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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انضمت القوى السنية واالكردية، أمس األربعاء، 
إىل القوى الش�يعية املؤي�دة لتكليف رئيس جهاز 
املخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة.
وق�ال تحالف الق�وى يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
الق�وى  “تحال�ف  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
العراقي�ة يؤكد موقفه الثابت والدعم االس�تقرار 
يف  الوطني�ة  الخي�ارات  نح�و  وامل�ي  الع�راق، 
تش�كيل الحكومة ضمن السباقات الدستورية”، 
مجدداً “تمس�كه بأس�س الوح�دة الوطنية أمام 
التحديات الت�ي تواجه بلدنا وش�عبنا العراقي”. 
واض�اف البيان ان “تحالف القوى العراقية يؤكد 
يف الوقت نفس�ه التزامه بوحدة الصف السيايس، 
من أجل تجاوز املرحلة الصعبة واملخاطر الجمة 
التي يعان�ي منها البلد عىل املس�تويات الصحية 
واألمنية واالقتصادية والسياس�ية”. واش�ار اىل 
انه »ويف هذا الس�ياق يضع التحالف باهتماماته 
أن يكون املرش�ح الرئاس�ة الحكومية، الذي من 
ش�انه التصوي�ت لصال�ح حكومت�ه يف مجل�س 
النواب، يحظى بقب�ول وتأييد من قوى املكونات 
السياس�ية املسؤولة عن الرتش�يح”، الفتاً إىل أن 
عىل املرش�ح ان “يتمت�ع بالقبول عىل املس�توى 
الوطن�ي، وعلي�ه يؤك�د تحالف الق�وى العراقية 
دعمه وتأيي�ده لتوافق الكتل السياس�ية املعنية 
عىل ترشيح الس�يد مصطفى الكاظمي الرئاسة 
وتش�كيل الحكومة الجديدة”. ولفت اىل إن »قوی 
تحالفن�ا تعت�ز بان يكون دورها ع�ىل الدوام هو 
إرساء السلم والحوار والتفاهم بني ابناء الشعب 

العراقي.
التفاصيل ص2

إمجاع سيايس عىل تكليف الكاظمي
القوى الكردية والسنية تنهي آمال الزريف بتشكيل احلكومة.. ودعوات لتشكيل »كابينة وطنية« بأسرع وقت الصحـة تتـوقـع

 اصابـات »كثيـرة« غيـر مكتشفـة
 بـ »كورونـا« 

وزارة النفط: جتهيز الوزارات 
واملحافظات واهليئات احلكومية 

بمواد التعقيم والتعفري

كتائب حزب اهلل: 
متواجدون يف امليدان ملواجهة اي 

هتديد عسكري او صحي

ص2

ص3

ص2

خالفات االحتاد األورويب تعرقل »اإلنعاش املايل« ملواجهة »كورونا«
 قبيل اجتامع »أوبك«.. خرباء للمفاوض العراقي: ال ترضخوا ملطالب »خفض اإلنتاج«
األمانة العامة ملجلس الوزراء تشكل فريق إدارة األزمات للتواصل مع املواطنني

بالتعاون مع وزارة االتصاالت.. الرتبية تطلق »منصة العراق التعليمية« 

جملس الوزراء: إعفاء مستأجري العقارات التجارية 
والصناعية من بدالت االجيار

ص2

ص3

ص2 ص3 ص3

الكهرباء حتدد
 موعد رصف مستحقات العقود 

واأُلجراء اليوميني

التجارة تطالب املطاحن 
بالتقيـد بشـروط التـعـاقـد 

وتثبيت تاريخ االنتاج

املسعودي يدعو الرئاسات
 الثالث للتنازل عن رواتبهم لشهر 

ويؤكد: انا اول املتربعني

       بغداد / المستقبل العراقي

أخفق وزراء املالية باالتحاد األوروبي يف التوصل إىل اتفاق 
بع�د ليلة طويل�ة من املباحث�ات حول خط�ة إنعاش بعد 
تف�ي فريوس كورونا املس�تجد، إذ أك�د رئيس مجموعة 
الي�ورو ماريو تش�ينتينو تعليق االجتم�اع إىل غاية اليوم 

الخميس. 
ويعود سبب الخالف إىل رفض دول الشمال مرشوعاً لدول 
الجن�وب بإجراءات مالي�ة غري مس�بوقة يف صيغة ديون 
مش�رتكة. وكان�ت قمة رؤس�اء ال�دول والحكومات التي 
ُخصصت لألزمة يف 26 آذار قد فش�لت بدورها يف التوصل 

إىل اتفاق.وكتب تشينتينو يف تغريدة عىل »تويرت«: »بعد 16 
ساعة من املناقشات، اقرتبنا من التوصل إىل اتفاق، لكننا 
لم نصل بعد. علقُت اجتماع مجموعة اليورو، وسيستأنف 
الخميس«، مضيفا: »هديف هو ش�بكة أمان أوروبية قوية 
ملواجه�ة الف�ريوس )لحماية العمال وال�رشكات والدول( 

والرشوع يف خطة إنعاش واسعة«.
وتطالب إيطاليا بإنش�اء »أداة« تسمح لدول االتحاد التي 
تبن�ت العمل�ة املوح�دة )19 دولة( باللج�وء إىل االقرتاض 
املش�رتك، عىل ش�كل س�ندات »كورونابوند«. وتدعم هذا 
االقرتاح إس�بانيا وفرنسا واليونان ومالطا ولوكسمبورغ 

وإيرلندا.

      بغداد / المستقبل العراقي

قررت رئاس�ة مجلس الوزراء العراقية 
مس�تأجري  إعف�اء  األربع�اء  أم�س 
العق�ارات التجاري�ة والصناعي�ة م�ن 

بدالت االيجار.
وجاء يف بيان صادر عن املكتب اإلعالمي 
لرئاسة الوزراء تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه إن »املجل�س ق�رر تأجيل 
استيفاء مبالغ األقساط املستحقة عن 
بدالت قط�ع األرايض الس�كنية املباعة 
أو املؤجرة اىل املواطنني من املؤسس�ات 
الحكومي�ة كاف�ة ، لح�ني زوال الظرف 

الطارئ مع اعف�اء املواطن من الفائدة 
التأخريي�ة  بمدة ال تزيد ع�ن 31 تموز 

 .»2020
وأض�اف البيان أنه تق�رر أيضا »إعفاء 
أو  التجاري�ة  العق�ارات  مس�تأجري 
إىل  تع�ود  الت�ي  غريه�ا  أو  الصناعي�ة 
املؤسس�ات البلدي�ة من ب�دالت االيجار 
املرتتب�ة بذمته�م طيل�ة م�دة الظ�رف 
الطارئ »، مضيفاً »تمديد مدة تس�ديد 
بدالت )االيجار أو املس�اطحة أو البيع( 
لحاالت اإلحالة النهائية التي تزامنت مع 
ق�رار فرض حظر التج�وال ملدة ال تزيد 
عن )30( يوما بعد زوال الظرف الطارئ 

». وأوضح أنه تم »تمديد تس�ديد بدالت 
بي�ع قطع األرايض الس�كنية املباعة إىل 
املواطن�ني، والت�ي تع�ذر ع�ىل املواطن 
التس�ديد خالل املدة القانونية ألس�باب 
خارجة ع�ن ارادته ضم�ن املحافظات 
الت�ي انطلقت فيه�ا التظاهرات حرصاً 
ب�دءا من 1 ترشي�ن األول 2019، ملدة ال 
تزيد ع�ن )30( يوما بع�د زوال الظرف 
الطارئ، عىل ان يكون ذلك بمدة ال تزيد 

عىل 31 تموز 2020«.
وأشار البيان إىل »تمديد التسديد لقطع 
األرايض الس�كنية املباع�ة إىل املواطنني 
وايج�ار  بي�ع  قان�ون  ألح�كام  وفق�اً 

أم�وال الدولة، والت�ي تزامنت املصادقة 
واملوافق�ة ع�ىل بيعها مع ق�رار فرض 
حظ�ر التج�وال، ملدة ال تزي�د عن )30( 
يوما، بعد زوال الظرف الطارئ، عىل ان 
يك�ون ذلك بمدة ال تزيد ع�ىل 31 تموز 
يف  ال�وزراء  رئاس�ة  وأعف�ت   .«  2020
بيانها »شاغيل ومس�تأجري العقارات 
التجاري�ة أو الصناعي�ة وغريه�ا التي 
تع�ود ملكيته�ا إىل املؤسس�ات البلدية 
كافة أو للغري من تسديد أجور خدمات 

التنظيف طيلة مدة الظرف الطارئ«.
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االهيل املرصي
 يسعى للتعاقـد مـع نجـم 

منتخبنا الوطني
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بالتعاون مع وزارة االتصاالت.. الرتبية تطلق »منصة العراق التعليمية« 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اس�تكماالً لجهودها املتواصلة يف إطالق املنصات التعليمية الرسمية وبدعم وتوجيه مبارش 
م�ن وزيرة الرتبية س�ها خلي�ل العيل بك، أعلن�ت وزارة الرتبي�ة عن اطالق »منص�ة العراق 

التعليمية« وذلك بالتعاون مع وزارة االتصاالت.
وأش�ارت ال�وزارة إالال ان م�ا يميز »منص�ة العراق التعليمي�ة« هو ضم�ان الوصول اآلمن 
والرسي�ع للدروس التعليمي�ة دون الحاجة إىل س�عات كبرية يف ش�بكات االنرتنيت وإيصال 
ال�دروس التعليمي�ة بكل يرس لطلبتن�ا وتالميذنا االع�زاء وبكافة املراحل الدراس�ية، وتؤكد 
الوزارة عىل انها حريصة بش�كل دائم وتس�عى بش�كل حثيث اىل ايصال ابنائنا الطلبة إىل بر 
األم�ان والحفاظ عىل مصلحتهم«. ونوهت ال�وزارة اىل ان العمل متواصل من خالل فضائية 
العراق الرتبوية بانتاج الدروس التعليمية املتلفزة لتزويد وتغذية املواقع الرس�مية والقنوات 
التلفزيونية املش�اركة معن�ا يف خدمة الطلبة والتالميذ وتدعوه�م اىل الدخول اىل املنصة عرب 

.http://iepn.iq :الرابط التايل

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انضمت القوى السنية واالكردية، أمس األربعاء، 
رئي�س  لتكلي�ف  املؤي�دة  الش�يعية  الق�وى  إىل 
جه�از املخاب�رات مصطفى الكاظمي بتش�كيل 

الحكومة.
وق�ال تحالف الق�وى يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
الق�وى  “تحال�ف  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
العراقي�ة يؤكد موقفه الثابت والدعم االس�تقرار 
العراق، وامليض نحو الخيارات الوطنية يف تشكيل 
الحكومة ضمن الس�باقات الدس�تورية”، مجدداً 
“تمسكه بأسس الوحدة الوطنية أمام التحديات 
الت�ي تواج�ه بلدنا وش�عبنا العراق�ي”. واضاف 
البيان ان “تحالف القوى العراقية يؤكد يف الوقت 
نفس�ه التزامه بوحدة الصف السيايس، من أجل 
تج�اوز املرحل�ة الصعب�ة واملخاط�ر الجمة التي 
يعاني منها البلد عىل املستويات الصحية واألمنية 

واالقتصادية والسياسية”.
واش�ار اىل انه »ويف هذا الس�ياق يض�ع التحالف 
باهتماماته أن يكون املرشح الرئاسة الحكومية، 
ال�ذي من ش�انه التصوي�ت لصال�ح حكومته يف 
مجل�س الن�واب، يحظى بقب�ول وتأييد من قوى 
املكون�ات السياس�ية املس�ؤولة عن الرتش�يح”، 
الفت�ًا إىل أن عىل املرش�ح ان “يتمتع بالقبول عىل 
املس�توى الوطن�ي، وعلي�ه يؤكد تحال�ف القوى 
العراقية دعمه وتأييده لتوافق الكتل السياس�ية 
املعنية عىل ترش�يح الس�يد مصطف�ى الكاظمي 

الرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة”.
ولف�ت اىل إن »ق�وی تحالفن�ا تعت�ز ب�ان يكون 
دوره�ا ع�ىل ال�دوام هو إرس�اء الس�لم والحوار 

والتفاه�م ب�ن ابناء الش�عب العراقي، ورف�ض الفرقة 
والفتن والتقاطعات السياسية، خدمة لتطلعات شعبنا، 

واستجابة ملطالبه املرشوعة باألمن والسلم واإلصالح”.
بدوره، أعل�ن رئيس إقليم كردس�تان نيجريفان بارزان 

دعم الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة.
وق�ال بارزاني يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه إن »رئاس�ة إقلی�م كردس�تان تؤك�د ع�ىل إيمانها 
باستقرار العراق الس�يايس واألمني والعمل الدؤوب من 
أجله، وهذا يتطلب تش�كيل حكوم�ة جديدة بدعم كافة 

الجهات الوطنية«.
وتاب�ع »نرح�ب برتش�يح مصطف�ى الكاظم�ي ملنصب 
رئي�س ال�وزراء يف الحكوم�ة االتحادیة م�ن قبل القوى 

السياسية للمكون الشيعي«.
ودع�ا بارزان�ي جمي�ع األط�راف إىل »دع�م الكاظم�ي 

لالنته�اء من مهام تكليفه وتش�كيل الحكومة يف 
أرسع وق�ت ممكن«. وأوض�ح أن العراق »يواجه 
ظروف�اً وتحديات صعبة، تتطل�ب من كل القوى 
واألطراف السياس�ية تج�اوز خالفاتها واإلرساع 
يف االتفاق عىل آلية تش�كيل حكومة اتحادیة عىل 
أساس توافق يضمن اس�تقرار الحكومة وتنفيذ 

التزاماتھا«.
وكان�ت القوى الش�يعية قد اتفقت ع�ىل تكليف 

الكاظمي بتشكيل الحكومة.
وقال�ت مص�ادر مطلعة إن اجتماعا ُعقد مس�اء 
األحد ضم كتال برملانية رئيسية، أفىض إىل اتفاقها 
عىل تس�مية رئيس جه�از املخاب�رات مصطفى 
الكاظمي مرش�حا لها لرئاس�ة الوزراء، بدال من 

املكلف حاليا عدنان الزريف.
وقال�ت املص�ادر إن ه�ذه األط�راف اتفقت عىل 
العم�ل من أجل إفش�ال مس�عى الزريف -مرش�ِح 

رئيس الجمهورية- لتشكيل الحكومة.
وأضاف�ت أن هذه الكت�ل هي: كتل�ة الفتح التي 
يتزعمه�ا هادي العام�ري، ودول�ة القانون التي 
يتزعمها نوري املالك�ي، والحكمة التي يتزعمها 
عمار الحكيم، وأش�ارت إىل أن هذه الكتل ستبلّغ 

رئيس الجمهورية بمرشحها الجديد.
ويف الوق�ت الذي يتمس�ك تحال�ف النرص بزعامة 
حي�در العب�ادي بتكلي�ف ال�زريف، ف�إن تحال�ف 
س�ائرون بقيادة مقتدى الصدر ترك الباب موارباً 

للمرشحن.
والكاظم�ي )53 عام�ا( مس�تقل ال ينتم�ي إىل 
أي ح�زب س�يايس، تس�لم منصب رئي�س جهاز 
املخاب�رات، يف حزي�ران 2016، وال ي�زال يش�غل 

املنصب حتى اآلن.
ويحظ�ى الكاظم�ي بدعم كتلتي الس�نة واألك�راد )65 
مقعداً( إضافة إىل 5 كتل ش�يعية، تمل�ك 106 مقاعد يف 
الربملان، بإجمايل 171 مقعدا من أصل 329، ليكون بديال 

لرئيس الوزراء املكلف عدنان الزريف.

      بغداد / المستقبل العراقي

قررت رئاسة مجلس الوزراء العراقية أمس 
األربعاء إعفاء مستأجري العقارات التجارية 

والصناعية من بدالت االيجار.
وج�اء يف بيان ص�ادر عن املكت�ب اإلعالمي 
لرئاس�ة ال�وزراء تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه إن »املجلس قرر تأجيل استيفاء 
مبالغ األقس�اط املس�تحقة عن بدالت قطع 

اىل  املؤج�رة  أو  املباع�ة  الس�كنية  األرايض 
املواطن�ن م�ن املؤسس�ات الحكومية كافة 
، لح�ن زوال الظ�رف الط�ارئ م�ع اعف�اء 
املواطن م�ن الفائدة التأخريية  بمدة ال تزيد 

عن 31 تموز 2020«. 
وأض�اف البي�ان أن�ه تق�رر أيض�ا »إعف�اء 
مستأجري العقارات التجارية أو الصناعية 
أو غريه�ا الت�ي تعود إىل املؤسس�ات البلدية 
م�ن ب�دالت االيج�ار املرتتبة بذمته�م طيلة 

م�دة الظ�رف الط�ارئ »، مضيف�اً »تمدي�د 
مدة تس�ديد بدالت )االيجار أو املساطحة أو 
البيع( لحاالت اإلحالة النهائية التي تزامنت 
م�ع قرار ف�رض حظر التجوال مل�دة ال تزيد 

عن )30( يوما بعد زوال الظرف الطارئ ».
وأوض�ح أنه تم »تمديد تس�ديد ب�دالت بيع 
قطع األرايض السكنية املباعة إىل املواطنن، 
والتي تعذر عىل املواطن التس�ديد خالل املدة 
القانونية ألس�باب خارجة عن ارادته ضمن 

املحافظ�ات التي انطلقت فيه�ا التظاهرات 
ح�رصاً بدءا من 1 ترشي�ن األول 2019، ملدة 
ال تزي�د ع�ن )30( يوم�ا بع�د زوال الظرف 
الطارئ، عىل ان يكون ذلك بمدة ال تزيد عىل 

31 تموز 2020«.
وأش�ار البي�ان إىل »تمدي�د التس�ديد لقطع 
األرايض الس�كنية املباعة إىل املواطنن وفقاً 
ألح�كام قانون بي�ع وايجار أم�وال الدولة، 
والتي تزامنت املصادقة واملوافقة عىل بيعها 

مع ق�رار فرض حظر التج�وال، ملدة ال تزيد 
ع�ن )30( يوما، بع�د زوال الظرف الطارئ، 
عىل ان يكون ذلك بمدة ال تزيد عىل 31 تموز 
2020 ». وأعف�ت رئاس�ة ال�وزراء يف بيانها 
»شاغيل ومس�تأجري العقارات التجارية أو 
الصناعي�ة وغريها الت�ي تع�ود ملكيتها إىل 
املؤسس�ات البلدية كافة أو للغري من تسديد 
أجور خدم�ات التنظيف طيل�ة مدة الظرف 

الطارئ«.

القوى الكردية والسنية تنهي آمال الزريف بتشكيل احلكومة.. ودعوات لتشكيل »كابينة وطنية« بأسرع وقت

إمجاع سيايس عىل تكليف الكاظمي

العدد )2113(   9     نيسان    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

جملس الوزراء: إعفاء مستأجري العقارات التجارية والصناعية من بدالت االجيار
تأجيل تسديد بدالت بيع قطع األراضي السكنية املباعة للمواطنني

        بغداد / المستقبل العراقي

للعتب�ة  الرس�مي  الناط�ق  ق�ال 
الحس�ينية املقدسة ومعاون االمن 
الع�ام أفض�ل الش�امي، إن فت�وى 
)الدفاع الكفائي( هي التي حفظت 
ارض وع�رض ومقدس�ات العراق، 
مبين�ا أن الحدث ال�ذي نمر به اآلن 
وانتش�ار جائح�ة )كورون�ا( اعاد 
االمور اىل نصابها مرة اخرى، وتأكد 
الجمي�ع ب�ان الش�عب العراقي لم 
يقف معه يف الشدة سوى املرجعية 

الدينية العليا ومن يلوذ بها.
وق�ال الش�امي خالل لق�اء أجرته 
مع�ه اذاع�ة الروض�ة الحس�ينية 
املقدس�ة أن »املنظوم�ة القيادي�ة 
ه�ي الت�ي حفظ�ت أرض وعرض 
ان  مبين�ا   ، الع�راق  ومقدس�ات 
)داعش( االرهابي احتل خالل ايام 
قليل�ة اج�زاء م�ن الع�راق ووصل 
اىل اس�وار بغداد فقام�ت املرجعية 
الديني�ة العليا بواجبه�ا، واصدرت 
فتوى )الدفاع الكفائي( يف مثل هذا 
اليوم من ع�ام 2014، فلبى ندائها 
ابناء هذا البلد للقضاء عىل عدو اراد 
ان يهلك الحق«. وأضاف أن »الحدث 
ال�ذي نمر به اآلن وانتش�ار جائحة 
)كورون�ا( اعاد االم�ور اىل نصابها 

مرة اخرى، وتأك�د الجميع بانه لم 
يق�ف معهم يف الش�دة اال املرجعية 
الدينية العلي�ا ومن يلوذ بها، ونرى 
ان املرجعي�ة اصدرت فت�وى لدعم 
الك�وادر الصحية، ودع�وة للتكافل 
االجتماعي, االمر الذي دفع ملبيها 
من الحس�ينين واتب�اع اهل البيت 
)عليهم السالم( بالرتاحم والتكافل 

ومساعدة االخر«.
وتابع الش�امي، ان »ه�ذه الفتوى 
ارشت ع�ىل جمل�ة من االم�ور لعل 
اهمها ان اتب�اع اهل البيت )عليهم 
الس�الم( يؤمن�ون بمجموع�ة من 
حقيق�ة  ع�ن  تع�رب  الت�ي  القي�م 
أن  كم�ا  وانتمائه�م،  عقيدته�م 
اه�م االم�ور الت�ي وصل�ت للعالم 
العلي�ا ه�ي املح�ور  أن املرجعي�ة 
ال�ذي يمك�ن ان يح�رك االح�داث 
ب�أي لحظة«. وأش�ار إىل أننا »نرى 
امللبي�ن لفتوى )الدف�اع الكفائي( 
واملقاتل�ن خرجوا م�ن رحم هذه 
القضية، والقضية الحس�ينية هي 
من اف�رزت ملبي الن�داء ومن دعم 
لوجس�تيا واس�تقبل النازحن هي 
املواكب الحس�ينية، لذلك فالقضية 
الحس�ينية هي املح�ور املهم الذي 
امل�رشوع  ذل�ك  نج�اح  يف  س�اهم 

الكبري«.

