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الكاظمي لوزير الطاقة اإليراين: 
العراق حريـص عىل إقامة أفضـل 

العالقات مع جريانه
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عـداد »كورونـا« يسجـل ارتفاعـا قياسيـا:  )78١( إصابـة و)٢١( وفـاة
حكومة كردستان تبحث مشاركتها يف احلوار االسرتاتيجي بني العراق وأمريكا 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أنهى مجلس النواب يف جلسته الثانية من الدورة 
النيابي�ة الرابع�ة للس�نة الترشيعي�ة الثانية من 
الفص�ل الترشيع�ي الثاني التي عقدت  برئاس�ة   
 محم�د  الحلبويس  رئيس  املجل�س وبحضور184 
  نائب�ا ، أم�س األربعاء،  ق�راءة قان�ون االقرتاض 
املحيل والخارجي لتمويل العجز املايل وناقش الية 
تنفيذ منحة العوائ�ل الفقرية التي اقرها مجلس 

الوزراء بسبب جائحة كورونا.  
ويف مستهل الجلسة، أنهى املجلس، بحسب بيان 
املكت�ب االعالمي ملجلس الن�واب، قراءة مرشوع 
قانون االقرتاض املحيل والخارجي لتمويل العجز 
املايل لعام 2020 واملقدم من اللجنة املالية، بسبب 
تأخ�ر اقرار املوازنة العامة االتحادية لعام 2020 
وانتشار جائحة كورونا يف العالم وتراجع اسعار 
النفط الخام بش�كل كبري حيث تواجه الحكومة 
العراقي�ة صعوب�ة يف تمويل االنف�اق العام ومن 

أجل تسهيل تمويل النفقات العامة الرضورية.
م�ن جهته، نوه رئي�س املجل�س اىل أن »ترشيع 
القان�ون ال يعفي الحكومة من ارس�ال مرشوع 
قان�ون املوازنة العام�ة للع�ام 2020 اىل مجلس 
الن�واب«. بعدها، صوت املجلس عىل قرار يطالب 
الحكومة االرساع بإرسال مرشوع قانون املوازنة 
العام�ة للع�ام 2020 اىل مجل�س الن�واب بموعد 

اقصاه 30 حزيزان 2020.
ووج�ه الحلب�ويس »باس�تضافة اللجن�ة املالية 
ملمثلني ع�ن هيئة التقاعد العام�ة ووزارة املالية 
لبح�ث اس�باب تأخر توزي�ع روات�ب املتقاعدين 

الذين احيلوا عىل التقاعد«.
التفاصيل ص2

الربملان يلزم احلكومة بإرسال املوازنة خالل الشهر اجلاري
أقّر »حزمة استضافات« لكشف تأخري الرواتب.. وأنهى قراءة »قانون االقرتاض«.. ومصادر: سيصوت على إكمال احلكومة السبت حمافظ البرصة يعلن نصب 

وتشغيل مضخات مرشوع املاء املوحد 
يف قضاء اهلارثة

حمافظ بغداد يعلن
 حتقيق نسب انجاز جيدة بمرشوع 

مستشفى احلرية العام

وزارة النفط: عمليات االنتاج 
والتصدير وجتهيز الوقود للمواطنني 

تسري بانسيابية عالية
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فرنسا تنضم إىل أمريكا: تظاهرات حاشدة ضد العنرصية
القوات األمنية ترشع بعملية تفتيـش حقـول »عـالس« النفطيـة
التقاعد : توزيع رواتب املتقاعدين االسبوع املقبل .. وسبب التاخري عدم وجود التمويل

احلشد يعلن دفن »٢40« متوفيًا من ضحايا »كورونا« يف مقربة النجف بينهم مسيحيون

نواب يؤيدون خفض رواتب الرئاسات والدرجات اخلاصة
 ويقرتحون حلوالً لتعظيم املوارد
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النقل: ميناء ام قرص اجلنويب
 يشهد استمرار عمليات التفريغ للبضائع 

والسلع يف فرتة احلجر الصحي

العتبة العباسية
 تنجز حمطة حتويل كهربائية 

بنسبة 95 باملئة

وزير الكهرباء يلتقي
 حمافظ واسط لبحث واقع الطاقة 

الكهربائية يف املحافظة

       بغداد / المستقبل العراقي

تعّهد وزير الداخلية الفرنيس كريس�توف كاستانري أمس 
األربعاء بأن »كل خطأ وتجاوز وكلمة، بما يف ذلك العبارات 
العنرصية« س�يخضع ل�«عقوب�ة«، وذلك غداة تظاهرات 
خرج�ت يف باريس للتندي�د ب�«عنف الرشط�ة« يف أعقاب 

االحتجاجات املناهضة للعنرصية يف الواليات املتحدة.
وقال كاستانري أمام مجلس الشيوخ الفرنيس »لن أتهاون 
يف ه�ذا الش�أن«، يف وقت أش�علت وف�اة األمريكي جورج 
فلوي�د بعد أن جثم رشطي أبي�ض يف الواليات املتحدة عىل 
رقبته غضب الفرنس�يني الذين نددوا باستخدام الرشطة 

