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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أنهت قوى سياس�ية ش�هر العس�ل م�ع رئيس 
ال�وزراء املكلف مصطفى الكاظم�ي، وذلك بعد 
أن حظي رئيس املخابرات بإجماع س�يايس عىل 

تكليفه ودعمه يف تشكيل حكومة مؤقتة.
وتسببت أس�ماء وزراء حكومة الكاظمي، التي 
ترسب�ت إىل وس�ائل اإلع�ام، بإرب�اك ش�ديد يف 

املشهد السيايس العراقي.
وتداولت وس�ائل إعام، خال اليومني املاضيني، 
أكثر م�ن قائم�ة تضمنت أس�ماء ش�خصيات 
عراقية، قالت إنها مرش�حة للمناصب الوزارية 

يف حكومة الكاظمي.
وكش�فت مصادر سياس�ية أن »رئيس الوزراء 
املكلف بتش�كيل الحكومة مصطفى الكاظمي، 
باغ�ت القوى السياس�ية بأس�ماء وزارته التي 

ترسبت إىل وسائل اإلعام«.
وأضاف�ت املصادر أن »األس�ماء ج�رى التعديل 
عليه�ا بنس�بة كب�رة، ألن ما ت�رسب قائمتان، 
حيث جرى التعديل عىل األوىل ورفعت منها عدد 
من الش�خصيات واس�تبدلت أخ�رى، ثم رسبت 
م�رة أخرى إىل اإلع�ام، وأيض�ا رفضتها القوى 

السياسية الشيعية والسنية أيضا«.
ولفتت املص�ادر إىل أن الكاظم�ي فاجأ الجميع 
باألس�ماء التي رش�حها للوزارات، والبعض من 
القوى السياس�ية وصف التش�كيلة الحكومية 
بأنه�ا ليس لها هوي�ة محددة تس�مى بها، فا 
هي من املس�تقلني أو التكنوق�راط، وال هي من 

األحزاب والكتل الربملانية.

التفاصيل ص2

القوى السياسية ترفض كابينة الكاظمي
الكتل الشيعية طالبته بتقديم مرشحني جدد لـ)٥٠( باملئة من الوزارات.. والكتل الكردية تلتزم الصمت.. والكل السنية: مل يشاورنا حمافظة البرصة
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حمافظة بغداد تصدر
 توضيحًا بشأن فتح مطاعم »الدلفري« 

خالل شهر رمضان

العتبة احلسينية تنفذ مستشفى 
يف النجف االرشف للمسامهة يف 

عالج مرضى »كورونا«

البرصة أول حمافظة يف العراق 
تدخل جهاز الفحص الرسيع للكشف 

عن »كورونا« إىل اخلدمة

       بغداد / المستقبل العراقي

أرسلت الصني فريقا لكوريا الشمالية يضم خرباء طبيني 
لتقديم املشورة بش�أن الزعيم الكوري الشمايل كيم يونغ 

أون، حسبما قال ثاثة أشخاص مطلعون عىل الوضع.
وتأت�ي زي�ارة األطب�اء واملس�ؤولني الصينيني وس�ط تقارير 
متضارب�ة عن صحة كيم.  وقال اثنان من األش�خاص الثاثة 
إن وف�دا برئاس�ة عضو كبر يف إدارة االتص�ال الدويل بالحزب 
الشيوعي الصيني غادر بكني إىل كوريا الشمالية يوم الخميس. 
وه�ذه اإلدارة هي الهيئة الصينية الرئيس�ية التي تتعامل مع 
كوريا الشمالية املجاورة. وكان موقع دييل إن.كيه اإللكرتوني 

الذي مقره يف س�ول قد ذكر يف األسبوع املايض أن كيم يتعاىف 
بعدم�ا أجريت له عملية يف القلب يف 12 نيس�ان. ونرش املوقع 
النبأ نقا عن مصدر بكوريا الش�مالية لم يفصح عن هويته. 
وشكك مسؤولو الحكومة الكورية الجنوبية ومسؤول صيني 
يف إدارة االتص�ال يف تقاري�ر تالية أش�ارت إىل أن كيم يف حالة 
خطرة بعد الجراحة. وقال املس�ؤولون الكوريون الجنوبيون 
إنه�م لم يرصدوا أي نش�اط غر ع�ادي يف كوريا الش�مالية. 
وقلل الرئيس األمريكي دونالد ترامب من ش�أن تقارير نرشت 
األس�بوع املايض قالت إن حالة كيم خطرة. وقال للصحفيني 
»أعتقد أن التقرير غر صحيح »، ولكنه امتنع عن توضيح ما 

إذا كان عىل اتصال باملسؤولني الكوريني الشماليني.

      بغداد / المستقبل العراقي

وجهت االمانة العام�ة لمجلس الوزراء، 
أم�س الس�بت، وزارة المالي�ة بالتوقف 
عن ص�رف رواتب الموظفي�ن في اقليم 
كردس�تان.  وبحسب الوثائق فان، امانة 
مجل�س ال�وزراء وجه�ت وزارة المالية 
بالتوق�ف ع�ن ص�رف روات�ب موظفي 
االقلي�م، بن�اء عل�ى ع�دم ايف�اء االقليم 
بتزوي�د العراق باي�رادات تصدير النفط. 
ووفقا للوثائق التي حصلت »المس�تقبل 
العراقي« على نس�خة منه�ا، فأن رئيس 
ال�وزراء عادل عبد المهدي وجه بوجوب 

قيام ال�وزرات بتطبيق قان�ون الموازنة 
العام�ة االتحادية رقم )1( لس�نة 2019 
وقان�ون اإلدارة المالي�ة االتحادي�ة رقم 
)2( لس�نة 2019 منه�ا تنزي�ل المبال�غ 
المترتب�ة على ع�دم تمويل ال�وزرات أو 
اإلقليم أو المحافظات غير المنتظمة في 
إقليم إليرادات النفط والغاز وغيرها من 
تمويلها السنوي إضافة إلى تأكيد شركة 
سومو أنها لم تسلم الكمية المتفق عليها 
وفقاً لقان�ون الموازنة العامة االتحادية 
والتي أكدت س�ومو إعام وزارة المالية 
ش�هرياً بموق�ف ع�دم تس�ليم اإلقلي�م 

لكميات النفط.
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الصحة تعلن توفر درجات وظيفية.. وتؤكد: ننتظر إقرار املوازنة
     بغداد / المستقبل العراقي 

الوظيفي�ة  الدرج�ات  أن  الس�بت،  أم�س  الصح�ة والبيئ�ة،  أك�دت وزارة 
لالختصاصات العلمية )الطبية والصحية والتمريضية( مهيأة وننتظر إقرار 

املوازنة العامة.
وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة هاني العقابي، بحس�ب الوكالة الرسمية، 
إن »وزارة الصحة أطلقت األس�بوع املايض االس�تمارة االلكرتونية الخاصة 
بتعي�ن خريج�ي الع�ام امل�ايض م�ن االختصاص�ات الطبي�ة والصحي�ة 
والتمريضي�ة«، الفت�اً اىل أن »التعي�ن م�روط بتوفر الدرج�ات الوظيفية 
وإقرار املوازنة«. وأضاف أن »قس�ماً من الدرجات ستخصصها وزارة املالية 
مركزياً »، مبيناً أن »الوزارة س�تخصص ع�دداً كبرياً من الدرجات من خالل 
تخصيص 25 باملئة من درجات الحذف واالستحداث«. وأشار اىل أن »الوزارة 

عازمة عىل إيجاد حل لهذه الريحة إذا ما أقرت املوازنة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

العس�ل  ش�هر  سياس�ية  ق�وى  أنه�ت 
م�ع رئي�س ال�وزراء املكل�ف مصطف�ى 
الكاظم�ي، وذل�ك بع�د أن حظ�ي رئيس 
املخابرات بإجماع س�يايس ع�ىل تكليفه 

ودعمه يف تشكيل حكومة مؤقتة.
وتسببت أسماء وزراء حكومة الكاظمي، 
التي ترسبت إىل وس�ائل اإلع�الم، بإرباك 

شديد يف املشهد السيايس العراقي.
وتداول�ت وس�ائل إعالم، خ�الل اليومن 
املاضين، أكثر من قائمة تضمنت أسماء 
ش�خصيات عراقية، قالت إنها مرش�حة 
للمناصب الوزارية يف حكومة الكاظمي.

وكش�فت مص�ادر سياس�ية أن »رئيس 
الحكوم�ة  بتش�كيل  املكل�ف  ال�وزراء 
الق�وى  باغ�ت  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
السياس�ية بأس�ماء وزارته التي ترسبت 

إىل وسائل اإلعالم«.
وأضاف�ت املص�ادر أن »األس�ماء ج�رى 
التعدي�ل عليه�ا بنس�بة كب�رية، ألن م�ا 
ترسب قائمتان، حيث جرى التعديل عىل 
األوىل ورفعت منها عدد من الش�خصيات 
واستبدلت أخرى، ثم رسبت مرة أخرى إىل 
اإلعالم، وأيضا رفضتها القوى السياسية 

الشيعية والسنية أيضا«.
ولفت�ت املص�ادر إىل أن الكاظم�ي فاج�أ 

الجميع باألس�ماء التي رشحها للوزارات، والبعض من 
القوى السياسية وصف التشكيلة الحكومية بأنها ليس 
لها هوية محددة تس�مى بها، فال هي من املستقلن أو 

التكنوقراط، وال هي من األحزاب والكتل الربملانية.
ونوه�ت إىل أن الكاظمي تمارس عليه ضغوط ش�ديدة 
للرتاجع عن هذه التشكيلة الحكومية، ألنه حتى رئيس 
الربملان محمد الحلب�ويس وضعه حرج من مما طرحه 
رئيس الوزراء املكلف، وال سيما ما يخص تمثيل تحالف 

القوى الذي يرتأسه الحلبويس نفسه«.
وأكدت املصادر أن »القوى السياس�ية الشيعية اتفقت 
مع الكاظمي يف اجتماعها، مس�اء الجمعة، عىل تعديل 
قائمة التشكيلة الوزارية التي جرى ترسيبها إىل وسائل 

اإلعالم«.
وم�ن املرجح أن يع�رض الكاظمي قائم�ة جديدة عىل 

القوى الشيعية.
وأب�دى النائ�ب كاظم الش�مري ع�ن ائت�الف الوطنية 
بزعامة نائب الرئيس السابق إياد عالوي، تحفظه عىل 

طريق�ة الحوار والنق�اش مع القوى السياس�ية، التي 
يديرها الكاظمي لتشكيل الحكومة.

وقال الش�مري، يف ترصيح صحف�ي، أن »الكاظمي لم 
يشكل حتى اللحظة فريقا تفاوضيا للتفاهم مع الكتل 
السياسية، وأنه باغت جميع القوى، وال سيما الشيعية 
عندم�ا ع�رض عليه�م التش�كيلة الوزاري�ة املرسب�ة 

لإلعالم«.
وع�زا النائب س�بب ذلك إىل أن »معظم األس�ماء املعلنة 
ل�م تناقش حتى داخ�ل كتلها السياس�ية، وإنما جرى 
ترشيحها بشكل شخيص، فلذلك فاجأ الكتل السياسية 

بعرضها، والكثري منها متحفظ عليها«.
وق�ال »نح�ن اطلعن�ا عىل األس�ماء من خالل وس�ائل 
اإلع�الم«، الفت�ا إىل أن�ه »كان يف�رتض بالكاظم�ي أن 
يعق�د اجتماعات مغلق�ة مع اللج�ان املفاوضة للكتل 
ويس�تطلع  األس�ماء  عليه�م  ويع�رض  السياس�ية، 
آراءهم«. وش�دد الش�مري، قائال، »ال يح�ق للكاظمي 
أن يطلع املكون الش�يعي فقط عيل أس�ماء التش�كيلة 
الحكومية، وكأن الش�يعة يتحدث�ون بالنيابة عن باقي 

الكتل السياسية«.
وأردف: »لي�س من مس�ؤولية املكون الش�يعي البت يف 
التش�كيلة الحكومية، وإنما مس�ؤوليتها كونها الكتلة 

األكرب أن ترشح رئيس الوزراء«.
ورأى النائ�ب أن »طريق�ة الكاظم�ي بعرض األس�ماء 
الوزارية عىل القوى الش�يعية، وعد اطالع اآلخرين بأنه 
خل�ل، وال يمكن القبول به، ألن�ه ال يجوز قطعا اختزال 

القوى السياسية عىل املكون الشيعي«.
وأك�د الش�مري أن املطل�وب م�ن الكاظمي ه�و »عقد 
اجتماعات مع الكتل السياسية واطالعهم عىل األسماء، 
وحت�ى اآلن لم يتواصل معنا، ألنه املس�ؤول عن تمرير 
كابينت�ه الوزارية، يفرتض أن يط�رق األبواب ويعرض 

ما لديه«.
الش�يعية  السياس�ية  الق�وى  موق�ف  وبخص�وص 
واجتماعه�ا، الجمع�ة، م�ع الكاظمي، قال الش�مري: 
»االجتم�اع ج�اء حتى يس�مع الكاظمي منه�م رأيهم 
بالتش�كيلة الحكومية التي عرضها عليهم قبل يومن، 

وترسبت إىل وسائل اإلعالم«.

وأعرب الش�مري عن اعتق�اده بأن »50 
باملئة من األسماء التي عرضها الكاظمي، 
سيجري اس�تبدالها، ألنها لم تلق ترحيبا 
من القوى السياس�ية، وال سيما التابعة 

للمكون الشيعي«.
وأكد النائ�ب أن »هناك موقفا جديدا من 
تحال�ف الفتح بزعامة ه�ادي العامري، 
وائت�الف دول�ة القان�ون بقي�ادة نوري 
املالك�ي، ض�د الكاظمي، وهن�اك تلويح 
بس�حب التأييد عنه إذا استمر بطريقته 

هذه يف تشكيل الحكومة«.
وتضمنت األسماء التي رشحها الكاظمي 
ضمن تش�كيلته الحكومية، ش�خصيات 
س�بق له�ا أن تقل�دت مناص�ب وزارية، 
وعىل رأسها وزير النفط السابق إبراهيم 
بح�ر العلوم، ووزير العمل محمد ش�ياع 
الس�وداني، ووزير الزراعة فالح حس�ن 
زيدان، ووزي�را الصحة واملالية الحالين، 

جعفر عالوي، وفؤاد حسن.
وع�ىل إث�ر ذلك، انتق�د تحالف س�ائرون 
بزعامة مقتدى الصدر قائمة املرش�حن 
طرحه�ا  الت�ي  الوزاري�ة  للتش�كيلة 
الكاظم�ي، واعت�رب أن�ه ل�م يتب�ع آلي�ة 
واضحة يف اختيار األس�ماء املرشحة، بل 
جاءت نتيج�ة ضغوط حزبية مورس�ت 

عليه.
وق�ال النائب ع�ن التحالف ب�در الزيادي 
لوكالة األنباء العراقية، إن »التشكيلة املقرتحة يصعب 
تمريرها داخل الربملان«، مش�ددا عىل رضورة »اختيار 
ش�خصيات ذات كف�اءة، وق�ادرة ع�ىل التعام�ل م�ع 

الظروف الصعبة التي يمر بها العراق«.
ويف الس�ياق ذات�ه، قال رئي�س كتلة »الفت�ح« النيابية 
محم�د الغب�ان يف تغريدة ع�ىل حس�ابه يف »تويرت«، إن 
»الكابين�ة املقرتح�ة الت�ي قدمها الرئي�س املكلف غري 
مكتمل�ة، وأن الكتل السياس�ية املجتمع�ة تقّيم املنهج 
وآلية الرتشيح التي اعتمدها الكاظمي، وتدرس أسماء 

املرشحن الذين تم تسميتهم لبعض الوزارات«.
وحّت�ى اآلن، يب�دو أن الكاظم�ي ل�م يس�تطع إرض�اء 
س�وى القوى الكردية أو بش�كل أكث�ر تحديد التحالف 
الديمقراطي بزعامة مس�عود بارزان�ي الذي يرص عىل 

إبقاء وزير املالية يف منصبه.
وبينما أعلنت القوى الش�يعية والس�نية رفضها ملعظم 
األس�ماء الواردة يف كابين�ة الكاظم�ي، التزمت القوى 

الكردية بالصمت تجاهها.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكدت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
أمس الس�بت، انها اختارت أكفأ املوظفن 
القادري�ن عىل رس�م مس�ارات العمل من 
خالل الدائرة التلفزيونية املغلقة اِستعداداً 

لالِنتخابات املقبلة. 
وذك�ر املكتب اإلعالمي للمفوضية، يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »اإلصالح  االِنتخابي هو رشط مس�بق 
الس�يايس  ومقدم�ة رضوري�ة لإلص�الح 

واالِقتص�ادي، وألج�ل تأم�ن ذل�ك عملت  
لالِنتخاب�ات  املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة 
ومجلسها املوقر من خالل اللجنة املشكلة 
ع�ىل مقابلة املتقدمن عىل املناصب تنفيذاً 
للفق�رة رابع�اً من امل�ادة )25( من قانون 
املفوضية الجديد رقم )31( لسنة 2019«.

واض�اف، ان »اللجن�ة م�ا زالت مس�تمرة 
بدراسة ملف املوظفن الراغبن بالرتشيح 
لتس�نم منص�ب )مدي�ر مكت�ب( و)مدير 
مكات�ب  يف  ش�عبة(  و)مس�ؤول  قس�م( 
املحافظات االنتخابي�ة لتحديد من تنطبق 

علي�ه املعاي�ري املهني�ة واالداري�ة والفنية 
مجل�س  قب�ل  م�ن  مس�بقاً  املوضوع�ة 

املفوضن املوقر«.
واش�ار اىل ان�ه »رغ�م الظ�روف التي يمر 
بها البلد من تأث�ري جائحة كورونا وحظر 
التج�وال إاّل أن املفوضي�ة تم�ي قدماً يف 
تفعيل الطرائق املناس�بة لتنظيم أس�اليب 
العم�ل يف مفوضية االِنتخاب�ات من خالل 
املوظف�ن األكف�اء  اِس�تقطاب واِختي�ار 
لتنفيذ املهام املوكلة إليهم بمهنية ونزاهة 
عاليت�ن«. واك�د إن »اللجن�ة قابل�ت هذا 

االِسبوع املوظفن الراغبن بتسنم املناصب 
املحافظ�ات  أع�اله يف مكات�ب  املذك�ورة 
االِنتخابية التابعة  ملفوضية االِنتخابات يف 
كل من )البرصة، الديوانية، املثنى، النجف 
وميس�ان( عرب دائ�رة تلفزيونية مغلقة«، 
مبين�ًة انها »اِخت�ارت من خالله�ا األكفأ 
من املوظفن القادرين عىل رسم مسارات 
املقبل�ة  لالِنتخاب�ات  اِس�تعداداً  العم�ل 
ل�إلرساع يف إكم�ال الجه�از االداري وف�ق 
فلس�فة القانون الجديد لتأمن إستقاللية 
املفوضي�ة يف عمله�ا وقراراته�ا الت�ي من 

شأنها إيجاد األرضية املناسبة لنجاحها يف 
املرحلة القادمة وتحقيقاً ملطالب الش�عب 
بإج�راء اِنتخاب�ات مبكرة ملجل�س النواب 

العراقي.
الثق�ايف  »النس�يج  إن  البي�ان  واوض�ح 
االِنتخابي للمفوضية شفاف ومنفتح عىل 
كل من يهتم بالش�أن االِنتخابي«، مشريًة 
اىل ان »املجل�س عم�ل عىل إط�الع رشكاء 
العملي�ة االِنتخابية واملواطن�ن كافة عىل 
عملها باِستمرار من خالل املوقع الرسمي 

للمفوضية العليا املستقلة لالِنتخابات.

الكتل الشيعية طالبته بتقديم مرشحني جدد لـ)٥٠( باملئة من الوزارات.. والكتل الكردية تلتزم الصمت.. والكل السنية: مل يشاورنا

القوى السياسية ترفض كابينة الكاظمي
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مفوضية االنتخابات تعلن اختيار »أكفأ املوظفني« استعدادًا لالنتخابات املقبلة

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت قوة من الحش�د الش�عبي، 
م�س الس�بت، عملي�ة اس�تباقية 
ملالحق�ة فلول داع�ش يف محافظة 
االنبار. وذكر بيان للحشد الشعبي 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان�ه »بن�اء ع�ىل معلوم�ات 

ق�وة  نف�ذت  دقيق�ة  اس�تخبارية 
من الحش�د الش�عبي ضمن قيادة 
عملي�ات االنب�ار عملية اس�تباقية 
ملالحقة خالي�ا داعش ضمن قاطع 

املسؤولية يف االنبار«.
وأضاف البيان ان »العملية اسفرت 
عن العثور عىل ثالث عبوات ناسفة 

مجهزة للتفجري«.