العتبة احلسينية: لـم يقف مع الشعب العراقي 
يف الشدة سوى املرجعية 

        بغداد / المستقبل العراقي

أطل�ق خرباء، أمس األربع�اء، دعوات لع�دم الرضوخ ملطالب 
خف�ض إنت�اج النفط من جانب العراق، فيما ش�ددوا عىل أن 

الخفض يتسبب بأرضار كبرية لالقتصاد.
ولم يتبّق س�وى 24 س�اعة عىل اجتماع مرتقب ل�«أوبك +«. 
ويه�دف االجتم�اع إيج�اد حل لالنخف�اض الكبري يف أس�عار 
النفط العاملية. وتش�ري الترسيبات إىل أن الس�عودية وروسيا 
وحلفاءهم�ا من منتجي النف�ط اآلخرين س�يوافقون فقط 
عىل تخفيضات عميق�ة يف انتاجهم النفطي، يف حال انضمت 
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة وبض�ع دول أخ�رى إىل تنفي�ذ 
التخفي�ض يف االنتاج، بهدف املس�اعدة يف دعم األس�عار التي 

ترضرت بشدة من أزمة فريوس »كورونا« املستجد.
وأكدت موس�كو مش�اركتها يف اجتماع أوبك + الذي س�يعقد 
ع�رب الفيدي�و يوم غ�د الخمي�س، وفق ترصيح�ات املتحدث 
الرس�مي باس�م وزارة الطاقة الروس�ية، والذي أشار إىل أنه 

ستتم مناقشة إمكانية خفض إنتاج النفط.
وتلق�ت 7 دول غ�ري أعضاء يف منظمة أوب�ك دعوات لحضور 
االجتم�اع، وه�ي األرجنتن والربازي�ل والنروي�ج وكولومبيا 

ومرص وإندونيسيا وترينيداد وتوباغو.
وتعتزم الدول املنتجة للنفط، خالل املؤتمر، مناقش�ة خفض 
اإلنتاج بمقدار 10 مالين برميل يومياً، ومن املتوقع أن ُيعقد 
يوم الجمعة أيضاً اجتماع عىل مس�توى وزراء الطاقة يف دول 

مجموعة العرشين، والذي ستعلنه السعودية رسمياً.

وجرّاء عدم اتفاق السعودية وروسيا عىل اتفاق جديد لخفض 
اإلنتاج والس�يطرة عىل أس�عار النفط من خ�الل »أوبك«، بدا 

العراق أكثر الدول ترضراً من انخفاض أسعار النفط.
وحاول العراق، ألكثر من مرة، جمع أطراف »أوبك« يف اجتماع 
م�ن أجل التوصل التفاق جديد يعيد رفع أس�عار النفط الذي 
يش�هد انخفاض�اً يف الطلب نتيج�ة لجائح�ة »كورونا« التي 
تجت�اح العال�م والتي تس�بب بإصاب�ة ووفاة مئ�ات اآلالف، 

وعطلت املصانع، وأغلفت مدناً بالكامل.
وق�ال نائب رئيس لجنة النفط والطاق�ة النيابية ريبوار طه، 
يف ترصيح صحفي، إن »الع�راق بمقدمة الدول التي دعت إىل 
عقد االجتماع، بهدف ايجاد حل لالنخفاض الكبري يف أس�عار 
النف�ط باألس�واق العاملية«، مبيناً أن »روس�يا أب�دت تقريباً 
موافقته�ا ع�ىل تخفيض االنتاج، لكن ه�ذه الخطوة تتوقف 
عىل م�دى تطبيق أم�ريكا وباق�ي الدول التخفي�ض املرتقب 
للعرض يف األس�واق العاملية«. وأش�ار ط�ه إىل أن »العراق لن 
يتأث�ر بخف�ض كميات تصدي�ره، عىل اعتب�ار أن التخفيض 
س�يكون لكل دولة مصدرة وفق نس�بة معينة«، موضحاً أن 
»الع�راق ينتج أكثر من ثالثة مالين و500 ألف برميل يومياً، 
وربم�ا عليه تخفي�ض 150 ألف برميل م�ن انتاجه اليومي، 

وهو رقم ليس بالكبري«.
ولفت ط�ه إىل أن »هذا التخفيض يف االنتاج س�يتم تعويضه، 
من ناحية ارتفاع األسعار«، مستدركاً أن »دوالً كربى منتجة 
كالسعودية ستتأثر بشكل أكرب من العراق من ناحية خفض 
انتاجها اليومي«. إال أن الخبري االقتصادي مازن االشيقر قال 

إن »االتج�اه الع�ام للدول املصدرة للنفط، س�واء داخل أوبك 
أو خارجه�ا، يتمثل بخف�ض االنتاج«، ع�اداً »خفض العراق 
النتاج�ه، انتح�اراً«. وأضاف األش�يقر »من املمك�ن أن تلجأ 
باقي الدول إىل خفض االنتاج العاملي بواقع 3،8 مليون برميل 
يومي�اً، لكن العراق وصل إىل مرحلة صعبة«، مش�دداً عىل أن 

العراق »ال يمكن أن يتحمل خفض انتاجه من النفط«.
وأردف الحب�ري االقتصادي أن »دوالً كالس�عودية وغريها لن 

تتأثر لو قامت بتخفيض انتاجها اليومي«.
وتابع أن »العراق لو يمل�ك اإلرادة القوية والحكومة الجيدة، 
ل�كان قد فرض ع�ىل أي اتفاق دويل بهذا الص�دد، إعفائه من 
خف�ض االنت�اج، نتيج�ة ما يمر ب�ه من أوض�اع صعبة، ويف 
حال رفضت أوبك اس�تثناء العراق من الخفض، فاألحرى به 
الخ�روج من ه�ذه املنظم�ة، والتعامل مع األس�واق العاملية 

أسوة بباقي الدول غري املنتمية ألوبك«.
ولف�ت إىل أن »العراق لديه االمكاني�ة اليصال انتاجه النفطي 
اليوم�ي إىل 7 مالي�ن برمي�ل، لك�ن ال يوجد اآلن مش�رتون، 
والعرض بات أكثر من الطلب يف األس�واق العاملية«، مشرياً إىل 
أن »روسيا والسعودية تمارسان لعبة إغراق السوق بالنفط، 
وعىل العراق املس�اهمة بهذه اللعبة ألجل استحصال األموال 
الالزمة لتغطي�ة نفقاته«. ومع هب�وط الطلب عىل النفط يف 
األس�واق العاملية، بحوايل 30 يف املئ�ة، يتطلع أعضاء منظمة 
البل�دان املصدرة أوبك وحلفائهم، بما يف ذلك روس�يا، إىل كبح 
املعروض، بانتظار انضم�ام منتجن آخرين إىل االتفاق، مثل 

الواليات املتحدة األمريكية.

        بغداد / المستقبل العراقي

الصح�ة  وزارة  باس�م  الناط�ق  أك�د 
الدكتور س�يف البدر، ظهور اصابات 
يف مدين�ة الحري�ة واملناط�ق املحيطة 
به�ا، اضاف�ة اىل أج�زاء م�ن منطقة 
الص�در، ح�ذر  الزعفراني�ة ومدين�ة 
رئيس مجلس الوزراء املستقيل عادل 
عب�د امله�دي، م�ن األي�ام القادمة يف 

مواجهة وباء جائحة كورونا.
وق�ال الب�در، يف ترصي�ح صحفي، ان 
»إج�راءات عزل املناط�ق تأتي ضمن 

عملية فرض حظر التجوال«.
الصح�ة  وأض�اف »واجبن�ا يف وزارة 
ش�مول جميع املناطق بعملية املسح 
الوبائ�ي، اال ان الرتكي�ز ينصب حالياً 
عىل املناطق التي نتوقع فيها اصابات 

كثرية غري مكتشفة«.
وأوض�ح، ان »املوق�ف يقي�م بش�كل 
وزارة  يف  االزم�ة  خلي�ة  وان  يوم�ي، 
الصحة وفريق الخرباء يف حالة اجتماع 

مستمر لتقييم كل مستجد«.
والثالثاء، اعلنت اللجنة العليا للصحة 
والس�المة الوطنية برئاسة عادل عبد 
امله�دي ع�ن تمديد حظ�ر التجوال اىل 

ال�18 من الشهر الجاري.  
 وقال�ت اللجن�ة انه�ا ق�ررت ايض�ا 
تقدي�م الدعم امل�ايل للعوائل املترضرة 
من حظ�ر التج�وال، وتس�هيل عودة 
العراقي�ن العالق�ن وتوف�ري اماك�ن 

للحجر الصحي.

الصحة تتوقع قبيل اجتامع »أوبك«.. خرباء للمفاوض العراقي: ال ترضخوا ملطالب »خفض اإلنتاج«
 اصابات »كثرية« غري 
مكتشفة بـ »كورونا« 

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د املتح�دث باس�م كتائب ح�زب الله 
محمد محيي ان الكتائب وسائر فصائل 
املقاوم�ة تتواج�د يف املي�دان ملواجهة اي 

تهدي�د عس�كري او صحي، الفت�ا اىل ان 
القوات االمريكي�ة يجب ان التخترب صرب 
فصائل املقاومة يف البالد. وقال محيي يف 
ترصيح متلفز “أعلنا سابقاً عن جزء من 
املخططات األمريكية الس�تهداف القوات 

العراقية والحشد الش�عبي وعىل القوات 
أالمريكية احرتام إرادة الشعب الذي طاملا 
طالب بخروجهم من البالد”. واضاف ان 
“عىل القوات األمريكية عدم اختبار صرب 
فصائ�ل املقاوم�ة يف الب�الد، كم�ا عليها 

اح�رتام إرادة الش�عب ال�ذي طاملا طالب 
بخروجهم من الع�راق”. وبن ان “ابناء 
كتائب حزب الله وسائر فصائل املقاومة 
يتواج�دون يف املي�دان ملواج�ه أي تهديد 

سواء كان عسكري أم صحي”.

كتائب حزب اهلل: متواجدون يف امليدان ملواجهة اي هتديد عسكري او صحي

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر عض�و لجنة االم�ن والدفاع الربملاني�ة النائب كري�م عليوي، أمس 
االربع�اء، من اس�تغالل قضية العفو الخاص، وإخ�راج اإلرهابين ومن 
تلطخ�ت ايدي�ه ب�دم األبرياء »تح�ت عنوان الخش�ية من انتش�ار وباء 
كورونا داخل الس�جون«. وقال علي�وي يف ترصيح صحفي إن »الحديث 
عن مخاطر انتش�ار وباء كورونا داخل الس�جون، هي س�الح ذو حدين 
فمن ناحية من املمكن ان يكون وس�يلة للتنبيه الهمية تعفري السجون 
وتوزيع الس�جناء باماكن مفتوح�ة واملتابعة الصحي�ة الدائمة وتوفري 
مس�تلزمات التعقيم والتنظيف والكمامات بش�كل اك�رب ووضع برامج 
للمتابعة والتثقيف داخل الس�جون بخط�ر وباء كورونا واليات الحماية 

منه«.
وأض�اف، »نحن م�ع االفراج ع�ن املتهمن الذين قض�وا اكثر من نصف 
املحكومي�ة وأيضا الذين يحصل�ون عىل موافقات او تن�ازالت من أهايل 
املجن�ي عليه وغريها م�ن الجنح وغري الجنح«، مبينا ان�ه »من الناحية 
االخرى فهي وس�يلة يحاول البعض من داعمي االرهاب الستغالله بغية 
اخراج بعض الرؤوس االرهابية متناس�ن ان خطر هؤالء املجرمن اكرب 

عىل املواطنن من كورونا واعتى االمراض«.
واكد عليوي، ان »اطالق رساح املشمولن باالرهاب او املتاجرة باالعضاء 
البرشي�ة وس�فك دماء االبري�اء هو قتل اخر للش�عب العراق�ي وخيانة 
لضحايا تل�ك الزمر املجرمة، التي طاملا طالبنا ونطالب باعدامهم وليس 
االف�راج عنه�م، النهم وباء اليقل خط�ورة عن كورون�ا«، محذرا رئيس 
الجمهورية والوزراء »من االنجرار خلف طبول ومربرات داعمي االرهاب 
النهم بالنهاية س�يكونوا اول من يحاسب من الش���عب العراقي بحال 
االنصياع لتلك الرغبات التي يحاول مس�تغيل االزمات من خاللها اطالق 

رساح اعوانهم االرهابين والقتلة«.

نائب حيذر من العفو اخلاص: االرهابيون 
سيخرجون من السجون

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س هيئ�ة الح�ج الش�يخ 
س�امي املس�عودي، أمس األربعاء، 
الرئاس�ات الث�الث اىل التن�ازل عن 
رواتبه�م هذا الش�هر لدعم العوائل 

املتعففة، مؤكدا أنه اول املتربعن.
ترصي�ح  يف  املس�عودي  وق�ال 
صحفي، »هنال�ك مناطق فقرية يف 
عموم البالد تش�كو من قل�ة املواد 
الغذائي�ة«، داعياً جمي�ع املنظمات 

»اقام�ة  اىل  والتج�ار  االنس�انية 
للعوائل  للتكافل االجتماعي  برامج 
املتعفف�ة«. كم�ا دع�ا املس�عودي 
الحكومة والدولة برئاساتها الثالث 
والدرج�ات الخاص�ة اىل »التن�ازل 
عن مرتبه�م لهذا الش�هر وانا اول 
املتربع�ن وتحويله�ا اىل معون�ات 
غذائية«. وتشهد بغداد واملحافظات 
ضم�ن  للتج�وال  ش�امالً  حظ�راً 
مواجه�ة  يف  الحكوم�ة  إج�راءات 

فايروس كورونا.

        بغداد / المستقبل العراقي

قدمت قيادة رشطة النجف، أمس 
االربع�اء، اعتذارها لزائري النصف 

من شعبان. 
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وق�ال 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه 
»نعت�ذر ع�ن اس�تقبال اي زائ�ر 
بمناس�بة زيارة النصف من شهر 

شعبان«.

واضافت ان »ذلك جاء تالفيا لخطر 
اإلصابة بفايروس كورونا«.

يذكر أن زيارة النصف من شعبان 
من املناس�بات الدينية املهمة وقد 
اعتاد مالين األشخاص عىل إحياء 
ه�ذه املناس�بة يف مدين�ة كرب�الء 
فيه�ا،  الديني�ة  العتب�ات  بزي�ارة 
وتأتي الزيارة تخليدا لذكرى والدة 
املهدي املنتظر، اإلمام الثاني عرش 

لدى املسلمن الشيعة.

املسعودي يدعو الرئاسات الثــالث للتنازل 
عن رواتبهم لشهر ويؤكد: انا اول املتربعني

رشطة النجف تعتذر لزائري النصف من شعبان 
عن استقباهلم
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    بغداد / المستقبل العراقي

شكلت األمانة العامة ملجلس الوزراء فريقا إلدارة 
األزمات، يتوىل مهمات تس�لم شكاوى املواطنني، 
بش�أن املشكالت واملعوقات التي تواجههم نتيجة 

جائحة كورونا وفرتة حظر التجوال، فيما يخص 
العقبات الت�ي تواجه عملية دخول املواد الغذائية 
الطبي�ة  واملس�تلزمات  واألدوي�ة  والخ�روات 

كافة.
وافاد بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »االمانة 

العامة خصصت الخط الس�اخن املجاني )١٦٠( 
لتس�لم الش�كاوى والطلبات واإلستفسارات من 
املواطنني يف املحافظات عموما  لتسهيل انسيابية 
دخ�ول املواد املذك�ورة آنفا ، للفرتة من الس�اعة 
الثامنة صباحاً حتى السادس�ة عرصاً، إبتداء من 

اليوم الخميس وعىل مدار اإلسبوع.
وس�يقوم الفري�ق بالتنس�يق بينه وب�ني مكتب 
رئيس مجلس الوزراء ومرك�ز العمليات الوطني 
والجه�ات ذات العالق�ة، إليجاد الحل�ول الفورية 

لتلك الشكاوى.

األمانة العامة ملجلس الوزراء تشكل فريق إدارة األزمات للتواصل مع املواطنني
خصصت الرقم اجملاني »١٦٠« لتسهيل انسيابية دخول املواد الغذائية والطبية

    بغداد/ المستقبل العراقي

ب�ادر وزي�ر النقل عب�د الله لعيب�ي، بتوجيه 
كتاب�اً رس�مياً اىل وزارة الخارجي�ة العراقية 
مطالبآ فيه مخاطب�ة الدول االوروبية الجالء 

العراقيني العالقني يف دول اوروبا.
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  الوزي�ر  وق�ال 
العراق�ي«، ان »العالم بأرسه يعيش تداعيات 
وب�اء ف�روس كورون�ا، ف�ال ب�د م�ن اب�داء 
املس�اعدة والتعاون بني املجتمعات األنسانية 
للعم�ل جنب�آ اىل جنب لتج�اوز مخاطر هذه 
األزم�ة«، عىل البرشية جمعاء، مش�راً اىل أن 
اوض�اع العراقي�ني العالقني يف بع�ض الدول 
العربي�ة واألوروبي�ة أصبحت صعب�ة للغاية 
وهذا بات واضحآ يف املناش�دات العديدة التي 
تصل عرب املكاتب اإلعالمية و مواقع التواصل 

األجتماعي والسوشل ميديا.

واضاف ان«حظ�ر الخطوط الجوية العراقية 
م�ن التحلي�ق يف األجواء األوروبي�ة حال دون 
التمك�ن م�ن إرجاعه�م لوطنه�م معززي�ن 
مكرمني اس�وة بإخوانهم  يف الدول االخرى«، 
الفتآ اىل، اننا ومن منطلق الشعور باملسؤولية 
والواجب اإلنساني تجاهم حتم علينا مفاتحة 
للمب�ادرة بمخاطب�ة دول  الخارجي�ة  وزارة 
االتحاد االوروبية التي يتواجد فيها العراقيني 
العالق�ني للس�ماح بإجالئه�م وإعادته�م إىل 

ارض الوطن«.
وأوض�ح  الوزي�ر »كم�ا وتم توجيه رس�ائل 
نصي�ة اىل نظرائن�ا يف دول )بريطانيا، املانيا، 
أس�بانيا (، ملن�ح الع�راق موافقة ع�ىل تنفيذ 
رح�الت اس�تثنائية طارئ�ة تس�ير لغاي�ات 
أنس�انية س�امية وليس�ت تجاري�ة متمثلة 
باج�الء العراقي�ني العالقي�ني يف تل�ك  الدول 
وإعادته�م إىل أرض الوطن داعياً إىل اس�تثناء 

الناقل الوطني من الحظر املفروض كون ،ان 
»الخطوط الجوية العراقية تملك ثالث طائرات 
س�بق وأن تم تحليقها وهبوطها يف مطارات 
دول أوروبية مث�ال املانيا  وبريطانيا، إضافًة 
اىل أمت�الك الطياري�ني العراقي�ني لش�هادات 
معتم�دة وترخي�ص م�ن EASA«وبذلك نجُد 
املج�ال مفتوح امام هذة ال�دول لقبول طلب 
الع�راق . كم�ا لف�ت اىل أن »هن�اك تنس�يق 
مس�تمر بني جميع الوزارات املعنية واللجان 
املختص�ة إلعادة جمي�ع العراقي�ني العالقني 
خارج البالد يف مختلف دول العالم ، أضافًة اىل 
ذل�ك فأن وزارة النقل تخط�و هذه الخطوات 
بالتنس�يق املبارش م�ع وزارة الصحة لتهيأة 
كاف�ة اإلج�راءات الالزمة للتأكد من س�المة 
الوافدي�ن وخلوه�م م�ن اإلصاب�ة بفروس 
كورونا املستجد يف حال تحققت هذا الرحالت 

واكتملت املوافقات األصولية بهذا الصدد .

