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عبد املهدي يدعو إىل مراعاة املصالح العليا للبالد والظروف السياسية واالقتصادية
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حصلت »املستقبل العراقي« عىل صور تظهر 
إج�راء الربمل�ان لتحض�رات عق�د الجلس�ة 
االس�تثنائية للتصويت ع�ىل حكومة رئيس 
ال�وزراء املكل�ف مصطفى الكاظم�ي، فيما 
يواجه األخر صعوبات يف تمرير حكومته مع 
اتس�اع الكتل املعارضة ملرش�حيه للوزارات، 

وال سيما السيادية منها.
إال أن مصدر سيايس، مطلع عىل املفاوضات، 
أن أكد الكاظمي أجرى تغيرات عىل تشكيلته 
الوزارية واس�تبدل بعض اسمائها بناء عىل 
مالحظات قوى سياس�ية تتقدمها الشيعية 
التي رشحته للمهمة والتي أبدت اعرتاضات 
عىل بعض املرش�حني لالستيزار بذريعة عدم 
كفاءته�م أو نزاهتهم أو لوجود مخاوف من 

ارتباطاتهم واتجاهاتهم السياسية.
وبحسب املعلومات، فإنه قد تم تغير املرشح 
ملنصب وزارة الخارجية حارث محمد حسن 
وتس�مية وكي�ل وزارة الخارجية الحايل نزار 
الخر الله ب�دال عنه، وترش�يح قائد القوات 
الربي�ة الفري�ق الرك�ن جمعة عن�اد ملنصب 
وزي�ر الدف�اع ورئي�س أركان الجيش الحايل 
الفريق األول الرك�ن عثمان الغانمي ملنصب 

وزير الداخلية.
وكذلك تم االتفاق عىل ترش�يح نارص حسني 
بن�در لتويل حقيب�ة النق�ل، وقائ�د املنتخب 
الوطن�ي لكرة القدم س�ابقاً عدن�ان درجال 
ل�وزارة الش�باب والرياضة، ومحم�د كريم 

جاسم لوزارة الزراعة.
التفاصيل ص2
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لطاقم طائرة الشحن العسكرية التي 

ارسلت اىل الصني
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السيد نرص اهلل: املانيا ختضع لإلدارة األمريكية واإلرسائيلية
وزير التخطيـط ُيعلـن عـن تأسيس جملـس التنميـة العراقـي 
القضاء يوضح عقوبة كل من هيني مؤسسة للدولة او موظفًا حكوميًا
وزير الصحة يكشف موعد تطبيق »الزوجي والفردي«.. ويصدر توصية بشـأن احلظر

االحتاد: حزب بارزاين يمنح اربيل ودهوك امتيازات
 عىل حساب حلبجة والسليامنية
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متقاعدون هليئة التقاعد:
 ال تستقطعوا رواتبنا ونريدها 

بموعدها كل شهر

النفط جتهز مستشفى
 يف البرصة بجهاز »مفراس« 

بمواصفات عاملية

بالتفاصيل.. الصناعة تعلن 
انتاج جهاز يستخدم للهجوم 

عىل فريوس »كورونا«

       بغداد / المستقبل العراقي

نفى األمني العام لحزب الله الس�يد حسن نرصالله، أمس 
االثن�ني، أي أنش�طة لحزب�ه يف أملانيا، بعد أي�ام من حظر 
برل�ني كل نش�اطات الح�زب وإعالنها ع�ن مداهمات يف 
مس�اجد ع�دة، يف خطوة اعتربه�ا نرص الل�ه »خضوعاً« 

للواليات املتحدة.
وق�ال يف كلمة متلف�زة وّجهها إىل اللبناني�ني »حني نقول 
ليس لدينا تنظي�م يف أملانيا، نحن صادقون مائة يف املائة« 
معت�رباً أن ما صدر »قرار س�يايس وتعب�ر عن الخضوع 

األملاني لإلرادة األمركية وإرضاء إلرسائيل«.
واعترب السيد نرص الله أن قرار أملانيا هو »جزء من الحرب 
األمريكية اإلرسائيلية« عىل »ح�ركات املقاومة«. وأّكد أّن 

»م�ا أقدمت علي�ه وزارة الداخلية األملاني�ة مدان« لناحية 
»مداهم�ة بع�ض املس�اجد وبع�ض مراك�ز الجمعيات« 

واصفاً ذلك ب�«املمارسات املتوحشة«. 
وقال »إننا ندين جميع االعتداءات الوحش�ية عىل املساجد 
واملنظمات«. وتابع السيد نرص الله حديثه قائال »لم تكن 
هناك حاجة ملثل هذه املمارسات الوحشية من أجل تقديم 

أوراق اعتماد لألمريكيني«.
وأضاف »متوقع أن تقدم دول أوروبية أخرى عىل قرار من 
النوع ذاته«، مش�دداً يف الوقت ذاته عىل أنه »منذ س�نوات 
طويل�ة، لم نع�د نعتمد إيجاد تنظيمات لن�ا يف دول العالم 
وال�دول األوروبي�ة خصوصاً وأم�ركا الالتينية وغرها«. 
وطالب الحكومة اللبناني�ة بالقيام بواجباتها معترباً أنها 

»معنية بحماية مواطنيها يف أملانيا«.

      بغداد / المستقبل العراقي

الكردس�تاني  الوطن�ي  االتح�اد  اته�م 
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني بمنح 
املش�اريع  وتحوي�ل  مالي�ة  امتي�ازات 
ملحافظتي اربيل ودهوك بس�بب ميولها 
الحزب�ي امل�وايل ل�ه، فيما عق�دت لجنة 
اع�داد م�روع الالمركزي�ة االدارية يف 
محافظ�ة الس�ليمانية اجتماعها االول 

بحضور جميع اعضائها.
وقال عضو االتحاد الوطني الكردستاني 
غي�اث الس�ورجي، يف ترصيح صحفي، 
ان »مروع الالمركزية تم تس�ليمه اىل 

رئاسة حكومة كردستان وسوف يشمل 
محافظتي حلبجة والس�ليمانية وموقع 
من جميع االح�زاب الكردية باس�تثناء 

الديمقراطي الكردستاني«.
وأض�اف الس�ورجي، ان »امل�روع قد 
يت�م احالت�ه اىل برملان االقلي�م من اجل 
التصوي�ت عليه وس�يتم رفضه بس�بب 
تمت�ع ح�زب الديمقراط�ي ب�� 50 زائد 
واح�د يف الربمل�ان«. وتاب�ع ان »تقدي�م 
امل�روع ج�اء بس�بب من�ح حكوم�ة 
واغل�ب  املش�اريع  جمي�ع  كردس�تان 
االمتيازات املالية الربيل ودهوك واهمال 
حلبج�ة والس�ليمانية بس�بب ميوله�ا 

الحزب�ي«. بدورها، عق�دت لجنة اعداد 
مروع الالمركزية االدارية يف محافظة 
الس�ليمانية اجتماعه�ا االول بحض�ور 
جمي�ع اعضائه�ا. وقال اس�ماعيل عيل 
محم�د عض�و كتل�ة التغي�ر يف مجلس 
ترصي�ح  يف  الس�ليمانية،  محافظ�ة 
صحف�ي، ان »اللجن�ة املش�كلة من قبل 
مجل�س محافظ�ة الس�ليمانية الع�داد 
م�روع الالمركزي�ة االداري�ة عق�دت 
اجتماعه�ا االول، االثن�ني«. واضاف ان 
»اللجنة قررت خالل االجتماع زيادة عدد 
اعضائها من 9 اعضاء اىل 11 بعد دخول 
عضوين من كتلتي الجماعة االس�المية 

والرتكمان اىل اللجنة«. وبذات الصدد، قال 
آزاد حمه ام�ني رئيس مجلس محافظة 
الس�ليمانية، ان »اللجنة ستقوم باعداد 
مروع الالمركزية االدارية وسرتفعه اىل 
مجل�س املحافظة للمصادقة عليه وبعد 
ذلك س�رفع امل�روع اىل مجلس وزراء 
اقليم كردس�تان«. واض�اف ان »اللجنة 
تض�م اعض�اء م�ن جميع الكت�ل داخل 
مجلس محافظة الس�ليمانية، وستقوم 
باعداد مروع الالمركزية بالتشاور مع 
مختصني وخ�رباء يف الجوانب القانونية 

واالدارية واملالية«.
التفاصيل ص2
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بدءا من اليوم.. املرور تعلن العمل بنظام الزوجي والفردي 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت مديرية املرور العامة، أمس االثنني، عن العم�ل بنظام الزوجي والفردي 
مل�رور املركب�ات بدءاً من اليوم الثالثاء، مؤكدة ش�مول الجميع بدون اس�تثناء.  
وقالت املرور يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه »اعتبارا من يوم 
الثالثاء س�يتم العمل بنظ�ام الزوجي والفردي ملرور املركبات وش�مول الجميع 
بدون اس�تثناء«. وأضاف البيان أن »العمل بهذا النظام س�يكون حس�ب تاريخ 
اليوم وس�يتم محاس�بة وفرض غرامات بحق املخالف�ني«، مؤكداً أن »هذا االمر 

جاء استناداً لقرارات خلية االزمة«.
ب�دوره، أعلن وزير الصحة ورئيس خلية األزمة الخاصة بمواجهة وباء فريوس 
كورون�ا جعفر ع�الوي عن رفع توصي�ات إىل لجنة الصحة والس�المة الوطنية 
بينها تقليص حظر التجوال الجزئي، فيما نوه إىل أن اليومني املقبلني سيشهدان 

تطبيق العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة املركبات.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حصلت »املستقبل العراقي« عىل صور تظهر 
إج�راء الربمل�ان لتحض�ريات عقد الجلس�ة 
االس�تثنائية للتصويت ع�ىل حكومة رئيس 
الوزراء املكل�ف مصطف�ى الكاظمي، فيما 
يواج�ه األخري صعوب�ات يف تمرير حكومته 
ملرش�حيه  املعارض�ة  الكت�ل  اتس�اع  م�ع 

للوزارات، وال سيما السيادية منها.
إال أن مصدر سيايس، مطلع عىل املفاوضات، 
أن أكد الكاظمي أجرى تغيريات عىل تشكيلته 
الوزارية واس�تبدل بعض اسمائها بناء عىل 
مالحظات قوى سياسية تتقدمها الشيعية 
التي رشحته للمهمة والتي أبدت اعرتاضات 
عىل بعض املرشحني لالستيزار بذريعة عدم 
كفاءتهم أو نزاهتهم أو لوجود مخاوف من 

ارتباطاتهم واتجاهاتهم السياسية.
وبحسب املعلومات، فإنه قد تم تغيري املرشح 
ملنصب وزارة الخارجية حارث محمد حسن 
وتس�مية وكيل وزارة الخارجية الحايل نزار 
الخ�ري الله بدال عنه، وترش�يح قائد القوات 
الربي�ة الفريق الرك�ن جمعة عن�اد ملنصب 
وزير الدف�اع ورئي�س أركان الجيش الحايل 
الفري�ق األول الركن عثمان الغانمي ملنصب 

وزير الداخلية.
وكذلك تم االتفاق عىل ترشيح نارص حسني 

بن�در لت�ويل حقيب�ة النق�ل، وقائ�د املنتخب 
الوطن�ي لكرة القدم س�ابقاً عدن�ان درجال لوزارة 
الش�باب والرياض�ة، ومحمد كريم جاس�م لوزارة 

الزراعة.
وإزاء التغيريات التي اجراه�ا الكاظمي عىل قائمة 
مرش�حي تش�كيلته الحكومية، فإنه يب�دو انه قد 
ضم�ن تصويت غالبي�ة القوى السياس�ية لصالح 
منح�ه الثق�ة خ�الل انعق�اد الجلس�ة الربملاني�ة 
االس�تثنائية املخصص�ة لذلك واملنتظرة االس�بوع 

الحايل.
وقال فادي الش�مري، عضو املكتب السيايس لتيار 
الحكمة الوطني برئاس�ة عم�ار الحكيم، أن الكتل 
السياس�ية الت�ي س�تصوت لصال�ح من�ح الثق�ة 

لحكومة الكاظمي هي الحكمة وس�ائرون بزعامة 
مقت�دى الص�در والفت�ح بزعامة ه�ادي العامري 
والن�ر بقيادة حي�در العب�ادي وتحال�ف القوى 
الس�نية بقيادة رئي�س الربملان محم�د الحلبويس، 
اضافة اىل القوى الكردية بقيادة الحزبني الرئيسيني 
وبما يضمن له الحصول عىل اصوات اكثر من 200 

نائب من أصل 329 نائبا هم مجموع النواب.
 وح�ذر الش�مري يف تغري�دة ع�ىل توي�رت م�ن أن 
»الع�راق ع�ىل حاف�ة الهاوي�ة وتش�كيل حكوم�ة 
جديدة بصالحيات مطلقة وبدعم ش�عبي وسيايس 
رضورة وطنية ملحة بعي�داً عن املزاجات الخاصة 

والحسابات املصلحية«.
لك�ن الكاظم�ي يواج�ه معارضة ليس�ت بالهّينة، 

إذ أعل�ن كل ائت�الف دول�ة القان�ون بزعامة نوري 
املالك�ي، وائت�الف الوطني�ة بزعامة اي�اد عالوي، 
وجبهة االنق�اذ والتنمية بقيادة أس�امة النجيفي، 
وه�ي الش�خصيات الت�ي ش�غلت مناص�ب نائب 
رئيس الجمهورية سابقا، عدم التصويت لحكومة 

الكاظمي.
واكدت جبهة اإلنقاذ والتنمية برئاسة النجيفي أنها 
ليست طرفاً يف اتفاقات تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال�ت يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
الراع�ات والتمس�ك  تتاب�ع ب�أىس  انه�ا  من�ه، 
باملحاصص�ة والبحث عن املغانم والبعد عن النبض 
اليوم�ي للمواطن�ني وحراكه�م الش�عبي م�ا وهو 
يكبل حرك�ة رئيس مجلس ال�وزراء املكلف ويقود 

إىل تكري�س أس�باب األزم�ات املتالحقة ما 
يضعف األمل يف التغيري واالصالح.

وش�ددت عىل انها لذل�ك »لن تكون طرفا يف 
الحكومة الجديدة وهي بعيدة كل البعد عن 
كل م�ا يش�وه املوقف األصيل ع�رب البحث 
ع�ن املناص�ب واالمتي�ازات«. ودع�ت »كل 
أطراف العملية السياس�ية لتبني املتطلبات 
الحقيقية التي تنادي بها ساحات االعتصام 
النها تعرب عن نبض الش�ارع اذ ان استمرار 
تجاه�ل ه�ذه املتطلبات لن يخ�رج العراق 
م�ن ازماته الكارثية وح�ري بالجميع ان ال 

يراهنوا عىل صرب الشباب املنتفض«.
وكت�ل  ق�وى   5 اعلن�ت  فق�د  االن  ولح�د 
معارضته�ا للتش�كيلة الحكومية املقرتحة 
والتصويت بالضد منه�ا وهي ائتالف دولة 
القان�ون بقي�ادة املالك�ي ول�ه 26 نائب�ا، 
وائت�الف الوطني�ة بزعامة ع�الوي وله 21 
نائب�ا، وجبه�ة االنق�اذ والتنمي�ة بقي�ادة 
النجيفي ولها 11 نائبا، وكتلة الحل السنية 
وله�ا 14 نائب�ا، والنواب الرتكم�ان ولهم 8 
مقاعد، والنواب املسيحيني ولهم 4 مقاعد.

ويش�رتط لحص�ول الحكوم�ة ع�ىل ثق�ة 
الربملان تصويت األغلبية املطلقة )50 باملئة 
+ 1( لعدد األعضاء الحارضين وليس العدد 

الكيل لالعضاء ال�329 ملنح الثقة.
يش�ار اىل ان الرئيس العراق�ي برهم صالح 
كان قد كلف يف التاس�ع من الش�هر املايض 
الكاظم�ي  مصطف�ى  املخاب�رات  جه�از  رئي�س 
بتش�كيل الحكومة الجدي�دة عقب اعت�ذار عدنان 
الزريف وأمامه 30 يوم�ا لتقديم برنامجه الحكومي 
وتش�كيلته الوزاري�ة اىل الربمل�ان للتصوي�ت عليها 

بالثقة من عدمها.
والكاظمي ثالث شخصية يتم تكليفها من الرئيس 
العراق�ي لتش�كيل الحكوم�ة بعد إخفاق س�لفيه 
عدن�ان ال�زريف ومحمد توفي�ق ع�الوي يف نيل ثقة 
الربمل�ان ويف حال حص�ول التش�كيلة الجديدة عىل 
الثقة فأنها س�تخلف حكوم�ة رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي الذي استقال نهاية نوفمرب 2019 تحت 

ضغط احتجاجات شعبية واسعة.

الكاظمي جيري تعديالت يف »الساعات األخرية« على تشكيلته احلكومية.. وقاعدة القوى الرافضة لوزرائه تتسع

الربملان يعد قاعة التصويت: بانتظار كابينة »املكلف«

العدد )2132(   5     آيار    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

        بغداد / المستقبل العراقي

املس�تقيل  ال�وزراء  رئي�س  دع�ا 
ع�ادل عبد امله�دي، أم�س االثنني، 
ب�ني  الجه�ود  توحي�د  رضورة  اىل 
الس�لطتني التنفيذي�ة والترشيعية 
الصح�ة  وزارة  جه�ود  ودع�م 
كورون�ا،  مواجه�ة  يف  ومالكاته�ا 
كما دعا ل�رورة مراعاة املصالح 
العلي�ا للبالد والظروف السياس�ية 

واالقتصادية. 
وق�ال مكتب عب�د امله�دي يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
إن »اللجنة العليا للصحة والسالمة 
الوطنية عقدت اجتماعها الس�ابع 
برئاس�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء 
ع�ادل عب�د امله�دي، وع�رب الدائرة 
التلفزيونية املغلق�ة«، موضحاً أنه 
»ج�رى متابعة وتقيي�م االجراءات 
املتخ�ذة يف ضوء تط�ورات جائحة 

كورون�ا واملقرتح�ات والتوصي�ات 
الت�ي قدمتها خلية األزم�ة ووزارة 
الصحة والخرباء ومناقشة القضايا 

املعّدة لجدول االعمال«.
ونقل البيان عن عبد املهدي تأكيده 
املبكرة  الوقائية  »أهمية االجراءات 
الحكوم�ة والعمل  اتخذته�ا  الت�ي 
املنظم السائد، والتقدم الحاصل يف 
اجراءات الفحص وحاالت الشفاء«، 
الس�لبيات  »معالج�ة  اىل  داعي�ا 

والخروقات«.
»رضورة  اىل  امله�دي  عب�د  ودع�ا 
الس�لطتني  ب�ني  الجه�ود  توحي�د 
التنفيذية والترشيعية ودعم جهود 
وزارة الصحة ومالكاتها يف مواجهة 
الجائح�ة التي ال تق�ل خطورة عن 
معركتنا ض�د داعش الت�ي تحاول 
استغالل األوضاع، ورضورة مراعاة 
املصال�ح العلي�ا للب�الد والظ�روف 

السياسية واالقتصادية«.

عبد املهدي يدعو إىل مراعاة املصالح العليا 
للبالد والظروف السياسية واالقتصادية

      بغداد / المستقبل العراقي

اتهم االتحاد الوطني الكردستاني الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني بمنح امتيازات مالية وتحويل املشاريع 
ملحافظتي اربيل ودهوك بس�بب ميولها الحزبي املوايل 
ل�ه، فيم�ا عق�دت لجن�ة اع�داد م�رشوع الالمركزية 
االول  الس�ليمانية اجتماعه�ا  االداري�ة يف محافظ�ة 

بحضور جميع اعضائها.
وق�ال عض�و االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني غي�اث 
»م�رشوع  ان  صحف�ي،  تري�ح  يف  الس�ورجي، 
الالمركزية تم تس�ليمه اىل رئاس�ة حكومة كردستان 
وسوف يشمل محافظتي حلبجة والسليمانية وموقع 

من جمي�ع االحزاب الكردي�ة باس�تثناء الديمقراطي 
الكردستاني«.

