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تشكيل حكومة جديدة يف العراق
رئيس الوزراء يقر بـ »صعوبة املرحلة« ويتحدث عن »حتديات كبرية«.. ويؤكد: حكوميت ستكون حكومة حل ال حكومة أزمات

جلسة التصويت شهدت حمادثات »اللحظة األخرية«.. والنواب يصوتون بالقبول على )١٥( وزيرًا ورفض )٥( وتأجيل التصويت على اثنني
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

صّوت البرلم�ان، ليل منتصف لي�ل األربعاء، 
عل�ى تنصي�ب مصطف�ى الكاظم�ي رئيس�اً 

للوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.
وكان من المفترض عقد الجلسة في الساعة 
التاس�عة مس�اء، إال أن المحادثات السياسية 
أجل�ت انعق�اد الجلس�ة حّتى الحادية عش�ر 
مس�اء. وأج�رى الكاظم�ي حّت�ى اللحظات 
محادثات مع القوى السياس�ية بشأن تمرير 
كابينته الوزارية، وفي آخر األمر لم يس�تطع 

تمرير كامل التشكيلة الحكومية.
وأك�د رئي�س الحكومة مصطف�ى الكاظمي 
أن حكومته س�تكون حكومة حل ال حكومة 
أزمات، فيما ش�دد عل�ى أن »المرحلة صعبة 

والتحديات كبيرة«.  
وق�ال الكاظم�ي، خ�ال جلس�ة البرلم�ان، 
»سأسعى قدر ما أستطيع وما القى من دعم 
وتفه�ٍم للصعوب�ات وتذليله�ا إلنج�از مهام 
المرحلة االنتقالية بأس�رع م�ا يمكن، اذا ما 
قمنا مع�اً بتأمي�ن كل المتطلب�ات القانونية 
والمادي�ة والسياس�ية«. وتعه�د الكاظم�ي 
ب�«تمهي�د الطريق أم�ام انتخاب�ات نزيهة«، 
فيم�ا ش�دد على حص�ر الس�اح بي�د وعدم 
تحويل الباد الى س�احة لتصفية الحسابات 
ومنع اس�تخدام ارض الع�راق لاعتداء على 
ب�ب�ذل  أيض�اً  الكاظم�ي  االخري�ن. وتعه�د 
جهداً اس�تثنائياً إليجاد م�وارد للتخفيف مما 

يعاني�ه المواطنون من بطالة ونقٍص فاضح 
في الخدم�ات، وإيجاد م�وارد تغطي رواتب 
العاملي�ن والمتطلب�ات الض�روري�ة للدولة، 
ومواجه�ة الفس�اد بح�زم ب�كل االمكان�ات 

القانونية.
وص�ّوت البرلم�ان على البرنام�ج الحكومي 
للكاظم�ي.  وصّوت البرلمان بالموافقة على 
)١٥( وزيراً، وض�م التصويت الفريق عثمان 
الغانمي وزي�راً للداخلية، وجمعة عناد وزيراً 
للدف�اع، وخالد نج�م بتال وزي�راً للتخطيط، 
وعل�ي عبداالمي�ر ع�اوي وزي�راً للمالي�ة، 
ونازلي�ن محمد وزي�راً االس�كان واالعمار، 
وحس�ن محمد عباس وزي�راً للصحة، ونبيل 
كاظم عبدالصاحب وزيراً للتعليم، وعلي حميد 
مخلف وزيراً للتربي�ة، وعدنان درجال وزيراً 
للرياض�ة والش�باب، ومهدي رش�يد  مهدي 
جاس�م وزيراً للموارد المائي�ة، ومنهل عزيز 
محمود وزيراً للصناعة، واركان شهاب احمد 
وزيراً لاتصاالت. ورفض البرلمان التصويت 
بالموافق�ة عل�ى كل من هش�ام صالح داود 
وزي�راً للثقافة، واس�ماعيل عبدالرضا وزيراً 
للزراعة، ونوار نصيف جاسم وزيراً للتجارة، 
وعبد الرحمن مصطفى وزي�راً للعدل، وثناء 

حكمت ناصر وزيراً للهجرة.
وأّج�ل البرلم�ان التصوي�ت عل�ى مرش�حي 

وزارتي الخارجية والنفط.
وأدت الحكوم�ة الجديدة برئاس�ة الكاظمي 

اليمين الدستورية أمام البرلمان.

الصحة حتذر 
من التجمعات وتذكر املخالفني 

بـ »عقوبات جزائية«
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الصحة العاملية تدعو إىل االستثامر بـ »الصحة« وتتحدث عن »أوبئة جديدة«
املالية ترشع بإطالق رواتب املتقاعدين دون استقطاع
اإلعامر واالسكان: توزيع األرايض بانتظار التخصيصات املالية
احلشد الشعبي حيبط حماولة إرهابية الستهداف أبراج الكهرباء يف صالح الدين
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معهد السياحة والفندقة

       بغداد / المستقبل العراقي

حض�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة، أم�س األربع�اء، عىل 
االس�تثمار من دون تأخ�ر يف الصحة والوقاية اس�تعدادا 
لظهور أوبئة جديدة.  وقال املدير العام للمنظمة تيدروس 
أدانوم غربيس�وس »يف وقت نجهد للرد ع�ىل وباء كوفيد-
١9، علين�ا أيض�ا أن نكث�ف جهودن�ا اس�تعدادا )للوباء( 
املقب�ل«. يأتي هذا يف وقت أش�ارت فيه وكال�ة رويرتز إىل 
مسودة س�تطرح يف اجتماع وزراء الصحة باملنظمة خال 
اجتماع افرتايض لجمعيتها العامة عرب اإلنرتنت يف ١8 و١9 
أيار، إىل أن االتحاد األوروب�ي يدعم دعاوى إجراء مراجعة 

للجهود الدولية املبذول�ة ملواجهة جائحة فروس كورونا، 
بما يف ذلك أداء املنظمة. وبحسب املسودة يجب أن يتضمن 
التقيي�م اآلث�ار طويلة األمد ع�ىل الصح�ة و«الفجوات يف 
االستعداد لجائحة كورونا« كما تعيد تذكر الدول األعضاء 
وعددها ١94 دولة برضورة اإلباغ عن أي تفش لألمراض 
»يف وق�ت مناس�ب«. وأوضح غربيس�وس أن العالم ينفق 
سنويا سبعة آالف مليار دوالر يف القطاع الصحي، أي نحو 
ع�رة يف املئة من إجمايل الناتج املح�ي للدول، ورغم ذلك 
ف�ان أكثر من خمس�ة مليار إنس�ان لن يتلق�وا الخدمات 
الصحية األساس�ية الع�ام 2030، وهذا يش�مل املعالجني 

واألدوية الرضورية واملياه النقية يف املستشفيات.

      بغداد / المستقبل العراقي

ازدادت التوقع�ات االقتصادية للعراق 
س�وءاً خال األش�هر الس�تة املاضية 
النات�ج  ينكم�ش  أن  املتوق�ع  فم�ن 
املح�ي االجم�ايل بنس�بة 9.7 % خال 
ع�ام 2020 مرتاجعاً عن نس�بة النمو 
االيجابية البالغ�ة 4.4 % التي حققها 
ع�ام 20١9، مس�جاً بذلك أس�وأ أداء 
س�نوي منذ عام 2003، وفقاً لتقرير 

جديد للبنك الدويل.
ويش�ر تقري�ر املرص�د االقتص�ادي 
الض�وء  مس�لطا   2020 للع�راق 

ع�ىل بعض م�ن تحدي�ات السياس�ة 
االقتصادية الكلي�ة التي تواجه الباد، 
إىل أن االوضاع القائمة أصاً يف العراق 
ما قبل األزمة، س�وف تحّد من قدرته 
ع�ىل إدارة وتخفيف اآلثار االقتصادية 
واالجتماعي�ة الناتجة ع�ن انخفاض 
النف�ط، وتقلي�ص حص�ص  اس�عار 
انتاج النفط، واملعوق�ات التي ولّدتها 
إج�راءات الع�زل الخاص�ة بمواجهة 

تفيش فايروس »كورونا«.
وق�ال س�اروج كوم�ار جه�ا، املدي�ر 
اإلقليمي لدائرة املرق يف البنك الدويل، 
العام�ة  املالي�ة  أوض�اع  »ضب�ط  إن 

والتنويع االقتص�ادي من خال زيادة 
مش�اركة القطاع الخ�اص أمران عىل 
أهمي�ة قص�وى للح�د من هشاش�ة 

العراق أمام الصدمات الخارجية«.
»م�ن ش�أن اعتم�اد برنام�ج موجه 
نحو االصاح وتعزيز النمو أن ُيس�هم 
اإلعم�ار  إع�ادة  اس�تدامة جه�ود  يف 
والحف�اظ عىل التحس�ينات اإليجابية 
الت�ي تحقق�ت يف قطاع�ي الكهرب�اء 
والزراعة خ�ال العام امل�ايض. ُيعترب 
مثل هذا الربنام����ج أساس�ياً لخلق 
الش�باب  يحتاجه�ا  الت�ي  الوظائ�ف 
ثق����ة  اس�تعادة  يف  واملس�اعدة 

املواطنني العراقيني«، بحسب جها.
ولف�ت إىل إن حزم�ة املحف�زات غ�ر 
املس�تدامة التي طرح�ت منذ ترين 
زي�ادة  ذل�ك  يف  بم�ا   - امل�ايض  األول 
التوظي�ف يف القطاع الع�ام، وخفض 
املالي�ة  والتحوي�ات  التقاع�د،  س�ن 
املختلف�ة - إىل جانب عائ�دات النفط 
الضعيف�ة، يتوق�ع أن يك�ون لها آثار 
مالي�ة ض�اّرة. فف�ي حالة اس�تقرار 
أس�عار النف�ط ضمن ح�دود الثاثني 
دوالراً املتدني�ة وع�دم اتخاذ أي تدابر 

إصاحية.
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املالية ترشع بإطالق رواتب املتقاعدين دون استقطاع
     بغداد / المستقبل العراقي 

أص�درت وزارة املالي�ة، أمس االربع�اء، توضيحاً 
ع�ن  حدي�ث  بع�د  املتقاعدي�ن  روات�ب  ح�ول 

استقطاعات محتملة. 
وق�ال املكت�ب االعالم�ي لل�وزارة يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه ان�ه »تناقلت 
بعض وس�ائل التواص�ل االجتماعي خربا مفاده 
بانه سيتم قطع او استقطاع رواتب املتقاعدين، 

تنفي وزارة املالية هذا الخرب«. 
واش�ارت الوزارة اىل انه »بمتابعة من قبل رئيس 
ال�وزراء ونائب رئيس الوزراء وزير املالية س�يتم 

إطالق رواتب املتقاعدين ابتداًء من الخميس.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

فتحت الع�ودة الدموي�ة والقوية لهجمات 
تنظيم داعش الباب واس�عاً حول األسباب 
والعوامل التي س�اعدت وس�اهمت بعودة 

التنظيم لتنفيذ عملياته بهذا النشاط.
وخالل الشهرين األخريين، شهدت مناطق 
وم�دن عدة يف الع�راق، هجم�ات بمختلف 
أنواع األسلحة، قادتها خاليا تابعة للتنظيم، 
أوقعت عرشات القت�ى والجرحى بصفوف 
الجيش واألجهزة األمنية والحشد الشعبي.

ويف الوقت الذي أرجع في�ه مراقبون عودة 
نش�اط التنظيم »املفاجئة«، ويف الس�احة 
العراقي�ة دون الس�ورية، لرف�ع الوالي�ات 
املتحدة يدها عن متابعة تحركات التنظيم، 
لغايات إرسال رس�ائل واضحة لبغداد بعد 
طل�ب األخ�رية رحي�ل الق�وات األمريكية، 
يك�ون  أن  عس�كريون  محلل�ون  ورج�ح 
التنظي�م اس�تغل جائح�ة كورون�ا إلعادة 

التموضع والتحرك.
وملنع تفيش الف�ريوس، اتخذ العراق تدابري 
عدي�دة، منه�ا: حظ�ر التج�وال، تعطي�ل 
الدراسة، إغالق األماكن العامة، كاملتنزهات 
واملقاهي ودور الس�ينما واملساجد، ووقف 

الرحالت الجوية.
ولم تفلح عمليات عسكرية نفذتها القوات 
املشرتكة يف املناطق التي ُيعتقد أنها »هشة 

أمني�اً« يف إيق�اف الهجم�ات، الت�ي اتخذت 
مؤخ�راً أبع�اداً جدي�دة، عكس�ت خط�ورة املوقف 

األمني، بحسب مختصني يف الشأن العسكري.
وعرب قناصني وعبوات ناس�فة، شن التنظيم خالل 
نيس�ان املايض، هجم�ات اس�تهدفت مواقع أمنية 

وعسكرية وحواجز ومنشآت للطاقة.
وكانت بغ�داد أعلنت، أواخر الع�ام 2017، تحقيق 
النرص عى »داعش«، باستعادة كامل األرايض التي 
كان يس�يطر عليها منذ صيف 2014، وتقدر بنحو 

ثلث مساحة العراق.
ويرى عدنان نعمة، خبري عسكري وضابط متقاعد 
يف الجيش، أن »خاليا تنظيم داعش اس�تغلت غياب 
الدعم اللوجس�تي واالس�تخباري للتحال�ف الدويل 

)ملحاربة داعش(، وب�دأت بالتحرك يف املناطق التي 
تفتقر إىل تواجد أمني وعسكري«.

وتنق�ل وكال�ة »االناض�ول« ع�ن نعمة الق�ول إن 
»الق�وات العراقي�ة ال تمتل�ك الق�درة ع�ى القيام 
ب�دور التحالف الدويل يف مجال الدعم االس�تخباري 
واللوجس�تي، إىل جانب تعقيدات الوضع السيايس، 
وجائح�ة كورون�ا، وهي أس�باب رئيس�ية مكنت 

عنارص التنظيم من توسيع عملياتهم املسلحة«.
وأخل�ت ق�وات التحالف، بقي�ادة الوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة، يف آذار امل�ايض، ع�دداً م�ن قواعدها يف 

العراق.
ويق�ول مس�ؤولون أمريكي�ون إن ه�ذه الخطوة 
تستهدف منع انتشار وباء »كورونا«، وإعادة نرش 

القوات يف أقل عدد من القواعد، لتأمني حمايتها من 
هجمات »محتملة« من جماعات عراقية مس�لحة 

حليفة إليران.
وتتكرر، منذ أشهر، هجمات صاروخية عى قواعد 
عس�كرية تضم قوات التحالف، وخاصة األمريكية 

منها.
وتزاي�دت وترية هذه الهجم�ات منذ اغتيال كل من 
قائ�د »فيل�ق القدس« بالح�رس الث�وري اإليراني، 
قاس�م س�ليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي 
العراقي�ة، أبي مه�دي املهندس، يف غ�ارة أمريكية 

ببغداد، يف 3 كانون الثاني املايض.
ويقول العميد تحس�ني الخفاجي، املتحدث باس�م 
وزارة الدف�اع، إن »املجاميع التابعة لتنظيم داعش 

ب�دأت بعمليات إرهابي�ة يف املناطق الوعرة 
وكرك�وك  )رشق�ا(  دي�اىل  محافظ�ات  يف 
وص�الح الدين )ش�ماال( واألنب�ار )غربا(، 
لرفع املعنويات املنهارة للمس�لحني؛ جراء 
العمليات العس�كرية التي تش�نها القوات 

املشرتكة ضد معاقل التنظيم«.
ويوض�ح الخفاج�ي أن »الهجم�ات الت�ي 
ُنف�ذت كان�ت انفرادي�ة لفق�دان التنظيم 
الق�درة ع�ى إدامة زخ�م املعركة، بس�بب 
فقدانه مصادر التموي�ل والقدرة عى ضم 
عن�ارص جدي�دة ملقاتليه، بس�بب الرفض 

املجتمعي«.
ويتاب�ع، »قواتن�ا س�تواصل الضغ�ط عى 
املسلحني يف قواطع املس�ؤوليات )املنطقة 
املحددة لكل قوة عسكرية وأمنية( يف دياىل 

وصالح الدين وكركوك واألنبار«.
وتعترب مناطق شمال ورشق محافظة دياىل 
)رشقا( من أكثر املناطق التي يتحرك فيها 
مسلحو »داعش«، مستغلني وجود فراغات 
أمني�ة كبرية، خصوص�اً يف املناطق الوعرة 
والزراعية، ما دفع األهايل إىل مطالبة قوات 

األمن بإعادة االنتشار لحماية املدنيني.
ويذكر الشيخ جميل السعدي، أحد وجهاء 
عشرية »بني سعد« يف دياىل، لألناضول، إن 
»أه�ايل القرى الواقعة ش�مال ورشق دياىل 
يعانون من وضع أمن�ي صعب.. العرشات 
م�ن املزارعني اضط�روا إىل ت�رك أراضيهم 
الزراعية وبس�اتينهم؛ خوف�ا من هجمات 

مسلحي داعش«.
ويضي�ف الس�عدي أن »األه�ايل طالب�وا القي�ادات 
العس�كرية باتخاذ قرار بإعادة انتش�ار قواتهم يف 
املناط�ق الخالية من التواجد العس�كري، للحد من 

تحركات عنارص داعش«.
ويش�ري إىل أن »املس�لحني تس�ببوا، خالل األسابيع 
املاضي�ة، بقت�ل وإصابة ع�دد من املدنيني ش�مال 

ورشق املحافظة«.
وأعلن�ت وزارة الدف�اع العراقي�ة، الش�هر املايض، 
»مقت�ل 170 مدني�ا وعس�كريا و135 إرهابيا من 
»داع�ش«، خ�الل مواجه�ات وأعم�ال عن�ف، منذ 

كانون الثاني املايض«.

اإلدارة األمريكية ترفض اخلروج من األراضي العراقية وتلجأ إىل ورقة »اإلرهاب« لإلبقاء على جنودها

مراقبون: واشنطن حترك »داعش« يف العراق
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      بغداد / المستقبل العراقي

ازدادت التوقع�ات االقتصادي�ة للع�راق 
س�وءاً خالل األشهر الستة املاضية فمن 
املتوقع أن ينكمش الناتج املحيل االجمايل 
بنسبة 9.7 % خالل عام 2020 مرتاجعاً 
عن نسبة النمو االيجابية البالغة 4.4 % 
الت�ي حققها عام 2019، مس�جالً بذلك 
أسوأ أداء س�نوي منذ عام 2003، وفقاً 

لتقرير جديد للبنك الدويل.
ويشري تقرير املرصد االقتصادي للعراق 
2020 مس�لطا الض�وء ع�ى بعض من 
تحدي�ات السياس�ة االقتصادي�ة الكلية 
االوض�اع  أن  إىل  الب�الد،  تواج�ه  الت�ي 
القائم�ة أصالً يف العراق م�ا قبل األزمة، 
سوف تحّد من قدرته عى إدارة وتخفيف 
اآلثار االقتصادي�ة واالجتماعية الناتجة 

عن انخفاض اس�عار النف�ط، وتقليص 
حصص انت�اج النف�ط، واملعوقات التي 
ولّدتها إجراءات العزل الخاصة بمواجهة 

تفيش فايروس »كورونا«.
املدي�ر  جه�ا،  كوم�ار  س�اروج  وق�ال 
اإلقليمي لدائرة امل�رشق يف البنك الدويل، 
إن »ضبط أوضاع املالية العامة والتنويع 
االقتص�ادي من خ�الل زيادة مش�اركة 
القط�اع الخ�اص أم�ران ع�ى أهمي�ة 
قص�وى للحد من هشاش�ة العراق أمام 

الصدمات الخارجية«.
»من ش�أن اعتماد برنام�ج موجه نحو 
االص�الح وتعزي�ز النم�و أن ُيس�هم يف 
استدامة جهود إعادة اإلعمار والحفاظ 
عى التحسينات اإليجابية التي تحققت 
يف قطاعي الكهرباء والزراعة خالل العام 
املايض. ُيعترب مثل هذا الربنامج أساسياً 

لخل�ق الوظائف التي يحتاجها الش�باب 
واملس�اعدة يف اس�تعادة ثق�ة املواطنني 

العراقيني«، بحسب جها.
غ�ري  املحف�زات  حزم�ة  إن  إىل  ولف�ت 
املستدامة التي طرحت منذ ترشين األول 
امل�ايض - بما يف ذلك زي�ادة التوظيف يف 
القط�اع الع�ام، وخفض س�ن التقاعد، 
والتحويالت املالي�ة املختلفة - إىل جانب 
عائدات النفط الضعيفة، يتوقع أن يكون 
لها آثار مالية ضاّرة. ففي حالة استقرار 
أسعار النفط ضمن حدود الثالثني دوالراً 
املتدنية وعدم اتخاذ أي تدابري إصالحية، 
فإن تقدي�رات البنك الدويل تش�ري اىل أن 
عجز امليزانية سيتجاوز 29% من الناتج 
املحيل اإلجمايل يف عام 2020، وس�تصل 
احتياج�ات التموي�ل اإلجمالي�ة إىل 67 
ملي�ار دوالر أمريك�ي )أكث�ر م�ن 39 % 

م�ن النات�ج املح�يل اإلجم�ايل(. ويف ظل 
هذا الوضع، قد تك�ون خيارات التمويل 

محدودة.
وأضاف أنه من الرضوري أن يبدأ العراق 
يف أجندة إصالح اقتصادي شاملة تتطلع 
نحو املس�تقبل من اج�ل تمكني القطاع 
الخاص نحو قي�ادة النمو وخلق التنوع 

وفرص العمل.
كما تضّمن تقري�ر »املرصد االقتصادي 
العراق�ي« قس�ماً خاصاً يس�لّط الضوء 
ع�ى أهمي�ة التح�ول الرقم�ي للع�راق 

والرضورة امللحة التي تكمن وراءه.
وقال إن مزايا االقتص�اد الرقمي القوي 
تبدو عديدة، وس�وف يسهم تسخري هذا 
االقتصاد يف مساعدة العراق عى تحسني 
الف�رص االقتصادية، وخاصة لش�بابه، 

وبالتايل االستجابة ملطالب املواطنني.

