرائي�ة التطبيقية  حقرّ
ومدي�ات الجدرّي�ة الت�ي ال تتناس�ب أحيانا 
وس�عة التهدي�د، وتختل�ف كذلك مل�ا يتعلق 
بالبن�ى التحتي�ة الصحيرّ�ة الصالحة إلتمام 
دورة التعام�ل مع هك�ذا تهديد خطري، بدءاً 

من التوجيه واإلرش�اد تحس�باً، وإىل الحجر 
�ي ومتطلباته وقاي�ة، ومن ثم تقديم  الصحرّ
العاجات واإلجراءات املناس�بة، أو القريبة، 
للتج�اوز والتخفيف إذ لم يت�م إنتاج العاج 

املائم عاملياً بعد. 
إنرّ االخت�اف بيننا، كدولة وش�عب، يف واقع 
الح�ال، وب�ني الدول والش�عوب، م�ردرّه إىل 
ل عميقاً يف جوانب  طبيعة ش�عبنا الذي توغرّ
�س عىل الفهم الخاطئ  الغيبيرّات التي تتأسرّ
للدي�ن والحي�اة )الجه�ل(، ب�ل قب�ل طوعاً 
أن يك�ون طرف�اً يف كثري من مس�ائلها حدرّاً 

وجدت فيه دوائ�ر الصحة والجهات األمنية 
أنرّه�ا يف حال�ة مواجه�ة قاس�ية أحياناً مع 
الخ�روق العمدي�ة للتوجه�ات املتأتي�ة من 
الفهم الخاطئ أكثر من رصاعها من املرض 
كوباء، فمنع التجوال، عىل س�بيل املثال، لم 
تلتزم فيه أحي�اء وقطاعات ألوامر الجهات 
الحكومي�ة، فأخذ املتس�ببون بها من جهد 
الدولة الكثري وأس�هموا من حيث ال يعلمون 
بنر امل�رض، والصاة الجماعية والزيارات 
الت�ي ل�م يلت�زم يف موضوعه�ا العدي�د من 
املواطنني بتوجيهات املراجع الدينية الجادرّة 

والعاقل�ة، فأس�هموا هم، أيض�ا، من حيث 
ال يعرفون يف تكوين بيئة مناس�بة النتشار 

املرض وتعريض الباد للخطر. 
إنرّه خطر جادرّ يهدد األمن املجتمعي، يحتاج 
إىل جهد مضاعف من قبل مؤسسات الدولة، 
ويحتاج إىل قوانني وضوابط وتعليمات تصاغ 
ع�ىل وفق مفهوم صحيح ألمن وبائي يلتزم 
يف حدوده املواطن بتعليمات الدولة، يعاقب 
عىل وفقه�ا املخالف بش�دة يف حال خرقها، 
ألنرّ املشكلة ليست يف إصابة زيد وعمرو، بل 
يف حال إصابتهما سيكونان ناقلني للمرض، 

وسيعررّضان حياة اآلخرين للخطر. 
إنرّ الوق�ت ل�م ينت�ِه بع�د، ولم تفل�ت زمام 
األم�ور م�ن قب�ل الدول�ة، واملجال م�ا زال 
مفتوح�اً إلنت�اج مفه�وم األم�ن الوبائ�ي 
فاآلف�ات واألزمات واألم�راض يف هذا العالم 
الذي اعتقدنا لس�نني أنرّه آمن، تبنيرّ أنرّه ليس 
آمناً وسيواجه بسببها، مستقاً، الكثري من 
التهديدات، والتحسب لها وصياغة مفاهيم 
صحيح�ة للتعام�ل مع مثياته�ا من مهام 
الحكوم�ة وعم�وم املختص�ني يف دوائره�ا 

واملؤسسات.

           سارة غرين كرمايكل

كان يت�وىل مهمة التنظيم داخل مبن�ى مزدحم بأعداد 
غفرية م�ن الناس أخذت يف التدافع، ولم يراِع أي منهم 
مس�افة األق�دام الس�تة أو املرتين، أو م�ا يطلق عليه 
التباعد االجتماعي. هو نفس�ه لم يستطع االبتعاد ولم 

يستطع الخروج. كان مرتعباً، ثم استيقظ.
الرجل ال�ذي رسد هذا الكابوس ع�ر صفحتي بموقع 
التواص�ل االجتماع�ي لي�س ه�و الوحيد ال�ذي رأى يف 
منامه أحام الطاعون الس�وداء. أنا أيضاً تراودي هذه 
األح�ام وإن كانت بتفاصيل مختلفة، فأنا أرى ش�يئاً 
مرعب�اً يطاردن�ي ال ش�كل ل�ه، أو أرى نف�ي أركض 
يف رداء الحم�ام نحو امل�كان الذي أري�د الوصول إليه. 
وعندم�ا أس�تيقظ، تتاىش كاف�ة التفاصي�ل، ويبقى 
شعور الخوف، الخوف من أن كل يشء بات خارجاً عن 

السيطرة، وال يشء يمكن فعله تجاهها.
ربم�ا كانت أحامك أن�ت أيضاً غريبة ه�ذه األيام ولم 

تعتدها يف حياتك، هي ليس�ت مج�رد كوابيس. فخال 
األوقات العصيبة قد تصبح األحام العادية ذات مغزى 
بش�كل غري عادي. فزوجي مثاً بات يحلم بنهر الصيد 
املفض�ل له، وه�و املكان ال�ذي يفتقده كثرياً بس�بب 
حال�ة اإلغاق واملكوث يف البيت. ولطاملا كان الباحثون 
محبطني ومفتونني باألحام. ما الغرض العصبي الذي 
تؤدي�ه تلك األحام، إن كان هن�اك غرض؟ وكيف يؤثر 

اإلجهاد عىل أحامنا؟
إح�دى النظريات ه�ي أن األحام هي وس�يلة أدمغتنا 
لفهم أحداث الي�وم، وللتخلص من الذكريات القصرية 
األج�ل ودم�ج املعلوم�ات املفي�دة. فالن�وم العمي�ق 
يساعدنا عىل حل املشكات وإصدار أحكام أفضل، وقد 
تساعد األحام تلك العملية من خال تجميع املعلومات 

والتخلص من الفوىض العقلية.
يقول ماثيو ووكر، أس�تاذ علم النفس وعلم األعصاب 
يف جامعة كاليفورنيا يف بريكيل ومدير مركز علم النوم، 
إن الحل�م هو حال�ة فريدة ربما تس�مح لن�ا »بإعادة 

معالجة الذكريات املزعجة يف بيئة أكثر أماناً وهدوءاً«. 
وعندما نس�تيقظ، فإنن�ا نكون أقل تفاع�ًا عاطفياً، 
وربما فقدت بعض مشاعرنا الصعبة تأثريها املزعج.

فكرة أخرى هي أن األحام تس�اعد بطريقة أو بأخرى 
ع�ىل ح�ل املش�كات. فق�د خلص�ت دراس�ة أجراه�ا 
الروفيس�ور ووكر إىل أن األش�خاص الذين استيقظوا 
أثن�اء الحلم كانوا أكثر قدرة عىل حل األلغاز، من أولئك 
الذي�ن اس�تيقظوا من دورات ن�وم أخ�رى، وكان من 
املرج�ح أن يفيدوا بأنهم توصل�وا إىل الحل عىل الفور. 
فأي ش�خص اس�تيقظ وعثر عىل إجابة كانت صعبة 
علي�ه يف الس�ابق يعرف م�ا أعني. وهذا أحد األس�باب 
لتشجيع األصدقاء الذين يواجهون قراراً صعباً »بالنوم 

عليه«.
قد يكون الحلم باملشكلة التي تحاول حلها شيئاً مفيداً. 
فقد أظهرت دراس�ة عن األش�خاص الذين حلموا بحل 
متاه�ة كانوا يعملون عليها أنها أصبحت أفضل بعر 
مرات من أولئك الذين ل�م يحلموا بها. )يف الحقيقة، ال 

يوجد ضمان للنجاح لألسف، فقد بدأت أحلم لياً بحل 
معادالت حس�اب التفاضل والتكامل، عندما كنت عىل 
وش�ك الرسوب يف هذه املادة، ولم يس�اعدني الحلم يف 