للعنف بحق األقليات. واعتقل 18 شخصا يف باريس خالل 
صدامات عىل هامش تجمع محظور نظم مس�اء الثالثاء 
بدع�وة من لجنة دعم عائلة الش�اب األس�ود آدم تراوري 
ال�ذي ت�ويف يف 2016 بع�د توقيف�ه م�ن ط�رف الرشطة. 
وقالت الرشطة إن حواىل عرشين ألف ش�خص شاركوا يف 
التظاهرة يف العاصمة الفرنسية، موضحة أن 17 من الذين 
اعتقلوا أوقفوا عىل ذمة التحقيق. ونظم هذا التجمع ضد 
عنف الرشطة بمب�ادرة من أقرباء موىس تراوري يف اليوم 
الذي كش�فت فيه نتائج دراسة أجريت بطلب من العائلة 
تورط�ا محتمال للدرك يف مرصع الش�اب البالغ من العمر 

24 عاما.

        بغداد / المستقبل العراقي

مجل�س  أعض�اء  م�ن  ع�دد  أعل�ن 
تأييده�م  األربع�اء،  أم�س  الن�واب، 
توج�ه الحكوم�ة يف تخفي�ض رواتب 
الرئاس�ات الثالث والدرجات الخاصة 
وكبار املس�ؤولني بعي�دا عن تخفيض 
الباقني واملتقاعدين،  املوظفني  رواتب 
فيم�ا قدم�وا مجموع�ة م�ن الحلول 
واملقرتح�ات لتعزيز جه�ود الحكومة 
يف إتخ�اذ االج�راءات الكفيلة بخفض 

اإلنفاق وتعظيم اإليرادات. 
وقال النائب محم�د صاحب الدراجي 

الس�وداني  ش�ياع  محم�د  بحض�ور 
وعدن�ان ال�زريف ومزاح�م التميمي يف 
مؤتم�ر صحف�ي عق�ده يف مجل�س 
الن�واب، »نؤي�د توج�ه الحكوم�ة يف 
تخفي�ض روات�ب الرئاس�ات الث�الث 
والدرجات الخاصة وكبار املس�ؤولني 
وتحقيق العدالة االجتماعية يف توزيع 
ع�ىل  كاف�ة  للمس�تحقني  الروات�ب 
وف�ق القوانني العراقي�ة كمرحلة أوىل 
بعيدا ع�ن تخفيض روات�ب املوظفني 
ماذك�ر  ع�دا  واملتقاعدي�ن  الباق�ني 
بسبب الظروف املعيشية وبقاء اغلب 
الخدمات املقدمة من القطاع الخاص 

والعام باألس�عار نفسها من ايجارات 
وخدمات والتزام�ات أخرى مما يثقل 

كاهل املواطن بالوقت الحارض«.
وتاب�ع، »نلف�ت االنتب�اه ع�ىل ان اي 
اج�راء حكوم�ي او برملان�ي باتج�اه 
ان  الب�د  والتقش�ف  االنف�اق  تقلي�ل 
يصاحبه توجه حقيقي من الحكومة 
وامل�ايل  االداري  الفس�اد  ملكافح�ة 
وايق�����اف عمليات هدر املال العام 
التي حصلت س�ابقا او ستحصل من 
خ�الل تفعي�ل دور االجه�زة الرقابية 
ومتابع�ة القضاي�ا الت�ي تط�رح من 
واالع�الم  الن�واب  مجل�س  اعض�اء 

وتحديدا املعززة باالوليات واملستندات 
والوثائق وان تك�ون هناك ايضاحات 
دورية ع�ن ماهية هذه االجراءت من 
القضائي�ة واننا  الحكوم�ة والجهات 
نهيب بالس�لطة القضائي�ة ان تكون 
ح�ارضة يف هذا املجال بم�ا يعزز ثقة 
املواطن بالدولة وسلطاتها يف مكافحة 

الفساد«.
وبني، »من اجل تعزيز جهود الحكومة 
يف اتخ�اذ االج�راءات الكفيلة بخفض 
اإلنفاق وتعظيم اإليرادات نورد الحلول 

واملقرتحات اآلتية:
التفاصيل ص2
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رسـمـيـًا..
 الغاء دوري الكرة املمتاز
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التقاعد : توزيع رواتب املتقاعدين االسبوع املقبل .. وسبب التاخري عدم وجود التمويل
     بغداد / المستقبل العراقي 

الوطني�ة  التقاع�د  هيئ�ة  مدي�ر  اك�د 
احم�د عبد الجليل الس�اعدي ان رواتب 
املتقاعدي�ن س�يتم توزيعها االس�بوع 

املقبل.
وق�ال يف ترصيح مقتضب ، ان ” س�بب 
التاخ�ر ع�دم وج�ود التموي�ل ومت�ى 
مايرس�ل وال�ذي نامل االس�بوع املقبل 