وأض�اف الس�ورجي، ان »املرشوع قد يت�م احالته اىل 
برمل�ان االقليم من اجل التصويت عليه وس�يتم رفضه 
بس�بب تمتع ح�زب الديمقراطي ب�� 50 زائد واحد يف 

الربملان«.
وتاب�ع ان »تقديم املرشوع جاء بس�بب منح حكومة 
كردس�تان جميع املش�اريع واغلب االمتي�ازات املالية 
الربي�ل ودهوك واهمال حلبجة والس�ليمانية بس�بب 

ميولها الحزبي«.
بدوره�ا، عق�دت لجن�ة اع�داد م�رشوع الالمركزي�ة 
الس�ليمانية اجتماعه�ا االول  االداري�ة يف محافظ�ة 

بحضور جميع اعضائها.
وق�ال اس�ماعيل ع�يل محمد عض�و كتل�ة التغيري يف 
مجلس محافظة الس�ليمانية، يف تريح صحفي، ان 
»اللجنة املشكلة من قبل مجلس محافظة السليمانية 
العداد مرشوع الالمركزي�ة االدارية عقدت اجتماعها 

االول، االثنني«.
واض�اف ان »اللجنة قررت خ�الل االجتماع زيادة عدد 
اعضائه�ا من 9 اعضاء اىل 11 بعد دخول عضوين من 

كتلتي الجماعة االسالمية والرتكمان اىل اللجنة«.
وب�ذات الص�دد، ق�ال آزاد حم�ه امني رئي�س مجلس 
محافظ�ة الس�ليمانية، ان »اللجن�ة س�تقوم باع�داد 
م�رشوع الالمركزي�ة االداري�ة وس�رتفعه اىل مجلس 

املحافظة للمصادقة عليه وبعد ذلك س�ريفع املرشوع 
اىل مجلس وزراء اقليم كردستان«.

واض�اف ان »اللجن�ة تض�م اعضاء من جمي�ع الكتل 
داخل مجلس محافظة الس�ليمانية، وستقوم باعداد 
مرشوع الالمركزية بالتشاور مع مختصني وخرباء يف 

الجوانب القانونية واالدارية واملالية«.
واش�ار اىل ان »نظ�ام الالمركزية حقق نجاحاً كبريا يف 
جميع انحاء العالم لذا ن�رى بان هذا النظام رضوري 
ملحافظة السليمانية يف املرحلة الراهنة لتقديم خدمات 
افض�ل للمواطنني يف حدود محافظة الس�ليمانية بعد 
موافق�ة مجل�س وزراء اقليم كردس�تان عىل تطبيق 

املرشوع«.

االحتاد: حزب بارزاين يمنح اربيل ودهوك امتيازات عىل حساب حلبجة والسليامنية
جلنة اعداد مشروع »الالمركزية« بدأت اعماهلا

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب عضو ائتالف دول�ة القانون النائب كاطع الركابي، 
أم�س االثنني، الحكوم�ة املركزي�ة بالتحقي�ق الفوري يف 

طلعات مشبوهه للطريان االمريكي يف سماء العراق.
وق�ال الركاب�ي، يف تريح صحف�ي، ان “االي�ام املاضية 
رص�دت يف بعض مناطق البالد طلعات مش�بوهة للطريان 

االمريك�ي يف س�ماء العراق خاص�ة يف املحافظات الغربية 
والش�مالية وهناك ش�واهد وادلة عن نقل بعضها عنارص 

ارهابية”.
واض�اف الركاب�ي، ان “ما يح�دث امر يف غاي�ة الخطورة 
وقدمنا طلبات رس�مية للتحقي�ق يف هذا االمر كما نطالب 
بتحرك حكومي فوري الس�ناد التحقيقات ملعرفة اسباب 
تل�ك الطلعات املش�بوهة والت�ي تثري الكثري م�ن عالمات 

االس�تفهام يف ظل االحداث االخرية الت�ي رضبت اكثر من 
محافظة وادت اىل س�قوط العديد من الش�هداء والجرحى 

بسبب هجمات داعش االرهابي”.
وكان�ت محافظت�ي دي�اىل وص�الح الدي�ن تعرضتا خالل 
اليوم�ني املاض�ني اىل سلس�لة هجم�ات ارهابي�ة ادت اىل 
س�قوط اكثر من 30 ش�هيد وجريح اغلبهم من منتسبي 

القوى االمنية والحشد الشعبي والعشائري.

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس وزي�ر التخطي�ط ن�وري صب�اح 
الدليمي، أمس اإلثنني، الجلسة االعتيادية 
للجنة العليا للمرشوع الوطني لتش�غيل 
مجل�س  أعض�اء  بمش�اركة  الش�باب، 
النواب نرسين الوائيل، وميثاق الحامدي، 
وحامد املوسوي، ورياض التميمي، وعدد 
م�ن املمثلني عن الجه�ات ذات العالقة يف 

القطاعني العام والخاص. وأعلن الدليمي، 
خ�الل االجتم�اع، ع�ن تأس�يس مجلس 
التنمي�ة العراق�ي، والذي سيتش�كل من 
مط�ّوري املرشوع يف عم�وم املحافظات، 
حيث سيتوىل متابعة املشاريع والتنسيق 
مع الجهات ذات العالقة لتوفري املعالجات 
اإلدارية والقانوني�ة واملالية، مثمناً بذلك 
جه�ود اللج�ان التنس�يقية املنبثقة عن 
اللجن�ة العلي�ا للم�رشوع، والحكوم�ات 

املحلية وهيئات االستثمار يف املحافظات، 
ومس�اعيها إلط�الق امل�رشوع يف عم�وم 
العراق، والتي نتج عنها إطالق املرشوع يف 
محافظات )ذي_قار، والديوانية، األنبار، 
النج�ف، البرة، كربالء( حت�ى اآلن. إىل 
ذل�ك لف�ت وزي�ر التخطي�ط إىل ان هذه 
املش�اريع الش�بابية بجمي�ع تفاصيلها 
تأتي ضمن اس�رتاتيجية وزارة التخطيط 
نح�و التحول التدريجي وزيادة مس�احة 

الرشاك�ة مع القط�اع الخ�اص، الفتاً إىل 
ان امل�رشوع الوطن�ي لتش�غيل الش�باب 
يمثل نقل�ة نوعية يف الواق�ع التنموي ملا 
سيمثله من دعم كبري ملختلف القطاعات 
ومعالجة البطالة وتطوير قدرات الشباب 
وتأهيلهم للدخول الفاعل يف سوق العمل، 
وتعظي�م امل�وارد العام�ة وتوف�ري األمن 
الغذائ�ي يف العراق وتقليل االس�ترياد من 

الخارج.

        بغداد / المستقبل العراقي

وصلت قطعات قيادة عمليات االنبار 
للحشد وقطعات الجيش العراقي من 
الفرقة االوىل لواء 53، أمس االثنني، 
اىل منطق�ة الكيلو 160 عىل الطريق 
الدويل، فيما انطلقت باتجاه النخيب 
ضم�ن االه�داف املرس�ومة وقاطع 
املس�ؤولية«. وق�ال قائ�د عملي�ات 
االنبار للحشد قاسم مصلح يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
انه »ضم�ن عملية صقور الصحراء 
والتنس�يق الذي يوصف باملمتاز بني 
قطعات الحشد الشعبي والعشائري 
والجي�ش وال�وكاالت االس�تخبارية 
وصلت قوة صف�ني التابعة للقيادة 
عملي�ات االنبار ول�واء )53( التابع 
للفرق�ة االوىل اىل اهدافها الحيوية،« 
واض�اف مصلح ان » قاطع صحراء 
ش�مال النخي�ب يع�د م�ن اولويات 
قي�ادة عملي�ات االنب�ار وتأمينه�ا 
رضوري ملحافظت�ي االنبار وكربالء 

املقدسة،«.

نائب يتحدث عن »طلعات جوية مشبوهة« لألمريكان 
ويطالب بفتح »حتقيق فوري« 

وزير التخطيط ُيعلن عن تأسيس جملس التنمية العراقي 
ملتابعة عمل مشروع تشغيل الشباب وتقديم املعاجلات اإلدارية والقانونية واملالية

احلشد واجليش يصالن اىل 
)كيلو ١٦٠( ويرشعان بـ »عملية 

كربى« باجتاه النخيب

        بغداد / المستقبل العراقي

أوض�ح مجلس القض�اء األعىل، أم�س االثنني، عقوبة بح�ق كل من أهان 
مؤسسة يف الدولة او موظفاً حكومياً.

وق�ال املرشف عىل املرك�ز اإلعالمي يف مجلس القض�اء األعىل القايض عبد 
الس�تار بريقدار يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه أن »املادة 
)226( م�ن قانون العقوبات نصت عىل عقوبة الس�جن م�دة ال تزيد عىل 

سبع سنوات بحق كل من أهان إحدى مؤسسات الدولة«.
وأضاف كما »نصت املادة )229( من القانون املذكور عىل عقوبة الس�جن 
مدة ال تزيد عىل ثالث س�نوات بحق كل من أهان احد موظفي الدولة وبأي 

منصب أو عنوان وهذه الجرائم تعترب من جرائم الحق العام.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، أم�س االثنني، عن اعتق�ال قيادي 
ب�«داعش« يف محافظة نينوى. وذكرت املديرية يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه، ان »قوة من االستخبارات العسكرية القت القبض عىل احد قيادات 
تنظيم داعش اإلرهابي يف مخيم الجدعة للنازحني بمحافظة نينوى«. واضافت 

ان »االرهابي يدعى ابو هاجر ومطلوب وفق املادة 4/ارهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، أمس 
االثن�ني، ع�ن تس�جيل 50 اصاب�ة 
وش�فاء 54 مصاب�اً م�ن كورونا يف 
الع�راق. وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان�ه »تم فح�ص )4324( نموذج يف 
كافة املخت�ربات املختصة يف العراق 
لهذا الي�وم، وبذلك يك�ون املجموع 
من�ذ  املفحوص�ة  للنم�اذج  ال�كيل 
بداي�ة تس�جيل امل�رض يف العراق ) 
10٧586(«.  وأضافت أن »مختربات 
ال�وزارة س�ّجلت له�ذا الي�وم )50( 

إصابة يف العراق موزعة كالتايل: 
بغداد/ الرصافة: 9
بغداد/ الكرخ: 16

مدينة الطب: 6
البرة: 14

ذي قار: 3
املثنى: 2

حال�ة   : »الوفي�ات  أن  وأوضح�ت 
واحدة يف بغداد/الرصافة«، مؤكدة 
أن »حاالت الش�فاء بلغت 54 حالة 

، وكما ييل:
بغداد / الرصافة: 16

بغداد / الكرخ : 5
مدينة الطب: 2

النجف األرشف: 2
البرة : 1
املثنى: 13
ذي قار: 1

بابل: 2
واسط: 3
اربيل: 2

السليمانية: ٧
وأش�ارت ال�وزارة، إىل أن »مجموع 
اإلصاب�ات بل�غ 2346، فيم�ا بل�غ 
مجموع الوفي�ات 98، أما مجموع 
ح�االت الش�فاء فقد بل�غ 1544«، 
مبينة أن »مجم�وع الراقدين الكيل 

بلغ ٧04 ».

القضاء يوضح عقوبة كل من هيني مؤسسة 
للدولة او موظفًا حكوميًا

االستخبارات العسكرية تعتقل قيادي
 بـ »داعش« يف نينوى

الصحة تسجل )5٠( إصابة وشفاء
 54 مصابًا من »كورونا« 

        بغداد / المستقبل العراقي

الس�ورية  االنب�اء  وكال�ة  اف�ادت 
)س�انا(، أمس االثنني، بقيام قوات 
داع�ش  عن�ارص  بنق�ل  امريكي�ة 
االرهاب�ي من س�جون س�وريا اىل 

العراق.
ونقلت الوكال�ة عن مصادر قولها، 
امريكي�ة تعم�ل ع�ىل  ان »ق�وات 
نق�ل إرهابي�ي تنظي�م “داع�ش” 

من الس�جون التي تس�يطر عليها 
مجموع�ات “قس�د” يف محافظ�ة 

الحسكة إىل قواعدها يف العراق«.
واضاف�ت، ان »6 عرب�ات لق�وات 
األمريكي�ة دخل�ت م�ن  االحت�الل 
الع�راق الي�وم وتوجه�ت إىل أح�د 
الس�جون رشق مدين�ة الش�دادي 
وع�ادت باتج�اه األرايض العراقية 
ويعتق�د أنها قامت بنق�ل عدد من 

إرهابيي داعش«.

وكالة سورية: قوات امريكية تنقل عنارص
 لـ »داعش« من سجون سوريا اىل العراق
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    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الداخلية ياس�ن طاه�ر اليارسي، 
ع�ى رضورة اح�رام رجل امل�رور والتعاون 
معه ، موجها بإح�داث طفرة نوعية يف عمل 
املرور من خالل إع�داد تطبيق الكروني عى 
الهاتف املحم�ول يتمكن املواطن عن طريقه 
بتقدي�م طل�ب إلنج�از املعاملة الت�ي يرغب 
بها برسعة ويرس وس�هولة ، جاء ذلك خالل 

زيارته مقر مديرية املرور العامة .
وذكر بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان » الوزير قدم التهان�ي والتربيكات لرجال 

امل�رور بمناس�بة العي�د الس�نوي الس�ادس 
واالربعون ألسبوع املرور« ، مشيداً ب�«الدور 
الكبري من خ�الل تقديم التس�هيالت الالزمة 
وتبس�يط االجراءات بما يخف�ف من معاناة 
املواطن�ن خ�الل مراجعاتهم لدوائ�ر املرور 
املختلفة«.وأع�رب ع�ن »اعت�زازه وتقديره 
للجه�ود التي يبذله�ا رجل امل�رور ودوره يف 
تيسري حركة املركبات ووقوفه ألوقات طويلة 
يف الش�ارع يف مختلف الظ�روف واالوقات« ، 
مش�رياً إىل« الدور األس�اس الذي يؤديه رجل 
املرور يف تطبي�ق القانون وانس�يابية حركة 
املركبات«.وأوض�ح أن »االعت�داء ع�ى رجل 

املرور خالل أداء واجبه هو اعتداء عى الدولة 
وتج�اوز ع�ى القانون وهو أم�ر ال يمكن أن 
نس�كت عن�ه »، مؤك�داً يف الوق�ت ذاته عى« 
رضورة احرام املواطن لرجل املرور وااللتزام 
بالتوجيه�ات والتعليمات الت�ي تصدر عنه«.
وش�دد الوزير بحس�ب البيان ع�ى« التعامل 
بكل ش�فافية م�ع املواطنن أثن�اء مراجعة 
الدوائ�ر املعني�ة »، موجه�اً بإح�داث طفرة 
نوعية يف عمل امل�رور من خالل إعداد تطبيق 
الكروني عى الهاتف املحمول يتمكن املواطن 
عن طريقه بتقديم طلب إلنجاز املعاملة التي 

يرغب بها برسعة ويرس وسهولة.

وزير الداخلية يوجه باعتامد التطبيقات االلكرتونية يف انجاز معامالت املواطنني

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناعة واملع�ادن، عن انتاج 
جه�از يس�تخدم »للهج�وم ع�ى ف�ريوس 

كورونا«.
وذكر بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان »املستش�ار العلمي لل�وزارة عم�ار عب�د 
الله حم�د، ت�رأس االجتماع ال�دوري لخلية 
األزم�ة العلمي�ة بحض�ور أعض�اء الخلي�ة 
من امل�دراء العامن واملهندس�ن يف عدد من 
تش�كيالت الوزارة وبعض املسؤولن وفريق 
}النان�و{ يف مقر الوزارة ونخبة من الباحثن 
واملختصن يف القط�اع الخاص وممثلن عن 
مؤسسة العلماء وهيئة التصنيع الحرب�ي«.

وأك�د املستش�ار حمد يف مس�تهل االجتماع 
ان »خلية األزمة العلمي�ة يف وزارة الصناعة 
واملع�ادن حقق�ت مب�دأ التكامل ب�ن كافة 
الطبق�ات العلمي�ة م�ن أج�ل إنج�اح هذه 
التجرب�ة وبناء منظومات جديدة تخدم البلد 
يف ظ�ل أزمة تفيش فريوس كورونا« مش�رياً 
اىل ان »انضمام مؤسس�ة العلماء اىل التوأمة 
العلمي�ة يف خلي�ة األزمة س�يحقق التفاعل 
املطلوب وتقديم االفضل واملتميز لدعم وزارة 
الصح�ة وخلية األزم�ة الحكومي�ة« مؤكداً 
اإلمكاني�ات  بتس�خري  الوزي�ر  »توجيه�ات 
املتاح�ة ل�ركات ال�وزارة لكل م�ن يرغب 
بخدم�ة الع�راق وأبناءه يف األزم�ة الصحية 
الراهن�ة ، مفصح�اً ع�ن ان  واالقتصادي�ة 

الوزارة ماضية يف توجهاتها العادة الصناعة 
العراقية اىل سابق عهدها للمساهمة يف دعم 

ميزانية الدول�ة«.
وأعل�ن عن »نتائ�ج جديدة حققتها التوأمة 
العلمية من خالل انتاج أول جهاز متحسس 
لحرارة الجسم }الكامي�را الحراري�ة{ بميزة 
قي�اس درج�ة حرارة ل�� 30 ش�خصاً يف آن 
واحد باستخدام برامجيات متطورة اللتقاط 
منطق�ة الوجه وقياس الحرارة يس�تخدم يف 
االماكن املزدحمة واملطارات إضافة اىل إنتاج 
جه�از متحس�س الح�رارة يوض�ع يف غرف 

وبوابات التعفري«.
وكش�ف ان »األس�بوع القادم سيتم اإلعالن 
عن إنتاج جهاز الهجوم عى الفريوس يقوم 
بتحدي�د االش�خاص املصابن عى مس�افة 
ح�وايل 10 أمت��ار يخ�دم الف�رق الصحي�ة 
واالجهزة االمنية ويس�تخدم أيضاً يف مرائب 
الس�يارات واالماكن العامة واملطارات ، الفتاً 
اىل ان ه�ذه االجهزة نت�اج حقيقي للتعاون 
واالفكار البن�اءة للقطاع الخاص وتطبيقها 
بإمكاني�ات وخربات التوأم�ة العلمية لخلية 
األزمة العلمية يف وزارة الصناعة واملع�ادن«. 
ولف�ت البي�ان اىل ان »االجتماع تناول عرض 
توضيحي وتفصييل لالجهزة املصنعة ومنها 
أجهزة التنف�س الصناعي والبالغة 4 أجهزة 
الت�ي ت�م تس�ليمها اىل دائ�رة مدين�ة الطب 
وجه�از آخر تم تس�ليمه اىل دائرة صحة ذي 
ق�ار إضاف�ة اىل تجميع جهاز س�ادس وقد 

نالت هذه االجهزة االستحسان والقبول مع 
تثبيت بعض املالحظات البسيطة حيث وجه 
املستش�ار بإكم�ال تنفيذ ه�ذه املالحظات 
خ�الل االس�بوع الق�ادم إضاف�ة اىل جه�از 
تعقيم الهواء الذي اكملت تصاميمه وبطور 
الفحص يف جامعة النهرين وإنتاج الكمامات 
النانوي�ة للك�وادر الصحي�ة والت�ي س�يتم 
حس�مها خالل االس�بوع املقب�ل مع بعض 
اإلضاف�ات م�ن قبل مؤسس�ة العلم�اء كما 
وتطرق االجتماع اىل اس�تعراض اإلمكانيات 
الكب�رية واالجهزة املتط�ورة الت�ي تمتلكها 
املراك�ز البحثي�ة لهي�أة البح�ث والتطوي�ر 
الصناعي لخدمة الكوادر العلمية والباحثن 
وإنجاز املش�اريع واألعمال التي تخدم البلد 
حيث اوعز س�يادته باجراء زي�ارات مكثفة 
لإلط�الع عى ه�ذه اإلمكانيات واالس�تفادة 
وكذل�ك  األعم�ال  إنج�از  منه�ا يف ترسي�ع 
مناقش�ة موض�وع معالجة مي�اه الرصف 
الصح�ي«. كم�ا اوىص املستش�ار بتش�كيل 
فريق عم�ل بهذا الخص�وص وتقديم تقرير 
متكام�ل يف اجتم�اع الخلية الق�ادم يتضمن 
النتائ�ج الت�ي ت�م التوص�ل اليه�ا والحلول 
املناس�بة للعمل من أج�ل توفري بيئة صحية 
عامة كما وتخلل االجتماع عرض للعديد من 
األف�كار من قبل الباحث�ن واملختصن حيث 
وجه املستش�ار برضورة اس�تثمار البحوث 
واألفكار واالستفادة منها يف تطوير منتجات 

وإضافة منتجات جدي�دة .