احلشد الشعبي ينفذ »عملية استباقية«
 ضد فلول »داعش« يف االنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

ذكر موقع Iraq Oil Report املتخصص بمتابعة أخبار النفط 
العراق�ي، أن الع�راق س�يواجه تعقيدات فني�ة ومالية كبرية 
حينم�ا يبدأ بخفض إنت�اج النفط دعما التفاق أوبك س�حب 
م�ا يقرب م�ن 10 مالين برمي�ل يوميا من الس�وق ملواجهة 

انخفاض أسعار النفط الخام. 
وبحسب املوقع، »لن يستطيع العراق تلبية اتفاق التخفيض 
يف حصته إال من خالل االتفاق مع الركات الدولية التي تدير 
حق�ول النفط«، متوقعا ان »تواجه العراق مفاوضات صعبة 

م�ع تلك ال�ركات، بالنظ�ر إىل أح�كام العق�ود التي تحمي 
ال�ركات يف مثل هذه الظ�روف«. والتزم الع�راق بتخفيض 
إنتاج�ه م�ن النف�ط بنس�بة تص�ل إىل 23 باملائة ابت�داء من 
الشهر املقبل، ما س�يؤثر عىل اإلنتاج الحايل الذي يبلغ معدله 
نحو 4.5 مليون برميل يوميا. وخالل الش�هر املايض، أرس�ل 
الع�راق اقرتاحا إىل جمي�ع رشكات النفط العاملية طالبا منها 
خف�ض ميزانيات تطوير حق�ول النفط بنس�بة 30٪، إذ أثر 
انخفاض أس�عار النفط عىل اإلي�رادات الحكومية، لكنه قال 
إن التخفيض�ات املقرتح�ة لن تؤثر عىل إنت�اج النفط الخام. 
وتعمل ال�ركات الدولية يف حقول النفط الجنوبية يف العراق 

بموجب عق�ود خدمة تمنحهم س�عرا ثابتا مقاب�ل الرباميل 
املنتجة، وتقوم ال�ركات بتطوير حقول النفط مقابل كلف 
تدفعه�ا بغ�داد. وخفض�ت رشكات الطاقة يف جمي�ع أنحاء 
العال�م اإلنف�اق بع�د أن انخفض س�عر خام برن�ت القيايس 
أكثر من النصف منذ بداية العام، فيما انهارت أس�عار النفط 
بش�كل كبري خالل األس�بوع امل�ايض لتصل مس�تويات غري 
مسبوقة. والش�هر املايض، قال مسؤولون عراقيون ل رويرتز 
إن »انخفاض أس�عار النفط أج�رب وزارة النفط عىل مراجعة 
خططه�ا بش�أن كيفي�ة س�داد مس�تحقات رشكات النفط 

العاملية خالل األشهر الستة األوىل من العام«.

        بغداد / المستقبل العراقي

والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  أعلن�ت 
أم�س الس�بت، عن تس�جيل 55 
إصاب�ة بفريوس كورونا يف البالد، 
فيما أش�ارت إىل تسجيل 20 حالة 

شفاء من الفريوس. 
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
املستقبل العراقي نسخة منه، أن 
»وزارة الصح�ة والبيئة تؤكد عىل 

رضورة تطبي�ق قواع�د التباع�د 
الحماية  وتوصي�ات  االجتماع�ي 
الش�خصية واملجتمعية وخطورة 
توجيه�ات  تطبي�ق  يف  الرتاخ�ي 
وزارة الصح�ة واللجنة العليا مما 
قد ي�ؤدي اىل حدوث حاالت تفيش 

وبائي«.
وأضافت أنه« تم فحص )1104( 
نموذجا يف املخت�ربات املختصة يف 
الع�راق )عدا كردس�تان(، وبذلك 

للنماذج  ال�كيل  املجم�وع  يك�ون 
املفحوص�ة من�ذ بداي�ة تس�جيل 

املرض يف العراق )٦٨224(«.
وأش�ارت إىل أن »مختربات وزارة 
الصحة والبيئة سّجلت لهذا اليوم 
)55( إصاب�ة يف الع�راق موزع�ة 

كالتايل: 
بغداد/ الرصافة: 29

بغداد/ الكرخ: 1
مدينة الطب: 3

البرصة: 12
املثنى : 2

ذي قار: 3
السليمانية: 2

دهوك: 2
اربيل: 1

وأش�ارت إىل »ع�دم تس�جيل أية 
حال�ة وفاة«، مؤك�دة أن »حاالت 
الش�فاء بلغ�ت 20 حال�ة، وكم�ا 

ييل:-

النجف األرشف: 4
السليمانية: 2

اربيل: 1
البرصة : 11

ذي قار: 2
»مجم�وع  أن  ال�وزارة،  وأك�دت 
اإلصاب�ات بل�غ 1٧٦3، فيما بلغ 
مجم�وع ال���وفي�ات ٨٦ حالة، 
أم�ا مجموع حاالت الش�فاء فقد 

بلغ 1224«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات 
املسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف 
أن القائ�د العام لم يواف�ق عىل البيان 
الصادر بشأن ألوية الحشد الشعبي. 

وق�ال خلف يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
»القائ�د  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي 
العام للقوات املس�لحة لم يش�اور او 
يوافق عىل البي�ان الصادر بتاريخ 29 
ش�عبان 1441 املصادف يف 23 نيسان 
2020 عن ألوية الحشد الشعبي )44، 
2٦، 11، 2( وال�ذي تداولت�ه وس�ائل 

االعالم«.
ارتب�اط ه�ذه  أن »عملي�ة  وأض�اف 
الفصائل املجاه�دة بالقائد العام هو 
ارتب�اط اداري وعمليات�ي فق�ط، وال 
يتناول الكثري م�ن االمور التي ذكرها 

البيان املذكور«. 

خرباء: مفاوضات العراق مع الرشكات النفطية بشأن خفض اإلنتاج ستكون صعبة

الصحة تسجل )55( اصابة و)20( حالة شفاء من »كورونا« يف العراق

الناطق باسمه: القائد 
العام لـم يوافق عىل 
البيان الذي أصدرته 

ألوية يف احلشد الشعبي

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت جمعية اله�الل األحمر، أمس الس�بت، عن مغ�ادرة البعثة الطبية 
التابع�ة للصليب األحم�ر الصيني املتواج�دة يف العراق منذ بداية تس�جيل 

إصابات بفايروس كورونا فيه. 
وقال�ت الجمعية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن »البعثة 
الطبي�ة الصيني�ة س�تغادر العراق ي�وم غد بع�د أن س�اعدت العاملن يف 
الخدمات الصحية يف زيادة قدراتهم عىل مواجهة فايروس كورونا والوقاية 

منه وكيفية التعامل مع املصابن«.
وأش�ار البي�ان، إىل أن »البعث�ة الطبي�ة الصيني�ة أجرت عدداً م�ن الورش 
والندوات التدريبية للعاملن يف املستشفيات وفرق التوعية امليدانية للهالل 

األحمر ووزارة الصحة«.
وتاب�ع، أن »أكث�ر من ألف من العامل�ن يف املجال الصحي تلق�وا تدريبات 
ومعلوم�ات خاصة بطبيعة الفايروس وط�رق معالجته والوقاية منه عىل 
يد فريق الصليب األحمر الصيني الذي عمل يف العراق ألكثر من ش�هر، وقد 
رافقت بعثة طبية من الصليب األحمر الصيني شحنات املساعدات الطبية 

التي وصلت العراق ملواجهة فايروس كورونا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف تقري�ر لصحيف�ة ارمي تايم�ز االمريكي�ة املتخصصة بالش�ؤون 
العس�كرية، أمس الس�بت، عن اس�تمرار عمليات التن�اوب املقررة لقوات 
الجي�ش األمريكي إىل أفغانس�تان والعراق وأوروبا عىل الرغم من انتش�ار 

وباء فايروس كورونا.
وذكر التقرير أن »سبعة فرق من الجيش االمريكي قد تم تحديدها لدروات 
التناوب يف صيف عام 2020 كجزء من عمليات التحالف يف العراق وسوريا 

وعملية حارس الحرية يف افغانستان وعملية سبارتان شيلد يف الكويت«.
واض�اف أن »عملي�ة الن�ر س�تتضمن ايضا ن�ر للجي�ش االمريكي يف 
اوروبا ضمن عملية متعددة الجنس�يات تركز عىل روس�يا يف مبادرة الردع 
األوروبية، كما أن من املقرر أن يتوجه مقر فرقة الفرس�ان األوىل يف فورت 
هود، تكس�اس، إىل بوزنان، بولندا، ليحل محل مقر فرقة املش�اة األوىل مع 

تناوب القوات«.
وتاب�ع أن »ع�ددا من الوحدات تتابع اس�تعداداتها لعملي�ة النر القادمة 
مث�ل الفرقة 101 املحمولة ج�وا والفرقة ٨2 املحمولة ج�وا واملتمركزة يف 
معس�كر فورت براج بوالية ن�ورث كارولينا والتي أص�درت بياًنا صحفًيا 

حول التزامها بعملية التحالف يف العراق«.
وقال الكولونيل جايس�ون كورل، قائد الفرق�ة القتالية الثانية، إن »جنود 
املظالت سيس�اهمون يف عملية النر والعمل جنًب�ا إىل جنب مع التحالف 
ال�دويل لدعم عملية الع�زم املتأصل يف الع�راق ضمن لواء فالك�ون بقيادة 

رجالية ونسائية مشرتكة«.
ويأتي هذا اإلعالن بعد فرتة وجيزة من تحرك البنتاغون لتمديد أمر إيقاف 
الحركة املس�تمر حتى 30 حزيران القادم والذي كان من املقرر أن يستمر 

٦0 يوماً، لجميع أولئك األفراد النظامين واملدنين.

البعثة الطبية الصينية تدرب »1000« موظف 
بالقطاع الصحي وتغادر العراق

صحيفة أمريكية: 
عمليات اجليش األمريكي مستمرة بـ »التناوب« 

يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد عن 
إلق�اء القبض عىل اكثر من 30 الف 
مخالف للحظر منذ 1٧ آذار املايض.  
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وذك�رت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، انه 

»تم القب�ض ع�ىل 302٧٧ مخالًفا 
لحظر التجوال وحجز 1٦2٨ عجلة 
ودراج�ة ناري�ة مختلف�ة وتغري�م 

٧0325 مركبة منذ 1٧ آذار«.
وأشارت إىل »تسهيل دخول 45٧٦٧ 
عجلة حمل تحم�ل مواد غذائية اىل 

العاصمة بغداد«.

عمليات بغداد:
 إلقاء القبض عىل أكثر من )30( ألف خمالف 

للحظر منذ 17 آذار 
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    كربالء / المستقبل العراقي

بتوجيه م�ن ممثل املرجعية الديني�ة العليا، واملتويل 
الرشع�ي للعتب�ة الحس�ينية املقدس�ة الش�يخ عبد 
املهدي الكربالئي، بارشت املالكات الهندسية والفنية 
التابعة لقس�م املشاريع الهندسية والفنية يف العتبة 
املطهرة، ببناء مستش�فى برده�ات منعزلة لتعزيز 
دور املالكات الصحية يف خط الصد االول بمستشفى 

الحكيم العام يف محافظة النجف االرشف.

وقال رئيس القس�م املهندس حس�ن رضا مهدي يف 
حديث للموقع الرسمي، إن »كوادر العتبة الحسينية 
بارشت بإنش�اء مستش�فى بنظام ردهات منعزلة 
لتعزي�ز عم�ل الك�وادر الصحي�ة يف النجف االرشف 
وبمس�احة 1250 م�ر مرب�ع وبواقع 30 س�ويت 
منعزل، وذلك بتوجيه من قبل ممثل املرجعية الدينية 

العليا الشيخ عبد املهدي الكربالئي«.
وأوض�ح أن »غرف البناي�ة س�تكون منعزلة تماما 
نظ�ام  وف�ق  التهوي�ة  وحت�ى  الخدم�ات  بكاف�ة 

منف�رد ملنع انتق�ال العدوى داخل املستش�فى ألنها 
س�تخصص للحجر الصحي«، مبينا أن » املستشفى 
الذي يتم تنفيذه يضم غرف خاصة للفحص واخرى 
الس�راحة الك�وادر الصحي�ة، واخ�رى للنفاي�ات 

والخزن«.
بتصامي�م  س�تكون  »املستش�فى  أن  إىل  وأش�ار 
خاص�ة وبجمالية ممي�زة لتخفيف الضغط النفيس 
ع�ى امل�رىض، و بع�د اكتماله�ا ستس�لم اىل دائ�رة 
صحة النج�ف االرشف, كما أن الجه�ة املنفذة لهذا 

امل�رشوع هي العتبة الحس�ينية املقدس�ة من خالل 
قسم املش�اريع الهندس�ية والفنية وقسم الصيانة 

ومستشفى االمام زين العابدين )عليه السالم(«.
يذك�ر أن العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة وضعت مدن 
الزائري�ن العرصي�ة التابع�ة لها وهي مدينة س�يد 
االوصي�اء ومدين�ة االمام الحس�ن ومدين�ة االمام 
الحسن )عليهم السالم( تحت ترصف وزارة الصحة، 
كما افتتحت مركز الش�فاء للعناي�ة والطوارئ من 

أجل دعم ومساندة الكوادر الصحية يف كربالء.

العتبة احلسينية تنفذ مستشفى يف النجف االرشف للمسامهة يف عالج مرضى »كورونا«
مبساحة »١2٠٠م2« وسيتم تسليمه اىل دائرة صحة احملافظة

    البصرة / المستقبل العراقي

أعل�ن النائب اإلدارّي ملحافظ البرصة رضغام 
األجودّي، عن دخول جه�از الفحص الرسيع 
الرابد تيستRapid test إىل الخدمة يف املناطق 
الت�ي تتكرر بها اإلصابات، واعتماده بش�كٍل 
رس�مي، ويمتاز هذا الجه�از برسعة إظهار 
نتيجة الفحص وبوقت قيايس يضمن رسعة 
كشف اإلصابة. وقال األجودي يف حديٍث خاٍص 

إلعالم ديوان محافظ�ة البرصة: إنه “أطلقت 
محافظة الب�رصة بداية جديدة ملكافحة وباء 
كورونا باس�تخدام جهاز الفح�ص الرسيع، 
وال�ذي يمتاز بفح�ص الحاالت املش�تبه بها 
يف أي م�كان وهم يف منازلهم أو يف الش�وارع 
وبزمن قيايّس”، مؤكداً إن “البرصة س�تكون 
أول محافظة تعمل بهذا الجهاز، وس�يميزنا 
بالتوج�ه نح�و الفريوس قب�ل انتظار ظهور 

أعراضه عى املصابن”.

وتابع، إن “الجهاز يس�تغرق 15 دقيقة فقط 
إلظهار نتيج�ة الفحص واإلصاب�ة بفريوس 
كورون�ا، ويتك�ون م�ن قطع�ة بالس�تيكّية 
تحتوي عى مجموعة محالي�ل، ويجري اآلن 
العمل عليه بأخذ قطرة دم من إبهام املش�تبه 
به لكشف الفريوس”، موضحاً إن “املحافظة 
ستستخدم 8 آالف جهاز كوجبٍة أوىل لتغطية 
األماك�ن التي تح�دث بها اإلصاب�ات بصورة 

مستمرة وسيستخدم لهذه املناطق فقط.

البرصة أول حمافظة يف العراق تدخل جهاز الفحص 
الرسيع للكشف عن »كورونا« إىل اخلدمة

    ميسان / سمير ابو الحسن

دواي  ع�ي  ميس�ان  محاف�ظ  افتت�ح 
الزم م�رشوع بناي�ة ثانوي�ة املتمي�زات 
الح�ي  منطق�ة  يف  للبن�ات  النموذجي�ة 
الجامعي بمدين�ة العمارة.وقال املحافظ 
يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، بان 
تنمي�ة  تخصيص�ات  ضم�ن  »امل�رشوع 
األقالي�م للمحافظ�ة ، وان املدرس�ة تقع 
عى مس�احة )10,000( م2 س�عة )18( 
ص�ف مع جناح ل�إدارة مك�ون من )5( 
وكافتريي�ا  صحي�ة  ومجامي�ع  غ�رف 

م�ع  متع�ددة  ومخت�رات 
مخت�ر للحاس�وب مجهز 
ب )25( حاسبة ومكتبتن 
فضال  انرن�ت  ومنظوم�ة 
للنش�اطات  س�احة  ع�ن 
الرياضية وساحة لالنتشار 
وملع�ب ريايض بمس�احة 
)1000م2( .واضاف » بان 
املدرس�ة جه�زت بباصات 
حديث�ة ع�دد اثن�ان لنق�ل 
التدرييس،  والكادر  الطالب 

مش�ريا إىل ان يعتر ذل�ك إنجاز يضاف إىل 
سلسلة االنجازات التي حققتها املحافظة 
.ولف�ت املحاف�ظ إىل أن�ه ح�ث مديري�ة 
بال�رصوح  لالهتم�ام  ميس�ان  الربي�ة 
الربوي�ة والتعليمي�ة وتوف�ري امل�الكات 
الالزم�ة لضم�ان بيئة مالئم�ة للطلبة يف 
مس�ريتهم التعليمية ، مؤك�دا، عى خلق 
أجواء مناس�بة لتنمي�ة الطاقات العلمية 
و تقدي�م الرعاية والدع�م عى الصعيدين 
امل�ادي واملعنوي كون هذه الفئة املتميزة 
من الطالبات هم من سريفدون مستقبل 

املحافظة بالكفاءات .

حمافظ ميسان يفتتح مرشوع بناية ثانوية املتميزات 
النموذجية سعة »18« صف يف العامرة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة، عن مواصلة مواقعها يف محافظات 
الوس�ط والجنوب اس�تالم، كميات محص�ول الحنطة 
املس�وقة م�ن الفالح�ن واملزارعن ملوس�م 2020 الذي 
انطلق يف العرشين من الش�هر الح�ايل. وذكر مدير عام 
الرشكة العامة لتجارة الحبوب حس�نن مهدي الزبيدي 
يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«،ان »فرع بابل بارش 
الجمع�ة باس�تالم اول الكميات املس�وقة م�ن الحنطة 
املحلية لهذا العام يف س�ايلو الحله الجديد وذلك باستالم 
ش�احنتن ضمن قوائم شعبة املدحتيه حيث تم استالم 
احدى الش�احنتن وبكمية بلغت ) 21( طن من الدرجة 
االوىل رفض االخرئ الرتفاع نسبة الرطوبة ، وكذلك بارش 
سايلو ابو صخري يف النجف كانت اول الكميات املسوقة 
وبكمية 28 طن وسايلو النجف االفقي اول كمياته من 
الحنط�ه املحلية درجه ثانيه بكمية 15 طن ، والخورنق 
املخزني استالم مايقارب 153 طن، فيما يواصل سايلو 
النارصية استالم كميات الحنطة املسوقة وبلغت لغاية 
اعداد ه�ذا البيان )994،940( طن حنطة محلية درجة 
اوىل وان الش�احنات الداخ�ة لفرع ذي ق�ار كانت )51( 
ش�احنة ورفضت منها )11( ش�احنة مع اس�تمرار ان 
التفريغ ولساعات متأخرة من الليل . مشريا اىل مواصلة 
مرك�ز تس�ويق االص�الح يف النارصي�ة كذل�ك اس�تالم 
ش�احنات الحنطة املحلية املسوقه حيث بلغت الكميات 
املس�تلمة )696،380( طن درجة اوىل و ) 5،960( طن 
درجة ثانية وبواقع )35( شاحنة ورفض )3( شاحنات 
وصومعة الرفاعي اس�تلم حنطة درجة اوىل)866.300 
( ط�ن وحنطة درج�ة ثاني�ه )139.020( ط�ن بواقع 
اثنان وخمس�ون سيارة ، ومركز تسويق مطار دهيمي 
اس�تلم حنط�ة درج�ة اوىل)512.480( ط�ن ، وحنطة 
درج�ة ثاني�ة)٧3.100( طن بواقع 29 س�ياره ليكون 
اجمايل املس�تلم يف املوقع لغاي�ة الجمعة )3944.140 ( 
، ام�ا فرع املثنى فالكميات املس�تلمة )4114040(طن 
موزعة حنطة درجة اوىل)3860500(طن حنطة درجة 
ثانية)19٧160(طن وحنطة درجة ثالثة)56380(طن 
.ولفت ، ان«املديرون العامون يف مركز الوزارة واملكلفن 
باالرشاف عى حملة التس�ويق يف املحافظات يواصلون 
مهامهم بمتابعة اليات التنسيق واالرشاف امليداني عى 
الجه�ود التي تبذل النجاح املوس�م التس�ويقي وتذليل 
العقب�ات الت�ي تواج�ه الفالح�ن حي�ث زار مديرعام 
االس�واق املركزية مراكز التسويق يف النارصية ، ومدير 
عام تصنيع الحبوب تفقد مراكز التس�ويق يف ميس�ان 
واطلعا عي انس�يابية عملية التس�ويق وسحب نماذج 
الحنطة والفحص والتحليل وصوال إىل عمليات التفريغ 

يف االمكان املخصصة .