وأكد التقرير أنه يتطلّب التحول الرقمي 
لالقتصاد العراق�ي إصالحات اقتصادية 
وأولوي�ات إنمائية طويل�ة املدى تغطي 
الركائز الخمس إلطار االقتصاد الرقمي 
املتمثل�ة يف ضمان الوص�ول إىل اإلنرتنت 
عايل الرسع�ة بتكلفة معقولة، وتحقيق 
اعتماد واس�ع النط�اق للمدفوعات غري 
الخدم�ات الحكومية  النقدي�ة، وتقديم 
الرقمية وتحس�ني الوصول إىل البيانات، 
ورف�ع مس�توى مه�ارات الش�باب من 
خ�الل تزويدهم بالخ�ربة التكنولوجية، 
وتوس�يع نطاق النظام البيئ�ي الرقمي 
لري�ادة األعمال. ويش�كل اعتماد حلول 
رقمية مبتكرة يف مكافحة وباء فايروس 
كوفي�د 19 يف مختل�ف أنح�اء العالم يف 
اآلون�ة األخ�رية، مثاالً عى م�دى أهمية 

والحاجة امللحة للتحول الرقمي.

البنك الدويل يتوقع »أداء سيئًا« لالقتصاد العراقي يف األعوام القادمة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س كتل�ة الصادق�ون 
النيابي�ة عدن�ان فيح�ان، أمس 
قان�ون  حس�م  ع�ن  االربع�اء، 
االنتخابات بنس�بة 95%، مش�ريا 
س�يتم  الدوائ�ر  ومس�ألة  أن  إىل 
حله�ا خالل جلس�ات مح�دودة.

وق�ال فيح�ان، يف ح�وار متلفز، 
إن “قانون االنتخابات محس�وم 
أن  موضح�ا   ،”%95 بنس�بة 
خ�الل  حله�ا  س�يتم  “الدوائ�ر 

جلسات محدودة ملجلس النواب”. 
و اضاف ان “االنتخابات الفردية 
ل�ن تخ�دم االح�زاب املدني�ة بل 
س�تخدم االحزاب الكبرية، “الفتا 
اىل ان�ه ” م�ن مصلح�ة العملية 
السياس�ية ان تجرى االنتخابات 
املبك�رة”. م�ن جان�ب آخ�ر بني 
فيح�ان، أن “مطالب املتظاهرين 
ت�م تنفيذه�ا م�ن قب�ل الجهات 
التش�غيلية  واملوازن�ة  املختص�ة 
ملي�ار   65 اىل  ارتفع�ت  للع�راق 

دوالر”.

نائب عن صادقون: قانون االنتخابات
 حمسوم بنسبة )90( باملئة

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد تقرير لوكالة “رويرتز”، األربعاء، بان العراق تجنب 
انتش�ارا كارثيا لفريوس كورونا حيث س�جل لغاية االن 
اقل م�ن 100 حالة وف�اة، فيما اش�ارت إىل ان الفريوس 

يتسبب بمعاناة يومية كبرية للعراقيني.
وذك�رت وكالة روي�رتز يف تقريرها أن »جائح�ة كورونا 
ه�ي مصدر معان�اة العراقيني الحالية حي�ث دفع توقف 
االعمال وحظر التجوال بعض العوائل اىل اسوأ فقر يمكن 

تصوره«.
واضاف التقرير انه »وبحسب وزارة الصحة العراقية فان 
الع�راق تجنب انتش�ارا كارثيا لفاي�روس كورونا الجديد 

حيث س�جلت ح�وايل 2200 اصاب�ة وتويف اق�ل من 100 
ش�خص، لكن كم�ا هو الحال يف العديد م�ن البلدان، فإن 
التداب�ري املطلوبة، بما يف ذلك حظ�ر التجول عى الصعيد 
الوطن�ي املعمول به آذار املايض، ق�د أخرجت املتاجر من 
األعمال التجاري�ة وتركت املعيلني يف املن�زل، مما أدى إىل 

ترضر القطاعات الضعيفة من السكان بشدة«.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة التخطي�ط، عب�د الزه�رة 
الهنداوي، إن »20 باملائة من الس�كان يعيش�ون حاليا يف 
فق�ر ومن املتوقع أن ترتفع النس�بة إىل ما يقرب من 30 
باملائة هذا العام بس�بب األش�خاص الذي�ن تركوا العمل 

نتيجة األزمة«.
وكان�ت الحكوم�ة العراقي�ة قد اعلنت عن راتب ش�هري 

قدره 25 دوالًرا لألرس التي ليس لها اجور حكومية والتي 
تكافح من أج�ل الحصول عى دخل فيم�ا قال الهنداوي 
إن “13 مليون ش�خص، أي ما يقرب من ثلث العراقيني، 

تقدموا للحصول عى املساعدة.
واوضح التقرير ان انخفاض أس�عار النف�ط، التي تمثل 
جمي�ع إي�رادات الع�راق تقريب�اً، يضغ�ط بالفع�ل عى 
االقتص�اد، مم�ا يج�رب الحكومة عى التفك�ري يف خفض 
روات�ب القط�اع الع�ام الضخم�ة، حيث انخفض س�عر 
النفط بأكثر من 55% منذ بداية العام، فيما يواجه العراق 
نفس املعضلة التي يواجهها معظم العالم سواء لتخفيف 
القيود للمس�اعدة يف النشاط االقتصادي، أو االستمرار يف 

اإلغالق لتجنب انتشار الفايروس.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، أمس 
االربع�اء، عن الق�اء القبض عى »مس�ؤول 
مف�ارز« جب�ل ب�ادوش وعطش�انة بتنظيم 

»داعش« يف املوصل.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، »بعملية اس�تباقية 
ونوعية تمكنت مفارز ش�عبة االس�تخبارات 
العس�كرية يف الفرق�ة 16 وبالتع�اون م�ع 

الف�وج االول لواء املش�اة 3 وبالتنس�يق مع 
اس�تخبارات قيادة عمليات نينوى من القاء 
القبض ع�ى مس�ؤول مفارز جب�ل بادوش 

وعطشانه بتنظيم داعش يف املوصل«.
واضاف�ت ان املعتقل هو »اح�د االرهابيني يف 

منطقة كفرج يف سهل نينوى شمال املوصل 
ومن املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض 
وف�ق أحكام املادة 4 إرهاب«، مش�رية اىل ان 
عملية االعتقال تم�ت »بعد ان تم محارصته 

مختبأ يف نفق خاص داخل داره«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجنة األمن والدفاع النيابية، 
أم�س األربع�اء، ع�ن وج�ود مس�اٍع 
املخاب�رات  قانون�ي  إلق�رار  نيابي�ة 
واألم�ن الوطني. وق�ال رئيس اللجنة 
محم�د رض�ا آل حي�در، يف ترصي�ح 
صحفي، إن »قانوني جهاز املخابرات 
واألم�ن الوطن�ي م�ا زاال  يف مجل�س 
ش�ورى الدولة«، مش�رياً إىل أن »لجنة 
األم�ن والدف�اع وجه�ت مخاطب�ات 
ع�دة إلرس�الهما إىل مجل�س الن�واب 
إلقرارهم�ا«. وأك�د رض�ا أن »اللجنة 
ستس�عى ع�ى إق�رار ه�ذه القوانني 
ه�ذه  تعم�ل  أن  أج�ل  م�ن  قريب�اً، 
املؤسس�ات ضم�ن هيكلي�ة معروفة 

وتكون أكثر رصانة يف مهامها«.

رويرتز: العراق جتنب »انتشار كارثي« لفايروس »كوورنا« بني مواطنيه

االستخبارات العسكرية تعلن اعتقال قيادي بـ«داعش« يف املوصل

األمن الربملانية
 تكشف عن مساع إلقرار 

قانوين املخابرات 
واألمن الوطني

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عمليات بغ�داد، أمس األربعاء، عن حصيل�ة املخالفني لقرار 
حظر التجوال يف العاصمة منذ 17 اذار ولغاية اليوم.

وذكرت القيادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، انه »بالتزامن 
م�ع قيامهم�ا بواجباتها األخ�رى يف تعزيز األمن واالس�تقرار يف العاصمة 
بغ�داد، تواص�ل األجه�زة األمنية ضم�ن قيادة عملي�ات بغ�داد إجراءاتها 
الخاص�ة بفرض حظ�ر التجول الوقائي، فقد تمكنت من�ذ 17 آذار ولغاية 
الي�وم، من القاء القبض ع�ى 3٨300 مخالفاً فيما حج�زت 242٨ عجلة 

ودراجة نارية مختلفة«.
وأضاف�ت أن�ه »بلغ ع�دد الغرام�ات 93361 غرام�ة، كما س�هلت دخول 
٨2107 عجلة حمل تحمل مواد غذائية«، مؤكدة »انها مس�تمرة يف تطبيق 
التعليم�ات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية الخاصة 

بإجراءات حظر التجول الوقائي«.
ودعت القيادة، املواطنني إىل »التعاون يف إنجاح مهمة القوات األمنية خالل 

هذه املرحلة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئة النزاه�ة، أمس األربعاء، ع�ن قيامها 
بضب�ط »مخالف�ات« يف عق�د رشاء س�يارات مكافحة الحرائ�ق النفطية 

املجهزة لرشكة نفط ميسان، مبينة أن قيمة العقد تقارب مليوني يورو.
وقال�ت الدائرة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إن »الفريق 
تمك�ن من ضب�ط أوليات التعاقد ونس�خة العقد الخاص برشاء س�يارات 
مكافح�ة الحرائ�ق النفطي�ة املجه�زة لرشكة نفط ميس�ان ع�ام 2009، 
إضاف�ة إىل ضبط الوثائق الت�ي تؤيد حصول مخالفاٍت يف فقرات العقد من 

حيث مواصفات السيارات املجهزة«.
وأوضح�ت الدائ�رة أن »تحرياتها توصلت إىل وجود عي�وب فنية واختالف 
بش�هادة املنشأ، فضالً عن عدم تجهيز ملحقات السيارات التي نصَّ عليها 

العقد البالغة قيمته )1,920,000( مليون يورو«.
وأش�ارت الدائرة إىل »تنظيم محرض ضبط أصويل باملضبوطات يف العملية، 
وعرضه عى قايض محكمة التحقيق املختصة بقضايا النزاهة يف ميسان؛ 

التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة«.

عمليات بغداد: اعتقال )٣٨( ألفًا خمالفني 
للحظر منذ 17 آذار 

النزاهة: ضبط خمالفات 
بمليوين يورو يف عقد لرشاء سيارات 

مكافحة احلرائق النفطية

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الصح�ة،  وزارة  أعلن�ت 
الوبائ�ي  املوق�ف  األربع�اء، ع�ن 
املس�جلة  لإلصاب�ات  اليوم�ي 
بفريوس كورونا املستجد، مشرية 
جدي�دة  إصاب�ة   49 وق�وع  اىل 
بالفريوس و31 حالة شفاء منه.

تلق�ت  بي�ان  ال�وزارة يف  وقال�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، 
»ت�م فح�ص )4242( نم�وذج يف 
كافة املختربات املختصة يف العراق 
له�ذا اليوم، وبذلك يكون املجموع 
ال�كيل للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ 
بداي�ة تس�جيل امل�رض يف العراق 
 « أن  وأوضح�ت،   .»)117726(

مخت�ربات وزارة الصح�ة والبيئة 
لهذا اليوم سجلت )49( إصابة يف 
الع�راق موزعة كالت�ايل: )بغداد/ 
الرصاف�ة: 24، مدين�ة الطب: 7، 
كربالء: 3، البرصة: 11، املثنى: 1، 
اربيل: 3، مش�رية اىل أنه »التوجد 

حاالت وفاة«.
وتابعت، أن »حاالت الشفاء بلغت 
31 حال�ة، وكم�ا ي�يل: )بغ�داد / 
الرصاف�ة: ٨، بغ�داد / الكرخ: 4، 
النجف: 1، البرصة: 15، بابل: 3«، 
الفت�ة اىل أن »مجم�وع اإلصابات 
 ،102 والوفي�ات   ،24٨0 بل�غ 
ومجموع حاالت الش�فاء 1602، 
فيما بلغ عدد الراقدين الكيل 776 

حالة«.

الصحة تسجل )49( اصابة جديدة بفايروس 
كورونا يف العراق
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الرتبية، امس االربعاء، رصف رواتب موظفي 
معهد السياحة والفندقة املتاخرة منذ ٦ اشهر.

وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »الوزارة تعلن عن حصول موافقة وزيرة الرتبية 

ع�ى رصف روات�ب موظفي معه�د الس�ياحة والفندقة 
املتاخرة منذ ٦ اشهر، وذلك حرصا عى ايصال الحقوق اىل 

اصحابها بشكل كامل اسوة بباقي موظفي الوزارات«.
واض�اف البيان ان »الوزارة تؤك�د أن مبالغ الرواتب التي 
كان�ت متاخ�رة من�ذ ٦ اش�هر بس�بب بعض املش�كالت 
املتعلق�ة باملوازنة والتخصيصات املالية قد تم تس�ليمها 

اىل املديري�ة العام�ة للتعليم املهني عى ان يتم تس�ليمها 
ملستحقيها خالل موعد اقصاه مطلع االسبوع املقبل.

كما أعلنت وزارة الرتبية عن حصول موافقة وزيرة الرتبية 
س�ها خليل العيل ب�ك، عى إطالق مكاف�أة نهاية الخدمة 
ملوظف�ي مديرية التعليم املهني الذي�ن تمت إحالتهم عى 

التقاعد العام الحايل 2020 .

وذك�ر بي�ان لل�وزارة ، ان الوزيرة »اس�تحصلت موافقة 
وزارة املالي�ة عى رصف مكافأة تقاعدية راتب ٦ أش�هر 
ملتقاعدي مديرية التعليم املهني، وذلك تثمينا منها لجهود 
هذه الكوادر ومن مختل�ف االختصاصات عى ماقدموه 
من مجهود كبري خالل س�نني خدمتهم س�اهم وبش�كل 
فاعل يف تطوير العمل والنهوض به اىل افضل املستويات.

الرتبية: مطلع االسبوع املقبل رصف الرواتب املتأخرة ملوظفي معهد السياحة والفندقة
أطلقت مكافأة نهاية اخلدمة ملتقاعدي التعليم املهين

    كربالء / المستقبل العراقي

اصدرت اللجن�ة املركزية يف محافظة كربالء، 
عدد من القرارات، فيما توعد املحافظ نصيف 
الخطابي بمقاضاة من يحاول ادخال وافدين 

من خارج املحافظة.

فيما قال املحافظ نصيف الخطابي يف مؤتمر 
صحف�ي عق�ده باملحافظ�ة، ان »املحافظة 
الزالت تعاني من ضغوطات عى الس�يطرات 
الخارجي�ة للدخ�ول للمحافظ�ة«، مبين�ا ان 
»كل م�ن يأتي وافدا من خارج العراق ويتفق 
مع ش�خص لدخوله س�ارفع دعوى قضائية 

ض�ده«. ووجه رس�الة اىل املواطن�ني »اذا تم 
االلتزام بق�رار حظر التجوال فستس�اعدون 
الق�وات األمنية أن تتف�رغ ملواجهة داعش«، 
الفت�ا اىل ان »ال��13 اصاب�ة بكورونا االخرية 
باملحافظة ه�ي لعائلة كاملة ترقد االن داخل 

ردهة الُحميات.

حمافظ كربالء يتوعد من حياول ادخال وافدين 
من خارجها ويصدر »4« قرارات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    المستقبل العراقي/ الغانم

ق�ررت خلية األزمة يف محافظة واس�ط، تعليق العمل 
بنظام الزوجي والفردي لحركة العجالت .

وقال الناطق الرس�مي باسم الخلية سعدون األمري يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه »تم 
تعليق العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة العجالت 

يف واسط اعتباراً من االربعاء واىل اشعارا اخر«.
واضاف، أن »هذا القرار جاء بعد إعادة التقييم لنظام 

الفردي والزوجي يف املحافظة.

    بغداد / المستقبل العراقي

احبطت قوات اللواء 52 يف الحش�د الش�عبي، محاولة 
لفل�ول داعش اإلرهابي الس�تهداف ابراج نقل الطاقة 

الكهربائية يف محافظة صالح الدين.
وقال اعالم الحشد، يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
إنه “استنادا اىل معلومات استخباراتية دقيقة، نفذت 
قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي عملية نوعية تم من 
خاللها تطهري قاطع قرية املفتول شمال رشق قضاء 
آم�ريل بمحافظ�ة صالح الدي�ن ومالحق�ة االرهابيني 
بعدم�ا حاول�وا تخري�ب البن�ى التحتي�ة للمنطق�ة 
واس�تهداف االبراج العمالقة الناقلة للتيار الكهربائي 

من خالل ربط العبوات الناسفة بأعمدتها.”
وأضاف، أن “ابطال اللواء 52 بالحش�د الشعبي كانوا 
لهم باملرصاد حيث تم تفكيك العبوات من قبل هندسة 
الل�واء ومن ثم صيانتها يف الحال من قبل دائرة توزيع 

كهرباء الطوز.

واسط تعلق العمل بنظام 
الزوجي والفردي حلركة 

العجالت

احلشد الشعبي حيبط حماولة 
إرهابية الستهداف أبراج 
الكهرباء يف صالح الدين

    النجف / المستقبل العراقي

ضمن برنامجها امليداني الخاص، تواصل شعبة اآلليات الخدمية 
التابع�ة لقس�م اآلليات يف العتب�ة العلوية املقدس�ة توزيع املياه 
النقي�ة الصالحة لل�رب )RO( عى مختلف املن�ازل يف ضواحي 

مدينة النجف األرشف.
وقال مس�ؤول الش�عبة وس�ام كاظ�م يف ترصيح صحف�ي، إنه 
»ضمن برنامج العمل اليومي امليداني لكوادرنا يف ش�هر رمضان 
املب�ارك وبتوجي�ه من األمان�ة العامة للعتبة املقدس�ة ورئاس�ة 
القس�م تنفذ آلياتنا الخدمية حملة واس�عة لتوزيع مياه الرب 
النقية اىل مناطق سكن ذوي الدخل املحدود بالخصوص ضواحي 
وأرجاء مدينة النجف األرشف القديمة )منطقة الجديدات(، وعدد 

من األحياء السكنية«.
واض�اف أن »للش�عبة نش�اط ملح�وظ يف توزيع املي�اه وتغذية 
أحياء املحافظة بش�كل دوري ، كما لآلليات الخدمية مساهمات 
ع�دة منه�ا رف�د عمليات إطف�اء الحرائ�ق بالتعاون مع ش�عبة 
الدفاع املدني يف قس�م الس�المة املهنية والصحة والبيئة يف العتبة 

املقدسة.

آليات العتبة العلوية تقدم املياه الصاحلة للرشب 
ملختلف مناطق النجف

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة بغداد عن قي�ام مالكاتها يف بلدي�ة مركز الرصافة 
برفع 350 طنا من النفايات كمتوس�ط معدل يومي عن منطقة 
الشورجة التجارية واملنطقة املحيطة بها من خالل جهدها الثقيل 
واآللي�ات الكابس�ة.وأوضحت األمان�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه ان »املنطق�ة املذكورة تعد مركز تس�وق 
تج�اري لعموم العراق وليس فقط للعاصمة وعملية االفراز فيها 
عالي�ة جدا ولذل�ك تعمل الدائ�رة البلدية بنوبات عم�ل متواصلة 
م�ن اجل عدم تراكم النفايات رغ�م تزاحم املنطقة وضيق أزقتها 

وحركة التبضع املستمرة فيها.

    البصرة / المستقبل العراقي

اك�دت رشكة املوان�ئ العراقية، عدم تأثر حرك�ة املالحة البحرية 
واملمر املالحي بحادثة غرق الساحبة الواصلية.

وقال مدير عام الركة الكابتن اثيل عبد عيل سلمان ، أن »حركة 
املالحة البحرية بقناة الس�ويس لم تتأثر بحادث غرق الس�احبة 

الواصلية  يف مدخل نهر ام قرص«.
وأوض�ح أن »تغي�ريا مفاجئا ح�دث باملناخ واضط�راب يف املياه 
االقليمية، ادى اىل اصطدام الساحبة بإحدى البواخر األجنبية عند 

مدخل املمر املالحي يف نهر ام قرص، ما ادى اىل اغراقها«.
واض�اف، ان »وضع الباخرة األجنبية الطافية عى س�طح املياه 
اإلقليمية مس�تقر«، مش�يدا »بجهود فرق االنق�اذ البحري التي 
هرعت اىل نجدة الغريق البحري وانتشال بحارتها العرة ونقلهم 

اىل مستشفى ام قرص.