تحسني الحال بعد االستيقاظ(.
ولع�ل طريق�ة حل املش�كات هذه تفرس جزئي�اً ملاذا 
يحلم الكثري منا بالقلق. فعالِم األعصاب السويدي أنتي 
ريفنسو يرى أن أحام التوتر قد تساعد عىل تنبيهنا إىل 
املخاطر املحتملة يف املستقبل. عىل سبيل املثال، إذا كنا 
نحل�م بأننا محارصون يف م�كان مزدحم وقت اجتياح 
جائح�ة للعالم، فربما يمنحن�ا دماغنا فرصة للتدرب. 
ويبدو أن هناك بحثاً آخر يثبت ذلك؛ فقد وجدت دراسة 
أجري�ت ع�ىل الط�اب الراغب�ني يف االلتح�اق بجامعة 
»الس�وربون« مثاً أن أولئك الذي�ن رأوا حلماً مقلقاً يف 
الليلة الس�ابقة لاختب�ار، كان أداؤه�م أفضل بمعدل 
نص�ف درجة م�ن إجمايل س�بع درجات م�ن أقرانهم 

الذين لم يحلموا.
لكن حت�ى لو كانت األح�ام القلقة تخ�دم غرضاً ما، 

فليس من املفيد تمنيها، ألنه لو أن تلك األحام أزعجت 
نومنا فقد نصبح أكثر قلقاً. فبحس�ب دراس�ة أجريت 
عام 2٠١٩، فإن الس�هر طيل�ة الليل قد يؤدي إىل زيادة 
القلق بنسبة 3٠ يف املائة. قد نعتقد أننا نشعر بالضيق 
الشديد وال نستطيع النوم، لكن يف الواقع قد تكون قلة 

النوم الجيد هي التي تجعلنا نشعر بالقلق.
هناك خطوات يمكن�ك اتباعها للحصول عىل نوم أكثر 
راح�ة بمج�رد وضع جدول ن�وم ثابت ل�ك وألطفالك. 
يق�رتح العدي�د من خ�راء الن�وم االبتعاد ع�ن العالم 
يف الس�اعة األخرية م�ن اليوم بأن تس�تغل هذا الوقت 
لاستماع إىل املوسيقى الهادئة أو قراءة رواية، بدالً من 
متابعة آخر األخبار املزعجة. ويمكن أن يؤثر الكافيني 
ع�ىل النوم، لذا ال تفرط يف تناوله. وحتى إذا كنت تعمل 
من املن�زل، حاول قدر املس�تطاع إبق�اء العمل خارج 

غرفة النوم.
تذكر أنه إذا كان�ت أحامك قاتمة، فهي مجرد طريقة 

للعقل للتكيف.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: ش�عور بالحماس�ة والرغب�ة يف التقّدم، 
تحت تاثري القمر من العذراء الصديق وال عجب 
إذا ب�دأت القيام باج�راءات جديدة تس�اهم يف 
تطوير أسلوب عملك. عاطفياً: ترتّسخ الروابط 
وتقوى العواطف الجياشة بشكل كبري ويسهل 

عليك قبول االمر الواقع فهو جّيد.

مهنياً: تتلقى عرض�اً مهماً لتويل منصب مميز 
س�عيت ل�ه طويالً، فال ت�رتدد يف تس�لم املهمة 
أن�ت تمتلك القدرة عىل ذل�ك. عاطفياً: تتخصل 
م�ن بعض الفت�ور يف العالق�ة بالرشيك، بعدما 
كان الس�بب غيابك ش�به املتواصل عنه لكثرة 

انشغاالتك غري املربرة أحياناً كثرية.

مهنياً: األخطاء الكبرية يمكن أن تؤثر يف عملك، 
وحاول النهوض مجدداً، األس�لحة الالزمة بني 
يديك، والحلول غري معدوم�ة. أقرا ايضا حظك 
اليوم بالتفصيل اململ لكاف�ة االبراج. عاطفياً: 
من�ح الرشي�ك املزي�د م�ن الوقت يس�اعد عىل 

التفكري جدياً يف حل العقد

مهني�اً: لق�اءات ونقاش�ات عملي�ة مثم�رة، 
وخصوصاً لجهة تحديد مسار األمور مستقبلياً 

وعىل نحو يضمن للجميع حقوقهم.
عاطفي�اً: ال تستس�لم وال تق�ع ضحي�ة ف�خ 
األناني�ة، بل ترّصف بنض�ج ووعي كاملني لئال 

تقع ضحية الترسع والالمباالة واملبالغة.

مهني�اً: تربز مس�ألة مالي�ة تأخذ حجم�اً كبرياً 
تكون دليالً عىل أخبار جديدة تتعلق باستثمارات, 
كذلك تعالج مش�اكل العمل بجدية وتعرف كيف 
تتعام�ل معه�ا بحكم�ة وروية.عاطفي�اً: أن�ت 
مس�الم بطبيعتك لكنك تميل إىل تضخيم األمور 

هذا اليوم وإىل فرض الرأي بالقوة

مهني�اً: قد تجرب ع�ىل مواجه�ة الحقائق، لكّن 
األم�ور تحس�م يف مصلحت�ك إذا كن�ت واثق�اً 
بقدرات�ك الفكري�ة واإلبداعي�ة ومواجه�ة أي 
اع�رتاض. عاطفياً: التقلّ�ب يف الطباع لن ينفع 
م�ع الرشي�ك، ح�اول املحافظ�ة ع�ىل العالقة 

بينكما واعمل عىل إزالة الخالفات

مهنياً: عليك التفكري يف مس�تقبلك بجدية أكرب، 
فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكرب وهذا 
ال يحتمل أي مغامرة عشوائية. عاطفياً: العربة 
األساس�ية يف العالق�ة بالرشي�ك، تتمثل بعامل 
الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى 

تفاصيل ال تستحق أن تعريها االهتمام.

مهنياً: تنطلق بتحرّك نش�يط وحمايس بسبب 
الرغب�ة الكبرية الت�ي تتملّكك القتح�ام الجديد 
واملجهول.عاطفياً: البحث يف دفاتر قديمة يعيد 
نكء الج�راح، فحاول أن تبق�ى بعيداً عن هذه 

األمور، فهي لن تفيدك بيشء عىل اإلطالق.

مهني�اً: تحدث بعض التغ�ريات يف مجال عملك 
عىل أمل أن تكون نحو األفضل.

عاطفياً: ال تحّمل الرشيك مسؤولية كل األخطاء 
القديم�ة، وحاول أن تتخّطى ذلك برحابة صدر 

وبساطة، وافتح معه صفحة جديدة.

مهني�اً: تتخلص م�ن الكثري م�ن العوائق التي 
تعرتض طريقك، وتتمتع بالقدرة عىل تخطيها 

من دون أن تدفع ثمناً باهظاً.
عاطفي�اً: حني تفرض الغرية نفس�ها فإنها قد 
تفسد العالقة، وعندها يجب اإلرساع يف توضيح 

النقاط لئال تقع يف املحظور.

مهنياً: طموحك الكبري يدفعك إىل التطلع ملنصب 
جدي�د لتعزيز موقعك يف العم�ل، وخصوصاً أّن 

الظروف مالئمة للقيام بخطواتك.
عاطفياً: ال تدع مشاغلك العائلية تنعكس سلباً 
عىل عالقت�ك بالرشيك، ومن األفض�ل ان تلتزم 

مواعيدك لئال تفقد مصداقيتك.

مهني�اً: تدور عجلة العمل يف االتجاه الصحيح، 
لك�ن اس�رتح قلي�اًل واغتن�م ه�دوء األج�واء 

لالستشارة والبحث واملزيد من التدقيق.
عاطفي�اً: ش�عورك باالرتي�اح النف�ي يدفعك 
إىل الخ�روج م�ن االنكماش والتحفظ والش�ك، 

ويصبح التقرّب منك سهالً.