بالتفاصيل.. الصناعة تعلن انتاج جهاز يستخدم للهجوم 
عىل فريوس »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

منح رئيس مجلس ال�وزراء القائد العام 
للقوات املس�لحة عادل عبد املهدي، قدماً 
ممتازاً ملدة سنة واحدة للضباط الطيارين 
العراقين الذين قادوا الطائرة العسكرية 
التابعة اىل قيادة الق�وة الجوية العراقية 
يف رحلة صعبة وطويلة لجلب املساعدات 
الطبية م�ن الصن والت�ي خصصتها اىل 
الع�راق والخاصة بمكافحة وباء كورونا 

مطل�ع نيس�ان امل�ايض، وأنج�زوا هذه 
املهمة اإلنسانية والوطنية بنجاح كبري.

كما منح عبد املهدي بحسب بيان لوزارة 
الدف�اع »رتبت�ن أع�ى للمرات�ب الفن�ن 
الذي�ن كان له�م دوراً ممي�زاً يف اكم�ال 
هذه املهمة والتي تأت�ي ضمن املبادرات 
الكب�رية ل�وزارة الدف�اع يف اس�ناد وزارة 
الصحة لتج�اوز الظ�رف الصحي الحايل 
يف مكافحة )جائح�ة كورونا( والحد من 

انتشارها.

رئيس الوزراء يمنح قدمًا ممتازًا لطاقم طائرة الشحن 
العسكرية التي ارسلت اىل الصني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغ�داد عن تحديد مس�اء ام�س االثنن 
موع�دا للمب�ارشة باملرحلة الثانية م�ن تأهيل مجرس 

كراج االمانة رشق بغداد.
وذك�رت االمانة يف بي�ان، تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان« دائرة املشاريع احدى مالكات االمانة 
س�تبارش مس�اء اليوم االثنن باكس�اء اح�د جوانب 
املجرس الذي يربط منطقتي الكرادة بالغدير الحيويتن 

ومن املؤمل انجاز االكساء«.
واضافت كما س�يتم اعادة افتتاحه امام حركة السري 
وامل�رور صب�اح يوم غ�د الثالث�اء بالتزام�ن مع رفع 
حظر التجوال يف ما س�تكون االعمال يف الجانب االخر 
واملعاكس بوقت الحق من االسبوع الجاري وبالتنسيق 

مع مديرية املرور العامة.

امانة بغداد تبارش 
باملرحلة الثانية من تأهيل 

جمرس كراج االمانة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الصح�ة رئيس خلية األزم�ة الحكومية، جعفر عالوي 
عن موع�د تنفيذ قرار العم�ل بنظام الزوجي والف�ردي للمركبات 
لتقليل الزحامات الحاصلة نتيج�ة الحظر الجزئي.وقال عالوي يف 
ترصيح صحفي، إن »خلية األزمة رفعت توصيات إىل لجنة  الصحة 
والسالمة الوطنية من بينها تقليص حظر التجوال الجزئي الذي تم 
تطبيقه، فيما سيتم تطبيق توصية العمل بنظام الزوجي والفردي 
لحركة الس�يارات خالل اليومن املقبلن«.وأشار إىل أن »العودة إىل 
تطبيق الحظر الشامل مرتبط بالزيادة يف أعداد اإلصابات بفريوس 
كورونا إذا س�جلت«.وأكد ع�الوي، أن »الزيادة متوقعة لكن يمكن 

السيطرة عليها لوجود املراكز الطبية والفحص االستباقي.

وزير الصحة يكشف موعد تطبيق »الزوجي 
والفردي«.. ويصدر توصية بشـأن احلظر

    النجف / المستقبل العراقي

ق�دم محافظ النج�ف االرشف لؤي الي�ارسي، اعتذاره ل�زوار ذكرى 
استشهاد االمام عيل )عليه السالم(.وقال اليارسي يف مؤتمر صحفي: 
»نعتذر من الزوار بمناس�بة استش�هاد اإلمام عيل عليه السالم، الننا 
لن نس�تطيع اس�تقبالهم«، الفتاً إىل انه »س�نبقى عى الوضع الحايل 
باملحافظة بشأن الحظر لحن تجاوز األزمة وخلو النجف من اي حالة 
اصابة بكورونا«.واضاف: »س�نطبق خطة امنية وعملية اس�تباقية 
خ�الل األي�ام القادمة يف بادية النج�ف، وهناك ثالث أط�واق امنية يف 
الح�دود بن أرب�ع محافظات األنب�ار والنجف وكرب�الء والديوانية«، 

مبيناً ان »هناك تنسيق حتى مع السعودية لضبط الحدود.

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشكة نف�ط البرصة، عن تس�ليمها مواد ومع�دات طبية 
وأثاث مكتبي إىل مس�توصفي أبي غريب والجري يف ناحية اإلمام 
الصادق )ع( شمال املحافظة.وقال مدير عام الركة إحسان عبد 
الجبار يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ، ان »مالكات 
هيأة تش�غيل حقل غرب القرنة/1 قامت بتس�ليم تلك املواد بناء 
عى طلب إدارة الناحية لس�د احتياجات املراك�ز الصحية لديها«.

واضاف ان »هذه الفعالية تأتي ضمن مشاريع املنافع املجتمعية 
الت�ي تقدمه�ا نفط البرصة لدعم مؤسس�ات القط�اع الصحي يف 

مدينة البرصة وتحديدا املناطق املحيطة باألعمال النفطية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدي�ن اكمال اجراءات رصف روات�ب اغلب موظفي 
دوائر ومؤسسات الدولة لشهر نيسان.وقال املكتب اإلعالمي للمرصف 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه انه تم توزيع املستحقات 
املالي�ة ألغل�ب موظفي دوائ�ر الدولة واملوطنة رواتبه�م عى مرصفنا 
ع�ن طري�ق أدوات الدف�ع اإللكروني.وأض�اف ان »م�الكات اإلدارة 
العامة وفروعها اس�تنفرت جهودها يف األرساع بأنجاز رصف الرواتب 
الكروني�ا والذين تواجدوا يف أماكن عمله�م وحرصا من املرصف عى 

رصف املستحقات املالية ملستحقيها يف الوقت املحدد لها.

حمافظ النجف يعتذر لزوار ذكرى 
استشهاد االمام عيل »عليه السالم«

نفط البرصة تسلم مواد ومعدات طبية 
ملستوصفني يف املحافظة

الرافدين يعلن رصف رواتب اغلب 
موظفي الدولة لشهر نيسان

    بغداد / المستقبل العراقي

سجلْت دائرُة صحِة الرصافِة، ارتفاعا يف نسبِة الشفاِء مْن مرِض كورونا وصلْت اىل اكثر 
من 60 باملئة.

وق�ال مدير ع�ام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الس�اعدي، ان »الدائرة س�جلت امس 
االول 32 حالة شفاء جديدة من فايروس كورونا، وهو اعى معدل بحاالت الشفاء يف يوم 

واحد بجانب الرصافة منذ ظهور الفريوس«.
وب�ن الس�اعدي ان »عدد حاالت الش�فاء بجانب الرصافة ارتف�ع اىل 233 حالة من بن 
مجم�وع االصابات الراكمية البالغ384 اصابة تويف منهم 20 حالة، وبقي  131 مريضا 
يتلق�ون الع�الج«، داعيا اىل مضاعفة جه�ود العاملن يف صحة الرصاف�ة  لحن تحقيق 

النرص عى الفريوس«.
واكد ان »زيادة حاالت ش�فاء املصابن جاءت نتيج�ة الجهود الكبرية واملتميزة واملتابعة 
الدورية عى مدار 24 ساعة للمالكات الصحية من جانب، واعتماد الربوتكوالت العالجية 

للمرىض واملتابعة املستمرة من جانب اخر.

    بغداد/ المستقبل العراقي

حذر ع�دد م�ن املتقاعدين هيئ�ة التقاعد 
والحكوم�ة م�ن العم�ل ع�ى اس�تقطاع 
رواتب املتقاعدين، فيما شددوا عى تسليم 

الرواتب بموعدها املحدد.
وهنا نص الرسالة:

اىل هيئة التقاعد العامة
نرى بعدم وجود مربر لتأخر أطالق رواتبنا 
املدنية والعس�كرية  التقاعدي�ة بفروع�ه 
لش�هر آي�ار فنحن بن ناري�ن نار الحرض 
الصح�ي املفروض ون�ار الراتب التقاعدي 
ال�ذي يعد املدخ�ل الوحيد ف�أن كان هناك 
حرضا وتأخ�را يف رصف الراتب التقاعدي 
فم�ن أي�ن يعي�ش املواطن ه�ل تتعمدون 
احتجاج�ات  لتفج�ري  الش�عب  اس�تفزاز 
ناري�ة جديدة قد تأكل األخ�رض واليابس؛ 
لق�د عانينا س�نينا ط�وال من سياس�ات 
الحكوم�ات املتعاقبة بالجانب االقتصادي 
ونح�ن الثم�ن ال�ذي الب�د علي�ه أن يدفع 
فاتورة أخطاء الفش�ل املراكم، فباألمس 
كان العبادي يستقطع من رواتبنا بذريعة 

األزم�ة االقتصادي�ة وتوظيفه�ا لصندوق 
الحش�د يف الوق�ت ال�ذي كان فيه الحش�د 
ينف�ي أي�ة أم�وال او روات�ب تص�ل اليه. 
إن مضل�ة األزم�ات االقتصادي�ة أضحت 
شاخصة يف استغاللها للتضييق عى قوت 
العراقي�ن ورسقة األموال بحجة الضائقة 
املالية لذا ندعو الحكومة العراقية واملعنين 
والقائمن عى هذا الش�أن أن ال يس�تفزو 
املتقاعدي�ن بج�س النب�ض وان يطلق�وا 
رواتبه�م التقاعدية فورا لهذا الش�هر ويف 
كل ش�هر قادم وب�دون أي معرقالت وهو 
اس�تحقاق م�روع دون من�ة م�ن أحد 

والسالم.
جمع من املتقاعدين يف العراق

ارتفاع نسبة الشفاء من »كورونا« 
يف الرصافة اىل »60« باملئة

متقاعدون هليئة التقاعد: ال تستقطعوا رواتبنا 
ونريدها بموعدها كل شهر

الرتبية حتذف عدٍدًا من الفصول الدراسية 
من منهاج مرحلة السادس االعدادي للفرع االديب

    بغداد / المستقبل العراقي

قررْت وزارُة الربيِة حذَف عدٍد مَن الفصوِل الدراس�يِة مْن منهاِج مرحلِة 
الس�ادِس االعدادي للفرِع االدبي خالَل االمتحاناِت النهائيِة للعاِم الدرايس 

الحايل.
وقال�ْت مع�اوُن مديِر عاِم املناهج الدراس�ية يف ال�وزارة ارساء طالب، إن 
»املديري�ة حددت عددا من املوضوعات التي ت�م حذفها من املنهاج املقرر 
ش�موله باالمتحان�ات النهائية الوزاري�ة«، موضحة ان »امل�واد املحذوفة 
ش�ملت املوضوعات من اس�لوب تقديم الخرب اىل املبتدأ من كتاب القواعد 
يف م�ادة اللغة العربية والحذف من ش�عر القضية الفلس�طينية اىل نهاية 
الكتاب.. وبالنسبة لكتاب النقد تم حذف الفصل الثالث باالضافة ملوضوع 

انموذج تحليل االصول النقدية وانموذج التطبيقي«.
واضافت ان »الحذف ش�مل ايضا الفصول السادس والسابع والثامن من 
كتاب الطالب يف مادة اللغة االنكليزية، فضال عن حذف الفصول السادس 

والسابع والثامن من مادة النشاط للغة االنكليزية«.
واردف�ت انه »تم ح�ذف الفص�ل الرابع التكام�ل واملصطلح�ات العلمية 
من منه�اج الرياضيات، وح�ذف الفصلن الخامس والس�ادس من مادة 

الجغرافية«.
وبينت: »ك�م�ا ش�م�ل ال�ح�ذف الفصلن ال�س�ادس وال�س�اب�ع م�ن 
م��ادة ال�ت�اري�خ، والفصلن الخامس والس�ادس من م�ادة االقتصاد، 
اض��اف��ة ال���ى ح���ذف ال���درس ال�راب�ع وال��درس ال�خ�ام�س 

من مادة اللغة الفرنسية«.
وتابع�ت م��ع���اون امل��دي���ر ال�ع��ام ان���ه »ت���م ت�ع�م�ي��م 
ال��ح���ذف ال���ذي ش��م�ل�ت ب���ه امل����واد ال��دراس���ي��ة عى 
املديريات العامة للربي�ة ب��ب��غ��داد وامل��ح��اف��ظ��ات م�ن اج�ل 
اع��الم الطلبة م�ن خ�الل ال���ت���واص���ل ع��ب��ر امل��ن��ص��ات 

االلكرونية.

يف اليوم العاملي حلرية الصحافة

حمافظ البرصة: السلطة الرابعة تقف بحزم مع خط الصد األول ملكافحة »كورونا«
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أس�عد  املهن�دس  الب�رصة  ق�دم محاف�ظ 
عبداالم�ري العيداني، التهان�ي والتربيكات، 
الصحاف�ة،  قط�اع  يف  العامل�ن  للزم�الء 

بمناسبة اليوم العاملي لحرية الصحافة.
وق�ال العيداني للمركز اإلعالمي بمناس�بة 
الي�وم العامل�ي لحري�ة الصحاف�ة: نبع�ث 
أس�مى آيات التهاني والتربيكات إىل اإلخوة 
الصحفي�ن، متمن�ن لهم التوفي�ق يف أداء 
مهاّمه�م وه�م ُيش�يدون رصح الحقيق�ة 
الش�امخ، وُيِقيم�ون ِعمادها بعدس�اتهم 

وأقالمهم الحرة.
بش�كل  العراقي�ة  الصحاف�ة  إن  وب�ن، 
ع�ام ويف مقدمته�ا الصحاف�ة البرصي�ة، 
أس�همت بش�كل فاعل يف بناء املُؤّسس�ات 
الديمقراطّي�ة، ومّثل�ت الكلمة املس�ؤولة، 
والضم�ري الح�ّي يف البالد، ال�ذي يؤرش عى 

نق�اط الخل�ل والضع�ف؛ فكان�ت -حقاً- 
سلطة رابعة.

ونوه إىل أن الصحافة العراقية، تكاملت مع 
بقّية الس�لطات يف خدمة اإلنسان العراقي 
وقضاي�اه، وإن�ارة الرأي الع�اّم، وحققت 
مش�هداً إعالمّياً ُمتنوّعاً يح�ّق لنا أن نفخر 

به جميعاً.
ولف�ت إىل أن صحفّيي العراق يقفون اليوم 
أعض�اء فاعل�ن يف الفري�ق الوطن�ّي الذي 
يعمل يف خ�ط التماّس األول يف توعية الرأي 
العاّم، ومكافحة فايروس كورونا وحماية 

املواطنن.
ودع�ا يف الوق�ت ذات�ه، إىل ضم�ان حري�ة 
وس�المة الصحفيات والصحفي�ن، وخلق 
بيئة إعالمّية ُمس�تِقلة ومهنّية، ونبتهل إىل 
الل�ه، بالرحم�ة والرض�وان إىل كّل ش�هداء 
الصحافة واإلع�الم والقلم الح�ر يف العراق 

والعالم أجمع.

النفط جتهز مستشفى يف البرصة بجهاز 
»مفراس« بمواصفات عاملية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة 
وزي�ر النف�ط ثامر الغضب�ان، عن تجهيز 
الص�در  مستش�فى  يف  اإلش�عاع  مرك�ز 
الب�رصة بجه�از مف�راس  التعليم�ي يف  
بمواصف�ات   )CT Simulater( تطابق�ي 

عاملية.
وق�ال الغضب�ان يف بيان تلقت«املس�تقبل 
»رشك�ة  إن  من�ه،  العراقي«نس�خة 
نف�ط الب�رصة عملت ع�ى دع�م القطاع 
الصح�ي باملحافظة من خ�الل تجهيزها 
األدوي�ة  م�ن  الرضوري�ة  باحتياجاته�ا 
واألجه�زة واملس�تلزمات الطبي�ة، ومنها  

تجهيز مركز اإلشعاع يف مستشفى الصدر التعليمي، 
من أج�ل توفري أفض�ل الخدمات  الصحي�ة ملعالجة 

م�رىض الرسطان«.وأضاف أن »كلف�ة الجهاز بلغت 
1.35 مليون دوالر، وس�يتم تش�غيله يف املستش�فى 

اعتباراً من شهر ترين األول املقبل.
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السارد املطلق يف رواية »تبليط البحر« لرشيد الضعيف
           مقداد مسعود

يف رواي�ة )تبلي�ط البح�ر( للروائ�ي 
رش�يد الضعي�ف، نالحظ أن الس�ارد 
املطل�ق يحك�م قبضت�ه ع�ى رواية، 
أول  م�ن  صفح�ة   )202( بس�عة 
صفح�ة إىل ما قبل النهاية، وينوب – 
األص�ح يصادر أصوات الش�خصيات 
– ه�ذه الس�يادة الرسدي�ة املطلقة: 
تتس�بب بفتور التلقي، بل أن السارد 
املطل�ق يحّول حوارات الش�خصيات 
يف الغال�ب، إىل رسد، ويبثه�ا للقارئ، 
أن عملي�ة التدوي�ر هذه تتس�بب يف 
تره�ل التلقي ل�دى الق�ارئ .ومثلما 
صادر  الس�ارد املطلق: صوتّي يورما 
وبيالت س�يصادر صوت س�اوا وهي 
ت�رسد وجيز س�رة أهلها يف ص187 
لكن الس�ارد املطلق سينقل لنا وجيز 
رسد والد س�اوا إىل س�اوا عن معاناة 
منتص�ف  يف  الصيني�ن،  الش�غيلة 

ص188 وص189 
نالح�ظ أن فاعلي�ة ال�رسد، بتوكيل 
من املؤلف رش�يد الضعي�ف، مناطة 
الس�ارد  وه�ذا  املطل�ق،  بالس�ارد 
بمثاب�ة قرين للش�خصية الرئيس�ة، 
َمهَد لها الس�ارد املطل�ق قبل والدتها 
بعرشي�ن صفحة وبع�د وفاتها، بما 
يقارب العدد نفس�ه من الصفحات. 
فنح�ن إذن أمام رواية س�رية، تويل 
االهتم�ام األك�ر لش�خصية فارس 
هاشم، ش�خصية تبذل جهداً عظيما 
يف تصني�ع رسد حياتها بقوة إرادتها 
الس�طر  به�ذا  الّوثاب�ة..  الوطني�ة 
تستقبلنا الرواية: )بدأت قّصة فارس 

هاشم قبل مولده إذن(.
الزمن الروائي من العرشة الثانية من 
القرن التاسع عرش إىل 1925 وللرواية 
روزنامته�ا الخاص�ة، م�ن الوثيقة، 
وجعلته�ا:  روائي�ا  نضدته�ا  الت�ي 
تحتوي مبرشين بروتستانت ومذابح 
طائفية وهجرة نحو الحلم األمريكي. 
وتختلط البش�ارة الروتستانتية مع 
س�طوة الدول�ة العثمانية ع�ى بالد 
الشام، بالتبشر والطائفية والهجرة 
وإرضابات الطلبة ومن هذه الخلطة 
املجتمعية يتم تصنيع رسدية جديدة 
للمجتمع الشامي، يتمازج الوقائعي 
مع املتخيل: أس�عد الش�دياق، أحمد 
فارس الشدياق، جرجي زيدان، أمن 