حبوب التجارة تعلن مواصلة مواقعها 
يف الوسط واحلنوب استالم احلنطة 

املسوقة من الفالحني واملزارعني

    البصرة / المستقبل العراقي

أصدر قائ�د عمليات البرصة الفريق الركن قاس�م جاس�م نزال، 
قرارا يقيض باستثناء اإلعالمين من قرار حظر التجول.

وذكر بيان للعمليات، تلقت »املس�تقبل العراقي«نسخة منه، إنه 
»نس�ب قائد عمليات البرصة الفريق الركن قاس�م جاس�م نزال 
بتسهيل حركة وتنقل كافة اإلعالمين ضمن املؤسسات اإلعالمية 

يف محافظة البرصة واستثنائهم من قرار حظر التجول«.
وب�ن، أن »القرار تضمن اس�تثنائهم بدون وق�ت محدد يف كافة 

املناطق ضمن قاطع املسؤولية.

قائد عمليات البرصة يستثني اإلعالميني 
من قرار حظر التجول

    ميسان / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صحة محافظة ميسان عن ثالث حالة شفاء ملصابة 
بفايروس كورونا املستجد ومغادرتها املستشفى«.

وقال�ت الدائرة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، انه » يرس 
دائرة صحة ميسان ان تعلن عن شفاء احدى املصابات بفايروس 
كورونا املس�تجد وهي الحالة الثالثة التي تكتس�ب الشفاء التام 
يف املحافظة.. املصابة تبل�غ من العمر 60 عام وقد غادرت ردهة 

العزل يف املستشفى وهي اآلن بتمام عافيتها والحمد لله ».
وج�اء يف البيان »الش�كر واالمتن�ان لكوادر دائرة صحة ميس�ان 
جميعا لعملهم الدؤوب واخالصهم وشجاعتهم.. والشكر موصول 
لجميع من س�اند دائرة صحة ميس�ان يف جهوده�ا ملواجهة هذا 

الوباء الخطري وحماية أبناء املحافظة منه.
والله هو املشايف واملعايف.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ْت وزارة الربي�ِة املواضي�َع املحذوف�ة من منه�اج االمتحانات 
النهائي�ة الخاصة باملرحل�ة االبتدائية، ضمن نظ�ام التعليم املرسع 
.وقالت معاونة مدير ع�ام املناهج بالوزارة أرساء طالب، يف ترصيح 
صحفي، إن املديري�ة أعدت خطة تهدف اىل حذف املواضيع املختصة 
بمدارس التعليم امل�رسع ضمن املراحل املنتهية للعام الدرايس الحايل 
)2020 – 2019(«.وافصح�ت عن انه »تم ح�ذف املواضيع الخاصة 
بمدارس التعليم املرسع من املستوى الثالث للمرحلة االبتدائية، إذ تم 
حذف الوحدتن الرابعة والخامس�ة من مادة االس�المية، والوحدات: 
10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 م�ن م�ادة اللغ�ة العربية.وتابع�ت 
طالب ان »الحذف ش�مل ايضا الوح�دات: 11 و 12 و 13 و 14 و 15 
و 16 و 1٧ و 18 و 19 و 20 م�ن م�ادة اللغ�ة االنكليزية، فضال عن 
ح�ذف الفصلن الخامس والس�ادس من م�ادة الرياضي�ات، مبينة 
ان الحذف ش�مل مادة العلوم من الوحدة الرابعة للفصول: الس�ابع 
والثام�ن والتاس�ع، والوح�دة الخامس�ة م�ن الفصل�ن 10 و 11 ، 
والوحدة السادسة من الفصلن 12 و 13«.وأردفت انه تم أيضا حذف 
مواضي�ع من مادة االجتماعيات، إذ ت�م حذف الوحدة األوىل الخاصة 
بالجغرافية، بموضوع )جغرافية وطننا العراق 13 صفحة(، وحذف 
الوح�دة الثاني�ة )تاريخ حضارتن�ا هويتنا 11 صفح�ة(، فضال عن 
ح�ذف مواضيع الوح�دة الثالثة من مادة الوطني�ة ) 10 صفحات(، 

وحذف مواضيع الباب الثاني )مجتمعنا العراقي 16 صفحة(.

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية س�الم الشمري، 
أمس الس�بت، الطل�ب اإلقليم�ي والعرب�ي للمنتج�ات الزراعية 
والحيواني�ة املحلية.وقال الش�مري يف بي�ان، ان »العراق وبعد ان 
حق�ق االكتف�اء باغلب املحاصي�ل واملنتج�ات الزراعي�ة املحلية 
بات�ت عملية التصدي�ر يشء متاح يف ظل الرغب�ة الوطنية لزيادة 

اإليرادات«.
واضاف الش�مري ان »البطاقة التموينية ستش�هد وخالل الفرة 
املقبل�ة اكتف�اًء وطنيا كامال بامل�واد املجه�زة للمواطنن اضافة 

لزيادة موادها لتتناسب وأوضاع املرحلة الحالية«.

صحة ميسان تعلن ثالث حالة شفاء ملصابة 
بفايروس »كورونا« ومغادرهتا املستشفى

الرتبية تكشف عن املواضيع املحذوفة
 للتعليم االبتدائي املرسع

الزراعة النيابية: هناك طلب إقليمي وعريب 
للمنتجات الزراعية واحليوانية املحلية

    بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا مرصف الرافدي�ن، بعض دوائر الدول�ة اىل اإلرساع يف تفعيل بطاقات املاس�ر كارد 
واس�تالم رواتب موظفيها لش�هر نيس�ان الكرونيا وليس يدوًيا.وق�ال املكتب اإلعالمي 
للمرصف يف بيان تلقت »النس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »املرصف يطالب من بعض 
مدراء حس�ابات الدوائر اىل تفعيل بطاقات املاس�ر كارد ملوظفيها والتي تس�لمتها من 
قب�ل املرصف حتى يت�م رصف الراتب لهذا الش�هر عن طريقه�ا الكرونيا«.واضاف، ان 
»ع�ى مدراء دوائر الحس�ابات لبعض الدوائر مخاطب�ة اإلدارة العامة للمرصف واإليعاز 
باس�تكمال كافة اإلجراءات املتعلقة بتفعيل املاس�ر كارد خصوصا يف ظل األوضاع التي 
يعيش�ها البل�د حالًيا جراء فاي�روس كورونا ورضورة مغ�ادرة النقد الي�دوي والتعامل 

بالنظام اإللكروني لرصف الراتب.

    بغداد / المستقبل العراقي

الس�بت،  ام�س  الصح�ة،  وزارة  أعلن�ت 
امل�ص�اب��ن  ع���الج  ت�ج�رب��ة  أن 
ال��دم  بالزم�ا  باس�تخدام  ب�ك�ورون��ا 
امل�أخ�وذة من األش�خاص املتعافن التي 
ب��دأت ف��ي الب�رصة وب�غ��داد حققت 

نتائج ايجابية حتى االن.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة، 
س��ي�ف ال�ب��در، إن »ت�ج�رب�ة ع��الج 
امل�ص�اب�ن ب�ك�ورون�ا باستخدام بالزما 
ال�دم امل�أخ�وذة من األش�خاص املتعافن 
التي ب�دأت ف�ي البرصة وب�غ�داد حققت 

نتائج ايجابية حتى االن«.

وأوضح أن »هذه التجربة أثبتت فعاليتها 
خصوص�ا لالش�خاص الذي�ن ال يعان�ون 
أعراض�ا ح�ادة، وتعد أح��د العوامل التي 
أدت إل�ى ارت�ف�اع نس�بة الشفاء وتقليل 

إعداد الوفيات«.
وأش�ار الب�در، اىل أن »الوض�ع العام تحت 
م�ن�ظ�م��ة  وت��ؤك���د  الس�يطرة، 
ال��ع��امل��ي���ة  ال��ص��ح���ة 
بتطبيق  االس��ت�م�رار  دائ��م��ا ع�ل�ى 
االج����راءات ال�وق�ائ�ي��ة«، مؤكدا أن 
»العراق نجح حتى االن باحتواء الفريوس، 
إال أن ال�ت�ح��دي مس�تمر ف�ي ال�رص�د 
ال�وب�ائ��ي الفعال لالصاب�ات يف مناطق 

بغداد واملحافظات.

الرافدين يدعو دوائر معينة لتفعيل املاسرت كارد 
ورصف رواتبها الكرتونيًا

الصحة: عالج املصابني بـ »كورونا« باستخدام بالزما دم 
املتعافني حققت نتائج اجيابية

توزيع كهرباء ميسان: إدخال مغذ جديد 
للعمل بعد إنجاز مرشوعه بقضاء كميت

أدوية سامراء حتقق ارتفاعًا يف قيمة برناجمها اإلنتاجي 
لشهر نيسان احلايل جتاوز »٥«مليارات دينار

    ميسان / المستقبل العراقي

أعل�ن ف�رع توزيع كهرباء ميس�ان أح�د فروع الرشك�ة العامة لتوزي�ع كهرباء 
الجنوب، إدخال مغذي الغدير الجديد ) 11 ك.ف ( للعمل، يف قضاء كميت ) 45 كم 

( ش�مال مدين�ة العمارة ،بعد 
إنجاز أعماله بنسبة) %100(.

وق�ال مدي�ر الف�رع املهندس 
سعد عبد الحسن يرس يف بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، إن 
مالكاته الهندس�ة و الفنية يف 
قسم تنفيذ املش�اريع وبدعم 
من قسم الهندسة امليكانيكية، 
انته�ت من أعمال اس�تحداث 

مغ�ذي الغدير )11 ك.ف( وإدخاله للعمل.وأضاف إىل ذلك أن »املغذي بطول ) 3.5 
كم ( يخرج من محطة كميت الثانوية الجديدة )33 / 11 ك.ف ( ، مش�رياً إىل أن 
، الهدف من استحداثه لفك االختناقات الحاصلة عى مغذي الشهداء املغذي لحي 
الشهداء فضال عن ضمان استقرار التيار الكهرباء و أن املغذي الجديد يغذي حي 
الغدير و منطقة الس�وق وسط القضاء .وأوضح مدير الفرع« إن أعمال املرشوع 
كانت نصب عمود ضغط عايل مدور ومشبك بطول )٧0( مع امللحقات ، مد قابلو 
اريض يخرج من املحطة بمس�افة )105م( ، مد أس�الك املنيوم بطول) 10500م 
( ، نص�ب فنج�ان ضغط عايل ) 210( ،أقراص عازل�ة ) 24( ، الفتاً ، إىل أن أعمال 
مرشوع املغذي ضمن الخطة االستثمارية للرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب 

و استعدادات الفرع لفصل الصيف املقبل.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف�ت الرشك�ة العام�ة لصناعة 
يف  الطبي�ة  واملس�تلزمات  األدوي�ة 
وزارة  رشكات  إح�دى  س�امراء 
تحقي�ق  ع�ن  واملع�ادن  الصناع�ة 
زيادة يف اإلنتاج خالل ش�هر نيس�ان 
الج�اري لتغطي�ة الحاج�ة الفعلية 
للس�وق املحي من األدوية املختلف�ة 
.وبي��ن مدي�ر ع�ام الرشك�ة عب�د 
الحمي�د عب�د الرحم�ن الس�ال�م يف 
بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«،ان 
»الرشكة أع�دت برنامجها اإلنتاجي 
لش�هر نيسان الحايل بقيمة أكر من 
الرنامج اإلنتاجي لشهر آذار املايض 

بلغت ) 5 ( ملي�ار و ) 122 ( ملي�ون 
دينار لتنفيذ العقود املرمة مع وزارة 
الصحة وس�د حاجة الس�وق املحي 
».واشار اىل ان »هناك إمكانية لزيادة 
قيم�ة الرنامج حس�ب ما ي�رد من 
إضاف�ات او توقيع عقود تس�ويقية 
الرنام�ج  ان  اىل  الفت�اً   ، جدي�دة 
وزارة  تزوي�د  يتضم�ن  اإلنتاج�ي 
الصح�ة العراقي�ة والس�وق املحلية 
الصيدالنية  املس�تحرضات  بمختلف 
والدوائي�ة م�ن الحب�وب واملضادات 
الحياتي�ة واالرشب�ة وقط�رات الفم 
واملراه�م وقط�رات العي�ون وامل�واد 
املعقمة عن طري�ق مكتب الناقوس 

الفيض ومكتب االكليل الفض�ي.

داعية لاللتزام باحلظر

حمافظة البرصة تنفي صدور أوامر باعتقال املواطنني يف الشارع
    البصرة / المستقبل العراقي

نف�ت محافظة البرصة وخلية األزمة املحلية، 
ص�دور اي تعليم�ات تن�ص عى اعتق�ال اي 
ش�خص متواج�د بالش�ارع، خ�الل الحرض 

الشامل.
وجاء يف بيان املركز االعالمي لديوان املحافظة..  
إن التعليمات الصادرة من خلية األزمة تنصح 
املواطن�ن بعدم الخروج خ�الل الحظر الكي، 
وحس�ب توجيهات الكادر الطب�ي تفادياً من 

انتشار االصابات بفايروس كورونا، 
ولف�ت البيان، أن إع�ادة حظر التج�وال جاء 
بن�اًء ع�ى توجيه�ات طبي�ة وأمني�ة لصالح 

املواطنن.
وأش�ار البيان إىل أن األجهزة املكلفة املنترشة 
يف الش�وارع والتقاطعات العامة، تمنع كرس 
اج�راءات الحظر، وتتعامل مع من يقوم بذلك 

حسب القوانن العراقية النافذة.

ودعا البيان جميع البرصين لتوخي الحذر يف 
متابعة اي يشء يصدر من صفحات أو جهات 
غري رس�مية تس�عى لزعزعة الوض�ع األمني 

والصحي يف البرصة.

هذا وكانت خلية األزمة املحلية يف البرصة، قد 
أعلنت بإعادة العمل باجراءات الحظر الكي يف 
البرصة للفرة من 25 نيسان ولغاية االول من 
شهر أيار القادم وحسب التعليمات السابقة.

حمافظة بغداد تصدر توضيحًا بشأن فتح مطاعم 
»الدلفري« خالل شهر رمضان

    بغداد/ المستقبل العراقي

شددت محافظة بغداد عى منع فتح مطاعم 
)الدلفري( خالل يومي الجمعة والسبت وفقا 
ملق�ررات خلية االزمة والتزاما بحظر التجوال 

الشامل يف هذين اليومن.
واوضحت املحافظة، بشأن فتح تلك املطاعم 
خالل بقية االيام )من االحد اىل الخميس( ويف 
شهر رمضان املبارك، بانها ستصدر تعليمات 
يوم االحد املقبل انس�جاًما م�ع قرارات خلية 

االزمة يف التصدي لجائحة )كورونا(.
مطاع�م  اصح�اب  املحافظ�ة  دع�ت  كم�ا 
)الدلف�ري( مم�ن يرغب�ون يف الحصول عى 
اجازة فتح خالل شهر رمضان اىل مراجعتها 
ي�وم االح�د صباح�ا وخ�الل أوق�ات ال�دوام 
مستمس�كاتهم  تقديمه�م  م�ع  الرس�مي 

الرسمية.
يذكر ان محافظة بغداد دأبت خالل السنوات 

السابقة عى منح إجازات للمطاعم والسماح 
لها بمزاولة عملها خالل شهر رمضان.

ً
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عبد اهلادي سعدون: من يستطيع تفسري حالة متر هبا اإلنسانية مع »كورونا«

السياب ونازك املالئكة استهال احلداثة العربية بقصيدتني عن احلب والكولريا

           حاوره: عماد الدين موسى

أُصي�َب الكات�ب والروائ�ي واملرُتج�م 
العراقي عبد الهادي س�عدون مؤخراً 
بف�روس كورون�ا، حيُث كت�َب حول 
ذلك عىل صفحته يف موقع فيس�بوك، 
منوّهاً بتماثله للش�فاء بعد معاناة/ 
مقاومٍة امتّدْت ألس�ابيع. س�عدون- 
املول�ود يف مدين�ة بغداد س�نة 1968، 
واملقيم يف إس�بانيا منذ نهاية 1993- 
حاص�ل ع�ىل الدكت�وراه م�ن كلي�ة 
األدب والفلس�فة من جامعة مدريد- 
أوتونوما. يعم�ل بالتدريس والرتجمة 
والن�ر، وهو أس�تاذ محارض يف عدة 
جامع�ات عربية وأوروبي�ة، مختص 

باألدب واللغة اإلسبانية.
ن�ال جوائ�ز أدبي�ة مختلف�ة منه�ا: 
العرب�ي 1997،  جائ�زة أدب الطف�ل 
جائ�زة أنطوني�و ماتش�ادو العاملي�ة 
للشعر 2009، جائزة مدينة سلمانكا 
 ،2016 األدب�ي  للتمي�ز  اإلس�بانية 
باللغ�ة  األدبي�ة  الرتجم�ة  وجائ�زة 

اإلسبانية )مارثيلو ريس( 2018.
وله ع�رات الكتب األدبّي�ة بالعربّية 
واإلس�بانّية، صدرت بني عامي 1996 
و2020، نذك�ر منها: »كنوز غرناطة، 
رواية لألطفال )1997(«، »ليس سوى 
ريح، شعر )2000(«، »عصفور الفم، 
شعر )2006(«، »دائماً، شعر بالعربية 
واإلسبانية )2010(«، »مذكرات كلب 
عراق�ي، رواية )2012(«. »توس�تاال، 
قص�ص )2014(«، »3030 العودة إىل 
األرض، رواية خيال علمي )2015(«، 
»تقرير عن الرسقة، رواية )2020(«.

صفحت�ك  ع�ر  مؤخ�راً  كتب�َت   )*(
يف فيس�بوك ع�ن إصابت�ك بجائح�ة 
)كورونا( ومن ثّم عن ش�فائك؛ حّبذا 
ل�و تحّدثنا عن معانتك مع هذا املرض 

املرعب؟
- كم�ا تعرف كتبت عن مش�اعري يف 
تلك األي�ام يف ذلك الن�ص الذي نرته 
يف الفيس�بوك ألقول ألحبت�ي إنني ما 
زلت حياً وأللوح لهم بيدي من الضفة 

نفسها.
والحقيقة أن�ه ليس النص الكامل وال 
هي املشاعر امل�تأزمة كاملة. فروس 
كورونا يعش�ش ألي�ام طويلة قبل أن 
تظه�ر األعراض عىل الواح�د منا، وال 
بد أنني قد أصبت به من مكان ما من 

محيطي اليوم�ي، خاصة وأنني كثر 
ال�رتدد عىل األماك�ن العامة واملقاهي 
ويف مجتمع متوس�طي مثل إس�بانيا 
التالمس واالحتض�ان والتالقي.  كثر 
عىل العم�وم الكورونا م�ن املمكن أن 
يلقف�ك يف أي حال�ة حتى تل�ك التي ال 
تتصورها. أمضيت األسبوع األول من 
20 يوم تقريباً م�ن اإلصابة منطرحاً 
يف الف�راش، كل األع�راض املعروف�ة 
ع�ن امل�رض اخرتقتني براس�ة، ما 
عدا الحاجة لجه�از تنفس أو تطبيب 
عال، له�ذا أمضيتها يف البيت يف غرفة 
حاول�ت فيه�ا ان أك�ون منع�زالً عن 
أف�راد عائلتي. الرصاع م�ع الفروس 
بتب�دل الرضب�ات م�ن طب�ول الرأس 
حتى س�عال الصدر القاتل إىل جس�د 
من�ك ال قوة فيه، أو كلها مع بعض يف 
تواف�ق لعني ال تجعلك بقادر عىل فعل 
أي يشء وال حتى فتح العينني. أعتقد 
أن شفائي ربما يعود إىل طاقة الجسد 
القوي وحتم�اً اإلرصار عىل الحياة... 
ومل�ا ال )لنتذك�ر الكبار م�ن أهالينا( 

القس�مة والق�در حتمت ع�ّي املرور 
ب�ه ومجابهته والخ�روج من املعركة 

منترصاً.. حتى اليوم!
)*( م�ا كتبت�ه وثيق�ة تص�ف فيه�ا 
لحظات الدفاع عن الحياة ب�)املوت(، 
أنت يف )امل�وت( تجادل�ه ب�)الحياة(؛ 

كيف صرت؟
- ليس هن�اك من دافع أم�ام النهاية 
الرسيعة غر املجابهة ببهجة الحياة. 
مع الحياة وتشبثك بها ما يبقيك بعيداً 
عن رشك الر األكر. املوت بحد ذاته 
ليس مخيفاً، املخي�ف أن ترتك الحياة 
فجأة وما زال أمامك آمال ومش�اريع 
وحياة مدهشة مع أهلك. املخيف كما 

قلت يف النص هو مجابهة املجهول.
ُكْن�َت  ق�رأُت يف مدونت�ك،  )*( كم�ا 
تش�عُر- دعني أس�تعمل هذا التعبر- 
األم�ل من أعماقك. ه�ل األمل هو من 

ربح املعركة؟
- ب�كل تأكي�د، األم�ل ب�أن هن�اك ما 
يس�تحق اإلمس�اك به يف هذه الحياة، 
أمل الصحبة واألهل والكلمات الطيبة. 