سيتم التوزيع .
وكان مدير هيئة التقاعد الس�اعدي قد 
رصح االثنني امل�ايض عن رصف رواتب 

املتقاعدين امس االربعاء .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أنهى مجلس النواب يف جلسته الثانية من الدورة النيابية 
الرابعة للس�نة الترشيعية الثانية من الفصل الترشيعي 
الثان�ي التي عق�دت  برئاس�ة    محمد  الحلب�ويس  رئيس 
 املجلس وبحضور184   نائبا ، أمس األربعاء،  قراءة قانون 
االقرتاض املح�ي والخارجي لتمويل العجز املايل وناقش 
الي�ة تنفي�ذ منحة العوائ�ل الفقرة الت�ي اقرها مجلس 

الوزراء بسبب جائحة كورونا.  
ويف مستهل الجلسة، أنهى املجلس، بحسب بيان املكتب 
االعالمي ملجلس النواب، قراءة مرشوع قانون االقرتاض 
املحي والخارجي لتمويل العجز املايل لعام 2020 واملقدم 
م�ن اللجنة املالية، بس�بب تأخ�ر اقرار املوازن�ة العامة 
االتحادية لعام 2020 وانتش�ار جائحة كورونا يف العالم 
وتراجع اس�عار النفط الخام بش�كل كب�ر حيث تواجه 
الحكومة العراقي�ة صعوبة يف تمويل االنفاق العام ومن 

أجل تسهيل تمويل النفقات العامة الرضورية.
من جهت�ه، نوه رئيس املجل�س اىل أن »ترشيع القانون 
ال يعف�ي الحكومة من ارس�ال مرشوع قان�ون املوازنة 

العامة للعام 2020 اىل مجلس النواب«.
بعدها، صوت املجلس عىل قرار يطالب الحكومة االرساع 
بإرس�ال مرشوع قانون املوازن�ة العامة للعام 2020 اىل 

مجلس النواب بموعد اقصاه 30 حزيزان 2020.
ووجه الحلبويس »باس�تضافة اللجنة املالية ملمثلني عن 
هيئة التقاعد العامة ووزارة املالية لبحث اس�باب تأخر 

توزيع رواتب املتقاعدين الذين احيلوا عىل التقاعد«.
ب�دوره، اش�ار ممث�ل الحكوم�ة اىل »مناقش�ة مجلس 
ال�وزراء ط�رق تموي�ل بن�ود املوازن�ة العامة وحس�ب 
االولوي�ة، محذرا من أن عدم الذهاب اىل االقرتاض يجعل 
الدولة عاجزة عن تس�ديد الرواتب للموظفني، مشرا اىل 
وجود عج�ز مايل يقدر بمبلغ 35 ترليون دينار لالش�هر 

املتبقية من السنة«.
وناقش املجلس »موضوع متابع�ة تنفيذ منحة العوائل 
الفق�رة جراء انتش�ار جائح�ة كورونا بحض�ور عادل 
حاش�وش وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ومدير 

الحماية االجتماعية«. وأوضح الوزير أن »منحة الطوارئ 
اقره�ا مجلس الوزراء بمنح مبلغ 30 الف لعرشة ماليني 
عراق�ي ال يتق�اىض راتب حكومي م�ن خالل تخصيص 
مبل�غ 600 مليار دين�ار من البنك املرك�زي ترصف ملدة 
ش�هرين بواق�ع 300 مليار بالش�هر، مش�را اىل ان اول 
دفع�ة اطلقت قبل عطلة العيد بنس�ب متفاوتة بس�بب 
فرض حظر التج�وال بالتعاون م�ع رشكات االتصاالت 
املحلي�ة، الفتا اىل أن عدد املقدم�ني للمنحة بلغ أكثر من 
14 ملي�ون مواطن وبعد تدقيق البيانات من قبل الوزراء 
تم استبعاد 4 ماليني شخص لعدم مطابقتهم الرشوط«. 
وأنصب�ت مداخالت الن�واب، عىل »معرفة اس�باب تأخر 
دفع املنح للمواطن�ني خاصة منحة العاطلني عن العمل 

ومنح�ة الط�وارئ، اضاف�ة اىل عدم وض�وح الية توزيع 
املن�ح من قب�ل ال�وزارة وتعليماتها، اضاف�ة اىل الدعوة 
ل�رضورة مكافح�ة اب�واب الفس�اد لس�د العج�ز املايل، 
واالستفس�ار عن نس�بة أقليم كردس�تان م�ن مجموع 
املبلغ املخصص ملنحة الطوارئ، فضال عن مطالبة وزارة 
العمل بوضع الية مناسبة لرصف املبلغ املحدد من خلية 
االزم�ة، واعتماد معيار مهني لتحديد اكثر املناطق فقرا 