فليحان. 
تتب�أر الرواي�ة حول نقل�ة حضارية 
ش�امية، تش�رط عى رواده�ا نقلة 

مكاني�ة، يس�هم فيها نخب�ة واعية 
ت�رى رضورة االنفت�اح ع�ى اآلخر، 
وهن�ا اختالف رواي�ة )تبليط البحر( 
ع�ن الروايات الت�ي تعاملت بتوجس 
وعداء م�ع اآلخر وق�د تناولها الناقد 
ج�ورج طرابي�ي يف كتاب�ه )رشق 
وه�ذا  وأنوث�ة(..  رجول�ة  وغ�رب، 
التعام�ل الجدي�د مع اآلخر، ملس�ناه 
يف )طش�اري( رواية إنع�ام كجاجي 
)التانك�ي(  يف  مم�دوح  وعالي�ة 
و)النقطة األبعد( و)عندما تستيقظ 

الرائحة( للروائية دنى غايل.
يف  والخ�اص  الع�ام  يتمازج�ان 
)تبلي�ط البحر( حياة فارس هاش�م 
واالضطراب�ات الش�امية، وحياته يف 
املهج�ر وخ�وف اآلخ�ر من ف�ارس، 
يتجس�د باملعارض�ة الش�ديدة لتل�ك 
العائل�ة األمريكية ح�ن يقيم عالقة 
م�ع أبنتهم. وس�نالحظ أن العام هو 
يسهم سلبا وايجابا يف رسديات حياة 

فارس  وأحالمه الوطنية. 
يف تل�ك الف�رة، الع�رشة الثاني�ة من 
القرن التاس�ع ع�رش، كان هناك من 
يش�ّجع عى كرس النس�ق املجتمعي، 
منه�م منصور هاش�م حي�ث قصد َ 
وحده، منزل نس�يم حم�ل، ليخطب 
ابنت�ه زكية، فرفضت�ه عائلتها، لكن 
سيوافق بعدها بمؤثرية أسكندر الذي 
ش�جعه )إن زوجّت أبنتك إىل منصور 
فستكون مثال الرجل املتحرر واملتنور 

واألردن  وفلس�طن  لبن�ان  كل  يف 
والعراق... س�تكون الرجل الذي زّوج 
أبنته لش�اب طلب َ يدها بنفسه دون 

إيكال األمر إىل أهله../19(..
التمرد عى االنساق، لم يكن عشوائيا، 
بل بمبادرة تنفيذي�ة من رواد الرسد 
أس�عد  النهض�وي  منه�م  الجدي�د 
خّياط.. )نهضويا يحلم بأن تتخلص 
بالده من تخلفها.. ويدعو إىل تحرير 
املرأة وينادي باالخت�الط بن الرجال 
والنس�اء، ويف عرس�ه أج�ر زوجته 
أن تق�ف مع�ه يف اس�تقبال املهنئن 
واملهنئات، وكانت العادة أن تستقبل 
العروس املهنئ�ات والعريس املهنئن 
../20( ونكاي�ة باملج�ازر الطائفية، 
هن�اك خط�وة ريادية  تح�اول رسدا 
علماني�ا للتعليم، وهكذا يربى نش�أ 
جديد بعي�دا عن التش�دد الطائفي.. 
)وكان منصور رغم إيمانه املسيحي 
العميق، يتمنى لو يستطيع تعليم أبنه 
يف مدرس�ة املعلم بطرس البس�تاني 
»املدرس�ة الوطني�ة«( هن�ا يتدخ�ل 
ويضي�ف  الضعي�ف  رش�يد  املؤل�ف 
)الت�ي كان�ت علمانية – كم�ا نقول 
الطائفي�ة،  واملص�دات  الي�وم/32( 

يلغيها غضب الطبيعة.
)فاج�أ الن�اس ذات مس�اء مطر من 
الشهب، أرعب الناس الذين اختفوا يف 
مخابئ بيوتهم، وكان الواحد منهم إذا 
ما فاجأه رشق من الشهب، يدخل إىل 

أقرب معب�د ويحتمي به، فكنَت تجد 
املسيحي واملس�لم واليهودي يف املعبد 
الواحد. صارت صالة املؤمن عى دينه 
غر كافية ل�رد املطر الكوني املنهمر 
عى ب�روت البهيجة. ص�ارت صالة 
املؤم�ن اآلخ�ر كأنها س�ند رضوري، 

كأنها ملء فراغ../60(
التح�والت  يرص�د  املطل�ق  الس�ارد 
ش�بكة   1875 يف  منه�ا  املجتمعي�ة 

إسالة حديثة يف بروت.
يف الوق�ت نفس�ه ملا ي�زور أمراطور 
الرازيل بروت ويدعو الناس للهجرة 
وح�ن  األمركي�ة  املطبع�ة  وي�زور 
ي�زور كلية الطب يس�أل س�ؤاال يثر 
انتباه الطالب واألس�اتذة الحارضين 
)الجثث كيف يؤتى بها ليتعلم الطالّب 
مادة الترشيح/ 49( هذا السؤال هو 
الس�ؤال الصدم�ة الذي يه�ز وجدان 
ف�ارس! واملوجع هو ج�واب ضابط 
الرشطة س�عد الدي�ن الجباوي )هي 
لنساء شابات ومسّنات ُقتل بعضهن 
لغس�ل العار والبعض االخر ألسباب 
مجهول�ة ومنه�ن م�ن ُقتل�ن بحجة 
غس�ل الع�ار اّدع�اًء ولي�س حقيقًة 
وب�كالم أكث�ر وضوح�ا كان�ت ُتقتل 
نساء لبيع جثثهن.. وكان عدد الجثث 
العائدة إىل النس�اء التي ترد إىل الكلية 
أكث�ر بكثر م�ن عدد الجث�ث العائلة 
إىل الرجال../50( وال يقف األمر عند 
هذا الحد. رج�ال الحكومة يقبضون 

حصته�م حتى تصل الجث�ة إىل قاعة 
الترشيح، بل أكثر من ذلك فإنهم عى 
عل�م بالجثث التي ت�رسق بعد دفنها 
بس�اعات: هذا الرس ب�اح به ضابط 
الرشط�ة س�عد الدي�ن الجب�اوي إىل 
فارس. ولم يتوقف االمر.. )السلطات 
العثمانية كانت محرجة جدا، بسبب 
تكاث�ر األخبار ع�ن اختفاء الجثث يف 
بروت../71( ومؤثرية الحصول عى 
الجثث يتقاطع يف التلقي مع مشاعر 
اآلخرين خصوصا أهل امليت / امليتة، 
فحن يعلم االستاذ يوسف أن فارس 
وزم�الءه لديهم جث�ة )أضطرب من 
فرح�ه بس�بب الضي�ق ال�ذي كانوا 
يش�عرون ب�ه يف الجامعة م�ن ندرة 

ورود الجثث عليهم../72(
نالح�ظ أن الس�ارد املطل�ق يص�ادر 
الرواي�ة ويبتلع  أصوات ش�خصيات 
ألس�نتهم  ح�ن يح�ول ملكي�ة من 
ضمر املتكلم الذي اس�تعملته البغي 

يورما للبوح عن سقوطها، إىل ضمر 
الشخص الثالث، مثلما صادرت عائلة 
يورما رشفها فالسارد املطلق صادر 
صوته�ا، وأخالقيا أس�اء لش�عورها 
)وكان ه�ذا ربم�ا خطأ ف�ارس الذي 
عذبه طوي�ال../60( وح�ن اختفت 
يورما )أحس ف�ارس بالذنب../62( 
وسيتعرف فارس وهو يف االسكندرية 
عى )بي�الت( ام�رأة اخت�ارت العهر 
بقناعتها، وفارس تدهشه رصاحتها 
)لم يس�مع فارس من قب�ل أّن امرأًة 
امتهن�ت ه�ذا العم�ل بإرادتها وهي 
فخ�ورة ب�ه../108( ومثلم�ا صادر 
ص�وت يورما، ص�ادر ص�وت بيالت 
واختزل بوحه�ا، ذلك البوح هو الذي 
اقنعه�ا ب�ه، بوجي�ز رسد ال يتجاوز 
بضعة أسطر. ويف الصفحات األخرة 
من الرواية يتدارك األمر املؤلف فيهب 
فرصة صغرة، فنستمع مع ساوا إىل 

كالم والدها

اطالعه املكثف عى الرسد الس�ياحي 
للمدن، س�لَب لذة الدهشة من عينّي 
ومش�اعر فارس هاش�م حن وصل 
نيوي�ورك: )لم يجد فارس نفس�ه يف 
عالم جديد، ليس ألنه مّر يف مرسيليا 
ويف باري�س، بل ألنه كان يعرف هذه 
املدينة وكأّنه عائد إليها وليس ذاهبا 

إليها ألّول مرة../129(..
إذا كان الروائ�ي رش�يد الضعي�ف يف 
روايته )أوكي مع السالمة( قد أضاء لنا 
ثريا نص�ه الروائي يف ص8) أوكي مع 
السالمة( وهذا يعني ان عنوان الرواية 
يصّن�ف م�ن العنوانات االش�تقاقية، 
كم�ا تعلمن�ا م�ن الق�اص والروائي 
العراقي البرصي محمود عبد الوهاب 
يف كتاب�ه )ثريا النص(، ف�أن )تبليط 
البح�ر( مك�َث يف غموض�ِه حتى ص 
97، حن يركب البحر ألول مرة فارس 
هاش�م وجرجي زيدان وأمن فليحان 
وكان معه�م عى الباخ�رة مئات من 
املهاجري�ن يركبون البحر أول مرة بل 
غالبيته�م يرونه أول م�رة.. فتباينت 
أحالم يقظ�ة املاء لدينه�م، هناك من 
تمناه س�هال ليزرعه بطاطا، ومنهم 
من تمناه زيتا ليأكل به )الكّبة النية( 
ومنه�م م�ن تمن�اه مياه�ا صالحة 
لل�ري لروي به�ا كل األرايض.. ولكن 
كله�م اتح�دوا يف رؤية واح�دة، وهم 
يالمس�ون عت�وه وصخبه ل�ذا )وجد 
هؤالء الجبلّيون يف البحر هائالً ممتداً، 
ورأوا أن ما من أحد يف الكون يمكن أن 
يبلّط�ه، ومن هنا ج�اءت عبارة »بلّط 
البح�ر« بمعنى أنك عاج�ز عن أن ترد 
عى التحدي../97(. ومن باب التأويل 
لقد بذل فارس هاش�م جه�دا هرقليا 
م�ن أجل وطن�ه، بادر بتس�ليم جثث 
أقرب الن�اس إىل قلبه من أجل تطوير 
الطب يف لبنان، كدَح يف الشوارع كبائع 
متج�ول يف املهجر االمريكي، قاتل مع 
الجي�ش االمريكي كطبيب ضد كوبا.. 
تألق صيته الطبي وس�بقته ش�هرته 
للوط�ن ويف طري�ق عودته مع زوجته 
إىل بالده ليخدمها طبيا، تحول فارس 
هاش�م جث�ة، وح�ن وصل�ت جثت�ه 
املين�اء زم�الء  للوط�ن، رسقوه�ا يف 
املهن�ة.. إذن حاول فارس هاش�م أن 
يرسد ش�خصه من خالل طموحاته.. 
لك�ن هناك رسدي�ة كرى س�تحرمه 
من تطبيب مرىض وطنه، وس�تحرمه 
من رؤية ولده البك�ر.. لكن الرسدية 
الك�رى لي�س يف مقدوره�ا أن تغّيب 

جهدا نوعيا يف الريادة.

»أحاديث عن جذور احلكمة«.. عن جتارب 
احلياة ومشاعرها

مرسحية  من   ..»The Seagull«
إىل فيلم ناجح

           محمد عبد السميع 

»أحادي�ث  كت�اب  يتن�اول 
ع�ن ج�ذور الحكم�ة« ملؤلفه 
املفك�ر الصين�ي هون�غ ين�غ 
مينغ، م�ن ع�رص أرسة مينغ 
امللكية، وامللقب ب�»هوان تشو 
الصينية  الطاوي«، ومعن�اه يف 
العودة إىل األص�ل، أفكاراً تتعلق 
بالحي�اة م�ن تجارب ومش�اعر 
وأحاسيس وآراء وأفكار، جمعت 
املدرس�ة  أف�كار  وس�طية  ب�ن 
وأفكار  واعتداله�ا  الكونفوش�ية 
الع�زوف ع�ن الدني�ا يف البوذي�ة، 
وأف�كار »عدم الفعل« يف املدرس�ة 

الطاوية.
والكت�اب، الص�ادر ع�ن مؤسس�ة 
الفكر العربي ببروت عام 2018 يف 
طبعته املعربة األوىل كسلس�لة كتب 
مرجمة، يشر إىل »جذور الخضار« 
يف فلسفته، كتعب ومشقة يف الزراعة 
وال�ري والحصول عى الثمار، تحيلنا 
أن  يس�تطيع  ال  اإلنس�ان  أّن  ملعن�ى 
يكمل مواهبه وأخالقه إال بعد مروره 

بما هو مؤلم من الشحذ والصقل.
ويتأل�ف الكتاب، املتمي�ز بلغته الفنية 
العالي�ة وترجمت�ه األنيق�ة، م�ن عدة 
فصول جدي�رة بالق�راءة والتدبر، هي 
تهذي�ب النفس وتقوية العزيمة، وطلب 

العل�م وفهم الط�او، والتعايش م�ع الناس 
وفه�م العال�م، وضب�ط الناس أيض�اً وفهم 

الذات.
ويحتشد الكتاب الذي عرّبه الدكتور يويونغ، 
وراجعه الدكت�ور أحمد عزّي�ز، بالعديد من 
الحكم الجميلة التي يمكن للمرء أن يسقطها 
عى نفسه ومحيطه اإلنس�اني، وهي حكم 
املق�درة  إىل  تش�ر  ذكي�ة  ومس�تخلصات 
والتناغم بن الطبيعة واإلنسان، فمثالً نراه 
يق�ول يف إحدى ه�ذه املس�تخلصات: »من 

يرغب يف 
تحقي�ق ما يش�به 
الذهب الخالص واليش�م الرائع من األخالق 
النزيه�ة، فال بّد ل�ه من أن ُيصق�ل يف وهج 
الله�ب، ومن يأمل يف تدوين ما يهز الس�ماء 
واألرض من مآث�ر عظيمة، فال بّد له من أن 

يسر عى رقاقة الجليد«.
كم�ا يقول يف موض�ع آخر: »ال ُتب�ِق ما هو 
خاط�ئ يف األم�س، ف�إن أبقيته فه�و رماد 
جمر قد يشتعل من جديد، فتكون عواطفك 
الدنيوي�ة مترضرة يف النهاي�ة بمتعة عقلك، 
وال تمس�ك أيضاً ما هو صائب يف اليوم، فإن 

أمس�كته، فهو ثمال�ة كأس لم تتم 
تصفيتها بع�د، فتكون متعة عقلك 
متحول�ة ع�ى النقي�ض إىل مصدر 

نزواتك«.
ويقول أيض�اً: »إن الرياح الهاوية 
تش�عران  الهاطل�ة  واألمط�ار 
الدواج�ن والطيور بح�زن وأىس؛ 
وإّن الهواء النقي والنسيم العليل 
واألش�جار  األعش�اب  يحف�زان 
لتزه�ر وتثم�ر. وه�ذا يظهر أّن 
الطبيع�ة ال يمكنه�ا أن تخل�و 
من تناغم وتجان�س، ولو ليوٍم 
واحد، وقلوب الناس ال يمكنها 
أن تخل�و من فرح وطرب، ولو 

ليوٍم واحد«. 
ويرّك�ز الكت�اب ع�ى تربي�ة 
الفضائل،  وتنمي�ة  األخ�الق، 
وتهذيب النفس، والتعامل مع 
والسلطة،  والنس�ك،  العالم، 
والشهرة، ودراسة »الطاو«.

ويف مس�تخلص آخر، يقول 
املؤلف: »من يهذب نفس�ه 
بإرادة، ش�امخة ال تتزعزع 
مثل جبل تاي )اس�م جبل 
يقع يف مقاطعة شاندوتغ( 
التس�ع )اس�م  والطناجر 
القديمة  للصن  مس�تعار 
والدول�ة  للس�لطة  ورم�ز 
املوحدة املزدهرة(، فستقّل أخطاؤه وآثامه 
حتماً؛ ومن يزاول أمره بقلب هادئ، يختفي 
مثل املي�اه الجاري�ة والزهور املتس�اقطة، 

فستكثر مرساته وملذاته دوماً«.
كما يق�ول حول ف�ن التعامل مع اإلنس�ان 
بلغ�ة جميل�ة: »م�ن يس�تطع أن يتغ�اىض 
عّما يف طبيعة اإلنس�ان م�ن تحيز وتعصب، 
فس�وف يفه�م أروع ف�ن يف التعام�ل م�ع 
اإلنس�ان، ومن يس�تطع أن يبدد ما يف داخل 
األرسة من تناقض وتنازع، فس�يزرع أزهار 

اللوتس النقية يف بحٍر من النران«.

           كاتي والش

عندما بدأ ع�رض مرسحية أنطون 
تش�يخوف األوىل The Seagull عى 
امل�رسح ع�ام 1896، ه�زت نزعته 
املش�اهدين  الثوري�ة  الطبيعي�ة 
أن  إىل  كارث�ة  واعُت�رت  والنق�اد. 
أخرج قسطنطن ستانيسالفسكي 
نس�خته الخاصة منه�ا ومّثل فيها 
بعد سنتن. وما زال عمل تشيخوف 
ه�ذا حياً حت�ى اليوم. وبمس�اعدة 
واملرسحي�ات  الس�يناريو  كات�ب 
س�تيفن كرم، قّدم املخ�رج مايكل 
ماي�ر عمالً جديداً مس�توحى منها 
عى الشاش�ة الفضية، عارضاً تلك 
القص�ة ع�ن التفاع�الت العائلي�ة 
املعقدة، واالبتكار، واألىس بحميمية 

غر مسبوقة.
يف الري�ف خارج موس�كو، تتجمع 
مح�اط  كب�ر  من�زل  يف  العائل�ة 
س�ورين  يس�تدعي  بالغاب�ات. 
أخت�ه  دنيه�ي(  )بري�ان  املري�ض 
)آني�ت  إيرين�ا  املش�هورة  املمثل�ة 
أيام�ه  يف  قرب�ه  لتك�ون  بنين�غ( 

األخ�رة. فتح�رض م�ع حبيبه�ا األصغ�ر 
منها س�ناً بكثر، الكات�ب بوريس )كوري 
س�تول(. وملا كانت حالة س�ورين تبدو يف 
تحّس�ن مس�تمر، فتق�رر إيرين�ا البقاء يف 
الريف خالل الصيف. يح�اول ابنها املعذب 
عاطفياً كونس�تانتن )بي�ي هويل(، الذي 
يغار بش�دة من نجاح بوريس، لفت انتباه 
والدت�ه عبثاً. ف�روح يرضب ع�ى البيانو 
بقوة ويقّدم مرسحيات معقدة من تأليفه 
يف الغابة من بطولة محبوبته وجارته نينا 

)سرشا رونان(.
يغ�وص ه�ذا الرباع�ي بي�أس يف بحر من 
الغ�رة، والعاطفة، والخيان�ة مع انجذاب 
بوريس ونينا أحدهما إىل آخر. تسعى إيرينا 
املتكرة، واليائسة، واللعوب إىل االستحواذ 

عى اهتمام بوريس معتمدًة عى مالبسها، 
ومغازلتها، وس�يطرتها الواضحة، يف حن 
ي�زداد س�لوك بوري�س عنف�اً، فيصط�اد 
نورس�اً ويضعه عند قدَمي نينا، معلناً أنه 

النورس.
تدور حول هذه الشخصياِت األربع مجموعة 
من األقارب واألصدقاء الذين يخففون من 
حدة هذه الدراما أو يعززونها. عى س�بيل 
املثال، ماش�ا )إليزابيث موث( ابنة مديرَي 
املزرعة القوطية املضحكة التي تسعى وراء 
كونستانتن، رافضًة أي اهتمام من أستاذ 
املدرس�ة ميدفنك�و )مايكل زيغ�ن(. يريد 
الجمي�ع أم�راً ال يحصلون علي�ه: اإللهام، 

والنجاح، والشهرة، والحب، واإلعجاب.
بالتع�اون مع املص�ور الس�ينمائي ماثيو 
ج. لوي�د، يضف�ي ماير عى ه�ذه القصة 