النقل ختاطب اخلارجية ملفاحتة الدول األوربية بتسري 
رحالت استثنائية الجالء العراقيني

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

كش�فت ش�عبة تقنية املعلوم�ات التابعة 
لقسم اإلعالم يف العتبة الحسينية املقدسة، 
عن تدش�ني أحدث التقنيات التكنولوجية 
لتش�غيل األجهزة الطبية يف مركز الشفاء 
للعناي�ة والط�وارئ، الذي تنش�ئه العتبة 
الحسينية لدعم القطاع الصحي يف كربالء 

بعد ظهور جائحة )كورونا(.
وقال مس�ؤول الش�عبة احمد عيل عبادي 
يف حدي�ث للموق�ع الرس�مي، إن »الكوادر 
إدارة  الهندس�ية وبتوجي�ه مب�ارش م�ن 
العتب�ة ارت�أت ان توف�ر أفض�ل وأح�دث 
التقنيات التكنولوجية داخل مركز الشفاء 

الذي سيفتتح االسبوع املقبل«.
وأوض�ح عب�ادي أن »الش�عبة تعم�ل عىل 

توف�ر خدم�ة االنرتن�ت يف جمي�ع مرافق 
املرك�ز، ورب�ط األجهزة الطبي�ة والتحكم 
بها عن طري�ق األنرتنت وبالت�ايل االبتعاد 
ق�در اإلم�كان ع�ن امل�رىض، باإلضافة اىل 
العيادة االلكرتونية التي س�تكون جاهزة 
الس�تقبال املراجع�ني عن طريق الش�بكة 

العنكبوتية«.
وأضاف أن »العتبة الحسينية جهزت املركز 
الكهرباء  لتوف�ر  االلكرتوني�ة  بالنضائ�د 

لالجهزة وغرف الطوارئ«.
يش�ار إىل أن الطاق�ة االس�تيعابية ملرك�ز 
الشفاء للعناية والطوارئ تبلغ  ٦٠ رسيرا 
بواق�ع ردهتني أحدهم�ا للرجال واألخرى 
للنس�اء وبمس�احة بنائي�ة تق�ارب ال�� 
)١4٠٠( مرت مربع، ومن املؤمل أن يفتتح 

خالل األسبوع املقبل.

تدار عن بعد

العتبة احلسينية تزود املراكز الصحية 
يف كربالء بأجهزة طبية حديثة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

الكهرب�اء، موع�د رصف مس�تحقات  ح�ددت وزارة 
جمي�ع املعينني الج�دد يف الوزارة م�ن العقود واألجور 
اليومي�ني، مؤك�دة عدم نيته�ا إنه�اء خدماتهم.وقال 
املتحدث باسم الوزارة احمد العبادي يف ترصيح لوكالة 
األنباء العراقية )واع(، إن الوزارة متمس�كة بالذين تم 
تعيينه�م من العق�ود واألجور اليومي�ني وال نية لديها 
بإنهاء خدماتهم، الفتاً إىل أن الوزارة أمنت رواتب ٦٠% 
منهم، وس�يتم تأم�ني رواتب الذين لم يس�تلموا خالل 
األس�بوعني املقبلني.وأضاف، أن وزارة الكهرباء عندما 
أطلق�ت التعيينات ووفرت فرص العمل للش�باب كان 
وفق�اً لصالحياتها وجاء تناغماً مع حزمة اإلصالحات 
الداعي�ة إىل االس�تجابة ملطالب املتظاهري�ن، مبيناً أن 
التعيين�ات مغط�اة قانوني�اً بقرارات مجل�س الوزراء 
وأيضاً مغطاة ماليا.وتابع، أن »املعينني الجدد كان من 
املؤمل زجهم بمش�اريع الوزارة االسرتاتيجية يف خطة 
ع�ام 2٠١9 وكذلك خطة 2٠2٠، إال أنه بس�بب الوضع 
الصحي والظ�رف االقتصادي الراهن وانهيار أس�عار 
النفط ووج�ود موازنة طوارئ دفعت الوزارة إىل إعادة 
النظ�ر بخططه�ا االس�رتاتيجية لتتناغم م�ع الظرف 
الراهن«.وأوضح، أن ال�وزارة ألزمت الرشكات العاملية 
التي تنفذ مشاريعها االستثمارية بتشغيل 7٠ إىل %75 
م�ن األيدي العاملة العراقية، مؤكداً »لو تم تنفيذ هذه 

املشاريع لوفرت فرص عمل للكثر من العاطلني.

الكهرباء حتدد موعد 
رصف مستحقات العقود 

واأُلجراء اليوميني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين ان املوظفني املوطنة رواتبهم لدى املرصف 
ومن حاميل بطاقة املاسرت كارد غر املشمولني بسلفة 25 مليون 
دين�ار عرب املنص�ة االلكرتوني�ة اىل اتباع الخي�ارات التي وضعها 

املرصف حتى يتم شمولهم بالسلفة.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »ع�ىل املوظ�ف الذي يجد اس�مه غر مش�مول 
بالسلفة عند التقديم عليها عن طريق املنصة االلكرتونية للرابط    
qi.iq/loans اتخاذ عدة خطوات حتى يتم شموله بالسلفة منها 
ان يقوم بالدخول للرابط نفس�ه وارس�ال طلب الش�مول الجديد 
بالس�لفة ويف حال تعذر ذلك فعليه االتصال بمركز خدمة الزبائن 

422 ملعرفة اإلجراءات املتعلقة بالشمول للسلفة«.
وأشار اىل ان »منح السلفة يكون حسب تقديرات راتب املوظف.

الرافدين حيدد خيارات للموظفني 
غري املشمولني بسلفة »٢٥« مليون دينار

    بغداد / المستقبل العراقي

واصل�ت مالكات  الرشكة العامة لنقل الطاقة املنطقة الوس�طى 
الهندس�ية والفني�ة العم�ل ع�ىل تش�غيل وصيان�ة محطاته�ا 
الثانوية».واف�اد بي�ان للرشكة تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، انه 
»تنفي�ذا لتوجيهات املدير الع�ام املهندس ري�اض عريبي مكلف 
بالتاكي�د ع�ىل ديمومة تجهي�ز الطاقة الكهربائي�ة ورغم حر 
التجوال والظروف االس�تثنائية التي يمر به�ا البلد.حيث تمكنت 
مالكاتنا الهندس�ية والفنية يف فرع شبكة االنبار فريق من قسم 
صيان�ة املحطات من العمل عىل فلرتة زيت املحولة الرئيس�ة رقم 
)2( ١32 ك ف يف محطة رشق الرمادي حيث كانت نقطة االنهيار 
لزيت املحولة قليلة وحاليا النتيجة )78.8KV( وتم اعادة املحولة 

للعمل  .

    ديالى / المستقبل العراقي

اعلن�ت جامعة دياىل، تصنيع مواد ومطهرات الديتول يف قس�م علوم 
الكيمياء.وقال�ت الجامعة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي« ، انه 
»تنفي�ذاً لتوجيهات رئيس الجامعة عبد املنع�م عباس كريم والعمل 
بمب�دأ الجامع�ة يف خدمة املجتمع ب�ارش التدرييس من قس�م علوم 
الكيمياء يف كلية العلوم بجامعة دياىل املدرس عمر ضياء عبد الستار 
بتصنيع مطهر الديتول، تمكن الباحث من انتاج اكثر من 3٠٠ عبوة 
س�عة 5٠ م�ل كوجب�ة اوىل، وتس�ليمها إىل لجنة التربع�ات املركزية 
املشكلة يف رئاسة الجامعة لإلفادة منها يف تجهيز مستشفى بعقوبة 
التعليمي للوقاية من فايروس كورونا ».واضافت، ان رئيس الجامعة 

اثنى عىل الجهود املبذولة من قبل الباحث يف تصنيع هذه املادة.

    النجف / المستقبل العراقي

اعتذرت رشطة محافظة النجف، عن اس�تقبال أي زائر بمناسبة 
زي�ارة النصف من ش�عبان بس�بب ف�روس كورونا.وذكر إعالم 
رشط�ة النجف، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
أن »رشطة املحافظة تعتذر عن استقبال اي زائر بمناسبة زيارة 
النص�ف م�ن ش�هر ش�عبان«.وبني، أن »ذلك يأت�ي تالفيا لخطر 

اإلصابة بفروس كورونا.

طاقة املنطقة الوسطى تواصل تشغيل وصيانة 
حمطاهتا الثانوية

جامعة دياىل.. كلية العلوم تصنع 
مواد ومطهرات الديتول

رشطة النجف تعتذر عن استقبال زائري 
النصف من شعبان

    المستقبل العراقي/ الغانم

كش�ف محافظ واس�ط محمد جمي�ل املياحي، عن إب�داع عراقي يف املحافظ�ة ملواجهة 
كورونا تحت مس�مى )بوابة التطهر(.وقال املياحي يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
إن »العق�ول العراقي�ة الراقية تبدع كلم�ا أعطيت الفرصة وحظي�ت بالدعم والتمكني«.
واضاف: »وقفنا بفخر عىل منجز عراقي واس�طي ملجموعة من الشباب املبدعني باملعهد 
التقني يف واس�ط ، الذين قاموا بتصنيع جهاز »بوابة التطهر«.وتابع: »اس�تمعنا لرشح 
وايف من املهندس عيل حسنني هادي احد أعضاء فريق التصنيع عن عمل البوابة وكيفية 
القي�ام بعملية التعفر والتعقيم لألش�خاص، واألجهزة واملواد املس�تخدمة يف تصنيعها 
وه�و كنموذج رائع نس�عى العتماده يف مداخل مستش�فيات املحافظة«.وزاد: »يحدونا 
الطموح النجاحه بأرشاف عميد املعهد والش�باب من املهندسني املبدعني، لتصنيعه عىل 
نطاق أوسع ليتم اعتماده يف عموم البالد«.واوضح: »كما نتطلع إىل املزيد من االخرتاعات 
واالبداعات من عقول الشباب يف شتى االختصاصات ، سيما يف ظل الظروف التي تمر بها 
بالدنا«.واختتم قائالً: »نحن نؤمن بقدراتهم وامكانياتهم ومس�تعدون لدعمهم يف سبيل 

نجاح مفهوم االبداع واالخرتاع.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت قي�ادة عمليات بغ�داد، القبض عىل 
اكثر من ١4 الف مخالف للحظر منذ بدايته.

وقال�ت القيادة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، إنه »مع إس�تمرار 
إج�راءات حظ�ر التج�ول الوقائ�ي داخ�ل 
العاصمة تواصل تش�كيالت قيادة عمليات 
بغ�داد واجباته�ا املكل�ف بها«.واضاف�ت: 
»فق�د تمكن�ت من�ذ ١7 آذار ولغاي�ة اليوم 

الس�ابع من نيس�ان من القاء القبض عىل 
١4832 مخالف�اً، كما حجزت ١٠٠١ عجلة 
ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 
39٦١2 غرامة، كما س�هلت دخول ١٠389 
عجلة حمل تحمل م�واد غذائية اىل بغداد«.

وتابع�ت: »تج�دد القي�ادة تأكيده�ا ع�ىل 
املواطن�ني بأهمي�ة التع�اون م�ع االجهزة 
االمنية يف تطبيق حظر التجوال ومس�اندة 
القطع�ات املنف�ذة له�ذا الواج�ب من أجل 

الحفاظ عىل سالمتهم من هذا الوباء.

حمافظ واسط يكشف عن »بوابة 
التطهري« بإبداع عراقي

القبض عىل أكثر من »14« ألف خمالف للحظر 
منذ بدايته يف بغداد

وكيـل الصناعـة يوعـز بتجهيـز الصحـة 
بغـرف تعفيـر األشخـاص وتلبيـة 

احتياجـات الكهربـاء مـن املحـوالت
    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تن�اداً اىل توجيهات وزير الصناع�ة واملعادن صال�ح عب�د الله 
الجب�وري : بتنفيذ جوالت اىل رشكات ومعامل الوزارة

أوع��ز وكيل وزارة الصناع�ة واملعادن لش�ؤون التخطيط رئيس 
خلي�ة األزم�ة املركزي�ة يف ال�وزارة معتص��م النعيم��ي : خالل 
جولت�ه امليداني�ة يرافقه مدي�ر عام الدائ�رة اإلقتصادي�ة منع�م 
أحم�د حس��ن : وعدد من املس�ؤولني يف الوزارة يف الرشكة العامة 
للصناعات الكهربائي�ة واأللكرتونية بتجهيز وزارة الصحة بغرف 
تعفر األشخاص التي يتم تصنيعها يف الرشكة بجهود وإمكانيات 

ذاتية ».
وأش�اد الوكيل بحس�ب بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، »بجهود 
كوادر الرشكة وإستنفار طاقاتها لتصنيع غرف تعفر األشخاص 
وس�د حاجة املستش�فيات الحكومي�ة واألهلية من غاز وس�ائل 
االوكس�جني الطب�ي يف ظ�روف حظ�ر التج�وال املف�روض للحد 
م�ن تفيش فاي�روس كورونا وإس�تمرار كوادره�ا بالعمل إلنتاج 
املح�والت الكهربائية لدع�م قطاع الكهرباء ، مش�راً اىل ان وزارة 
الصناعة واملعادن ش�كلت بتوجيه من الس�يد الوزير خليتي أزمة 
لتأم�ني متطلبات وإحتياجات قطاع الصحة من األجهزة واألدوية 
ومختلف املستلزمات الطبية ، مؤكداً إستعداد وحرص الوزارة عىل 
األستمرار يف تسخر وإس�تنفار طاقاتها وإمكاناتها لدعم جهود 

الدولة وخلية األزمة الحكومية للقضاء عىل وباء كورونا .
كم��ا أوع�ز بتأجيل إس�تيفاء مبالغ أقس�اط املكيف�ات املجهزة 
م�ن الرشكة إىل موظف�ي دوائر الدولة لتخفي�ف العبء عن كاهل 
املوظف�ني يف هذه الظ�روف ، مؤكداً إس�تمرار متابعت�ه وجوالته 
امليدانية تنفيذاً لتوجيهات الس�يد الوزير ملتابع�ة أعمال التصنيع 

واإلنتاج للمستلزمات الطبية للوقاية من الفايروس .
وأطل��ع الوكيل خالل جولت�ه امليدانية عىل مراح�ل تصنيع غرف 
التعف�ر وطبيع�ة عمله�ا ومواصفاته�ا وتجول يف معم�ل إنتاج 
املح�والت للوقوف عىل عملي�ة اإلنتاج والتجهيز ل�وزارة الكهرباء 
يف الظ�روف الحرجة التي يمر بها البلد وأبدى توجيهاته الس�ديدة 
لضم�ان ديموم�ة العجل�ة اإلنتاجي�ة وتطوي�ر عم�ل الرشك�ة 

ومعاملها.

بعد ضبط »77« كيس طحني خمالفة لشروط االنتاج

التجارة تطالب املطاحن بالتقيد برشوط التعاقد وتثبيت تاريخ االنتاج
استمرارًا خلططها يف دعم اجلهد احلكومي ملواجهة »كورونا«

وزارة النفط: جتهيز الوزارات واملحافظات واهليئات احلكومية بمواد التعقيم والتعفري
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائ�رة الرقاب�ة التجاري�ة واملالية يف 
وزارة التج�ارة، عن ضب�ط 77 كيس طحني 
مخالفة ل�رشوط االنتاج، مطالب�ة بإصدار 
تعمي�م عىل املطاح�ن بالتقيد الت�ام بتثبيت 

التاريخ.
وذك�ر بيان ل�وزارة التج�ارة نقل�ه الناطق 
الرس�مي ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»دائ�رة الرقابة التجاري�ة واملالية يف الوزارة 

.«
اعلن�ت إن »مالكات الدائرة يف فرع محافظة 
النجف االرشف وبالتع�اون مع جهاز االمن 
الوطن�ي تمكن�ت الي�وم، من تنفي�ذ عملية 
ضب�ط احد تجار م�ادة الطحني يف الس�وق 
التج�اري«، مبينة أنه »تم ضبط 77 كيس�ا 
من م�ادة الطحني تعود ألحد مطاحن بغداد 

.
وأضاف البيان: وج�د خالل العملية أن  % 9٠ 
م�ن املطاحن االهلية التض�ع تاريخ لالنتاج 
حس�ب ال�رشوط التعاقدي�ة م�ع الرشك�ة 

العامة لتصنيع الحبوب.
وطالب�ت دائ�رة الرقابة التجاري�ة يف وزارة 
التجارة من كافة املطاح�ن العاملة بالتقيد 

التام بتثبيت التاريخ كونه اصال« مدروج يف 
بنود العق�د ومخالفة واضحة يغرم صاحب 

املطحنة عليها«.
وتابع البيان »بان االجهزة الرقابية ستتابع 
ذلك خالل جوالتها املقبلة خالل اي عمليات 
ضب�ط مل�ادة الطح�ني يف االس�واف التحمل 

تاريخ انتاج وسوف تغرم املطحنة املخالفة 
ويتم ايض�ا اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
خالل الظ�روف االس�تثنائية الت�ي تمر بها 
الب�الد ، مبين�ة بالق�ول »علم�ا ت�م اتخ�اذ 
االجراءات بخصوص عملية الضبط واحالة 

االوراق اىل السيد قايض التحقيق املختص.

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت وزارة النف�ط اس�تمرارها 
بدعم الوزارات املعنية واملحافظات 
ملواجه�ة  الحكومي�ة  والهيئ�ات 
جائح�ة كورون�ا ، وف�ق خط�ط 
وضعته�ا لتقديم الدع�م املادي أو 
التجهي�زات الصحي�ة واالدوي�ة ، 

أومواد التعقيم والتعفر« .
ال�وزارة  بإس�م  املتح�دث  وق�ال 
ورد  بي�ان  يف  جه�اد  عاص�م 
ل�«املس�تقبل العراقي«، أن »نائب 
الطاقة  ال�وزاراء لش�ؤون  رئيس 
وزير النفط ثامر عباس الغضبان 
أوع�ز اىل رشك�ة مصايف الوس�ط 
بزي�ادة انتاجها من م�ادة )الجل 

الكحويل ومواد التعقيم والتعفر( » املخصصة 
للتعقيم اليدوي وتعقيم االمكان » وتجهيزها 
اىل الوزارات واملحافظات والجهات الحكومية 
االخرى لالس�تفادة منه�ا يف عمليات التعقيم 
والتعف�ر ، مش�را اىل قيام الرشك�ة بتجهيز 
وزارة الصح�ة )2 ط�ن( من الج�ل الكحويل ، 
و)واحد طن( من نفس املادة لوزارة الداخلية 
و)نصف طن( لهيأة الحش�د الشعبي و)ربع 

طن( لجهاز االستخبارات و)2٠٠( لرت للعتبة 
 ، العلوي�ة  للعتب�ة  الحس�ينية و)١٠٠( ل�رت 
باالضاف�ة اىل تجهي�ز الجل املعق�م اىل جهات 

رسمية اخرى .
واضاف جهاد ان الرشكة قامت ايضا بتجهيز 
مادة »التعفر املركزة« اىل عدد من املحافظات 
بواق�ع )5 ط�ن ( ملحافظ�ة باب�ل و)5 طن( 
ملحافظة النجف االرشف و)5 طن ( ملحافظة 
كربالء املقدس�ة و)5 طن( ملحافظة واس�ط 

و)١ طن( ملحافظة السماوة و)١ 
طن ( ملحافظة الديوانية .

الرس�مي  املتح�دث  واوض�ح 
لل�وزارة ان هذه االج�راءات التي 
اتخذته�ا وزارة النفط ورشكاتها 
دع�م  أط�ار  يف  تات�ي  الوطني�ة 
جهود املؤسس�ات املعنية لحماية 
املواطن�ني م�ن أنتش�ار فايروس 
كورون�ا م�ن خ�الل توف�ر املواد 

الرورية الالزمة .
ويذك�ر أن رشكة مصايف الوس�ط 
قد نجح�ت يف أنت�اج م�ادة الجل 
الكحويل بإالعتماد عىل االمكانيات 
الذاتي�ة بهدف توفره�ا للجهات 
املعنية الغراض التعقيم والوقاية 
فاي�روس كورون�ا  أنتش�ار  م�ن 
، فض�ال ً ع�ن انت�اج وتوف�ر م�واد التعقيم 

والتعفر لألبنية والطرق وغر ذلك .
ويش�ار اىل ان رشكة مصايف الوسط مستمرة 
يف نش�اطها املعتاد بانتاج املشتقات النفطية 
وبوت�رة عالية من خ�الل مصافيها ، لتوفر 
الوقود للعجالت الحكومية والعجالت االهلية 
، فض�ال ع�ن توف�ر الوق�ود ملحط�ات توليد 

الطاقة الكهربائية.
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نظام عاملي جديد أكثر تواضعًا وتوازنًا
           سالفوي جيجك 

التهديد األكرب الذي يمثله وباء كوفيد 
19 لي�س تراجعن�ا عن عنف الس�عي 
للبقاء ع�ى قيد الحياة، ب�ل الهمجية 
بوجه إنس�اني. لقد حدث املس�تحيل 
وتوق�ف العال�م الذي كن�ا نعرفه عن 
ال�دوران. لكن ما هو النظ�ام العاملي 
ال�ذي س�ينبثق بع�د انته�اء جائح�ة 
فريوس كورونا؟ االش�راكية لألغنياء 
والرأس�مالية الكارثي�ة أم يشء جديد 

تماماً؟
يف ه�ذه األي�ام، أج�د نف�ي أحيان�اً 
أرغ�ب يف اإلصابة بالفريوس - وبهذه 
الطريقة، س�تنتهي ع�ى األقل، حالة 
ع�دم اليقني املنهك�ة. م�ن العالمات 
الواضحة لكيفي�ة تصاعد قلقي مدى 
ارتباطي بالنوم. حتى حواىل أس�بوع 
م�ى، كن�ت أنتظ�ر بف�ارغ الص�رب 
املس�اء: أخ�رياً، يمكنني اله�روب إىل 
النوم ونسيان مخاوف حياتي اليومية. 
اآلن األم�ر عك�س ذلك تمام�اً: أخىش 
أن أغف�و، ألن الكوابي�س تطاردني يف 
أحالم�ي وتجعلني أس�تيقظ يف حالة 
من الذعر... كوابيس عن الواقع الذي 

ينتظرني.
ما الواقع؟ لقد صاغتها ألنكا زوبنِكك 
ع�ى نح�و مث�ايل، ودعوني أس�تأنف 
نس�مع  م�ا  غالب�اً  تفكريه�ا.  خ�ط 
ه�ذه األي�ام القول إن ثم�ة حاجة إىل 
تغي�ريات اجتماعية جذري�ة إذا أردنا 
حق�اً التعامل م�ع عواق�ب الجائحة 
املس�تمرة )أن�ا نفي من ب�ني أولئك 
الذي�ن ينرشون ه�ذا الش�عار(. لكن 

تغيريات جذرية تحدث بالفعل.
تواجهنا جائحة فريوس كورونا بيشء 
اعتربناه مس�تحيالً. لم يكن بإمكاننا 
تخي�ل ح�دوث يشء م�ن ه�ذا القبيل 
يف حياتن�ا اليومي�ة؛ العال�م الذي كنا 
نعرفه ق�د توقف عن ال�دوران، ودول 
بأكمله�ا يف حال�ة إغ�الق، وكث�ريون 
منا محصورون يف ش�ققنا )لكن ماذا 
عن أولئك الذين ال يس�تطيعون تحمل 
حتى هذا الح�د األدنى من احتياطات 
الس�المة؟( نواجه مس�تقبالً غامضاً 
حت�ى ل�و نج�ا معظمن�ا م�ن أزم�ة 

اقتصادية ضخمة يف املستقبل...
م�ا يعنيه ه�ذا ه�و أن رد فعلنا يجب 
أن يكون أيضاً أن نفعل املستحيل؛ ما 
يبدو مس�تحيالً يف إحداثي�ات النظام 
العامل�ي الح�ايل. لقد حدث املس�تحيل 
وتوق�ف عاملن�ا، وعلين�ا اآلن أن نفعل 
املس�تحيل لتجنب األسوأ. لكن ما هذا 

»املستحيل«؟
ال أعتق�د أن أكرب تهديد ه�و االنحدار 
للهمجية العارية وإىل العنف الوحيش 

املرافق للس�عي للبقاء عى قيد الحياة 
مع اضطرابات عامة وإعدام عشوائي 
وم�ا إىل ذل�ك )رغ�م احتم�ال انهي�ار 
املنظوم�ة الصحية وبع�ض الخدمات 
العامة األخرى، فإن هذا ممكن أيضاً(. 
ما أخش�اه من الهمجي�ة العارية هو 
الهمجي�ة بوج�ه إنس�اني - إجراءات 
قاس�ية للبقاء عى قي�د الحياة، ُتنفذ 
بتأس�ف بل حت�ى تعاط�ف، لكن آراء 

الخرباء ترشعها.