العذراء

احلوت

تقنية جديدة تعالج مرض السكري
كش�فت دراس�ة جدي�دة أن�ه يمك�ن 
معالج�ة م�رض الس�كري م�ن النوع 
األول بتقنية جديدة تتضمن زرع خاليا 

منتجة لإلنسولني يف العني.
وط�ور العلماء ه�ذه التقني�ة لتقليل 
اإلنس�ولني  جرع�ات  إىل  الحاج�ة 
اليومي�ة املنتظم�ة بأكثر م�ن النصف 
يف الحيوان�ات، ويعمل الفريق اآلن عىل 
اختباره�ا عىل الب�رش.ويف حني يرتبط 
مرض السكري من النوع الثاني بنمط 
الحياة ويح�دث عندما يكون الجس�م 
غري قادر عىل إنتاج اإلنس�ولني بش�كل 

كاف، وهو الهرمون الذي يزيل الس�كر 
يف مج�رى الدم، ف�إن الن�وع األول من 
املرض ينجم عن تدمري الجهاز املناعي 
للخاليا املنتجة لإلنسولني يف البنكرياس 

املعروف باسم خاليا الجزر.
وال يوج�د ع�الج له�ذا امل�رض، حي�ث 
يحتاج امل�رىض إىل جرعات متعددة من 
اإلنسولني عن طريق الحقن أو مضخة 
اإلنس�ولني، كل يوم.ويحص�ل بع�ض 
املرىض عىل عملي�ة زرع لخاليا منتجة 
لإلنسولني يف الكبد، ما قد يقلل الحاجة 

إىل اإلنسولني تماما.

وم�ع ذل�ك، حت�ى يف حال�ة اس�تخدام 
العقاق�ري املض�ادة للرف�ض، تتعرض 
أوضح�ت  وق�د  للهج�وم،  الخالي�ا 
إح�دى التج�ارب يف جامع�ة كولومبيا 
الربيطانية يف فانكوفر أن نصف الخاليا 
فقدت خ�الل أيام.كما يمك�ن لألدوية 
املثبطة للمناعة الالزمة للحد من هذه 
الهجمات، أن تسبب آثارا جانبية، مثل 

زيادة خطر العدوى والرسطان.
حق�ن  س�يتم  الجدي�دة  التجرب�ة  ويف 
الخاليا املانحة يف غرفة العني األمامية، 
وهي املس�احة اململوءة بالس�وائل بني 

القزحي�ة )الج�زء املل�ون م�ن العني(، 
والسطح الداخيل للقرنية يف املقدمة.

ووق�ع اختيار ه�ذه املنطقة من العني 
نظرا المتيازها املناع�ي، ما يعني أنها 
ال تش�ن هجوما مناعيا عىل األجس�ام 
الغريب�ة، ل�ذا ف�إن األمل يكم�ن يف أنه 
ل�ن تت�م مهاجم�ة الخالي�ا املزروعة.

والعني هي واحدة من مناطق الجس�م 
ذات االمتي�از املناع�ي، ويعتقد أن هذا 
يحمي الرؤية من التلف الذي قد يحدث 
املصاحب�ة  وااللتهاب�ات  الت�ورم  م�ع 

لالستجابة املناعية.

غوغل تكشف عن أرباح يوتيوب
حققت منصة يوتي�وب إيرادات من 
اإلعالنات تعرب من 5 مليارات دوالر 
يف األش�هر الثالثة املاضية، بحس�ب 
ما كشفت عنه غوغل االثنني، ضمن 
تقرير أرب�اح الرشك�ة األم ألفابيت 

خالل الربع األخري من العام.
وهذه هي املرة األوىل منذ أن اشرتت 
غوغ�ل منص�ة يوتي�وب قب�ل نحو 
15 عام�ا مقاب�ل 1.65 مليار دوالر، 
يتم فيها الكش�ف عن حجم األموال 
الت�ي تس�اهم في�ه اإلعالن�ات عىل 
يوتيوب ملجمل إيرادات رشكة غوغل 

العمالقة.
يوتي�وب  مس�اهمة  يجع�ل  وه�ذا 
الش�هرية تقارب ال�15 مليار دوالر 
س�نويا، أي 10 باملئ�ة م�ن مجم�ل 
إيرادات غوغل.وبشكل عام، حققت 

رشك�ة ألفابي�ت عائ�دات بلغت 46 
ملي�ار دوالر يف ربع العام، املنتهي يف 
31 ديس�مرب 2019، بارتف�اع قدره 

17 يف املائة عن عام 2018.
كان م�ا يقرب من 10.7 مليار دوالر 
م�ن ذل�ك املبل�غ ربح�ا، كم�ا تقول 
الرشك�ة. وال ي�زال نش�اط مح�رك 
البحث غوغل هو أكرب صانع لألرباح 
املرتامي�ة  ألفابي�ت  يف إمرباطوري�ة 
األط�راف، حقق مكاس�ب ب��27.2 

مليار دوالر يف هذا الربع من العام.
ولك�ن إىل جان�ب إي�رادات إعالن�ات 
أيض�ا  غوغ�ل  تكش�ف  يوتي�وب، 
ع�ن األداء امل�ايل لقس�م الحوس�بة 
الس�حابية، ال�ذي حق�ق 2.6 مليار 
دوالر من العائدات خالل الربع، كما 

كشف التقرير.

قرشة اللحية.. أسباهبا وعالجاهتا املمكنة
ُتعت�رب اللحي�ة دلي�اًل ع�ىل الرجول�ة 
عناي�ة  إىل  تحت�اج  ولكنه�ا  والق�وّة، 
ترتيبه�ا  ع�ىل  للحف�اظ  مس�تمرّة 
ومظهرها الخايل من العيوب. وُتشّكل 
الق�رشة إح�دى املش�اكل التجميلّي�ة 
الش�ائعة التي يمك�ن أن تطال اللحية 
تاركة انعكاس�ات س�لبّية ع�ىل كامل 
املظهر، فما هي أسبابها وكيف يمكن 

التخلّص منها؟
- ما أسباب ظهور قرشة اللحية؟

ينتج ظه�ور القرشة عىل ش�عر اللحية 
عن أس�باب متعددة: الضغ�ط النفي، 
جف�اف الب�رشة، التلوث، تبّن�ي عادات 
خاطئة لدى تنظيفها، وحتى اس�تعمال 

مس�تحرضات غ�ري مناس�بة لطبيع�ة 
البرشة أو اللحي�ة. يمكن لهذه العوامل 
أن تتس�بب بانتشار نوع من الفطريات 
الب�رشة وتقرّشه�ا  إىل جف�اف  ي�ؤدي 
وانتقال القرشة إىل اللحية. أما التخلّص 

من هذه املشكلة فيفرض تبّني عادات 
جدي�دة وتطبيقها بش�كل يومي، أما 

أبرز هذه العادات فهي التالية.
- استعمال شامبو مضاد للقرشة:

ُينصح باستعمال شامبو مضاد لقرشة 
اللحية بش�كل يومّي، فاستعمال هذا 
املس�تحرض لغس�ل اللحية يساهم يف 
تنظيف البرشة والشعر يف هذه املنطقة 
كما يحافظ عىل ترطيب الجلد ويحميه 
من الجفاف الذي يزيد من تفاقم هذه 
املش�كلة. اختاروا أنواع الشامبو الغنية 
بزي�ت األف�وكادو والفيتام�نيE كونها 
تغ�ذّي الب�رشة والش�عر يف الوقت الذي 

تعالج فيه مشكلة القرشة.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 6 عدد كوسة )صغرية ومغسولة(

x 2 عدد جزر
x 2 معلقة كبرية أوراق ريحان )مفروم(

x 2 رشيحة انشوجة )مهروسة(
x 1 رشة ملح

x 1 رشة فلفل اسود مطحون
½ x كوب خل

½ x معلقة صغرية سكر
الخطوات:

تقطع الكوسة والجزر لرشائح رقيقة ثم توضع ىف الثالجة ملدة 10 دقائق.
ث�م ىف وع�اء عميق نضع الخل والريحان واالنش�وجة والس�كر وامللح والفلفل 

ونخفقهم جيدا حتى يتجانسوا.
ثم نصب تتبيلة الس�لطة فوق الكوس�ة والج�زر قبل التقديم مب�ارشة بالهنا 

والشفا.