امانة بغداد: رفع »350« طنًا 
من النفايات يوميا عن الشورجة

املوانئ: حركة املالحة لـم 
تتأثر بحادث غرق الساحبة

الدفاع املدين نعلن باألرقام جمموع 
حوادث حرائق احلقول الزراعية

العمل تشكل جلانًا ملتابعة قرار 
إيقاف مرشوع بسامية السكني

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية الدف�اع املدني، أم�س االربعاء، مجموع ح�وادث الحريق يف 
الحقول الزراعية منذ بدء موس�م الحص�اد املوافق 21/4/2020 لغاية يوم 

أمس.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، انه«خالل هذه 
الفرتة بلغت املس�احات املحرتق�ة )370 ( دونما يف حني تمكنت فرق الدفاع 
املدن�ي من من انق�اذ وابعاد النريان عن )4020( دونم�ا مزروعا بمحصول 

الحنطة والشعري يف عموم املحافظات املنتجة«.
وع�زت املديري�ة الحرائ�ق اىل«التم�اس كهربائ�ي واالهمال برم�ي اعقاب 

السكائر«.
واكدت املديرية ألصحاب الحقول الزراعية، عى«رضورة توفري مس�تلزمات 
و وس�ائل االطف�اء االزمة لغ�رض التعامل م�ع الحرائق م�ن الوهلة األوىل 
الندالعه�ا وتجنب االهمال مع رسعة االتصال بهاتف س�يطرة الدفاع املدني 

)115(املجاني من جميع الشبكات  يف حاالت الطوارئ«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ش�كلْت دائ�رة التقاع�د والضم�ان 
اىل  التابع�ة  للعم�ال  االجتماع�ي 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
بالتع�اون  لج�ان  ث�الث  االربع�اء، 
مع االتح�اد العام لنقاب�ات العمال 
ملتابعة قرار مجلس الوزراء بايقاف 

العمل بمروع بسماية السكني.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة التقاع�د 
والضمان االجتماعي للعمال وكالة 
رائ�د جب�ار باه�ض ان�ه »عقدن�ا 
اجتماعا م�ع ممثيل االتح�اد العام 
لنقاب�ات العم�ال وعض�و املكت�ب 
التنفي�ذي للنقاب�ة ملناقش�ة ق�رار 

ال�وزراء  ملجل�س  العام�ة  االمان�ة 
الخ�اص بايقاف العم�ل يف مروع 
بسماية الس�كني الذي نفذ من قبل 
رشكة هنوا الكورية والذي س�يؤدي 
اىل ترسيح نح�و 800 عامل عراقي 

مضمون«.
واوعز باهض »بتشكيل ثالث لجان 
مش�رتكة مع االتحاد العام لنقابات 
العم�ال ملتابع�ة املوض�وع، موجها 
برضورة التقيص عن انباء الترسيح 
ه�ذه »، الفتا اىل ان »قانون التقاعد 
للعم�ال  االجتماع�ي  والضم�ان 
يتضم�ن ع�دم الس�ماح بترسي�ح 
اي عام�ل اال بموافق�ة وزير العمل 

والشؤون االجتماعية.

الصحة حتذر من التجمعات وتذكر املخالفني بـ »عقوبات جزائية«
    بغداد / المستقبل العراقي

وقال وزير الصح�ة والبيئة جعفر 
صادق عالوي يف بيان نقله املتحدث 
الرس�مي للوزارة سيف البدر تلقته 
»املستقبل العراقي«، انه »يف الوقت 
ال�ذي تهيب في�ه ال�وزارة بجميع 
املواطنني ملمارسة دورهم اإليجابي 
بكاف�ة  الصح�ة  وزارة  دع�م  يف 
لها  الساندة  تش�كيالتها والجهات 
يف التصدي النتشار فريوس كورونا 
املس�تجد واحتواءه والحفاظ عى 
صح�ة وس�المة جمي�ع املواطنني 
الجمي�ع  نذك�ر  ان  ن�ود  فانن�ا 
باملس�ؤولية الجزائي�ة ع�ن انتهاك 
القرارات الصادرة ع�ن لجنة األمر 
الديوان�ي رقم )55( لس�نة 2020 
وعى رأسها منع التجمعات بكافة 
اشكالها بما يف ذلك مجالس العزاء 

واألفراح واملناسبات والوالئم«.
وبني ان »امل�ادة )3٦8( من قانون 

العقوبات رقم )111( لسنة 1٩٦٩ 
املع�دل وتح�ت عن�وان )الجرائ�م 
امل�رضة بالصح�ة العام�ة( نّصت 
عى »يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد 

ع�ى ثالث س�نوات كل م�ن ارتكب 
عمًدا فع�اًل من ش�انه نر مرض 
خطري مرض بحياة األفراد فإذا نشأ 
عن الفعل موت إنس�ان او إصابته 

بعاه�ة مس�تديمة عوق�ب الفاعل 
بالعقوبة املق�ررة لجريمة الرضب 
املف�ي إىل املوت او جريمة العاهة 

املستديمة«.
»إقام�ة  ان  اىل  الب�در  وأش�ار 
التجمعات يف هذه الظروف تنطبق 
عليه اح�كام املادة القانونية أعاله 
تج�اوز  بالجمي�ع  نهي�ب  فانن�ا 
إقامة اية تجمع�ات يف هذه الفرتة 
العصيبة من اجل سالمة العراقيني 

والعراق«.
ولف�ت اىل ان�ه »ولغ�رض التصدي 
الفع�ال له�ذه الظواه�ر الس�لبية 
فانن�ا نهي�ب ب�كل الجه�ات ذات 
العالق�ة باملوض�وع ب�دءا ب�وزارة 
الداخلية ووزارة الصحة واملواطنني 
الجه�ات  مراجع�ة  املترضري�ن 
الدع�اوى  لتحري�ك  التحقيقي�ة 
ض�د من انته�ك س�المة العراقيني 
بمخالفت�ه للتعليمات الصادرة من 

الجهات املختصة.

وزير النقل يوعز بتكريم الطواقم الناجية 
من حادثة غرق الساحبة الصاحلية

    بغداد / المستقبل العراقي

اوعز وزير النقل عبد الله لعيبي ، بتكريم جميع الطواقم الناجية 
من حادثة الس�احبة الصالحية التي غرقت جراء عاصفة ترابية 

أثناء عملها يف مياه ام قرص .
وق�ال لعيبي يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، 
إن »عملي�ة االنقاذ كان�ت من قبل وحداتن�ا البحرية يف ام قرص  
والساحبات املتواجدة يف املنطقة كساحبة  كركوك - الواصلية - 
س�امراء- الداودية - الشيماء - زوارق االنقاذ - وخفر السواحل 

البحري«.
وأوضح، أن »العملية اسفرت عن إنقاذ جميع الطاقم وتم نقلهم 
للمستش�فى واجراء الفحوص�ات الالزمة للتاكد من س�المتهم 

واالطمئنان عى صحتهم«.
يذكر ان الس�احبة الصالحية كانت متوجهة أليصال ربان املرفأ 
يف تمام الس�اعة  10:30 مس�اء يوم أمس لتنفي�ذ عملية أدخال  
الباخرة  داڤني املحملة بالحاويات لغرض االرس�اء إىل الرصيف 

الت�ي تعرضت إىل رياح قوية وصلت رسعتها إىل 80 ميل اي اكثر 
من 100كم بالساعة  سببت انعدام الرؤية إىل درجة صفر بسبب 

العاصفة الرتابية مما ادى اىل ترسب املياه إىل سطح الساحبة .

    بغداد / المستقبل العراقي

العام�ة لتصنيع  اعلن�ت الرك�ة 
ع�ن  التج�ارة  وزارة  يف  الحب�وب 
اصدارها توجيهات مشددة لجميع 
اإلنتاجي�ة  ومواقعه�ا  مقراته�ا 
العامل�ة  املطاح�ن  اىل  اضاف�ة 
باج�راءات  الص�ارم  بااللت�زام 
وتوصي�ات  الصحي�ة  الس�المة 
خلية االزم�ة ولجنة االمر الديواني 
)55( الخاص�ة بمكافح�ة جائحة 

كورونا.
اك�د ذلك مدير عام الرك�ة رياض فاخر 
الهاش�مي واضاف ان رشكته تعري أهمية 
ك�رى لهذا املوض�وع كونها ع�ى تماس 
مب�ارش باحتياجات املواطن�ني وان صلب 
عملها يتعلق بقوته اليومي اال وهو توفري 
مادة الطحني التي تعد مادة سرتاتيجية يف 

هذا الظرف الحساس.
وعن انس�يابية التجهيز اوضح الهاشمي 
ان رشكت�ه انجزت توزي�ع الحصة الثالثة 
من الطحني املخصص للبطاقة التموينية 
وتق�وم الف�رق الرقابي�ة ب�االرشاف عى 
اعمال تعفري املطاح�ن حاليا بعد جردها 
استعدادا للروع بانتاج وتوزيع الحصة 

الرابعة .

التجارة تشدد اجراءاهتا بتعفري وتعقيم مقرات عملها 
ومواقعها اإلنتاجية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ْت وزارة االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات العام�ة، حاجتها اىل تخصيص م�ايل للبدء 
باجراءات فرز وتوزيع االرايض داخل التصميم االساس للمدن.

واوضح مدير عام البلديات العامة يف الوزارة عيل حس�ني عبد االمري يف ترصيح صحفي، 
أّن »املديرية رفعت طلبا رس�ميا اىل وزارة التخطيط من اجل رصف مبالغ مالية لتغطية 
نفق�ات ف�رز وتخصي�ص االرايض اىل الرائح املس�تحقة م�ن املتقدمني ع�ى املادة 70 
لس�نة 201٩ الخاصة بتوزيع االرايض داخل التصميم االساس للمدن التي تشمل جميع 

الرائح«.
واش�ار اىل ان »عدد املتقدمني تج�اوز املليونني بموجب اس�تمارة الكرتونية بمدة تقديم 
اس�تمرت 3 اش�هر«، منوها ب�ان »املديرية بحاجة اىل مبالغ مالية م�ن اجل تنفيذ خطة 

التوزيع ملن تمت املوافقة عليهم.

    بغداد/ المستقبل العراقي

نفت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
تحدث�ت  الت�ي  األنب�اء  األربع�اء،  ام�س 
ع�ن اج�راء االمتحان�ات النهائي�ة لطلبة 
الدراس�ات العلي�ا يف الجامع�ات العراقية، 
مشرية إىل اجراء امتحانات الكورس األول 

يف بعض الجامعات.
وق�ال املتح�دث الرس�مي لل�وزارة عدنان 
العربي يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
إن »الوزارة خ�الل اجتماع هيئة الرأي، قد 
خولت بعض الجامعات التي لم يجر فيها 

امتحانات الكورس األول لطلبة الدراسات 
العليا، بإجرائها خالل األيام املقبلة«.

وأوضح، أن »وزارة التعليم أعطت صالحية 
ملجالس الجامعات والكليات تحديد موعد 
االمتحان�ات الك�ورس األول حرص�ا عى 
مستقبل الطلبة واجتيازهم للعام الدرايس 
الحايل بنج�اح ودون معوقات تحول دون 

اكمال مسريتهم الدراسية«.
ودع�ا العربي وس�ائل االع�الم إىل »توخي 
ال�وزارة  اخب�ار  م�ع  التعام�ل  يف  الدق�ة 
والتعاط�ي مع االنب�اء والبيانات الصادرة 

عن املوقع الرسمي للوزارة حرصاً.

اإلعامر واالسكان: توزيع األرايض 
بانتظار التخصيصات املالية

التعليم تنفي اجراء االمتحانات النهائية لطلبة 
الدراسات العليا يف اجلامعات
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»صيف غري عادي« لكامل اجلعفري... تسجيالت تصنع سينام
نديم جرجوره 

ألّن مجه�والً ُيحّط�م زجاج س�يارته 
دائم�اً، يض�ع األب كام�را مراقب�ة 
ُيس�لّطها عىل س�يارته املركونة أمام 
مبن�ى املن�زل العائ�ّي، كي يكش�ف 
الفاع�ل. يح�دث ه�ذا ع�ام 2006. 
اليوم األكثر تس�جيالً لحركة الشارع 
س�يكون األربعاء، 19 يوليو/ تموز، 
ذاك العام. هناك أي�ام أخرى وأوقات 
أخ�رى، لكنه�ا قليل�ة الظه�ور عىل 
الشاش�ة. التس�جيالت تذك�ر ه�ذا، 
وبعضها غر موثٍِّق تاريخه أصالً، أو 

هكذا يظهر أمام عينّي املُشاِهد.
ه�ذا منطل�ٌق درام�ي ل�«صيف غر 
عادي« )2020(، جديد الفلس�طيني 
كمال الجعفري، املُش�ارك يف »عرض 
 Burning برنام�ج  يف  أول«،  عامل�ي 
Lights � املسابقة الدولية، يف الدورة 
ال�51 )17 إبريل/ نيسان � 2 مايو/ 
أيار 2020( ملهرجان الفيلم الوثائقي 
 Visions( يف س�ويرسا »رؤى الواق�ع
افرتاضي�ًا  املُقام�ة   ،»)Du Reel
)عرض األفالم عرب املوقع اإللكرتوني 
للمهرج�ان(. منطل�ٌق درام�ي لفيلم 
بتوليف تس�جيالت  توثيق�ي يكتفي 
يعثر عليه�ا املخرج يف الفناء الخلفي 
للمن�زل العائي، بعد وف�اة األب ذات 
يوم من أيام عام 2015: »لم ُيش�اِهد 
اللقط�اَت أح�ٌد آخ�ر غ�ره«، يكتب 
الجعفري يف »جينريك« النهاية، الذي 
ُيهدي فيه الفيلم إىل ذكرى والده عبد 
السينمائي معروٌف  الجليل. االختبار 
عديدي�ن:  س�ينمائيني  تج�ارب  يف 
كيفية تحويل لقطات مسّجلة قديماً 
لقط�ات  اإلنت�اج.  حدي�ث  فيل�م  إىل 
بعضه�ا مع�روٌف، ألّنه مبث�وٌث عىل 
شاش�ات تلفزيوني�ة. بعضها اآلخر 
مجه�وٌل، لبقائ�ه طوي�اًل يف »مكاٍن 
ما« ك�«إقامة جربية«، بانتظار قراٍر 
يعف�و عنه، أو العث�ور عليه. تجارب 
ت�ي ب�أّن الفيل�م الوثائقي يش�هد 
تب�ّدالت يف نم�ط اش�تغاله، تمنح�ه 
فرصاً مختلفة لكشف قدراته الفنية 
والجمالي�ة والبرصي�ة ع�ىل إح�داِث 
تغير جذري يف مقاربته الس�ينمائية 

حكايات ومس�ائل وتفاصيل. الذاتّي 
ح�ارٌض أحيان�اً، لكن حض�وره غر 
ُمكتمل من دون انفتاح عىل حكايات 
أخ�رى، فُيصب�ح الذات�ّي مدخ�اًل إىل 

عوالم وانفعاالت وذاكرة.
: فُمقابل وفرة املواد  االختبار صع�بٌ
األرش�يفية، الت�ي يس�هل الحص�ول 
عليها بعد س�نني عىل أحداثها، هناك 
كيفية جعله�ا فيلماً متكامالً، يرتكز 
ع�ىل عن�ارصه املطلوبة، ويس�تعني 
بعبقرية التولي�ف ليبدو كأّنه ُمصّور 
س�رغي  األوكران�ّي  هن�ا«.  »اآلن 
لوزنيتسا والربيطاني آسيف كاباديا 
أبرز العاملني يف هذا املجال: البحث يف 
األرش�يف عن مواٍد ُمصّورة، وانتقاء 
املناِس�ب للمرشوع املن�وي تنفيذه، 
وتس�ليم اللقطات املُختارة إىل املولِّف 
بإرشاف املخرج، وصناعة فيلٍم ُيتيح 
للمواد األرش�يفية املخت�ارة أن تروي 
الحكاية املطلوبة. لوزنيتس�ا متوّغل 
يف التاري�خ والذاك�رة الس�وفييتيني. 
آخ�ر اختبارات�ه، »جن�ازة رس�مية« 
)2019(، يس�تند إىل أرش�يٍف ضخم، 
ُمس�ّجل صورة وصوتاً، يتناول األيام 

ال��4 التالي�ة لوفاة جوزف س�تالني 
م�ارس/   5 يف   ،)1953  �  1878(
آذار. كابادي�ا ذاه�ٌب إىل مش�اهر يف 
الفن والرياضة، محّققاً 3 وثائقيات 
ُتعت�رب األجم�ل واألفض�ل يف صناعة 
الس�ينما الوثائقي�ة، واألهّم يف ِس�َر 
ش�خصياتها: »س�يّنا« )2010( عن 
بط�ل فورم�وال 1 الربازي�ي إيرت�ون 
س�يّنا، و«آِم�ي« )2015( عن املغنية 
الربيطانية آمي واينهاوس، و«دييغو 
مارادون�ا« )2019( ع�ن الع�ب كرة 
يف  املحتف�ظ  األرجنتين�ي،  الق�دم 
أرش�يفه بمئات الس�اعات املُصّورة، 
التي يختار السينمائي بعضها إلعادة 
كتاب�ٍة بالُصور لفصٍل من الس�رتني 
الحياتي�ة واملهني�ة ملارادونا، يف فرتة 

انتسابه إىل »نادي نابويل«.
»صيف غر ع�ادي« أكث�ر حميمية. 
هن�اك أٌب يري�د معرف�ة م�ن ُيحّطم 
زجاج س�يارته. هناك اب�ٌن يعثر عىل 
التس�جيالت بعد 9 أع�وام عىل تاريخ 
التصوي�ر، فراها مادة لصناعة فيلٍم 
يم�زج التوثي�ق بالتس�جيل، ل�روي 
حكاية ويكش�ف ذاكرة. هناك أناٌس 

يم�ّرون أم�ام الكام�را غ�ر املرئية 
لهم، وه�م جران وأق�ارب ومعارف 
وآخرين، وكّل واح�د منهم له مكانه 
يف »فيل�م« الوال�د )كام�را املراقبة(. 
هن�اك ذكرى لق�اء األب باألم، ويشء 
من م�اٍض جمي�ل وألي�م، وتفاصيل 
صغرة عن عالقة السينمائي باملكان 
ومعناه. يف خلفية هذا، هناك شجرة 
ت�ني، وعالق�ة حميمة بني عاش�قني 
ُيصبحان والدّي املخرج، قبل س�طوة 
املحتّل اإلرسائيي عىل أش�ياء كثرة، 
ُمقتلعاً الشجرة، ظّناً منه أّن اقتالعها 

ُيسَتكَمل باقتالع ذاكرة وحكايات.
ُيحافظ كمال الجعفري عىل األرشطة 
والتس�جيالت كما هي، مع أّن بعض 
التس�جيل رديء وُص�َور بع�ض آخر 
عديدي�ن  أن�اٍس  ومعال�م  مهت�زّة، 
ُمصّوري�ن فيها غر واضح�ة. لكن، 
هناك ما يوحي بأّن التصوير ُمرّكب، 
ب�دالً م�ن أن يك�ون أرش�يفياً بحتاً، 
كأّن الجعفري يريد إثارة شعوٍر بأّنه 
يخ�رج أحياناً م�ن غرف�ة توليف إىل 
ُمتخّيل س�ينمائي، يري�ده جزءاً من 
رسد الحكاية. رغم هذا اإليحاء، وإْن 

يحتم�ل جمالي�ة االلتب�اس البرصي 
البديع بني املُس�ّجل والسينما، تبقى 
الفيل�م  يف  املس�تخدمة  التس�جيالت 
قديم�ة، غ�ر ممس�وس به�ا، وإْن 
»يظه�ر« تالع�ٌب فن�ي � تقن�ي ما، 
فبه�دف إث�ارة املُش�اِهد، ودفع�ه إىل 
مزي�د من التوّرط يف ثالثية الصورة � 
الجاني/ الفاع�ل � الذاكرة. واإليحاء 
جمي�ٌل، فف�ي نهاي�ة »صي�ف غ�ر 
ع�ادي«، ي�روي الجعف�ري بكلمات 
مكتوبة نّص�اً رسدياً يوضح أش�ياء 
لة.  مخفّية يف الحكاية املُصّورة/ املُسجَّ
والكلمات مكتوبة بخطٍّ يستعيد زمن 
األفالم األجنبية القديمة، خصوصاً أن 
االحتفاظ بتسجيالت رديئة جزٌء من 
تلك اللعب�ة الس�ينمائية، التي تمنح 
ُمش�اهدها متع�ة وتس�لية، يف رحلة 
العودة إىل امل�ايض، عرب ُصَور تقف يف 
لحظة ومكان يتوّسطان معاً املسافة 
الفلسطينية بني مايض األهل وراهن 
املخرج. جمالي�ة »صيف غر عادي« 
منبثقة م�ن توليف )كمال الجعفري 
وس�ايبوم كيم( التسجيالت يف سياق 
رسدّي ُيحاف�ظ عىل مكان�ه )كامرا 