البقاء لألصلح
أي مراق�ب متب�ر يمكنه بس�هولة 
مالحظ�ة تغري نغم�ة الطريق�ة التي 
يخاطبن�ا به�ا م�ن ه�م يف الس�لطة: 
فهم ال يحاول�ون فقط املحافظة عى 
الهدوء وإظهار الثقة، لكنهم ينطقون 
أيضاً بتنبؤات رهيبة عى نحو منتظم. 
من املرجح أن يس�تغرق مسار الوباء 
حوايل عامني وس�يصيب الفريوس يف 
نهاي�ة املط�اف 60-70% من س�كان 
العالم، مع مالي�ني القتى. باختصار، 
رسالتهم الحقيقية أّنه سيتعني علينا 
تقلي�ص الفرضية األس�اس ألخالقنا 
االجتماعي�ة: أي رعاي�ة كبار الس�ن 
والضعفاء. يف إيطاليا مثالً، تم اقراح 
أن�ه إذا تفاقمت أزم�ة الفريوس، فإن 
امل�رىض الذين تزي�د أعمارهم عى 80 

عاماً أو املصابني بأمراض مستعصية 
أخرى س�يركون ليموتوا، هكذا بكل 

بساطة.
عى املرء مالحظ�ة كيف أن قبول هذا 
املنط�ق ل�»البق�اء لألصل�ح« ينته�ك 
حتى املبدأ األساس لألخالق العسكرية 
الذي يخربنا بأن�ه بعد انتهاء املعركة، 
عى امل�رء أوالً رعاية املصابني بجروح 
بالغ�ة، وإن كان�ت فرص�ة إنقاذه�م 
ضئيل�ة. )مع ذل�ك، عند إلق�اء نظرة 
فاحص�ة، ال ينبغ�ي أن يفاجئنا ذلك: 
املستش�فيات تفع�ل ال�يشء نفس�ه 

بالفعل مع مرىض الرسطان(.
لتجنب س�وء الفهم، أنا واقعي تماماً 
هنا؛ عى املرء أن يخطط حتى لتوفري 
أدوية تتيح امل�وت غري املؤلم للمرىض 
الذي�ن ع�ى وش�ك امل�وت لتجنيبه�م 
املعان�اة غ�ري الرضوري�ة. م�ع ذلك، 
أولويتنا األوىل يجب أال تكون التوفري، 
ب�ل تقديم املس�اعدة غ�ري املرشوطة 
ألولئك الذين يحتاجون إليها لتمكينهم 
م�ن البقاء ع�ى قيد الحي�اة، وبغض 
النظر ع�ن الكلفة. ل�ذا فإني أختلف، 
مع االحرام، مع الفيلس�وف اإليطايل 
جورجي�و أغامبني الذي يرى يف األزمة 
املس�تمرة عالم�ة ع�ى أن »مجتمعنا 
لم يعد يؤمن بأي يشء س�وى الحياة 
العاري�ة. م�ن الواض�ح أن اإليطاليني 

مستعدون للتضحية عملياً بكل يشء 
- ظروف الحي�اة الطبيعية والعالقات 
االجتماعي�ة والعمل وحتى الصداقات 
الديني�ة  واملعتق�دات  والعواط�ف 
والسياس�ية - ل�درء خط�ر اإلصاب�ة 
بامل�رض. إن البق�اء عى قي�د الحياة، 
وخط�ر فقدانه�ا، ليس�ا ش�يئاً يوحد 

الناس، بل يعميهم ويباعدهم«.
لك�ن األم�ور أكث�ر غموض�اً: فه�ي 
توحد الن�اس أيض�اً؛ فالحف�اظ عى 
مس�افة جس�دية هو إظهار االحرام 
لآلخرين، ألنن�ي قد أكون أيضاً حامالً 
للفريوس�ات. أبنائ�ي يتجّنبونني اآلن 
ألنه�م يخش�ون أن يلوّثون�ي )ما هو 
مرض لهم يمكن أن يكون مميتاً يل(.

مسؤولية شخصية
يف األي�ام األخرية، رصنا نس�مع مراراً 
وتك�راراً أن كل واح�د من�ا مس�ؤول 
القواع�د  يتب�ع  أن  وعلي�ه  ش�خصياً 
مليئ�ة  اإلع�الم  ووس�ائل  الجدي�دة. 
الذي�ن  األش�خاص  ع�ن  بالقص�ص 
أس�اؤوا الت�رف ووضعوا أنفس�هم 
واآلخري�ن يف خط�ر )دخ�ل رج�ل إىل 
متج�ر وبدأ بالس�عال، وم�ا إىل ذلك(. 
املش�كلة هن�ا ه�ي نفس�ها كما هي 
الحال مع البيئة حيث تش�دد وس�ائل 
اإلعالم مراراً وتكراراً عى مس�ؤوليتنا 

الش�خصية )هل قمت بإع�ادة تدوير 
جمي�ع الصحف املس�تخدمة، وما إىل 

ذلك(.
إن مث�ل ه�ذا الركيز عى املس�ؤولية 
الفردي�ة، كم�ا ه�و رضوري، يعم�ل 
كأيديولوجي�ة يف اللحظ�ة الت�ي تعتم 
فيه عى الس�ؤال الكبري ح�ول كيفية 
تغيري نظامنا االقتصادي واالجتماعي 
بأكمل�ه. النضال ضد كورونا ال يمكن 
خوضه إال عندم�ا يرافق مع النضال 
ض�د الغم�وض األيديولوج�ي، وأيضاً 
بصفته جزءاً من النضال اإليكولوجي 
العام. وكما قالت كيت جونز، رئيسة 
قس�م البيئ�ة والتن�وع البيولوجي يف 
انتق�ال  ف�إن  كاليفورني�ا،  جامع�ة 
األمراض م�ن الحي�وان إىل البرش هو 
»كلف�ة خفي�ة للتنمي�ة االقتصادي�ة 
البرشي�ة«. »ثمة الكثري من�ا، ويف كل 
بيئ�ة. نح�ن نقتحم أمكن�ة هادئة إىل 
حد كبري وننكشف أكثر فأكثر. ونحن 
ننش�ئ موائل تنتقل الفريوسات منها 
بس�هولة أك�رب، وم�ن ثم نفاج�أ بأن 

لدينا فريوسات جديدة«.
لذا ال يكف�ي تصميم نوع من الرعاية 
الصحي�ة العاملي�ة للب�رش، ب�ل يجب 
تضمني الطبيعة فيها؛ فالفريوس�ات 
تهاج�م كذل�ك النبات�ات الت�ي ه�ي 
مث�ل  ألطعمتن�ا،  الرئيس�ة  املص�ادر 

البطاط�ا والقم�ح والزيت�ون. علين�ا 
دائم�اً أن نض�ع يف اعتبارن�ا الصورة 
الكوني�ة للعالم ال�ذي نعيش فيه، مع 
كل املفارقات التي ينطوي عليها هذا.
عى س�بيل املث�ال، من الجي�د معرفة 
أن اإلغ�الق يف الصني بس�بب فريوس 
كورون�ا أنق�ذ أرواح�اً أكثر م�ن عدد 
القتى بس�ببه )ه�ذا إذا كان املرء يثق 
للضحايا(:  الرس�مية  باإلحصائي�ات 
يقول اقتصادي املوارد البيئية مارشال 
ب�ورك إّن ثم�ة م�ا يثب�ت العالقة بني 
نوعية الهواء السيئة والوفيات املبكرة 
املرتبط�ة بتنفس هذا اله�واء. وقال: 
م�ع وضع هذا األم�ر يف االعتبار، فإن 
سؤاالً طبيعياً، وإن كان غريباً، يطرح 
نفس�ه؛ الس�ؤال ه�و عّم�ا إذا كانت 
األرواح التي أنقذت من هذا االنخفاض 
الناج�م ع�ن االضط�راب  التل�وث  يف 
االقتصادي بسبب كوفيد-19 يتجاوز 
عدد ضحاي�ا الفريوس نفس�ه. حتى 
يف ظل االفراض�ات املحافظة للغاية، 
أعتق�د أن اإلجابة هي نع�م واضحة. 
م�ن  فق�ط  ش�هرين  يف  ق�ال:  فق�د 
انخفاض مس�تويات التل�وث، أُنقذ يف 
الصني وحدها حياة 4000 طفل دون 

سن الخامسة و73000 بالغ. 

أزمة ثالثية: طبية واقتصادية 
وعقلية

نح�ن عالق�ون يف أزمة ثالثي�ة: طبية 
)الوباء نفسه(، واقتصادية )سترضب 
بش�دة مهم�ا كان�ت نتيج�ة الوباء(، 
إضافة إىل الصحة العقلية )وجب عدم 
االستهانة بذلك(، واإلحداثيات األساس 
لحياة املاليني تتفكك، والتغيري سيؤثر 
يف كل يشء، م�ن الطريان إىل العطالت 
إىل االتصال الجسدي اليومي. علينا أن 
نتعلم أن نفكر خارج إحداثيات سوق 
األس�هم والرب�ح، وأن نجد ببس�اطة 
طريقة أخ�رى إلنتاج امل�وارد الالزمة 
وتوفريه�ا. لنفرض أن�ه عندما تعلم 
السلطات أن الرشكة تحتفظ بماليني 
األقنع�ة يف انتظ�ار اللحظة املناس�بة 
لبيعه�ا، يجب عدم مفاوضة الرشكة، 

بل يجب ببساطة مصادرتها.
ترام�ب  أن  ذك�رت  اإلع�الم  وس�ائل 
عرض مليار دوالر لرشكة »كيورفاك« 
تتخ�ذ  الت�ي  الطبية-البيولوجي�ة 
من تبنغ�ن مق�راً لها لتأم�ني اللقاح 
وزي�ر  فق�ط«.  املتح�دة  »للوالي�ات 
الصح�ة األملان�ي ينس ش�بان قال إن 
سيطرة إدارة ترامب عى الرشكة »أمر 
غري وارد. رشكة »كيورفاك« س�تطور 
لقاح�اً للعال�م ب�أرسه ولي�س لدولة 
منف�ردة«. هنا لدينا حال�ة نموذجية 
لل�راع ب�ني الهمجي�ة والحض�ارة. 

لكن كان عى ترامب أن يتذرع بالقدر 
نفس�ه بقانون اإلنتاج الدفاعي الذي 
سيس�مح للحكوم�ة بضم�ان ق�درة 
القط�اع الخ�اص ع�ى زي�ادة إنتاج 

اإلمدادات الطبية الطارئة.
يف وقت سابق من هذا األسبوع، أعلن 
ترام�ب اقراح الس�يطرة عى القطاع 
الخ�اص. وقال إن�ه س�يلجأ إىل حكم 
اتح�ادي يس�مح للحكوم�ة بتنظي�م 
القط�اع الخاص اس�تجابة للجائحة. 
وأض�اف إن�ه س�يوّقع ع�ى قان�ون 
يمنح نفسه الس�لطة لتوجيه اإلنتاج 
الصناع�ي املح�ي »يف ح�ال احتجن�ا 

إليه«.
عندما اس�تخدمت كلمة »الشيوعية« 
قبل أسبوعني، ُسِخر مني، لكن ترامب 
يعلن اآلن عن مقرحات للسيطرة عى 
القطاع الخاص؛ ه�ل يمكن للمرء أن 
يتخي�ل مثالً العنوان الصحايف الرئيس 

حتى قبل أسبوع؟
وه�ذه ليس�ت س�وى البداي�ة. يجب 
اتباع املزيد من ه�ذه التدابري، إضافة 
إىل أنه س�يكون من الرضوري تنظيم 
كان  إذا  ذاتي�اً،  املحلي�ة  املجتمع�ات 
النظ�ام الصح�ي الذي تدي�ره الدولة 
واقع�اً تح�ت ضغ�ط كب�ري. العزل�ة 
والبق�اء عى قي�د الحي�اة ال يكفيان 
فالخدم�ات  بعضن�ا،  منظ�ور  م�ن 
الكهرب�اء  مث�ل  األس�اس،  العام�ة 
والغ�ذاء وإم�دادات األدوي�ة يجب أن 
تس�تمر يف العمل. )سنحتاج قريباً إىل 
قائم�ة بأولئك الذي�ن تعافوا وأضحوا 
محصنني حيث يمكن حشدهم للعمل 

العام الطارئ(.
إنها ليست رؤية ش�يوعية طوباوية، 
رضورات  تفرضه�ا  ش�يوعية  إنه�ا 
البق�اء عى قي�د الحياة ال أكث�ر. إنها 
لألس�ف نس�خة مم�ا أطل�ق عليه يف 
االتحاد الس�وفياتي عام 1918 اس�م 

»شيوعية الحرب«.
املثل يقول: يف األزمة، فإننا اشراكيون 
جميعاً؛ حت�ى إدارة ترام�ب تتأمل يف 
شكل من أش�كال الدخل األساس ��� 
صك بمبل�غ 1000 دوالر لكل مواطن 
بالغ. سيتم إنفاق تريليونات يف انتهاك 
لكل قواعد الس�وق - لك�ن كيف وأين 
وملن؟ هل س�تكون هذه االش�راكية 
املفروضة لألغنياء )تذكر إنقاذ البنوك 
ع�ام 2008 بينما خرس ماليني الناس 
العادي�ني مدخراته�م الصغرية(؟ هل 
س�يتم اختصار الوب�اء بفصل آخر يف 
القص�ة الحزين�ة الطويلة ملا س�ّمته 
املؤلفة الكندية والناشطة االجتماعية 
نعومي كالين »رأس�مالية الكوارث«، 
أم س�ينبثق من�ه نظام عامل�ي جديد 

)أكثر تواضعاً وربما أكثر توازناً(؟

يوميات الوباءفيلم »The Platform«.. سجن حياكي جمتمع الطبقات
           أحمد خواجة

يلتزم�ون  مم�ن  كن�ت  إذا 
الف�رة  الحج�ر الصح�ي يف 
انتش�ار  بس�بب  الحالي�ة 
فريوس كورونا، فإنك لن تجد 
  The Platformأفضل من فيلم
لتمضية حوايل ساعة ونصف. 
فالفيلم املتوفر عى نيتفليكس 
باإلس�تعارات  م�يء  الي�وم 
والرموز، وت�دور أحداثه داخل 
س�جن فريد من نوعه، يحاكي 
املجتم�ع الحقيق�ي، ويتمحور 
بش�كل أس�ايس حول الجش�ع 
اس�تخدام  وإس�اءة  الب�رشي 
امل�وارد ال�ذي ي�ؤّدي إىل خلل يف 
توزي�ع الثروات، وهو األمر الذي 
يش�هده العالم اليوم يف محاربة 

وباء الكورونا.
 The« فيل�م  يف  الس�جن  يمت�ّد 
Platform« بش�كل عامودي عى 
ش�كل ب�رج عم�الق، ويتألف من 
يف 333 طبقة أو حجرة، حيث يوضع  س�جينان 

كل منه�ا. يش�ّكل تصميم الس�جن ركيزة أساس�ية 
م�ن ركائز الفيل�م، ويطلق عليه تس�مية »الحفرة«، 
نسبة للحفرة املستطيلة التي تتوّسط كل حجرة من 
الحجرات ال�333. يحصل الس�جناء عى الطعام مرّة 
 )Platform( واح�دة فقط يف النهار، من خالل منصة
متحركة عى ش�كل منضدة. يت�م تحضري الطعام يف 
حجرة فوق الس�جن تحمل الرقم صفر ويوضع عى 
املنصة، ويت�م تمرير املنضدة باتج�اه كل الحجرات 
من أعى إىل أس�فل. تس�تقر املنض�دة لدقيقتني أمام 
كل حف�رة، وهي املدة املتاحة أمام الس�جناء لتناول 
غذائهم اليوم�ي الوحيد، قبل أن تتاب�ع رحلتها نحو 

األسفل.
يس�تيقظ بطل الفيلم غورينغ )إيفان ماس�اغويه( 
ليجد نفسه يف الحجرة رقم 48. غورزينغ دخل طواعية 
إىل سجن »الحفرة« بهدف التخلص من عادة التدخني 
والحص�ول عى ديبلوم .ال يعطي الفيلم أهمية كبرية 
للحياة خارج الس�جن، بل إن مخرج الفيلم األسباني 

ير  لد غا
أوروتيا، حاول تجسيد 
الحياة العرية اليوم يف الس�جن ال�ذي صّممه. تتم 
إعادة توزيع الس�جناء ع�ى الحجرات ال��333 عند 

نهاية كل شهر.
زمي�ل غورزين�غ يف الحجرة تريماغ�ايس، والذي قام 
بتعريفه بقوانني الس�جن، محكوم ملدة س�نة بسبب 
قتل�ه أح�د املهاجرين ع�ن طريق الخط�أ، بعد رميه 
جهاز التلفاز من النافذة عى رأس�ه، ألنه غضب من 
أحد اإلعالنات. تريماغايس س�قط فريسة لإلعالنات 
املضلّل�ة املنرشة بكث�رة اليوم. يتفاج�أ غورزنغ لدى 
وصول منص�ة الطعام، أنها مق�ززة وتتضمن بقايا 
أطعم�ة. عليه أن ي�أكل فضالت الحج�رات ال�47 يف 
األعى. يقول له تريغامايس إنه محظوظ ألن 48 يعد 
رقًما ممتاًزا، مقارنة مع الحجرة 122 التي كان فيها 

يف الشهر املايض.
تمّث�ل الحجرات إًذا طبقات املجتمع. من هم يف األعى 
يحصلون عى مس�توى حياة أفض�ل )الطعام ترميز 
هن�ا(. يمكن�ك أن تبص�ق يف الطعام لت�ذل من هم يف 
الطبق�ات األدنى، لكن�ك أيًضا تأكل طعاًم�ا مجبواًل 

ببص�اق م�ن ه�م فوق�ك. يمكنك أن 
تتبول عى م�ن هم تحت، ويمكن ملن 
هم ف�وق أن يتبول�وا علي�ك. يأخذنا 
املخ�رج نحو الطبق�ات الدنيا، حيث 
يتضور املس�جونون جوًع�ا، وحيث 
علي�ك أن تقت�ل زميل�ك وتأكله لكي 
تبقى. غري�زة البقاء هي من تحكم 
الحياة يف »الحفرة«. مشاهد الدماء 
وأكل اللح�م الب�رشي، وإن أدت إىل 
نفور بعض املشاهدين من الفيلم، 
فه�ي ُتس�تخدم بكث�رة يف  للتعبري 
عن قس�اوة الحي�اة يف املجتمعات 

املعارصة.
اجتماع�ي،  ومصل�ح  كمثق�ف 
يرف�ض غورني�غ الطري�ق الت�ي 
يترف به�ا املس�اجني. الطعام 
املعد س�يكفي الجمي�ع لو أن كل 
س�جني اكتف�ى بحاجت�ه، لك�ن 
الجش�ع يف الطبقات العليا يؤدي 
لتجوي�ع الطبق�ات الدنيا. ومع 
تبدل الحج�رات، يتحول الجاني 
إىل ضحي�ة وبالعك�س. ما يحص�ل اليوم مث�اًل فيما 
يخ�ص نفاذ كمي�ات منادي�ل الحمام�ات يف أمريكا 
بس�بب جشع املس�تهلكني بس�بب تخزينهم كميات 
هائلة يف منازلهم بس�بب الكورونا، يشبه ما يحصل 
يف الطبق�ات العليا. يحاول غورني�غ ترتيب األوضاع، 
عندما يحص�ل عى الحجرة رقم 6 الت�ي تعد مرفهة 
إىل حد كبري، يطلب مع زميلته أن يقتصدوا يف الطعام 
لكي يكفي الجميع. طبًعا نزالء الحجرة 7 سريفضون 
ألنهم نجوا يف أعجوب�ة عندما كان يف الطبقات الدنيا 
وهذه فرصتهم لالنتق�ام. يحاول غورنيغ الحًقا مع 
زميل�ه بهارات ف�رض النظ�ام بالقوة، لك�ن األمور 

تنتهي بطريقة مأساوية.
يح�ّق لكل س�جني أن يخت�ار ش�يًئا واح�ًدا ليأخذه 
مع�ه إىل داخل الس�جن. يختار غورن�غ كتاب »دون 
كيخوت�ه«، ما يرمز إىل محاولة إص�الح املجتمع ولو 
بالقوة، لكن الس�يف الخشبي س�يتحطم يف النهاية، 
وسيبقى املجتمع عى ما هو عليه. الفتاة »الرسالة« 
الت�ي ُوج�دت يف الحجرة 333 س�رتفع إىل الس�ماء، 

بينما يستمر غورنينغ يف االنحدار نحو الهاوية.