ال أعتق�د أن هن�اك رابح�اً حقيقياً يف 
معركة الكورونا، ألنن�ي وإن خرجت 
س�املاً، فق�د ق�ى عىل أحب�ة وبر 
عرفته�م وأعرفه�م، وهذا بح�د ذاته 
خسارة وفاجعة مهلكة. األمل هو أن 
تجد يف روحك الق�وة الدافعة إلنهاض 
الجس�د املنهك. وهو ما حاولته طوال 
تل�ك األيام. العم�ر قصر بأي�ة حال، 
وما يجعل من حياتنا معنى هو األمل 

والرفقة الرائعة.
)*( أكثر من ذكرته وقّوى إحساس�ك 
بالحياة والتمّس�ك به�ا كان طفلتاك. 

فهل هما من شغلتاك؟
- بالطب�ع وه�ذا م�ا كررت�ه وأكرره 
هن�ا. نح�ن الب�ر )ع�ىل االق�ل أنا( 
عاطفي�ون بطبيعة الح�ال، وال أذكر 
أنن�ي بكيت حرق�ة مثلما حصل معي 
تلك األي�ام وأنا ال أس�تطيع احتضان 
ابنتاي أو تقبيلهما ورؤيتهما بش�كل 
طبيع�ي، يشء ل�م يحصل مع�ي منذ 
وف�اة والدتي.  لكن م�ع ذلك ال بد من 
ذك�ر يشء مه�م هن�ا، أن الواحد منا 

يتذك�ر األه�ل والصحب واملناس�بات 
الرائع�ة يف الحي�اة يف أش�د اللحظات 
تأزم�اً وهذه طبيع�ة برية. نحن يف 
النهاي�ة كائنات عائلي�ة نِحُن لألقرب 
من�ا يف العاطف�ة ويف الق�رب املكاني. 
ع�ىل أية حال ابنتاي هما وريد حياتي 
الحقيقي. والنص يف كل األحوال ليس 
الن�ص الكام�ل، ب�ل مجتزأ من�ه كما 
ذكرت. لم أرد به تمجيد أحد عن أحد. 
أردت ب�ه تمجيد الحياة قبل كل يشء. 
والحي�اة يف النهاية ه�ي األحبة كلهم 

بال استثناء.
)*( ب�دوَت وجودّياً لكن�ك اقرتبت أو 
وطئت عتب�ات العدم، كيف تفلس�ف 
هات�ني اللحظت�ني وأنت تص�ارع هذا 

الفروس؟
- الحقيق�ة الحال�ة كله�ا تخرج من 
الواق�ع لتقع يف حف�رة العدمية، وإال 
مْن يس�تطيع تفس�ر حال�ة تمر بها 
اإلنس�انية مع وب�اء الكورون�ا. كلها 
تفس�رات علمي�ة وطبي�ة، ولكنه�ا 
خارجة عن املش�اعر والوقائع وكلها 

تصب يف العدم أو الخارق أو املجهول. 
صدقن�ي ليس هناك أكثر مني واقعية 
وتش�بثاً بروتيني�ة الواق�ع الحيات�ي 
وفهمي له، لك�ن الحالة التي نمر بها 
)وم�ررت به�ا ش�خصياً ولو بش�كل 
عاب�ر ألنني لم أمت فيه�ا( تكاد تمثل 
أكث�ر املش�اهد الخارق�ة والعدمية يف 

مرسحية البر واآللهة الخفية!
)*( كنت تعرف وتق�ّر يف أعماقك أّنك 
مالٍق حتفك عىل يد هذا املتخفي الذي 
تس�لل غدراً إىل رئتيك. هل كنت تلعب 

معه؟
- ال إطالقاً، الكورونا لم يكن مستعداً 
للع�ب، وإال لكنت أكثر اس�رتاحة ولم 
أحتج ملصارعة شديدة وال حتى كتابة 
نص وال كان هن�اك داع لهذه املقابلة 
مث�اًل. أتصور املس�ألة به�ذه الهيئة: 
هن�اك م�ن يرك�ب علي�ك ب�كل ثقله 
وعفشه وأشيائه الثقيلة ويطلب منك 

أن تميض يف حياتك.
هناك نقطة واحدة، وهي االستس�الم 
أو التحم�ل حت�ى تتخل�ص منه ومن 
أثقال�ه تدريجي�اً. الحقيق�ة أنن�ي يف 
لحظ�ات معينة من رقاد الرسير كنت 
توصل�ت بحال�ة من العبثي�ة ومناداة 
غريب�ة أن تنته�ي كل ه�ذه األوجاع 
حتى لو كان فيه�ا النهاية املحتومة. 
لكنن�ا، وه�ذا م�ا أدركته م�ن حياتي 
الطويلة نس�بياً، ال نسر يف درب واحد 
)أقصد الجسد والروح( بل يف مسارين 
متوازي�ني وال بد م�ن التوافق بينهما، 
وال مجال لواحد منهما أن يميض دون 
موافق�ة اآلخ�ر. املعادل�ة أصعب من 
كل تخيالتن�ا، ألن الحي�اة واملوت بحد 
ذاتهم�ا معضل�ة البرية كله�ا، منذ 
كلكامش والبحث عن عش�بة الخلود 
حتى آخر واحد منا يف هذا العرص وهو 
يبحث عن إجابة دقيقة لسؤال ُمهلك.

)*( ه�ي مواجه�ة، أو مب�ارزة غ�ر 
متكافئ�ة أو حرّة كم�ا اعترت، ومع 
خصم بق�در ما هو ضعي�ف بقدر ما 
هو ق�وي. ماذا لو كان ش�خصّية، أو 
أن�ه بطل ملروع رواي�ة، وأن الكتابة 
يف مث�ل حالت�ك هي تجربة ش�خصية 
حية وليست )تخييلية( كما عند ألبر 

كامو يف روايته »الطاعون«؟
- ال أعتقد ان كل ما نمر به من وقائع 
يصل�ح ألن نكتبه يف نص�وص روائية 

أو قصصية. ال أجدني اليوم مس�تعداً 
لذل�ك، ولك�ن ق�د يخرج يف ن�ص بعد 
سنني لسبب معني. الواقع ليس منراً 
صالحاً لكل النصوص. تجربتي عندما 
كتبتها يف ه�ذا النص القصر، غرضه 
إثب�ات النج�اة، مث�ل غريق س�فينة 
يف بح�ر ويص�ل الس�احل وال يخط�ر 
ع�ىل باله س�وى أن يخط ع�ىل الرمل 
بكلم�ات النج�دة والتذك�ر بخالصه 
ووج�وده يف هذا الك�ون. عىل العموم 
الرصاع مع الفروس ليس حراً باملرة، 
بل أش�به بمصارعة غر نزيهة باملرة، 
ألنك ط�رف فيها دون إرادة وال أمامك 
حلول معينة سوى االستمرار بالنزال 

حتى النهاية.
)*( أال تج�د أّن هن�اك فرقاً بعد هذه 
التجربة- الواقعة، بني وقائع مفرتضة 
ومتخيلة، ووقائع/ رصاعات عشتها 
بنفس�ك، كونها مع امل�وت وليس مع 
امرأة تعش�قها، أو م�ع حاكم طاغية 

ألنك معارض له؟
- طبع�اً، لك�ن الخي�ال يج�رك ع�ىل 
بأحكام  النحت والتص�ور والخ�روج 
وتص�ورات معين�ة. أم�ا الواق�ع فال 
يمنح�ك أكثر م�ن تذك�ر الواقعة وأن 
تصبها وتكتبها بطريقتك دون خروج 
عن الواقعة. له�ذا نكتب عن كل هذه 
النم�اذج البري�ة والح�االت بحرية 
م�ع خلط خ�رة ومعلوم�ات وإيقاع 
ونفس قصيص خاص. الواقع يجرك 
ع�ىل النظر بعينيه يف كل اللحظات أنه 
ال يمكن�ك أن تطف�ر حواج�زه ملجرد 
الرغب�ة. وواقع ما عش�ته من معاناة 
ونعيش�ه كلن�ا يف ه�ذه األش�هر من 
حصار كورونا، حالة يصعب تصورها 
وظروف�ه  الواق�ع  منظوم�ة  خ�ارج 

ومناخاته.
 )*( ه�ل من فكرة عمل م�ا يراودك، 

بعد تجاوزك لهذه املحنة؟
يف  أدور  اللحظ�ة  حت�ى  زل�ت  م�ا   -
مناخها ألنني ل�م أتجاوزها بالكامل. 
الف�روس لم ينته وم�ا زلت جزءاً من 
مجتم�ع يعان�ي من�ه، ن�اس أحبهم 
وأحيا معهم الظروف يمرون بها اآلن 
وسيمرون بها لسوء الحظ ولراسة 
الفروس. ليس يف رأيس من عمل أدبي 
غر التمتع بلحظ�ات الحياة اآلن، أما 
ما س�يأتي بعد ذلك فال أتحكم به وال 

أخطط له اآلن.

           شوقي بزيع

لم يكن الحب عىل اخت�الف تجلياته تفصيالً 
بس�يطاً يف حياة البر، أو ترفاً زائداً يمكنهم 
االس�تغناء عن�ه متى رغب�وا يف ذل�ك، ولكنه 
العاطف�ة املتصل�ة بوجودهم اتص�ال القلب 
بوري�ده، والصخ�رة الت�ي تعصمه�م م�ن 
التفت�ت واالنح�الل، واملعني الدائ�م الذي من 
دونه تتحول حياتهم إىل صحراء. عىل أن ذلك 
األكسر السحري الذي عقدت الخليقة عليه 
أكثر رهاناتها صلة بالفرح واألمل واالنتشاء 
بالحي�اة، لم يكن ليح�رض يف األعم األغلب إال 
مقرون�اً باملأس�اة أو مهدداً بامل�وت. ذلك ألن 
الحب العميق، إذ يأنف من أواس�ط املش�اعر 
ليقيم عند الذرى األخرة لدورة الدم وخفقان 
القلب وغليان املس�ام، يستنفد طاقة الجسد 
عىل التحمل ويضعه يف مواجهة مكشوفة مع 
امل�وت املتاخم. كما أن الح�ب، بما هو رغبة 
متعذرة يف امتالك غر املمتلك، هو من بعض 
وجوهه رضب من القتل، سواء كان ذلك عن 
عمد أو عن غر عمد. فامرؤ القيس يف معلقته 
يخاط�ب حبيبته معاتباً بالقول: »أغرّك مني 
أن حب�ك قات�ي\ وأن�ك مهما تأم�ري القلب 
يفع�ِل؟«. وغالب�اً م�ا تتحول عيون النس�اء 
املعشوقات عند العرب إىل أداة للقتل املتعمد، 
كم�ا عند ام�رئ القيس نفس�ه: »وما ذّرفت 
عيناك إال لترضبي\ بس�هميك يف أعشار قلٍب 
مقّت�ِل«. وكذلك ه�و األمر عند جري�ر، الذي 
ينقل واقعة القت�ل إىل خانة التعميم، فيهتف 
قائ�اًل: »إن العي�ون الت�ي يف طرفه�ا حَوٌر\ 
قتلننا ثم لم يْحي�ني قتالنا«. وكما هو الحال 
م�ع رضبة الش�مس، الت�ي ت�ودي باملرء إىل 
الجن�ون أو املوت يف بع�ض األحيان، فإن من 
يصاب برضبة الحب، ال بد وأن يالقي املصر 
نفسه، كما حدث لعشاق بني عذرة، أبرزهم 

عروة وقيس وكثّر وجميل.
إن أي ع�ودة متفحص�ة إىل تراثن�ا الش�عري 
واألدبي، كما إىل الرتاث العاملي، ال بد أن تقدم 
لنا ش�واهد كثرة حول عالق�ة الحب باملوت 
واملرض من جهة، وبالجن�ون واالختبال من 
جهة أخرى. وقبل أن يتحدث سيغموند فرويد 
عن العالق�ة الوثيقة بني الحب واملوت أو بني 
اإليروس والتاناتوس، كان بشار بن برد يرى 
يف م�وت املرأة الت�ي أدمت قلب�ه، الحل األقل 
كلفة مل�أزق الح�ب وآالمه املرح�ة، فيهتف 
قائ�اًل: »من حبها أتمنى ل�و يصادفني\ من 
نحو قريتها ن�اٍع فينعاها\ كيما أقول: فراٌق 

ال لقاَء لُه\ وتضمر النفس يأساً ثم تسالها«. 
ويف »مص�ارع العش�اق« ألحمد بن الحس�ني 
ال�رّساج، يظه�ر املحبون بوصفه�م كائنات 
متصدعة ورسيعة العطب، ويبدو الحب أقرب 
إىل امل�رض منه إىل أي يشء آخر. ومع أن وباء 
كورونا لم يكن، وفق ما نعلم، معروفاً آنذاك، 
فإن الظواهر التي ينس�بها املؤلف للعش�اق، 
من بينه�ا التعرق وارتفاع الح�رارة وارتفاع 
نبض القلب وضيق النفس وتسارعه، ليست 
بعيدة تم�ام البعد ع�ن ظواهر الوب�اء الذي 
يرضب العالم اليوم. ال بل كثراً ما كان موت 
العاشق، إذ يباغته جمال محبوبته الصاعق، 
يأتي عىل ش�كل ش�هقة رسيعة تغ�ادر من 
الناح�ل.  الجس�د  قمي�ص  ال�روح  خالله�ا 
وق�د بات النح�ول املريَض أق�رب إىل الصورة 
النمطي�ة للحب الرومان�ي يف الغرب، حيث 
اختل�ط الدني�وي بالديني، وافتتن الش�عراء 
بالفتيات املس�لوالت أو ش�ديدات النحول، أو 

املفرطات يف صفرتهن.
كما أن الرواية، من جهتها، تقارب املوضوع 
نفسه، وُتظهر أن الحب غر املتحقق، مقروناً 
م�ع الجمال، ال بد أن يضع املحب عىل طريق 
الهالك. ففي عمله املميز »موت يف البندقية« 
ي�روي توماس م�ان قصة الكاتب الس�تيني 
غوستاف أش�نباخ، الذي غادر مسقط رأسه 
ميونيخ، ليبحث يف املدين�ة اإليطالية الخالبة 
عم�ا يوفر له الس�بيل إىل الراحة والطمأنينة 
الوادعة م�ن جهة، ويوفر له س�بيل الكتابة 

واس�تعادة جذوة اإلبداع املتضائلة، من جهة 
أخرى. لكن لقاءه باملراهق الوس�يم تادزيو 
يغ�ر كل املع�ادالت، ويضع�ه أم�ام م�أزق 
االختيار الصعب ب�ني الحياة والكتابة، حيث 
يش�عر أن كل كت�ب العال�م ال تس�تطيع أن 
تمنحه ذل�ك األلق املنبعث م�ن وجه املراهق 
الفت�ي الجالس قبالت�ه. وإذ ترضب الكولرا 
أحياء املدينة وممراتها املائية املتداخلة، يفقد 
الكاتب الكهل أثر الفتى الوس�يم وعائلته، ثم 
ما يلبث أن يصاب بعدوى الوباء املستري، 
ويقيض ب�ني أزق�ة املدين�ة امللوث�ة، ضحية 
لركض�ه العقيم خل�ف رساب الجم�ال الذي 
يتعذر امتالكه. وإذا كان توماس مان يرس�م 
من خالل روايته صورة قاتمة ألوروبا املهددة 
يومها بوباء الفاشية املتنامي، فقد بدا عمله 
الروائ�ي يف الوقت ذاته، اس�ترافاً مبكراً ملا 
س�ُيلحقه وباء كورونا باملدينة وجوارها من 
خس�ائر وأرضار كارثية محقق�ة. أما رواية 
غابرييل غارس�يا ماركيز الشهرة »الحب يف 
زمن الكول�را«، فلم تكن من جهتها س�وى 
تأكيد إضايف عىل مقولة فرويد املعروفة حول 
ال�رصاع األبدي ب�ني الحب وامل�وت. والالفت 
هنا أن فكرة الكول�را لم تكن جزءاً من متن 
الرواي�ة ووقائعها املتعاقب�ة، ولم تدخل عىل 
خط األحداث إال يف الفصل األخر منها، حيث 
اختار فلورنتينو أن يقيض ش�هر عس�له مع 
حبيبت�ه فرمين�ا عىل مت�ن إحدى الس�فن، 
طالب�اً من القبط�ان البقاء يف النه�ر، ورفع 

ش�ارة الكول�را عىل صارية الس�فينة، حتى 
إذا س�أله القبطان: إىل متى ؟، أجابه العاشق 

العجوز: إىل األبد.
العربي�ة  الحداث�ة  دارس�و  انش�غل  لطامل�ا 
ونقادها، من جهة ثانية، بموضوع األسبقية 
الزمنية التي نسبها بعضهم إىل نازك املالئكة، 
وبعضه�م اآلخ�ر إىل ب�در ش�اكر الس�ياب. 
وبمع�زل ع�ن البلبل�ة النقدية التي س�ّببها 
االلتب�اس القائم بني تاري�خ كتابة قصيدتي 
وتاري�خ  و»الكول�را«،  حب�اً؟«  كان  »ه�ل 
إحالتهم�ا للنر، فإن أحداً م�ن الباحثني لم 
ينتبه عىل األرجح إىل أن النصني التأسيسيني 
اللذين استهل بهما بدر شاكر السياب ونازك 
املالئكة مروع التحديث الش�عري يف العالم 
العرب�ي، كان�ا ي�دوران ح�ول ثنائي�ة الحب 

وامل�وت، التي تحدث عنها فرويد يف كش�وفه 
الرائ�دة حول التحليل النف�ي، التي قاربتها 
رواية ماركيز. صحيح أن صاحبي »أنش�ودة 
املط�ر« و»ق�رارة املوجة« لم يفع�ال ذلك عن 
سابق تصور وتصميم، حيث الشعر ينبثق من 
مناطق الالوعي األكثر ظلمة وتعقيداً، ولكن 
هذا االنبثاق بالذات هو ما يعطي للمصادفة 
ُبعدها االس�تثنائي ورمزيتها الخاصة. ولعل 
الس�ياب ال�ذي أرص عىل أن يض�ع لقصيدته 
»ه�ل كان حب�اً« تاريخ�اً مح�دداً ه�و 29 - 
11 - 1946، كان يه�دف إىل إقام�ة الدلي�ل 
امللموس عىل أنه س�بق بأش�هر عدة قصيدة 
املالئكة املؤرخة يف أواخر عام 1947. أما عىل 
املستوى الفني واألسلوبي، فإن القيمة األهم 
لقصيدة الس�ياب تتمثل يف جانبها اإليقاعي، 

ال�ذي يكرس نظام الش�طرين الخليي وينقل 
القصيدة من نس�ق األبيات املتماثلة إىل نسق 
مختلف تح�دده املعاني والص�ور واألفكار. 
لك�ن القصيدة يف جوانبه�ا األخرى ال تختلف 
كثراً عن بواكر الس�ياب املفعمة بالش�جن 
الرومان�ي والهواج�س العاطفي�ة املوزعة 
بني االفتتان باملرأة املعش�وقة وبني الشكوك 
والغ�رة املؤرقة: »كم تمن�ى قلبي املكلوم لو 
لم تستجيبي\ من بعيٍد للهوى أو من قريِب\ 
آه لو ل�م تعريف قبل التالقي م�ن حبيِب\ أي 
ثغٍر مّس هاتيك الش�فاها\ س�اكباً شكواه، 
آهاً ثم آها\ غر أني جاهٌل معنى س�ؤايل عن 
هواها\ أْهو يشٌء من هواها، يا هواها\ ليت 
قلبي ملحة من ذلك الضوء السجنِي\ أْهو حّب 

كّل هذا ؟ خّريني«.
ع�ىل الط�رف اآلخر م�ن املعادلة، تط�أ نازك 
املالئك�ة بخطى واثق�ة أرض الحداثة البكر، 
مس�همة بذلك يف »تأنيث« الش�عرية العربية 
الت�ي كادت أن تك�ون لق�رون خل�ت، حكراً 
عىل الرج�ال وحده�م. لكن اختي�ار جائحة 
الكول�را لتك�ون موضوع�اً ملغام�رة ن�ازك 
الحداثي�ة األوىل، لم يكن أم�راً بال داللة. إذ إن 
الن�رة الرثائية للقصيدة ُتظهر أن الش�اعرة 
تس�تكمل، ولو ع�ر وعيها الباطن�ي، الدور 
الذي أناطه املجتمع الذكوري باملرأة الشاعرة 
منذ زمن الخنس�اء، واملتمثل بالرثاء والندب 
والتح�رس، عدا اس�تثناءات »إباحي�ة« قليلة 
ش�كلت والدة بنت املس�تكفي ذروتها األكثر 
ج�رأة. وإذا كان�ت الق�راءة النقدي�ة املتأنية 
لقصيدة نازك ال تكشف عن فتوحات رؤيوية 
وتعبرية نوعية، فإن تفكيك البيت الش�عري 
التقلي�دي ليس باألمر العارض يف عالم عربي 
ظل لق�رون طويلة يربط الش�عر بالفحولة، 
ويرى يف العمود الشعري جزءاً من مقدساته 