يف العراق لضمان العدالة االجتماعية«:
ولفت�ت املداخ�الت اىل »اهمي�ة تزوي�د اعض�اء مجلس 
النواب بجداول توضح نسبة توزيع املنحة لكل محافظة 
وعدد املحافظ�ات التي قدمت عىل املنح�ة الجل تحقيق 
العدالة يف التوزيع بني املواطنني، واالستفسار عن الوقت 

املحدد ألطالق باقي مبلغ املنحة للمس�تحقني، واملطالبة 
باس�تحداث الية اضافية للمواطن�ني املتعففني الذين ال 
يس�تخدمون اجه�زة االتصال ورضورة اعتم�اد الوزارة 
عىل الية املسح امليداني للمناطق ملعرفة الفئات الفقرة، 
واملطالب�ة بااللت�زام الحكوم�ة بتنفيذ قان�ون الحماية 
االجتماعي�ة ال�ذي رشعه مجل�س الن�واب دون الذهاب 
اىل اجتهادات ش�خصية، واملطالبة بمعرفة اس�باب عدم 
ش�مول املواطن�ني يف محافظ�ة نينوى بمنح�ة الرعاية 
االجتماعي�ة من�ذ س�نوات ولح�د االن، الفت�ا اىل وج�ود 
فس�اد بملف العمالة االجنبية نتيج�ة دخول مئات االف 
من العم�ال اىل العراق دون اخذ اج�ازة من وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية«.
ويف رده ع�ىل املداخ�الت خ�الل الجلس�ة الت�ي ت�رأس 
حسن الكعبي جانبا منها، أش�ار وزير العمل والشؤون 
االجتماعي�ة اىل أن »مالحظات النواب س�تكون خارطة 
طري�ق لعمل الوزارة مس�تقبال، مبين�ا أن تحديد معيار 
خ�ط الفقر ليس م�ن اختص�اص وزارة العم�ل بل من 
مه�ام وزارة التخطيط، مؤكدا ش�مول املواطنني بأقليم 
كردس�تان بمنح�ة الطوارئ ع�ن طري�ق تقديمهم عرب 
ش�بكات االتصال كورك واس�يا س�يل، منوها اىل حاجة 
بعض القوان�ني املتعلقة بعمل ال�وزارة للتعديل من قبل 
الس�لطة الترشيعية ملواكبة الظروف الراهنة، معربا عن 
اس�تعداد ال�وزارة للقيام بزيارات ميداني�ة للمحافظات 

التي تعاني من ارتفاع معدالت خط الفقر«.
ويف ش�أن اخر، وجهت رئاسة املجلس بعقد اجتماع يوم 
السبت املقبل الس�اعة الحادية عرش صباحا بني رؤساء 
الكتل النيابية واللجنة القانونية من اجل االطالع وتدقيق 
النس�خة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب الذي 

سبق وتم التصويت عليه والدوائر االنتخابية.
بعده�ا تق�رر رف�ع الجلس�ة اىل ي�وم الس�بت املقب�ل 
2020/6/6. إىل ذل�ك، كش�ف مصدر مطل�ع عن اكمال 

تشكيلة الكاظمي سيكون يف جلسة السبت املقبل.
وذكر املصدر ان »تش�كيلة الكاظمي للوزارات الشاغرة 
ستس�تكمل بالتصويت عليهم يف جلس�ة الس�بت املقبل 

ملجلس النواب«.

      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجل�س وزراء إقلي�م كردس�تان، 
االعتيادي�ة  جلس�ته  األربع�اء،  أم�س 
برئاس�ة رئيس مجلس الوزراء مرسور 
بارزان�ي وبحضور نائ�ب رئيس الوزراء 

قوباد طالباني.
ويف مس�تهل االجتم�اع، أش�ار رئي�س 
الوزراء وبحس�ب بي�ان املكتب االعالمي 
لحكومة كردس�تان إىل »زي�ادة مخاطر 
فروس كورونا املس�تجد وس�ط ارتفاع 

عدد املصابني وضحاياه، وتقدم باسمه 
ونيابة عن مجلس الوزراء، بخالص العزاء 
إىل ذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل 
للمصابني. كما وجه ش�كره للمواطنني 
ع�ىل التزامه�م باإلج�راءات االحرتازية 
والتعليم�ات الصحية، وق�ال: »حكومة 
اإلقلي�م مس�تمرة يف اتخ�اذ اإلج�راءات 
الوقائية من أجل س�المة املواطنني، ولن 
تدخر وس�عاً يف هذا الص�دد، وقد قامت 
بكل ما هو رضوري، بيد أن املس�ؤولية 
الك�ربى تق�ع ع�ىل عات�ق املواطن�ني يف 

الحفاظ عىل سالمتهم واملجتمع«. وأكد 
رئيس ال�وزراء أن »اإلج�راءات الصحية 
الت�ي اتخذتها الحكوم�ة راعت مصلحة 
االعتب�ار،  بنظ�ر  وأخذته�ا  املواطن�ني 
وأع�رب ع�ن أس�فه ملح�اوالت البعض 
تسييس مس�ألة صحية مرتبطة بحياة 
م�ن  والتقلي�ل  وس�المتهم  املواطن�ني 
مخاطر الفروس وتحريض الناس عىل 
عدم االلتزام، مشدداً عىل أن القانون هو 