سلطة الكوسة

؟؟هل تعلم
أكس�يد  أول  أن  تعل�م  ه�ل 
الكربون هو غاز سام ويطلق 

عليه اسم غاز املونوكسيد.
هل تعلم أن الرشيان الذي يمد 
القل�ب بالدماء ه�و الرشيان 

التاجي.
ه�ل تعل�م أن أك�رب رشاي�ني 
الجس�م ه�و األورط�ي، وهو 
يقوم بتوزيع ال�دم من القلب 

للجسم.
هل تعلم أن عدد عظام مقدمة 

الرقبة هي عظمة واحدة.
هل تعلم أن البلسم هو عصارة 
األش�جار،  م�ن  تس�تخرج 
لع�الج  ك�دواء  وتس�تخدم 

الجروح.
ه�ل تعلم أن جس�م اإلنس�ان 
يتك�ون م�ن 60 باملائ�ة م�ن 

املاء.
هل تعلم أن عدد عضالت جسم 

اإلنسان يبلغ 650 عضلة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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حممد فرحان أمينًا للرس باللجنة املؤقتة 
إلدارة االحتاد العراقي

             المستقبل العراقي/ متابعة

الك�رة  اتح�اد  املؤقت�ة إلدارة  الهيئ�ة  ت  س�مَّ
العراق�ي، محم�د فرح�ان، أم�ن رس للهيئة، 
خالل اجتماعها األول، وس�يبارش عمله بشكل 

دائم، وبصالحيات كاملة.
وقال�ت بي�ان للدائ�رة اإلعالمي�ة لالتح�اد، إن 
الهيئ�ة املؤقت�ة اتفقت يف االجتم�اع األول عىل 

تسمية محمد فرحان أميًنا للرس.
وأش�ار إىل أن�ه س�يمارس عمل�ه خ�الل هذه 
املرحل�ة، م�ع التأكيد ع�ىل مركزي�ة القرارات 
املتخذة الحًقا، وإيصالها لإلعالم بش�كل مهني 
وموضوعي من خالل الدائرة اإلعالمية لالتحاد.

من جهتها، ق�ررت الهيئة اإلدارية لن�ادي أمانة بغداد، منح 
تف�رغ كامل لنائب رئيس النادي، محمد فرحان، من أجل أن 
يك�ون جه�ده منصًبا فقط عىل عمل�ه الجديد كأمن رس يف 
االتحاد العراقي.وقال فالح مندب املس�عودي، رئيس النادي 

يف بي�ان، إن قرار تف�رغ فرحان اتخذ 
باإلجماع من قبل إدارة النادي، مؤكًدا 
حرص ناديه عىل نج�اح عمل اللجنة 
املؤقت�ة، والتي كلفت بإدارة ش�ؤون 

االتحاد من قبل الفيفا.

إدارة نادي أمانة بغداد متنح »فرحان« 
تفرغًا كاماًل

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت الهيئة اإلداري�ة لنادي امان�ة بغداد 
الري�ايض، من�ح محمد فرح�ان، تفرغاً 

كامال للعمل يف منصبه الجديد.
وذك�ر الن�ادي يف بي�ان ان »الهيئ�ة 
اإلداري�ة لن�ادي أمانة بغ�داد منح 
تفرغ�اً كامل ل محمد فرحان، من 
اج�ل ان يك�ون جه�ده منصبا 
فقط عىل عمله الجديد كأمن 
رس يف االتح�اد العراقي لكرة 

القدم«.
النادي، فالح  وقال رئيس 
ان  املس�عودي  من�دب 

»قرار تف�رغ فرحان اتخ�ذ باإلجماع 
من قبل إدارة النادي«.

واك�د عىل »ح�رص ناديه ع�ىل نجاح 

عمل لجنة التطبيع املؤقتة، والتي كلفت بإدارة ش�ؤون االتحاد 
من قبل اإلتحاد الدويل فيفا«.

وكان�ت اللجن�ة املؤقتة التحاد الكرة، قد س�مت فرح�ان اميناً 
للرس يف اجتماع للهيئةاملؤقتة عرب الدائرة اإللكرتونية.

كلوب خيتار أفضل صفقاته 
مع ليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف األملاني يورجن كلوب، م�درب ليفربول، عن أفضل 
صفقة أبرمها منذ قدومه لتويل املهمة الفنية للريدز يف عام 
2015.وأبرم كلوب العديد من الصفقات املميزة مثل ساديو 
ماني ومحمد صالح وفريجيل فان دايك وأندي روبرتسون 
وفاينال�دوم، إال أن أي منه�م ال يع�د الصفقة األفضل من 
وجه�ة نظر امل�درب األملاني.وقال كلوب بحس�ب ما نقلت 
صحيفة »مريور« الربيطانية: »إنه ترينت ألكسندر أرنولد، 
لم نكن بحاجة إىل رشائه، إال أن مساعدي بيب ليندرز قال 
إن�ه العب قادر ع�ىل اللعب يف املركز رق�م 6 وكجناح أيمن 
وكجن�اح أيرس ويف مرك�ز الظهريين، وبالفع�ل بات معنا 
ولك�ن كانت هناك مش�كلة واحدة، بأنه لم يكن مناس�با 
بما يكفي«.وأرنول�د من أبناء ليفربول حيث تدرج يف فرق 
الناشئن والشباب حتى تم تصعيده للفريق األول.وتابع: 
»ولكن�ه كان طفاًل، نعم ل�م يكن مناس�ًبا ولكننا الحظنا 
مبارشة مقوماته، وبدأنا العمل معه، وبدأ يخطو خطوات 
بنفس�ه بش�كل ال يصدق، وكان من الرائع مشاهدة ذلك، 
وبعدها ارتكب األخطاء ولكنه لم يستس�لم«.وبات أرنولد 
الظهري األيم�ن، من أبرز األس�لحة الهجومي�ة لليفربول، 

بعدما صنع العديد من األهداف.

رسميًا.. بايرن ميونخ حيسم مصري مولر

نابويل حيدد موقفه من التجديد جلاتوزو

              المستقبل العراقي/ متابعة

واصل بايرن ميونخ مفاجآته لجماهريه، 
يف ظ�ل توق�ف النش�اط الريايض بس�بب 

فريوس كورونا.
وأعل�ن الن�ادي الباف�اري، تجدي�د عق�د 
مهاجم�ه األملاني توم�اس مولر حتى 30 

يونيو/ حزيران 2023.
جاء ذلك بعد أيام قليلة عىل إعالن العمالق 
األملان�ي تجديد عق�د مدربه هان�ز فليك، 
ملدة 3 س�نوات مقبلة.وتوجه كارل هاينز 
رومينيج�ه، الرئي�س التنفي�ذي للن�ادي، 
بالش�كر ملولر ووكيله عىل الثق�ة البالغة 
واملفاوض�ات الالئقة بش�أن التجديد.كما 
أثن�ى رومينيجه عىل العمل ال�ذي قام به 

أوليفر كان، عضو مجلس اإلدارة، وحسن 
صالح حميديتش، املدير الريايض، لحسم 
مل�ف تجدي�د صاح�ب ال��30 عاًما.م�ن 
جانبه، أش�ار حميديت�ش إىل أهمية مولر 
بالنسبة للنادي، حيث قال عنه »إنه العب 
ممي�ز، وه�و أحد رم�وز باي�رن، كما أنه 
قائد داخل أرض امللعب وصاحب نجاحات 
هائلة مع الفريق«.واختتم: »إنه يعرف ما 
يعنيه لن�ا، ونحن نعلم أيًضا م�ا ينتظرنا 
باستمراره معنا، لذا لم نحتج ملفاوضات 
طويل�ة من أج�ل التوص�ل التف�اق، لهذا 
نش�عر بالس�عادة لالس�تمرار مًع�ا حتى 
2023«.أم�ا مولر، فأك�د أن تجديد عقده 
كان يمث�ل أولوية بالنس�بة ل�ه، وهو ما 
تش�ابه مع موقف الن�ادي، عىل حد قوله.

واستطرد: »أمضيت ثلثي عمري بالفعل يف 
باي�رن، ونحن نقاتل من أجل بعضنا، وأنا 

ال أعترب نفيس موظًفا بهذا النادي، فاألمر 
يتعلق بالعاطفة التي بداخيل تجاهه«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إيطايل، عن موقف جينارو جاتوزو، 
مدرب نابويل، من البقاء أو الرحيل عن فريق الجنوب.