الثابتة التي ال يجب أن يطالها التغير.
وإذ تختار الش�اعرة بحر الخبب للتعبر عن 
الفاجعة، فإن هذا االختيار لم يكن تحاش�ياً 
ل�ألوزان »الذكوري�ة« الصارمة فحس�ب، بل 
ألنه يتس�اوق م�ع حركة النفس املش�ظاة، 
ومع مش�اهد املوت الجماعي التي يستجيب 
لها القل�ب بأقىص خفقانه: »أص�ِغ إىل وقع 
خطى اآلت�نْي\ يف صمت الفجر، أصْخ\ أنظْر 
رْك�ب الباكنْي\ موت�ى موتى، ض�اع العدُد\ 
موتى موت�ى، لم يبق غ�ُد\ الكولرا يف كهف 
الرعب مع األش�الْء\ يف صم�ت األبد القايس، 
حي�ث امل�وت دواْء\ أمل�وت املوت امل�وت\ يف 

شخص الكولرا القايس ينتقم املوْت«.
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ة وبنات اليوم اجلدَّ
           سما حسن

عىل س�بيل التغيري، وس�ط أجواء 
رصاعن�ا م�ع ف�ريوس كورون�ا، 
انت�ر قب�ل أي�ام فيدي�و قصري، 
لس�يِّدة فلس�طينية ُمِسنِّة، وهي 
تَخْبز بعض األرغفة، يف فرن منزيلِّ 
الصنع، وخ�ال عملها لم تتوقف 
عن نق�د بنات الي�وم، أو زوجات 
اليوم، وتقريعهن. املاحظة األوىل 
يل يف أثن�اء مش�اهدة الفيديو؛ أن 
الخبز لم يكن يبدو شهيًّا، وال يبدو 
مثل األرغفة الت�ي ُتِعدِّها الجّدات 
املاه�رات يف العجن والخبز، ولكن 
حية  ت بلهجتها الفااَّ السيدة أرصاَّ
أن تقلِّل من قيمة بنات هذا الجيل، 

وبدأت يف املقارنة بينها وبني بنات 
هذا الجيل، وكيف أنهناَّ ال يصلحن 
ة، مث�ل العمل الذي  ألعماٍل ش�اقاَّ
تق�وم به اآلن. كما أنها ترى أنهناَّ 
ال يس�تحققن املهور الغالية، وال 
البي�وت الفارهة، وبأنهن حتى ال 
يليق بهن فستان الزفاف األبيض 
ال�ذي يتغّنى ب�ه املغنُّ�ون، حيث 
تب�دو الواح�دة منهن مث�ل زهرة 

نيسان املتفتِّحة.
تب�دو  املس�ناَّة  الس�يِّدة  كان�ت 
منفعلة، وهي تقارن بني جيلنْي، 
أو ب�ني جيله�ا والجي�ل الح�ايل، 
والف�ارق بينه�ن ربم�ا كان جيل 
الوس�ط، وهو جيل األمهات، فلو 
اعتربن�ا أن الس�يدة املتحّدث�ة يف 
الس�بعينيات م�ن عمره�ا، فهي 

تتح�ّدث ع�ن ع�روس صغرية يف 
العرينيات من عمرها، وحديثة 
العه�د بال�زوج، ولكنه�ا كان�ت 
متحاملًة إىل درجة كبرية تشعرك 
أن بيته�ا يمتلئ بزوج�ات األبناء 
الذك�ور )الكناَّات(، وربما لم ينعم 
الل�ه بابن�ة، ولكنه�ا يف الحقيقة 
ترصُّ ع�ىل ثبات وجوده�ا، حتى 

آخر رمق.
بع�د يوم�ني، خرجت س�يِّدة من 
بنات هذا الجيل، لتدافع عن بنات 
جيلها، فب�دأت بتوجي�ه حديثها 
إىل الحاج�ة أم صبح�ي، ولفت�ت 
ة  نظرها إىل أن أرغفتها كانت جافاَّ
ومحرتق�ة، ث�م أس�هبت يف َتعداد 
مزايا بنات اليوم، وبأنهن يعتنني 
بأناقته�ن، وبأنهن يزيِّ�ناَّ الوالئم 

واملوائ�د، كم�ا أنه�ن مع�ذورات 
بنومه�ن، حت�ى الضح�ى العايل؛ 
لتدلي�ل  اهتماًم�ا  ُيولِ�ني  ألنه�ناَّ 
ال�زوج، وقارن�ْت ب�ني أناقة بنت 
�ة أم صبحي التي  الي�وم والحاجاَّ
غالًبا ما تنام بثوبها الوحيد الذي 
أنه�ت كلاَّ أعمال بيته�ا وحقلها، 

وهي ترتديه.
ولك�ن بن�ت الي�وم أخط�أت؛ ألن 
الع�م أبو صبح�ي ال يجلس أمام 
انه؛ ليطال�ع بنات اليوم،  باب دكاَّ
ويقارن بينهن وب�ني أم صبحي، 
ف�أم صبحي رشيك�ة عمر، وهو 
ُيِك�نُّ له�ا كلاَّ املحب�ة واالح�رتام 
والوف�اء، أم صبحي يف عينيه هي 
أجم�ل النس�اء، بثوبه�ا الوحي�د 
والِحناَّاء الت�ي زال لونها، واختلط 

وبجديلتيه�ا،  ش�عرها  بش�يب 
ا  وحت�ى بخبزه�ا، ول�و كان جافًّ

ومحرتق الحواّف.
�ة أم صبحي بركة  يف زمن الحاجاَّ
وخري ورزق كث�ري ورضا وقناعة 
ب�ني  العاق�ة  ولذل�ك  بالفع�ل، 
ة الغاضبة عىل كسل بنات  الحاجاَّ
اليوم وداللهن وبني زوجها قائمة 
عىل أس�س قوياَّة ومتينة، بعكس 
العاق�ة القائمة ب�ني أزواج هذه 
األيام والقائمة عىل أسس واهية.

الحقيقة، والح�قُّ يقال، أن بنات 
اليوم، وه�ناَّ الزوجات الش�اباَّات 
تعيس�ات؛ ألنهن يعملن ويجلبن 
امل�ال، ومعظم الوظائ�ف واملهن، 
ه�ذه األي�ام تتيح املج�ال للمرأة 
أكثر من الرج�ل، وغالبا ما تكون 

امل�رأة هي مص�در امل�ال، يف أرس 
كثرية. ومقابل ذلك، هي تتعراَّض 
للتحرُّش، خارج بيتها، وتتعراَّض 
أيض�ا للتاَّعني�ف واالضطه�اد من 
ال�زوج ال�ذي يم�دُّ ي�ده لراتبها، 
ويطالبه�ا ب�أن تكون رباَّ�ة بيت، 
ها، إضافة إىل عملها  بكامل َمهامِّ

خارج البيت.
وألن ل�كل زم�ان ش�يخه، كم�ا 
يقول�ون، فلو وج�دت أم صبحي 
صبغة ش�عر ملا تأّخ�رت، ولكنها 
لم تجد أمامها سوى الحناَّاء، ولو 
أنها رأت األزياء التي تنتر هذه 
األيام، لخصصت لها ثياًبا للبيت، 
وثياًب�ا للخ�روج، وثياًبا لس�هرة 
الخمي�س، وهي تغن�ي لزوجها: 
ر َمحلِّ ع�ىل كريمة«، عىل  »ُس�كاَّ

الرغم من أن ه�ذا الزوج يخونها 
املمث�ات  يتاب�ع  وه�و  بعيني�ه، 

والعارضات عىل الشاشات.
صبح�ي،  أم  �ة  الحاجاَّ أخط�أت 
ويقال إنها اعتذرت يف فيديو آخر؛ 
ألن هجومه�ا ع�ىل بن�ات الي�وم 
كان قاس�ًيا، وأخط�أت الس�يِّدة 
الت�ي دافع�ت ع�ن بن�ات اليوم، 
وسخرت من جديلتي أم صبحي. 
وكلُّ واح�دة غفلت عن أن الحياة 
تفتح أبوابه�ا للجديد، وأن رصاع 
األجي�ال باٍق بق�اء الحياة، ولكن 
البق�اء بالطب�ع للوف�اء، وه�ذه 
الَخصلة بالذات بدأت باالنقراض، 
وكش�وفات املحاكم الرعياَّة عن 
أع�داد ح�االت الطاق أك�رب دليل 

وشاهد هذه األيام.

احلقيقة املرة بشأن 
»النموذج السويدي«

           هانز بيرغستروم 

بعد أن أصبح »كوفيد-19« منترا يف دور العجزة واملجتمعات األخرى، فإن عىل 
الحكومة الس�ويدية أن ترتاجع، ويجب عىل اآلخرين الذين قد يغريهم »النموذج 

السويدي« أن يدركوا أن السمة املميزة له هي ارتفاع عدد القتىل.
هل يعترب قرار الس�ويد رفض اإلغاق الوطني مع الحفاظ عىل مجتمع منفتح، 
أس�لوبا مميزا ملكافحة »كوفيد-19«؟ إن استجابة الباد غري التقليدية ملواجهة 
ف�ريوس كورونا تحظى بش�عبية يف الداخل، وقد ح�ازت الثناء يف بعض املناطق 
يف الخارج، إال أن الس�ويد واحدة من الدول التي س�جلت أع�ىل معدالت الوفيات 
ب�كوفي�د-19 يف العال�م، متج�اوزة مع�دالت الوفي�ات يف الوالي�ات املتحدة. ويف 
اس�توكهولم، تغص الحانات واملطاعم بأشخاص يس�تمتعون بأشعة الشمس 
بعد شتاء طويل ومظلم، كما أن أبواب املدارس وصاالت الرياضة مفتوحة، وقدم 
املسؤولون الس�ويديون نصائح تتعلق بالصحة العامة، لكنهم بصعوبة فرضوا 

بعض العقوبات، وال تويص أي مبادئ توجيهية رسمية بارتداء الكمامات.
وخ�ال املراح�ل املبك�رة م�ن الوباء، رحب�ت الحكوم�ة ومعظم املعلق�ني بهذا 
»النموذج الس�ويدي« بفخر، مدعني أنه بني عىل أس�اس مس�تويات عالية من 
»الثقة« الفريدة للس�ويديني يف املؤسس�ات، ويف بعضهم، وأشار رئيس الوزراء، 
ستيفان لوفني، إىل مناشدة االنضباط الذاتي للسويديني، متوقعا منهم الترصف 

بمسؤولية دون الحاجة إىل أوامر من السلطات.
ووفقا الستطاع حول القيم العاملية، يميل السويديون إىل إظهار مزيج فريد من 
الثق�ة يف االنفراد املتطرف للمؤسس�ات العامة، وكما ق�ال عالم االجتماع الرس 

ترغارد، كل سويدي يحمل رشطيه الخاص عىل كتفه.
ولكن ال ينبغي أن نعكس السببية، فالحكومة لم تتعمد تصميم نموذج سويدي 
ملواجهة الوباء عىل أس�اس الثقة يف ش�عور السكان املتأصل باملسؤولية املدنية؛ 
بل ُحددت اإلجراءات من قبل البريوقراطيني، ثم ُبرِّرت بعد ذلك عىل أس�اس أنها 

دليل عىل الفضيلة السويدية.
ومن الناحية العملية، تقع املهمة األساسية إلدارة تفيش املرض عىل رجل واحد: 
عال�م األوبئة، أندرس تيغنيل، يف املعهد الوطني للصحة العامة، إذ تعامل تيغنيل 
مع األزمة بمجموعة من قناعاته القوية بش�أن الفريوس، معتقدا أنه لن ينتقل 
من الصني، وأنه سيكون كافياً لتتبع الحاالت الفردية القادمة من الخارج، لذلك 
ُنصحت بش�دة اآلالف من العائات الس�ويدية العائدة من التزلج يف أواخر شهر 
فرباي�ر يف جبال األلب اإليطالية، بالعودة إىل العمل واملدرس�ة إذا لم تظهر عليها 
أع�راض املرض، حتى لو أصيب أفراد األرسة بالعدوى، وقال تيغنيل أنه ال توجد 
عام�ات عىل انتقال العدوى يف املجتمع الس�ويدي، ومن ثم ال توجد حاجة ملزيد 
من إجراءات التخفيف العامة، وعىل الرغم مما عاشته إيطاليا، ظلت منتجعات 
التزلج السويدية مفتوحة أمام سكان استوكهولم الراغبة يف قضاء عطلتها ويف 

االحتفال.
وأش�ار تيغنيل بصورة غ�ري مب�ارشة إىل أن تجنب السياس�ات الصارمة لوقف 
انتش�ار الفريوس، سيمكن الس�ويد من تحقيق مناعة القطيع تدريجياً، وشدد 

عىل أن هذه االسرتاتيجية ستكون أكثر استدامة للمجتمع.
وم�ع كل ذلك، ظلت حكومة الس�ويد س�لبية، ويعكس ذلك جزئي�اً ميزة فريدة 
للنظام الس�يايس يف الباد: فصل قوي للس�لطات بني وزارات الحكومة املركزية 
والوكاالت املستقلة، ففي »غمار الحرب«، كان من املائم أيضا لِ�ُلوفني السماح 
لوكالة تيغنيل بتويل املس�ؤولية، حيث مكنت ثقتها يف ما كانت تفعله، الحكومة 
م�ن التخلص من املس�ؤولية خال أس�ابيع من ع�دم اليقني، وفض�ا عن ذلك 
م�ن املحتمل أن يكون لوفني قد رغب يف إظهار ثقت�ه يف »العلوم والوقائع«، من 
خال ع�دم تحدي خربائه، ع�ىل غرار الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب.وتجدر 
اإلش�ارة، م�ع ذلك، إىل أن اختيار سياس�ة عالم األوبئة قد انُتقد بش�دة من قبل 
خرباء مس�تقلني يف السويد، إذ نر نحو 22 من أبرز أساتذة الباد املتخصصني 
يف األم�راض املعدية وعل�م األوبئة، تعليق�ا يف صحيفة »داغن�ز نيهيرت« يدعون 
فيه تغنيل إىل االس�تقالة، ويناشدون الحكومة إىل اتخاذ مسار مختلف.وبحلول 
منتص�ف مارس، ومع انتش�ار املجتمع الواس�ع، اضطر لوف�ني إىل القيام بدور 
أكثر نش�اطا، ومنذ ذلك الحني تضطلع الحكومة بدور اللحاق بالركب، فمنذ 29 
مارس حظرت التجمعات العامة ألكثر من 50 شخصا، نزوال من 500، وأضافت 
عقوب�ات عىل عدم االمتث�ال للقوانني، ومنذ 1 أبريل، ُمنع�ت زيارات دور رعاية 
املس�نني، بعد أن أصب�ح واضحا أن الفريوس أصاب نحو نصف مرافق املس�نني 

باستوكهولم. وتبني أن نهج السويد مضلاَّل لثاثة أسباب عىل األقل:
أوال، مهم�ا كان الس�ويديون مس�تقيمني، فدائم�ا م�ا يعيش منش�قون يف أي 
مجتم�ع، وعندم�ا يتعلق األمر بمرض ش�ديد الع�دوى، ال يتطل�ب األمر الكثري 

للتسبب يف رضر كبري.
ثانيا، أدركت السلطات الس�ويدية ببطء إمكانية انتقال العدوى بدون أعراض، 

وأن األفراد املصابني هم األكثر عدوى قبل أن تظهر عليهم األعراض.
ثالثا، تغريت تركيبة سكان السويد.

فبعد س�نوات من االرتفاع املهول ملس�توى الهجرة من إفريقيا والرق األوسط 
أصبح 25٪ من س�كان السويد يف اآلونة األخرية– أي 2.6 مليون من إجمايل عدد 
الس�كان البال�غ 10.2 مايني- من أصل غري س�ويدي، والحصة أعىل يف منطقة 
استوكهولم، إذ يمثل املهاجرون من الصومال، والعراق، وسورية، وأفغانستان، 
نس�بة كبرية من الوفيات بني ضحايا »كوفيد-19«، وُيعزى ذلك جزئياً إىل نقص 
املعلومات بسبب تواصل املهاجرين بلغاتهم، ولكن يبدو أن العامل األكثر أهمية 
ه�و كثافة الس�كن يف بعض الضواحي التي يقطنها املهاج�رون، والتي يعززها 

التقارب املادي الوثيق بني األجيال.
ومن السابق ألوانه أن نحدد بصورة كاملة تأثريات »النموذج السويدي«، فمعدل 
الوفيات بسبب »كوفيد-19« أعىل تسع مرات منه يف فنلندا، وأعىل بخمس مرات 
تقريب�ا مما هو عليه يف النرويج، وأكثر من ضعف ما هو عليه يف الدنمارك، وإىل 
حد ما، قد تعكس األرقام عدد املهاجرين يف السويد األكرب بكثري، ولكن التفاوتات 
الصارخة مع جريانها يف الشمال الفتة للنظر، فقد فرضت الدنمارك، والنرويج، 
وفنلندا جميعا، سياسات إغاق صارمة يف وقت مبكر، مع قيادة سياسية قوية 
ونش�طة.اآلن وبعد أن أصبح »كوفيد-19« منت�را يف دور العجزة واملجتمعات 
األخرى، فإن عىل الحكومة الس�ويدية أن ترتاجع، ويجب عىل اآلخرين الذين قد 
يغريه�م »النموذج الس�ويدي« أن يدركوا أن الس�مة املميزة ل�ه هي ارتفاع عدد 

القتىل.

الرشكات الصغرية.. ضحية األزمة

تثوير الشعوب بـ »الواتساب«

           فريد واير 

يع�د صعود تج�ارة »أوليج س�ريوتا« ألن�واع الجبن، 
والضائقة الشديدة التي تشهدها حالياً قصة أزمتني، 
يق�وم »س�ريوتا« بإنتاج أجب�اٍن عالي�ة الجودة عىل 
الط�راز األوروب�ي، مث�ل جب�ن البارميزان والش�يدر 
وجرويري، والتي كان حتى وقت قريب يقوم بتوزيعها 
ع�ىل العم�اء، من خال ش�بكة أس�واق املزارعني يف 
منطق�ة موس�كو، وأتاح قط�ع ال�واردات األوروبية 
من املواد الغذائية إىل روس�يا، وس�ط حرب العقوبات 
املس�تمرة التي بدأت قبل ست س�نوات، له ولكثريين 
غريه الفرصة للدخول يف مجاالت اإلنتاج املتخصصة، 
حي�ث لم تك�ن لديهم يف الس�ابق فرصة للمنافس�ة، 
لكن اآلن أدى إغاق روس�يا بس�بب الفريوس التاجي 

إىل توق�ف خط�وط اإلم�داد الخاصة به، مم�ا أدى إىل 
تش�تيت العاملني لديه، وتحدي قدرت�ه عىل مواصلة 
العم�ل، وقد أغلقت مدينة موس�كو ع�ىل األقل حتى 
نهاي�ة أبريل، وال أحد يس�تطيع مغ�ادرة املنزل دون 
ترصيح رقمي يوضح س�بب ذلك، ورشاء الجبن ليس 
ضم�ن القائمة املس�موح بها.هذه مش�كلة خطرية 
بالنس�بة لس�ريوتا الذي يق�ول: »ال يمكنن�ا التوقف 
عن العمل، يجب حلب األبق�ار كل يوم، وإذا تخلصنا 
م�ن الحليب، س�نفلس قريب�اً، وس�يفلس رشكاؤنا 
الذين يعملون معنا، وس�يكون عمالنا املهرة با عمل 
بشكل دائم، وسينهار كل ما بنيناه«.تشكل املشاريع 
الصغرية مثل مروع س�ريوتا –يعم�ل لديه أقل من 
200 موظ�ف –أق�ل م�ن 20٪ م�ن اقتصاد روس�يا، 
عىل الرغم من انتش�ارها وتنوعها يف املدن الروس�ية 

يف الس�نوات األخ�رية، ويب�دو وجود هذه املش�اريع 
يف ح�د ذات�ه معجزة، حيث إن أي ش�كل من أش�كال 
األعم�ال الحرة الخاصة، كان يت�م التعامل معه أثناء 
الحقبة الس�وفييتية كنش�اط إجرامي، ومعظمها ال 
يزال يجد ذلك ش�اقاً للغاية يف أفض�ل األوقات.بيد أن 
س�ريوتا –مثل أصحاب األعم�ال الصغرية اآلخرين – 
عازم عىل البقاء، لقد أحرض موظفيه األساس�يني إىل 
قرية منطقة موس�كو، حيث تتم عملية صنع الجبن 
الخاصة به، واس�تأجر مس�اكن لهم، ويضعهم فيما 
يطلق علي�ه وضع »الثكن�ات« طوال امل�دة، كما قام 
أيضاً باس�تئجار أس�طول من الشاحنات، ويستخدم 
وس�ائل التواصل االجتماعي يف اإلعان، ويأمل يف بيع 
إنتاج�ه عن طريق التس�ليم املبارش. يقول س�ريوتا: 
»لق�د غ�ادر أكثر من 3 مايني من س�كان موس�كو 

املدينة«، يف إش�ارة إىل أن العديد من س�كان موس�كو 
ذهب�وا للعيش يف بيوته�م الريفية بعي�داً عن األزمة، 
وأضاف: لدينا بالفعل ما يصل إىل 100 عملية تس�ليم 
يومي�اً، وإذا اس�تطعنا أن نصل بهذا الع�دد إىل 300، 
أعتقد أننا س�نجتاز األزمة.يذكر أن جائحة الفريوس 
التاج�ي، تس�للت ببطء إىل روس�يا –وال يزال تأثريها 
يف العدي�د من ال�دول األوروبية، ناهيك ع�ن الواليات 
املتح�دة، حيث بل�غ إجمايل عدد الح�االت يوم االثنني 
47.121 –لكنها ترضب اآلن موس�كو بشكل خاص، 
والتي تعد محور النق�ل واالقتصاد الرئييس يف الباد، 
بعد ف�رتة من الرضا عن النفس، اس�تجاب فاديمري 
بوتني يف ش�هر م�ارس، بإعان اإلغاق ع�ىل الصعيد 
الوطني، والذي امتد اآلن حتى 30 أبريل، وحول معظم 

استجابات الحكومة إىل فريق من التكنوقراطيني.