إحساس�اً بإلحاح ملم�وس. ُيضاء 
هذا بالكام�ل تقريباً بأنوار عملية، 
مث�ل نار املوقد أو الش�موع أو نور 
الش�مس املراق�ص ع�ى البرشة. 
كذلك ُتستخدم يف كل مشهد كامرا 
محمول�ة يدوياً تتحرك باس�تمرار 
وتق�ّدم لن�ا ص�ّوراً عن كث�ب لكل 
ممث�ل. قلم�ا ن�رى يف ه�ذا العمل 
لقطات واس�عة، ما يجعلنا نش�عر 
بأننا مقربون جداً من كل شخصية. 
ويبدو هذا القرب أحياناً طاغياً، ما 
ينقل إلينا املش�اعر القوية يف هذه 
الرواية. يف املش�هد ال�ذي ينقل فيه 
بوريس نينا بالقارب عر البحرة، 
ينظر مبارشًة إىل الكامرا، محطماً 
الج�دار الذي يفصله عن املش�اهد. 
فيتأرج�ح إىل األم�ام والخلف وهو 
يج�ذف. فتك�ون ه�ذه الحميمية 
كافي�ة لتجعل أي ش�خص ينجذب 
إلي�ه أو يخت�ر عى األقل املش�اعر 
التي تعتمل يف قلب نينا فيما تقع يف 
حبه.يع�ود الفيلم إىل املايض ويكرر 
نفسه، متالعباً بإحساسنا بالزمن. 
وتشّكل هذه طريقة فاعلة لتحديد 
ما تبدل وما ظل عى حاله، فالثابت يف هذا 
العمل هو املس�احة بطقوسها والتفاعالت 
داخله�ا. أما املتب�دل فهو الن�اس. وترتب 
عى شؤون القلب التي تبدو عابرة وتافهة 
عواق�ب مدم�رة. قد يب�دو بوري�س رجالً 
عميق�اً، إال أنه يفتقر إىل الص�دق، وتكون 

لنقص الجرأة هذا تداعيات مأساوية.
يف نس�خته من The Seagull، يجمع ماير 
فريق تمثيل مذه�اًل ويحافظ عى الجذور 
التاريخي�ة. لكن األهم أن�ه يكرّم خصوصاً 
نزع�ة تش�يخوف الطبيعي�ة املمي�زة التي 
شكلت تطوراً كبراً يف عالم املرسح. فيبدو 
أنها تعكس ماهية اإلنس�انية الحقيقية يف 
كل روح يف هذه القصة، ما ُيرز نور الحياة 

وظلمتها الفعلية يف آن.
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الفريوس الذي غـيـر العالـم
           يوشكا فيشر

نحن يف حاجة اآلن إىل اس�تعادة روح 
عام 1945، ويف احتياج إىل القدوة من 
القوت�ني العظميني يف الق�رن الحادي 
والعرشي�ن، أم�ركا والص�ني، لذل�ك 
يتع�ني عليهم�ا أن تس�ارعا إىل دف�ن 
كل مظاهر التناف�س بينهما وتوحيد 
البرشي�ة ح�ول اس�تجابة جماعي�ة 
لألزمة الحالي�ة، وغرها من األزمات 

التي تنتظرنا.
كانت جائحة م�رض فروس كورونا 
2019 )كوفيد-19( شديدة القسوة يف 
الكشف عن نقاط الضعف التي تعيب 
املؤسسات التي تعتمد عليها الغالبية 
العظمى من س�كان العالم، ويش�مل 
ه�ذا الحكوم�ات الوطني�ة والنظ�ام 
ال�دويل، وم�ن غ�ر املرج�ح أن تنجو 
النظ�ام  مؤسس�ات  وال  الحكوم�ات 
ال�دويل يف هيئتها الحالي�ة من األزمة، 

وال ينبغي لها أن تنجو.
قب�ل وق�ت طويل من إع�ان معلقني 
َف�ِطنني عن وصول »األنثروبوسني«- 
ع�ر جيولوج�ي يتس�م بس�يطرة 

الجن�س البرشي ع�ى الطبيعة- كان 
من الحقائق البدهي�ة يف االقتصادات 
الصناعي�ة املتقدم�ة أن العالَم أصبح 
خاضعا لس�يطرتنا املطلق�ة، ثم أتى 
كائن مجهري، ومع�ه صدمة عاملية، 
فع�ى الرغم م�ن كل معارفنا العلمية 
وقدراتن�ا التكنولوجي�ة، كان�ت الي�د 
العليا لكوفيد-19، عى األقل يف الوقت 

الحارض.
وما زاد من جسامة املفارقة أن الدول 
األكث�ر تقدم�ا وق�وة كانت ب�ني أقل 
ال�دول اس�تعدادا للجائح�ة، فبعد أن 
أنفقت مئات امللي�ارات من الدوالرات 
عى البحث والتطوير، أصبحت تمتلك 
أق�وى التكنولوجيات وأعتى الجيوش 
يف العال�م، لكنها لم تأخذ عى م�حمل 
الجد الخطر املتمث�ل يف احتمال قدوم 
التهدي�د الكبر الت�ايل م�ن الطبيعة. 
نح�ن نعل�م اآلن أن ه�ذا كان خط�أ 
ينطوي ع�ى أبعاد تاريخي�ة، وما بدا 
ُي�َص��دَّق  وكأن�ه غ�ر محتم�ل وال 
يحدث اآلن أمام أعيننا ببساطة؛ فقد 
�ت أم جميع البجعات السوداء.  َح�طَّ
)البجعة السوداء حدث بعيد االحتمال 

للغاية(.
للوهل�ة األوىل، يبدو األم�ر وكأن أزمة 
كوفيد-19 تعمل ع�ى تعزيز وتقوية 
املؤسس�ات القائمة، فق�د اضطلعت 
الدول�ة القومي�ة التقليدي�ة باملهم�ة 
العاجلة املتمثل�ة يف احتواء الفروس 
ت�ؤد  ول�م  االقتصادي�ة،  وتداعيات�ه 
مؤسس�ات ما بع�د الح�رب املتعددة 
األطراف س�وى دور داع�م، وحتى يف 
أوروبا، تقود الدول القومية، ال االتحاد 

األوروبي، الكفاح ضد الجائحة.
مع ذلك، يش�ر هذا إىل اعتقاد خاطئ 
بوضوح، إذ يتأل�ف النظام الدويل من 
دول متنوع�ة األحج�ام إىل ح�د كبر، 
بدرج�ات متفاوتة من الق�وة، لكنها 
جميع�ا تحتضن األس�طورة القديمة 
املتمثلة بالسيادة الوطنية، الواقع أن 
هذا النظام، كما نعرفه، نشأ من رماد 
حروب أوروبا الدينية يف القرن السابع 
ع�رش، وعم�ل ع�ى تعزيز ذات�ه من 
خال االس�تعمار ثم إنهاء االستعمار 
)الذي كان ذات�ه ِردة فعل متولدة عن 
دول قومي�ة جديدة(. يف النصف األول 
من القرن العرشي�ن، أظهرت صدمة 

حربني عامليتني وقدوم العر النووي 
االحتي�اج إىل إص�اح ج�ذري للنظام 
الدويل، وكان اإلبداع الرئيس متمثا يف 
إنش�اء األمم املتحدة ك�ِث�َق�ل موازن 
ملطالب�ات الدول�ة القومي�ة، وأصبح 
املنه�ج العابر للح�دود الوطنية روح 
العر الجديدة: فكان من املتوقع من 
جميع الدول القومية أن تكبح نزعتها 
األنانية وتصون السام والتعاون من 

خال إطار من املؤسسات العاملية.
عى أرض الواقع، لم ُت�َس�لَّ�م السلطة 
إىل األمم املتحدة، بل ال تزال ِحكرا عى 
الق�وى العظمى يف العال�م، أي الدول 
الدائم�ة العضوي�ة يف مجل�س األمن 
التاب�ع لألمم املتح�دة، ونتيج�ة لهذا 
استقر النظام الدويل لعقود من الزمن 
عى حل وس�ط ضمني ب�ني القومية 
الوطني�ة،  للح�دود  العاب�ر  والنه�ج 
حي�ث عملت أمركا ومارس�ت مهمة 
الحماية ضمن اإلطار املتعدد األطراف، 
ولكن من�ذ توىل الرئيس دونالد ترامب 
منصبه، لم تعد الواليات املتحدة تشعر 
أنها ملزمة أو مقيدة بأي واجب تجاه 

أي يشء.

كما َت�َص�اَدف، تزامن الفرتة التي تلت 
الحرب العاملية الثانية أيضا مع دخول 
العالَ�م حقا إىل عر األنثروبوس�ني، 
واحتضانه الكامل لفكرة التقدم املادي 
ال�ذي يحركه اإلنس�ان عى املس�توى 
العامل�ي، وعى مدار العق�ود التي تلت 
ذلك، تزايد عدد س�كان العالم بش�كل 
هائ�ل، من نحو 2.5 مليار إنس�ان إىل 
م�ا يقرب من ثمانية ملي�ارات اليوم. 
لكن حقبة األنثروبوس�ني كانت أيضا 
فرتة انق�راض جماع�ي، فمع اتجاه 
املزيد م�ن أجزاء العال�م إىل التصنيع، 
ارتفعت مس�تويات اس�تهاك املوارد 
الطبيعي�ة إىل عن�ان الس�ماء، وكانت 
إحدى النتائج التي ترتبت عى ذلك أن 
بلغ االحتباس الحراري الكوكبي الذي 
تحدثه أنش�طة برشي�ة مرحلة بالغة 
الخطورة قب�ل أن نبدأ حتى يف تنظيم 

استجابة مناسبة.
يف الوقت ذات�ه، قادتن�ا تكنولوجيات 
الجدي�دة،  واالتص�االت  املعلوم�ات 
والتغ�رات الت�ي ط�رأت ع�ى توزيع 
القيم�ة  ساس�ل  وصع�ود  العم�ل، 
العاملية، إىل حالة متزايدة الش�دة من 

االتكالي�ة املتبادل�ة، ولك�ن اآلن وق�د 
تس�بب الف�روس يف إيق�اف حرك�ة 
العالم بأرسه، بدأنا ندرك أن االقتصاد 
الذي تق�وده العوملة أش�به بس�يارة 
س�باق عالي�ة األداء: لكنه�ا ش�ديدة 

الهشاشة رغم كفاءتها العالية.
بالنظر إىل املس�تقبل، لن تكون الدولة 
القومي�ة التقليدي�ة- حت�ى تلك التي 
تتمتع بقوة كقوة الواليات املتحدة أو 
الصني- قادرة عى إدارة عالَم مرتابط 
يضم أكثر من ثمانية مليارات إنسان، 
مصال�ح  أف�ق  تعري�ف  أن  فالواق�ع 
الدولة القومية ضيق للغاية، وسرتكز 
األنثروبوسينية بشكل متزايد  النزعة 
حتما عى املصالح املشرتكة للبرشية، 
وخاصة مسألة استمرارها يف البقاء. 
توض�ح جائح�ة كوفي�د-19، والت�ي 
يتطلب التصدي لها تنس�يقا دوليا يف 
نهاية املط�اف، أن املصال�ح الوطنية 
يف  الخلفي�ة  يف  تنح�ر  أن  يج�ب 
النهاية، وستكون األزمات التي تلوح 
يف األفق ب�ِفعل تغر املناخ أكرب كثرا، 
وعواقبه�ا ال رجع�ة فيه�ا وال يمكن 
إصاحه�ا. يف ح�ني س�يظل م�ن غر 

املمكن االس�تغناء عن الدولة القومية 
يف توفر الحكم الرش�يد واملساهمة يف 
الجهود العاملية، فإن مبدأ القومية لن 
ي�ؤدي إال إىل تفاقم األزمات الجهازية 
يف املس�تقبل، وم�ن األهمي�ة بم�كان 
أن يأت�ي يف أعق�اب الجائح�ة ع�ر 
جديد من التع�اون الدويل وتعزيز قوة 
املؤسسات املتعددة األطراف، وينطبق 
هذا عى أوروبا عى وجه الخص�وص.

الح�ق أنن�ا يف احتي�اج اآلن، أكثر من 
أي وقت مىض، إىل اس�تعادة روح عام 
1945، نح�ن يف احتياج إىل القدوة من 
القوت�ني العظميني يف الق�رن الحادي 
والعرشي�ن، أم�ركا والص�ني، وع�ى 
هذا يتعني عليهما أن تسارعا إىل دفن 
كل مظاهر التناف�س بينهما وتوحيد 
البرشي�ة ح�ول اس�تجابة جماعي�ة 
لألزمة الحالي�ة، وغرها من األزمات 
التي تنتظرنا، كما تعلمنا من جائحة 
كوفيد-19، فإن النظام الدويل القديم 
ل�م يع�د ق�ادرا ع�ى ضمان س�امة 
نمل�ك  ال  ونح�ن  وأمنه�ا،  البرشي�ة 
َت��َرف االضطرار إىل تعلم الدرس ذاته 

مرتني.

ثامر احلصارات
           د. محمد فلحي

ترشفت مع ع�دد من املثقف�ني واإلعامي�ني واألكاديميني العرب، 
بالتوقي�ع عى بيان ش�عبي للمطالب�ة برفع الحص�ار والعقوبات 
االقتصادية عن الجمهورية العربية الس�ورية الشقيقة، وذلك من 
منطلق القناعة أن الحصارات التي تعمدت فرضها الدول الغربية، 
ويف مقدمتها الواليات املتحدة األمركية، ألهداف سياس�ية، لم تؤذ 
الحكومات أو تسقطها، ولكنها دمرت حياة املايني من الشعوب يف 

مجتمعات تعاني من ويات الحروب واألزمات والفقر!
 البي�ان يش�ر إىل أهمية التعاون بني ال�دول ملواجهة مخاطر هذه 
جائح�ة كورونا الت�ي عجزت دول عظمى بإمكاناته�ا الهائلة من 
مواجهتها بش�كل منفرد، وال ش�ك أن دول أخ�رى ضمن الظروف 
الت�ي وضعت فيها مضطرة، أحوج م�ا تكون للتعاون الدويل معها 
ل�درء مخاطر هذا الوباء، ال س�يما تلك الت�ي تعرضت اىل الحصار، 
مثل س�وريا وغرها م�ن ال�دول الخاضعة ملا يس�مى بالعقوبات 
الدولية، وأّن الواجب األخاقي واإلنساني يفرض عى كل من يمتلك 
ضمراً حياً الدعوة إىل إنقاذ الش�عوب من عقوبات ظاملة تستهدف 
يف ظاهرها األنظمة الحاكمة لكن تأثرها ال يطال س�وى الشعوب 

املقهورة!
وتمري�ر الق�رارات عرب مجلس األم�ن الدويل، تح�ت ذرائع معاقبة 
دول وصف�ت باملارقة عى )الرشعي�ة الدولية( التي تضع حدودها 

واشنطن، ويدفع ثمنها األبرياء عادة!
هن�اك تجارب قاس�ية م�ن الحص�ارات املفروضة عى الش�عوب 
تدحض مزاعم العدالة وتطبيق األخاقيات يف الترشيعات والقرارات 
الدولية، م�ن أهمها وثيقة حقوق اإلنس�ان واملواثيق واالتفاقيات 
األخ�رى، فالحصار ُيفرض ع�ى دولة معينة بع�د تصويت يجري 
يف مجل�س األمن ال�دويل، الذي تدي�ره، يف األغلب، مع�ادالت القوة 
واملصلح�ة والنفوذ ب�ني الدول الخمس دائم�ة العضوية، وتخضع 
قراراته ملس�اومات وضغوط�ات خفية ومعلنة، ت�ؤدي يف النتيجة 
إىل معاقبة الش�عب بجريرة السياسات التي ينتهجها الحكام، كما 
حص�ل يف دول مثل كوبا وكوريا والعراق وليبيا والس�ودان وإيران 

وسوريا!
 تجرب�ة الع�راق املريرة، يف عهد النظام الس�ابق، تع�د من بني تلك 
الحصارات األكثر قس�وة، الت�ي تصلح أن تكون مث�االً عى غياب 
األخاقيات يف هذه اإلجراءات التي تبدو ذات صبغة رشعية دولية، 
لكنها تعد جريمة وحش�ية، وفق املعاير اإلنس�انية السليمة، فقد 
كان املجتم�ع ال�دويل يتفرج، ط�وال ثاثة عرش عام�ًا، وما قبلها، 
ع�ى حاكم ظالم ل�م يتورع عن ارتكاب أقىس الجرائم ضد ش�عبه 
فض�ًا ع�ن حروب�ه الكارثية ض�د دول الج�وار، ويواصل وس�ط 
عائلت�ه وبطانت�ه حي�اة الرفاهية والب�ذخ والعيش الرغي�د وبناء 
القص�ور وركوب العربات املذهبة يف حني يم�وت مئات اآلالف من 
األطف�ال العراقيني نتيجة نقص الغذاء والدواء، وعندما س�أل أحد 
الصحفيني وزيرة الخارجية األمركية مادلني أولربايت، يف منتصف 
التس�عينيات، قائاً: هل أن معاقبة نظام صدام تستحق أن يموت 
نصف ملي�ون طفل عراقي بس�بب املجاعة، فأجابت بكل قس�وة 

:نعم ذلك ثمن يجب أن يدفعه العراقيون! 
 يف الحقيقة دفع العراقيون، مثل كثر من الش�عوب املقهورة ثمناً 
فادح�اً، لي�س يف عدد ضحايا الح�روب واملجاعات فحس�ب، بل يف 
تدم�ر بنية املجتمع وتأخر فرص التنمي�ة وزيادة الفقر واملرض 

والجهل. 
هناك قاس�م مش�رتك يكاد يجمع بني تلك الش�عوب التي تعرضت 
للحص�ارات الدولية وه�و مناهضة الهيمنة األمركي�ة، ومحاولة 
البحث ع�ن مكانة عى خارطة املعمورة خ�ارج الوصاية الغربية، 
لكن تلك الدول لم تكن مؤهلة يف الواقع لخوض غمار الراع الدويل 
ألنها تعاني داخلياً من هشاش�ة النظام الس�يايس وغياب العدالة 
وعدم االستقرار وسوء اإلدارة وانتشار الفساد، ومن ثم تكون تلك 
الذرائع جاهزة ملعاقبته�ا، وبخاصة عندما يرتكب الحاكم حماقة 
تستفز مشاعر العالم أو تهدد مصالح الدول املهيمنة، لكن تجربة 
الحص�ارات ل�م تكن يف ثمارها املرة س�وى بيئ�ة صالحة لتكريس 
الدكتاتورية وزي�ادة الظلم والجوع واملوت، يف عالم غابت فيه لغة 

حوار الحضارات وطبقت سياسة الحصارات.