وقال موقع »كالتش�يو مريكاتو«، إنَّ ناب�ويل قرر تجديد 

الثقة يف جاتوزو، يف ظل العروض املقنعة التي قدمها قبل 
إيقاف النش�اط الريايض، موضحة أنَّ النادي س�يقدم له 

عقًدا جديًدا.
وأضاف أنَّ أوريلي�و دي لورينتيس، رئيس نابويل، مقتنع 
بأنه اختار املدرب املناس�ب لتويل املهم�ة الفنية للفريق، 

بعد قرار إقالة املخرضم كارلو أنشيلوتي.
وتاب�ع أن دي لورينتي�س أُعج�ب بجات�وزو، م�ن حيث 

عىل  التكتيكات، أو االنسجام املثايل بينه وبن الرتكيز 
النادي فيما يخص االتفاق عىل 

الصفقات.

راكيتيتش يفضل االنتقال إىل أتلتيكو مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�بانية، ع�ن تجدد رعب�ة أتلتيكو 
مدريد يف ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم برش�لونة، يف 

الصيف املقبل.
واق�رتب راكيتيت�ش )32 عاًما( م�ن الرحيل عن برش�لونة 
بنهاي�ة املوس�م الجاري، علًم�ا بأن عق�ده ينتهي يف صيف 

.2021
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية، فإن 
برش�لونة يرغب يف بيع راكيتيتش من أجل اس�تثمار أمواله 
يف تموي�ل صفقاته الجديدة، وخاصة نيمار دا س�يلفا، نجم 
باري�س س�ان جريم�ان، والوت�ارو مارتيني�ز، مهاجم إنرت 

ميالن.
وأش�ارت إىل أن�ه عىل الرغ�م من اهتم�ام إش�بيلية )ناديه 

الس�ابق( بالحصول عىل خدمات�ه، إال أن راكيتيتش يفضل 
االنتقال إىل أتلتيكو مدريد، باعتباره بدياًل جيًدا لربش�لونة، 
كونه ينافس عىل البطوالت باس�تمرار، ويتناس�ب أس�لوبه 

مع فلسفة مدربه دييجو سيميوني.
كم�ا أن أتلتيكو مدريد، يلع�ب يف دوري أبطال أوروبا دائما، 
وه�و أمر يغ�ري راكيتيت�ش باالنتق�ال إليه حت�ى يبقى يف 

الواجهة.

وم�ا يع�زز م�ن ف�رص أتلتيك�و يف حس�م الصفق�ة ع�ىل 
حس�اب إش�بيلية، ه�و الجانب امل�ادي، خاص�ة أن النادي 
األندل�يس ال يدف�ع الكث�ري م�ن األم�وال يف تعاقداته، عكس 

الروخيبالنكوس.
وال تعت�رب األندية اإلس�بانية ه�ي الوحي�دة الراغبة يف ضم 
راكيتيت�ش، فهن�اك أيًض�ا قطب�ي ميالن�و، إن�رت ومي�الن، 

باإلضافة إىل باريس سان جريمان.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن الس�عر النهائي 
ال�ذي حدده برش�لونة، لبي�ع نجمه الربازي�يل فيليب 

كوتينيو، يف الصيف املقبل.
وتنتهي إعارة كوتينيو إىل بايرن ميونخ بنهاية املوسم 
الج�اري، ويب�دو أن الن�ادي البافاري ل�ن يفعل خيار 

أحقية الرشاء يف عقده.
وبحس�ب صحيفة »س�بورت« الكتالونية، فإنه رغم 

م�ا تردد عن إمكانية رحيل كوتينيو مقابل 80 مليون 
يورو، إال أن برشلونة ال يريد بيعه بأقل من 90 مليون 

يورو.
ِوأش�ارت إىل أن برش�لونة يري�د أن يتجنب الخس�ائر 
الكبرية حال بيعه مقابل 80 مليون يورو، خاصة بعد 
انضمامه يف شتاء 2018 مقابل 120 مليون يورو، إىل 

جانب 40 مليون كمتغريات.
وأوضح التقرير أن برش�لونة ال يمان�ع إعارة الالعب 
مجدًدا، ولكن مع وجود خيار إلزامي بالرشاء يف صيف 

2021، حيث س�يصل س�عره وقته�ا إىل حوايل 
60 ملي�ون يور، وه�و رقم يف متن�اول األندية 

املهتمة.
ويعترب تش�يليس من بن أكثر األندية الراغبة 
يف الحص�ول عىل خدم�ات كوتيني�و، بنهاية 
املوس�م الجاري، حيث م�ن املتوقع أن يدفع 
13 ملي�ون ي�ورو الس�تعارة الالع�ب، لكن 
يبق�ى معرف�ة م�ا إذا كان س�يقبل بخيار 

الرشاء اإللزامي أم ال.

إنييستا يرد عىل إمكانية 
عودته لربشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د أندري�س إنييس�تا الع�ب برش�لونة 
الس�ابق، وفيس�يل كوب�ي اليابان�ي، أنه 
يتمن�ى الع�ودة للع�ب مرة أخ�رى خالل 

الفرتة املقبلة.
وقال إنييس�تا، خ�الل ترصيحاته إلذاعة 
»أوندا س�ريو« اإلس�بانية: »عىل مستوى 
األرسة، نعي�ش كل يشء م�ع الكث�ري من 
القلق، نظرًا ألن ع�دد املُصابن يف مدينتي 
ألباسيتي بإسبانيا أكثر من املترضرين يف 
اليابان«.وأضاف: »هنا )يف اليابان( الناس 
يعيشون حياة طبيعية، ما يجعلنا ننتظر 
ما س�نمر ب�ه، والثقاف�ة الياباني�ة ُتقلل 
العدوى، فهم يس�تخدمون األقنعة بشكل 
معت�اد وطريقة تحيتهم لبعضهم البعض 
كمجتم�ع  »الياب�ان  املختلفة«.وتاب�ع: 
لديه�م أش�ياء جي�دة وأخرى س�يئة، ويف 
النهاية لم يترضروا بالرسعة التي حدثت 

يف إس�بانيا، ومن هن�ا تأتي أهمية معرفة 
كيفي�ة التكيف م�ع كل يشء«.وبس�ؤاله 
عن إمكاني�ة عودته لصفوف برش�لونة، 
أج�اب: »هديف اآلن ه�و مواصلة لعب كرة 
الق�دم، وربما هذا الوقت من االس�رتخاء 
يشء«. لفع�ل  االس�تمرارية  س�يمنحني 
واختت�م: »ل�دي عق�د م�ع الن�ادي حتى 
ع�ام 2021، وه�ذا العام ل�دي دافع كبري 
للع�ب مرة أخرى، وأش�عر بتلك اللحظات 

بوجودي عىل العشب مع الكرة«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيت�ش، نج�م ميالن، 
لالس�تمرار يف اللعب، وقد يبقى يف الدوري اإليطايل حتى لو 
لم يتوصل التفاق مع الروسونريي، وفقا لتقرير صحفي.
وبحسب صحيفة »ال جازيتا ديلو سبورت« اإليطالية، فإن 
إبرا )38 عاًما( ال يريد االعتزال بعد موسم غري مكتمل، أو 

مكتمل بظروف غري معتادة.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن مي�الن، يح�اول تمدي�د عق�د 
إبراهيموفيتش ملوس�م آخر، خاصة بع�د التأثري اإليجابي 
الذي أحدثه منذ عودته، يف يناير/كانون ثان املايض، إال أن 

الالعب نفسه سيقيم جميع االحتماالت.
وكان إيف�ان جازيديس، الرئيس التنفيذي للروس�ونريي، 
قد اتخ�ذ قراًرا بتخفي�ض األجور، خاص�ة الالعبن الذين 
يتقاضون رواتب كبرية، لكنه استثنى السويدي املخرضم 

من هذا اإلجراء.
ولم يتحدث مسؤولو ميالن بعد مع إبراهيموفيتش، يف ظل 
أزمة ف�ريوس كورونا، إال أنه يف حال عدم التوصل التفاق، 
س�يكون إب�را منفتًحا عىل البقاء يف إيطالي�ا من بوابة ناٍد 

آخر.
ولعب إبراهيموفيتش يف الكالتشيو بقمصان 3 أندية، هي 

يوفنتوس وميالن وإنرت ميالن.