           دنى غالي

ال يس�كنني الخوف البت�ة، ال أبالغ 
بالتعقي�م، أّتبع التعليم�ات حرفياً 
لق�اء تركي وش�أني، تلتقط عيني 
اإليجابي الذي انبثَق فجأة من روح 
الب�رش. ليس بال�رضورة أن يكون 
هن�اك من معنى يف م�ا نواجهه. ال 
أراه عقاباً من الله، وال انتقاماً من 
أُّمن�ا الطبيعة، وال ه�ي بالرضورة 
النهاية الحتمية للنظام الرأس�مايل 

يف الغرب.
الفداحة أقرب إىل الشهقة يف الوقت 
الذي يمّر من دون رؤية واحتضان 
ولَْمِس وش�م من نحّبهم، الذين قد 
تفصلن�ا عنهم مس�افة ال تتجاوز 
الع�رش دقائق. مقاومت�ي مقاومة 

اإليطاليني يف هذه املحنة!
بداخ�ي لّص�ة تراوده�ا رغب�ات أخ�رى، تفّك�ر يف 
رسق�ات أخ�رى وخ�وض مغام�رات أخ�رى، طاملا 
العم�ي والعقالني، ش�أن املوظف�ني الحكوميني، يف 
ش�به إجازة. بداخ�ي لّصة ت�وّد أن ت�رسح وتمرح 
طامل�ا أجه�زة اإلن�ذار معّطل�ة وق�د أُحي�ل الحرُس 
جميعه�م لحماية املستش�فيات ومعاه�د البحوث 
ومبنى الربمل�ان. بداخي لّصة، تدور وهي يف مكانها 
ترسق املُْهَمَل حالياً من الجيوب وحقائب الس�يدات 
واملعروض من بضاعٍة كاس�دة خ�ارج املحالت عى 
الرصي�ف، وال اس�تثناء لبقاي�ا الكح�ل يف العي�ون 
املغس�ولة املتعب�ة. يٌد خفيف�ة مدّرب�ة، تكبس عى 
األح�رف حت�ى أثناء الطه�ي واالس�تحمام. بداخي 
لّصة تتسلل إىل داخل أرشيف املرسح امللكي لألزياء، 
بحثاً ع�ن طقم الفالكوريا برونهيل�دا! ال تأبه وهي 
تنزل لتخالط البرش عى كوكب األرض، ما دام الدرع 

ق�د انغ�رز يف لحمه�ا، والقل�ب امت�أل حّب�اً!
ابتهال وت�رّضع من أجل أن يتغرّي ه�ذا الوقت الذي 
يس�تعبدنا. ط�رأْت الفكرة أثناء العج�ن حني قررُت 
فج�أة عم�ل فطائ�ر أوالً، ومن ثم حني ب�َدت يل تلك 

الفطائر ألول مرة يف غاية التناسق شكالً وُسمكاً!
م�ا األجدى عّي فعل�ه يف كّل هذا املتوف�ر من الوقت 
فج�أة، يب�دو وكأنه يكفي للبحث يف رّس الس�الحف 

املعّم�رة من زمن الديناصورات حت�ى يومنا هذا، يف 
اللحظ�ة الثانية أجد أن من العب�ث والجلد للذات أن 
أطرح عى نفي الس�ؤال بهذه الصيغة التي توقظ 
الهلع، فنحن ال نعرف ما الذي سيكون عليه يوم غد! 
مقف�وٌل علين�ا يف الحارض، األمس بعي�د والرضورة 
أم�ام القادم املجهول انتفت بش�أن التفكري بمعنى 
م�ا نفعل�ه واله�دف منه. قد أس�لك س�لوكاً َنزِقاً يف 
نب�ذ الح�ذر، وقد أضي�ق بكل م�ا هو موج�ود عى 
القصاص�ات م�ن وض�ع خط�ط عم�ل وديدالي�ن 
لرجمات وس�اعات رياضة، قد يج�د القلق له ثغرة 
ليتس�لل ويتمكن من إلغاء خانة الخزين االحتياطي 
للاليق�ني، فألقي بالكت�اب الذي أنا بص�دد قراءته، 
وأنتقل إىل غريه، ثم يحل النتفليكس، ثم خرب عاجل 
ليدخل مؤتمر رئيس�ة الوزراء ع�ى الخّط لطرح ما 
اس�تجّد من إج�راءات وفجأة أجدني أمام الشاش�ة 
وقد تلّبس�تني الجدية واس�تعدُت بعض القدرة عى 

الركيز.
اإلجم�اع ع�ى التحذير م�ن العزلة وط�رق كرسها 
افراضياً مادة مدرسية برأيي، استثماٌر بليد لتوفري 
بضاعة مفقودة. للكاتب مسارا البساطة والتعقيد، 
َمْس�ُك املجد من أطراف�ه، وله روزنامت�ه الخاصة، 
ومخلوقاته العجيبة، وحتى أعراسه وسط كل ذلك، 
ُمنبثق�ة من الرغبة يف أعم�اق أعماقه يف إطالة عمر 

هذا الكون، والصالة من القلب من أجل سالمته.
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بذور االستعامر انتج ثامر اسمها االستهتار
           سامي جواد كاظم

ال يمكن اب�دا فصل املادة عن املعنوي 
وتبق�ى العالقة بينهم�ا تاثري ومؤثر 
وتبقى القيادة للروح وان فصلت عن 
املادة فان املادة ال قيمة لها وال يعرف 
نتائجها لربما سلبية ولربما ايجابية 
اي باختص�ار رضب�ة ح�ظ، وحت�ى 
نتجن�ب رضب�ة الحظ نجع�ل الروح 
نتاجاته�ا  مس�تقيمة حت�ى تك�ون 

مستقيمة.
العم�ارات الط�رق الس�فن الطائرات 
الس�يارات االقمار الصناعية الزراعة 
التكنلوجيا كلها  املكائ�ن االلك�رون 
من صنع االنس�ان، وه�ذه النتاجات 
ج�اءت م�ن فك�رة غ�ري ملموس�ة، 
والفكرة تتاثر باجواء قد تكون دخيلة 
او فطري�ة، والدخيل�ة هنا يقصد بها 

الربي�ة الصالحة والربي�ة الطالحة، 
ومهم�ا يبل�غ االنس�ان م�ن علمي�ة 
ونتاجات فاالصل الربية فان تمكنت 
االنس�ان  ع�ى  املتس�لطة  االجه�زة 
وبشقيها الحس�ن والقبيح السيطرة 
عى روح االنس�ان فإنها تستطيع ان 
توجه نتاجاته وفق طبيعة سيطرتها 

عى عقل االنسان.
الس�يطرة ع�ى عق�ل االنس�ان ه�و 
جوهر وقوة االس�تخبارات االمريكية 
الت�ي ال تتوان�ى م�ن تخصيص ثالثة 
ارب�اع ميزانية امريكا لل� CIA وهذه 
املنظوم�ة االرهابي�ة رق�م واح�د يف 
العالم وبال مناف�س فإنها تعمل عى 
تحطي�م قي�م االنس�ان وجعل�ه اداة 
طيعة يف يده�ا وبعد تنفيذ مؤامراتها 
يت�م التخلص منه خوفا من ان ينزلق 
نح�و الص�الح ويفضحهم ل�ذا دائما 

تعمل االدارة االمريكية عى نرش الزنا 
م�ن جه�ة ومن جه�ة تأس�يس دور 
رعاية للقطاء وتربيتهم وفق مفاهيم 

.CIA �ال
املش�كلة يف العقول الت�ي تنقاد لهذه 
الدول�ة ومن عى ش�اكلتها من الدول 
االوربية التي تعمل جاهدة عى اخضاع 
دول العال�م الثال�ث كم�ا يس�مونهم 
ب�كل يشء لالس�تحواذ ع�ى خ�ريات 
وعقول اي بلد يستعمرونه، وصاحبة 
الخ�رة يف ه�ذا املجال ه�ي بريطانيا 
التي اس�تعمرت دول الرشق االوسط 
وص�درت ثقافته�ا االس�تعمارية اىل 
فرنس�ا وايطاليا وامري�كا وهي التي 

تدعي الثقافة والتحرر.
تمس�ك ه�ذه ال�دول بزم�ام االم�ور 
وتتالعب بمقدرات الشعوب وتستغفل 
املغفل�ن والهب�ل الذين ي�رون الغرب 

قمة يف الحض�ارة بينم�ا واقع الحال 
ه�م قم�ة يف الدناءة من حي�ث قيمة 
االنس�ان فالحض�ارة ال نعن�ي به�ا 
التطور العمران�ي وحتى هذا التطور 
العمران�ي ه�و ذر الرم�اد يف العيون 
فك�م م�ن موق�ف نبي�ل اق�دم عليه 
طغ�اة االرض أله�داف قبيح�ة تثبت 

سلطانهم.
عندما تعود ملراجعة تاريخ االستعمار 
النتائ�ج  ان  الغرب�ي والعرب�ي تج�د 
املتمخضة ع�ن هذين االس�تعمارين 
او  العرب�ي  فاالس�تعمار  مختلف�ة 
االس�المي املتمث�ل يف االندل�س جعل 
منه�ا محط انظ�ار العال�م يف الرقي 
والثقاف�ة بينم�ا االس�تعمار الغربي 
نتج عن�ه الفق�ر والتخل�ق واملجاعة 
فعى س�بيل املثال عندما اس�تعمرت 
بريطاني�ا الهند قتل�ت خالل عرشين 

سنة ) 1870 – 1
890 )21( مليون هندي بسبب املجاعة 
وبرروا ذلك بس�بب الزيادة السكانية 
بينما ل�و نتابع الزيادة الس�كانية يف 
بريطانيا خالل ) 1870_1900( بلغت 
58% بينما الزيادة يف الهند بلغت %18 
ولكن التفكري الخبيث بالتس�لط عى 
الهند وخلق طبق�ة برجوازية عميلة 
تس�يطر عى الس�وق الهندي جعلها 
تصدر للهند االقمش�ة واملنس�وجات 
وتس�تحوذ ع�ى زراع�ة الحب�وب يف 
الهن�د فيتم تصديرها لريطانيا ليزيد 
الهن�د ويجع�ل س�وقها  املجاع�ة يف 
فائض�ة باالقمش�ة الريطانية والتي 
بدورها عطلت 18% من االيدي العاملة 

يف قطاع االقمشة من الهنود .
وام�ا االس�تعمار الفرن�ي للجزائ�ر 
فال يق�ل خبثا عنهم فقد اس�تطاعوا 

االس�تحواذ عى خ�ريات الجزائر بعد 
اس�تعمارها لها بس�بب مختلق وهو 
ان الجزائ�ر طالبت فرنس�ا بتس�ديد 
ديونه�ا املس�تحقة للجزائ�ر فطل�ب 
س�فريهم يف الجزائ�ر رش�وة حت�ى 
يس�تحصل له�م ديونه�م فط�ردوه 
والنتيجة االستعمار الفرني للجزائر 
، وحت�ى جبه�ة االنق�اذ الت�ي جعلوا 
قياداتها من عمالئهم حتى يش�وهوا 
صورة االس�الم باعماله�م االجرامية 
وافكارهم الخبيثة مثال ملعالجة كثرة 
البطال�ة يف الجزائر اقرح�ت الجبهة 
فصل النس�اء م�ن الوظائ�ف لتتوفر 
ف�رص للرج�ال ، واوقع�وا الجزائر يف 
دوام�ة الدي�ون الخارجية م�ن البنك 
ال�دويل ) االرهاب امل�ايل( حتى جعلها 
تحت وطاة املستعمر الفرني وجعل 
الجزائر التي يتكلم اكثر من 65% اللغة 

العربية الفصحى بقيادة املجاهد عبد 
الق�ادر حولوها اىل بؤرة م�ن الجهل 
واالمي�ة واملتعل�م يتحدث الفرنس�ية 
وهم القلة، وكذل�ك نفس االمر حدث 
يف الجزائ�ر بخصوص القم�ح بعدما 
كانت بلد مصدر اصبح مستورد، ويف 
نف�س الوق�ت حجرت ع�ى القيادات 
الثوري�ة والعلمي�ة ملنعها م�ن قيادة 
جبهة االنق�اذ منهم االبراهيمي وابن 
باديس والُعقبي حت�ى يبقى الجزائر 

يف جهل مطبق .
والحكاي�ات كث�رية وهن�ا اس�ال من 
تغن�ى بالغ�رب كي�ف يراه�م الي�وم 
بفض�ل الس�يدة كورون�ا؟ ان ال�دول 
النامية مصطلح ابتك�ره الغرب بعد 
االستحواذ عى خرياتها وال يوجد غني 

وفقري بل يوجد سارق ومرسوق.
الحديث يطول وله بقية.

»كورونا« السجون.. هل جيعل 
أمريكا الالتينية حبيسة البيوت؟

           ماك مارجوليس

مع انتش�ار فريوس كورونا املس�تجد عر األمريكتن، يش�عر املس�ؤولون من 
املكس�يك إىل تش�ييل بالحرية بش�أن كيفية إلزام املالين بالبقاء يف املنزل. لكن 
يف اآلون�ة األخ�رية، كان هناك كاب�وس اجتماعي آخر يالح�ق الخراء الطبين 
ومس�ؤويل الصحة العام�ة حول كيفية حماية الس�جناء البال�غ عددهم 1.4 

مليون يف أمريكا الالتينية من األذى.
هن�اك أقاويل يف بعض الدوائر الحاكمة مفادها أن حماية الس�جون مش�كلة 
أقل، حيث إن السجناء معزولون بطبيعة الحال، ولن يتعن عى أحد أن يقنعهم 
بالبق�اء يف الحج�ر الصحي! وم�ن الناحية النظرية، ف�إن أي أعراض للمرض 
خلف الجدران يمكن التعرف عليها وعزل املصاب واحتواؤه بإرساله إىل زنزانة 
منفصلة. واألكثر من ذلك، أن نزالء السجون هم أقل عدداً من السكان عموماً، 
وغالبيته�م دون س�ن األربعن؛ لذا يمكن القول إنهم أق�ل عرضة للمرض من 

كبار السن.
وخلف أبراج الحراس�ة، نجد املش�هد أقل مالءمة. فالخوف من املرض الوشيك 
أفس�د بالفعل باحات السجون يف املنطقة. ففي الشهر املايض، رضبت موجة 
من أعمال الشغب وعنف العصابات وعمليات الفرار الجماعي السجون يف كل 
م�ن فنزويال والرازيل واألرجنتن واملكس�يك. ويف أحد أي�ام الغضب، مات 23 
محتجزاً وأصيب العرشات خالل الفوىض بن الفصائل املتناحرة داخل س�جن 

»ال كوديلو« يف بوجوتا، أحد السجون ال�13 التي هزتها حركات التمرد.
ويطالب الس�جناء يف ب�ريو بإجراء فح�وص. ففي 23 م�ارس املايض، تطور 
احتجاج حول الظروف الصحية يف سجن باألرجنتن إىل معركة بن العصابات، 
مما أسفر عن مقتل خمسة نزالء. ويف أماكن أخرى، يواجه السجناء إجراءات 
وقائي�ة صارمة، مث�ل منع الزائرين وإلغ�اء اإلجازات املؤقتة للس�جناء األقل 
خط�ورة. وتطال�ب جماعات حقوق اإلنس�ان بوضع املعتقلن األكر س�ناً أو 
الذين يقضون فرات عقوبة أصغر، قيد اإلقامة الجرية. واألمر الوحيد املؤكد، 
أنه إذا فش�لت الس�لطات يف كبح جماح تفيش املرض، فإن مزيداً من املشاكل 
س�يندلع. يق�ول روبرت موج�اه، محلل أمن�ي يف معهد إيجارابي: »س�جون 
املنطقة معرضة بش�كل كبري لتفيش املرض، ويمك�ن أن تلحق الخراب ببقية 

املجتمع أيضاً«.
وتعد س�جون أم�ريكا الالتينية بالفعل عال�ة عى نصف الك�رة الغربي، حيث 
إن أكث�ر من 13% من س�جناء العالم يوج�دون يف أمريكا الالتيني�ة، وعادة ما 
يكون�ون محجوزي�ن يف زنازين خالي�ة من اله�واء، حيث يختل�ط القتلة مع 
صغ�ار اللصوص. وق�د تزايد عدد ن�زالء الس�جون يف أم�ريكا الالتينية بثالثة 
أضعاف معدل تزايد الس�كان خ�الل العقد األخري. ولم تكن س�جون املنطقة، 
وهي عرضة للفرار الجماعي وأعمال الشغب وعنف العصابات الداخيل، نماذج 
لتقويم الس�لوك. ومن الس�ذاجة أن نتوقع أن تكون نماذج ملكافحة األمراض 

والوقاية منها.
وإذا كانت أفضل املستشفيات يف أمريكا الالتينية تفتقر اآلن لألرّسة ولوحدات 
الرعاية املركزة وألجهزة التنفس الصناعي.. فإن الظروف أكثر سوءاً بالنسبة 
للسجناء هناك، وهم تركيبة سكانية ال تهتم باملوارد العامة. وتتجاوز املشكلة 
حدود فنزويال، حيث يعتر ما يقرب من 19,000 مسجون يف مئات املؤسسات 
العقابية مجرد مجموعة فرعية بائس�ة من أم�ة )ومنطقة( تعاني األمراض 

املزمنة وقرارات الحياة أو املوت اليومية.
أم�ا يف الرازيل، فإن الوضع أكثر س�وءاً، مع أكثر من 813 ألف س�جن )ثالث 
أك�ر عدد من الس�جناء يف العال�م( يف مرافق ُبنيت ألكثر قلي�اًل من نصف هذا 
الع�دد. وهناك تعد أمراض نقص املناعة واإليدز ش�ائعة، بينما يتفىش الس�ل، 
ويزداد خطر إصابة النزيل بهذا املرض 30 مرة مقارنة بعامة السكان، ويظل 

مرتفعاً حتى سبع سنوات بعد اإلفراج، ما يعد خطراً عى املجتمع ككل.
ويمث�ل »كوفي�د - 19« تهديداً مختلف�اً، لكنه ليس أقل خط�ورة. ويف حن أن 
»كورون�ا« ق�د يكون أقل فتكاً م�ن بعض األمراض الفريوس�ية األخرى، فإنه 
يمك�ن أن يمزق مجتمعاً دون س�ابق إنذار. ويعتقد »خولي�و كرودا«، الباحث 
يف صحة الس�جناء يف مؤسس�ة »أوزوالدو كروز« الرازيلية، أن�ه نظراً للنزالء 
األصغر سناً خلف القضبان، قد ال تكون الوفيات الناجمة عن تفيش املرض يف 
نهاي�ة املطاف ضخمة: فحوايل 168 حالة وفاة يف الس�جن، إذا اتبعت الرازيل 
النم�ط يف إيطاليا بالنس�بة ألولئك الذين تراوح أعمارهم ب�ن 20 و40 عاماً، 
أو نح�و 1,008 إذا اتبعت معدل الوفيات يف الصن للفئة العمرية نفس�ها. ويف 
كلت�ا الحالتن، وفقاً لكرودا »هناك احتمال لح�دوث عدد ضخم من اإلصابات 
يف مؤسس�ات تعاني نقص املياه وس�وء النظافة، وحيث إمكانات الس�يطرة 
ع�ى املرض وتوفري الع�زل الصحي، محدودة بالفعل. ورغ�م قلة خطورة هذا 

التفيش، ال يزال بإمكاننا رؤية الكثري من املعاناة واملوت«.
وتتدافع الس�لطات، وإن كان بشكل متأخر، الستباق األزمة. وتعلم الحكومة 
يف س�اوباولو التي ترشف عى نحو 235 ألف سجن، أكثر من فرنسا وإيطاليا 
مجتمعت�ن، املخاط�ر املحدق�ة بالب�الد. وتش�مل بروتوكوالت الس�المة عزل 
الس�جناء املس�نن، ومنح إجازة للحراس والعاملن يف النظام الجنائي من هم 

أكر سناً، وفحص السجناء الجدد.
بيد أن هناك الكثري مما يتعن القيام به، بدءاً من فحص جميع نزالء السجون. 
وأح�د هذه اإلج�راءات الجريئة، وإن كان مثرياً للجدل، س�يكون منع العدوى 
عن طريق إطالق رساح العرشات من مرتكبي الجرائم البسيطة ووضعهم قيد 
اإلقامة الجرية. وإذا فش�ل صناع السياس�ة يف الترصف بش�كل حاسم، فإن 
أولئك الذين يقفون خلف القضبان لن يكونوا عرضة ل�»كورونا« فحس�ب، بل 
سيخاطرون أيضاً بترسيع أكر أزمة يف أمريكا الالتينية، وبالتايل جعل الجميع 

سجناء يف منازلهم.