واشنطن يف العراق واآلمال عىل ازمة لـ »داعش«
           عبد الخالق الفالح

تأت�ي التح�ركات االخ�رة لعصاب�ات »داعش« 
ضمن حلقة لعودة الحياة من جديد يف بدن هذه 
املجموع�ات املدعومة من قب�ل الواليات املتحدة 
للع�راق  امل�ربر الحتاله�ا  االمريكي�ة وإليج�اد 
وللضغط ع�ى اعدائها ومنافس�يها يف املنطقة. 
وقبل اج�راء املباحثات املؤملة يف حزيران القادم 
حول جدولة االنس�حاب االمريك�ي وهي احدى 
أهم مهام رئي�س الوزراء الق�ادم، بعد حصوله 
عى الثق�ة يف تنفيذ ق�رار الربملان بط�رد جميع 
الق�وات األجنبية من الع�راق ويف الواقع ان قرار 
الربملان هو أحد أهم الرشوط التي ينبغي للمكلف 

ان ينفذها بعد انتخابه رئيساً للوزراء.
واش�نطن كانت قد اعلن�ت مؤخرا بضجة كبرة 
يف االعام عن اإلخاء واالنسحاب من عدة قواعد 
صغ�رة يف الع�راق. وج�رى الحق�اً االع�ان أن 
الغ�رض من إخاء القواعد كان تجميع قوات ما 
يس�مى التحالف ضد داعش يف قواعد عني األسد 
العس�كرية يف محافظ�ة األنب�ار وناحية الحرير 
يف محافظ�ة أربي�ل عاصم�ة إقلي�م كردس�تان 

الع�راق وبعد تحرك ه�ذه املجموعات يف مناطق 
“البوكمال” الس�ورية و”ربيع�ة” العراقية. وقد 
اتهمت روس�يا يف وقت س�ابق أمريكا بإرس�ال 
معدات حربية لإلرهابيني يف هذه املناطق بحجة 
ارسال املس�اعدة اإلنس�انية ملخيم الركبان عى 

الحدود السورية العراقية.
ع�ن  تبح�ث  واش�نطن  أن  الجمي�ع  ويعتق�د 
اس�رتاتيجية إحياء »داعش« بعد الفشل املتكرر 
يف مش�هد املع�ادالت امليداني يف الع�راق وصمود 
قوات االمنية املتمثلة بالجيش والرشطة والحشد 
الشعبي بوجه داعش، ويظهر ان واشنطن واثقة 
م�ن أنه س�ُيطلب منها قريب�اً مغ�ادرة العراق. 
لذل�ك، فإن األزمة الوحي�دة التي يمكن أن تؤخر 
ه�ذا الطلب يف ه�ذه املرحلة هي إعادة تنش�يط 

هذه الجماعات اإلرهابية.
ان ه�ذا املجموع�ات االرهابي�ة ال ت�زال تحتفظ 
بخايا نائمة يف مناطق واسعة من العراق وقد تم 
دعمها بقوات من س�ورية نحو الحدود العراقية 
اخراً لتشن هجمات بني فرتات متباينة، واخرها 
لي�ل الجمع�ة الس�بت، عى حش�د ف�وج دجلة 
يف منطق�ة مكيش�يفة بمحافظة ص�اح الدين 

وادى اىل استش�هاد 11 ف�رد م�ن ابطال عنارص 
الحش�د الش�عبي قتلوا يف هجوم لتنظيم داعش 
اإلرهاب�ي عى فوج دجلة منهم يف هذه املنطقة. 
وقد اس�تغلت هذه املجموعات الوضع السيايس 
الح�ايل املرتب�ك والراعات يف دوام�ة املنازعات 
واملناكفات السياس�ية حول تش�كيل الحكومة 
وغياب دورها يف الوق�ت الحايل وضعف تعاملها 
مع داعش مما رفع مس�توى عملياته وأنشطته 
مؤخ�راً وقد ش�هدت األي�ام واألس�ابيع األخرة 
تزاي�داً ملحوظ�اً وارتفاعاً يف وترة نش�اط هذا 
التنظيم اإلرهابي يف مناطق متعددة من العراق، 
بش�كل مكثف يف مناطق »رخوة« أمنياً يف املثلث 
املحصور ب�ني محافظ�ات دياىل وص�اح الدين 
وكرك�وك، بس�بب الطبيعة الجغرافي�ة الصعبة 
له�ذه املناط�ق م�ن جه�ة، واملش�اكل األمني�ة 
والسياس�ية فيه�ا، باعتبار أغلبه�ا من املناطق 
املس�ماة “املتن�ازع عليه�ا” ومس�تغاً األوضاع 
االس�تثنائية واالنش�غال باملش�اكل السياس�ية 
وانتش�ار وباء )كورونا( مم�ا امكن لداعش من 
إع�ادة تنظي�م صفوفه م�ن خال قي�ادة تعمل 
وتتح�رك ع�ى األرايض العراقي�ة والغفل�ة م�ن 

االجهزة االمني�ة ان تأخذ املوض�وع عى محمل 
الجد، وبعيدا عن كل السياقات واالنجرار ورائها، 
وما قد تس�ببه التحركات االخرة من وقع مأس 
وتعقيدات جديدة ولرضب الوضع الهش اساساً. 
ع�ى الحكوم�ة العراقي�ة ان تتحى بالش�جاعة 
والقوة وه�ي تواجه عصاب�ات داعش االرهابي 
وه�و يمل�ك االرضية الت�ي تس�اعده يف مراحل 
الكس�ب والتأييد، وليس�ت هال�ة إعامّية مثلما 
يذكره�ا البعض وس�وف يعود متماس�كاً بهذه 
الوضعي�ة كم�ا كان عليها يف الس�ابق من خال 

تجديد مهامه الرئيسّية وقدراته العسكرّية.
وعى قادة العراق وعقاءه عدم العمل مع هذه 
املجموع�ات الخطرة التي زرع�ت داخل الوطن 
واملجتم�ع العراق�ي ب�ربود وتراخ�ي وال مباالة 
ع�ى اعتبار ان هذه التح�ركات غر مؤثرة. وان 
ال تتق�دم ب�أي مصلحة ع�ى مصلح�ة الوطن، 
والتعلم من من نتائج الهجمات االخرة الحفاظ 
عى االمن القومي والسلم االهيل واملجتمعي من 
كل طارئ او دخيل. والتعامل بحكمة وشفافية 
م�ع قضية مهم�ة مثل ه�ذه النهاء ه�ذا امللف 

الخطر.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: نّظم ام�ورك ورتب اوضاعك بهدوء، كن 
واعياً ملواجهة اصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة، 
وظ�ف كل مواهب�ك لك�ن ال تتخطَّ الح�دود وال 
تتكلم يف موضوعات ال تخصك.عاطفياً: احتمال 
زواج س�عيد إذا قررت حس�م األم�ر مع رشيك 

كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة

مهنياً: تدافع عن مش�اريعك ب�ذكاء وتنجح يف 
اقن�اع اآلخرين بآرائ�ك، توح�ي بالثقة لبعض 
النهاي�ة،  يف  وتنت�ر  واملس�ؤولني  القادري�ن 
وتتف�وق ع�ى املصاعب.عاطفياً: ت�رى الناس 
واألمور بمنظار جديد، وطبعك املرح وبشاشتك 

يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية

مهني�اً: قد تطلع عى معلوم�ات خطرية وتثور 
لبع�ض األوض�اع التعس�فية أو الضاغط�ة أو 
الدكتاتورية، وربما تأسف ملا يحصل يف الطرف 

اآلخر أو يف وضع مايل يزعجك
عاطفي�اً: تكون ع�ى موعد مع الح�ب والغرام 

هذا اليوم عى نحو لم تتوقعه إطالقاً

مهنياً: قد تحزن عى أحد أفراد املهنة، وتأس�ف 
لوض�ع درام�ي يمّر ب�ه، إال أّن ه�ذا الظرف قد 

يجمع الجميع حول هدف واحد
عاطفياً: اس�تقرار يف العالقة بالرشيك الجديد، 
لكن االس�تقرار النهائي بينكما يحتاج إىل وقت 

أكرب

مهني�اً: تأث�ريات إيجابي�ة وجّيدة ع�ى صعيد 
العمل، وهذا يرتاف�ق مع مطالبك املالية املحقة 

وقد تبلغ الهدف قريباً
عاطفي�اً: تتحّس�ن األوض�اع م�ع الرشيك عى 
الصعد كافة، ذلك بعد س�وء التفاهم الذي ساد 

بينكما أخرياً

مهني�اً: ك�ن متفائ�اًل باألفضل واس�َع لتعزيز 
العالقات، تقوم باتص�االت ومفاوضات دقيقة 
ومعق�دة عى األرجح، إال أن�ك تتوصل معها إىل 
نتائج مش�جعة جداً. عاطفياً: العالقة الجديدة 
يف خط�ر ألنها تحت ضغوط جّمة منك أنت ولن 

تسلم إالّ إذا كان الحبيب يف وضع جّيد وسليم 

مهني�اً: انفراج�ات مالي�ة مفاجئ�ة تدفعك إىل 
التبذير غري املربّر، فحاول االنتباه إىل مصاريفك 

قبل فوات األوان
عاطفي�اً: تضيي�ق اله�وة بين�ك وب�ني الرشيك 
تلقى ارتياحاً عند الجميع وأصداء إيجابية عى 

العالقة بينكما

مهني�اً: تبحث عن مص�ادر ماليه جديدة تمول 
بها استثماراتك، وتوظف طاقتك الخالقة بغية 

نجاح مشاريعك
عاطفي�اً: أج�واء س�عيدة للغاي�ة تحي�ط ب�ك 
وبالرشيك من كل الجوانب، وهذا يفتح الطريق 

بينكما نحومستقبل أفضل

مهنياً: تكون تحركاتك ناجحة وموفقة، أوراق 
ضائعة تستعيدها

عاطفي�اً: عليك ان تتخذ قراراً حاس�ماً بش�أن 
عالقت�ك بم�ن تح�ب قبل تفاق�م األم�ور نحو 

األسوأ

مهني�اً: تم�ر بتناقض�ات ال تجد لها تفس�رًيا، 
واملخ�اوف  الس�اّرة  املش�اعر  ب�ني  وتتأرج�ح 

املقلقة
عاطفي�اً: تعرف لحظات حل�وة وتكثر املواعيد 
والعواطف الجّياش�ة، أنت تتمّتع برحابة صدر 

تساعدك عى تقوية الروابط

مهني�اً: االنفت�اح ع�ى اآلخرين يس�اعدك عى 
حّل املش�كالت معه�م مهما بلغ�ت صعوبتها، 

فتسجيل نقاطاً يف مصلحتك
عاطفياً: انتقاداتك املتواصلة للرشيك ستعطي 

نتائج عكسية، ويف فرتة لن تكون طويلة

مهنياً: تنجز اليوم الكثري من األمور التي كانت 
مؤجلة وتواجه مشكلة كبرية يف العمل وتحاول 

أن تجد لها حلوالً منطقية
عاطفي�اً: ك�ن جدي�اً يف عالقت�ك بالحبيب فهو 
ينزعج من تس�لطك الزائد عليه وغري أس�لوبك 

معه.

العذراء

احلوت

ماذا سيحدث للجسم عند التوقف عن اخلبز؟
للخب�ز العدي�د م�ن الفوائ�د الصحية، 
ولك�ن ال ينصح باإلفراط يف تناوله ألنه 
يس�بب زيادة ال�وزن، ويف نفس الوقت 

يمك�ن أن تحدث تأث�ريات عديدة يف 
الجسم عند التوقف عن تناوله.

يعتق�د العدي�د م�ن األش�خاص أن 
التوق�ف ع�ن تن�اول الخبز س�وف 
يس�اعد يف الحف�اظ ع�ى الصح�ة 
الزائ�د،  ال�وزن  م�ن  والتخل�ص 
وه�ذا اعتق�اد خاط�ىء، حي�ث أن 
الكربوهيدرات بش�كل عام والخبز 
بش�كل خاص من األطعمة الهامة 

التي يحتاج إليها الجسم.
فوائد التوقف عن تناول الخبز

تعرف ع�ى أبرز األمور الت�ي يمكن أن 

تحدث يف الجسم عند التوقف عن تناول 
الخبز.

1-فقدان املاء
عند التوقف عن تناول الخبز، سوف 
تالح�ظ أن�ك تفق�د ال�وزن رسيعاً، 
ولكن هذا ال يعني أنك تفقد الدهون، 

بل املاء.
حي�ث يت�م تخزي�ن الكربوهيدرات 
يف الجس�م ع�ى هيئ�ة جليكوجني، 
وبمج�رد قيام الجس�م باس�تهالك 
الكربوهيدرات املخزنة به، س�تفقد 

كميات كبرية من املاء

إذا أردت عن تحصل عى نتيجة رسيعة 
من تطبيق الحمية الغذائية، فيجب أن 
تخفض م�ن كمية الكربوهيدرات التي 
تحصل عليه�ا ويومياً، ويعت�رب الخبز 
من أبرز أن�واع الكربوهيدرات التي يتم 

إستهالكها يومياً.
وعن�د التوقف ع�ن تناول الخب�ز، يبدأ 
الجسم يف استخدام الكربوهيدرات التي 
ق�ام بتخزينه�ا، فس�وف يتخلص من 
امل�اء املوجود بها، وكأن�ك تضغط عى 
اسفنجة ممتلئة باملاء، فما تفقده هو 

املاء، وتبقى اإلسفنجة كما هي.

أب يقتل ابنه لرفضه ارتداء الكاممة
يب�دو أن ف�ريوس كورونا املس�تجد 
لي�س ل�ه تأث�ري س�لبي ع�ى صحة 
اإلنس�ان فق�ط، بل امت�د تأثريه إىل 
والنفس�ية،  االجتماعي�ة  النواح�ي 
حي�ث أقدم أب عى ارت�كاب جريمة 
قت�ل ابنه الذي رف�ض ارتداء كمامة 

طبية قبل خروجه من املنزل.
»إندي�ان  صحيف�ة  وحس�ب 
إكس�ربيس« الهندية، ف�إن الحادث 
املأس�اوي وقع ليلة الس�بت املايض 
يف مدين�ة كالكوتا بالهند، حيث كان 
االبن يس�تعد للخروج من املنزل، ثم 
اندلع شجار بينه وبني والده، بعدما 
طلب من�ه األخ�ري ارت�داء الكمامة 

الطبية للوقاية من كورونا.
وأضافت الصحيفة أنه »بعدما أرص 
االب�ن عى رفضه، أصيب األب بحالة 

من الغض�ب، وأقدم ع�ى خنق ابنه 
برشيط من القماش حتى املوت«.

وأوضحت الصحيفة أن »األب س�لم 
املدين�ة  رشط�ة  مرك�ز  إىل  نفس�ه 
أنها  بجريمته«.وأضاف�ت  واع�رتف 
»وجهت تهمة القتل العمد إىل األب«.
وأشارت الصحيفة إىل أن »تحقيقات 
الرشطة أكدت أن الضحية خرج من 
املن�زل بدون كمام�ة طبية أكثر من 
م�رة، وكان ه�ذا ه�و الس�بب الذي 
جع�ل الرج�ل العج�وز، غاضبا من 
ت�رف ابنه«.يذك�ر أن الس�لطات 
الهندي�ة كانت قد أص�درت قرارا يف 
ش�هر مارس املايض بإل�زام جميع 
املواطن�ني بارتداء أقنع�ة خاصة يف 
األماك�ن العامة يف إط�ار اإلجراءات 

االحرتازية للحد من وباء كورونا.

واتساب ختطط لزيادة عدد املكاملات اجلامعية
تتطلع خدمة الرتاسل الفوري واتساب 
إىل زيادة الحد األقىص لعدد األش�خاص 
املسموح به يف مكاملة صوتية أو مرئية 
 )VOIP( واحدة، وذلك كرد عى خدمات
املنافس�ة التي لديها حدود أعى بكثري، 
بحيث زادت تطبيقات، مثل )Duo( من 
جوجل، الحد األقىص لعدد املشاركني يف 
املكاملة املرئية بنسبة 50 يف املئة، ويبدو 
لفيس�بوك  اململوك�ة  الخدم�ة  أن  اآلن 

تخطط للقيام بيشء مماثل.
ووفًق�ا لتقاري�ر املنص�ة املتخصصة يف 
رصد املزايا التجريبية يف خدمة واتس�اب 
إص�دار  أح�دث  ف�إن   ،)WABetaInfo(
تجريبي )2.2.128( من تطبيق واتساب 

لنظ�ام أندروي�د يحتوي ع�ى تعليمات 
املس�تخدمني،  أن  إىل  تش�ري  برمجي�ة 
الذين لديهم أح�دث إصدار من التطبيق، 
سيتمكنون من إجراء مكاملات مع املزيد 

من األشخاص.

وبالرغ�م م�ن أن اإلص�دار التجريب�ي 
ل�م يح�دد رقًم�ا معّيًن�ا، لك�ن منصة 
)WABetaInfo( تق�ول إن�ه س�يكون 
رقًما زوجًيا، مع توضيحها أنه ال توجد 
إش�ارة إىل املوعد املح�دد إلضافة هذه 

امليزة.
وُيعد تطبيق واتساب باألساس تطبيًقا 
للمراس�لة النصية ُيستخدم عى نطاق 
واس�ع مع أكثر من ملياري مس�تخدم 
حول العال�م، وقّدم التطبي�ق املكاملات 
الصوتي�ة واملرئية الجماعّية قبل عامني، 
لكن�ه حافظ دائًما عى حد أعى يصل إىل 
أربعة مس�تخدمني، وهو أقل بكثري مما 

يقدمه بعض املنافسني.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
»تكفي 6 أش�خاص« - 3 كوب أرز بني مس�لوق - 1 كوب بس�لة مسلوقة - 1 
ك�وب مرشوم طازج رشائح - 1 كوب حمص مس�لوق ومقرش - 1 كوب جزر 
مكعبات - 1 كوب فاصوليا خرضاء مقطعة - 1 ملعقة صغرية »ملعقة شاي« 
ث�وم مفروم - 1 حبة متوس�طة بصل مفروم -1 مكع�ب مرقة خضار - زيت 
زيتون – ملح - فلفل أس�ود مطحون - رشة بقدونس مفروم - ربع كوب ماء 

للتسوية - طريقة سهلة لعمل عجينة البيتزا دايت  
خطوات التحضري:

يف وع�اء كب�ري عى نار متوس�طة، نض�ع الزي�ت والبصل، ويقل�ب حتى يذبل 
البصل.

نتبل البصل بامللح والفلفل األس�ود، ثم نضيف إليه الث�وم والجزر والفاصوليا 
الخرضاء، ونقلبه ملدة 5 دقائق حتى يلينوا.

نضيف البس�لة والحمص واملرشوم والبقدون�س املفروم، ونقلبهم جيداً ملدة 5 
دقائق أخرى.

نتبل خليط الخرضوات بامللح والفلفل األسود ومرقة الخضار، ثم نضيف األرز 
البني املسلوق واملاء، ونقلبه جيداً.

نض�ع األرز البني بالخرضوات يف طبق واس�ع، ونقدمه س�اخن م�ع الفاهيتا 
اليت.

أرز بني باخلرضوات

؟؟هل تعلم
* أقيمت أول بطولة لكأس العالم 

يف األوروغواي عام 1930م
* توقفت بطولة كأس العالم يف 

عقد األربعينيات
* بيكنب�اور هوالفائ�ز ب�كأس 
العالم لكرة الق�دم بأملانيا العبا 

ومدربا.
واألزرق  واألصف�ر  األبي�ض   *
واألحمر واألس�ود ع�ى الرتتيب 
هي األحزمة الخمسة األساسية 

يف رياضة التايكوندو؟
* زمن مباراة التايكوندو تس�ع 

دقائق
* سباحة الصدر هي أقدم أنواع 

السباحات
إبراهي�م  امل�ري  املص�ارع   *
مصطف�ى ه�و أول عربي يفوز 
ال�دورات  يف  ذهبي�ة  بميدالي�ة 
امس�رتدام  دورة  يف  االوملبي�ة 

1928م
إىل  أول دول�ة عربي�ة تنظ�م   *

االتحاد الدويل الفيفا هي مر

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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بنيان: خفض قيمة عقد كاتانيتش.. 
وهذا رد املدرب

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د رئيس الهيئ�ة التطبيعية املكلفة ب�إدارة االتحاد 
العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، التواصل املستمر مع 

مدرب املنتخب، للسلوفيني رسيتشكو كاتينش.
وق�ال بني�ان يف ترصي�ح صحف�ي »كاتانيت�ش وهو 
متمس�ك بمهمته لتكملة املش�وار وأبدى تعاونا كبريا 
يف تخفيض قيم�ة عقده توافقا مع يج�ري يف العالم 
جراء جائحة كورونا«.وبني »الهيئة التطبيعية تسعى 
لتوف�ري س�بل النج�اح للمنتخ�ب الوطن�ي وللمدرب 
وننتظ�ر ما تس�فر عن�ه األي�ام املقبلة م�ن تعليمات 
جدي�دة من خلية األزم�ة، لتحديد موع�د اجتماع مع 
امل�درب مع فتح خطوط الط�ريان املدني«.وأوضح أن 
املنتخ�ب يتصدر مجموعته يف تصفي�ات كأس العالم 

ومتبقي ثالث مباريات، ويس�عى للحفاظ عىل موقعه يف الالئحة 
وضمان االنتق�ال للدور الثاني من التصفيات املؤهلة للمونديال.
يشار إىل أن املدرب السلوفيني رسيتشكو كاتانيتش قاد املنتخب 

املجموع�ة  لص�دارة  الوطن�ي 
الثالث�ة يف التصفيات ولنصف 
نهائ�ي كأس الخلي�ج وثمن 

نهائي كأس آسيا.