جوارديوال يطارد نجم يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، رغب�ة بيب 
جواردي�وال، املدي�ر الفني ملانشس�رت س�يتي، 
يف التعاق�د مع نج�م يوفنتوس، خ�الل الفرتة 
املقبلة.وبحس�ب صحيف�ة »كوري�ري ديلل�و 

س�بورت«، ف�إن جوارديوال قد يجمع ش�مله 
م�رة أخرى م�ع الربازي�يل دوجالس كوس�تا، 
نجم يوفنتوس، واللذين سبق لهما اللعب مًعا 
يف باي�رن ميونخ، عندما كان بي�ب مديرًا فنًيا 
للفري�ق البافاري.وأضاف�ت أن جوارديوال قد 
يك�ون جاهزًا إلخراج كوس�تا م�ن يوفنتوس 

وجلبه إىل صفوف مانشسرت سيتي، خاصة يف 
ظل معاناة النجم الربازييل من قلة املش�اركة 
تحت قي�ادة مدربه الحايل باليويف ماوريس�يو 
ساري.وأش�ارت إىل أن الس�يتي عىل استعداد 
للدخ�ول يف مط�اردة م�ن أج�ل الحصول عىل 

توقيع الالعب.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

            المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن عودة األرجنتيني ماورو 
إيكاردي مهاجم إنرت ميالن، واملُعار لصفوف باريس سان 

جريمان، لخطط ريال مدريد.
ويملك البي إس جي خيار رشاء إيكاردي مقابل 70 مليون 
يورو، لكن النادي الفرنيس ال ُيخطط لضمه بشكل نهائي 

حتى اآلن.
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو«، نقال عن تقارير 
صحفي�ة إيطالية وفرنس�ية، فإن مس�تقبل إيكاردي قد 

يك�ون بعيًدا عن باريس س�ان جريمان، وع�ىل وجه التحديد 
سيكون بن يوفنتوس وريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، إىل أن ريال مدريد كان يضع إيكاردي منذ 
فرتة طويلة عىل رأس قائمة املطلوبن، وحاول املوسم املايض 

ضمه، لكن الالعب رحل للبي إس جي.
وأفاد التقرير، بأن إيكاردي عاد بقوة لخطط املرينجي، حيث 
أن وج�ود الع�ب بإمكانيات األرجنتين�ي وبمقابل 70 مليون 

يورو، سيكون فرصة كبرية يف املريكاتو.
ويرغب ريال مدريد يف التعاقد مع مهاجم يف ظل اعتماده عىل 

كريم بنزيما فقط، وعدم تقديم يوفيتش املنتظر منه.

برشلونة حيدد سعر كوتينيو

إيكاردي يعود خلطط ريال مدريد إبراهيموفيتش منفتح عىل القميص 
اإليطايل الرابع
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»كورونا«.. معركة اقتصادية وصحيةفرصة العراق يف وجه امريكا..

شاكر عبد موسى الساعديمنهل عبد األمير المرشدي

كثرت اآلراء وتعددت الس�يناريوهات وتباينت االحتماالت والتوقعات حول ما 
يخطط للعراق وما تنوي القيام به امريكا من انقالب عس�كري يجهز عىل ما 
تبقى من نمطية بائسة لحكم الشيعة يف العراق بعد أن استطاعت إقناع الرأي 
العام بما فيه العراقي والش�ارع الشيعي اوال أن السياسيني الشيعة هم بؤرة 
الفس�اد والس�بب الرئيس يف الفش�ل الحكومي وهو ما أفرزته لنا املظاهرات 
الجماهريي�ة الغاضب�ة من�ذ األول من ترشي�ن إىل ما بعد كورون�ا.. انا هنا ال 
اريد ان أتطرق إىل حيثيات الفس�اد والفاسدين يف العراق فللسياسيني الشيعة 
حصة األسد ولكن الرشكاء لهم من سنة واكراد كانوا فاسدين بامتياز ودراية 
ال تق�ل نظريا عن الش�يعة. اتوقف هنا ألعود ما ذكرت�ه ابتداء عما تخطط له 

امريكا باتجاه العراق وهل هي اآلن بعد كورونا هي ذاتها قبل كورونا.
نعلم جميع�ا أن امريكا رفض�ت التعاطي مع قرار الربمل�ان العراقي بخروج 
الق�وات األجنبي�ة من البالد بحج�ة أن حكومة عبد املهدي مس�تقبلية لكنها 
الي�وم تبح�ث بجدي�ة مع عب�د املهدي مس�تقبل العالق�ة ب�ني الطرفني بعد 
الرضب�ات التي تعرضت له�ا قواعد أمريكية والهجم�ات املقابلة عىل مقرات 

الفصائل العراقية.
هذا التغيري املفاجئ امريكيا يدل داللة واضحة ان أمريكا تعيش مرحلة تراجع 
وأفول اسرتاتيجي يستدعي صياغة خطاب سيايس خارجي متناسب واعادة 
تموضع عس�كري مختل�ف يف العراق حيث أدركت امكاني�ة فصائل املقاومة 
العراقية وتعتربها تهديدا مبارشا وجديا لوجودها العسكري. فضال عن سبب 
رئييس مس�تجد يتعلق بتداعيات تفيش وباء كورون�ا يف امريكا والذي اخرتق 

االساطيل والبوارج األمريكية والبيت األبيض والبنتاغون.
يمكنن�ا أن نرى بوضوح أن  أمريكا تعيش يف العراق حالة من تراجع الهيمنة 
السياس�ية بحكم املعادالت الواقعية التي تحكم املشهد العراقي وتتخوف من 
مخرج�ات سياس�ية معادية لجدال منصب رئيس ال�وزراء وهو ما دفعها إىل 
إع�ادة تموض�ع دفاعي يقترص ع�ىل قاعدتي الحرير يف اربيل وعني األس�د يف 
االنبار وهو اكثر ما تتمناه امريكا اليوم بعدما انكش�فت سياسيا وعسكريا 
واقتصادي�ا واجتماعيا امام وب�اء كورونا وأنها بحاجة إىل ف�رتة نقاهة بعد 
انحس�ار الوباء إلع�ادة مراجعة وتقيي�م واقعها عىل كل املس�تويات الدولية 
ناهي�ك ع�ن حقيق�ة مهمة تتجس�د يف ان العام الح�ايل هو ع�ام االنتخابات 
األمريكية والعودة االفقية لجنودها من العراق ستمثل عامال حاسما يف مسار 
نتائج االنتخابات خصوصا وأن كورونا قد قلب الطاولة عىل رأس ترامب ومن 
يخطط له ليدرك ايضا ولو متأخرا أن مداد النرص العراقي عىل داعش وفتوى 
الجهاد الكفائي قد أفرز لنا جيشا قويا مدعوما بقوة حشد ال تقهر وفصائل 
مقاوم�ة ادركت امري�كا قوتها وان  بإمكان القوى السياس�ية مغادرة حالة 
القصور يف الرؤية واالنط�الق يف العمل من الواقع الحقيقي وليس من الواقع 
الزائف والضعف واملهانة مع الفاسدين واملاجورين وان يكون العراق اوال وال 

يشء سوى العراق.