االنتخابات يف زمن كورونا

األزمات الكربى والتكافل االجتامعي

           بيتر جراير

ب�ات م�ن الواض�ح اآلن أن أزم�ة كورونا قد 
قلبت انتخابات 2020 بالكامل. ال أتحدث عن 
السياس�ة، رغم أن هذه أيضاً تم التش�ويش 
املؤتم�رات،  نوفم�ر،  ع�ن  وإنم�ا  عليه�ا، 
وجمع األم�وال، والقيام بالحم�الت، وباقي 
لوجيس�تيات التصويت. وقد أوضح هذا جو 
بايدن، الثالثاء املايض، عندما ش�كك فيما إذا 
كان »الديمقراطيون« س�يعقدون مؤتمرهم 
ال�ذي ينتظم كل أربع س�نوات يف ميلواكي يف 
شهر يوليو. هل سيجتمع كل هؤالء الناس يف 

ساحة، يرتدون قبعات العم سام ويهتفون؟ 
قال بايدن لراين ويليامز من شبكة »إم إس 

إن بي يس«: »من الصعب تصور ذلك«.
وم�ن األس�هل قلي�اًل تخي�ل انعق�اد املؤتمر 
»الجمهوري« يف شارلوت يف شهر أغسطس، 
ألنه غري مقرر االنعقاد أصال. والرئيس ترامب 
يحب الفرقعة البرصية لحشد صاخب كبري. 
لك�ن ماذا عن حش�وده؟ ربما لن تكون قبل 
منتصف الصيف، حت�ى تصبح فكرة جيدة. 
ويب�دو أن القي�ام بالدعاي�ة االنتخابية عر 

االتصال املبارش بالناخبن غري وارد حالياً.
ومن املمكن استخدام برنامج زووم، والقيام 

بالدعاي�ة االنتخابي�ة االفراضية، مع وجود 
مرش�ح عى الشاش�ة يس�تضيف »حشداً« 
مجتمع�اً ح�ول أجه�زة ال�الب ت�وب! لق�د 
قام�ت حملة باي�دن بالفع�ل بتحويل بعض 
االجتماعات املقرر عقدها مسبقاً إىل أحداث 
افراضي�ة. وهكذا س�يكون األمر بالنس�بة 

للمرشحن يف االنتخابات األقل أهمية.
إن التكنولوجي�ا رخيصة، وتريح من متاعب 
الس�فر. وقد تستمر إدارة الحمالت افراضياً 
حتى بعد انحسار الوباء. ويف وقت سابق من 
هذا الش�هر، قال »ريك ويلسون«، مستشار 
الح�زب الجمه�وري لش�بكة »إن ب�ي يس«: 

»ربما ترى كيف يبدو املستقبل«.
وبالنس�بة للتصوي�ت، فق�د تأثر ه�و كذلك 
بالفع�ل، حيث قام�ت 14 والية ع�ى األقل، 
باإلضافة إىل بورتوريكو، بتأجيل االنتخابات 
التمهيدية. ومن املمكن جداً أن تسمح املزيُد 
من الواليات يف األشهر القادمة لعدد أكر من 
الناخبن باختي�ار االقراع عن طريق الريد. 
كما يمكن إطالة فرة التصويت أو تش�جيع 
التصويت املبكر، مما يسمح بتباعد صفوف 
الناخب�ن أو تقصريه�ا يف االنتخاب�ات التي 
كان متوق�ع أن يحطم اإلقب�ال عليها الرقم 

القيايس.

           نصير فليح

يف ظروف األزمات، كالتي نعيشها يف وقتنا 
الح�ايل، تتغري إيقاعات الحي�اة والكثريمن 
التفاصي�ل فيها، يع�ود الن�اس إىل األرض 
األوىل الت�ي نش�ؤوا عليه�ا، بمعن�ى أنه�م 
يعودون إىل التفكر، بش�كل أو آخر، بأسس 
الحياة التي كانوا يعيشونها كّل يوم دونما 

تمّعن كبري عادة بأسئلة الحياة واملوت. 
للمصائب نكباتها، فق�دان األحبة، معاناة 
امل�رىض، القل�ق والخ�وف، ولك�ن هن�اك 
بعض الجوانب تب�دو كأّنها تفيد ولو قليال 
يف لج�م دوافع اإلنس�ان األناني�ة املألوفة، 
فتظهر بع�ض الحاالت من قبي�ل التكافل 
أو  الخالف�ات  بع�ض  نب�ذ  االجتماع�ي، 
الرصاع�ات جانب�ا، العمل ع�ى يشء نافع 
يخص كل إنسان بغض النظر عن عقيدته 

وحضارته وثقافته وعمره.
هذه الدروس لها فائدتها أيضا، وما نالحظه 
من بعض جوان�ب التكافل االجتماعي بن 
الناس والدول، بما يف ذلك يف مجتمعنا الذي 

نعيش فيه، تبعث ش�يئا من أمل يف أن يغرّي 
هذا م�ن النفوس باتجاه مزي�د من الخري 
واإلنس�انية والتفّهم. ولكن علينا أاّل ننىس 
وجهاً آخَر مهماً من وجوه األزمات الكرى 
عر التاريخ، وهو أّن الدروس التي تستقى 
منه�ا كث�ريا م�ا تك�ون مؤقت�ة، ال يلب�ث 
بعدها الب�رش من الع�ودة إىل ديدنهم الذي 
س�اروا فيه عر التاريخ. كما أّن بعضهم ال 
يتح�ّول يف زمن األزمات باتج�اه مزيد من 
القيم اإلنس�انية، بالعكس، ق�د يتحول إىل 
مستغل لألزمات بشكل أو آخر، عى صيغة 
احتكار املواد الرضورية للناس، واملضاربة 
بأس�عارها، وما ش�ابه. وحتى بن الدول، 
نرى يف الوقت الذي بادرت فيه بعض الدول 
إىل نب�ذ بعض خالفاتها جانب�ا، مؤقتا عى 
األق�ل، فإّن بعضها حاول، بش�كل أو آخر، 
أن يس�تفيد من األزم�ة اقتصاديا، وبنزوع 

ضيق األفق شديد األنانية.
يف  أحيان�ا  نراه�ا  بتن�ا  جميل�ة  مظاه�ر 
املجتم�ع، أو ع�ى شاش�ات التلفزي�ون أو 
التواصل االجتماعي، م�ن مبادرة بعضهم 

إىل تأمن االحتياجات األساسية للمعوزين 
إّن لحظ�ات كه�ذه، ع�ى رغ�م  مجان�ا. 
بس�اطتها الظاهرية، قد يك�ون لها معنى 
مهم يف نفس اإلنس�ان، فاملب�ادر إىل ذلك ال 
ب�ّد أن يكون قد توقف ليفكر يف أّن ما اعتاد 
عليه من الس�عي للرب�ح األقىص، ليس هو 
كل يشء يف ه�ذا العال�م. وه�ذه بحّد ذاتها 
إضاءة ولو مؤقتة قد تفتح مزيدا من النور 

يف النفس.
بع�ض املمارس�ات الت�ي تتول�د يف ف�رات 
األزم�ات الك�رى من ه�ذا الن�وع، تتحول 
بمرور الزمن، ال س�ّيما يف الدول املس�تقرة 
الت�ي لديه�ا رصي�د كاف م�ن االس�تقرار 
والراكم والتماسك االجتماعي والسيايس، 
إىل أعراف وتقاليد جديدة، تنخرط يف نسيج 
عاداته�ا اإلنس�انية. ولك�ن يصعب تصور 
ه�ذا، م�ع األس�ف، يف ال�دول الت�ي تعيش 
نزاعات عنيفة، والتي ترضب فيها الفوىض 
أطنابه�ا، ذل�ك أّن األرضي�ة نفس�ها التي 
تعيش عليها هذه ال�دول، هي أرضية غري 
مس�تقرة، ال تس�مح براكم قي�م ومعايري 

وممارسات بشكل يجعل من استمراريتها 
أمراً ممكناً.

وهن�ا نقف أيضا مع املش�كلة الكرى التي 
تعاني منها بالدنا، وهي مش�كلة الفس�اد 
والتده�ور الخدمي واملعي�يش، فهل يمكن، 
بع�د انقضاء ه�ذه الظروف االس�تثنائية، 
أن تع�ود األم�ور ثاني�ة إىل ذل�ك التش�بث 
الضيق باملصالح حتى ولو عى حساب كل 
املجتم�ع ومعانات�ه؟ هذا ممك�ن بالطبع، 
ب�ل لعل�ه أكثر احتم�اال. ولكن مّم�ا يبعث 
شيئا من التفاؤل، ولو قليال، أّن مخاضات 
التغي�ري الس�يايس واالجتماع�ي يف الب�الد 
ق�د ب�دأت أصال منذ م�دة، وزع�زت الكثري 
م�ن منطق الطبق�ة السياس�ية، وأوصلت 
رس�الة إليها بأّن الوض�ع ال يمكن أن يظّل 
عى هذه الحال، وكل هذا يجعل من الزمن 
الذي س�وف يأتي، أي زمن ما بعد كورونا، 
مرحل�ة تتطلب حدوث تغي�ريات يف العمق، 
بع�د كل املعان�اة اإلضافي�ة الت�ي أضافها 
الوب�اء إىل املعان�اة املعيش�ية واالقتصادية 

التي أثقلت كاهل الناس طويال.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

 ي�وم جيد ملب�ارشة مفاوضات مهم�ة أو لعقد 
لقاء والتوصل إىل اتفاق، تدعمك األقدار ولو أنك 
ما زلت تعيش صخبا يف حياتك املهنية ، قد تجد 
نفسك يف مأزق مفاجئ بس�بب عدائتيك تجاه 

الرشيك، وهذا قد يدفعه إىل الحسم رسيعا

يعاكس�ك القمر من برج االس�د فيب�دو االرتباك 
واضحاً يف ترصفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً 
لتحق�ق أهدافك،  اذا لم تك�ن مرتاحاً لترصفات 
الرشيك، س�ارع إىل مصارحته قبل فوات األوان،  
اس�تقد من العطلة الس�نوية لالنطالق يف رحلة 

استجمام أو يف سفر إىل إحدى الجزر

عاطفًي�ا: ح�اول أن تتقرب م�ن الحبيب حتى 
تن�ول الس�عادة، وال تن�ى أن االعرتاف س�يد 
األدل�ة فهو يقربك من الغاية التى تريدها وهي 
االرتب�اط بهذا الحبيب.  مهنًيا: لدى مواليد برج 
الج�وزاء أف�كار مبدعة وخالقه يس�تطيع من 

خاللها تحويل بوصلة العمل إىل نجاح

يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة، 
وأخبار تخّص أحد األش�خاص الذي يشغل مركزاً 
مهّم�اً، فيؤثر األمر في�ك ، تعيش يوم�ا عاطفيا 
بامتي�از يجعلك تبحث عن املتعة واللهو والجمال 
والتناغ�م، لكن عليك الحذر ممن يحاولون تعكري 

أجوائك الرائعة وأوقاتك السعيدة

يبدأ هذا اليوم واعداً جداً، ويحمل إليك خرباً جيداً 
وأحالماً ولقاءات استثنائية ، ال تقحم نفسك يف 
مش�اكل مع الرشيك، وهو يلجأ إليك طالباً منك 
الوقوف إىل جانبه،  تتحس�ن أوضاعك الصحية 
وتبرش ب�أن كل ما تعرضت له من أمراض كان 

بسبب األعصاب

بالرغ�م م�ن وجود القم�ر يف معاكس�ة برجك 
من االس�د اال ان�ك تحاول ان تعط�ي أفضل ما 
لدي�ك ألّن الظروف تخترب قدرات�ك وهي ال تريد 
إضعافك! ال تس�مح للمعنويات بالرتاجع حّتى 
لو ش�عرت بتعب أو بإعياء،  محاوالت الرشيك 

لفرض رأيه عليك، لن تساعد يف حل األمور

لقاء عمل يك�ون ناجحاً ج�داً ويعطيك فرصة 
كنت بانتظارها منذ زمن لتنفيذ أحد مشاريعك 
، ربم�ا يتعلّق بك بعضهم ويالحقونك، بحيث ال 
تجد متنّفس�اً لك وتحاول الهرب، يف حني تهتم 
بأش�خاص آخري�ن يختف�ون عن األنظ�ار أو 

يتحّفظون

ترت�اح عاطفي�ا وعائليا مع انتق�ال الزهرة اىل 
الح�وت وتحصل تضامن م�ن قبل الحبيب كما 
عىل معلومات مفيدة، تدقق يف بعض التفاصيل، 
وقد تعود لتقّص بعض الحقائق، وتقود مسرية 
ناجح�ة وترفع إىل األعىل ، إتبع قلبك وحدس�ك 

ووحيك، القلب ميلء بجديد هذا اليوم

انتق�ال الزه�رة اىل الح�وت اىل مواجه�ة برجك 
وانتقال القمر اىل العذراء اىل مواجهة مع برجك 
ايضا يتحدث عن نقاش�ات حامية و رصاعات 
وخالف�ات، علي�ك أن تصغ�ي إىل وجه�ات نظر 
اآلخري�ن ، ق�م بواجبات�ك تج�اه الرشي�ك عىل 

الصعيد العاطفي واالجتماعي

املثل�ث الفلكي الرتابي يخدم مصالحك ويجعلك 
تقتحم الس�احات، فالوقت غري مناسب للرتدد 
والحس�ابات والتكهن�ات واالفرتاض�ات، لكنه 
يم�يل علي�ك رضورة العمل والتنفي�ذ الرسيع ، 
يوم مناس�ب للقي�ام بعمل يتطل�ب تعاوناً مع 

الرشيك

الخوف قد يكون يف معظ�م األحيان مجرّد وهم، 
وذل�ك يدفعك حتماً إىل الرتدد، فحاول أن تتخطى 
ذلك ببعض الصرب واإليمان،  تجمعك املصادفات 
برشيك قديم، وهذا قد يعود بك بالذاكرة إىل املايض 
وتفرح كثرياً ، حافظ عىل واقعيتك وابحث وضعاً 

صحياً بطريقة ذكية وحكيمة ومنطقية

يساهم الحظ وكوكب الزهرة كوكب الحب الذي 
يدخل برجك يف إعطائك فرصة ثمينة لتحس�ني 
مواهب�ك وتطويرها، تبدأ اتخاذ بعض القرارات 
الحاس�مة وربما تقرر صقل مواهبك أمالً منك 

الحقاً ، طريقة التعبري التي تعتمدها أخرياً.

العذراء

احلوت

فوائد البصل األمحر
يعت�رب البص�ل واح�د م�ن أكث�ر أنواع 
الخرضاوات ش�هرة حول العالم، وهو 
محب�وب ج�ًدا من قب�ل البالغ�ني، فما 

تعرف عن فوائد البصل األحمر؟
يحتوي البصل األحمر عىل مستويات 
أعىل من مضادات األكسدة املختلفة 
مقارن�ة باألنواع األخرى من البصل 
باإلضاف�ة إىل الكربي�ت، وهذا يعني 
أن ل�ه العديد من الفوائ�د الصحية 

املختلفة، إليك التفاصيل:
اإلصاب�ة  خط�ر  خف�ض   -1

بااللتهابات

من أهم فوائد البصل األحمر أنه يساعد 
يف خفض خط�ر اإلصاب�ة بااللتهابات 
بس�بب  وذل�ك  الجس�م  يف  املختلف�ة 

احتواءه عىل مضادات األكسدة.
حي�ث تعم�ل مض�ادات األكس�دة عىل 
حماي�ة الجس�م والخاليا م�ن اإلصابة 

باألنواع املختلفة من االلتهابات.
مس�تويات  م�ن  التقلي�ل   -2

الكوليسرتول املرتفعة
يساعد إدراج البصل األحمر ضمن 
النظ�ام الغذائ�ي الخ�اص ب�ك يف 
خفض مس�تويات الكوليس�رتول 

املرتفعة.
الت�ي  الكربي�ت  مركب�ات  أن  إذ 
يحتوي عليها البصل تلعب دوًرا يف 

خفض الكوليسرتول اليسء والدهون 
الثالثية، إضافة إىل تعزيز مس�تويات 

الكوليسرتول الجيد.
3- تعزي�ز مس�تويات كري�ات ال�دم 

الحمراء
تن�اول البصل من ش�أنه أن يس�اهم 
يف تحس�ني عملية انت�اج كريات الدم 
الحمراء الس�ليمة يف الجس�م، بالتايل 

تعزيز مستوياتها.
أن يحس�ن  األم�ر م�ن ش�أنه  ه�ذا 
م�ن ج�ودة اس�تخدام األكس�جني يف 

الجسم.

أعراض يتجاهلها اإلنسان 
تنذر بأزمة قلبية

ع�ن  أملان�ي  طب�ي  تقري�ر  كش�ف 
تصي�ب  األع�راض  م�ن  مجموع�ة 
اإلنس�ان تب�دو بس�يطة، لكنها تعد 
قلبي�ة  نوب�ة  ع�ن  خط�را  م�ؤرشا 
وشيكة قد تصيب الشخص.وأوضح 
Focus.« التقرير ال�ذي نرشه موقع

de« نقال ع�ن مجموعة من األطباء 
األملان، أن ش�عور الش�خص بألم يف 
عضلة الس�اق خالل امل�ي، وكذلك 
الشعور باأللم حول األصابع يف حالة 
االس�تلقاء واالختفاء عن�د الوقوف، 
كله�ا دالئل عىل الته�اب باطنة أحد 
الرشايني، أو تصلب رشايني األطراف 
الس�فىل، وهو ما ينذر بحدوث نوبة 

قلبية.وحذر األطباء من تجاهل تلك 
األع�راض، وطالبوا باإلرساع بإجراء 
فحوص للقل�ب واألوعي�ة الدموية.
ووفق�ا لدوريات طبي�ة، فإن النوبة 
القلبي�ة تحدث عندم�ا تمنع جلطة 
دموي�ة تدفق ال�دم يف الرشيان الذي 
يوص�ل ال�دم إىل ج�زء م�ن عضل�ة 
القل�ب، الفتة إىل أن أب�رز أعراضها: 
أو  باالحتق�ان  الش�عور  الضغ�ط، 
الضغ�ط يف مرك�ز الص�در، أو أل�م 
ينت�رش إىل ما غري الصدر، إىل الكتف، 
الذراع، الظه�ر، كذلك األلم املتواصل 
يف الجزء العل�وي من البطن، وضيق 

التنفس، والتعّرق.

افتح باب سيارتك هباتفك
أصدرت رشكة أبل النس�خة التجريبية 
الجدي�د،  التش�غيل  نظ�ام  م�ن  األوىل 
ويب�دو أن لديه�ا ميزة »غ�ري معلنة«، 
قد تتيح للمس�تخدم فتح قفل السيارة 
وب�دء تش�غيلها باس�تخدام الهاتف أو 
س�اعة أبل.ويش�مل اإلصدار التجريبي 
»iOS 13.4« واجه�ة برمج�ة لتطبيق 
»CarKey« الجديد، وهو يعني »مفتاح 
 9to5Mac ملوق�ع  وفق�ا  الس�يارة«، 
املختص بمنتجات أبل.وسيتيح التطبيق 

فتح قفل باب السيارة، باستخدام هاتف 
آيفون أو س�اعة أبل، من دون استخدام 
املفت�اح إطالقا.وس�تعمل الخاصية مع 
الس�يارات الحديثة التي تشمل أنظمتها 

خاصية »إن أف يس«، التي تتيح مشاركة 
والس�يارات. الهوات�ف  ب�ني  البيان�ات 
وقال املوقع إن املفتاح الرقمي س�يكون 
موج�ودا يف تطبيق Wallet، أو املحفظة، 
الخ�اص بجه�از آيفون، كما يس�تطيع 

املس�تخدم مش�اركة مفتاح الس�يارة 
الرقمي عرب ه�ذا التطبي�ق، مع جهاز 
أبل لشخص آخر.وتتيح بعض رشكات 
اس�تخدام  بالفع�ل  الي�وم  الس�يارات 
الهات�ف كمفت�اح س�يارة رقم�ي من 
خ�الل تطبيقاتها، لكنها تفرض بعض 
القيود خالل العملية.فرشكة هيونداي 
الكوري�ة لديها تطبيق مفت�اح رقمي، 
لكن�ه يعم�ل فق�ط لهوات�ف أندرويد، 
ويعمل فقط مع س�يارات سوناتا لعام 
2020.لذل�ك ق�د تأت�ي رشكة أب�ل بحل 
جديد، سيسمح لعدد أكرب من الناس من 
الدخول لسياراتهم عرب الهاتف، يف نهاية 

متوقعة ملفتاح السيارة الكالسيكي.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2 رشيحة

توست أسمر
2 بيضة

1 معلقة كبرية زيت
ملح

فلفل أسود
خطوات التحضري:

يتم قطع منتصف التوست بقطاعة دائرية.
يوض�ع الزي�ت يف مق�الة غ�ري قابل�ة لإللتصاق ع�ىل نار هادئ�ة حتى 

يسخن.
يوضع التوست يف املقالة، ويوضع البيض يف املنتصف.