حممد قاسم يدرس عرضًا أوربيًا
             المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى العب املنتخب الوطني وفريق 
القوة الجوية محمد قاس�م، عرضا 

من أحد األندية النمساوية.
وقال مصدر مق�رب من الالعب 
إن »قاس�م يفك�ر بش�كل 
يف  باالح�راف  ج�اد 
محطة  ألنها  النمسا 
لالنتق�ال  مهم�ة 
للدوريات األوروبية 

الكبرية«.
قاس�م  أن  وب�ني 
م�ن  ع�ددا  تلق�ى 
الع�روض العربي�ة 
لكن�ه  والخليجي�ة 
يركز ع�ىل العرض 
ال�ذي وصل�ه م�ن 
النمساوي،  الدوري 
الفتا أن هناك متس�ع 
لحس�م  الوق�ت  م�ن 

الصفقة.
وأشار إىل أن الالعب يجري تدريباته 
يف مدين�ة النج�ف منطق�ة س�كنه 
خ�ارج العاصمة بغداد، ويس�تثمر 
وج�وده بالق�رب م�ن ن�ادي نفط 

الوسط الذي انطلق منه للنجومية، 
إلجراء التدريبات بشكل منفرد.

يش�ار إىل أن عق�د الالع�ب محم�د 
قاس�م ينته�ي م�ع الق�وة الجوية 

بنهاية املوسم الحايل.

تري شتيجن: برشلونة 
يميض عىل نحو جيد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد حارس برش�لونة مارك أندري تري شتيجن، أنه »سعيد 
للغاية« مع الفري�ق الكتالوني، وأكد وجود اتصاالت أولية 
ملحاولة تجدي�د عقده الذي ينته�ي يف 30 يونيو/حزيران 

.2022
وقال تري ش�تيجن، يف لقاء نظمه ناديه الس�ابق بوروسيا 
مونشنجالدباخ عىل موقع »إنستجرام«: »أنا سعيد للغاية 
يف برشلونة. الوضع الريايض جيد، الفريق يميض عىل نحو 

جيد«.
وأض�اف »م�ا الذي يمكنن�ي أن أطلبه أكثر م�ن ذلك؟ لقد 
أجرين�ا محادث�ات أولي�ة، لكنها توقفت ألن هناك أش�ياء 

أكثر أهمية«.
ويحاول الحارس الذي يبلغ من العمر 28 عاما أن يبقى يف 
لياقته البدنية يف منزله، موضحا »النادي أرس�ل لنا برامج 

تدريبية، لكن تنفيذه يتوقف علينا«.
وينتظر تري ش�تيجن م�ع العبي البلوجران�ا إتاحة العودة 

للتدريبات يف مدينة جوان جامرب الرياضية.

نادال VS ديوكوفيتش.. مواجهة اهليمنة املتبادلة واألرقام القياسية

ميليتو حيفز الوتارو ملزاملة مييس

              المستقبل العراقي/ متابعة

دائًم�ا ما تحمل مواجه�ات رافائيل نادال 
ونوف�اك ديوكوفيت�ش، ق�درا كب�ريا م�ن 
الحم�اس والتنافس الش�ديد بني الثنائي، 
م�ن  واح�دة  باعتباره�ا  إليه�ا  وينظ�ر 
أفضل املواجه�ات الثنائية يف تاريخ الكرة 

الصفراء.
وتواج�ه الثنائ�ي يف 55 مب�اراة س�ابقة، 
كأكثر مب�اراة تكراًرا يف الع�رص الحديث، 
وواحدة من أمتع املباريات التي ينتظرها 
الجمه�ور وال يتوقع نتيجتها مهما كانت 

الظروف املحيطة.
ويتف�وق ديوكوفيت�ش، تفوًق�ا طفيف�ا 
يف املواجه�ات املب�ارشة )29- 26(، كم�ا 

يتفوق الرصب�ي يف النهائيات )15- 11(، 
بينم�ا يتفوق ن�ادال يف نهائي�ات الجراند 

سالم )6-9(.
ويرصد  يف التقرير الت�ايل، مالمح الرصاع 
ال�رس بني األرم�ادا اإلس�بانية واملقاتل 

الرصبي، خالل السطور التالية:
مواجهات نارية

أم�ا ع�ن س�جل مواجه�ات الثنائ�ي عىل 
األرضي�ات املختلف�ة، فيتف�وق نادال عىل 
املالعب الرابية )17-7(، ويتفوق الرصبي 
ع�ىل املالعب الصلب�ة )20-7(، ويتعادالن 

عىل املالعب العشبية )2-2(.
رب�ع  يف  األوىل  للم�رة  الثنائ�ي  وتواج�ه 
نهائ�ي روالن ج�اروس 2006، وحينه�ا 
حس�م اإلس�باني املواجهة بعد انس�حاب 

ديوكوفيت�ش يف املجموعة الثالثة بس�بب 
اإلصابة، وحينها بدأ التنافس الشديد.

وقتها رصح الرصبي عق�ب املباراة، بأنه 
يعرف م�ا يتوجب عليه فعل�ه للفوز عىل 
نادال، وأن اإلس�باني ليس الالعب الذي ال 

يقهر عىل املالعب الرابية.
مواجهة متكافئة

هيمن نادال عىل الجزء األول من املواجهات 
ب�ني عام�ي 2006 و2010 )16- 7(، ث�م 
هيم�ن ديوكوفيتش عىل الجزء الثاني بني 

عامي 2011 و2016 )7-19(.
يف  الثنائ�ي  يتع�ادل   2017 ع�ام  ومن�ذ 
املواجهات املب�ارشة )3-3(، ويعد الثنائي 
أول م�ن يتواج�ه يف كل النهائيات األربعة 

لبطوالت جراند سالم.

ويمل�ك الثنائ�ي العدي�د م�ن املواجه�ات 
التاريخية فيما بينهما، مثل نصف نهائي 
مدري�د عام 2009، وحينه�ا أنقذ نادال 3 
نقاط لخسارة املباراة ليحسم املواجهة يف 

غضون 4 ساعات و3 دقائق.
وأصبح�ت حينه�ا ه�ذه املب�اراة أط�ول 
مباراة من أفضلية 3 مجموعات يف العرص 
الحدي�ث )ت�م تحطي�م رقمه�ا يف نص�ف 
نهائ�ي األوملبياد 2012 ب�ني روجر فيدرر 

وخوان مارتن ديل بوترو(.
وم�ن املواجه�ات الش�هرية أيًض�ا، تغلب 
ن�ادال عىل ديوكوفيت�ش يف نهائي أمريكا 
املفتوحة ع�ام 2010، ليصبح اإلس�باني 
حينه�ا أصغ�ر الع�ب يف الع�رص الحديث 

يفوز بكل البطوالت األربع الكربى.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعرف األرجنتيني دييجو ميليتو نجم إنر ميالن الس�ابق، بأن 
مواطن�ه الوت�ارو مارتينيز مهاج�م النريات�زوري، لديه فرصة 
ممت�ازة باللع�ب بجانب ليوني�ل مييس قائد برش�لونة.وارتبط 

مارتيني�ز بالرحيل عن إنر يف ف�رة االنتقاالت الصيفية املقبلة، 
يف ظ�ل رغب�ة برش�لونة لضمه ليك�ون خليفة لويس س�واريز 
يف املس�تقبل.وقال ميليت�و خ�الل ترصيح�ات أبرزتها صحيفة 
الجازيتا ديللو س�بورت »الوتارو ليس يف إنر بفضيل، هو العب 
رائع«.وأضاف »أعتقد أنه سعيد يف إنر ويؤدي بشكل جيد، لكن 

من الواض�ح أن لديه فرصة ممتازة للعب مع برش�لونة بجوار 
مييس«.ون�وه »الوت�ارو الع�ب متكامل، الحقيقة ه�ي أنني ال 
أعرف ما سيحدث، سمعت 
أن هن�اك العدي�د م�ن 

الشائعات حوله«.

هاينكس للفرق: احتفظوا بام لديكم من العبني
              المستقبل العراقي/ متابعة

ي كرة القدم األوروبية  لم نش�هد يوما إجماعا قوياً بني مسريرّ
كما هو الحال اليوم، فالجميع يؤمن أن عالم املستديرة ورغم 
قوة سحرها س�يكون مختلفا عما سبق قبل جائحة كورونا، 
لعل�ه س�يصبح أفض�ل، ويق�ول الحامل�ون الذين يحن�ون إىل 
سبعينيات وثمانينيات القرن املايض، حني كان دخل الالعبني 

ال يتج�اوز ُع�ر ما يتقاض�اه جيل ليونيل مي�يس ورونالدو 
وجريزم�ان ونيم�ار دا س�لفيا، وأمثالهم.والتحفظ�ات التي 
أبداه�ا مديري الكرة يف العديد م�ن األندية الكربى، بخصوص 
واقع االنتقاالت بفعل تداعيات األزمة املالية املرتبة عن توقف 
املنافس�ات، من ش�أنها أن تعزز أمل ه�ؤالء الحاملني يف عودة 
»املنطق« حس�ب وصفهم، إىل دفاتر األندية واألرقام املتداولة 
يف سوق الالعبني.بل ذهب أحد أعمدة الكرة األملانية ورموزها، 

املدرب يوب هاينكس، إىل القول بأن أس�عار الالعبني تجاوزت 
ليس فقط حدود املنطق بل وح�دود األخالق أيضا.ويأتي ذلك 
يف ح�وار أجراه مع مجل�ة »كيكر« األملانية بمناس�بة اقراب 
عيد مي�الده ال� 75 والذي س�يحتفل به يوم الس�بت القادم. 
امل�درب الذي ق�اد فريق باي�رن ميونخ للثالثي�ة )لقب دوري 
األبطال وكأس أملانيا والدوري املحيل(، يعترب أن الخيار األمثل 
أم�ام األندية ملواجهة عاصفة كورونا هو االحتفاظ بما لديها 

م�ن العبني وعدم الخ�وض يف أي صفقات جديدة.فالعب خط 
الوس�ط كاي هافارتز عىل س�بيل املثال »ال بد له من البقاء يف 
البوندسليجا، ولكن ليس مقابل مبلغ خيايل«، يقول هاينكس.
يذكر أنه يف نهاية األسبوع املنرصم أكدت العديد من التقارير 

املحلي�ة أن الطري�ق إىل ميونخ بات ممه�دا أمام العب باير 
ليفرك�وزن، وتأكيدات من قبل النادي لم تصدر بعد. فيما 

تحاول أندية أوروبية أخرى التعاقد أيضا مع هافارتز.

كاريوس يفسخ عقده مع بشكتاش
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال لوريس كاريوس، ح�ارس ليفربول املعار إىل 
بشكتاش، إنه فسخ عقده مع النادي الركي بعد 

خالف بشأن مستحقات مالية لم يحصل عليها.
وأع�ار ليفرب�ول الح�ارس األملان�ي كاري�وس إىل 
بش�كتاش يف تعاق�د لعام�ني يف أغس�طس/ آب 
2018، بعد أن دفع مبلغا قياسيا عامليا يف التعاقد 
م�ع حارس بانضم�ام الربازييل أليس�ون للفريق 

املنافس يف الربيمريليج.
وتعرض كاريوس النتقادات واس�عة حيث حمله 
كث�ريون مس�ؤولية هزيم�ة ليفرب�ول يف نهائي 

دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يف 2018.
واش�تكى الحارس لالتحاد ال�دويل )الفيفا( العام 
امل�ايض من أن بش�يكتاش لم يدفع ل�ه راتبه منذ 

عدة أشهر.
وق�ال الح�ارس البالغ م�ن العم�ر 26 عاما عىل 
إنس�تجرام »فس�خت اليوم عقدي مع بشكتاش. 

م�ن املخج�ل االنفصال به�ذا الش�كل لكني 
أريدك�م أن تعرفوا أن�ي بذلت كل يشء إلنهاء 

األزمة بدون مشاكل«.
وأض�اف »تحلي�ت بالص�رب ألش�هر طويل�ة 
وتحدثت م�ع مجلس اإلدارة م�رارا وتكرارا. 
حدثت أش�ياء مماثلة بالفع�ل العام املايض. 
لألس�ف لم يحاولوا حل املش�كلة كما رفضوا 
ع�ريض للمس�اعدة باملوافق�ة ع�ىل خف�ض 

راتبي«.

رونالدو يستعد للعودة 
إىل إيطاليا فورًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

يبدو أن النجم الربتغايل الدويل كريستيانو 
رونالدو، هداف يوفنتوس، يستعد للعودة 

إىل إيطاليا.
يأت�ي ذلك بعدما هبطت طائرته الخاصة 
يف مسقط رأسه جزيرة ماديرا الربتغالية، 
حسبما أفادت صحيفة )كوريريي ديللو 

سبورت( اإليطالية، اليوم األحد.
وت�رددت تقاري�ر مفاده�ا ب�أن طائ�رة 
العاصم�ة  رونال�دو كان�ت متوقف�ة يف 
اإلس�بانية مدري�د بس�بب قيود الس�فر 
كورون�ا  ف�ريوس  بس�بب  املفروض�ة 

املستجد.
وأشارت الصحيفة إىل أن الطائرة هبطت 
جزي�رة  عاصم�ة  فونش�ال،  مدين�ة  يف 
ماديرا، يف وقت س�ابق اليوم، مضيفة أن 
رونال�دو من املرجح أن يع�ود إليطاليا يف 

وقت متأخر من مساء اليوم.

وأضافت الصحيفة أن موقع )فاليت رادار 
24( السويدي اإللكروني، املتخصص يف 
حرك�ة الطائ�رات أوض�ح أن طائرة من 
طراز )جولفسريم 200 جي جاالكيس( 
ُيزع�م أنها طائ�رة رونالدو، م�رت فوق 

العاصمة اإلسبانية.
وم�ن املقرر أن يقيض رونالدو، 35 عاما، 
أسبوعني من العزلة الذاتية قبل استئناف 

التدريب مع يوفنتوس.
يذك�ر أن  رونال�دو غ�ادر إىل مادي�را يف 
التاس�ع من آذار/مارس امل�ايض، عقب 
مب�اراة يوفنت�وس م�ع إن�ر بال�دوري 
اإليط�ايل مب�ارشة، قب�ل إغ�الق الحدود 
بس�بب ف�ريوس كورون�ا، ليطم�ن عىل 
والدت�ه الت�ي أصيبت بس�كتة دماغية يف 

ذلك الوقت.
تأتي عودة رونالدو املحتملة عقب سماح 
الحكومة االيطالية لفرق الدوري اإليطايل، 

باستئناف التمارين الفردية.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تهدف بوروس�يا دورتموند، ضم العب جديد من ريال 
مدريد، وذلك يف ظل اق�راب رحيل املغربي أرشف حكيمي 

مع نهاية إعارته هذا املوسم.
ووفًقا لش�بكة »سكاي س�بورت أملانيا«، نقاًل عن تقارير 
إسبانية، فإن دورتموند يرغب يف التعاقد مع إبراهيم دياز، 

العب الفريق امللكي، هذا الصيف.
 وأشارت إىل رغبة مسؤويل دورتموند يف استغالل عالقتهم 
الجي�دة م�ع إدارة املرينج�ي، من أج�ل اس�تعارة الالعب 

الشاب، البالغ من العمر 20 عاًما.
ويأمل دورتموند يف اس�تعارة الالعب اإلسباني ملدة عامني، 
عىل طريقة أرشف حكيمي، الذي أعري لصفوفه منذ صيف 

.2018
 وال يش�ارك دياز بصفة منتظمة مع امللكي، لذا س�يكون 
بحاج�ة لالنتق�ال إىل فري�ق يضمن له املش�اركة بش�كل 

مستمر، وهو ما قد يجده يف ملعب سيجنال إيدونا بارك.
 ويجي�د دياز اللعب يف عدة مراك�ز، حيث يلعب تحت رأس 
الحرب�ة كصان�ع ألعاب، وكذل�ك عىل الجناح�ني، وهو ما 
يحتاج�ه أس�ود الفيس�تيفال، إلضاف�ة مزيد م�ن العمق 

لتشكيلته.

توتنهام يركز عىل الصفقات املجانية
              المستقبل العراقي/ متابعة

طالب نادي توتنهام هوتسبري، مدربه جوزيه 
موريني�و، ب�رورة الركيز ع�ىل الصفقات 

املجانية، خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن«، فإن توتنهام يرغب 

من مدرب�ه الربتغايل، النظ�ر يف الالعبني الذين 
يمكن�ه أن يتعاق�د معه�م باملج�ان، ملواصلة 

خطة التوفري للسبريز.
ومع الوض�ع الحايل، هناك العبون من املنتظر 
أن يرحل�وا باملج�ان عن توتنه�ام عقب نهاية 
عقده�م بنهاي�ة املوس�م الجاري، وه�م يان 

فريتونخني وجافيت تانجانجا وميشيل فورم.
وهناك العبون سريحلون باملجان عن أنديتهم، 
يمكن ملورينيو، التعاقد معهم، عىل غرار والر 
بينيتز ح�ارس نيس، وتوم�اس مونييه العب 
س�ان جريم�ان، وماالن�ج س�ار الع�ب نيس، 

وخوسيه لويس بالومينو العب أتاالنتا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ميالن يغري إبراهيموفيتش للبقاء
            المستقبل العراقي/ متابعة

أك�دت تقاري�ر صحفي�ة، أن ن�ادي مي�الن يف طريقه 
لالحتفاظ بالس�ويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم 
إىل  إبراهيموفيت�ش  صفوفه.ووص�ل  ب�ني  الفري�ق 
الروس�ونريي يف فرة االنتقاالت الش�توية املاضية، يف 
عق�د مدته 6 أش�هر، مع خي�ار التمديد ملوس�م آخر.
وذكرت صحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت«، أن إيفان 
جازيدي�س، الرئي�س التنفيذي ملي�الن، يرغب يف بقاء 

زالتان إبراهيموفيتش بقميص الروسونريي.

وأضاف�ت أن جازيدي�س يخط�ط إلج�راء اس�تثئناءات 
اقتصادية إلبقاء زالتان يف س�ان س�ريو، مش�رية إىل أنه 
يرغب يف إعفاء إبرا من خطة التوفري التي يريدها ميالن.

وأش�ارت إىل أن إبراهيموفيت�ش أق�رب إىل االتف�اق عىل 
صفق�ة جديدة م�ع مي�الن، إال أن الصفق�ة تعتمد عىل 
املروع الريايض املس�تقبيل للنادي والتغيريات اإلدارية 
املحتملة.وكان�ت تقاري�ر عدي�دة، قال�ت إن مس�تقبل 
زالتان )38 عاًما( يظل معتمًدا عىل مس�تقبل س�تيفانو 
بيويل، املدير الفني مليالن، وباول�و مالديني املدير التقني 

للنادي.

بوروسيا دورمتوند ينوي 
تكرار سيناريو حكيمي
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كثرية هي التحديات التي تواجه االنس�ان خصوصا من عقَد العزم 
عىل خوض غمارها. 