املراقب�ة ثابتة يف موضعه�ا، رغم أّن 
ُصوراً عديدة فيها تبدو كأّن عدستها 
تتح�رّك بني لقط�ات قريب�ة وأخرى 
واس�عة( وزمانه )يوٌم واحد بش�كٍل 
أسايّس، مع انتقاالت قليلة إىل أوقاٍت 
أخرى، قريب�ة من التاريخ نفس�ه(. 
إضافة تعلي�ق صوتّي )دارين دبيس( 
ُيعرِّف بشخصيات، ويقول انفعاالت، 
ويب�وح بيء م�ن عاطف�ة وذاكرة، 
وُيرتجم مش�اعر وتفاصي�ل، ُتضاف 
إليه�ا أغنيات عربي�ة وأجنبية، منها 
ل�وردة )»آه ل�و قابلت�ك م�ن زمان« 
و«حكايت�ي م�ع الزم�ان«(، ومنه�ا 
لفاي�زة أحم�د )أحّب�ه كث�راً( ولعبد 

الحليم حافظ )حبيبي الغايل(.
لوف�رة  امت�داٌد  الصوت�ي  التعلي�ق 
اللقطات/ التس�جيالت، واكتماٌل بها 
ومعه�ا يف ُمنجز برصّي، يحافظ عىل 
خصوصيت�ه العائلي�ة، وينفتح عىل 
يشء م�ن يومي�ات أن�اٍس وتفاصيل 
كم�ال  يكتف�ي  وإْن  س�لوكهم، 
الجعفري بما تمنحه له التس�جيالت 
لكشف بعض ذاك الس�لوك واملظهر: 
حركة الفرد يف سره عىل القدمني أو 

يف ركوبه دراجة هوائية، كيفية مي 
أحدهم يف الش�ارع أو بني الس�يارات 
العاب�رة أو الواقفة، لق�اءات رسيعة 
بالس�يارات  عالق�ة  َمع�ارف،  م�ع 
املركون�ة أمام الكامرا. هناك نس�اء 
وأوالد وعجائ�ز وش�باب يظه�رون، 
وبعضه�م أقارب للمخ�رج )الوالدان 
مث�اًل(. وهن�اك تس�اؤالت تم�ّر بني 
حني وآخ�ر: أهذا ه�و ُمحّطم زجاج 

السيارة، أم ال؟
م�ن رغبٍة يف اكتش�اف الفاعل، يوثِّق 
لحظ�ات  الجعف�ري  الجلي�ل  عب�د 
م�ن تاري�خ وذاك�رة، ُيحّوله�ا كمال 
الجعف�ري إىل فيل�ٍم ي�روي تفاصيل 
وهوامش تصنع ُصوراً عن أناٍس وبلٍد 
واجتماع. أما الفاع�ل، فلعلّه الصبّي 
األخ�ر الذي يظهر قب�ل لحظاٍت من 
نهاي�ة »صي�ف غ�ر ع�ادي«. لكن، 
هل معرفة الفاع�ل مهّمة؟ لن ُيقدِّم 
الفيل�م جواب�اً، فاأله�ّم كام�ٌن يف أّن 
تس�جيالت عادي�ة ُتصب�ح، باملتخّيل 
الوثائقي، فيلماً  السينمائي للمخرج 
وارتب�اكات  بح�بٍّ  ونابض�اً  حيوي�اً 

ومسالك وخربيات وتساؤالت.

»احلضور«.. والرتدد العايل للطاقة الشخصية

سحر عساف.. وسط احلظر دروس املرسح »أونالين«

مقاطع من موت الطبيعة
نوف الموسى 

انش�غل املؤلف مايكل براون ملدة 10 سنوات، 
بحسب ما ذكره يف كتاب »الحضور«، بمهمة 
التأقلم مع نفس�ه وشفائه من حالة عصبية 
مؤملة حادة، تعرف باس�م متالزمة هورتون، 
بعد أن أخربه كبار جراحي األعصاب بجنوب 
أفريقي�ا أن الحال�ة التي يمر فيه�ا ليس لها 
س�بب أو عالج، بح�ث من خاللها ع�ن بدائل 
عالجي�ة ال حرص له�ا، لم تعطه أي�ة نتيجة، 
مواجه�اً احتم�ال أن�ه ربما ال يوج�د يشء أو 
شخص »خارجي«، يملك أن يخفف معاناته، 
وأثناء رشوعه يف املعالجة النفس�ية، وتجربة 
والذهني�ة  البدني�ة  األس�اليب  م�ن  العدي�د 
والش�عورية، اكتش�ف أنه عندما حافظ عىل 
م�ا أطلق عليه وقتها ب� »الرتدد العايل للطاقة 

الش�خصية«، تمك�ن م�ن تقليل ش�دة األلم، 
وكانت بحس�ب تعبره، الهمسة األوىل إلدراك 
اللحظ�ة الحالي�ة. ومن�ه ب�دأ ماي�كل تأمله 
البحث�ي لتصمي�م آليات تجعلن�ا قادرين عىل 
إدراك اللحظ�ة الحالي�ة، ونس�تطيع جميعنا 
القيام بها وتجربتها، »طريق يمكن أن يتبعه 
أي فرد، بغض النظر عن ظروفه«، وبذلك فإن 
أحد األسئلة التي طرحها مايكل براون: »كيف 
يمكن تحقيق إدراك اللحظة الحالية من خالل 
العم�ل الداخ�ي أساس�اً، بدالً م�ن االضطرار 
لالعتم�اد عىل الظ�روف واملؤث�رات واألدوات 
واملراس�م والطقوس واملناس�ك الخارجية؟«، 
وتوصل إىل أن أول مفتاح لتحقيق األمر يكمن 
من خالل ممارس�ة »التنفس الواعي«، »وهو 
ممارسة التنفس املتعمد دون االنتظار طويالً 
بني الش�هيق والزفر، وبمعن�ى آخر ال يوجد 

فج�وات ب�ال تنفس ب�ني عملي�ات التنفس«. 
ويطلع مايكل القارئ عىل أن التنفس الواعي، 
س�اهم بتخفيف حدة آالمه الجس�دية وألول 
مرة بعد س�نوات عديدة من التجارب البحثية 
للعالج�ات البديل�ة.  وف�رس ماي�كل ب�راون 
كيف أن الب�رش أثبتوا الق�درة البدنية الهائلة 
ع�ىل التكي�ف مع البيئ�ة، إىل جان�ب القدرات 
العقلية الفائق�ة التي أصبحت لدينا يف القرن 
األخر، إال أننا وبكل أسف لم نحقق »الكفاءة 
العاطفية«، ويشهد بذلك، كما لفت يف كتابه، 
حال�ة العالم املض�������طرب�ة الذي أصبح 
س�احة للعب بني م�ن ي��عانون ع�دم النمو 
العاطفي، ومنها يؤكد أن عملية الحضور هي 
يف األساس »رحلة الكتس�اب النمو العاطفي 
من خالل تنشيط الوعي بحضورنا املادي مع 

الصفاء الذهني«.

يواصل برنامج »الصدى« عىل إنستغرام الذي 
تقيمه أكاديمية لوياك، استضافة العديد من 
الش�خصيات العربية امللهم�ة، وحلت املمثلة 
واملخرجة اللبنانية س�حر عساف ضيفة عىل 
رئيسة مجلس إدارة »لوياك« فارعة السقاف، 
التي حاورتها يف ملفات كثرة تتعلق باملرسح 

والفن واإلبداع.
يف البداي�ة عرف�ت الس�قاف ضيفته�ا بأنها 
فنان�ة تعلم امل�رسح يف ال��AUB، كما كانت 
املدير الع�ام للوياك لبن�ان، ووصلت أعمالها 
املرسحية إىل العاملية، حيث عرضت يف أوروبا 
وأمركا، إضافة إىل تأسيسها مخترب مخرجني 

حول البحر األبيض املتوسط.
وعن كيفية قضاء فرتة الحجر الصحي قالت 
س�حر إنه�ا حاليا يف بي�ت والده�ا يف الجبل، 
حيث نش�أت مع زوجه�ا وأوالدها، إذ تنتمي 
إىل ضيع�ة جبلي�ة، مش�رة إىل أنه�ا بحك�م 
ه�ذه البيئ�ة لم يك�ن هناك دع�م للتوجه إىل 
املرسح، لكن الحلم داعبها يف املرحلة الثانوية 
فكان�ت تقرأ القص�ص لقتل الوق�ت وتؤدي 
بعض املش�اهد. وقالت إن تقمص ومعايشة 

شخصية أخرى تحقق لذة فظيعة.
الصحاف�ة  يف  اش�تغالها  إىل  أش�ارت  كم�ا 
والنش�اط االجتماع�ي، وأنها ظلت س�نوات 
تعم�ل بامل�رسح م�ن دون أج�ر، إضاف�ة إىل 
دراس�ة املاجس�تر وحصوله�ا ع�ىل منح�ة 
للدراس�ة يف أم�ركا، وم�ن بعده�ا عملت يف 
الجامع�ة األمركي�ة، ويف ظ�ل الحجر تعطي 

دروسها أونالين.
وأوضح�ت عس�اف أنه�ا مث�ل غره�ا ل�م 

تك�ن مس�تعدة لألح�داث الحالي�ة، وللعمل 
»أونالي�ن«، رغم صعوبة ذل�ك يف مجال عمّي 

مثل املرسح.
ورغ�م أنها ت�درس وتمثل باللغت�ني العربية 
واإلنكليزية لكنها قال�ت إنها تفضل التمثيل 
بلغتها األم. وتطرقت إىل تعاونها مع »لوياك- 
لبن�ان«، وتقديمه�ا لجلس�ات مرسحية عىل 
طريق�ة actioning technique، واعتربته�ا 
»أونالي�ن«،  وتناس�ب  الط�رق  أس�هل  م�ن 

وتعتمد عىل دراس�ة األجواء النفس�ية للعمل 
والش�خصية. وقال�ت إن »مخت�رب مخرجني 
حول البحر األبيض املتوسط« الذي انطلق يف 
بروت عام 2019، كان من املفرتض أن يعقد 
دورت�ه الثاني�ة يف برش�لونة، لك�ن الظروف 

حالت دون تنفيذها وستكون عرب اإلنرتنت.
كم�ا أش�ارت إىل نقل فك�رة املخت�رب إىل دول 
حي�ث  املتوس�ط،  األبي�ض  البح�ر  ح�وض 
أقيم�ت دورة يف لبنان بمش�اركة 17 مخرجا 

ومخرج�ة، موضحة أنه يقام ملدة عرشة أيام 
مجانا عىل أن يتحمل املشارك تكاليف السفر 
واإلقامة، لعدم وجود تمويل، ويقدم املشارك 
األبلكيش�ن الخاص به للعرض عىل لجنة من 

خمسة أشخاص واختيار أفضل املتقدمني.
وذكرت أن املخترب أنشئ عام 2019 بدعم من 
الدراماتورج األمركية، آن كاتنيو، مؤسس�ة 
مخت�رب املخرج�ني يف »لينكول�ن س�نرت« يف 
نيوي�ورك، والتي تعرفت م�ن خالله عىل 74 
مخرجا ومخرجة من 36 بلدا جمعهم التدريب 
ثالث�ة أس�ابيع، وكان م�ن بينه�م املخرج�ة 
الربيطانية »ريتش�ل فالنتاينز سمس«، التي 

تتعاون معها حالياً يف مرسحية »هاملت«.
وعما إذا كان�ت حاولت الحص�ول عىل دعم، 
قالت عس�اف إنها لم تحاول إىل اآلن، وإن ما 
يش�غلها أكثر نجاح املخترب ورعاية املبدعني 

واالستفادة من ثقافة التطوع.
وعرض�ت الس�قاف ع�ىل ضيفته�ا أن تقوم 
أكاديمية البا يف الكويت باس�تضافة املخترب، 
فرحب�ت بالفك�رة ووع�دت بعرضه�ا ع�ىل 
اللجن�ة التنفيذي�ة للمخت�رب باعتباره�ا ق�د 
تكون انطالقة خليجية. وعن األشياء الثالثة 
التي تنوي تغيرها عقب الحجر، قالت سحر 
إنها ستعيد النظر يف س�اعات العمل وتحقق 
الت�وازن بني الع�ام والخاص. كم�ا دعت إىل 
الحفاظ عىل البيئة مثلما كان يفعل األجداد.

ويف الختام أكدت عس�اف ع�ىل أهمية الدراما 
يف حياتن�ا، وقال�ت إنه�ا لن تنق�رض يف ظل 
م�ن  امل�رسح  يختف�ي  ول�ن  التكنولوجي�ا 

الوجود.

كارولين ميرتشانت 
ترجمة: كريم جيمس أبو زيد

كان العال�م ال�ذي فقدن�اه عضوي�اً. من�ذ 
األص�ول الغامضة لجنس�نا، عاش البرش يف 
عالقة عضوي�ة يومية وفورية م�ع النظام 
الطبيعي لُقْوتهم. يف عام 1500، كان التفاعل 
اليوم�ي م�ع الطبيع�ة ال ي�زال معم�والً به 
ملعظم األوروبيني - كما كان الحال بالنسبة 
للش�عوب األخ�رى - من خ�الل املجتمعات 
العضوية املتعاونة املرتابطة. وبالتايل، ليس 
من املس�تغرب أن�ه بالنس�بة لألوروبيني يف 
الق�رن الس�ادس ع�رش، كانت االس�تعارة 
الجذري�ة التي تجم�ع بني ال�ذات واملجتمع 
والكون كائناً حّياً. كإس�قاط للطريقة التي 
عاش به�ا الن�اس الحي�اة اليومي�ة، أكدت 
النظري�ة العضوي�ة عىل الرتاب�ط بني أجزاء 
جس�م اإلنس�ان، وتبعي�ة الف�رد لألغراض 
والدول�ة،  واملجتم�ع  األرسة  يف  املجتمعي�ة 
والحياة الحيوي�ة التي تتخلل الكون وصوالً 

إىل أصغر حصاة.
كان�ت لفك�رة الطبيعة ككائن حي س�وابق 
فلس�فية يف أنظم�ة الفكر القديم�ة، والتي 
شكلت اختالفاتها اإلطار األيديولوجي الذي 
ساد يف القرن السادس عرش. ومع ذلك كانت 
االس�تعارة العضوي�ة مرنة للغاي�ة وقابلة 
للتكيف مع السياقات املختلفة، بناء عىل ما 
جرى تأكيده من بني االفرتاضات السابقة.

كان ثمة مجموعة من االحتماالت الفلسفية 
والسياس�ية، والتي يمكن تصنيفها جميعاً 

تحت العنوان العام: العضوية.
■ ■ ■

وفقاً للنظرية العضوي�ة تتماهى الطبيعة، 
وخاصة األرض، مع األم الحاضنة أو الراعية: 
األنثى الطيبة اللطيفة التي وفرت احتياجات 
البرشي�ة يف الكون املنظ�م واملخطط. ولكن 
هن�اك ص�ورة أخ�رى ومعارض�ة للطبيعة 
كأنثى كانت س�ائدة أيض�اً: الطبيعة الربية 
الت�ي ال يمكن الس�يطرة عليها والتي يمكن 
والجف�اف  والعواص�ف  بالعن�ف  تأت�ي  أن 

والفوىض العامة.
كلتا الصورتني ج�رت مماثلتها مع الجنس 
لتص�ورات  إس�قاطات  وش�كلت  األنث�وي 
اإلنسان عىل العالم الخارجي. كانت استعارة 
األرض كأم حاضنة وراعية تختفي تدريجياً 
كص�ورة مهيمن�ة، بينم�ا رشع�ت الث�ورة 
العلمي�ة يف مكننة وعقلنة الرؤي�ة الكونية. 
كاضط�راب  الطبيع�ة  الثاني�ة،  الص�ورة 
وفوىض، دعت إىل فكرة حديثة كان لها تأثر 
كبر، وهي السيطرة عىل الطبيعة. أصبحت 
املكنن�ة  فك�رة  أي  الجديدت�ان،  الفكرت�ان 

وفك�رة الس�يطرة والهيمنة ع�ىل الطبيعة، 
مفاهي�م أساس�ية للعالم الحدي�ث. وجرت 
هة  عملي�ة تقويض تدريجي�ة للعقلية املُوجَّ
عضوياً والت�ي لعبت فيها املب�ادُئ األنثويُة 
هة  دوراً مهم�اً، واس�ُتْبِدلْت بالعقلي�ة املوجَّ
ميكانيكياً والتي قضت عىل املبادئ األنثوية 
أو اس�تخدمتها بطريقة استغاللية. وبينما 
أصبح�ت الثقاف�ة الغربية ممكننة بش�كل 
متزايد خالل القرن السابع عرش، فقد جرى 
إخض�اع وقهر األرض األُنثوية وروح األرض 
الِبْكر بواس�طة اآلل�ة. كان التغير يف صور 
السيطرة مرتبطاً بش�كل مبارش بالتغّرات 
يف املواقف والسلوك البرشي نحو األرض. ويف 
حني يمكن النظر إىل صورة األرض الحاضنة 
والراعي�ة ع�ىل أنه�ا قيد ثق�ايف يقّي�د أنواع 
األنش�طة البرشية املس�موح بها اجتماعياً 
ومعنوي�اً يف م�ا يخص األرض؛ ف�إن الصور 
الجدي�دة للس�يطرة والهيمنة كان�ت تعمل 
بمثابة غط�اء ثقايف لتعرية الطبيعة. احتاج 
املجتم�ع إىل ه�ذه الص�ور الجدي�دة بينم�ا 
ه�و يواصل عملياته الصناعي�ة والتجارية، 
التي كان�ت تقوم عىل أنش�طة ُتغّر األرض 
بش�كٍل مب�ارش، مث�ل التعدي�ن، وترصيف 
املياه، وإزالة الغابات، وإزالة األحراج )نبش 
جذوع الش�جر لتطه�ر الحق�ول لزراعة(. 
استخدمت هذه األنش�طة الجديدة تقنيات 
جديدة كاملضخ�ات، والرافعات، واملطاحن، 

والقائمة تطول.
■ ■ ■

ل�م تح�دث ه�ذه التغي�رات التكنولوجي�ة 
والتجارية برسعة، وإنم�ا تطّورت تدريجياً 
خالل العصور القديمة والعصور الوسطى، 

كما حدث مع التدهور البيئي املصاحب.
واليوناني�ة  املتوس�طية  الحض�ارة  قام�ت 
املبك�رة باس�تخراج الحج�ارة واملعادن من 
الجبال ببطء عىل مدى قرون عديدة، وغّرت 
املناظ�ر الطبيعية والغابات، وقامت بالرعي 
الجائ�ر يف التالل. ومع ذلك كان�ت التقنيات 
بدائي�ة إىل حد م�ا، واعترب الناس أنفس�هم 
أجزاء من كون متناٍه، حيث س�ادت أشكال 
عدي�دة من روحاني�ة الطبيع�ة واملخلوقات 
وعب�ادة الخصوب�ة الت�ي تعت�رب الطبيع�ة 
كيان�اً مقّدس�اً. كانت الحض�ارة الرومانية 
أكث�ر براغماتية وعلماني�ة وتجارية، وكان 
تأثرها البيئي أشد. غر أن الكّتاب الرومان، 
مثل أوفيد، وس�ينيكا، وبليني، والفالس�فة 
الرواقيني اس�تنكروا التعدين علناً واعتربوه 
إس�اءة إىل أُمه�م األرض. ولك�ن م�ع تفّكك 
ع األوروبيني إىل عوالم وأسواق  اإلقطاع وتوسُّ
جدي�دة، أخذ املجتمع التجاري يؤثر بش�كل 

رسيع ومتصاعد عىل البيئة الطبيعية.
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الدروس امُلستفادة من احلدود االقتصادية الوبائية
كريستوفر بيساريدس وبيترو غاريبالدي

دف�ع الف�روس التاج�ي الجدي�د االقتصادي�ن إىل تحوي�ل 
انتباههم إىل النماذج التي يس�تخدمها علماء األوبئة عندما 
ُيواجه�ون صعوب�ة يف فهم ديناميكي�ات الوب�اء وتكاليفه 
املحتملة، فتم تقدي�م نموذج الوباء األصيل، املعروف عموما 
بالنموذج الريايض »SIR«، من قبل ويليام أوجيلفي كرماك 
وأندرس�ون غ�راي ماكيندريك قب�ل نحو قرن م�ن الزمان، 
إذ يعم�ل هذا النموذج عىل تقس�يم الس�كان إىل ثالث فئات: 
األش�خاص املُعرض�ون لإلصاب�ة بامل�رض )S(، واملُصابون 
بامل�رض )I(، والذي�ن تم عالجه�م بعد اإلصاب�ة باملرض أو 
توف�وا إثر اإلصابة به )R(. يف ه�ذا النموذج القيايس، ينتهي 
الوب�اء عندما يتجاوز عدد األش�خاص الذي�ن يخرجون من 
الفئة األوىل أولئك الذين يدخلون إليها، بسبب انخفاض عدد 
األفراد املُعرضن لإلصابة بالعدوى، وتكمن إحدى الس�مات 
الرئيس�ة لذلك يف »مناعة القطيع«، والتي تسمح بانخفاض 
عدد املصابن إىل الصفر قبل تراجع عدد األشخاص املُعرضن 