           عدنان أبو زيد

ال يب�دو النج�اح حليف�ا للديمقراطي�ات يف ال�رق 
األوسط، الس�يما الباد العربية، بعدما آلت نظريات 
التغيري السيايس، يف دول مثل العراق ولبنان، اىل عدم 
اس�تتباب واض�ح، فيما لم تق�دّم ال�دول التي هّبت 
عليها رياح االنتفاض�ات، يف ليبيا وتونس والجزائر، 

والسودان ومرص، تجاربا ُيبنى عليها، وُيقتدى بها.
 ب�ل اّن الذي حدث هو تفاقم تيار معاكس يميض اىل 
غ�ري الطريق املُ�راد منه، يف الوص�ول اىل ديمقراطية 

حقيقية.
يف مقال كتب�ه الكاتب االمريكي، والصحايف الس�ابق 
بجري�دة »وال س�رتيت جورنال« روب�رت مري، فاّن 
الواليات املتحدة تعّقبت يف بلد مثل العراق، مش�اريع 
دعم الديمقراطية، لكن واقع الحال، يكش�ف عن اّن 
بنية املجتمع والبيئة السياسية والقوانني، والتأثريات 
اإلقليمية، جعل من تدوير الحياة السياس�ية بمحرّك 

الديمقراطية املستوردة، غري ذي فائدة.
الوالي�ات املتح�دة تبّن�ت ع�رب عق�ود، برنامج نر 

أب�رز  وكان  األوس�ط،  ال�رق  يف  الديمقراطي�ة 
محاوالته�ا، يف اجتياح الع�راق، العام 2003، متأملة 
يف اّن الدروس املس�تقاة من التجربة العراقية، سوف 

تكون مثاال ورمزا لدول املنطقة.
العراق ليس استثناًء، ذلك ان الكثري من الدول تشعر 
باإلحباط والتثبيط، من انهيار املس�ار الديمقراطي، 
بعدم�ا نجحت الق�وى املهيمن�ة، النقلي�ة والعرفية 

و«الرتاثية« يف تعويق التغيريات.
واجه�ة  وراء  تق�ف  الت�ي  ال�دول  م�ن  الكث�ري  يف 
الديمقراطي�ة، يمك�ن للمحاكم الدس�تورية – مثا 
– ان تف�رض رأيها عىل الش�عب، كم�ا يمكنها الغاء 
نتائج االنتخابات الربملانية، فضا عن ان املُس�تحكم 
عىل الحياة السياس�ية هي الدكتاتوري�ات الحزبية، 

والعائلية والعشائرية، يف الكثري من البلدان.
تهتاب دول يف الرق األوس�ط من املشاعر والخوالج 
الديمقراطي�ة الفياض�ة، وتس�عى اىل الح�ؤول دون 
ش�موليتها وتحولها اىل فعل دائمي يف الحياة، اذ ُيراد 
لها ان تكون موس�مية، يف وق�ت االنتخابات ثم يعود 

كل حال، اىل ما كان عليه.

م�ري يف كتابه »رم�ال اإلمرباطوري�ة« يذهب اىل ان 
انتص�ار أمريكا يف الح�رب الباردة أس�دى القوميني، 
اإليمان يف أنفسهم، وبارش رؤساء أمريكا مثل جورج 
ب�وش األب، يف الحديث ع�ن النظام العامل�ي الجديد، 
وبلغ�ت موجة الدعوات )املثالية( لنر الديمقراطية 
يف ال�رق االوس�ط ول�و بالق�وة ع�ىل أش�دها حني 
خط�ب الرئيس االمريكي الس�ابق جورج بوش االبن 
خ�ال فرتة رئاس�ته الثاني�ة يف الع�ام 2005، مهيبا 
باألمريكيني، الوقوف معه للقضاء عىل »االستبداد يف 

العالم«.
وعّززت حرب تحري�ر الكويت ثم االجتياح األمريكي 
للع�راق، ه�ذه الثقة، التي بدأت ترتنح اليوم بس�بب 
نتائ�ج ث�ورات الربي�ع العربي الس�لبية، وم�ن ذلك 
اس�قاط نظام الزعيم الليبي معم�ر القذايف، الذي آل 

اىل فوىض عارمة.
ُيرجع املؤرخ والكاتب األملاني، أوس�فالد ش�بينغلر، 
فش�ل محاوالت ارساء الديمقراطية يف العالم العربي 
واالس�امي اىل جربوت القوى االجتماعي�ة والدينية 
التي تؤمن بالفعل الجمعي وليس الفعالية الفردية، 

معت�ربا اّن من ارسار نجاح الغرب يف هذا، هو تضّخم 
االن�ا عىل حس�اب فكرة التس�ليم التي كانت تس�ود 
ايضا الفكر املسيحي، وقدرة الفرد عىل الفعل خارج 
الجماع�ة الدينية واالجتماعي�ة، ونجاحه يف الفصل 

بني الدولة والدين.
الذي يتحّكم يف مس�ارات ديمقراطي�ات عربية، غري 
ذل�ك تماما، حيث الحكم والدين متش�ابكان، وحيث 
الثقاف�ة االجتماعي�ة الت�ي تفّض�ل االنط�واء ع�ىل 
االنفت�اح، وتق�ّر باملعِتق الف�رد، والقائ�د الرتاكمي، 

االستبدادي.
يف عهد دونالد ترامب، يعود األمل مجددا بنْي ساس�ة 
الغ�رب والواليات املتحدة، يف تغيري الش�عوب األخرى 
وإع�ادة صناعته�ا ع�رب دع�م التثوي�ر بالريم�وت 
كون�رتول والفيس�بوك وتوي�رت والرتاس�ل الفوري، 
تمهيداً لجني ثمار الديمقراطية يف املنطقة. والجديد 
يف أدوات التغيري ان الغرب بات يمتلك أدوات التواصل 
االجتماع�ي، التي تمكّن�ه من التواص�ل املبارش مع 
الش�عوب ع�رب تراب�ط مب�ارش، ال بواس�طة أنظمة 

وحكومات.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،استجمع شجاعتك من أجل 
تحقي�ق املرشوع�ات املُعد لها منذ م�دة ودافع 
ع�ن أف�كارك بالتأكيد الذاتي حت�ى تتغلب عىل 
املتشككني. سوف يتجاوب من حولك بإيجابية 

مع حماسك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر. 

عزي�زي ب�رج الثور،الي�وم يمكن�ك تحفيز من 
هم حولك، ولكن ال تهم�ل احتياجاتك الخاصة 
ألن أهداف�ك اآلن أصبحت أوض�ح عن ذي قبل. 
أس�لوبك النش�ط معدي ملن هم حولك ويلحظه 
اآلخرون. ال يوجد سبب يمنع االحتفال بأفكارك 

واالستمتاع بوقتك

عزيزي برج الجوزاء،اليوم، مهاراتك التنظيمية 
واالجتماعي�ة قوية عىل غري الع�ادة، فيجب أن 
تستغل ذلك للسيطرة عىل األمور. سوف تنجح 
يف العمل وخارجه، وحتى يف حياتك الشخصية، 
س�وف ينتج عن نظرتك الدافئ�ة لألمور الكثري 

من الفوائد. 

عزيزي برج الرسطان،يمكنك اليوم تبني موقًفا 
مؤيًدا لتقوية الروابط األرسية، وس�وف تتقبل 
عائلتك ذلك بس�عادة وس�وف تدعمك بشدة يف 
خططك. هذا التعزيز يف العالقات سوف يستمر 
أيًضا يف حياتك العاطفية. قد تتقرب من شخص 

محدد، قد ينتج عن ذلك عالقة طويلة املدى. 

عزي�زي ب�رج األس�د،تعيش فرتة ت�وازن بدني 
وذهني متناغم وال ظهور ألي عائق خارجي يف 
األف�ق أيًضا، بل عىل النقي�ض، غالبية محيطك 
ودي معك وخدوم وحياتك تس�ري بأفضل حال. 
لكون�ك تتمتع بالحيوية أكثر، فبإمكانك القيام 

بكل ما ترغب فعله. 

عزيزي برج العذراء،س�وف تقابل�ك التحديات 
بصورة متكررة بشكل غري عادي اليوم، مسببة 
ل�ك الكثري م�ن الضغوط. ربما يج�ب أن تبتعد 
ع�ن الطريق أحياًن�ا بدالً من تحمل مس�ئولية 
كل يشء. س�وف يساعك هذا عىل توفري طاقتك 

لألشياء الهامة بحق، خاصة يف العمل.

عزي�زي برج املي�زان، يف الوقت الح�ايل، األمور 
ال تس�ري كم�ا تش�تهيه األنفس، فأن�ت ترهق 
نفس�ك بأعباء وأعمال كثرية محاوالً درء سوء 
الحظ لديك، مما يؤث�ر عىل صحتك تأثريًا قوًيا. 
يج�ب أن تقتنع بأن األمور تتغري وال تدوم، وقد 

يستحيل حدوث اليشء يف بعض األحيان. 

عزي�زي برج العق�رب، إن العراقيل التي تنبأت 
بقدومه�ا من�ذ ف�رتة طويل�ة تظه�ر تدريجًيا 
وتتح�ول إىل واقع، وب�ات تفاديها مس�تحيالً. 
واج�ه تلك التحدي�ات يف أرسع وقت، حتى وإن 
كان�ت املهم�ة صعب�ة. كلم�ا تأخ�رت يف ذلك، 

تراكمت العراقيل

عزيزي برج القوس، بس�بب الظروف املتغرية، 
يب�دو أن هدفك خارج الس�يطرة م�ن جديد. ال 
يج�ب أن ينتابك اليأس واإلحب�اط؛ ابدأ بإعادة 
التفك�ري يف املوق�ف بتمع�ن. ق�د يك�ون مجرد 
انطباع ويمكن جعل الخسارة يف أضيق الحدود 

باتخاذ اإلجراءات املناسبة. 

عزيزي برج الجدي،هناك ما يعوقك عن التقدم 
يف اتج�اه أهداف�ك، ف�ال تي�أس أو تتوقع تلقي 
الكثري من املواساة من أي شخص. احشد قوتك 
واس�تمر يف تتبع أحالمك – حت�ى وإن كان البد 
م�ن تغيريها بعض ال�يشء. ال تترصف بترسع 

وحافظ عىل طاقتك. 

عزيزي برج الدلو،أنت مفعم بالطاقة والتفاؤل، 
وال عج�ب أن كل يشء تواجه�ه ينجح برسعة 
وبكف�اءة ويثمر نتيجة جي�دة. إعجاب كل من 
حولك ب�ك واضح ويعزز من ثقت�ك بذاتك. لكن 
احذر من التم�ادي يف األهداف نتيجة للغرور أو 

الكثري من التمحيص

عزيزي برج الحوت،س�وف تحص�ل اليوم عىل 
الكث�ري م�ن االهتم�ام يف العمل، كم�ا أن روح 
الفري�ق ملحوظ�ة. اعمل يف فري�ق كلما أمكن 
ذل�ك، ألن هذا يجعلك تش�عر براحتك. قم بعمل 

يشء غري عادي اليوم مع أصدقائك.

العذراء

احلوت

تقارير عن إصابة متعافني من كورونا جمددًا
العاملي�ة  الصح�ة  منظم�ة  قال�ت 
الي�وم الس�بت، إنها ت�درس تقارير 
تفي�د بأن بعض م�رىض كوفيد-19 

جاءت نتائ�ج فحوصهم إيجابية 
م�رة أخرى بعد أن كانت س�لبية 
وكان�وا عىل وش�ك الخ�روج من 

املستشفيات.
كوري�ا  يف  مس�ؤولون  وكان 
الجنوبية ذكروا أمس الجمعة، أن 
91 مريضاً كان ُيعتقد أنهم تعافوا 
من فريوس كورونا املستجد ثبتت 
إيجابي�ة تحاليله�م م�رة أخرى. 

وقال�ت جيونج إي�ون كيونج مديرة 
املراك�ز الكورية ملكافح�ة األمراض 
والوقاي�ة منه�ا يف مؤتم�ر صحايف، 

إن الف�ريوس ربما يكون قد »نش�ط 
مج�دداً« لك�ن الع�دوى ل�م تنتق�ل 

للمرىض مرة أخرى.
وكال�ة  م�ن  س�ؤال  ع�ىل  ورداً 
»روي�رتز« ع�ن التقري�ر، قال�ت 
منظم�ة الصحة العاملي�ة يف بيان 
مقتض�ب: »نحن ع�ىل علم بهذه 
التقاري�ر التي أفادت ب�أن أفراداً 
التحاليل س�لبية إصابتهم  أثبتت 
نتائ�ج  ج�اءت  بكوفي�د-19.. 
فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد 

بضعة أيام«.

وقالت: »نحن ع�ىل اتصال وثيق مع 
خربائن�ا اإلكلينيكي�ني ونعم�ل بجد 
للحصول ع�ىل مزيد م�ن املعلومات 
حول تلك الحاالت الفردية. من املهم 
التأك�د م�ن أن�ه، عندما يت�م جمع 
عينات لالختبار من املرىض املش�تبه 
به�م، يت�م اتب�اع اإلجراءات بش�كل 
صحيح«. وأضافت املنظمة »بما أن 
كوفيد-19 هو م�رض جديد، فنحن 
بحاجة إىل املزيد من البيانات املتعلقة 
بالوباء الس�تخالص أي استنتاجات 

حول طريقة تفيش الفريوس«.

أغىل األطعمة يف العالـم
األطعم�ة  م�ن  العدي�د  توج�د 
الفاخرة ح�ول العالم التي تصل 
ألس�عار خيالي�ة، س�واء كان�ت 
أن�واع معين�ة م�ن الفاكه�ة أو 
بهارات ن�ادرة. نتعرف عىل أغىل 
امل�واد الغذائي�ة يف ه�ذه الجولة 

املصورة. 
حليب »ن�اكازاوا« معمل صناعة 
»ن�اكازاوا«  اليابان�ي  الحلي�ب 
معم�ل غ�ري تقلي�دي. فاألبق�ار 
هن�اك ُتحل�ب مرة واح�دة فقط 
يف األس�بوع يف الصب�اح الباك�ر 
لضم�ان احت�واء الحلي�ب ع�ىل 
هرمون »امليالتونني« الذي يساعد 
عىل تهدئة الضغط العصبي. يتم 
تعبئة الحليب بعد س�ت ساعات 
م�ن حلب األبق�ار ويكل�ف اللرت 

الواحد منها حوايل 43 دوالر )38 
يورو(، وهو يعادل ثالثني ضعف 

ثمن الحليب التقليدي.
محار »كوفني باي« يوصف هذا 
النوع من املحار ب«رشائح اللحم 
البحري�ة« وذل�ك بس�بب ثمنها 
الباهظ، فالقطعة الواحدة يصل 
س�عرها ل75 دوالر )67 يورو(. 
ينشأ هذا النوع يف مزارع سمكية 
خاصة يف مدينة »أوس�تني باي« 
الساحلية بجنوب أسرتاليا ويتم 
بيع�ه فقط يف مطعم »س�ارين« 
الواق�ع بش�به جزي�رة »أيره«. 
ويرجع إرتفاع س�عر هذا النوع 
م�ن املح�ار إىل أنه يحتاج س�ت 
س�نوات للنمو كم�ا يحتوي عىل 

لحم أكثر من األنواع األخرى.

أقنعة الغوص لنجدة املرضى
بفض�ل رخصة مفتوحة لتع�اون دويل، 
قام�ت رشكة فرنس�ية بتطوي�ر أقنعة 
بالس�تيكية من النوع الذي يس�تخدمه 
الغواص�ون، وذلك لتعوي�ض النقص يف 
أجهزة التنفس الصناعي ولنجدة مرىض 
»كورون�ا« يف ع�دد م�ن املستش�فيات 
ه�ذه  اس�تخدام  ويمك�ن  الفرنس�ية. 
األقنع�ة بعد ربطه�ا بأنب�وب موصول 
بمصدر لألكسجني.تحمل أقنعة الغوص 
عالم�ة »إي�زي بريث«. وكان مهندس�و 

رشكة »إبس�ن هي�ري« يف إقليم الباس�ك، 
جنوب غربي فرنسا، قد عكفوا عىل ابتكار 
قن�اع ذي مجال عريض للرؤية ويس�مح 
بتدف�ق م�زدوج لله�واء قادر ع�ىل طرد 

الضباب والغبش عن زجاجته. واستمرت 
التج�ارب 10 س�نوات قب�ل التوص�ل إىل 
التصمي�م النهائي والحصول عىل رخصة 
لتصنيعه تجارياً بش�كل واس�ع. ويف عام 
2014 ب�دأ بيع القناع يف سلس�لة متاجر 

الرياضية،  للمس�تلزمات  »ديكاتل�ون« 
بس�عر 25 ي�ورو. ولقي ح�ال نزوله إىل 
األس�واق نجاح�اً كبرياً وبي�ع منه عدة 
ماليني.منذ أواخر الشهر املايض، فرض 
قناع الغوص نفس�ه كواحد من الحلول 
ملواجه�ة وباء »كورونا« ولس�د النقص 
يف أجهزة التنفس الصناعي املستخدمة 
يف وحدات العناية املركزة. كما كان عدد 
ممن يمتلكونه قد استخدموه ككمامة 
ملن�ع العدوى. واس�تغلت الفكرة رشكة 
»إيزينوفا« اإليطالية املتخصصة يف إنتاج 
األجس�ام ثالثية األبعاد، ونجح مصممها 
يف تحوي�ره إىل جهاز للتنفس بعد إضافة 

صمام إليه.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
مكرسات أو زبيب )عىل حسب الرغبة(

ربع كيلو جوز هند
1 كوب سكر

ربع كوب ماء
2 معلقة عسل جلوكوز

 حالوة املولد .. طريقة عمل الفولية
خطوات التحضري:

نحرض وعاء كبري ونضع فيه املاء والس�كر والعس�ل ،ونض�ع الوعاء عىل النار 
م�ع التقليب حتى يتكون خليط أبيض مث�ل الكراميل قوامه طري وغري جاف 

وال يكرس عند الربودة
نضيف خليط السكر والعسل لجوز هند ونقلب حتى يتجانس خليط اللديدة

نح�رض صينية ونق�وم بتبطينها بورق الزبد ثم نضي�ف املكرسات والزبيب ثم 
نف�رد خليط اللديدة وم�ن املمكن اس�تخدام قاعدة كوب لفرد خلي�ط اللديدة 

بشكل جيد
نضع صينية اللديدة يف الثالجة ملدة س�اعتني حتى تتماس�ك وبعد ذلك نقطعها 

ونقدمها

اللديدة

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن قانون لعبة البولو ينص عىل 
أن اللع�ب األعرس ال يس�مح ل�ه بمزاولة 

اللعبة
ه�ل تعل�م أن يف 1979 تاجل�ت مب�اراة 
ب�ني فريق فالركري�ك وانفرنيس 28 مرة 

بسبب سوء األحوال الجوية.
هل تعلم أن الرياضة هي مجهود جسدي 
يق�وم ب�ه اإلنس�ان م�ن أجل ممارس�ة 
تع�رف  الت�ي  القواع�د  م�ن  مجموع�ة 
بالتماري�ن الرياضية خالل ف�رتة زمنية 

معينة.
ه�ل تعل�م أن ممارس�ة الرياض�ة تت�م 
ألكثر من س�بب فالبعض يتخذها هواية 
والبع�ض يمارس�ها للرتفي�ه والبع�ض 
يمارسها كمنافسة مع اآلخرين، وينظر 
الكث�ري إىل الرياض�ة بإعتباره�ا وس�يلة 

لزيادة الثقة يف النفس.
هل تعلم أن الرياض�ة تحتلف يف أهدافها 
وقوانينها وكذل�ك يف أنواعها حيث توجد 
منه�ا  الرياض�ات  م�ن  متع�ددة  أن�واع 
“رياض�ة امليش، رياضة الج�ري، رياضة 
التس�لق، رياض�ة القف�ز” وغريه�ا من 

الرياضات األخرى.
هل تعلم أن الفراعنة هم أول من مارسوا 
الرياضة وكانوا يعتربوها وسيلة لتدريب 
املحارب�ني لذلك كانوا يمارس�ون رياضة 

املصارعة وصيد األسود.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2125( االحد  26  نيسان  2020
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يونس حممود يكشف عن مثله األعىل ويوجه نصيحة مليمي
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف نجم املنتخب الوطني الس�ابق، يون�س محمود، عن 
مثل�ه األعىل يف املالعب العراقي�ة، فيما وجه نصيحتني لنجم 

السود الرافدين مهند عيل »ميمي«.
النج�م الدويل امللق�ب ب�«الس�فاح«، اجرى بث�اً مبارشاً مع 
اإلعالمي القطري محمد س�عدون الكواري عرب االنستغرام، 

أج�اب من خالل�ه عىل أس�ئلة الجمهور ومحبي�ه يف العراق 
والوط�ن العربي.وأج�اب محمود عن تس�اؤل فيما اذا كان 
يظن انه اس�طورة العراق، قائالً: »لس�ت اس�طورة العراق، 
هناك العبني كبار اخرين يستحقون هذا اللقب اكثر مني«.