بعد انتش�ار وب�اء الكورونا يف الع�راق وبداية التعطيل العام ملؤسس�ات الدولة 
والقط�اع الخاص باس�تثناء بعض األنش�طة الخدمية والصحي�ة والتجارية، 
اتخذت الدولة مبدأ التباعد االجتماعي الذي أدى بدوره إىل توقف تدفق البضائع 
وتجمي�د االقتص�اد ومن ثم الوص�ول إىل ركود ع�ام، وإصابة نص�ف املجتمع 
بالش�لل التام والسيما ذوي الدخل املحدود من س�ائقي سيارات األجرة وباعة 
املف�رد وأصحاب املطاع�م واملهن الحرة األخرى كالفنادق واألماكن الس�ياحية 

الرتفيهية والدينية التي تم ترسيح أكثر من 90 ألف من العاملني فيها.
مما يتطلب تفعيل طلبات إعانة البطالة القديمة والجديدة خالل الفرتة الحالية 
التي قد تس�تغرق ثالثة أش�هر تقريباً، والتي ولدت لنا ما يقرب من 10 مليون 
عاطل ومعطل عن العمل نتيجة الفريوس املستجد )كوفيد 19(، هذا الرقم غري 
مس�بوق تاريخياً ومن الصعب تلبيتها م�ن قبل الدولة وحدها دون دعم داخيل 
وخارجي، نتيجة املخاطر التي طالت النظام املايل وتدفق العملة الصعبة املتأتية 
م�ن تصدير النفط الخام الذي ه�وى إىل القاع، عىل الرغم من ذلك حقق للعراق 
إيرادات ممتازة يف ش�هر آذار/ 2020 تقرب من 3 مليار دوالر، يف بلد فيه ثالثة 
ماليني موظ�ف وثالثة ماليني وربع املليون متقاعد وش�بكة حماية اجتماعية 
تض�م ملي�ون وثمانمائة إلف مس�تفيد. أما يف الجانب االقتص�ادي، فال بد من 
تفعيل القروض املرحلية بفوائد صفرية إىل األفراد والرشكات خالل فرتة األزمة 
مع أعطاء فرتة س�داد معقولة، كذلك تأجيل سداد السلف والقروض املمنوحة 
ألغ�راض س�كنية وتجاري�ة إىل نهاية الع�ام الح�ايل، وتوفري الس�يولة الالزمة 
بإص�دار حزمة إصالح�ات فعالة من خالل إصدار أس�هم وس�ندات مضمونة 
بعق�ارات أو أراض أو نف�ط يباع الحق�اً. كما أن النقص الحاص�ل يف املنتجات 
املس�توردة أكانت زراعية أم صناعية )الصيني�ة واإليرانية والرتكية واألردنية( 
وغريها، بسبب غلق الحدود الربية وتوقف حركة الطريان، أعطى فرصة ذهبية 
للمنتجات الوطنية العراقية لتأخذ فرصة إثبات وجودها يف ظل أزمة الكورونا.. 
وأن أهم داعم لها املش�رتيات الحكومية واملواطنني، كما أن منع التجوال العام 
وإيق�اف الزيارات الدينية، ومنع إقامة ص�الة الجمعة وغلق املطاعم واملقاهي 
والكازينوه�ات واملتنزهات قد أثر بش�كل واضح عىل مبيعات الس�وق املحلية 
بنس�بة 30 باملائة رغم التدافع عىل رشاء املواد الغذائية واملس�تلزمات الوقائية 
والطبي�ة يف بادئ األمر، التي أدت إىل ارتفاع أس�عارها بنس�بة 10 – 15 باملائة 
بسبب قلة املعروض منها، وزيادة الطلب عليها. ويف الجانب الصحي / يستلزم 
األمر أعادة تنظيم ش�املة داخل املستش�فيات واالنتقال من العالجات الفردية 
إىل نهج النظام املجتمعي الذي يوفر حلوالً عند حدوث األوبئة لجميع الس�كان، 
وفت�ح املراكز الصحية املغلقة داخل املناطق الس�كنية لتق�دم خدماتها العامة 

للمواطنني.
وكما يقول املفكر األمريكي نعوم تشومس�كي: »وهكذا نكتش�ف ببساطة إن 
بلدنا سيظل ينتج مواطنني فقراء مادام الله قد ابتاله بأنظمة فاشلة لم تفشل 

فقط يف إدارة موارد البلد بل نجحت بامتياز يف تبديدها«.

أعراض أقل ظهورًا لفريوس كورونا لكن ال ينبغي جتاهلها
يف محاولة للحد من انتش�ار الفريوس التاجي، 
يعم�ل الكث�ريون ح�ول العال�م م�ن منازلهم 

ويغادرونها فقط عند الرضورة القصوى.
ويف ح�ال ظهرت أعراض ف�ريوس كورونا عىل 
شخص ما، فُيطلب منه عزل نفسه ملدة سبعة 
أي�ام إذا كان يعي�ش بمف�رده، أو 14 يوما إذا 

كان يعيش مع أفراد آخرين.
 19-Covid ��وتش�مل األع�راض الرئيس�ية ل
، درج�ة الح�رارة العالي�ة أو الس�عال الجدي�د 

واملستمر.
ووفقا ملنظم�ة الصحة العاملية، فإن واحدا من 
كل س�تة أش�خاص يصاب بم�رض خطري مع 
Covid-19. ولك�ن بينما يعان�ي البعض فقط 
م�ن أع�راض خفيفة ، ف�إن البع�ض اآلخر ال 

يعاني من أي من األعراض الرئيسية للمرض.
وهناك أدلة متزايدة تظهر أن أعراض الفريوس 
تمت�د إىل أكثر م�ن درج�ة الحرارة والس�عال. 
وهن�اك عدد م�ن األع�راض اإلضافي�ة التي ال 
ينبغي تجاهله�ا، كونها قد تك�ون عالمة عىل 
Covid-19، بينها: – إرهاق عصبي: عىل الرغم 
من أنه لم يتم اعتباره رس�ميا كأحد األعراض 
 19-Covid املثبت�ة للمرض، فق�د ذكرم�رىض
أنه�م يعان�ون م�ن اإلره�اق العق�يل ويمرون 

بتجربة ضباب الدماغ.
– الته�اب العين�ني: أفض�ل طريق�ة لوص�ف 
اإلحساس بحرق العينني هو مقارنتها بالحكة 
والتهيج ال�ذي قد تواجه�ه إذا كنت تعاني من 

حمى القش أو الحساسية األخرى.

يمك�ن أن يحدث هذا النوع من الحكة والتهيج 
عندم�ا تكون ب�ني الضباب الدخان�ي والدخان 

والغبار والعفن وحتى الحيوانات.
والفرق الوحيد بني ه�ذه الحاالت وغريها مما 
وصفها م�رىض فريوس كورون�ا، هو حقيقة 

أن الفريوس يثري ه�ذه األعراض وليس عامال 
خارجيا مثل الحيوانات األليفة.

 – الص�داع: أب�رزت دراس�ة ن�رشت يف مجل�ة 
النس�يت الصداع كأحد أعراض كورونا، بعد أن 
أبلغ 8% من مرىض Covid-19 يف ووهان، أنهم 

عانوا من الصداع.
– ال�دوار:  وم�ن األع�راض األخرى ال�دوار أو 
الدوخ�ة، والت�ي ت�م اإلب�الغ عنه�ا يف بع�ض 

الحاالت.
 ووفق�ا ل� Cleveland Clinic يمكن أن تش�ري 
نوبات الدوخة املتكررة أو نوبات الدوار الشديد 

أو املفاجئ إىل خطر صحي أكثر خطورة.
– فقدان حاس�ة الش�م: أصيب ع�دد كبري من 
امل�رىض يف كوري�ا الجنوبية والص�ني وإيطاليا 

بفقدان الشم.
ونظ�ر فري�ق يف King’s College London إىل 
أكث�ر من 400 ألف ش�خص أبلغوا عن أعراض 
Covid-19، ووج�دوا أن أكث�ر م�ن 18% م�ن 
الح�االت أبلغت عن فقدان حاس�تي الش�م أو 

التذوق.
وم�ع ذل�ك، تج�در اإلش�ارة إىل أن ذل�ك أيض�ا 
عالمات عىل التهابات الجهاز التنفيس األخرى، 

مثل نزالت الربد.

نجدة بغداد تعلن اعتقال )٥٦( خمالفًا جديدًا 
حلظر التجوال يف العاصمة 

بغداد / املستقبل العراقي

أعلن�ت نج�دة بغ�داد، أم�س الثالث�اء، اعتقال 
56 مخالف�اً جديداً لضوابط حظ�ر التجوال يف 

العاصمة، وتسليمهم ملراكز الرشطة.
وقال إع�الم املديري�ة يف بيان تلقت املس�تقبل 

العراقي نس�خة من�ه، إنه »من خ�الل تطبيق 
وتنفي�ذ التعليمات الصادره م�ن خلية األزمة 
ملواجه�ة ف�ريوس كورون�ا بتط���بي�ق حظر 
التج�وال، ألق�ت دوري�ات رشطة نج�دة بغداد 
القب�ض ع�ىل 56 ش�خصاً وذل�ك ملخالفته�م 

ضوابط حظر التجوال«.