لإلصابة، مما يعني أن بعض األفراد يمكنهم تجنب العدوى 
تماما. اس�تخدم االقتصاديون عمليات انتقالية مماثلة من 
دولة إىل أخرى لدراس�ة ديناميكيات البطالة، عىل الرغم من 
تنفيذ هذا العمل يف وقت متأخر مع تطويره بشكل مستقل 
عن نماذج علم�اء األوبئة، وتتمثل إحدى النتائج النموذجية 
يف نموذج مطابقة دايموند-مورتنس�ن- بيساريدس، حيث 
ت�ؤدي االتصاالت بن العمال العاطلن عن العمل والرشكات 
إىل تحقيق نتائج إيجابية من خالل إجراء مباريات وظيفية، 

وبالتايل االنتقال من البطالة إىل التوظيف.
ومع ذلك، هناك فرق كبر بن جهات االتصال التي تس�اهم 
يف ن�رش املرض وتلك التي تؤدي إىل العمالة الفعالة، ويف حن 
يمكن لش�خص واحد مصاب بالعدوى أن يصيب العديد من 
األشخاص، يمكن لصاحب العمل الذي لديه وظيفة شاغرة 
تقديم عرضه إىل عامل واحد فقط، ومن الناحية االقتصادية 
ُتع�د الوظائف الش�اغرة »قابلة للنفاد« يف ح�ن ُيعد املرض 
املُعدي »غر قابل للنفاد«. ُيقدم االستنفاد ديناميكية لم تتم 
دراستها يف البحث الوبائي، فإذا كانت هناك أخبار ُتفيد بأن 

األماكن العامة تستضيف حاليا أشخاصا ُمصابن بأمراض 
معدية، فإن اآلخرين سيتجنبون التفاعالت بن األشخاص، 
مما س�يؤدي إىل االنكماش االقتص�ادي وانخفاض معدالت 
اإلصابة، فإذا بقيت معاير نموذج »SIR« ثابتة، فإن معدل 
اإلصابة املنخفض س�يقلل عدد األش�خاص املصابن إىل أقل 
من املستوى األصيل. يف الواقع، ُيشر انخفاض عدد املُصابن 
بالع�دوى إىل أن تحقيق مناعة القطيع س�يكون أبطأ، ومع 
ذل�ك، من خالل تطبيق تقني�ات اقتصادات العمل عىل األدب 
الوبائ�ي، يمكننا أن نفرتض أن مناعة القطيع النهائية التي 
ُيحققها األش�خاص الذين يتجنبون االتصال فيما بينهم قد 

تزيد عدد األشخاص غر املُعرضن لإلصابة بالعدوى.
وم�ع ذلك، قد يتس�اءل املرء عما إذا كان للحكومات س�بب 
وجي�ه لفرض درج�ة معينة م�ن التباعد االجتماع�ي، بدالً 
من الس�ماح للمواطنن بتغير س�لوكهم طوع�ا، نعتقد أن 
العزل ُمربر لس�ببن عىل األقل: أوالً، عىل الرغم من أن الفرد 
قد يخت�ار تقييد تفاعالته االجتماعية، فإن احتمال تعرضه 
لخط�ر اإلصابة عن�د دخول األماك�ن العام�ة )مثل محالت 

البقال�ة( س�يعتمد عىل املدى ال�ذي اختاره اآلخ�رون أيضا 
لتقيي�د تفاعالتهم، وبالت�ايل، قد يكون مس�توى االتصال- 
ومخاط�ر اإلصابة بالعدوى- أعىل بكث�ر مما اختاره الفرد 
بالفع�ل، ويف اقتص�ادات العمل تتش�ابه ه�ذه الديناميكية 
مع إمكاني�ة »زيادة العائ�دات« من التكنولوجي�ا املطابقة 
للتوظيف، وعىل الرغم من أن النتيجة لم يتم تأكيدها بعد يف 

أسواق العمل فيبدو أنها محتملة عند تطبيقها عىل الوباء.
ثاني�اً، أثناء تفيش األوبئة، قد تحت�اج الحكومات إىل التدخل 
للحد من خطر انهي�ار الخدمات الطبية، ويتعن عىل الدولة 
»تسوية منحنى العالج« ألن األفراد بشكل عام سيتجاهلون 

التأثر الذي قد يحدثه التماس العالج عىل اآلخرين.
إن الرس�الة الرئيس�ة املُس�تخلصة من الجمع ب�ن األفكار 
االقتصادية والوبائية هي أن الناس س�يكونون أفضل حاال 
عن�د تأخ�ر مناع�ة القطيع من خ�الل التباع�د االجتماعي 
اإللزام�ي، ع�ىل الرغم م�ن أن اس�تجابة الن�اس الطبيعية 
لألوبئ�ة تميل أيضا إىل خفض معدل اإلصابة بالعدوى، وعىل 
الرغ�م م�ن أن القيود الت�ي تفرضها الحكومة ق�د تؤدي إىل 

رك�ود أطول وتتطلب املزيد من تطبيق القانون، فإن تحقيق 
مناع�ة القطيع النهائية قد يس�اهم يف إصاب�ة عدد أقل من 

الناس أو يتم عالجهم أو يموتون بسبب املرض.
من الواضح أن تحقيق مناعة القطيع الكاملة يف ظل التدابر 
الصارمة للتباعد االجتماعي قد يس�تغرق عدة س�نوات، ويف 
وقت الحق م�ن هذه العملية قد تق�رر الحكومات أنها عىل 
وش�ك تحقيق التحصن الجماعي للس�كان، لذلك يمكن أن 
تب�دأ بتخفيف القي�ود، مثل إعادة فتح امل�دارس أو رشكات 
ُمعينة، ولك�ن إذا أدرك الناس أن احتمال إصابتهم بالعدوى 
ال يزال قائما، فقد يختارون إبعاد أنفسهم عن اآلخرين، من 
خالل العمل م�ن املنزل، وعدم الس�ماح ألطفالهم بالذهاب 
إىل املدرس�ة، وم�ا إىل ذلك. عند هذه النقط�ة، هل يجب عىل 
الحكومات عكس سياس�اتها الخاصة بالتباعد االجتماعي 
إىل ح�د إجبار األفراد عىل تنفيذ أنش�طة أكث�ر مما يرغبون، 
مثل االلتحاق اإللزامي باملدرس�ة؟ هذا سؤال صعب للغاية؛ 
لس�وء الحظ، من املرجح أن يستغرق األمر وقتاً طويالً قبل 

أن يضطر صناع السياسة إىل اإلجابة عنه.

العنف اجلرثومي 
ناصر عمران 

يمكننا ان نفرتض ان الكوارث الطبيعية 
هي شكل من اشكال االرهاب، والحوادث 
التقنية الكربى كحادث ترشنوبيل تنتمي 
يف آن واح�د للفع�ل االرهاب�ي وللكارثة 
الطبيعية، وكان يمكن للتسمم بالغاز يف 
بويال بالهند وهو حادث تقني ان يكون 
فعال ارهابيا ، كما ان اي سقوط طائرة 
عارض يمك�ن ان تعلن جماعة ارهابية 
مس�ؤوليتها عنه، ان من صفة االحداث 
الالعقالنية ان يكون باإلمكان اسنادها 
أليٍّ كان وألي يشء ، وبص�ورة ما ، فان 
كل يشء بالنس�بة للمخيل�ة يمك�ن ان 
يكون ذا طبيعة اجرامية كما يرى )جان 
بودريار( يف كتابه )السلطة الجهنمية(، 
وهو امر يمك�ن القياس عليه يف صورة 
النظام العاملي الذي يتقاذف املس�ؤولية 
الجنائية عن انتش�ار ف�روس كورونا، 
والص�ن والوالي�ات املتح�دة االمريكية 
ابرز املتهمن في�ه ، فالصن البيئة التي 
وانتش�اره،  الف�روس  والدة  ش�هدت 
والوالي�ات املتحدة الت�ي يعتقد البعض 
بأنه�ا وراء ظهور الفروس وانتش�اره 
يف الص�ن، كنتيج�ة منطقي�ة للح�رب 
كان  واذا   ، البلدي�ن  ب�ن  االقتصادي�ة 
البل�دان هم�ا االكث�ر ت�ررا يف الوقت 
الحارض باإلضافة اىل البلدان االوربية من 
انتشار جائحة كورونا، امكننا استقراء 
ص�ورة منطقية جديدة فرضها فروس 
كورون�ا، فالنظام العاملي ال�ذي يود ان 
يك�ون معصوم�ا كنظ�ام متكام�ل، يف 
اطار سيطرة العقالنية وعوملة التقنيات 

والس�وق والس�ياحة واالع�الم، وتدفق 
امل�ال املس�تمر، واخت�الط كل العالمات 
والقيم الثقافية - وحن تعمم الثقافات 
فإنها تفقد خصوصيتها وتموت - لذلك 
كان النظ�ام العاملي قاس�يا عىل النظام 
الكوني املرتبط ببناء منظومات حقوق 
والحري�ات،  والديمقراطي�ة  االنس�ان 
فالنظام العاملي يعم�ل عىل اقامة عالم 
متح�رر م�ن كل نظ�ام طبيعي، س�واء 
كان نظاما  للجس�د أو الجنس أو املوت 
والحي�اة، وق�د كش�ف ه�ذا النظام عن 
خطيئات�ه الكث�رة أم�ام تح�ّد طبيعي 
من�ح متنفس�ا ًحقيقيا وعملي�ا للرؤية 
الكونية واملفهوم االنس�اني، ليعود من 
جدي�د ويقف امام ه�ذا النظام العاملي ، 
فأمام عطل وقصور واضحن يف النظام 
بفض�اءات  املرتب�ط  العامل�ي  الصح�ي 
الشاشة والش�بكة والرقمي وبدون بعد 
زمن�ي، كان�ت املعالج�ات عىل اس�اس 
الرؤي�ة التقنية الالإنس�انية يف التعامل 
امام جائحة وكارثة لم يسبق للعالم ان 
شهد كارثة وبائية بقوتها وعنفها، ولعل 
االرق�ام املخيفة للضحايا خر دليل عىل 
ذل�ك، ان تعامل النظام العاملي الجديد يف 
معالجة املصابن بحس�ب ما رشح عرب 
التقاري�ر االعالمي�ة والصحي�ة، تم عىل 
اس�اس معاي�ر مادية تقني�ة فرضتها 
ثقاف�ة الرقم�ي، فالتخ�يل ع�ن كب�ار 
الس�ن والتميي�ز يف املعالج�ات الدوائية 
بن املصابن عىل اس�اس السن ونسبة 
تحق�ق الش�فاء املتوقعة ل�كل مريض، 
اف�رز حقيق�ة وحش�ية لنظ�ام عامل�ي 
يدعي لنفسه س�يادة عاملية،  وباملقابل 

من�ح انتص�ارا ً للنظ�ام الكون�ي ال�ذي 
يتعكز عىل ثقافت�ه املميزة بن مجتمع 
واخر، ونظامه الديمقراطي القائم عىل 
اساس حقوق االنسان وحرياته، والذي 
ضعف كثرا ً ابان سيطرة نظام العوملة 
الجدي�د، لق�د من�ح العن�ف الجرثومي 
للف�روس امكاني�ة جديدة للع�ودة اىل 
املفهوم االس�اس واملرجع وهو املفهوم 
االنس�اني، وبالرغ�م من ان الع�ودة اىل 
املرجعي�ات التاريخي�ة للنظ�ام الكوني 
أس�همت بتحقي�ق مناع�ة ذاتي�ة ع�رب 
عقائديات دينية واخالقية، منحت العالم 
نوعا من االطمئنان والثقة بالنفس ازاء 
عنف ورعب الف�روس الوبائي، إال أنها 
ايض�ا اظه�رت للعل�ن وبش�كل واضح 
الكث�ر م�ن الخرافات واالس�اطر التي 
تتح�دث عن نهاي�ة العال�م والعقوبات 
االلهي�ة وغضب االله ع�ىل افعال البرش 
الرشيرة، وان الفروس هو انتقام إلهي 
من نظ�ام العوملة الذي تج�اوز الحدود 
العلمي�ة متباهيا بقدرته عىل الخلق، ان 
العن�ف الذي احدثه الف�روس قد يكون 
طبيعي�ا، مثله مث�ل االم�راض الوبائية 
االخ�رى، وقد يك�ون جرثومي�ا ً حصل 
بفعل فاع�ل عن قصد او ع�ن خطأ، اال 
انه باملحصلة اوج�د معادلة موضوعية 
ب�ن النظام العاملي القائم عىل التقنيات 
والحسابات الرقمية والشبكات وعوالم 
االف�رتاض التقن�ي لوس�ائل االتص�ال، 
والعالم الكوني املؤمن بحقوق االنس�ان 
والثقافات املتع�ددة والصفات الخاصة 
البع�د  ع�ىل  والرتكي�ز  للمجتمع�ات، 

واملفهوم اإلنساني.

داعش بانتظار هزائم أخرى 
د. صادق كاظم

ارتفاع معدل الهجمات التي يقوم بها تنظيم 
داع�ش االرهابي مؤخ�را، يؤكد رضورة تبني 
اس�رتاتيجية جديدة معاكس�ة لالسرتاتيجية 
التقليدي�ة الثابت�ة املتبعة منذ ع�ام2017   ، 
واالنتق�ال اىل مرحلة العملي�ات النوعية التي 
تق�وم ع�ىل مهاجم�ة مواقع ومق�رات بقايا 
تنظي�م داع�ش يف املناط�ق والودي�ان الوعرة 
والصح�ارى الواس�عة التي يختب�ئ بداخلها 
اعضاء التنظيم االرهاب�ي. صحيح ان الجهد 
االس�تخباري الوطني نج�ح يف اخرتاق العديد 
النائم�ة، ومراقب�ة  االرهابي�ة  الخالي�ا  م�ن 
مناطق تواجد اعضاء التنظيم من االرهابين 
العدي�د  باجه�اض  س�مح  م�ا  الخطري�ن، 
م�ن عملي�ات التفجر بواس�طة الس�يارات 
املفخخة، وكش�ف املخابئ واملضافات، إال ان 
تلك العمليات لم تصل بعد اىل مستوى القضاء 

عىل تلك الزمر االرهابية بالكامل . 
هن�اك مناط�ق خطرة م�ؤرشة ل�دى قيادة 
الق�وات االمنية املش�رتكة، الت�ي تعد مالذات 
لعصاب�ات داع�ش، تمت�د من مناط�ق جبال 
حمري�ن وخانقن رشق دي�اىل وصالح الدين، 
وصوال اىل املناط�ق املتاخمة لكركوك، وكذلك 
املناط�ق الصحراوي�ة املحاذي�ة للموصل من 
جهت�ي الجن�وب والغرب ,فضال ع�ن املناطق 
الصحراوية الشاسعة غرب محافظة االنبار، 
وهي تعد بؤرا خطرة واماكن لتجمع وش�ن 
الهجم�ات .  م�ن الواضح ان عن�ارص تنظيم 
داع�ش، وبع�د هزائمه�ا يف مع�ارك التحرير 
واثب�ات  رشاذمه�ا  مللم�ة  تح�اول  الك�ربى، 
وجوده�ا، خصوصا بعد هزائمها الثقيلة عىل 
ي�د ابط�ال قواتنا االمني�ة من خ�الل معارك 

التحري�ر الخال�دة الت�ي ت�م فيها اس�تخدام 
اس�لوب الكثافة النارية الضخمة والقطعات 
باعداد كبرة من اجل الس�يطرة عىل االهداف 
واملناط�ق املحتل�ة وتحريره�ا، فض�ال ع�ن 
اس�تخدام س�الح الط�ران بكف�اءة عالية يف 
تدمر االهداف املتحركة والثابتة، التي منعت 
عنارص تنظيم داعش من اس�تخدام اس�لوب 
املفخخ�ات املدرعة واالنغماس�ين مما عجل 

بهزيمتهم واندحارهم .
املرحل�ة املقبل�ة تتطلب م�ن قي�ادات الفرق 
العسكرية والحشد الشعبي، القيام بعمليات 
تعق�ب واقتح�ام ملخابئ عن�ارص التنظيم يف 
املناط�ق الوع�رة واملعقدة التي تل�وذ بها تلك 
العنارص االجرامية، وذلك باس�تخدام س�الح 
الطران واملروحيات، وكذلك استخدام القوات 
الخاصة للقيام بعمليات انزال يف تلك املناطق، 
وادامة االتص�ال مع القوات الربي�ة املتقدمة 
نحوه�ا، وتطوي�ق تلك العن�ارص ومالحقتها 
الت�ي  االس�رتاتيجية   . عليه�ا  والقض�اء 
استخدمت يف الحرب عىل داعش، اعتمدت عىل 
اسلوب )القضم املرحيل(، أي الرتكيز عىل طرد 
داعش من املدن واملناطق التي س�يطر عليها، 
م�ن دون القض�اء التام عىل عن�ارص داعش 
الهاربة منها، من خالل ادامة زخم اس�تمرار 
اعمال املطاردة والتطهر بشكل تام ونهائي،  
وقد س�جل ذلك خلال كان م�ن املمكن تفاديه 
وقتها، ل�و ارصت قيادة العمليات املش�رتكة 
عىل اس�تئناف اعمال املطاردة والتطهر التي 
تاخرت كثرا قبل ان تستأنف بعد عدة اشهر، 
م�ن دون ان تحقق نتائ�ج ميدانية مؤثرة، إذ 
كان القض�اء ع�ىل داعش يف وقتها س�يجنب 
الب�الد وقواتنا االمنية اية عمليات اس�تنزاف، 
كان م�ن الواضح ان تنظي�م داعش االرهابي 

س�يلجأ اليها من اجل  اعاق�ة عمليات حفظ 
االمن واالس�تقرار يف املناطق املحررة، حيث ال 
يزال هؤالء االرهابيون ينترشون يف مساحات 
صحراوي�ة شاس�عة مليئ�ة بالودي�ان، أو يف 
مناطق جبلية وعرة، إذ اثبتت اعمال املطاردة 
واملالحق�ة الحاج�ة اىل قوات خاص�ة مدربة 
ع�ىل عملي�ات الكوماندوز  من حي�ث مرونة 
الحركة، وذات تدريب عال يجعلها قادرة عىل 
القيام بعمليات خاطف�ة ورسيعة، وبالتاكيد 
ف�إن هن�اك ق�وات امني�ة عراقي�ة كالقوات 
الخاص�ة وجه�از مكافحة االره�اب، مؤهلة 
للقيام بمث�ل هذه العملي�ات، ومن دون ذلك 

سيستمر التهديد االرهابي.
ومن الواضح ان الرصد االس�تخباري امليداني 
او االس�تطالعي بواس�طة اجه�زة املراقب�ة 
والطائ�رات، من اجل مس�ح ومراقبة ورصد 
املناط�ق الصحراوية الواس�عة الت�ي تتجمع 
فيه�ا عن�ارص التنظي�م، تع�د من الوس�ائل 
الروري�ة وامل�������همة املطلوبة ملالحقة 
وكشف الهجمات التي يحاول عنارص التنظيم 
االرهاب�ي االجرام�ي القيام به�ا ,اذ انه يتبع 
وسائل املخادعة والتحرك برسية، وخصوصا 
يف الظ�الم، من اجل س�رت تحركات�ه وضمان 
ع�دم كش�فها، مما يف�رض اتب�اع تكتيكات 
واس�اليب جديدة تت�الءم مع هذا االس�لوب، 
لغرض احب�اط هجمات التنظيم وافش�الها، 
اضافة اىل االستفادة من عم����������ليات 
ومراك�ز  ال�دويل  التحال�ف  م�ع  التنس�يق 
العملي�ات املش�رتكة م�ع العدي�د م�ن الدول 
املعنية بمكافحة االره�اب، وت��������بادل 
املعلوم�ات االس�تخبارية معها واالس�تفادة 
م�ن التقني�ات املتقدمة وتوظيفها بالش�كل 

الصحيح.  