وعن مثله األعىل يف املالعب، اكد الس�فاح أن »حس�ني سعيد 
هو مثيل األعىل، واكثر من يعجبني من الالعبني املحليني«.

وفيم�ا يخ�ص مص�ر نج�م اس�ود الرافدين ميم�ي، يرى 

النج�م ال�دويل الس�ابق، ان »ميم�ي الع�ب ومهاج�م مميز 
وكل م�ا يحتاجه فق�ط هو التوفيق والرتكيز«.الس�فاح ذو 
»37 عاماً«، ش�ارك يف مختلف الفئ�ات العمرية للمنتخبات 
الوطنية واس�تطاع ان يسجل 86 هدفاً يف مسرته مع اسود 
الرافدي�ن وكان ايقونة كأس آس�يا ع�ام 2007 بعدما جلب 
االف�راح رفق�ة زمالئه للش�عب العراقي بالتتوي�ج بالكأس 

للمرة األوىل يف التأريخ.

والد أوباميانج ييضء طريق نجله
              المستقبل العراقي/ متابعة

إيمري�ك  بي�ر  آرس�نال،  نج�م  وال�د  دع�ا 
أوباميان�ج، نجل�ه التخ�اذ القرار املناس�ب 
بش�أن مستقبله، بعد انتشار أنباء عن رغبة 

تشيليس يف الحصول عىل خدماته.
ويتمتع أوباميانج باهتمام متزايد من كبار 
أوروبا، حي�ث ينتهي عقده املوس�م املقبل، 
وق�د يضطر الن�ادي اللندن�ي لبيعه من أجل 

تفادي رحيله باملجان يف 2021.
وت�دور تكهن�ات ح�ول وج�ود مش�اكل يف 
مفاوض�ات تجدي�د عق�د أوباميان�ج، لكن 
مدرب آرسنال، مايكل أرتيتا أكد أنه سيفعل 
م�ا بوس�عه م�ن أج�ل االحتف�اظ باملهاجم 

الجابوني.
لكن والد الالعب، بير فرانسوا، كان واضًحا 
يف رأيه حيال األمر، من خالل منشور له عرب 

حسابه عىل موقع إنستجرام.

ون�ر والد أوباميانج، صورة له مع 
نجل�ه، وهو يوقع عق�ده األول مع 
آرسنال، وأرفق معها عبارة »تعرف 

ما عليك فعله«.
ووصل أوباميانج إىل آرسنال قادًما 
من صفوف بوروسيا دورتموند يف 

ش�تاء 2018، وس�جل ل�ه حتى 
 97 خ�الل  هدًف�ا   61 اآلن 

مباراة.

كورونا يقيد مستقبل كريستيانو
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إيط�ايل، عن تطور 
جديد بشأن مستقبل الربتغايل كريستيانو 

رونالدو نجم يوفنتوس.
ووفًقا لصحيف�ة »توتو س�بورت«، فإنه 
تأكد بقاء رونالدو مع يوفنتوس ملوسمني 
آخرين، وذل�ك حتى نهاية عقده يف صيف 

.2022
وكانت بعض التقارير قد زعمت احتمالية 
ع�ودة كريس�تيانو لري�ال مدري�د عق�ب 

تحس�ن عالقة الالعب الربتغايل 
م�ع فلورنتين�و بري�ز رئيس 

امللكي.
أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
مسؤويل يوفنتوس عىل تواصل 
دائم مع الالعب خالل األسابيع 
األخرة، كم�ا أن رونالدو أعلن 
ال�والء للس�يدة العج�وز حتى 

نهاية عقده.
وأوضحت أن ف�روس كورونا 
الس�احرة  بعال�م  كث�ًرا  أرض 

املس�تديرة، كما تعرض يوفنتوس لبعض 
النتائ�ج الس�لبية، إال أن الوب�اء أكد عدم 
وج�ود طالق ب�ني كريس�تيانو والس�يدة 
العجوز.وقال�ت الصحيف�ة إن الطرف�ني 
لديهما عدة أس�باب ملواصل�ة العمل مًعا، 
رونال�دو  ب�ني  القوي�ة  العالق�ة  أبرزه�ا 
ويوفنت�وس باإلضاف�ة إىل وج�ود حال�ة 

مرتفعة من الرضا املتبادل.
وأضافت أن ما صنعه كورونا يف عالم كرة 
القدم، جعل رونالدو ال يفكر يف البحث عن 

مستقبله خارج يوفنتوس.

يوفنتوس يستهدف 
جوكر برشلونة

رئيس ليون: عوار لـم 
يطلب الرحيل

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، ع�ن اهتم�ام يوفنتوس 
بالظف�ر بخدمات نجم برش�لونة، خالل س�وق االنتقاالت 

الصيفية املقبلة، لتعزيز منتصف ميدان الفريق.
وبحس�ب صحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، فإن يوفنتوس 
أبدى اهتمامه الكبر بس�رجي روبرتو، خالل االتصاالت 
مع برش�لونة، لبحث إب�رام صفقات تبادلي�ة يف املركاتو 

املقبل.
وأضاف�ت الصحيف�ة: »أكث�ر م�ا يلف�ت االنتب�اه هو أن 
برش�لونة مس�تعد للحديث عن الصفق�ة، وأدرج بالفعل 

سرجي يف قائمة الالعبني الذين يمكن التخيل عنهم«.
وتابع�ت: »يوفنت�وس يراق�ب ع�ن كثب تطور س�رجي 
روبرتو، واآلن أكثر تصميًما عىل ضمه من أي وقت مىض، 

حيث ُيقدر النادي تعدد استخداماته عىل أرض امللعب«.
وأش�ار التقري�ر، إىل أن وكالء الالعب يدرك�ون بالفعل أن 
برش�لونة وضع اس�مه ضم�ن قائمة الالعبني املرش�حني 

للرحيل يف الصيف.
واختتم�ت الصحيف�ة: »يحل�ل النادي�ان الس�يناريوهات 
املحتملة، وس�تتم الصفق�ة بعملية تب�ادل لالعبني، حيث 
وضع يوفنت�وس قائمة متاح�ة كبرة، لك�ن هدفه األول 

التخلص من مراليم بيانيتش«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكد جان ميش�يل أوالس، رئيس أوملبيك ليون الفرنيس، أن 
العب وس�ط الفريق، حسام عوار، لم يطلب الرحيل عقب 

نهاية املوسم الجاري.
ورصح أوالس عرب قناة ناديه »بالتأكيد، حسام من أفضل 

مواهب بصفوف ليون«.
وأض�اف »لكن أؤكد دائما أن ق�رار الالعب يبقى األهم، ال 
يمكن االحتفاظ بالعب يف صفوف الفريق عكس رغبته«.

وأش�ار أوالس »عوار لم يبد رغب�ة يف الرحيل عن صفوف 
ليون«.وأتم ترصيحاته »النشاط الكروي متوقف يف الفرتة 
الحالية، ولكن رغبتنا يف اإلدارة أو املدير الريايض جونينيو 
هي محاولة االحتفاظ بخدمات حس�ام عوار مهما كانت 
اإلغراءات«.وكان�ت تقارير صحفية عديدة رش�حت نجم 
أوملبي�ك ليون لالنتق�ال ألحد األندية الكب�رة مثل باريس 
س�ان جرمان، مانشس�رت 
ويوفنت�وس  س�يتي 

اإليطايل.

تطبيعية احتاد الكرة تتلقى دعاًم ماديًا من »فيفا« ملواجهة جائحة كورونا
              المستقبل العراقي/ متابعة

م�ن املقرر ان تتلقى الهيئة التطبيعية لالتحاد 
العراقي لكرة الق�دم، دفعة مادية من نظره 
ال�دويل »فيف�ا« خالل االي�ام املقبل�ة ملواجهة 
جائح�ة كورونا.وكش�ف االتحاد ال�دويل لكرة 

القدم »فيفا«، أنه س�يبدأ خ�الل األيام القليلة 
املقبل�ة، دف�ع مس�اعدات تص�ل قيمته�ا إىل 
االتح�ادات  إىل  أمريك�ي  دوالر  ملي�ون   150
الوطني�ة، تتمثل يف دفعات مس�تحقة س�يتم 
تبع�ات  ملواجه�ة  تس�ديدها بش�كل مبك�ر، 
األزمة االقتصادي�ة الناتجة عن تفيش جائحة 

فروس كورونا املس�تجد.وكان رئيس االتحاد 
الس�ويرسي جياني إنفانتينو، ق�د أكد مطلع 
نيس�ان الحايل يف رسالة إىل االتحادات ال� 211 
األعضاء يف »فيفا«، أن األخر س�يدفع بش�كل 
مبك�ر هذا العام مس�تحقات عائدة لها ضمن 

برنامج »فوروارد«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وزير الشباب والرياضة يزور نقابة الصحفيني العراقيني

تشيليس: لن نخفض الرواتب

              المستقبل العراقي/ متابعة

زار وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد 
ري�اض برفقة رئي�س الهيئ�ة التطبيعية 
لالتحاد العراق�ي املركزي لكرة القدم اياد 
بنيان نقابة الصحفيني العراقيني والتقى 
برئيس�ها مؤي�د الالمي والنائ�ب ورئيس 
االتحاد العراقي للصحافة الرياضية خالد 

جاسم وعدد من االعضاء.
واكد رياض عىل اهمية التنس�يق املشرتك 
الرياضي�ة  املؤسس�ات  ب�ني  والتع�اون 
ونقابة الصحفيني ملا فيه خدمة للرياضة 
والرياضي�ني يف الع�راق بص�ورة عام�ة ، 
منوه�ا اىل ان التفاعل االيجاب�ي العالمنا 
املهني يف جميع الظ�روف ومنها الظروف 

الصعبة التي يعيشها العالم اجمع بسبب 
جائحة فروس كورونا كان مثار اعجاب 
املتابع�ني حي�ث اس�هم االع�الم العراقي 
املهني بجميع مس�مياته يف اس�ناد ودعم 
حمالت التوجيه للتصدي للوباء ونقل كل 
ما هو ايجابي يف دعم ابناء ش�عبنا وعمل 

خلية االزمة .
وثم�ن نقي�ب الصحفي�ني مؤي�د الالم�ي 
التعاون املثمر بني وزارة الشباب والرياضة 
ونقابة الصحفيني ، مبديا استعداد النقابة 
ملزيد من التنس�يق والتع�اون الفعال من 
أجل وضع ركائز مهنية رصينة ومسؤولة 
تع�زز دور اإلع�الم الري�ايض يف تصحي�ح 

مسارات الواقع الريايض.
ويف خت�ام اللقاء ت�م االتفاق ع�ىل تحديد 

س�قوف زمنية قريبة لتوس�يع مس�احة 
الح�وار املش�رتك ب�ني نقاب�ة الصحفيني 

العراقيني من جهة واملؤسسات الرياضية 
املعنية من جهة ثانية.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن تش�يليس، الي�وم الس�بت، أنه لن يخف�ض رواتب 
العبي الفريق، يف ظل أزمة توقف املنافسات بسبب وباء 
ف�روس كورونا املس�تجد.وذكر الن�ادي يف بيان نره 
الي�وم أن العب�ي الفري�ق األول »لن يقدموا إس�هامات 

مالية للنادي«، وذلك بعد املناقش�ات التي جرت بش�أن 
تداعيات الوباء.

لك�ن تش�يليس دع�ا الالعب�ني للمس�اهمة يف األعم�ال 
الخرية.وكانت ش�بكة »سكاي سبورتس« قد ذكرت يف 
وقت سابق من نيسان/أبريل الجاري أن العبي تشيليس 
دخل�وا يف محادثات بش�أن تخفيض 10% م�ن الرواتب، 

يف ظل األزمة الحالية، وقد أجرت مارينا جرانوفس�كايا 
مدي�رة النادي، املناقش�ات مع س�يزار أزبيليكويتا قائد 

الفريق.
ولكن تشيليس أعلن اليوم يف بيان، عدم تخفيض رواتب 
الالعب�ني، كم�ا أكد أنه لن يس�تخدم سياس�ة الحكومة 

الخاصة باالحتفاظ بالوظائف.

مانشسرت يونايتد هيدد صفقة ريال مدريد
            المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقري�ر صحفي فرن�يس، أن مانشس�رت يونايتد، 
يراقب أح�د الالعبني القريبني م�ن االنضمام إىل ريال 

مدريد.
ووفًقا إلذاعة »مون كارلو« الفرنسية، فإن مانشسرت 
إدواردو  خدم�ات  ع�ىل  للحص�ول  يقات�ل  يونايت�د 

كامافينجا، نجم رين، خالل الصيف املقبل.
االس�تغناء ع�ن  يرغ�ب يف  أن ري�ن ال  إىل  وأش�ارت 

كامافينجا هذا املوس�م، السيما أن الفريق يف طريقه 
للتأهل إىل دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن رين يعتق�د أن تألق كامافينجا أوروبًيا 
يف املوس�م املقبل، سيس�اعد النادي عىل طلب مقابل 
ضخم من األندية الكربى، مثل ريال مدريد ومانشسرت 

يونايتد.
كانت تقارير إس�بانية، زعم�ت أن ريال مدريد اقرتب 
من حس�م الصفق�ة، بمقابل ي�رتاوح ب�ني 50 و60 

مليون يورو.

اجلودة الشاملة ومعايريها الغائبة عن انديتنا الرياضية
             د.احمد رياض طالب

يعل�و الحدي�ث ع�ن االندي�ة الرياضي�ة يف 
مجتمعن�ا ع�ن أي حدي�ث اخ�ر ملقي�اس 
النج�اح والفش�ل كونه�ا خالي�ا التم�اس 
الحقيق�ي باملوهبة الرياضي�ة، وعىل وفق 
االداء ال�ذي تقدم�ه فرقه�ا وتش�كيالتها 
الرياضي�ة بمختلف االلع�اب يكون قياس 
العمل الريايض الحقيقي مع توافر االجواء 
واملستلزمات التي تتيح لها الظهور بافضل 
ص�ورة ، ومن هنا ت�ربز الحاجة الحقيقية 
العتم�اد معاي�ر الج�ودة يف عم�ل االندية 
وتكامله�ا بالصورة املثىل ال�ذي يجعل من 
النادي الريايض مؤسسة حقيقية محصنة 
اداريا واقتصاديا وفني�ا، يتيح لنا إمكانية 

إطالق مصطلح االحرتاف التكاميل عليه.
لكن، ومع مرارة ما سنتناوله كونه حقيقة 
محسوس�ة بالعموم وتكم�ن يف ان املعيار 

الحايل الس�ائد يف وس�طنا الريايض لتقييم 
النج�اح أو الفش�ل يف أي ناد، ه�و تحقيق 
البطوالت والعالمات الكاملة يف املشاركات 
التنافس�ية ، وق�د يك�ون هذا املعي�ار من 
الناحية العاطفية مقبوالً، لكن من الناحية 
العلمي�ة يف اإلدارة الرياضية ال ُيعتد به وال 
ُيعتم�د علي�ه، ألن�ه ال يقيس ج�ودة األداء 
بأس�لوب علمي والعكس هو الصحيح، إذ 
يك�ون االعتماد مدمرا باس�تجالب االبطال 
الرياضيني او س�لوك ط�رق غر مروعة 
تجيز لهم تحقيق اإلنجاز وتش�ويش الرأي 
العام عىل انه إنج�از متحقق بصورة تامة 

.
الحقيق�ة وما يج�ب ان نقر ب�ه اليوم هو 
غياب مفهوم “الجودة الشاملة” يف األندية، 
م�ا يجعلها ُت�دار بعش�وائية، يف ظل غياب 
مقياس يحدد معاير العمل لضمان الرقابة 
وتقيي�م األداء بش�كل دوري، إذ ل�م تع�د 

مشكلة الرياضة واالندية يف العراق مشكلة 
مس�ميات ألندي�ة بإس�م مدين�ة أو قضاء 
وهيكل نموذجي لالعضاء ، لكن أصبحت يف 
الجوانب اإلداري�ة وكيفية تنظيم عمل تلك 
املوجودين  االندية ومروعي�ة وامكاني�ة 
فيه�ا واالس�تفادة القص�وى والفعالة من 
تل�ك اإلمكان�ات )البري�ة، املادي�ة( ، إذ 
أثرت بش�كل جيّل وواضح عىل املؤسسات 
الرياضية وعىل الخدمات املختلفة املقدمة 
م�ن طرف هذه املؤسس�ات واوله�ا وزارة 
الش�باب والرياض�ة، وبالت�ايل الوصول اىل 
حلقة مهمة يف التعامل معها عنوانها عدم 
االمكاني�ة الفعلية يف التعامل املوضعي مع 
العاملني فيها ، االم�ر الذي يؤدي إىل إعادة 
النظر يف األس�اليب و املمارس�ات اإلدارية، 
ب�ل واع�ادة التقيي�م الحازم لك�ي نتمكن 
م�ن مس�ايرة أندية العال�م حولن�ا، حتى 
وإن كان بع�د مدة زمني�ة طويلة، كونهم 

سبقونا بمسافات شاسعة يف ميدان العمل 
االح�رتايف .إن إلدارة الجودة الش�املة دور 
اإلدارة  املتمي�ز يف  األداء  كب�ر يف تحقي�ق 
الرياضي�ة ومعي�ار صل�ب لعم�ل االندي�ة 
الرياضي�ة يف دول العالم املختلفة ،وتطبيق 
مبادئه�ا ع�ىل أرض الواقع يس�هم بدرجة 
كبرة يف االرتقاء بها وتطويرها عن طريق 
مس�اهمتها يف التحسني املس�تمر وتجنب 
األخط�اء والوقاية من الوقوع فيها، فضالً 
عن االس�تفادة املثىل من امل�وارد املادية أو 
البرية املتاحة، دون الحاجة إىل تكاليف أو 
موارد إضافية تفوق إمكانات اية مؤسسة 
ساندة.مما ال ش�ك فيه، أن لكل ناد أهداًفا 
تس�عى مجالس إداراته�ا لتحقيقها، ومن 
أج�ل قياس جودة العم�ل يف األندية نحتاج 
إىل معاي�ر للج�ودة الش�املة، م�ن أج�ل 
االنتق�ال ل� تقيي�م العمل يف األندي�ة بعيداً 
عن األحكام املجردة وإس�تناداً إىل مقياس 