الفيصل يف مالحقة هؤالء«.
ويف مح�ور آخر م�ن االجتماع، »س�لط 

رئيس مجلس الوزراء الضوء عىل الحوار 
والوالي�ات  الع�راق  ب�ني  اإلس�رتاتيجي 
املتح�دة وال�ذي م�ن املق�رر أن ينطل�ق 
يف الش�هر الج�اري بمش�اركة حكومة 
اإلقليم وس�يمثلها رئيس ديوان رئاس�ة 

إقليم كردستان«.
وبعد ذل�ك، عرض نائ�ب رئيس مجلس 
ال�وزراء »تقري�راً مفصالً ع�ن الزيارات 
س�ر  وع�ن  بغ�داد  إىل  أُجري�ت  الت�ي 
االتحادي�ة،  الحكوم�ة  املباحث�ات م�ع 
وأش�ار إىل أن املحادث�ات م�ع الحكومة 

الجدي�دة مس�تمرة بهدف حل املش�اكل 
املتعلقة بالنفط والقضايا املالية استناداً 

إىل الدستور«.
كم�ا قدم�ت اللجن�ة العلي�ا لإلصالح يف 
إقلي�م كردس�تان تقريراً ع�ن »خطوات 
ومتابع�ة ال�وزارات والجه�ات املعني�ة 
األخرى لتطبيق قان�ون اإلصالح، والذي 
قط�ع خط�وات مهم�ة وفق إج�راءات 
وآلي�ات رضورية اتبعته�ا اللجنة خالل 
التطبي�ق وفق املنهاج املُصّدق عليه بهذا 

الشأن«.

أقّر »حزمة استضافات« لكشف تأخري الرواتب.. وأنهى قراءة »قانون االقرتاض«.. ومصادر: سيصوت على إكمال احلكومة السبت

الربملان يلزم احلكومة بإرسال املوازنة خالل الشهر اجلاري
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حكومة كردستان تبحث مشاركتها يف احلوار االسرتاتيجي بني العراق وأمريكا 
أكدت استمرار احملادثات مع بغداد حلل مشاكل النفط واملال

        بغداد / المستقبل العراقي

مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  أك�د 
الكاظمي، أمس االربعاء، ان العراق 
يحرص عىل إقامة أفضل العالقات 
مع جرانه ويس�عى لتطوير نطاق 
التع�اون الخارج�ي وزي�ادة تبادل 

الخربات. 
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للكاظمي 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، إن االخ�ر اس�تقبل 
رض�ا  اإليران�ي،  الطاق�ة  وزي�ر 
ل�ه،  املراف�ق  والوف�د  اردكاني�ان، 
وجرى خ�الل االجتم�اع بحث آخر 
يف  التع�اون  وف�رص  املس�تجدات 
مجال الطاقة، وباألخص الكهرباء 
وتنمي�ة العالقات والتعاون الثنائي 

بني العراق وايران«.

وبنّي الكاظمي، بحس�ب البيان  ان 
»العالم بأرسه يواجه ظروفا صعبة 
بس�بب جائحة كورونا وتداعياتها 
عىل املشهد االقتصادي، مؤكدا عىل 
رضورة بذل أقىص الجهود للتصدي 
للمشاكل املعّقدة التي تمّر بها دول 

املنطقة«.
وأك�د الكاظمي أن »العراق يحرص 
ع�ىل إقام�ة أفض�ل العالق�ات مع 
الحكوم�ة وضم�ن  ، وأن  جران�ه 
اىل  تس�عى  األس�ايس  برنامجه�ا 
تطوي�ر نط�اق التع�اون الخارجي 

وزيادة تبادل الخربات«.
م�ن جانب�ه، ب�نّي وزي�ر الطاق�ة 
اإليراني، رض�ا اردكانيان، »حرص 
ب�الده عىل إقامة أفض�ل  العالقات 
وأقىص حاالت التعاون مع العراق، 

ودعمه عىل جميع الصعد«.

الكاظمي لوزير الطاقة اإليراين: العراق حريص 
عىل إقامة أفضل العالقات مع جريانه

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن ع�دد من أعض�اء مجلس النواب، أم�س األربعاء، 
تأييده�م توجه الحكومة يف تخفيض رواتب الرئاس�ات 
الث�الث والدرجات الخاصة وكبار املس�ؤولني بعيدا عن 
تخفي�ض رواتب املوظف�ني الباق�ني واملتقاعدين، فيما 
قدموا مجموعة من الحل�ول واملقرتحات لتعزيز جهود 
الحكوم�ة يف إتخاذ االج�راءات الكفيلة بخفض اإلنفاق 