وأض�اف إع�الم املديرية، أنه »تم تس�ليمهم إىل 
مراكز الرشطة أصولياً«.

وكان�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد أعلن�ت، أمس 
االثن�ني، إلق�اء القب�ض ع�ىل 13812 مخالفاً 
لحظر التجوال منذ 17 آذار وحتى السادس من 

نيسان.

أعلن  تطبيق”واتس�آب” أنه ب�دءا من امس  الثالثاء، إذا تلقى املس�تخدم 
رس�الة معاد توجيهها بش�كل متك�رر – أكثر من 5 م�رات – فلن يتمكن 
بموج�ب القي�ود الجديدة من إرس�الها إال إىل محادثة واح�دة يف كل مرة، 
بحس�ب موقع “ذا فريج”. يف خطوة إلبطاء الش�ائعات والرسائل املزيفة، 
خاصة م�ع تفيش فريوس “كورونا” املس�تجد، قرر تطبيق “واتس�آب”، 

فرض حد جديد صارم عىل إعادة توجيه الرسائل.
يأتي ذلك اإلجراء من أجل تقليل رسعة انتقال املعلومات عرب “واتس�آب”، 
يف ظ�ل زيادة التدقي�ق يف إمكانات تطبيقات الرتاس�ل عىل نرش املعلومات 

الخاطئة املتعلقة بجائحة فريوس “كورونا” املستجد.
وقال “واتس�آب” يف مدونة له: “نعلم أن العديد من املس�تخدمني يعيدون 
توجيه املعلومات املفيدة، باإلضافة إىل مقاطع الفيديو املضحكة والرسوم 
الكاريكاتريي�ة والخواطر واألدعية وغريها م�ن األمور التي يجدونها ذات 
معنى، ونعلم أن الناس اس�تخدموا “واتسآب” يف األسابيع األخرية لتنظيم 

لحظات عامة لدعم العاملني الصحيني.

»واتسآب« يفرض قيودًا جديدة للحد
 من انتشار الرسائل املزيفة

الكمبيوترات »اخلارقة«أمل جديد لتطوير عالج رسيع لكورونا
يستخدم العلماء والباحثون أجهزة الكمبيوتر 
العمالق�ة الخارق�ة الت�ي تع�رف ب�”س�وبر 
كمبيوت�ر” يف جمي�ع أنح�اء العال�م لترسيع 
البح�ث عن ع�الج لفريوس كورون�ا الجديد، 
الذي أدخل العالم يف حالة إغالق وعّطل الحياة 

االجتماعية واالقتصادية والتجارية.
ويقول باحثون من جامعة “يونيفريس�يتي 
كولي�دج لن�دن” إن الكمبيوت�رات العمالق�ة 
الفائق�ة يمكنه�ا معالج�ة املعلوم�ات، التي 
قد تس�تغرق ش�هورا يف الظروف العادية، يف 

غضون أيام.
وه�ذا يعني أن�ه يمكنه�ا فح�ص ومعالجة 
للفريوس�ات  املض�ادة  األدوي�ة  “مكتب�ات 
املحتملة”، بما فيها األدوية التي تم ترخيصها 
بالفع�ل لعالج أمراض أخ�رى، برسعة كبرية 

وفق�ا لتقرير نرشت�ه صحيفة “دي�يل ميل” 
الربيطانية.

ويستطيع العلماء يف جامعة “يونيفريسيتي 
كولي�دج لن�دن” الوص�ول إىل عدد م�ن أقوى 
الكمبيوترات يف العالم، ويعمل فريق الجامعة 

الربيطانية مع أكثر من 100 باحث من جميع 
أنحاء الواليات املتحدة وأوروبا لتحقيق أقىص 
اس�تفادة من ه�ذه الكمبيوت�رات يف املعركة 

ضد وباء “كوفيد-19”.
وق�ال الربوفيس�ور يف الجامع�ة الربيطانية، 
بيرت كوفيني: “نحن نس�تخدم القوة الهائلة 
للكمبيوترات الفائقة للبحث الرسيع يف أعداد 
هائل�ة من املركبات الكيميائية املحتملة التي 

يمكن أن تثبط فريوس كورونا الجديد”.
وأض�اف أنه يت�م الحق�ا اس�تخدام “أجهزة 
الكمبيوتر العمالقة نفسها مرة أخرى، ولكن 
باس�تخدام خوارزميات مخ��تلفة، لتحسني 
تل�ك القائم�ة بح���ي�ث تتضم�ن املركبات 
األفض�ل الت�ي تل�زم يف ابت�كار ع�الج جديد 

للفريوس الفتاك”. 

بدأ القائمون عىل موق�ع »يوتيوب« بتطوير ميزة 
جديدة هدفها اجتذاب عدد أكرب من املس�تخدمني 
ح�ول العال�م. وتبع�ا للمعلوم�ات ف�إن موق�ع 
»يوتيوب« وقبل نهاية العام الجاري سيحصل عىل 
ميزة جديدة تدعى Shorts، س�تمكن املستخدمني 
م�ن تحميل مقاط�ع فيديو قصرية ع�ىل غرار ما 
يح�دث يف موقع TikTok الش�هري. كما ستس�مح 

هذه امليزة للمستخدمني باالستفادة من املوسيقى 
املوج�ودة يف مكتبة YouTube Music لريفقوا تلك 
املوسيقى بمقاطع الصوت القصرية التي يرغبون 
بتحميلها عىل »يوتي�وب«. ويرى الخرباء أن هذه 
الخط�وة من »يوتيوب« ستس�اعدها ع�ىل تعزيز 
منافسة بقية املواقع املتخصصة بنرش ومشاهدة 
الفيديوه�ات ع�رب اإلنرتن�ت، وخصوص�ا موق�ع 

TikTok والذي تش�ري إحصائي�ات App Annie إىل 
أن نمو أعداد متابعيه ازداد بنس�بة 125% يف شهر 
يناي�ر الفائت وحده. وكانت »يوتيوب« قد أدخلت 
يف العام�ني األخريي�ن العديد من املي�زات الجديدة 
عىل موقعها الجتذاب املستخدمني، ومن أبرز هذه 
املي�زات مي�زة »القص�ص« أو Stories التي القت 

شعبية كبرية يف »إنستغرام« و«فيسبوك« أيضا.

ميزة جديدة قد جتتذب املاليني إىل يوتيوب

ح�ث خ�رباء الصحة،  املدخن�ني عىل اإلقالع ع�ن هذه الع�ادة، ورشكات 
الس�جائر عىل التوقف عن إنتاج وبيع منتجات التبغ، وذلك للمس�اعدة يف 

تقليص املخاطر الناجمة عن “كوفيد-19”.
وقال قان تش�يوان خبري الصحة العامة واملدي�ر باالتحاد الدويل ملكافحة 
الس�ل وأمراض الرئة يف بيان: “أفضل يشء يمكن أن تقدمه صناعة التبغ 
ملكافح�ة “كوفيد-19هو التوقف فورا عن إنتاج وتس�ويق وبيع التبغ”. 
وفق�ا ل� “رويرتز”. وق�ال االتحاد الذي يجمع تح�ت مظلته متخصصني 
دولي�ني يف األمراض التنفس�ية وأخصائيني يف الرئة ومس�ؤولني وهيئات 
صحي�ة إنه “قلق للغاية” بش�أن تأثري “كوفيد-19” ع�ىل مدخني العالم 
البالغ عددهم 1.3 مليار وخاصة من يعيش�ون منهم يف الدول األشد فقرا 
حيث تعاني األنظم�ة الصحية من ثقل األعباء. ومن املعروف أن التدخني 
يضع�ف جه�از املناعة بالجس�م ويجعله أكث�ر قابلية للتأث�ر باألمراض 
املعدي�ة. وربم�ا يعان�ي املدخنون أيضا م�ن أمراض بالرئ�ة أو انخفاض 

كفاءة الرئة مما سيزيد بقوة خطر إصابتهم بأمراض خطرية.

خرباء: هذا هو التوقيت املثايل لإلقالع 
عن التدخني بسبب »كوفيد-19«