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن تمديد اعالن املناقصة التالية :

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1  584 /2020/ E 
Designed supplied and erected 
pressure reduction station fon 

natural gas 
 

200.000 
IQD

فعىل الراغبن باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول عىل وثائق املناقصة وحس�ب املبلغ املؤرش ازائها وغر 
قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خ�الل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطني�ة التي حددته�ا تعليمات تنفيذ العق�ود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 والص�ادرة من وزارة 
التخطيط

2 � يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة 
فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 5/27 /2020 
الساعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة البرصة املحيل( بدال من 2020/5/6 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم 
الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي 
) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2020/5/27 

الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 700,000( سبعمائة الف دوالر امريكي فقط 

4 � تقديم كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء ( ابتداء مع العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة 
ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة 

سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلبات التأهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القسم الثالث )متطلبات التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية 

ابتداء مع العطاء
 6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من الوثيقة القياسية وان تكون وموقعة ومختومة

 7 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون 
املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة

8 � تقدي�م تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( )بالنس�خة االصلي�ة ابتداء مع العطاء( صادرعن مرصف عراقي معتمد ل�دى البنك املركزي العراقي 
وبمبلغ قدره )14000( $ اربعة عرش الف دوالر امريكي فقط والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من 

تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  شمول العمال العراقين العاملن لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات 

القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية 

)MSDS( مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة 
 للطلبيات الكيماوية املعلنة 

11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
12 � جهة التعاقد غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

13 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات 
 14 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
15 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
16 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

حسام حسين ولي
مدير عام شركة مصافي الجنوب

اعالن تمديد مناقصة خارجية للمرة االولى ديوان محافظة واسط 
مديرية بلديات واسط 

لجنة البيع وااليجار
العدد 30

التاريخ 2020/5/5
اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط  عن تاجر االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائة اىل مديرية 
بلدي�ة النعماني�ة  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعىل الراغبن باالش�رتاك يف املزايدة 
العلني�ة مراجع�ة مديري�ة بلدية النعماني�ة  خالل فرتة )30( ثالثون يوم�ا تبدأ من اليوم الت�ايل لنرشها يف الصحف 
اليومية مس�تصحبن معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل 
م�دة االيج�ار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخر م�ن مدة االعالن يف مق�ر املديرية  اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة 
صباحا ( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية 
االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد اذا صادف 

يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعد املزايدة يف اليوم الذي يله
املهندس 
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
ر.  لجنة البيع وااليجار

الموقع مدة االيجار مساحة 
الملك

رقم 
الملك نوع الملك ت

طريق شارع الشوملي سنة واحدة  5000م2  92 علوة بيع الفواكه 
والخضر 1

مقابل النافورة  سنة واحدة  460م2 186 علوة بيع االسماك 2

اعالن 
اىل الرشكاء /

1- امنه مهدي هاشم 
2 - حسن عبد عيل محمد

اقتىض حضوركم إىل صندوق اإلسكان 
العراقي ف�رع النج�ف االرشف وذلك 
لتثبي�ت اقراركم باملوافق�ة عىل قيام 
رشيككم )نهلة رش�يد احمد( بالبناء 
ع�ىل حصته�ا املش�اعة يف القطع�ة 
املرقم�ة )3 / 52253( ح�ي الن�داء 
رق�م املقاطع�ة )4( جزي�رة النج�ف 
لعرض تسليفه قرض االسكان خالل 
مدة أقصاها خمس�ة عرش يوم داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبالً

اعالن 
اىل الرشيك ) صدام عبد الحسن 

مزهر(
اقتىض حضورك إىل صندوق اإلسكان 
العراقي ف�رع النج�ف االرشف وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام 
رشي�كك )ع�يل كاظم محم�د خلف ( 
بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمة )3 / 54238( حي النداء رقم 
املقاطعة )4( جزي�رة النجف لعرض 
تس�ليفه قرض االس�كان خ�الل مدة 
أقصاه�ا خمس�ة ع�رش ي�وم داخ�ل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبالً
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنيا وماليا: القمر املكتمل يتنافر مع الشمس 
يف من�زيل امل�ال واليوم غ�ر مناس�ب للمغامرة 

مهنيا أو ماليا وعليك بالحذر.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التش�وش تحارب من 
أج�ل الحف�اظ عىل عالقاتك، فق�ط حافظ عىل 

اللباقة.

 مهنيا واجتماعيا: القمر املكتمل يف مواجهتك..
اس�رخ اليوم وفّكر بإيجابية فال يشء يستحق 

الغضب.
عاطفي�ا: م�ا زال الفل�ك ينصحك بأن تس�تمع 
لل�رأي اآلخ�ر وعلي�ك أن تُب�دي احراما لرشيك 

حياتك.

مهني�ا وصحي�ا: القم�ر املكتم�ل يتناف�ر م�ع 
الشمس يف منزيل الصحة.. اعتن بصحتك ونظم 
جه�ودك وراقب يف صمت وانتب�ه اليوم ملا يدور 
يف الخفاء.عاطفيا واجتماعيا: تؤثر فيمن تحب 
ويف اآلخرين برشط أن تبقى هادئا ولبقا وتجنب 

القيل والقال وال تتكلم عن أخبارك الخاصة.

عاطفي�ا: القم�ر املكتمل يف من�زل الحب يعدك 
بعالقات عاطفية طيبة وتتعامل بود.

مهنيا واجتماعيا: الوض�ع الفلكي يدعم تقدُّم 
أعمالك وتندمج برسعة يف عالقتك باآلخرين.

عاطفي�ا وعائليا: قد تكون ع�ىل موعد مع من 
تحب أو تجمع عائ�ي وعليك أن تتعامل بلباقة 

مع الجميع.
املكتم�ل يجعل�ك  القم�ر  مهني�ا واجتماعي�ا: 
مشوش�ا.. ال تع�رف من أين تبدأ فال تستس�لم 

للتشوش ونظم أفكارك.

عاطفي�ا واجتماعي�ا: القمر املكتم�ل يف منزل 
العالق�ات يدفع�ك لالنفت�اح، ويس�اعدك ع�ىل 
توطيد عالقاتك، وم�ع ذلك تضع حدا للعالقات 
الهشة. مهنيا: الش�مس وعطارد بمنزل الحظ 
يعدانك بالسهولة واليرس يف خطواتك وتستفيد 

جيدا من املعطيات.

مهنيا وماليا: القمر املكتمل يتنافر مع الشمس 
يف من�زيل املال وعلي�ك أن تخطط جي�دا قبل أن 

تتحرك لتكسب دعما.
عاطفيا واجتماعيا: يدعوك الفلك أن تس�تدعي 
كل ما لديك من لباقة لتؤثر فيمن تحب ولتكون 

مثاال وقدوة إذا أردت أن يتبعك اآلخرون.

مهني�ا ومالي�ا: القمر املكتم�ل يف برجك وعليك 
بالصم�ود أمام الضغوط برشط أن تكون حذرا 

وتحمي نفسك.
عاطفيا وعائليا: تنافر الشمس والقمر يطالبك 

اليوم بالصرب واملرونة أمام أي استفزاز.
مهني�ا وصحي�ا: القم�ر املكتم�ل يتناف�ر م�ع 

الش�مس يف من�زيل الصحة.. ال تبال�غ يف إظهار 
قوتك وال تظهر خططك أو مش�اعرك واعمل يف 

صمت.
عاطفي�ا واجتماعي�ا: الوضع الفلك�ي يطالبك 
أن تتجن�ب الزه�و بنفس�ك وال تعل�ن أخبارك 

الشخصية.

عاطفيا: الشمس يف منزل الحب واليوم تتحالف 
الكواكب لتمنحك يقظة وإرشاقة.

مهني�ا واجتماعي�ا: القم�ر املكتم�ل يف من�زل 
األصدق�اء يدع�م عالقت�ك بأصحاب�ك، فقط ال 

ترفض نصيحة املخلصني منهم.

مهنيا وعائليا: القمر املكتمل يف وضع معاكس.. 
تحكم الي�وم يف عصبيتك واهدأ لتحس�ن تدبر 

أمورك.
عاطفي�ا واجتماعي�ا: ك�ن مس�تعدا للتفاه�م 
بهدوء مع م�ن تحب وينصحك الفلك أال تعطي 

الثقة ألي شخص إال بعد التحري جيدا عنه.

عاطفي�ا واجتماعي�ا: رغ�م الضغ�وط، تب�دو 
اليوم مس�تعدا التخاذ مواقف بطولية وتش�عر 

بالتقدير.
مهني�ا ومالي�ا: القم�ر املكتمل يف من�زل الحظ 
يم�دك بالبص�رة والق�درة عىل إيج�اد الحلول 

ملشاكل عالقة.

العذراء

احلوت

فندق ثالثة نجوم يتحول مقرًا إليواء املرشدين
ي�كاد س�فيان رحمان�ي ال يص�دق ما 
يحدث له... فبعدما أمىض هذا املراهق 
الجزائري سنوات عدة مرشدا يف الشارع 

، ب�ات يقي�م يف فن�دق 3 نج�وم يف 
جنيف مع غرفة خاصة به ووجبات 
طعام مجانية وس�ط انتش�ار وباء 
الجزائ�ري  ه�ذا  كوفيد-19.وق�ال 
البالغ 16 عاما املقيم حاليا يف فندق 
»ب�ل إس�برانس« يف وس�ط جنيف 
لوكالة فرانس ب�رس »أعيش حياة 
ترف« حاليا.وخالل الشهر الفائت، 
ويف ظل إلغاءات الحجوزات املتأتية 

م�ن تفيش ف�روس كورونا املس�تجد، 
ق�رر مدير الفندق اس�تقبال مرشدين.
فوضع�ت ع�رشون غرف�ة يف ت�رف 

نس�اء مرشدات وإحدى ع�رشة غرفة 
أخ�رى لق�ّر غ�ر مصحوب�ني ع�ىل 
غرار س�فيان رحماني مم�ن ال تتوافر 
لديه�م إمكانية تقدي�م طلب لجوء 
يف س�ويرسا بموج�ب الترشيع�ات 
األوروبية.وأوضح مدير الفندق آالن 
مويل لوكالة فرانس برس من غرفة 
الفطور التي أعي�د ترتيب طاوالتها 
ليجلس عليها ش�خص واحد فقط، 

»األمور حصلت بصورة طبيعية«.
وعندم�ا بدأت س�ويرسا إلغ�اء كل 
األح�داث العام�ة وإغ�الق املطاعم 

واملتاجر لوقف انتشار الفروس مطلع 
آذار/م�ارس، »ج�رى إلغ�اء أكثر من 
90 % من حجوزاتن�ا« وفق مويل.وكان 
الفندق التابع ملنظمة »جيش الخالص« 
الخرية الربوتس�تانتية، شاغرا عندما 
سمع مديره بأن هذه الجمعية تبحث 
ع�ن أماكن آمن�ة لإليواء خ�الل الوباء 
لج�زء من مئ�ات املرشدي�ن يف جنيف.

يف س�ويرسا حيث تويف أكثر من 1100 
شخص جراء كوفيد -19، لدى كل من 
الكانتونات ال�26 ترشيع خاص إلدارة 

ملف املرشدين.

صور مرسبة ملا سيبدو عليه هاتف »آيفون 12«
ن�رش »ج�ون ب�رورس«، املحل�ل التقني 
الشهر، عرب حسابه الرسمي يف »توير«، 
صورة تخطيطية مرسبة، لهاتف آيفون 
12.تظهر الصورة التي نرشها برورس، 
تغرات يف الشكل الخارجي ومواصفات 
الهاتف، من حيث االستمرار يف االعتماد 
ع�ىل تقني�ة »في�س آي دي« للتع�رف 
ع�ىل الوج�وه، لكنه�ا س�تصبح أكث�ر 
دق�ة وحساس�ية يف التع�رف عىل وجه 
الص�ورة  وبحس�ب  املس�تخدم.كذلك، 
التخطيطي�ة، ف�إن امل�كان املخص�ص 
ومستش�عراتها  األمامي�ة  للكام�را 
س�يصغر حجم�ه، لحس�اب الشاش�ة 
اللمسية للهاتف، عىل أن تحرك سماعة 
األذن إىل حافة الهاتف تقريًبا.إضافة إىل 
هذه التغيرات، هناك تغير مهم ملحبي 
آيف�ون، فآب�ل س�تعمل هذه امل�رة عىل 

تغير حجم وش�كل العدس�ات الثالثية 
الخلفية الت�ي أثارت ضيق العمالء فيما 
س�بق.وتبًعا لترسيب�ات تقني�ة أخرى، 
س�يجمع الهات�ف املنتظ�ر يف تصميمه 
ب�ني هوات�ف Pro 11 iPhone وهواتف 
أن  املتوق�ع  الش�هرة.ومن   5  iPhone
تكشف »أبل« رسمياً عن هاتف »آيفون 
12« خالل ش�هر س�بتمرب املقب�ل، بعد 
تأجيالت عديدة مرتبطة بتفيش كورونا 

املستجد )كوفيد-19(.

ارتفاع حاالت التسمم جراء املواد املنظفة واملعقمة
معالج�ة  بمراك�ز  االتص�االت  زادت 
ح�االت التس�مم األمركي�ة إلصاب�ات 
تتعلق بمس�احيق التنظيف أو التعقيم 
وال س�يما ماء الجافيل والجل املطهر، 
بنس�بة 20 % ع�ىل م�ا ج�اء يف تقري�ر 
أعدته املراكز األمركية ملراقبة األمراض 

والوقاية منها )يس دي يس(.
وتلق�ت ه�ذه املراك�ز 45550 اتصاال 
مرتبط�ا بهات�ني الفئت�ني ب�ني كانون 
الثاني/يناي�ر وآذار/م�ارس يف مقابل 

37822 يف الفرة نفسها من العام املايض. 
ويرتبط هذا االرتفاع بجائحة كوفيد-19 
عىل ما يفيد معدو التقرير بسبب تزامنه 
مع بدء انتشار فروس كورونا املستجد.

وق�د تضاعف ع�دد االتص�االت املتعلقة 
بحاالت تنش�ق مواد مطهرة وكان 40 % 
منها يتعلق بأطفال دون سن الخامسة.
وق�د أورد معدو التقرير مثالني عن هذه 
الحاالت.فقد س�معت سيدة عرب األخبار 

أنه ينبغي غسل الفاكهة والخضار بعد 
رشائها. فمألت حوض غسل الصحون 
يف املطب�خ باملي�اه الس�اخنة وأضافت 
إليه�ا الخ�ل و10 % من م�اء الجافيل. 
وأثار مزيج الخل وماء الجافيل تفاعال 
كيميائيا تس�بب بسعال حاد لدى املرأة 
فاتصل�ت بخدم�ات اإلس�عاف ونقلت 
إىل املستشفى يف س�يارة إسعاف حيث 
تحس�ن تنفس�ها من خالل األكسجني 
وتوس�يع الش�عبات.أما الحالة الثانية 
فتتعل�ق بطفل�ة دون الخامس�ة رشبت 
الجل املطهر املصنوع م�ن االيثانول من 
زجاج�ة تح�وي ليري�ن. وق�د أصيب�ت 

بالدوار ووقعت فارتطم رأسها.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2 ثمرة تفاح أحرض

4 عيدان كرفس منزوعة األوراق
1 ثمرة خيار

6 اوراق كرنب
2/1 ليمونة

1 قطعة زنجبيل طازج
خطوات التحضر:

يف اناء قومي بتقطيع ثمرة التفاح اىل قطع متوسطة.
اضيفي عيدان الكرفس منزوع األوراق اىل التفاح املقطع.

قطعي الخيار اىل حلقات ثم ضعيها يف اإلناء.
اضيفي ورق الكرنب و الزنجبيل و الليمون بعد تقشرة يف اإلناء.

احرضي الخالط الكهربائي ثم ضعي به املكونات تدريجيا و اخلطي جيدا.
ضعي العصر يف كأس التقديم و يقدم.

العصري األخرض

؟؟هل تعلم
- لعب�ة التن�س يطل�ق عليه�ا لق�ب لعب�ة النبالء 

واألمراء
- اعتم�دت كرة اليد يف االلع�اب االوملبية ألول مرة 

عام 1936م
- هناك لعبة كروية خاصة باملكفوفني تسمى كرة 

الجرس
- للبليارد ثالثة أنواع: فرنيس وأمريكي وانجليزي

- الش�قيقان ) فرناندو و مانيل روس�اس ( مثال 
 ، بأورغ�واي  العال�م 1930  املكس�يك يف بطول�ة 
والشقيقان ) خوان وديجوبل ايفارستوس ( مثال 
االرجنتني يف بطولة نفسها . و قد تقابل االربعه يف 
مباراة واحده حني فازت االرجنتني عىل املكس�يك 

3/6
- اول ه�دف ذاتي يحرزه العب يف مرماه يف تاريخ 
البط�والت كان م�ن نصي�ب )) لوت�رش (( مدافع 
س�ويرسا حني فازت املانيا عىل سويرسا يف بطولة 
عام 1938 0/2 ... ونال رشف هذا الرقم التاريخي 
كأول العب يحرز يف فريقه وهو كما ترى رشف ال 

يتمناه احد .
- اغ�رب اصابة يف تاري�خ كأس العالم كانت لنجم 
يوغوس�الفيا )) رايك�و ميش�ينش (( يف مب�اراة 
فريق�ه ض�د الربازيل يف بطولة ع�ام 1950 . حيث 
اصطدم رأسه اثناء نزول فرقيه بقطعة حديد ألن 
اس�تاذ ماراكانا الكبر لم تكن كل تش�طيباته قد 
انتهت بعد . و لعبت يوغوسالفيا بعرشة افراد قبل 
ان تبدأ املباراة . فلم يكن مسموحا بالتغير يف ذلك 

الوقت .
- 1938 ش�هدت طرف�ة هولندية حيث ش�ارك يف 
فريق هولندا اكرب و اصغر العبي البطولة . االصغر 
ع�ىل االط�الق كان )) برت�وس دي ه�اردر (( 18 
عاما و االكرب عىل االط�الق كان )) كالدينهوف (( 

40 عاما . هذه هي الكرة الشامله يا هولندا .

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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العبيدي يكشف مصري امللعب املهدى من السعودية ودخول الـVAR للعراق
             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف وزي�ر الش�باب والرياض�ة أحمد 
م�ن  امله�دى  امللع�ب  مص�ر  العبي�دي، 
الس�عودية اىل الع�راق، كم�ا كش�ف ع�ن 

دخول نظام ال�VAR للمالعب.
وق�ال العبي�دي  إن »الرياضيني العراقيني 
هم اكثر الرياضيني ع�دم التزاما بالنظام 
الغذائي يف العالم«، مبيناً أن »الوزارة سلب 
منها اسم الش�باب وبقيت وزارة لرياضة 
كرة القدم حرصا وهو كان اكرب تحدي لنا 

خالل الفرتة املاضية«.
واض�اف أن »برامجن�ا الش�بابية ت�وازي 
الرياضي�ة لك�ن االعالم اليس�لط الضوء، 
واالحصائيات يف وزارة الشباب والرياضية 
االنش�طة والفعالي�ات الش�بابية  كان�ت 
بحس�ب  الرياضي�ة  االنش�طة  ضع�ف 
احصائية 2019 واطلقنا مرشوع تشغيل 
الش�باب ال�ذي يش�مل 3 االف ش�ابا بكل 
محافظة واطلقنا اكثر من برنامج شبابي 
النارصي�ة،  يف خم�س محافظ�ات ه�ي 
الب�رصة ،نين�وى ،االنبار والك�وت«، الفتاً 

إىل ان�ه »انطلق يف بغ�داد مرشوع القرض 
الياباني لتاهيل 3 االف شابا«.

الش�باب  »ش�مول  ان  العبي�دي  واك�د 
بالربامج يج�ري عن طريق االس�تمارات 
الش�باب  ل�كل  ش�امل  مس�ح  واجرين�ا 
العراق�ي يف جميع مناطق الع�راق ولو ال 
جائح�ة كورون�ا النطلق بش�كل رس�مي 
اىل القن�وات الفضائي�ة«، مبين�اً أنه » تم 
افتتاح مدارس تخصصي�ة يف املحافظات 
لتاهيل الش�باب من اج�ل ان يكونوا قادة 
يف املج�ال الذي يهتم�ون به«.وبخصوص 
امللعب املهدى من الس�عودية قال العبيدي 
أن »االم�وال واملوافقات مللعب الس�عودية 
جاهزة لكن التاخ�ر باختيار االرض وانا 
اس�تلمت امللف من وزير الش�باب السابق 
والرج�ل حاول بكل م�ا يمكنه ان يحصل 
ع�ى قطع�ة ارض للملع�ب ولك�ن بع�د 
مجيئي رأينا ان موقع بسماية غر مالئم 
لبع�ده ع�ن املط�ار واملستش�فيات وكل 
قوانني الفيفا ال تنطبق عليه لذلك اوقفت 
انش�اء امللعب يف بسماية«.واش�ار اىل انه 
»تم تحديد عدة مواقع يف مكيطينة وقرب 

منطقة العامري�ة ونحن بأنتظار موافقة 
لرئاسة الوزراء الختيار املوقع الرسمي«، 
مؤكداً: »اس�تحصلت موافقة الس�عودية 
لجعلها مدينة رياضية وليس ملعباً فقط 
وبمس�احة 300 دونم«.واضاف العبيدي: 
»ال يوج�د لدينا اي ملع�ب عراقي حاصل 
ع�ى اج�ازة دولي�ة ول�ن يس�مح باللعب 
بمالعبنا لخلوها من نظام ال� var«، مبيناً 

  var�ادخلنا نظام ال«
اىل مالع�ب الب�رصة 
والنج�ف  واملين�اء 
وال�زوراء  وكرب�الء 
. » لحبيبي�ة ا و

وبخصوص ملعبي الحبيبية والزوراء اكد 
العبيدي: »وصلت لنا طلبات عديدة بشأن 
تحديد اس�م مللعب الحبيبي�ة« مبيناً بأنه 
»عانينا كثراً بش�أن إنشاء ملعب الزوراء 
ووصلن�ا قريب ال��90 باملئة م�ن االنجاز 
واقرتبنا من التش�طيب الداخ�ي النهائي 
للملع�ب وتاخرنا بس�بب كورون�ا«، الفتاً 
إىل ان »كل مالعبنا جاهزة للعمل واالدامة 

فيها متواصلة«.
وتابع العبي�دي: »حاولت وزارة الش�باب 
والرياضة يف الس�ابق وضع قانون يعالج 
مسألة الالعبني ومصدر رزقهم وتم وضع 
قانون الرواد عى عجالة وال يلبي الطموح 
الن�ه ترك الباب مفتوحا للجميع وضاعف 
االع�داد وعم�ل عب�ئ ع�ى املس�تفيدين 
الحقيقي�ني ووص�ل الع�دد اىل اك�رب م�ن 
رياضي�ي الصني«.واش�ار اىل انه »نرصف 
ش�هريا ملنح الرواد مبل�غ مليارين و400 
مليون وليس لدينا قاعدة بيانات نعتمدها 
بل فق�ط كتاب من االوملبي�ة او االتحاد«، 
مجل�س  موافق�ة  »انتظ�ر  مضيف�اً: 
الدول�ة لل�رشوع بتصفي�ة  ش�ورى 

ش�املة لقائمة الرواد«.وبني العبيدي: »ال 
يوجد لدينا اي رصاع مع االتحادات ولكننا 
وضعن�ا لوائ�ح وضوابط الن�ه وزارتنا يف 
الس�ابق كان�ت فق�ط لرصف االم�وال ال 
تمتلك قانوناً يسمح بمتابعة اموال الدولة 
املرصوفة من الدولة والسؤال عن االموال 

القادمة من الخارج«.
واوضح ان »الرياضة العراقية كانت تدار 
يف الس�ابق من اللجن�ة االوملبي�ة واللجنة 
االوملبية الخاصة بعدي صدام انتقلت الينا 
بسيطرتها عى كامل الرياضة العراقية«.