وتعظيم اإليرادات. 
وق�ال النائب محم�د صاحب الدراج�ي بحضور محمد 
ش�ياع الس�وداني وعدن�ان ال�زريف ومزاح�م التميم�ي 
يف مؤتم�ر صحف�ي عق�ده يف مجل�س الن�واب، »نؤيد 
توج�ه الحكومة يف تخفي�ض رواتب الرئاس�ات الثالث 
والدرج�ات الخاصة وكبار املس�ؤولني وتحقيق العدالة 
االجتماعي�ة يف توزي�ع الرواتب للمس�تحقني كافة عىل 
وفق القوانني العراقية كمرحلة أوىل بعيدا عن تخفيض 
رواتب املوظفني الباقني واملتقاعدين عدا ماذكر بس�بب 
الظ�روف املعيش�ية وبقاء اغلب الخدم�ات املقدمة من 
القطاع الخاص والعام باألس�عار نفس�ها من ايجارات 
وخدم�ات والتزام�ات أخ�رى مما يثقل كاه�ل املواطن 

بالوقت الحارض«.
وتاب�ع، »نلف�ت االنتب�اه ع�ىل ان اي اج�راء حكوم�ي 
او برملان�ي باتج�اه تقلي�ل االنف�اق والتقش�ف البد ان 
يصاحبه توجه حقيقي من الحكومة ملكافحة الفس�اد 
االداري وامل�ايل وايق������اف عمليات ه�در املال العام 
التي حصلت س�ابقا او س�تحصل من خالل تفعيل دور 
االجه�زة الرقابي�ة ومتابع�ة القضايا الت�ي تطرح من 
اعضاء مجلس النواب واالعالم وتحديدا املعززة باالوليات 
واملستندات والوثائق وان تكون هناك ايضاحات دورية 
ع�ن ماهي�ة هذه االج�راءت م�ن الحكوم�ة والجهات 
القضائي�ة وانن�ا نهيب بالس�لطة القضائي�ة ان تكون 

ح�ارضة يف هذا املجال بم�ا يعزز ثقة املواط�ن بالدولة 
وسلطاتها يف مكافحة الفساد«.

وب�ني، »م�ن اج�ل تعزي�ز جه�ود الحكوم�ة يف اتخ�اذ 
االج�راءات الكفيلة بخفض اإلنف�اق وتعظيم اإليرادات 

نورد الحلول واملقرتحات اآلتية:
-إيقاف العمل يف منافذ بي�ع العملة مع إعداد تعليمات 
يلزم بموجبها املس�توردين جميعا بتقديم القوائم التي 
تضم الس�لع املس�توردة لغ�رض التحاس�ب الكمركي 
بالهيأة العامة للكم�ارك والرضائب قبل تحويل االموال 
واش�عار البنك املركزي بالتحاس�ب بموجب مخاطبات 

رسمية ترافقها فواتر الكمارك والرضائب.
-تغير رصف الدينار تدريجيا بطريقة التؤثر يف املواطن 
وأن يضم�ن توف�ر الس�يولة النقدي�ة الت�ي تحتاجها 

الدولة.
-مراجعة املنهاج االس�ترادي وتحديد السلع واملنتجات 
املمك�ن اص�دار ق�رار بمن�ع اس�تراها لفس�ح املجال 
للرشكات الحكومية يف وزارة الصناعة والقطاع الخاص 
والقطاع املختلط يف تأهيل مصانعها وإنتاج هذه السلع 
لخلق ف�رص عمل واملحافظة ع�ىل العملة الصعبة بدال 

من إخراجها خارج البلد.
-إتخ�اذ االج�راءات الكفيل�ة والرسيعة الس�يطرة عىل 
املنافذ الحدودية وعدم الس�ماح ألي منفذ غر رس�مي 
وتنس�يب مس�ؤولني عىل مس�توى ع�ال م�ن النزاهة 
والش�جاعة املقت�درة عىل ضب�ط هذه الح�دود وتنفيذ 
القوانني املتعلق�ة بال������تعرف�ة الكمركية وحماية 
املنت�ج الوطن�ي ومن�ع االس�تراد وتطبي�ق الرورنامة 

الزراعية.
-إل�زام رشكات الهوات�ف النقال�ة بتس�ديد الغرام�ات 
واالس�تحقاقات والرضائب بش�كل فوري مع مراجعة 
فنية قانونية لعقود هذه الرشكات بما يضمن املصلحة 
الوطني�ة م�ع تفعي�ل الرخص�ة الرابع�ة وعرضها عىل 

الجمهور عرب الوزارة املختصة.
-تفعي�ل النظ�ام الرضيب�ي واع�ادة النظ�ر بالقوانني 
الرضيبية وبما يس�مح يف تنمية هذا القطاع وما يمثله 

من ايراد مهم للدولة. 
-اعادة تفعيل مبادرة البن�ك املركزي بتخصيص مبالغ 
للق�روض للم�رصف الصناع�ي والزراع�ي والعق�اري 
لتش�جيع القط�اع الخ�اص ع�ىل االق�رتاض وتنفي�ذ 
املش�اريع التي تعمل ع�ىل خلق تنمي�ة حقيقة عىل ان 
يتم تخفيف القيود والضوابط الخاصة بمنح القروض، 
كذل�ك تخصي�ص املبال�غ الالزم�ة الق�راض املش�اريع 
الصغرة واملتوس�طة الش�باب بغية تولي�د فرص عمل 
وخلق مشاريع صغرة ممكن ان تكون مصدرا معيشيا 