علمي ذي معاير واضحة، تسهم يف جودة 
العمل وعالج السلبيات وتالفيها مستقبالً.
إن الخل�ل الرئي�س الذي تعان�ي منه أغلب 
أنديتنا يكمن يف تحقيق الكفاءة والفاعلية 
اإلداري�ة ، بس�بب ع�دم تطبي�ق مفاهي�م 
اإلدارة الحديثة والتخطيط االس�رتاتيجي، 
والحوكمة لعالج مشاكلها املالية وتحسني 
موارده�ا، وال أس�تغرب أن بعضهم إذا ما 
إطلع عىل ما كتبناه هنا سيجد صعوبة يف 
معرف�ة أهمية بعض املصطلحات املكتوبة 
يف ه�ذه الس�طور، يف اإلدارة بش�كل ع�ام 
والرياضي�ة عىل وجه التحدي�د .فالرياضة 
الي�وم بات�ت صناع�ة ، واإلدارة الرياضية 
منهج علمي لصناع�ة النجاح الريايض، و 
ادارة االندي�ة واالتحادات يج�ب ان تحقق 
تطلع�ات الرياضيني والجماهر معا. اذ ان 
املمارس�ة الرياضية بمفهومها الس�ائد اىل 
االن ومنذ س�نوات بعيدة ل�م تحدث الفرق 

والنجاحات التي ما زلنا نحلم بها وسنبقى، 
إذا أرصرنا عيل امليض ب� نفس النهج، فإن 
الذي سيحدث هو الهبوط الحاد اىل درجات 

مخيفة قد تعصف بالرياضة العراقية.
لذل�ك، بن�اًء ع�ىل م�ا س�بق ذك�ره يجب 
إحداث تغي�رات رسيعة بتظاف�ر الجميع 
م�ع امتالكن�ا الكفاءات واملوهب�ة وهو ما 
سيس�هل علينا االنطالق واللح�ق بالركب 

رسيعا.
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الدور الرقايب ملحكمة التمييز عىل منطقية القضاء وجائحة »كورونا«
أسباب احلكم القضائي

القاضي عبد الستار ناهي القاضي عبدالستار بيرقدار

يف ضوء التحديات الراهنة التي يعيشها العالم من أزمة )وباء 
الكورون�ا( اتخذ مجل�س القضاء االعىل إجراءات اس�تثنائية 
لتقلي�ل مخاط�ر هذا الفريوس، حيث خّول الس�ادة رؤس�اء 
محاك�م االس�تئناف باتخاذ االجراءات املناس�بة كال حس�ب 
ظ�روف املحافظة التي تق�ع فيها محكمة االس�تئناف، كما 
خ�ول الس�ادة امل�دراء العام�ن يف االدارة العام�ة التابعة له 
باتخاذ االجراءات االستثنائية املناسبة بما يكفل عدم تعطيل 
مصال�ح املواطن�ن وبالوق�ت نفس�ه القضاء ع�ىل مخاطر 

انتشار الفريوس وتقليص الدوام حسب ظروف العمل.
كما عم�م عىل كاف�ة املحاكم باتخ�اذ االج�راءات القانونية 
بح�ق من يخالف )توصي�ات لجنة خلي�ة األزمة( بخصوص 
االج�راءات املتخذة للحد من انتش�ار فايروس كورونا , حيث 
اوع�ز رئيس مجل�س القضاء األعىل القايض فائ�ق زيدان اىل 
محاك�م التحقيق ومكات�ب االدعاء العام باتخ�اذ االجراءات 
القانونية وفق أحكام املادة )368( من قانون العقوبات بحق 
كل من يتس�بب بنرش هذا الفايروس من خالل بث الشائعات 
الكاذبة ح�ول االصابات باملرض أو االس�تهزاء بخطورته أو 
تش�جيع املواطن�ن عىل التجمعات بأي ش�كل من األش�كال 
والت�ي منعته�ا لجن�ة األم�ر الديوان�ي بالرقم )55( لس�نة  
2020والتأكيد عىل الجهات األمنية املختصة عىل تنفيذ حظر 
التجوال بش�كل كامل وإلقاء القبض عىل كل من يخالف ذلك 
بالتعاون مع املحاكم الخافرة التي س�وف تتابع تنفيذ حظر 

التجوال.
كم�ا وج�ه رئي�س االدع�اء الع�ام الجه�ات األمني�ة باتخاذ 
اإلجراءات القانوني�ة بحق أصحاب الصيدليات واملذاخر التي 
رفعت أس�عار املواد الطبية بعد انتش�ار فاي�روس كورونا يف 

العراق.
وبغي�ة التقليل م�ن مخاطر ڤايروس كورونا فقد اس�تمرت 
املحاك�م الجزائي�ة يف اداء اعماله�ا خ�الل ف�رة الحظر وقد 
بل�غ عدد املتهمن الذين تم إط�الق رساحهم لغاية تاريخ 22 

نيسان 2020 )20040( متهما.
وبعون الله، س�وف نتغلب عىل هذه املحنة ونأمل أن نستعيد 

من بعدها كبرش بعضا من مالمح إنسانيتنا املفقودة.
ونح�ن ىف الع�راق قادرون ع�ىل أن نتخطى ه�ذا االختبار، ما 
دمنا معا شعبا ويدا واحدة، يف مجابهة الخطر دون استهانة 

أو تقصري يف أداء الواجب.
..وإن مع العرس يرسا.

عندم�ا يتصدى الق�ايض الصدار الحكم القضائ�ي الذي يحوز حجية 
االم�ر املقتيض به الس�تحصال الخص�م حقه الثابت في�ه عرب دوائر 
التنفي�ذ، فأن الق�ايض بإصداره الحك�م ال يكون فعل�ه ذلك بدوافع  
عاطفية، ورغبة ش�خصية،  او نزوة  ش�خصية عابرة ، بل هو نتاج 
لس�ياق ذهن�ي  ال مج�رد عملية تطبي�ق ايٓل للن�ص القانوني بل هو 
مقي�د بمبادىء يطلق عليها اس�م ))املنط�ق(( و دور القايض يكمن 
يف ترجي�ح  الحق�وق املتنازع عليها من خ�الل الوقائع املعروضة من 
الخص�وم ودوره َحَكما عادال يف وزن االدلة املطروحة-  مع ما له من 
دور ايجابي من خالل توس�يع س�لطته  يف توجيه الدعوى  بما يكفل 
التطبيق الس�ليم الحكام القانون وصوال اىل الحكم العادل يف القضية 
املنظ�ورة- ومن هذا املنطلق يصدر حكمه الذي أُلزم ان ياتي ُمس�ببا 
تسبيبا منطقيا موجها للعقل واملنطق ليحقق التسبيب غايته باقناع 
الخص�وم وجهة الطعن بما ذهبه  اليه، ولن يتحقق هذا اال اذا جاءت 
اسباب حكمه مقنعة وال تكون مقنعة اال اذا جاءت  عىل وفق مقتىض  
العق�ل واملنط�ق الن عدالة الحكم القضائي ال تكون بكفاية اس�بابه 
ووجودها الن اش�راط االسباب يف الحكم لم تكن لجوانب شكليه  بل 
الب�د ان تك�ون عىل وفق املنطق بم�ا توصل اليه من اس�تقرائه الدلة 

الخصوم  والواقعة محل النزاع.
ويذهب الفقه انه ينبغي ملقدمات التس�بيب ابتداء ان تكون س�ليمة 
وغ�ري متناقضة وما يبن�ي عليها من احكام محتم�ال عقال ومنطقا 
اما اذا اس�تحال عقال اس�تخالص الواقعة التي اعتمدها الحكم فانه 
سوف يشوبه خطا يف االستدالل ، لذلك فان االلتزام بالتسبيب و بيان 
االس�باب الواقعية والقانونية التي تؤدي اىل املنطوق الذي انتهى اليه 
ق�ايض املوضوع  من خالل قواعد العقل واملنطق وهي بذلك تكش�ف 
ع�ن مدى منطقية االقتناع  املوضوعي للقايض الن حكم القايض هو 
تعبري عن نش�اط ذهني وفكري فال بد من قيامه عىل تفكري منطقي 
اليجاد رابطة عقلية بن وقائع معلومة وغري معلومة حتى يأتي رأي 
الق�ايض يف الدعوى نتيج�ة اقتناع يقيني ال نتيجة اه�واء او عاطفة 
عارضة او فكرة مبهمة او غامضة تعكسه اسباب الحكم وتثبت انه 

جاء فعال كنتيجة منطقية ملقدمات ادت اليه.
فالحك�م القضائي عبارة عن مقدمة كربى وه�ي القواعد القانونية 
ومقدمة صغ�رى وهي الوقائع والنتيجة والذي هي ما تمخض عنها 
تطبيق القانون عىل الوقائع فمتى جاء استخالص املحكمة  للنتيجة 

التي انتهى اليها مقبوله ومستساغة  كان الحكم منطقيا.
واذا  ج�اء الحك�م القضائ�ي فاقدا رشط منطقية االس�باب اي كون 
االس�باب ال ت�ؤدي عق�ال وال منطق�ا اىل النتيج�ة التي توص�ل اليها 
القايض يف حكمه فانه يحمل بن طياته احد عيوب التسبيب املتمثلة 
بفس�اد االستدالل.  ومنطقية االسباب و وجودها يف الحكم القضائي 
امر بغاية االهمية الن االتجاه نحو املنطقية ووجودها يضفي القوة 
عليه و يّمكن جهة الطعن من اداء دورها الرقابي من خالل االسباب 
الواردة يف الحكم ويتأكد  لها ان عمل القايض املتمثل بالحكم الصادر 
ل�م يس�تخلص  اال  بن�اًء ع�ىل قياس قضائ�ي صحيح مس�تقى من 
مصادره من القانون والعقل. وانه جاء عن طريق اس�تقراء عنارص 
الواقع�ة بعد تحليلها ثم اعاده تركيبها الس�تنباط الوقائع الثابتة و 
ان النتيج�ة التي توصل اليها كانت م�ن املقدمتن الكربى والصغرى 
بش�كل مستساغ، بمعنى ان  اس�تخالص النتائج النهائية من هاتن 
املقدمتن كان اس�تخالصا منطقيا مقبول يف العقل.ما يجعل حكمه 
متى جاء عىل ضوء البناء املنطقي املذكور صحيحا و موافقا للقانون 
الش�تماله عىل االس�باب القانونية امللزم ببيانه�ا يف حكمه. وبخالف 
ذلك يجعل من حكمه مش�وبا بالبطالن لفساده باالستدالل، ويكون  
الحكم مشوبا بالفساد باالستدالل كذلك اذا انطوت اسبابه عىل عيب 
ينال من سالمة االس�تنباط. ويتحقق كذلك عندما تستند املحكمة يف 
اقتناعه�ا اىل ادل�ة غري صالحة م�ن ناحية الواقع بم�ا انتهت اليه او 
عدم فهم العنارص الواقعية التي خلصت اليها او وقوع التناقض بن 
تل�ك العنارص. ف�أن الحكم اذا  صدر يف ضوء الحاالت الس�ابقة يفقد 
االساس املنطقي بصدوره ويصبح تماما كالحكم املنعدم التسبيب.

ويف ض�وء م�ا تقدم نرى ان املنط�ق القانوني هو تطبي�ق قواعد علم 
املنطق واسس�ه عىل املس�ائل القانونية، و هو اس�لوب التفكري الذي 
يعطي ح�اًل قانونيا لوقائ�ع مطروحة ومن ثم الحص�ول عىل نتائج 
مرتب�ه ترتيب�ا منطقي�ا  مبني�اً عىل مقدم�ات مما يعك�س العالقة 

الوثيقة الصلة  بن علمّي املنطق والقانون.

أهم التأثريات النفسية لألوبئة
 وطرق مقاومتها

سواء بسبب كورونا أو أي جائحة 
أخ�رى، ف�إن التأثريات النفس�ية 
النتش�ار األوبئ�ة واألم�راض أمر 
يع�ود إىل قرون ع�دة، صحيح أن 
االنتش�ار العامل�ي له تأث�ري أكرب، 
ولك�ن وجود وباء ما يف مدينتك أو 
بلدك أو منطقة أوسع لن يكون له 
تأث�ريات أقل من انتش�اره عاملًيا.  
فاضط�راب م�ا بع�د الصدم�ة ال 
يرتب�ط فق�ط بح�االت الح�رب، 
ولكنه�ا حال�ة تح�دث مل�ن عانى 
أو ش�اهد أح�داث مؤمل�ة س�واء 
هج�وم إرهابي أو ح�ادث خطري 
أو اعتداء جس�دي أو كثرة حاالت 
الوفي�ات من حول�ه. فبعد تفيش 
م�رض س�ارس 2003 أظه�ر كل 
م�ن العاملن من مج�ال الرعاية 
الصحي�ة واألش�خاص الذي�ن تم 
عزله�م ذاتًيا أعراض اضطراب ما 

بعد الصدمة.
وال أحد اآلن بعيد عن اإلصابة بهذا 

االضط�راب، لذا يج�ب الوعي أنك 
معرض ألزمة نفس�ية وذلك ليس 
س�بًبا لك�ي تخاف وتهل�ع، ولكن 
عليك اتب�اع طرق مضادة لحماية 

نفسك ومن حولك.
ويف ح�ن أنه م�ن الصعب التكهن 
بما سيس�فر عنه املستقبل بشأن 
ه�ذا الوب�اء، إال أن هن�اك بع�ض 
األش�ياء التي يمكنن�ا القيام بها 
اآلن لتقلي�ل تأث�ريه ع�ىل الحالة 
العقلية والنفس�ية، وتتمثل هذه 

األشياء فيما ييل.

مديرية نجدة بغداد تضبط سيارات خمالفة وتلقي القبض عىل مطلوبني

بغداد / المستقبل العراقي

قام�ت مديرية نجدة بغداد بعدد من الفعاليات 
خالل األيام املاضية.

وبتوجي�ه م�ن قبل مدي�ر نجدة بغ�داد العميد 
عيل كري�م الطائي تم توجيه دوري�ات النجدة 
ورسي�ة الدراج�ات الج�راء ممارس�ات أمنية 
ضم�ن مناط�����ق متفرقة م�ن العاص��مة 
بغداد للحد م�ن املخالفات القانونية وبث روح 

الطمأنينة للمواطنن. 

وتمكن�ت دوري�ات نج�دة بغ�داد م�ن ضب�ط 
س�يارات ع�دد 2 عليه�ا اش�ارة حج�ز ضمن 
مناطق )النهضة واليوس�فية(  وجاءت عملية 
الضبط  خالل املمارس�ات االمنية التي تجريها 
الدوريات بهدف تعزير االمن واالستقرار داخل 

العاصمة بغداد.
3وتمكن�ت دوري�ات رشط�ة نجدة بغ�داد من 
إلقاء القبض عىل ش�خصن بحوزتهم س�الح 
غ�ري مرخص خ�الل إج�راء ممارس�ات أمنية 

ضمن مناطق )املشتل وجرف النداف(.   

وألقت دوري�ات النجدة القبض عىل مخمورين 
ع�دد 2 يعرض�ون س�بيل امل�ارة ضمن جرس 

الجادرية. 
مخالف�ن  ش�خص   32 ع�ىل  القب�ص  وت�م 
للتعليمات وأوقات حظر التجوال ضمن مناطق 

متفرقة من العاصمة بغداد. 
وتوجه�ت ٧ دوري�ات نج�دة لتنفي�ذ واجبات 
االمني�ة  االجه������زة  م�ع  مش�رك�����ة 
األخرى. وتم تس�ليم جميع الح�االت اىل مراكز 

الرشطة اصولياً.

س�جلت الرشكة املس�ؤولة عن عالمة iQOO الصينية التابع�ة ل� VIVO براءة 
اخراع لتطوير هاتف مميز قادر عىل العمل مع شبكات 5G، سعره لن يتجاوز 
ال�� 250$. وتبعا لنص براءة االخراع فإن الهاتف الجديد الذي س�يحمل اس�م 
5G 3 iQOO Neo التجاري س�يحصل عىل شاشة بدقة عرض )1080/2408( 
بيكس�ل، قادرة عىل عرض فيديوهات НDR10+، معدل تحديثها 144 هريتزا، 
أي أنه�ا بمع�دل تحديث هو األقوى بالنس�بة لشاش�ات الهوات�ف حاليا. كما 
سيضم الهاتف تقنيات تسمح للمستخدم بالتحكم بمستوى سطوع الشاشة، 
وتغي�ري الردد م�ا ب�ن 144 و120 و90 هريتزا. ومن املف�رض أن يطرح هذا 
الجه�از بهي�اكل مقاومة للم�اء والغبار وفق معاي�ري IP68 العاملي�ة، بلونن 
 5G 5 العمل مع ش�بكاتG 3 Neo ويس�تطيع .Blue Blаckو Sky Bluе هما
 865 Snаpdragon ومعالج�ة وتحمي�ل البيانات برسعة كبرية بفضل معال�ج
أق�وى معالجات الهوات�ف حاليا، ومعال�ج رس�وميات Adrеno 650، وذاكرة 
وصول عش�وائي 10 غيغابايت، كما س�يحصل عىل بطارية بسعة 4500 مييل 

أمبري، تعمل مع تقنية Super FlashCharge 2.0 للشحن الرسيع.

الصني تطور هاتفًا لتدخل عالـم 
5G بثمن رخيص

جامعة البرصة تعلن انجاز )5( اخرتاعات يف ملواجهة »كورونا«
بغددا / المستقبل العراقي 

 
أعلن�ت جامعة البرصة، أمس الس�بت، عن 
تس�جيل خمس براءات اخ�راع من ابتكار 
الفريق البحثي العلمي يف الجامعة ملواجهة 

فريوس كورونا.
وقال رئيس الجامعة س�عد شاهن يف بيان 
صحف�ي، ان »الجامع�ة س�جلت خم�س 
ب�راءات اخ�راع قدمته�ا الجامع�ة خالل 
االزم�ة واهمه�ا عزل ف�ريوس كورونا من 
س�عال األش�خاص املصابن ب�دال من اخذ 
املس�حة م�ن الش�خص املص�اب الت�ي قد 

تحدث العديد من االخطاء بالتشخيص«.
وأض�اف »قدمنا ب�راءة اخ�راع عبارة عن 
فلر ورقي به س�واب طبي لعزل الفريوس 

ثم يوضع بالوسط الناقل وينقل للمختربات 
مبين�ا  إيجابي�ة«،  نتائ�ج  اعطان�ا  حي�ث 
»عرضنا كيفية ع�زل الفريوس من االدرار 

وال�رباز للمصابن ألنه قد ينتقل منهم قبل 
االع�راض، وصممنا Kit م�ن البداية ثالثي 

القاعدة وتيوبات وبعمل انتاجي محيل«.
وتاب�ع ش�اهن »اما ال�رباءة االخ�رى فقد 
كان�ت عبارة ع�ن أقراص معقم�ة للمياه 
الثقيل�ة واالنه�ار ألن املرىض ق�د يطلقون 
الف�ريوس من ال�رباز ول�ذا يج�ب التعقيم 
لكي�ال يذهب لألنهار او املياه وربما يصيب 

األسماك«.
وب�ن ان�ه »لذل�ك صممن�ا اقراص�اً تزي�ل 
اعراض�ه وهو بش�كل بودر رسي�ع االذابة 
ووصلن�ا إلنت�اج 35 ألف وس�ط ناقل و٧0 
ألف س�واب طبي وزع ل�كل املحافظات يف 
العراق وهو س�هل الذوبان وممكن كش�ف 

وتشخيص املصابن من خالله«.

اكتش�ف العلم�اء فصي�ال جديدا ن�ادرا من 
األفاعي يف الهند وأطلقوا عليه اسم استوحي 
من سلسة روايات وأفالم »هاري بوتر« نظرا 

للونها السحري املميز.
وأطل�ق العلماء اس�م ش�خصية »س�االزار 
س�ليذرين« ع�ىل أفع�ى مكتش�فة حديثا يف 

أدغال الهند تتمتع بألوان غريبة وساحرة. 

وبحس�ب موق�ع »indianexpress« أطل�ق 
هذا االس�م عىل فص����يل جديد مكتش�ف 
من األفاعي الخرضاء الس�امة، نظرا للونها 
الغري�ب ولح�ث الن�اس والناش�طن ع�ىل 
االهتم�ام به�ذه األن�واع الن�ادرة واملعرضة 
لالنقراض بس�بب التلوث البيئي وانحس�ار 

مساحات الغابات.

لوهنا سحري.. اكتشاف نوع جديد من األفاعي
كثري من الصائمن يعانون من العطش أثناء الصيام يف شهر رمضان 

املبارك، ويمكن تجنب هذا األمر من خالل اتباع النصائح التالية:
1-تجن�ب تناول البهارات الح�ارة واملخلالت واألطعم�ة التى تحتوي 
ع�ىل كميات كبرية من امللح، ألن ذلك يجعل الجس�م يف حاجة للمياه، 

وبالتايل يشعر الفرد بالعطش.
2-تجن�ب رشب املرشوب�ات الغازي�ة، ورشب الكث�ري م�ن املي�اه يف 

السحور.
3- تناول كوب من الحليب يف الس�حور، ورشب املياه يف الفرة ما بن 

الفطور والسحور.
4- تناول البطيخ والتمور واملوز

5-أجعل وقت السحور قبل الفجر بفرة قصرية.

نصائح هامة لتفادي العطش
 أثناء الصيام