واكد ان »اي استفس�ار من الوزارة للجنة 
االوملبية عن مصر اي اموال تكون اجابة 
اللجنة: مو ش�غلكم«، مبيناً أن »رئاسات 
االلي�ة  م�ع  تتفاع�ل  ب�دات  االتح�ادات 
الجديدة«.وتاب�ع: »اللجنة االوملبية اخذت 
لوحدها 11 مليار من مجموع 27 مليار يف 
العام 2019 واالوملبية استلمت 6 مليارات 
ونصف لرصفها عى االتحادات«، مش�راً 
إىل انه�ا »ن�رشت كذب�ة اس�مها التدخ�ل 

بشؤون االتحادات«.
أك�د  املنش�طات  موض�وع  وبخص�وص 

ن�رشة  تن�زل  ف�رتة  »كل  أن�ه  العبي�دي 
دولية للمنش�طات املس�موحة واملمنوعة 
وضوابطه�ا صارم�ة ول�م يك�ن لدينا يف 
الع�راق آلي�ة ملتابع�ة الرياضي�ني وكانت 
عبارة ع�ن اتحادات تعمل فحص متقطع 
او اش�عار م�ن االوملبية الدولي�ة يعملون 
عى اساس�ها ويفرتض بكل العب يشارك 
بخ�ارج الع�راق ان يملك ش�هادة فحص 
كاملة«.وب�ني ان »الرباع�ني الثالثة الذين 
حرموا هم افضل رباعين�ا وتناولوا جهال 
منش�طات ممنوعة قدمنا تظلم ونحاول 

منع اصدار عقوبة بحق العراق«.
واضاف: »يفرتض بوزارة الصحة التعاون 
املنتج�ات  لتحدي�د  الرياض�ة  م�ع وزارة 
ان تك�ون  املمنوع�ة ويج�ب  واملكم�الت 
مراك�ز بي�ع املكم�الت الغذائي�ة خاضعة 
للفح�ص املفاجيء«.وبخص�وص االندية 
اىل   50 ان   اىل  العبي�دي  اش�ار  العراقي�ة 
60 نادي�اً محلي�اً م�ن اص�ل 400 تعطي 
ناتج حقيقي للرياض�ة العراقية واالندية 
العراقية الكب�رة تدار بمركزي�ة وتنتظر 

منحها من الوزارات«.

تياجو سيلفا: مييس وكريستيانو 
أبرز املزعجني

بيانيتش: ثالثي يوفنتوس 
أجل انضاممي

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف الربازي�ي تياج�و س�يلفا، مداف�ع باري�س س�ان 
جرمان، عن أكثر الالعبني الذين أزعجوه يف رقابتهم، منذ 
انضمامه لصف�وف الفريق الفرنيس.وقال س�يلفا، خالل 
ح�وار مع قناة ب�ي إس جي عى »يوتي�وب«: »لقد وجدت 
صعوبات كبرة يف اللعب أمام ليونيل مييس، وكريس�تيانو 
رونال�دو، ونيمار«.وح�ول وج�وده حاليا يف ب�الده، قال: 
»جدت�ي مريض�ة يف الوق�ت الح�ايل، لكن لي�س بفروس 
كورونا.. هذا أحد أسباب قضاء الحجر الصحي يف الربازيل، 
لنك�ون قريب�ني منها يف هذا التوقيت، تحس�ًبا ألي يشء«.
وعن إلغاء موس�م ال�دوري الفرنيس، أج�اب قائد الفريق 
البارييس: »صح�ة الجميع أهم يشء، الق�رار كان صعبا، 
ف�إذا تم اس�تئناف البطولة كان من ال�وارد أن يصاب أحد 
بالفروس، ويتفاقم الوضع«.وتطرق تياجو سيلفا ملسرة 
فريق�ه األوروبية، وتأهله لدور الثماني�ة بدوري األبطال، 
قائال: »األجواء اإليجابية تس�ود الفريق هذا املوسم، بينما 
كانت مفقودة يف السنوات السابقة.. الفريق وصل ملرحلة 
جي�دة للغاي�ة فنيا وبدني�ا وذهنيا«.وأتم بقول�ه: »ننتظر 
مصر دوري أبطال أوروبا، ال نعرف ما سيحدث.. لكن إذا 

صدر قرار باستئناف البطولة سنكون أقوياء للغاية«.

أموال مهدرة.. هنري يتصدر أسوأ 10 صفقات يف يوفنتوس

مييس يعود لألضواء بعد غياب

              المستقبل العراقي/ متابعة

نج�ح يوفنت�وس عى مدار تاريخ�ه يف الفوز 
بصفق�ات ب�ارزة لعب�ت أدوًرا مهم�ة م�ع 
الفريق، لكن العبني آخرين بارزين لم يتمكنوا 
من إثبات قدراتهم مع الس�يدة العجوز، ولم 
يكن له�م أي دور، حتى رحل�وا دون بصمة.

أحد هؤالء كان الفرنيس تيري هنري، فرغم 
التأل�ق الالفت الذي جعله أحد أهم املهاجمني 
يف جيله، عندما دافع عن ألوان آرس�نال، لكن 
بداياته يف بيانكونري لم تكن بالقوة نفسها.

يستعرض  يف السطور التالية أبرز الصفقات 
التي أخفقت يف إقناع الفنيني يف يوفنتوس:

تري هنري
انض�م هنري إىل يوفنت�وس يف يناير/ كانون 

الثان�ي 1999 مقاب�ل 10.5 ملي�ون جني�ه 
إس�رتليني، إال أنه لم يكن فع�ااًل من الناحية 
التهديفي�ة، وعانى أم�ام االنضباط الدفاعي 

للفرق اإليطالية.
س�جل هنري 3 أه�داف يف 16 مباراة، لرحل 
بعد 6 أش�هر فقط وينضم آلرسنال، ويبدأ يف 
صناعة تاريخ كبر رفقة الجانرز تحت أعني 

أرسني فينجر.
لوكا توني

قدم املهاجم اإليط�ايل لوكا توني، أداًء ممتاًزا 
رفقة أندي�ة بالرمو وفيورنتين�ا، وتوج مع 
إيطاليا بكأس العال�م 2006، إال أنه لم يقدم 

أي جديد للسيدة العجوز.
ليوفنت�وس يف ش�تاء 2011،  انض�م تون�ي 
وجل�س عى مقاع�د الب�دالء معظ�م الوقت 

وس�جل هدفني فق�ط يف 14 مب�اراة، لرحل 
بعد موس�م واحد فقط إىل النرص اإلماراتي يف 

انتقاالت شتاء 2012.
تياجو مينديز

الع�ب الوس�ط الربتغ�ايل تياج�و مينديز، 

ليوفنت�وس يف 2007 قادًم�ا م�ن  انض�م 
لي�ون الفرنيس مقاب�ل 13 ملي�ون يورو، 
إال أن�ه ع�اش كابوًس�ا صعًبا يف موس�مه 
األول بقمي�ص يوفنت�وس، حي�ث وجهت 
ل�ه انتقادات كب�رة ع�ى أدائه.ولم ينجح 
تياجو يف تثبيت نفسه بتشكيلة يوفنتوس، 
ولعب�ت اإلصاب�ات أيًضا دوًرا يف تهميش�ه 
لرح�ل يف 2010 مع�اًرا ألتلتيكو ثم يرحل 

بشكل نهائي يف 2011.
أتيليو لومباردو

كان لومباردو أحد أفضل األجنحة بالدوري 
اإليطايل، لذلك اخت�اره يوفنتوس يف صيف 
1995، بعدم�ا ظه�ر بش�كل رائ�ع رفقة 
س�امبدوريا، لكنه أخف�ق يف مواصلة هذا 

التألق باألبيض واألسود.

              المستقبل العراقي/ متابعة

عاد األرجنتيني ليونيل مييس نجم وقائد برشلونة، للظهور 
علًنا، بعد غياب نحو ش�هرين من الحجر املنزيل، بس�بب 
تفيش وباء كورونا.ووفقا لصحيفة »سبورت« فقد وصل 

مييس صباح اليوم، إىل املدينة الرياضية لربشلونة، إلجراء 
اختب�ار ف�روس كورونا، تمهي�ًدا للع�ودة إىل التدريبات.
وه�ذه ه�ي امل�رة األوىل التي يص�ل فيها مي�يس للمدينة 
الرياضي�ة، منذ يوم 13 م�ارس/ أذار املايض، وهو اليوم 
الذي رشح فيه رئيس الن�ادي بارتوميو واألطباء الوضع 

بس�بب الف�روس وطالب�وا الالعب�ني بالبق�اء يف املنازل.
ومنذ ذلك الحني لم يظهر مييس إال عى وس�ائل التواصل 

 ، ع�ي جتما ال حيث نرش بيان قبول الالعبني ا
70% تخفي�ض  بنس�بة  رواتبه�م 

ملساعدة النادي.

رئيس الليجا: الذهاب للصيدلية أخطر من التدريبات
              المستقبل العراقي/ متابعة

خفف خافير تيباس، رئيس رابطة الدوري اإلس�بانى لكرة 
القدم، من مخاوف الالعبني بشأن العودة للتدريبات، وسط 

وباء فروس كورونا.
ونقلت وس�ائل اإلعالم اإلس�بانية ترصيحات لتيباس، اليوم 
األربع�اء، قال فيها: »الذه�اب إىل الصيدلية به خطورة أكثر 

من الذهاب إىل التدريب«.
وردا عى بيان للجهاز الفني والعبي إيبار، يف اليوم الس�ابق، 
ق�ال تيباس إنه يتفهم املخاوف، لكن�ه أضاف »نتخذ العديد 
م�ن االحتياط�ات الس�تئناف ال�دوري بش�كل آم�ن للغاية 

ومضبوط«.
ول�دى رابط�ة الليج�ا أرب�ع مراح�ل موضوعة الس�تئناف 
املسابقة، وهي الخضوع للفحص، والتدريب بشكل منفرد، 

واملران يف مجموعات صغرة، والتدريب بشكل جماعي.
والغرض من ذلك هو اس�تئناف املوس�م، يوم 13 حزيران/

يونيو.
وتتوق�ع الرابط�ة أن ت�ؤدي الفحوص، إىل ظه�ور 30 حالة 
مصابة بف�روس كورونا بني الالعبني، لكنها لن تغر خطة 
العودة.وذك�ر بيان إيبار: »نخىش أن نبدأ نش�اطا، ال يمكننا 
في�ه أن نفي ب�أول نصيحة م�ن كل الخرباء، وه�ي التباعد 

الجس�دى.. نحن قلقون من اإلصاب�ة بالفروس، وأن ننقل 
الع�دوى لعائالتن�ا وأصدقائن�ا، واملس�اهمة يف تفيش جديد 
للوباء«.ويف محاولة لجعل بيئة التدريبات آمنة لالعبني بقدر 

اإلمكان، أرسلت الرابطة بروتوكوال من 24 صفحة.
ويح�دد التقرير أفضل التدريب�ات لألندية، ويبلغهم 

بااللتزام بإجراء فحص الالعبني ثالث مرات، قبل 
استئناف املوسم.

ستونز: هناك رشط لعودة الربيمريليج
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب جون س�تونز، مدافع مانشس�رت 
سيتي، اليوم األربعاء، عن رغبته القوية 
يف اس�تئناف النش�اط، وع�ودة الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
وال تزال رابطة الربيمرليج يف مناقشات 
الحكوم�ة  مس�ؤويل  م�ع  مس�تمرة، 
اإلنجليزي�ة، بش�أن كيفي�ة اس�تئناف 

النشاط مع اتباع إجراءات األمان.
وع�ن ذل�ك، ق�ال س�تونز يف ترصيحات 
لقن�اة نادي�ه: »كلن�ا نري�د ع�ودة كرة 
الق�دم، وربم�ا أرغ�ب أن�ا يف ذل�ك أكثر 
م�ن أي أحد.. لكني أريد ح�دوث ذلك يف 
الوقت الصحيح، وأن يكون الوضع آمًنا 

للجميع«.
وأض�اف: »بالنس�بة يل كالع�ب، أرغ�ب 
يف اللع�ب بمالع�ب تع�ج باملش�جعني، 

كم�ا تري�د الجماه�ر أيًض�ا حض�ور 
املباريات.. وإذا ل�م يتمكنوا من ذلك، 
سيش�اهدونها عرب التليفزيون، هذا 
ه�و الح�ب والش�غف ال�ذي يعرفه 
الجمي�ع«. وتاب�ع: »نرغب يف العودة 
كالعبني للقتال عى األلقاب والفوز 
بالبطوالت، م�ن أجل كل من يحاول 
مش�اهدتنا، وعلينا االس�تعداد لذلك 

عندما يكون الوضع آمًنا«.

مدافع تشيليس خيشى صالح 
ويتجاهل ماين

              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد فيكايو توموري، مدافع تش�يليس، 
بالبداي�ة القوي�ة مل�درب الفري�ق، فرانك 
المب�ارد، بينما اع�رتف بصعوبة مواجهة 
محم�د صالح، نج�م ليفرب�ول، متجاهال 
زميله ساديو ماني.ولعب توموري معاًرا 
تحت قي�ادة المب�ارد، املوس�م املايض، يف 
صفوف ديربي كاونتي، قبل أن يتحول إىل 

أحد أعمدة الفريق األول لتشيليس.
وعن ذلك، قال توموري لش�بكة »س�كاي 
س�بورتس«: »مع بداية املوس�م الجاري، 
ش�عر الالعبون الصغار بأن لديهم فرصة 
للمشاركة، يف ظل رغبة املدرب يف االعتماد 

عليهم«.
)أبراه�ام(  تام�ي  ب�دأ  وتاب�ع: »حينه�ا 
األه�داف،  تس�جيل  )مون�ت(  وماس�ون 
وعرفت بدوري طريقي للفريق، إىل جانب 
ع�ودة ريس جيم�س وتقديمه مس�توى 

جيد، بع�د التعايف م�ن اإلصابة«.وأضاف: 
»ش�عرنا بأج�واء مريح�ة للع�ب، وم�ن 
ثم لع�ب أصح�اب الخ�ربة م�ن أنطونيو 
)أزبيليكويت�ا(  وس�يزار  )روديج�ر( 
دوره�م.. وتقاس�مت الغرفة م�ع بيدرو 
الذي فاز بكل يشء، كل هذا س�هل األمور 
للتأقل�م والتعلم«.وواص�ل: »م�ع بداي�ة 
املوس�م حاولت االس�رتخاء، لكنك محاط 
ب�أرسة وأصدق�اء يتحدثون ع�ن لعبك يف 
تش�يليس، ودوري أبط�ال أوروبا، وغرها 

من األمور«.
»حلم«

وأردف: »يف بع�ض األحيان تنش�غل بذلك، 
وتش�عر بأنك تعيش حلم�ا.. لكني أحاول 
الرتكي�ز، فلدين�ا مدرب ش�ارك يف كؤوس 
أوروب�ا،  أبط�ال  دوري  ونهائ�ي  عال�م 
ويس�اعدنا ع�ى الحف�اظ عى اله�دوء.. 
قدمنا موس�ما عظيما، ونس�عى إلنهائه 

بصورة جيدة«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يرى الدويل البوس�ني مراليم بيانيتش، نجم يوفنتوس، أن 
البيانكونري يمثل »الكمال«، مش�ًرا إىل أنه كان بإمكانه 

االنتقال إىل السيدة العجوز، عام 2014.
وانض�م بيانيتش )30 عاًما( إىل يوفنتوس، يف يوليو/تموز 

2016، قادًما من روما مقابل 32 مليون يورو.
وع�ن ذلك، ق�ال نج�م الذئاب الس�ابق خالل ب�ث مبارش 
ع�رب »إنس�تجرام«: »كان بإمكاني االنضم�ام ليوفنتوس 
قب�ل عامني من انتقايل الرس�مي.. لك�ن كان هناك أندريا 
برلو، ب�ول بوجبا، أرت�ورو فيدال، وغره�م من الالعبني 

االستثنائيني«.
وتابع: »لقد عملوا بش�كل رائع.. كان االنتقال مبارشة إىل 
هذا الس�ياق أمرًا معقًدا بالنس�بة يل، وكان من األفضل أن 

أبقى يف روما مع )املدرب( رودي جارسيا«.
وأكمل: »كنا فريًقا جيًدا وقوًيا، لكن ليس مثل يوفنتوس، 
كان�ت لديه�م بيئ�ة رائعة، ثم قل�ت لنف�يس إن الوقت قد 
حان لدخ�ول عال�م اليويف.. عندم�ا تدخل غرف�ة املالبس 
وترى أس�ماء األساطر، يمكنك القول إن النادي له تاريخ 
عظيم«.وأردف بيانيت�ش: »)يف يوفنتوس( هناك الحمض 
النووي لالنتصار يف كل يشء، هذا النادي يمثل الكمال، إنه 

يفوز ألنه يعمل بجد أكثر من اآلخرين«.

زيدان يقرب ريال مدريد من كوليبايل
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خيط 
جدي�د يقرب قل�ب الدفاع الس�نغايل كاليدو 
كوليب�ايل، نج�م ناب�ويل، م�ن ري�ال مدريد.

وارتبط اس�م كوليبايل )28 عاًما( باالنتقال 

إىل أكثر من ناٍد، أبرزها ريال مدريد وليفربول 
وباريس س�ان جرم�ان، يف ظ�ل رغبته يف 
خوض تجربة جديدة خارج نابويل.وبحسب 
صحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 
ف�إن زين الدي�ن زيدان، املدي�ر الفني لريال 
مدريد، يرتبط بعالق�ة جيدة مع رمضاني، 

وكي�ل كوليب�ايل، وهو ما قد يس�هل 
م�ن مس�ألة إحضاره لس�انتياجو 
برنابيو.ويبح�ث زي�دان عن بديل 
ملدافعه الدويل اإلس�باني سرجيو 
راموس، ال�ذي ينتهي تعاقده مع 

الريال بنهاية املوسم املقبل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

موراتا: جيب أن نقلل اخلطر
            المستقبل العراقي/ متابعة

قال ألفارو موراتا مهاج�م أتلتيكو مدريد إنه يجب عى الالعبني 
»تقب�ل القواعد« الصحية بحيث يكون هناك »أقل هامش ممكن 
م�ن الخطر«.يأتي ذل�ك بعد خض�وع الالعب اإلس�باني الختبار 
كوفيد-19، والفحوصات الطبية السابقة لبدء التدريبات الفردية.