للشباب يف الوقت الحايل. 
-تش�جيع الجمعي�ات التعاوني�ة واالس�واق يف القطاع 
املختلط عىل اتجاه استراد املواد الغذائية للسيطرة عىل 
اسعار السوق وعدم تاثرها يف الوضع املعييش للمواطن 

واحتياجاته«.
املقرتح������ات وغ�����ره�ا  أن »ه�ذه  وأوض�ح، 
والت�ي من ش�أنها توفر اموال تس�د العج�ز من جهة 
ونرى ان توج�ه هذه املبالغ نحو دعم ش�بكة الحماية 
االجتماعية والبطاقة التمويني�ة واالدوية وتعق����يم 
املياه مع دعم العملية الرتبوية والتعل����يمية وتأمني 
احتياجاته�ا كافة، كما نعلن نحن النواب املوقعون عىل 
هذا البيان باننا مع اي جهد وطني من الكتل السياسية 
يف الربمل�ان لدع�م الدول�ة وس�لطاتها التن�����فيذي�ة 
والترشيعية والقضائية بما يمكن البلد من تجاوز هذه 
األزم�ة وان����ن�ا عىل ثقة ب�ان هذا الش�عب بتاريخه 
الحافل بالتضحية قادر عىل ان يتجاوز ه���ذه االزمة 
خصوص�ا انه بل�د واعد يمتلك م�ن الث�روات الطبيعية 
والبرشية والك�����فاءات والقدرات التي تيرس تجاوز 

هذه االزمة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي، أمس 
االربعاء، ع�ن العثور عىل اوكار تابعة 
لتنظي�م داعش وك�دس عتاد يف جبال 

حمرين.  
تلق�ت  بي�ان،  يف  الخلي�ة  وذك�رت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
ان »القطع�ات املش�اركة يف عملي�ات 
ابطال العراق / نرص السيادة تواصل 
واجباته�ا ومن بينها قي�ادة عمليات 
صالح الدين، فق�د تمكنت من العثور 
داع�ش  لعصاب�ات  أوكار   )4( ع�ىل 
االرهابي ضمن سلسلة جبال حمرين 
تحتوي ع�ىل مواد لوجس�تية وفرش 
ومواد طب�خ، وعثرت أيضاً عىل كدس 
يحتوي عىل )35( عبوة ناسفة محلية 
الصن�ع يف الس�فح الرشقي لسلس�لة 

جبال حمرين«.  
واضاف البيان »يف حني عثرت عىل وكر 
يحتوي صاروخ موجه ضد الدروع يف 
سلس�لة جبال حمرين أيضاً«، مشرة 
اىل ان »القطع�ات العس�كرية ضم�ن 
قي�ادة عمليات ص�الح الدين بارشت 
بتفتي�ش )حق�ول ع�الس النفطية( 
باالضاف�ة اىل واجبه�م االص�ي وه�و 
املس�ك لخ�ط الص�د ضمن السلس�لة 
ذاتها بالتنسيق مع املحاور االخرى«. 

نواب يؤيدون خفض رواتب الرئاسات والدرجات اخلاصة.. ويقرتحون حلوالً لتعظيم املوارد القوات األمنية ترشع 
بعملية تفتيش حقول 

»عالس« النفطية

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن محافظ بغ�داد املهندس محمد جابرالعطا، أمس األربعاء، اس�تمرار 
اعم�ال تطوير املدخ�������ل الرئييس لقض�اء املدائن بطول اكثر من 10 

كيلو مرت.
وق�ال املحافظ خ�الل زيارت�ه اىل موقع العم�ل يرافقه قائمق�ام القضاء 
فاضل برع ومدير البلدية املهندس باس�م الشمري، ان هذا املرشوع يعترب 
من املش�اريع املهمة الذي يمتد من من فلكة املدائن وصوال اىل الوردية واىل 
معم�ل الغ�از بأمتداد بوابة املدائ�ن وبطول يتجاوز 10 ك�م« موضحا »ان 
املرشوع يتضمن أعمال مد الرصيف الجانبي واكس�اء الش�ارع وتش�جر 

الجزرات الوسطية«. 
وبني العطا اىل ان »مشاريع املحافظة تضمنت ايضا اعمال مرشوع الطريق 
الس�رتاتيجي الرابط بني )البانوراما( ومنطقة اللج وبطول 23 كم«، الفتا 
اىل »ان العمل يسر بوترة جيدة واستنفار ملالكات املحافظة رغم الظروف 

االستثنائية وحظر التجوال التي يمر بها البلد ».