يغطى، ويرتك ملدة دقيقتني وحتى ينضج البيض.
يتبل بامللح والفلفل االسود، ثم يرفع من عىل النار.

يوضع يف الطبق، ويقدم ساخن مع السلطة.

التوست بالبيض للدايت

؟؟هل تعلم
الهرمون�ات  أن  تعل�م  ه�ل 
م�ا ه�ي إال اف�رازات للغدد 

الصماء.
ه�ل تعل�م أن عظم�ة األذن 
هي أصغ�ر عضمة موجودة 

يف جسدك.
ه�ل تعل�م أن أخ�ف عنرص 
ه�و  ال�وزن  حي�ث  م�ن 

الهيدروجني.
هل تعل�م أن ال يوجد يف املاء 

أي سعرات حرارية.
هل تعل�م أن متوس�ط عدد 
النبضات للقل�ب البرشي يف 

اليوم يبلغ 100 ألف نبضة.
ه�ل تعل�م أن القل�ب يحرك 
ال�دم يف الجس�م بمع�دل قد 
يصل خالل الي�وم إىل 7200 

لرت.
ه�ل تعل�م أن الش�مس هي 

أقرب نجم لكوكب األرض.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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كورونا ينثر اليأس حول أحالم كبار الربيمريليج
             المستقبل العراقي/ متابعة

خس�ائر مالي�ة بالجمل�ة بانتظ�ار أندي�ة 
ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از هذا املوس�م، 
بس�بب توقف النشاط جراء تفيش فريوس 
كورونا املس�تجد.وكان الرئي�س التنفيذي 
للربيمريليج، ريتشارد ماسرتز، قد أكد »أن 
الدوري سيخرس ما ال يقل عن مليار جنيه 

إسرتليني يف حال عدم إكمال املوسم«.
وفصل�ت صحيف�ة دي�ي مي�ل الربيطانية 
الخس�ائر الت�ي يمك�ن أن تلح�ق باألندية 
ح�ال  يف  الربيمريلي�ج،  يف  الك�ربى   6 ال�� 
إلغ�اء املوس�م، مش�رية إىل أن مانشس�رت 

يونايتد ربما يخرس 48 مليون جنيه إس�رتليني من 
حقوق البث.أما مانشس�رت س�يتي فسيخرس 53.6 
ملي�ون جنيه إس�رتليني، وليفرب�ول )55.2 مليون 
إس�رتليني(، وتش�يليس )49.4 مليون إس�رتليني(، 

وتوتنهام )41.9 مليون إسرتليني لتوتنهام(.
وأخريًا ستبلغ حصة آرسنال من الخسائر 40 مليون 
إس�رتليني، وفقا للصحيفة.أمام الخس�ائر املقدرة 

وفقا لعوائد املباريات، فجاءت كالتايل:

إس�رتليني(،  ملي�ون   17.6( يونايت�د  مانشس�رت 
وليفرب�ول  إس�رتليني(،  ملي�ون   13.9( والس�يتي 

)13.6 مليون إسرتليني(.
ثم تش�يليس )10.9 ملي�ون إس�رتليني(، وتوتنهام 
)16.8 مليون إس�رتليني(، وآرس�نال )15.4 مليون 

إسرتليني(.
م�ع احتس�اب الخس�ائر التجاري�ة أيًضا، س�تصل 
خسائر يونايتد إىل )116.4 مليون جنيه إسرتليني(، 
مقابل)109.3 مليون إسرتليني( للسيتي، و)102.6 

مليون إسرتليني( لليفربول.
ثم )91 مليون إسرتليني( لتشيليس، و)83 

إس�رتليني(  مليون 
 ، م تنه�ا لتو

و)74.8 مليون 
 ) ليني س�رت إ

آلرسنال.
تقت�ر  ول�ن 

املالية  الخسائر 
إلغاء املوسم  عىل 

فقط، ولكن ستقع 
أيض�ا، ولكن بش�كل 

ح�ال  يف  أق�ل، 
استكماله دون جماهري.

مشهد ضبابي
الخس�ائر  تلك  وتأتي 
صع�ب  وق�ت  يف 
للغاية يف ظل حاجة 
األندية  م�ن  كث�ري 
لدعم صفوفها بعد 
معاناتها يف املوسم 

الحايل، عىل غرار مانشسرت سيتي الذي كان يخطط 
لتعزي�ز دفاعه بعد رحيل كومباني، واإلصابات التي 
لحقت بستونز، والبورتي، كما أنه يحتاج لتعويض 
ديفيد س�يلفا الذي س�ريحل بنهاية عقده، الصيف 
املقبل.وبات موقف الس�يتي أكثر تعقيدا خاصة أنه 
ما يزال تحت عقوبة االتحاد األوروبي، بعد أن تسببت 
أزمة كورونا يف تأجيل استئنافه ضد عقوبة اإليقاف 
عامني من املشاركة يف دوري أبطال أوروبا وتغريمه 
30 مليون يورو.الحال نفسه سيتكرر مع توتنهام، 
حيث وج�د جوزيه مورينيو، مدرب الفريق نفس�ه 
يف ورطة بعد إصابة نجومه هاري كني وس�ون 
هيونج مني، يف غياب البدائل املناسبة، 
وكان يتطل�ع لتدعي�م هجوم�ه يف 
الصيف.أم�ا آرس�نال ال�ذي يقدم 
واحد من أسوأ مواسمه يف األلفية 
الجديدة، فيحتاج تقريًبا للتدعيم 
يحت�اج  وكان  الخط�وط،  كل  يف 
لألم�وال بش�دة، ألنه ب�ات قريًبا 
للغاي�ة م�ن وداع املنافس�ة ع�ىل 
حج�ز أحد مقاع�د دوري األبطال 

للموسم املقبل.

االهيل املرصي يسعى للتعاقد 
مع نجم منتخبنا الوطني

             المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى نادي االهي امل�ري، للتعاقد مع 
نجم منتخبنا الوطني ونادي الرشطة.

وذك�رت قن�اة ال�كاس الرياضي�ة نق�ًا 
ع�ن مص�در، إن »ن�ادي األه�ي املري 
يرغ�ب بالتعاقد مع ال�دويل العراقي عاء 

مهاوي«.

مالديني يتعاىف 
من كورونا

سان جريمان يرسم خطة 
جديدة لإليقاع بمبايب

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تطورات جيدة بشأن 
الحال�ة الصحية ألس�طورة ميان، املدير التقن�ي للنادي، 

باولو مالديني.
وكان مالدين�ي ونجل�ه دانيال قد أصيب�ا بفريوس كورونا 
يف 21 مارس/ آذار املايض، قبل أن يتعاىف األخري األس�بوع 

املايض.
وذكرت صحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت«، أن دانيال أكد 
األس�بوع املايض أنه لم يعد يظهر عليه أي أعراض، ليعلن 

تعافيه من الفريوس املستجد.
وأضاف�ت أن مالدين�ي أيًضا ق�د تعاىف بش�كل كامل وعاد 

الستئناف مهامه مع الروسونريي بشكل طبيعي.
ولفتت إىل أنه رغم ك�ون مالديني هو املدير التقني مليان، 
إال أن مستقبله من املتوقع أن يكون بعيًدا عن سان سريو، 

يف ظل اقرتابه من الرحيل عن الروسونريي.

نيامر خيتار أبرز مخس حلظات يف موسمه مع باريس

هدف برشلونة حتت أعني كلوب

              المستقبل العراقي/ متابعة

اختار نيمار جونيور نجم باريس س�ان 
جريم�ان الفرن�يس أب�رز 5 لحظات مع 
فريقه باملوسم الجاري، قبل توقفه منذ 
منتص�ف م�ارس/ آذار املايض بس�بب 

فريوس كورونا.
وح�دد نيم�ار اختيارات�ه عرب حس�ابه 
عىل إنس�تجرام، أولها هدف�ه من ركلة 
مقصية يف مرمى سرتاس�بورج يوم 14 
س�بتمرب/ أيل�ول، يف أول ظه�ور لاعب 
الربازيي بعد تعثر مفاوضات انتقاله إىل 

برشلونة.
وبع�د 8 أيام س�جل أيضا نيم�ار هدف 
الف�وز لب�ي إس ج�ي يف مرم�ى أوملبيك 

ليون بجولة جديدة من الليج 1.
ومنذ بداية الع�ام الجاري 2020، عاش 
أوله�ا  ينس�اها،  ال  3 لحظ�ات  نيم�ار 
احتفال�ه بهدف يف مرم�ى ليل من ركلة 
جزاء باإلشارة للسماء ترحما عىل وفاة 
نجم السلة األمريكي كوبي براينت، حيث 
علم الاعب بالنبأ بني شوطي اللقاء. أما 
ثان�ي اللحظات بالعام الجاري، فتمثلت 
يف مس�اهمة النج�م الربازي�ي يف الفوز 
الكاسح عىل أوملبيك ليون 5-1، والتأهل 

لنهائي كأس فرنسا.
وأخ�ريا التأه�ل ل�دور الثماني�ة لدوري 
أبط�ال أوروب�ا عىل حس�اب بوروس�يا 
دورتمون�د رغ�م إقام�ة لق�اء اإلياب يف 

ملعب حديقة األمراء دون جمهور.
م�ع  »االحتف�ال  ق�ال:  نيم�ار  أن  إال 
أس�وار  خ�ارج  الباريس�ية  الجماه�ري 

امللعب كانت لحظة ال تنىس، إنها ذكرى 
رائعة«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يتأهب ليفربول للدخول يف منافس�ة رشسة مع برشلونة عىل 
إح�دى الصفقات املهمة اس�تعداد للموس�م املقبل.وبحس�ب 
صحيفة »إكسربيس« الربيطانية فإن هذه الصفقة التي تعد 

م�ن أولويات يورجن كلوب، مدرب ليفرب�ول، تتمثل يف مدافع 
أشبيلية دييجو كارلوس.وأشارت إىل أن كلوب يرى أن كارلوس 
هو األنسب لتشكيل ثنائية دفاعية قوية مع الهولندي فريجيل 
فان دايك.وارتبط اس�م كارلوس باالنتقال إىل برش�لونة ضمن 
صفقة إيفان راكيتيتش، بس�بب صعوبة دفع إش�بيلية قيمة 

انتقال العب الوس�ط الكروات�ي كاملة.ويملك كارلوس رشًطا 
جزائًي�ا يف عقده بقيمة 70 ملي�ون يورو، إال أن كلوب لن يجد 
مش�كلة يف ه�ذا األم�ر، خاصة بعدم�ا أثبت فان داي�ك كفاءة 

انضم  بعدما  لليفربول مقابل 85 كبرية، 
مليون يورو.

سولسكاير واثق من قوة اليونايتد يف املريكاتو املقبل
              المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب أويل جونار سولس�كاير، مدرب مانشس�رت يونايتد، 
ع�ن ثقته يف قدرة ناديه عىل إنجاز مهمته يف االنتقاالت، عند 

عودة النشاط من جديد.
ومع توقف النش�اط الحايل بس�بب تفيش ف�ريوس كورونا، 
وع�دم تحديد تاري�خ واضح الس�تئناف املباريات، تس�تغل 

األندية فرتة التوقف لتحديد أهدافها يف االنتقاالت املقبلة.
وبالنظ�ر إىل مانشس�رت يونايت�د، اع�رتف سولس�كاير بأن 
الن�ادي ال ي�زال يخطط لانتق�االت، معرًبا ع�ن ثقته يف أنه  

سينافس بقوة يف السوق بسبب قوته االقتصادية.
وق�ال سولس�كاير بحس�ب م�ا نقل�ت ش�بكة »س�كاي 
س�بورتس«: »كرة القدم س�تعود إىل طبيعتها يف مرحلة ما، 

ومن املهم للغاية االستعداد لذلك«.

وأض�اف: »نرغ�ب يف أن نك�ون األفض�ل يف كل يشء، واآلن 
فرص�ة جي�دة لقض�اء املزيد م�ن الوقت ملناقش�ة الاعبني 
والخط�ط وتقيي�م م�ا نحتاجه، فم�ع املدربني املس�اعدين 

شاهدنا املباريات وقيمناها، وتناقشنا يف ذلك«.
وتابع: »ال أحد يعرف كيف س�يتفاعل س�وق االنتقاالت مع 
الوض�ع الح�ايل، وال األندية التي س�تحتاج إىل بيع الاعبني، 
ربم�ا تتواج�د مواقف يمكن اس�تغالها، وأنا أع�رف أننا يف 

مانشس�رت يونايتد نعد من أقوى األندي�ة اقتصادًيا، أنا عىل 
يق�ني من أنه عن�د عودة الحي�اة إىل طبيعتها، أننا س�ننجز 
العم�ل ال�ذي نريده«.وواصل: »هناك محادث�ات بيني وبني 
املدربني املس�اعدين بش�أن االنتقاالت، وعندما تكون العب 
ك�رة قدم، فا تملك الكثري من الوقت للبقاء مع أرستك، هذا 
أكرب مكس�ب من التوق�ف الحايل إىل جانب مس�احة الوقت 

اإلضافية ملناقشة ما نحتاج وما يمكننا القيام به«.

رويس: بإمكاننا كرس هيمنة البايرن عىل البوندسليجا
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال مارك�و رويس قائد بوروس�يا دورتموند إنه 
يعتق�د أن فريقه ال يزال بإمكان�ه التتويج بلقب 
ال�دوري األملان�ي )بوندس�ليجا( عن�د اس�تئناف 
منافسات املوسم املتوقفة حاليا يف ظل أزمة انتشار 
وباء فريوس كورونا املس�تجد )كوفيد19-(، رغم 
حقيقة تأخره بفارق 4 نقاط خلف بايرن ميونخ 
املتصدر.وقال رويس يف تريحات نرشتها مجلة 

»ش�بورت بيل�د« »مازلن�ا نطمح للف�وز باللقب 
وأرى أن�ه بإمكاننا أن نصبح األبط�ال.« وأضاف 
»كل يشء ممك�ن. أتمن�ى أن نتمك�ن م�ن اللعب 
مجددا هذا املوس�م لاس�تمتاع باملنافسة املثرية 
ع�ىل اللقب.«وأكد رويس أن هدفه مع بوروس�يا 
دورتمون�د يتمث�ل يف ك�رس »هيمنة باي�رن« عىل 
البوندسليجا، حيث يس�عى الفريق البافاري هذا 
املوسم للتتويج باللقب للمرة الثامنة عىل التوايل.

وبعد أن غاب لفرتة بسبب إصابة عضلية، يتطلع 

روي�س إىل اس�تعادة كام�ل لياقت�ه تأهب�ا 
إلمكانية اس�تكمال منافسات املوسم، التي 
توقفت قب�ل 9 مراحل من نهاي�ة الدوري، 
ويس�تمر التوقف حتى 30 أبريل/ نيسان 
الجاري عىل أق�ل تقدير.وذكر رويس )30 
عاما(: »الضغوط الستعادة اللياقة تتزايد 
بطبيعة الحال. واآلن أستغل فرتة التوقف 
لتهيئ�ة جس�دي كي أك�ون بحالة جيدة 

قبل أن أبدأ املشاركة من جديد.«

ماين: سأتقبل حرمان ليفربول 
من الربيمريليج

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال نجم ليفربول، الس�نغايل ساديو 
ماني، إنه س�يتفهم الوضع، يف حال 
حرم�ان فريق�ه من التتوي�ج بلقب 
ه�ذا  املمت�از،  اإلنجلي�زي  ال�دوري 
املوسم، تحت ضغوط تفيش فريوس 

كورونا املستجد.
ويبتعد ليفربول يف صدارة املسابقة، 
ب�25 نقطة عن وصيفه مانشس�رت 
سيتي، حيث اقرتب بشدة من حصد 

لق�ب الربيمريلي�ج، للم�رة األوىل منذ 30 
عاًم�ا، لك�ن الدوري ل�ن ُيس�تكمل إال إذا 

أصبح الوضع آمًنا.
وقال ماني يف هذا الشأن، خال تريحات 
الف�وز  »أرغ�ب يف   :»talk sport« ملوق�ع
باملباري�ات والتتويج، ه�ذا ما أحبه.. لكن 
مع الوضع الحايل، مهما يحدث، سأتفهم 
األم�ر«. وأض�اف: »األمر صعب بالنس�بة 

لليفربول، لكنه أش�د صعوب�ة عىل العديد 
من املايني حول العالم، فهناك أش�خاص 
فق�دوا أف�راًدا م�ن عائاته�م، وه�ذا هو 

املوقف األكثر تعقيًدا«.
واستطرد أسد التريانجا: »بالنسبة يل، هذا 
هو حلم�ي، أرغ�ب يف الف�وز باللقب هذا 
الع�ام.. لك�ن إذا لم يحدث ذلك، س�أتقبل 
األمر.. هذا جزء من الحياة، وآمل أن نتوج 

العام املقبل«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يعد مس�تقبل النجم الفرن�يس كيليان مبابي هو الش�غل 
الشاغل إلدارة نادي باريس سان جريمان يف الوقت الراهن، 

مع اقرتاب عقده من نهايته.
وكش�ف تقرير صحفي فرنيس، اليوم األربعاء، عن عرض 
جديد يخطط باريس سان جريمان، لتقديمه إىل مبابي من 

أجل إقناعه تجديد تعاقده.
وينتهي عقد مبابي )21 سنة( مع سان جريمان، يف صيف 
2022، بينما يحظى الاعب باهتمام قوي من ريال مدريد 
الطامح لضم الاعب س�واء بنهاية املوسم الحايل، أو الذي 
يليه.وبحس�ب موق�ع »le10sport« الفرنيس، فإن س�ان 
جريمان يرغب يف إبقاء مبابي بملعب حديقة األمراء حتى 

صيف 2025.
وأشار إىل أن األهم من كل ذلك هو الراتب، وما سيتقاضاه 
كيلي�ان مبابي كل موس�م، لذل�ك يفكر س�ان جريمان يف 
مضاعف�ة الراتب الحايل لنجمه الش�اب للضغط عليه من 
أجل إقناعه بالتجديد.ويتقاىض مبابي مع س�ان جريمان 
حالًي�ا ما يقرب من 20 مليون يورو س�نويا.جدير بالذكر 
أن هناك تقارير قد أش�ارت إىل أن باريس سان جريمان لن 
يمان�ع يف رحيل نجمه الربازيي نيمار دا س�يلفا، من أجل 

توفري راتب التجديد ملبابي.

رئيس الليجا: مييس لن حيل مشاكل الكرة اإليطالية
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال خافي�ري تيب�اس، رئيس رابط�ة الدوري 
اإلسباني )الليجا(، إن مشاكل الدوري اإليطايل 
لن ُتحل بوصول ليونيل مييس، نجم برشلونة.

وكان ماس�يمو مورات�ي، رئي�س إن�رت ميان 

السابق، قد رصح مؤخرًا بأن انتقال مييس إىل 
النرياتزوري »حلم مرشوع«.

وعن ذلك قال تيباس، خال تريحات نقلتها 
صحيف�ة »س�بورت« الكتالوني�ة: »مس�توى 
ديون كرة القدم اإليطالية مرتفع جًدا، ضعف 
مس�توى الليج�ا والبوندس�ليجا، م�ع مع�دل 

دوران أقل«.
وأردف: »املشكات االقتصادية يف الدوري 
اإليطايل، ال يمكن حلها بواس�طة ليونيل 
مي�يس.. بالطب�ع أرغ�ب يف اس�تمراره 

بإسبانيا، لكن إذا رحل، ال بأس.. لن تكون 
هناك مأساة«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مورينيو يعرتف بمخالفة تعليامت احلكومة
            المستقبل العراقي/ متابعة

أقر الربتغايل جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبري، 
ب�أن ما قام ب�ه مؤخرا لم يكن يتناس�ب م�ع تعليمات 

الحكومة الربيطانية.
والتقط�ت ص�ور لجوزي�ه موريني�و يف حص�ة تدريبية 
بحديق�ة هاديل كومون مع العب الوس�ط تانجي ندومبيي 
رغم إرش�ادات الحكوم�ة للناس بالبق�اء يف املنازل بس�بب جائحة 
فريوس كورونا.وقال مورينيو يف هذا الش�أن بحس�ب ما نقلت هيئة 
اإلذاع�ة الربيطانية »بي ب�ي يس«: »أتقبل أن أفعايل ل�م تم تكن عىل 

نف�س الخط مع بروتوكول الحكومة، وأنه يجب علينا التواصل فقط 
مع من نتواجد معهم يف املنزل«.