يأتي مفهوم االبداع يف طليعة التوصيفات التي تجعل االنسان عىل 
اس�تعداد دائم لتهيئة االسباب املؤهلة لنيل هذا اللقب الكبري ولهذا 

يجب عليه توطني نفسه ليكوَن عىل قدر التحدي.
لي�س من الس�هل ان يقال عن زيد مب�دع، إذا ما عرفن�ا إن اإلبداع 
نتاجا لتفاعل ع�ٌدة عوامل عقلّية وبيئّية واجتماعّية وش�خصّية، 
وينتج هذا التفاعل بحلول جديدة تّم ابتكارها للمواقف العملّية أو 

النظرّية يف مجال معني. 
اعتاد الفهم العام للمزاج العراقي عىل ربط مفردة االبداع بما عليه 
اهل االدب والش�عر وس�ائر املجاالت، إال أن مساحة الفن والتمثيل 
اخ�ذت الحيز االوس�ع م�ن دالالت ه�ذا التوصيف حت�ى صار من 
البديهي ان يبادر الذهن البسيط الستحضار صورة الفنان واملمثل 

عند تداول هكذا مفردة.
يتحمل مس�توى اإلدراك املعريف لطبيعة املجتمع، مس�ؤولية كبرية 
يف إلص�اق بع�ض االلفاظ ع�ىل رشيحة واس�عة من ارب�اب املهن 
والح�رف بغض النظ�ر عن م�دى اهليتهم لحملها، ك�ون بعضها 
ينح�ر تقييم�ه يف اهل االختص�اص حتى صار حك�را لهم دون 
غريهم واصبح تن�اول اي منها من خارج الوس�ط املعتاد خروجا 
عن س�ياقات التخصص وتم�ردا عىل املألوف، حت�ى وان كان ذلك 
العم�ل يمس اهم ركائز املجتمع القيمية ويس�تهني بالذوق العام، 
ويتناول رشيح�ة كبرية من رشائح املجتم�ع باالنتقاص وجعلهم 

مادة إلضحاك االخرين.
الذاكرة العراقية وبصورة مفاجئة خرجت من حالة الكبت املطبق 
بحيث اختزنت يف زواياها مش�اهد النرس وعيون املدينة وشخصية 
رجب بائع الباقالء، مرورا بعالم الست وهيبة وغريها التي يحاول 
القائمني عليها بإظهار ش�خصيات تحس�ب عىل وس�ط معني، ال 
تجي�د غري لغة اله�زل وتتصف بالغباء وتمته�ن اإلجرام وتترف 
بالالمب�االة وهذا واضح م�ن خالل األدوار امل�ؤداة يف هذه االعمال 

والتسميات التي تطلق عىل شخوصها.
حي�ال ه�ذا الواقع صار مألوف�ا لدى املتلقي ان�ه ال مجال للتفكري 
بمش�اهدة اعم�ال، تعكس الوج�ه االخر لتلك الرشيح�ة التي أريد 
له�ا ان تك�ون كما ه�ي وكأن املنتج ينوي ترس�يخ فكرة يخاطب 
بها ال�رأي الع�ام ان هؤالء ه�ذه طبيعتهم وهذا م�زاج تفكريهم 
وانهم ممن يصعب عليهم التصدي ملجاالة الحياة االخرى، كالطب 
والهندس�ة والسياس�ة بل ان ش�خصية »املطريجي وزامل شقاوة 

ووهيب الرشطي وحجية فتنة« هي انعكاس لواقعهم الحقيقي.

احتفل�ت أوبرا وينف�ري، يف حلقة خاصة بفريق عمل مسلس�ل »عندما 
يرونن�ا«، املس�تند إىل قصة حقيقية انترشت عىل نطاق واس�ع يف نهاية 
الثمانينيات، وكش�فت الوج�ه العنري البغيض للنظ�ام القضائي يف 
أمريكا. قصة عّداءة سنرتال بارك، املرأة البيضاء التي شارفت عىل املوت، 
حني تعرّضت يف أثناء ممارس�ة رياضة الركض يف منتزه س�نرتال باراك 
للرضب املرّبح واالغتصاب بوحشية، يف وقت تصادف مع وجود جمهرة 
من شبان ينتمون إىل األقليات من السود واملكسيكيني واملسلمني. لفقت 
الرشطة التهمة وألصقتها بخمسة من املراهقني األبرياء. اعرتف هؤالء 
الفتي�ة مكرَهني بجريمٍة بش�عة هزّت ال�رأي العام آن�ذاك. وعىل الرغم 
من ضعف األدلة املادية، وركاكة ش�هادات االعرتاف املتلفزة واملفربكة، 
إال أن فس�اد النظ�ام القضائ�ي وعنريته أديا إىل زجهم يف الس�جون، 
ورسق�ة أجمل أيام حياتهم، وانتزاعهم من دفء بيوتهم، والس�طو عىل 

طموحاتهم وأحالمهم، واإلجهاز عىل مستقبلهم من دون رأفة. 
اس�تضافت وينفري كذلك املبدعة إيفا ديفوري، معّدة العمل ومخرجته 
ومنتجت�ه، تلك الفنان�ة مرهفة الحس، الصادق�ة الحقيقية التي كانت 
تح�اول يف أثناء الح�وار، ومن دون نجاح ضبط دموعه�ا، وهي تتحّدث 
بكل الش�غف والحميمية املمكنة عن حيثيات العمل االستثنائي الصادم 
ب�كل املقاييس. وجمع�ت أوبرا، يف الحلق�ة ذاتها، ب�ني املمثلني وأبطال 
القصة الحقيقيني، وقد مىض بهؤالء العمر، وبلغوا منتصف الخمس�ني، 

غري أن تداعيات التجربة املؤملة ظلت واضحة يف أرواحهم ومالمحهم.
حصل املسلس�ل عىل ترشيحاٍت عديدة لجوائز فنية مختلفة. قدم طاقم 
املمثلني، ومعظمهم من األس�ماء غ�ري املعروفة التي تخ�وض التجربة 
الدرامية للمرة األوىل، أدوارهم بكل براعة واقتدار وحسٍّ عاٍل وقدرة عىل 
اإلقناع، بحيث تجد نفسك، أنت املتلقي، منخرطاً تماماً تتناوبك مشاعر 
التعاط�ف والغضب والس�خط. تحّدث كل منهم يف اللق�اء مع أوبرا عن 
األثر النفيس العميق الذي أحدثه العمل يف نفوس�هم، وكذلك عن قصص 
تواصله�م مع الش�خصيات الحقيقي�ة، ومحاوالته�م املخلصة ملقاربة 
آالمهم وعذاباتهم درامياً، وقد حصد املسلس�ل، بحسب »نتفلكس« أعىل 
نسبة مشاهدة يف تاريخها. وعىل الرغم من حجم السوداوية التي ينطوي 
عليها فضاء العمل، واإلحساس بالقهر الذي يخلفه يف نفس املتلقي، إال 
أن قوة النص ومس�توى اإلخراج الرفيع، وبراعة طاقم التمثيل، إضافة 
إىل الُبع�د الواقعي يف الحكاية، ضاعف الظل�م من قوة تأثريها يف النفس 
الرافضة، بش�كل غريزي. ستتوّرط بكل حواّس�ك يف تفاصيل املسلسل، 
بحلقاته األرب�ع املكثفة منذ لحظة القبض عىل املراهقني الصغار، وهم 
األق�رب إىل األطفال، م�ن حيث البنية والس�لوك وال�رباءة، وإخضاعهم 
ألبش�ع أش�كال الرتويع، ومن ثم مجريات املحاكمات التي أجهزت عىل 

أي بارقة أمل بتحقيق العدل.

مع انتشار فيؤوس كورونا بشكل واسع يف كل انحاء العالم، وارتفاع 
نس�ب االصابة به، حذر اختصاصيو التغذي�ة والصحة من الحميات 
الغذائية ملا فيها من انعكاس�ات سلبية عىل الجهاز املناعي وال سيما 

عىل االصابة بالفريوس وعدم القدرة عىل محاربته.
وش�دد اختصاصي�و التغذي�ة عىل اهمي�ة اتباع نظ�ام غذائي صحي 
ومتن�وع ومت�وازن، غن�ي بالفيتامين�ات واملعادن واأللي�اف لتقوية 
الجسم واملناعة. وكثر الحديث عن ان الزينك والفيتامني »يس« و »د«، 
هي افضل الفيتامينات التي تس�اعد الجس�م عىل مكافحة ومحاربة 

فريوس كورونا.

بعيدًا عن األدوية... أطعمة ملكافحة
 فريوس كورونا

فوائد غري متوقعة ملضغ العلكة اخلالية من السكر
يمض�غ بع�ض األش�خاص العلك�ة ألس�باب 
مختلف�ة، فمنهم ألس�باب تتعل�ق بالطعم أو 
رائحة الفم أو التسلية، ولكن يجهل الكثريون 
أن هن�اك فوائ�د هامة لعملية مض�غ العلكلة 
الخالية من الس�كر. وكش�فت دراسة نرشها 
موقع “ويب ط�ب” أن مضغ العلكة يعزز من 
تدف�ق ال�دم إىل الدماغ، وهذا ب�دوره يزيد من 
كمية األكس�جني املتاح�ة للدم�اغ، مما يعزز 

الذاكرة واألداء املعريف.
– باإلضاف�ة إىل ذل�ك، يؤدي مض�غ العلكة إىل 
تحس�ني اليقظة، حي�ث أن حركة مضغ الفك 
تحفز األعص�اب وأجزاء من الدم�اغ املرتبطة 

باالستثارة، باإلضافة إىل زيادة تدفق الدم.
– وتقول الدراس�ة أن مض�غ العلكة يقلل من 
اإلجه�اد والقلق، ويعمل ع�ىل تخفيف الطاقة 

العصبية وتجعلك تشعر بالهدوء.
ع�ادة ما يك�ون مض�غ العلك�ة بدي�ال رائعا 
للع�ادات العصبي�ة، مثل قض�م األظافر وهز 

الرجل، أو يف حال الشعور بالضغط.
وتش�ري دراس�ات إىل أن مضغ العلكة الخالية 

م�ن الس�كر يس�اهم يف التقليل م�ن هرمون 
التوت�ر، والكورتي�زول، الذي يت�م إطالقه كرد 

فعل الجسم لحاالت الضغط.
– حماي�ة األس�نان، حي�ث ت�ويص الجمعي�ة 
األمريكية لطب األس�نان بمض�غ العلكة ملدة 
20 دقيقة بعد تناول الوجبات، حيث ثبت أنها 
تقلل من طبقة البالك، والرتس�بات وتش�جع 
مينا األس�نان، وتقلل م�ن التجاويف كما أنها 

تقلل من التهاب اللثة.
الس�بب يف ذلك هو زي�ادة تدف�ق اللعاب، مما 
يقلل م�ن تواجد الحم�ض عىل أس�نانك التي 

تسبب التسوس وتلحق الرضر بها.
– تقلل من الحرقة واالرتجاع املريئني وذلك ألنه 
بع�د  تناول وجبات الطعام قد يس�اعد مضغ 

العلكة يف  التقليل من الحمض يف املريء.

مارين�ا  املناع�ة  عل�م  يف  اإلخصائي�ة  رصح�ت 
أبليتاييف�ا، ب�أن ضع�ف املناع�ة ل�دى اإلنس�ان 
املعارص يمكن أن تتعلق باالستخدام غري املنضبط 
للمضادات الحيوية. ووفقا لها، تدهورت مناعة 
الس�كان يف اآلون�ة األخ�رية بش�كل كب�ري، وبدأ 
الكب�ار واألطف�ال يمرض�ون كث�ريا، ويصابون 
بالتهاباته�م أكثر حدة، ما أس�فر ع�ن املزيد من 

املضاعف�ات، له�ذا يف حال�ة ظه�ور فريوس�ات 
جدي�دة، ق�د ال يتمكن الجس�م بالتعام�ل معها، 
بحسب صحيفة »إزفيستيا«. وأكدت اإلخصائية، 
أن املض�ادات الحيوي�ة ه�ي أح�د العوام�ل التي 
تعمل عىل إضعاف مناعة الجسم وتجعل الجهاز 
املناعي أقل حساس�ية، كما أش�ارت الطبيبة إىل 
أن املضادات الحيوية ال تدمر الفريوس�ات، فهي 

تعال�ج االلتهابات البكتريي�ة التي تطورت خالل 
مضاعفات األمراض الفريوسية. ودعمت خبرية 
يف عل�م املناع�ة يف جامع�ة بريوغ�وف الروس�ية 
الوطني�ة للبحوث الطبي�ة، أولغا باشتش�ينكو، 
وجهة نظر زميلتها، وأش�ارت إىل أن االس�تخدام 
غري الواعي للمضادات الحيوية يؤدي إىل القضاء 

عىل البكترييا الدقيقة يف الجسم.

الكشف عن سبب ضعف املناعة لدى اإلنسان املعارص
بغداد / املستقبل العراقي

القت دوري�ات رشطة النجدة القبض عىل ١٤٨ مخالفا لحظر التجوال 
خ�الل 2٤ س�اعة املاضي�ة يف بغ�داد. وذك�رت املديرية يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان دوريات نجدة بغداد القت القبض ) 
١٤٨( مخالفا لتعليمات اوق�ات حظر التجوال. من جانب آخر، أعلنت 
نج�دة بغ�داد القبض عىل )٦٨( متس�وال و تم ضب�ط ٤ عجالت عليها 
اش�ارة حج�ز و 5١ دراج�ة نارية مخالف�ة للتعليم�ات ضمن مناطق 

متفرقة من العاصمة بغداد«.

نجدة بغداد تقبض عىل )١٤٨( خمالفًا 
للحظر خالل )2٤( ساعة 

غاز يستخدم يف »الفياغرا« يبرش بعالج أعراض كورونا
يعكف باحثون أمريكيون، عىل دراسة 
ما إذا كان أحد الغازات املستخدمة يف 
العقارات املحفزة جنس�يا، قادرا عىل 
عالج أعراض فريوس كورونا املستجد 

)كوفيد ١9(.
وبحسب موقع »يس إن بي يس«، فإن 
دراسات رسيرية تجري يف مستشفى 
ماساشوستس العام ألجل معرفة ما 
إذا كان غاز »أوكس�يد النرتيك« قادرا 

عىل املساهمة يف تخفيف الجائحة.
ويعرف »أوكس�يد النرتي�ك« بأنه غاز 
ال ل�ون ل�ه وال طع�م، ويعم�ل ع�ىل 
توس�يع األوعية الدموية يف الرئة، إثر 
إدخال�ه إىل الجس�م. ويف تس�عينيات 

الق�رن امل�ايض، لعب ه�ذا الغ�از دورا مهما يف 
تطوي�ر عقارات تحفز األداء الجنيس من خالل 
ما يع�رف ب�«الفياغرا«. وح�ني يدخل فريوس 
كورون�ا إىل الجس�م عن طريق الف�م أو األنف، 
يق�وم الجه�از املناعي بش�ن هج�وم ُيوصف 
باملبالغ فيه، وعندئذ، تتجمع بعض السوائل يف 

الرئة وتؤدي إىل صعوبة يف التنفس.
ويس�عى العلم�اء إىل تخفيف ه�ذه اآلثار غري 
املرغ�وب فيها، الس�يما أن االلتهابات الناجمة 

ع�ن اس�تجابة الجه�از املناعي تفاق�م وضع 
م�ن  كث�ري  يف  للف�ريوس  الحام�ل  الش�خص 

األحيان.
وال يوج�د يف الوق�ت الحايل أي لق�اح يقي من 
العدوى وال أي دواء خاص باملرض، لكن األطباء 
يس�تعينون بعقارات تقدم يف حالة اضطرابات 

صحية أخرى.
غ�از  إىل  اللج�وء  يت�م  الح�االت،  بع�ض  ويف 
»أوكس�يد النرتيك« ألجل تقديم الرعاية الطبية 
واألوكس�جني للرض�ع الذي�ن يولدون بش�كل 

مبك�ر. ويحت�وي ه�ذا الغ�از يف جزء 
منه عىل النرتوج�ني، أما الجزء اآلخر 
وه�ذان  األوكس�جني،  م�ن  فيتأل�ف 
الغ�ازات  أكث�ر  يش�كالن  الغ�ازان 
املوج�ودة يف الج�و. ويف س�نة ١99٨، 
توج عال�م الصيدلة، لوي�س إناغرو، 
بجائ�زة نوب�ل بفضل اكتش�اف دور 
»أوكس�يد النرتي�ك« يف عم�ل عضل�ة 
القلب، ومنذ ذلك الحني، وافقت إدارة 
الدواء والغذاء األمريكية عىل استخدام 
املكون يف عدد من العالجات. ويف وقت 
الحق، ج�رت االس�تعانة به�ذا الغاز 
ألجل تطوي�ر عقار »الفياغ�را« الذي 
يزي�د تدف�ق الدم يف جس�م اإلنس�ان 

ويلعب دور املحفز الجنيس.
وق�ال الباحث يف مستش�فى ماساشوس�تس 
الع�ام، س�يتوارت هاري�س، إن أربعة دراس�ة 
أع�دت ملعرفة م�ا إذا كان هذا الغ�از قادرا عىل 

عالج مرىض كورونا.
وأوضح أن كل واحدة من هذه الدراسات أرادت 
أن تع�رف م�ا إذا كان هذا الغ�از يوقف تدهور 
صح�ة املريض، أو أنه يغني ع�ن وضعه تحت 

جهاز التنفس االصطناعي.

اكتشاف رس جديد من ارسار العيون والدماغ
لعق�ود، ذك�رت كت�ب علم األحي�اء أن 
العي�ون تتواص�ل مع الدم�اغ حريا 
م�ن خ�الل ن�وع واح�د من مس�ارات 

اإلشارات.
لكن اكتش�افا جدي�دا يوضح أن بعض 
الخالي�ا العصبي�ة يف الش�بكية تس�لك 
طريق�ا مختلف�ا، حي�ث وج�د بح�ث 
جديد، أجرته جامعة نورث وسرتن، أن 
مجموعة فرعية م�ن الخاليا العصبية 
يف الش�بكية ترسل إش�ارات مثبطة إىل 
الدم�اغ. وقبل ذل�ك، اعتق�د الباحثون 
أن العني ترس�ل إش�ارات مث�رية فقط 
)ببس�اطة: اإلش�ارات املث�رية تجع�ل 

الخاليا العصبية تنش�ط أكثر، أما اإلش�ارات 
املثبطة فتجعل الخاليا العصبية أقل نشاطا(.

وتوصل الباحثون أيضا إىل أن هذه املجموعة 
الفرعي�ة م�ن الخالي�ا العصبي�ة يف ش�بكية 
الع�ني تش�ارك يف الس�لوكيات الالواعية، مثل 
تزامن اإليقاعات اليومية مع دورات الضوء/

الظالم، وتضيق الحدقة يف األضواء الس�اطعة 
الشديدة.

وم�ن خ�الل فهم أفض�ل لكيفي�ة عمل هذه 
الخاليا العصبية، يمكن للباحثني استكش�اف 

مس�ارات جديدة يؤثر الضوء من خاللها عىل 
س�لوكنا.  بهذا الصدد تقول تيفاني ش�ميت 
من نورث ويس�رتن، وهي التي أجرت البحث: 
“هذه اإلشارات املثبطة تمنع ساعتنا اليومية 
م�ن إع�ادة ضب�ط الض�وء الخاف�ت وتمن�ع 
انقباض بؤب�ؤ العني يف اإلض�اءة املنخفضة، 
وكالهما يتكيف مع الرؤية املناسبة والوظيفة 
اليومية”. وتابعت: “نعتق�د أن نتائجنا توفر 
آلي�ة لفهم س�بب حساس�ية أعينن�ا للضوء 
بشكل رائع، لكن سلوكنا الباطن غري حساس 
نسبيا تجاه الضوء”. وتعاونت شميت، وهي 

أس�تاذة مس�اعد يف عل�م األعصاب يف 
كلي�ة واينربغ للفنون والعلوم يف نورث 
وس�رتن، م�ع تاكوما س�ونودا، طالب 
الدكت�وراه يف برنام�ج عل�م األعصاب 
بني اإلدارات بجامعة نورث وسرتن، يف 

إعداد هذا البحث.
وإلجراء البحث، قامت شميت وفريقها 
بحظر الخالي�ا العصبية يف الش�بكية، 
املسؤولة عن اإلشارات املثبطة يف نموذج 
الف�أر. وعندما حجبت هذه اإلش�ارة، 
كان الض�وء الخاف�ت أكث�ر فاعلية يف 
تغيري إيقاعات الفرئان اليومية. ووجد 
فريق ش�ميدت أيضا أنه عندما حجبت 
اإلش�ارات املثبطة من الع�ني، كان بؤبؤ أعني 

الفرئان أكثر حساسية للضوء.
وق�ال س�ونودا: “فرضيتن�ا يف العم�ل هي أن 
ه�ذه اآللي�ة تمنع البؤب�ؤ م�ن االنقباض يف 
اإلض�اءة املنخفض�ة للغاي�ة، وه�و م�ا يزيد 
م�ن كمية الضوء التي تصيب ش�بكية العني، 
ويسهل رؤيتها يف ظروف اإلضاءة املنخفضة. 
وت�رشح هذه اآللي�ة، جزئيا عىل األق�ل، ملاذا 
يمتنع البؤبؤ عن االنقباض حتى يزداد الضوء 

الساطع حدة”. 