وأوض�ح موراتا: »تراودنا جميعا رغبة جامحة يف التدرب، س�واء 
بشكل فردي أو جماعي، ال فارق«.وأردف: »ينبغي تقبل القواعد، 
وفعل كل يشء كي يكون الخطر القائم أقل ما يمكن. وصولنا إىل 
هنا يعني أننا قريبون للغاية وهذا هو األهم«.وأكد مهاجم األتلتي 

أنه بعد شهرين من توقف نشاط كرة القدم بسبب جائحة كورونا، 
افتقد بشدة للمران برفقة زمالئه يف الفريق، والذين حرضوا جميعا 
األربعاء إىل املدينة الرياضي�ة الخاصة بالروخيبالنكوس.وأضاف يف 
ترصيحات أوردها النادي: »التدرب بمفردك ال يشبه تماما فعل ذلك 
: »االستيقاظ واملجيء إىل املدينة  مع الزمالء، تفتقد لكل يشء«.وبنينّ
الرياضية أمر مميز، ويس�اعدنا جميعا يف معرفة الوضع الذي نحن 
فيه، األجواء الطيبة والتي تعادل التواجد بني أفراد العائلة«.وينتظر 
أتلتيك�و مدريد ظه�ور نتائج فحوصات ف�روس كورونا )كوفيد-

19( لالعب�ني يف غضون 48 س�اعة من أجل ب�دء مرحلة التدريبات 
الفردية الجمعة مساء أو السبت صباحا.
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ما فعلته العزلة!العتبة اخلرضاء

سارة ربيعسما حسن

ي قديماً: إن البيوت أعتاب.. واملقصود أن هناك أماكن تجلب  قال�ت أمِّ
الربك�ة والخري وال�رزق، وأماك�ن عىل العك�س من ذلك تمام�اً، وألن 
�ي، رحمها الله، تع�رف كلَّ يشء، فقد تأّكدُت من كالمها، من خالل  أمِّ
تعام�ي مع أصحاب محالٍت قديمة، لبي�ع املجوهرات مثال، فالحظت 
�كون بأماكنهم، عىل الرغم من ِق�َدم املحاّلت، وال  أن أصحابه�ا يتمسَّ
ون ديكوراتها، وقد صار لونه�ا باهتاً؛ ألنهم يعتقدون أن الربكة  يغ�ريِّ
تأت�ي م�ن هذه املح�الت، ب�ل إن أحدهم ال ي�زال يس�تخدم امليزان ذا 
د  املثقالني القديم يف وزن الذهب، وال يس�تخدم املي�زان الرَّقمي، ويؤكِّ

دوماً أن هذا امليزان هو »وّش السعد« بالنسبة له. 
ب بطبيب  وع�ىل ذكر الطبيب املرصي، محمد عبد الغفار مش�ايل، امللقَّ
الغالب�ة، والذي كثر الحدي�ث عنه هذه األيام، وزيارة وس�ائل اإلعالم 
�كون بعياداته�م القديمة، وال  عيادت�ه املتواضعة، أعرف أطّباء يتمسَّ
�عون املكان، عىل الرغم م�ن ازدحام العيادة  ون األثاث، وال يوسِّ يغ�ريِّ
باملرىض، والس�بب أن هذا املكان بالذات هو العتبة الخرضاء، بالنسبة 
له�م، والعتب�ة الخ�رضاء يقصد بها امل�كان الذي يتوافد إلي�ه الناس، 

وتتزاحم عنده األقدام؛ فيأتي الخري والرزق. 
أع�رف أطبَّ�اء ال يحرصون ع�ىل زخرفة عياداتهم وهندس�تها، ولكن 
د هؤالء أنهم يش�عرون  املرىض يأتون إليهم من األماكن البعيدة، ويؤكِّ
ٍن بمجرَّد دخول املكان، عىل الرغم من بساطة العالج ووسائله،  بتحسُّ
بل إن األجهزة التي يستخدمها ذلك الطبيب قد عفا عليها الزمن، ولكن 
يرصُّ عىل استخدامها، مثل طبيب األسنان الذي يطلب منك أن تنهض 
ع�ن كريسِّ الكش�ف، ويش�ري إىل صنبوٍر قدي�ٍم يف زاويٍة م�ن الغرفة، 
ويطلب منك أن تمأل كأساً عىل حاّفته باملاء، وتمضمض فمك، وتلقي 
ما فيه يف الحوض، ثم تعود أدراجك، وأنت تفعل ذلك بكلِّ رضا، يف حني 
ر لك هذه الخدمة، وأنت جالٌس إىل  أن كلَّ عيادات األسنان الحديثة توفِّ
اف، ولكنك  مكانك، فتضغط عىل زرٍّ أمامك؛ فينسكب املاء يف كوٍب شفَّ

تذهب إىل الطبيب الذي يطلب منك أن تقوم عن الكريس، وتعود. 
وأع�رف طبيب أطف�اٍل كان يرصُّ عىل ع�الج مرضاه يف بي�ت عائلته 
القدي�م؛ ألنه ي�رى أنه العتب�ة الخرضاء، بالنس�بة له، وبأن�ه املكان 
ال�ذي عرف�ه املرىض، ربع ق�رن، وال يريد أن يفقد زبائن�ه، عىل الرغم 
من انخفاض أجرة الكش�ف لديه، ويف الوقت نفس�ه، ال يريد أن يفقد 
مرضاه ذلك الش�عور باالرتياح؛ بمجرد دخول البيت املنخفض الباب، 
مت أرضيَُّته، وتآكلت حوافُّ بالطه،  عن مستوى الش�ارع، والذي تهشَّ
حت�ى رحل هذا الطبيب بمرض عض�ال، ولكن كلما مررُت من أمامه، 
موا  مع أوالدي الذين أصبحوا يف س�نِّ الشباب، أشاروا إىل البيت، وترحَّ
ة ي�ده، حني كان يضطّر  �روا مداعباته لهم، وخفَّ ع�ىل الطبيب، وتذكَّ

لوخز أحدهم بحقنة، لخفض حرارته. 

يقف اإلنس�ان مصدوماً أمام ضعفه، يعتقد طوال الوقت أنه مسيطر 
وقاب�ض عىل زمام أموره بش�دة، يدي�ر دفة أيامه كما يش�اء، إىل أن 
تأتي ظاهرة حتمية تضعه أمام نفس�ه، ويشاهد مقداره أمام تدابري 

الكون.
أصع�ب ما تفعله الح�روب مواجهة عدّو غامض، غ�ري مرئي، تخافه 
وتخش�اه وال تعرف ل�ه طريقاً للخالص. بعد ما يقرب من ش�هر من 
العزل�ة والحجر املن�زيل، تغريَْت نظرتي لألش�ياء، التفاصي�ل اليومية 
اململّة أصبحت مطلباً وأُمنَية، الزحام واالنتظار بالطرق... انضموا إىل 

قائمة الَفْقد.
أقيض يومي كما لم أمارس�ه من قبل؛ أكتشف البيت وجدرانه، وكيف 
تخاذل عامل البناء يف لصق ورق الحائط بدّقة، أكتش�ف صغريتي من 

جديد، ومفاهيم أخرى أوسع عن اإلنسانية واملشاركة عن ُبعد.
أق�ع يف ف�خ الخ�وف والقل�ق باس�تمرار، أط�ارده، كما كن�ُت أطارد 
البع�وض يف غرف�ة صغريتي خوفاً عليه�ا من لدغاته القاس�ية. لكن 
تمّد يل اإلنس�انية بأطرافها الخفية، كلما قرأُت خرباً إيجابّياً أو ارتفاع 

نسبة الشفاء.
أش�اهد مقطعاً مصوراً ل�كلٍب يلهو بكل حّرّية يف بحرية، أش�عر بأنه 

أسعد مني اآلن، وأن أعباءه الوقائية أقّل مما ينبغي.
يف البداي�ة كان األمر صادماً وصعباً؛ تغي�ري نمط حياتك التي اعتدتها 
بس�هولة، إىل نمط آخ�ر ممتلئ عن آخره بتعليم�ات الوقاية والحذر، 
أمضي�ُت أول يوم�ني يف صم�ت إىل أن وضع�ُت قوائ�م يومي�ة، ما بني 
س�اعات العمل ومكاملات األهل واألصدق�اء، ومتابعة آخر ما توصلت 

له الصيدلية من كميات الكحول.
مع بداي�ة لحظات الحظر، تهدأ حركة الطريق تماماً، تختفي أصوات 
السيارات، يف مشهد ال يتكرر إال برحالت الخروج إىل الصحراء ومطالعة 
النجوم، ال يقطع صفو املش�هد إال صوت ج�اري الذي يخرج للرشفة 

كل مساء يتحدث يف الهاتف، ألنصت بدقة إىل صوت الطرف اآلخر!
تس�ألني صغريتي كل صباح عن أصدقائها الصغار، ومتى س�نخرج 
م�ن املنزل، أقص عليه�ا أفكاراً صغرية عن ف�ريوس نحاربه، فتجري 
مرسعة تحرض مقشة من املطبخ بكل حماس... ليته يختفي بالكنس 

يا ليىل!
يف الع�زل، تص�ادق الوحدة والهدوء كما لم تفع�ل من قبل، تفكر أكثر 
وتتدبر قراراتك، وربما يغزوك األمل لوضع بعض الخطط املستقبلية. 
قدرة اإلنس�ان ع�ىل املقاومة تنبع م�ن مخزونه اإلدراكي ملس�ؤوليته 
االجتماعية واإلنسانية... قدرته أن يرى بقلبه وهو يثني عىل إيجابية 

اآلخرين.
كلما تدفَقْت اإلنسانية من حولك وبداخلك، مرَّْت األزمة أسهل.

أخطر األماكن التي يمكن التقاط فريوس كورونا فيها
ع�ىل الرغ�م م�ن اإلج�راءات 
االحرتازية التي نتخذها يومياً 
لتف�ادي اإلصاب�ة بف�ريوس 
كورون�ا، إال أن هنال�ك ع�دداً 
من األماك�ن التي قد نرتادها 
يومي�اً ال تزال تش�كل خطراً 

كبرياً.
وق�د أورد موقع “إم إس إن” 
م�ن  مجموع�ة  اإللكرتون�ي 
األماك�ن التي ال تزال تش�كل 
ف�ريوس  اللتق�اط  خط�راً 

كورونا، عىل النحو التايل:
داخ�ل املصع�د: ال يمك�ن أن 
تنتق�ل ع�دوى كورونا فقط 
عرب األس�طح املعدني�ة التي 
يعيش فيها الفريوس، فوفقاً 

لبحث أج�راه املعهد الوطن�ي الكندي للصحة 
فإن الفريوس يمك�ن أن يعيش أيضاً يف الهواء 
ملدة تصل إىل ثالث س�اعات، لذا فإن املساحات 
التهوي�ة الس�يئة،  الضيق�ة املزدحم�ة وذات 
تمثل بيئة مثالية النتقال الفريوس.وبحس�ب 
الدراس�ة فإن املصعد الف�ارغ، يمكن أن ينقل 
إليك الفريوس إن كان يحمل شخصاً آخر قبلك 

لديه عدوى كورونا.
كاونرت الس�وبرماركت: تعد طاولة الكاونرت يف 
الس�وبرماركت من أكثر األماكن الخطرة التي 
يمكن انتقال الفريوس عربها، وذلك لالحتكاك 
الدائم ملوظفي الكاش�ري مع الكثري من الزبائن 
بش�كل يوم�ي، مم�ا يجعله�م أكث�ر عرض�ة 

لإلصابة وبالتايل نقل العدوى لآلخرين.
املواص�الت املزدحم�ة: تعت�رب وس�ائط النقل 

املزدحم�ة بيئ�ة مثالي�ة لنرش 
الجراثيم. وقد أظهرت دراس�ة 
ن�رشت ع�ام 2011 يف مجل�ة 
األمراض املعدية، أن األشخاص 
الذين استخدموا وسائط النقل 
الجماع�ي املزدحمة كانوا أكثر 
عرضة لإلصابة بمرض تنفيس 
بس�ت م�رات م�ن األش�خاص 

الذين لم يستخدموها.
دورات املي�اه العام�ة: إذا كنت 
املن�زل،  م�ن  بالخ�روج  ته�م 
حاول اس�تخدام حّم�ام املنزل 
قبل الخ�روج، ألن دورات املياه 
العامة هي م�كان خطر تنتقل 
والفريوس�ات  الجراثيم  ع�ربه 

بسهولة.
زي�ارة املستش�فيات:  وفق�ا لبح�ث حدي�ث 
ن�رش يف حوليات الط�ب الباطني، ف�إن تركيز 
الفريوس التاج�ي يجعله أكثر ع�دوى، لذا قد 
تك�ون املستش�فيات م�ن أكثر األماك�ن التي 
يمك�ن التقاط العدوى فيه�ا. وينصح العلماء 
بعدم الذه�اب إىل املستش�فيات إال يف الحاالت 

الحرجة.

سبع نصائح ملرضى الكىل يف رمضان
يواجه مريض الكىل أثناء شهر 
رمض�ان بع�ض الصعوب�ات، 
خصوص�������اً يف ما يتعلّق 
بالحفاظ ع�ىل النظام الغذائي 
للتعامل  ال�رضوري  الصح�ي 

مع املرض.
يواجه مريض الكىل أثناء شهر 
رمض�ان بع�ض الصعوب�ات، 
خص�����وص�اً يف م�ا يتعلّق 
بالحفاظ ع�ىل النظام الغذائي 
للتعامل  ال�رضوري  الصح�ي 

مع املرض.
م�ن هنا، إليكم س�بع نصائح 
تمّكن مرىض الكىل من الصوم 
اآلم�ن، بحس�ب الطبي�ب عبد 

الكريم السويدا:
1- إن تن�اول الطع�ام بب�طء 
ومضغه جيداً يشّكل جزءاً من 

النظام الغذائي الصحي لذا تناول طعامك ببطء 
وامضغ�ه جيداً كي ال ترب�ك معدتك، فالطعام 
الذي ال يمضغ جيداً يصعب عىل املعدة هضمه 
باس�تخدام العصارة الهضمي�ة، مّما يؤدي إىل 

الشعور بالتخمة والضعف واإلرهاق.

2- تن�اول وجب�ة إفط�ار خفيف�ة، وتجن�ب 
املأكوالت الدهنية.

3- تجن�ب تن�اول املعجن�ات املقلي�ة بالزيت، 
واخرت املعّجنات املخبوزة بالفرن.

4- ينبغ�ي إع�داد الطع�ام بطريق�ة صحّي�ة 
كالسلق أو الشوي أو الخبز بالفرن.

5- ينبغ�ي االكتف�اء بإضافة 
إىل  املل�ح  م�ن  قلي�ل  مق�دار 
الطع�ام ملن�ع ارتف�اع ضغط 
الدم والش�عور بالعطش أثناء 

الصيام.
األطعم�ة  تن�اول  تجن�ب   -6
مث�ل:  بالبوتاس�يوم،  الغني�ة 
امل���ش�مش، عص�ري  امل�وز، 
املش�مش، الت�ني، الطماط�م، 
التمر.  الح���لي�ب،  الع�دس، 
تم�ر  حب�ة  تن�اول  ويمكن�ك 

واحدة أو اثنتني فقط يومياً.
7- خالفاً لالعتق�اد الذي كان 
ش�ائعاً يف امل�ايض، يس�تطيع 
مري�ض غس�يل ال�كىل تناول 
ينبغ�ي  ولك�ن  الربوتين�ات، 
إىل نوعّيتها وكمّيتها،  االنتباه 
فيفّض�ل االبتعاد ع�ن اللحوم 
املصّنع�ة كالنقان�ق واللح�وم املعلب�ة، الت�ي 
تحت�وي ع�ىل نس�بة مرتفع�ة م�ن األم�الح. 
ويمكن�ك تناول اللح�وم الطازجة واألس�ماك 
والدج�اج بع�د التخلّص م�ن الده�ون الزائدة 

وطهوها بطريقة صحية.

أظهرت دراس�ة أجراها  مجموعة من العلماء من جامعة “لندن كوليدج” 
الربيطانية عن وجود 198 تغيريًا جينيا يف “كوفيد –ِ 2ِ” الذي أدى إىل ظهور 
“كوفيد -19”. ووفقا للدراس�ة التي أجريت عىل 7500 ش�خصا، ونرشت 
يف املجلة العلمية “اينفكش�ن، إيولوشن، جينيتيكس” العلمية: “من خالل 
الرتكي�ز ع�ىل الطفرات التي حدثت ع�دة مرات، وجد العلم�اء 198 طفرة 
متك�ررة يف جينات فريوس س�ارس CoV – 2”. وبحس�ب الدراس�ة: “إن 
نس�بة كبرية من التنوع الجيني العاملي لفريوس سارس CoV-2 انترشت 
يف مختل�ف البلدان وهذا يفرس س�بب ترضر بعض ال�دول أكثر من غريها 
بفريوس كورونا، كما هذا يوضح س�بب انتش�ار الفريوس بش�كل رسيع 
يف جميع أنحاء العالم”. وتابعت الدراس�ة :”الطفرات املتكررة تشري إىل أن 
الس�ارس CoV – 2 يواصل التكيف مع الجسم البرشي”. ووفًقا لتقديرات 
منظمة الصحة العاملية، تجاوز عدد وفيات فريوس كورونا 257 ألفا، كما 
تخط�ى ع�دد املصابني 3 مالي�ني و664 ألفا يف جميع أنح�اء العالم، تعاىف 

منهم أكثر من مليون و199 ألفا.

علامء يكتشفون 200 طفرة جينية 
يف فريوس كورونا

فيسبوك يبتكر تطبيقًا جديدًا لتصفح اإلنرتنت جمانًا عىل اهلواتف
أعلن�ت رشكة “فيس�بوك” أنه�ا يف صدد 
اختبار تطبيق جديد يسمى “ديسكوفر”، 
 Free( يف محاولة منها للرتويج لربنامج
Basics( لجل�ب األش�خاص إىل اإلنرتنت 

ألول مرة.
ويس�مح التطبيق للمستخدمني بتصفح 
أي موق�ع إلكرتون�ي باس�تخدام رصيد 
يوم�ي م�ن البيان�ات املجاني�ة املحدودة 
املقدم�ة م�ن مش�غي ش�بكات الهاتف 
إىل تقيي�م  املحم�ول. وتتج�ه فيس�بوك 
كيف يمك�ن لتطبيق )Discover( – الذي 

يتوفر كنس�خة ويب وتطبيق محمول لنظام 
أندروي�د، وال توج�د معلومات ح�ول توفره 
يف  األش�خاص  مس�اعدة   –  )iOS( ألجه�زة 
توس�يع اس�تخدام رصي�د البيان�ات املنتظم 

ودع�م اعتم�اد اإلنرتن�ت. وقال مس�ؤول يف 
“فيس�بوك”: “نستكش�ف عرب”ديس�كوفر” 
طرًقا ملس�اعدة األش�خاص ع�ىل البقاء عىل 
اإلنرتنت بش�كل أكثر اتس�اًقا، حي�ث ال يزال 
العديد من مس�تخدمي اإلنرتنت حول العالم 

غري متصل�ني باإلنرتنت، وينقطعون عن 
اإلنرتن�ت بانتظام لبع�ض الوقت عندما 

يستنفدون رصيد بياناتهم”.
وأض�اف: “ج�رى تصميم “ديس�كوفر” 
للمس�اعدة  يف سد هذه الفجوات وإبقاء 
األش�خاص عىل اتصال حتى يتمكنوا من 

رشاء البيانات مرة أخرى”.
ويشكل هذا التطبيق الجديد خروًجا عن 
مفاهيم برنام�ج )Free Basics(، حيث 
سمح فيس�بوك للمس�تخدمني بتصفح 
اجت�ذب  كم�ا  مجاًن�ا،  معين�ة  مواق�ع 
الربنام�ج الكث�ري م�ن االنتقادات م�ن دعاة 
الخصوصي�ة حي�ث ك�رس الربنام�ج املبادئ 
األساسية لحيادية اإلنرتنت من حيث التعامل 

املتساوي مع كل موقع إلكرتوني.

قالت رشكة تويرت إنها س�تخترب ميزة جديدة 
ُتح�ذر من ي�رد عىل تغري�دات اآلخري�ن بلغة 
مس�يئة، وذلك من خالل إرس�ال رسالة تنبيه 

فورية.
وعندما يضغط املستخدمون عىل زر »إرسال« 
الكلم�ات  كان�ت  إذا  س�ُيخربون  رده�م،  يف 
املوجودة يف الرد مش�ابهة لكلمات استخدمت 

التغري�دات التي أُبلغ عنها، وسُيس�ألون عما 
إذا كان�وا يرغبون يف تعديله�ا أم ال. ويتعرض 
موق�ع تويرت منذ مدة طويل�ة لضغوط إلزالة 
املحتوى الذي يحض ع�ىل الكراهية واالعتداء 
م�ن منصته، وه�و املحت�وى ال�ذي يضبطه 
املس�تخدمون الذي�ن يضع�ون عالم�ة ع�ىل 
التغريدات التي تخ�رق القواعد، كما تضبطه 

خوارزمية املوقع.  وقالت )سونيتا ساليجرام( 
– املدي�رة العاملي�ة لدى تويرت لسياس�ة الثقة 
والس�المة يف مقابل�ة م�ع وكال�ة روي�رتز: 
»نحاول تش�جيع الناس عىل إعادة التفكري يف 
سلوكهم وإعادة التفكري يف لغتهم قبل النرش 
ألنه�م غالًبا ما يكونون يف خضم اللحظة وقد 

يقولون شيًئا يندمون عليه«. 

تويرت تعاقب »املسيئني« بغداد / املستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية نج�دة محافظة بغداد  ع�ن اعتق�ال 131 مخالفاً لحظر 
التجوال خالل 24 ساعة.

وذك�رت املديرية يف بيان تلق�������ت املس�تقبل العراقي نس�خ�����ة 
منه، انه »تم القبض خالل 24 س�اعة املاضية عىل 131 ش�خصاً مخالفاً 
لتعليم�ات اوق�ات حظ�ر التج�وال، فض�����اًل ع�ن القبض ع�ىل )97( 

متسوالً«.
وأضافت أنه »تم ضبط ست عجالت عليها اشارة حجز ودراجات مخالفة 

للتعليمات عدد )118(، ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد«.

مديرية نجدة بغداد تعلن اعتقال )131( خمالفًا 
للحظر خالل 24 ساعة