وأضاف: »م�ن الرضوري أن يلعب كل من�ا دوره وأن نتبع تعليمات 
الحكوم�ة، من أجل دعم أبطالن�ا يف الهيئات الصحية ومن أجل إنقاذ 

حياتنا«.
يذكر أن توتنهام  طلب من العبيه احرتام إرشادات الحكومة الخاصة 

بالتباعد االجتماعي .
وتوقفت منافس�ات الدوري اإلنجليزي املمتاز الش�هر املايض بسبب 
الجائح�ة وطلبت الحكومة من الناس البقاء يف املنازل للمس�اعدة يف 

التقليل من انتشار الفريوس.
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فتوى الدفاعالسقائف ال تبني االوطان 

عادل عبد الحقالمهندس سعد المحمداوي 

بذك�ر كلمة الس�قيفة تظهر لنا ص�ورة أولية عن تجم�ع تأمري يحم�ل معه الغدر 
واالنقضاض ع�ى الحقوق املرشوعة لالخرين وبطرق ماكره م�ن االلتفاف والتأمر 
عى القيادة الرشعية التي اختارتها الجماهري حسب األليات االخالقية والرشعية وقد 
عربت عن ذلك مراحل س�ابقة متعددة من التاريخ ، مما س�ببت الضعف والخالفات 
والح�روب الت�ي ادت بدورها اىل الخالف املس�تمر بني الحاكم وابن�اء االمة وبحاالت 

ووقائع مختلفة من العصور واألزمان  .
وعليه�ا اصبح التأمر والغدر تحت س�قائف الخيانة نقطة تح�ول يف تاريخ املجتمع 
العربي وقد أسست اىل سقائف كثرية ومتوالية عرب تاريخ العرب واىل عرصنا القريب 

ويومنا هذا وقد ارتبط ذلك بالعقل التأمري الطامح للسلطة والنفوذ .
 لذلك نقول :

ما هي نتائج السلطات التي تخرج من رحم السقائف وغرف الخيانة.
يف اكثر االحيان او دائما تظهر لنا وبطريقه تفاجئ الشعب سلطات نابعة من التأمر 
ومن انتاج السقائف واملواقف الغادرة ، وتكون واقع حال يفرض عى الشعب بطريقة 
او اخرى ألنها تخرج يف ظروف غري طبيعية مستغلة املشاكل واألزمات وليس لها اي 
مب�ادئ او قواعد اساس�ية منبثق�ة من الجماهري  وانما تظه�ر رسيعة منقضة عى 

زمام السلطة وبوالدة مشوهة .
اما قادتها واتباعهم فأنهم غالبأ متواجدين يف الزوايا املظلمة من الحياة واليمتلكون 
روح القي�ادة  ولي�س لديهم تاريخ او وجه مرشق للعمل الث�وري االخالقي لذلك عند 
وصوله�م وتربعهم عى عرش الس�لطة ونعيمها يبدأ مسلس�ل الفش�ل وظلم الناس 
وضياع حقوق الش�عب والوطن الن ه�ؤالء فاقدين لرشوط القيادة واالدارة الحكيمة 

التي ينطلق منها تقديم الخري والعدالة اىل ابناء االمة .
ممايجعله�م مص�در للقرارات الظامل�ة والحروب واملع�ارك العبثية وق�د ثبت ذلك يف 
محطات كثرية من التاريخ القديم واملعارص  ك ) الطف يف كربالء (وغريها من االمثلة 

نرتكها للقارئ الكريم ، 
 م�ع ضياع الحقوق والخريات يف بلدانهم ألنه�م ينطلقون من الفكر الحاقد واملرتبط 
بالش�خصية الغ�ري املكتملة والتي تمتلك تاريخ من الضي�اع والترشد مما تنتج حكم 
مرتبك بعيد عن التطلعات املرشوعة للش�عوب ، لذلك يحصل انحراف بالعمل الوطني 
وأخالل بالتطور والبناء االنس�اني واملجتمعي فتذهب اىل الفشل بقيادة االمة وضياع 
حق�وق ابناءها وهذه اهم النتائج الس�لبية للس�لطات املولودة من رحم الس�قائف 
وغ�رف الخيان�ة . ع�ى ابناء الوط�ن واملثقفني واصحاب ال�راي والقل�م  ان يحاربوا 
ويمنع�وا  تش�كيل اي س�قيفة اوتجم�ع خياني اليرتب�ط  بأرادة وتطلعات الش�عب 
لكي يقطعوا الطريق امام الفاس�دين والفاش�لني من الوصول اىل الس�لطة والتسلط 
ع�ى  رق�اب ابناء املجتمع كذلك تكون مس�ؤولية الش�خصيات الوطني�ة ذات الثقل 
االجتماعي والعلمي والديني والثقايف ان التس�مح بظه�ور العقل التأمري الذي ينتج 
الس�قائف وغرف الخيانة ومخرجاتها الخبيثة والهدام�ة . يجب ان تكون الجماهري 
والشعوب الحرة هي مصدر السلطة الحقيقية النابعة من صميم قلوب الناس والتي 
ينبث�ق منها القائد الوطني الحقيقي الذي يجتم�ع حوله ابناء االمة للوصول اىل بناء 
وتطور الوطن . نس�أل الله تعاىل ان ينعم ع�ى العراق واهله بقيادة حرة التخرج من 
السقائف والفكر التأمري ورافضة للعمل بالظالم  وان نراهم يف ارشاقة العمل املهني 
الصادق وبطرق مرشوعة اساس�ها االختيار الحر  م�ن قبل ابناء الوطن ألجل تقديم 

الخري والرفاهيه للعراق وابناءه .

نعيش يف هذه االيام املباركة ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها املرجع 
الدين�ي االعى الس�يد عيل السيس�تاني ملواجهة الهج�وم الداعيش ال�ذي إحتل أراٍض 
واسعة من البالد بليلٍة وضحاها، لم تكن املرجعية العليا يف النجف االرشف بعيدة عن 
الشارع العراقي يف كل ما مر به بل عى العكس فقد كانت مالزمة لجميع االمور وعى 

مختلف املستويات منذ سقوط النظام اىل يومنا هذا.
أطلق�ت املرجعية فتواها التاريخية للدفاع عن العراق أرضاً وش�عباً ومقدس�ات من 
براثن االرهاب الذي عاث يف االرض فس�اداً وقتالً وانتهاكاً للعرض، فما كان من أبناء 
الش�عب الغيارى وم�ن الوهلة االوىل اال ملب�ني راغبني بمالقات املوت م�ن أجل ُتراب 
وطنهم والدفاع عن أهليهم يف كل بقاع العراق، أتت التلبية العظيمة للفتوى بثمارها 
وع�ادت االرض وإندح�ر االره�اب وُه�زم رش هزيمة بس�واعد املتطوع�ني والقوات 

املسلحة بكافة صنوفها وتشكيالتها.
وبعد مرور س�تة أعوام عى فت�وى الجهاد الكفائي وكما عودتنا املرجعية الرش�يدة 
ع�ى إهتمامها املس�تمر بحي�اة الناس عى كاف�ة االصعدة واملس�تويات، إنربت مرة 
أخرى وأطلق�ت فتوى الواجب الكفائي ملواجهة جائح�ة »كورونا« التي غزت العالم 

والعراق.
إن ه�ذا الف�ريوس القاتل الخف�ي أزهق ع�رشات اآلف األرواح وأس�كن مئات االالف 
يف املستش�فيات واقعد امللي�ارات يف بيوتهم حتى أصبح العالم املكتظ ش�به خاٍو من 

ساكنيه والجميع يعيش الرعب املبهم من الجائحة.
يف الع�راق، ورغم قلة اإلمكانيات، اال ان الكوادر الصحية تصدت بش�جاعة وبس�الة 
للمرض وكرس�ت كل امكانياته�ا يف تقديم العالج واملس�اعدة للمصابني وكانوا خط 
الص�د االول االبطال، وجعلتهم املرجعية العليا بفتواها كاملجاهدين يف س�وح القتال 

ولهم أجر الشهداء.
وكما معمول به يف جميع الدول أقرت الحكومة العراقية مجموعة من القرارات التي 
من ش�أنها أن تقلل من خطر االصابة باملرض املع�دي، اال ان القرارات كانت بمردوٍد 
اقتص�ادٍي يسء عى اغلب العوائل التي تعي�ش عى اجوٍر يومية، ليأتي دور املرجعية 
من جديد وتطلق حملة التكافل العانة العوائل املترضرة واملحتاجة لتأتي االس�تجابة 

كسابقاتها كبرية وعظيمة فهم شعٌب عظيٌم ملرجعيٍة عظيمٍة.
أن م�ا ح�دث عى مر الس�نني املاضية من تناس�ق رائع بني املرجعي�ة والناس يف كل 
االوق�ات والظ�روف ما هو اال دليل واضح وجيل عى ان يف العراق قيادة مركزية يلتف 
حولها الناس يف اوقات الشدة والرخاء فاملرجعية التي تصدت لالرهاب وتصدت بقوة 
لتقويم العملية السياس�ية ودافعت بش�دة ع�ن املتظاهرين الذي�ن خرجوا مطالبني 

بحقوقهم ووصفت من وقع منهم ش�هيدا واالحياء أحبة أعزة.
ه�ي نفس�ها املرجعية الت�ي ان�ربت ملواجهة الوب�اء العامل�ي وألزمت الن�اس باتباع 
التعليمات الصحية وااللتزام بكل ما يصدر عن اصحاب االختصاص خوفاً عى الناس 
من فتك الجائحة، كل هذا واكثر نجح وسينجح كل القادم بشعٍب الزم نفسه بقيادة 

عليا تهتم به عى اعى املستويات.
يف ه�ذا اليوم الذي هرع في�ه مئات االالف من امللبني للفت�وى العظيمة نقول وبملء 
الفم، س�اًلما عى شهداء الحشد الشعبي، سالًما عى ش�هداء القوات االمنية، سالًما 
عى املجاهدين، س�اًلما عى الجرحى واملعاقني، س�اًلما عى كل قطرة دم وقعت عى 
أرض الع�راق للدفاع عن العراق، س�اًلما ع�ى ضحايا كورونا، وس�المات للمصابني 

واخرياً )سالًما عى املرجعية الرشيدة(.

َشـَلـٌل... وفـائـدة
أبو تراب كرار العاملي

هج�م »الف�ريوس«... أقبل�ت الجرثوم�ة... 
»َطَحَش« الّداء
وما ِشّئَت َفَعرب

َفْتٌك يميناً ويس�اراً... رشقاً وغرباً... ش�ماالً 
وجنوباً

محافظة هنا... ومقاطعة هناك
مناطق شاسعة... وِبقاٌع مختلفة

دولٌة... دولتان... ودول
أوطاٌن عديدة

ما الخرب يا عباد الله؟!
الجواب: الكوكب يف دائرة الخطر!!

ما السبب؟! أما من الّناحية العلمّية الّطّبّية:
فنرتك الّتحليل ألهل املجال واالختصاص من 

أطّباء وكوادر صّحّية وغريها
أّما من الّناحية املعنوّية... َفَيْحرُض الّس�ؤال 

الّتفريعي:
هل يوجد � أساساً � ِعلّة معنوّية كذائّية؟!

الج�واب: قد تختل�ف اآلراء... ومن الطبيعي 
أن ال تتطاب�ق حول نقطة حاس�مة... حّتى 

ضمن البيئة االعتقادّية الواحدة

إال أّن الّنتيج�ة الحتمّي�ة: عل�م أرسار الكون 
عند خالقه )جلَّ وعال(

ولك�ن عى اختالف دروب الّتأويالت، ال يخلو 
املش�هد من التقاء عى ُمش�رتكات ليس من 
الّصع�ب مالحظته�ا... ومفاده�ا أن الكون 

يمّر بمرحلة حّساسة
ف�رتة اس�تثنائّية وض�ٌع ال َيْبُع�د تش�بيهه 

بالكائن املشلول
إال أّن الّشلل هنا ليس ُكلّّياً

وعلي�ه، إن كان املش�هد العام ال يستس�يغه 
البعض

مل�ا يف ذلك من قي�ود ُتْف�رَض وعوائق تحول 
دون استمرار الحياة وفق مسارها الّطبيعي

فال يخلو املش�هد من جانب إيجابي يف الّشّق 
الغري مشلول من الحكاية

ولكن أين القارئ الَكيِّس الفطن؟!
َفلُْيْحِسن قراءة باقي فصول الّرواية:

اغتن�ام الف�رص باالنقطاع إىل الع�يلِّ األعى 
)تبارك وتعاىل(

ن بما جرى ر يف غياهب الفكر والتَّمعُّ التَّبحُّ
ليدرك محدودّية قدرة املخلوق عموماً

فما بالك إن كان الخصم ال ُيرى

َفلَْتَك�ن ف�رتة املوعظ�ة، مرحل�ة تمحيصّية 
وجولة اتِّعاظ

ولنرتقي بسلوكنا إىل ما يحّب الله ويرىض
فحّتى لو نجا البعض من األيام الكورونّية

إال أّن مصريهم � يف نهاية األمر � إىل الفناء
}كل من عليها فان

ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام{
أََتْت... جاءت... َحلَّيت علينا... ِشئنا أم أََبْينا

اِجعلوها محّطة تهذيبّية للّنفوس
َوَثبِّت�وا الّصف�ة الّتهذيبّي�ة ع�ى باق�ي أّيام 

الحياة
بغض الّنظر عن وجود »الكورونا« من عدمه 
َتأَّدبي أّيتها الّنفس... وعودي إىل رّبك إن كنِت 

قد َزلَّْيِت بدرجة أو بأخرى
هل تريد فائدة أخرى قبل الختام؟

ال تنَس أّن س�ماحة األمني الع�ام أطّل علينا 
متناوالً املوضوع

ل عنرصاً إيجابّياً فمجرّد إطاللته... ُتَشكِّ
وإن أردَت املزيد من الّتحفيز يف هذه األزمة

فعليك بالعودة إىل مضمون خطابه
ة ]َولََقْد َكَتْبَنا يِف الزَُّبوِر ِمن َبْعِد  وللحكاية َتِتمَّ

الُِحوَن[ الذِّْكِر أَنَّ اأْلَْرَض َيرُِثَها ِعَباِدَي الصَّ

نجدة بغداد تلقي القبض عىل العرشات من املخالفني للحظر
قبضت على والد يتعاطى املخدرات ويعتدي على اوالده

بغداد / المستقبل العراقي

فاد اعالم رشطة نجدة بغداد، امس االربعاء، 
بالقبض عى 46 ش�خصا خالفوا قرار حظر 
 التجول يف العاصمة خالل 24 ساعة املاضية.

وقال يف بيان، تلقت املستقبل العراقي، نسخة 
منه، إن دوريات رشط�ة نجدة بغداد تمكنت 
من القبض عى 46 شخصا ملخالفتهم ضوابط 
حظر التجول خالل 24 ساعة املاضية، مشريا 

 اىل تس�ليمهم إىل مراك�ز الرشط�ة اصولي�آ.
تنفي�ذا  يأت�ي  ذل�ك  أن  البي�ان،  واوض�ح 
األزم�ة  خلي�ة  م�ن  الص�ادرة  للتعليم�ات 
بتطبي�ق  كورون�ا  ف�ريوس  ملواجه�ة 
بغ�داد.  العاصم�ة  ضم�ن  التج�وال   حظ�ر 
كشفت نجدة بغداد عن حادث غريب من نوعه، 
 فيما اكدت انها سارعت بمعالجته عى الفور.
اثن�اء تج�وال اح�دى  ان�ه  النج�دة  وقال�ت 
أس�تنجدت  العام�ل  ح�ي  نج�دة  دوري�ات 

مواطن�ه بالدوري�ة مخ�ربة بقي�ام والده�ا 
بتعاط�ي املخ�درات واالعت�داء عليه�ا وعى 
متواج�د  وحالي�ا  بال�رضب  العائل�ه  اف�راد 
العام�ل. أزق�ة منطق�ة ح�ي  أح�د   ضم�ن 
واش�ارت النج�دة اىل انه تم ضبط الش�خص 
املذك�ور اعاله ولدى تفتيش�ه عث�ر بحوزتة 
 عى حبوب مخدرة وجهاز تعاطي املخدرات. 
تواكدت النجدة انها سلمات املعتدي اىل مركز 

الرشطة اصولياً.

لنصفق االثنني املقبل للجيش األبيض
بغداد / المستقبل العراقي

أظه�رت الك�وادر الصحّية العراقّي�ة تفانياً 
غري معه�ود يف العمل عى الحّد من انتش�ار 
فايروس »كورونا« الذي أرهق دوالً وتس�ّبب 

بانهيار نظامها الصحي.
وعى الرغم من أن القطاع الصحي يف العراق 
يعان�ي من نقص يف الكوادر والبنى التحتية، 
إال أن الك�وادر الصحية أثب�ت تفوّقاً كبرياً يف 
تعاملها مع فايروس »كورونا« حّتى اآلن. لم 
تدخر هذه الكوادر جهداً لش�فاء املصابني، 
وال فحص املش�تبه بهم، وال إقناع األصحاء 
م�ن خطورة الفاي�روس ع�ى حياتهم. وما 
زال الجي�ش األبيض، الذي يتّكون من أطباء 
وممرض�ني وممرض�ات وإداري�ني وعّم�ال 
نظاف�ة وطباخني، يربط الليل بالنهار إلبعاد 
شبح فايروس كورونا عن أجساد العراقيني. 
بعض الكوادر الطبّية لم تغادر مؤسس�اتها 
منذ أس�ابيع، وبعضها تعم�ل ألكثر من ١٨ 
س�اعة. وتخاط�ر ه�ذه الك�وادر بحياته�ا 
وبحياة عائالتها بسبب تعاملها املبارش مع 

فايروس )كوفيد -١٩(.

ونتيجة لهذه الجهود الجبارة، فإن مؤسسة 
املس�تقبل العراق�ي، جري�دة ووكال�ة أنباء، 
تدعو جميع وس�ائل اإلع�الم للرتويج لدفع 
املواطن�ني للتصفيق للجيش األبيض يف تمام 
الس�اعة السادس�ة مس�اء من ي�وم االثنني 
املقبل ١2 نيس�ان. س�يكون ه�ذا التصفيق 
هو أقّل ش�كره يوّجه للكوادر الصحية عى 

عملها من أجل سالمتنا جميعاً.
املواطن�ني  العراق�ي  املس�تقبل  تدع�و  وإذا 

إىل املش�اركة بكثاف�ة يف ه�ذه الفعالية من 
حدائ�ق املنازل والرشفات واألس�طح، فإنها 
تش�دد عى رضورة االلت�زام بحظر التجوال 

والتعليمات الصحية. 
وتش�دد ع�ى االبتع�اد عن إط�الق الن�ار أو 
اس�تعمال األلعاب النارية، فالتصفيق كاٍف، 
وه�و ناب�ع م�ن القلوب، وه�و دلي�ل أيضاً 
عى صحتنا يف اس�تعمال أجسادنا، وأيادينا 

النظيفة واملعقمة.

يعاني العديد من مس�تخدمي الهواتف الذكية أحيانا من مشكالت ضعف 
إش�ارة الشبكة الخلوية يف هواتفهم، فما هي أفضل الطرق ملعالجة هذه 
املش�كالت؟. وإحدى الخطوات التي ينصح الخرباء باتباعها يف حال شعر 
املس�تخدم بضعف إش�ارة الش�بكة الخلوية يف جهازه ه�ي إعادة تعيني 
 ،Settings الشبكة، حيث يجب عليه التوجه إىل قائمة اإلعدادات يف الهاتف
 ،Reset ومن ثم خيار الشبكات، وبعدها الضغط عى خيار إعادة التعيني

.Reset Network Settings ومن ثم
ومن الخطوات التي يمكن اتباعها أيضا الس�تعادة قوة اإلشارة للشبكات 
 Airplane »الخلوي�ة والالس�لكية يف الهاتف، التحول إىل »وضع الط�ريان
Mode، وم�ن ث�م االنتظار مل�دة 30 ثانية تقريبا وبعدها اس�تعادة وضع 

العمل الطبيعي للهاتف من جديد.
كما ينصح يف حال فقدان الش�بكة يف الهاتف أو اكتشاف ضعف إشاراتها 
القي�ام بعملية إعادة إقالع للجهاز، فهذه العملية تنش�ط قدرة مكونات 

ومستقبالت اإلشارة يف األجهزة الخلوية أحيانا.

كيف نعالج مشكلة ضعف الشبكة 
يف اهلاتف؟

كشف طبيب مشهور يف العالم عن الوضع الحايل للموت ويقول إن العملية 
»سلمية« و«مريحة« إىل حد كبري. وقال الدكتور سام بارنيا، مدير أبحاث 
الرعاي�ة واإلنعاش يف كلية الط�ب NYU Langone بمدين�ة نيويورك، إن 

الوفاة »مريحة للغاية«.
وأوض�ح الطبيب أن األش�خاص الذين مروا بتجرب�ة تحاكي االقرتاب من 
املوت، يصفون أحيانا مواجهات مع أقاربهم املتوفني، ولكنه يرص عى أن 

اإلحساس هذا ليس دليال عى الحياة اآلخرة.
 Oz وفيم�ا يتعل�ق بالعملية البدنية، ق�ال الدكتور بارني�ا يف حديث ضمن
Talk: »إن املوت ليس عبارة عن لحظة باألبيض واألسود. النتيجة النهائية 
تتمثل يف ضعف وصول األكسجني إىل داخل الدماغ، عندما نكون عى وشك 

املوت، ما يؤدي إىل توقف الدماغ ونصبح غري واعني للعالم الخارجي«.
وأض�اف موضحا: »عندما يتوقف القلب، تنفج�ر جميع عمليات الحياة، 
لع�دم وصول الدم إىل املخ والكى والكبد، ونصبح بال حياة أو حراك، وهذا 

هو الوقت الذي يس�تغله األطباء ملنحنا وقتا للموت«.

عالـم يرشح ما حيدث بالفعل 
عند املوت!

 هننئ العالـم االسالمي بذكرى والدة االمام املهدي احلجة املنتظر 
عجل اهلل فرجه