        بغداد / المستقبل العراقي

والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  أعلن�ت 
األربع�اء، عن تس�جيل 781 اصابة 
جدي�دة بف�روس كورون�ا، فيم�ا 
أك�دت تماثل 587 مصاباً للش�فاء 
يف الع�راق، فيما اعلن�ت أنها طلبت 
كورون�ا  عق�ار  ع�ن  معلوم�ات 

الرويس.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
انه »تم فح�ص )8585( نموذج يف 
كافة املختربات املختصة يف العراق، 
وبذلك يكون املجموع الكي للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض 

يف العراق )2602٩٩(«.
ال�وزارة  أن »مخت�ربات  وأضاف�ت 
س�ّجلت )781( إصاب�ة يف الع�راق 
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كربالء: 11

كركوك: 35
دياىل: 8

بابل: 33
ميسان: 35
الديوانية: 7
ذي قار: 28

املثنى: 18
االنبار: 5

وأوضح�ت أن�ه »تم تس�جيل 587 
حالة شفاء وكما يي:
بغداد/ الرصافة: 260

بغداد/ الكرخ: 21٩
مدينة الطب: 25

النجف: 6
البرصة: 7

السليمانية: 12 
دهوك: 2

دياىل: 2
كربالء: 13
ميسان: 2

بابل: 2
ذي قار: 33
الديوانية: 4

وأكدت أن »أعداد الوفيات بلغت 21 
حالة موزعة كاآلتي:

بغداد/ الرصافة: 7
بغداد/ الكرخ: 2

مدينة الطب: 1
السليمانية: 5

اربيل: 2
بابل: 1

البرصة: 1 
ميسان: 1

املثنى: 1
»مجم�وع  أن  ال�وزارة،  وتابع�ت 
االٕصاب�ات بل�غ 8168، ومجم�وع 
حاالت الشفاء 40٩5، فيما بلغ عدد 
الراقدين الكي 3817، والراقدين يف 
العناية املركزة 46، فضالً عن بلوغ 

مجموع الوفيات 256 حالة«.
إىل ذل�ك، اعلن�ت وزارة الصحة أنها 
طلبت معلوم�ات عن عقار كورونا 

الرويس.
وق�ال وكي�ل وزارة الصح�ة حازم 
الجميي بحس�ب الوكالة الرسمية، 
روس�يا  يف  العراق�ي  »الس�فر  إن 
أبلغنا يف رسالة بوجود عقار رويس 
خ�اص لع�الج املصاب�ني بفروس 
»وزارة  أن  إىل  الفت�ا  كورون�ا«، 
الصحة طلبت معلومات عن العقار 
ليتم دراس�ته وتحديد مدى فائدته 
يف ع�الج املصابني بفروس كورونا 
بعده�ا يت�م التواصل م�ع الجانب 

الرويس«.
وأضاف، أن »السفر العراقي يتابع 
تط�ورات العقار الرويس وس�يزود 
ال�وزارة باملعلومات وآلية العمل به 

وما هي مضاعفاته«.
وكان السفر العراقي لدى روسيا، 
عبد الرحمن الحسيني، أكد يف وقت 
س�ابق أن�ه خاط�ب وزارة الصحة 
الروس�ية إلجراء مباحثات بش�أن 
اس�تفادة العراق من دواء أفيفافر 

لعالج كورونا.
وأض�اف الس�فر يف تغري�دة ع�ىل 
موقع تويرت أن »الدواء أثبت فاعلية 
بع�الج ٩0 % م�ن املصابني باملرض 

ممن تعاطوه.

حمافظ بغداد: استمرار اعامل تطوير مدخل 
قضاء املدائن بطول اكثر من )١٠( كيلو مرت

عداد »كورونا« يسجل ارتفاعًا قياسيًا:  
)78١( إصابة و)٢١( وفاة

الصحة: طلبنا معلومات عن عقار »كورونا« الروسي
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    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزير التج�ارة وكالة ع�ي حميد مخل�ف الدليمي، 
وص�ول الكميات املس�وقة م�ن محص�ول الحنطة خالل 

املوسم التسويقي الحايل عتبة املليوني ونصف الطن.
واك�د الدليم�ي خالل لقائه م�ع الوكالء وال�كادر املتقدم 
يف الوزارة بحس�ب بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، عىل 
»اهمية انجاح املوسم التسويقي وتوفري املستلزمات التي 
تساهم يف انجاحه، مثمنا جهود القائمني عىل الحملة من 

مالكات ادارية وفنية ورقابية«.

واش�ار اىل، اهمي�ة دور اجه�زة الفح�ص املخت�ري يف 
تحديد نوعية وس�المة الكميات املسوقة بما يتطابق مع 
التعليم�ات والقرارات الت�ي حددتها الخطة التس�ويقية 

لعام 2020.
واطل�ع الوزي�ر الدليم�ي خ�الل االجتماع، ع�ىل االعمال 
اليومي�ة للمش�اركني يف الحمل�ة التس�ويقية م�ن خالل 
التقارير التي اعدها املدراء العامني املرشفني عىل الحملة 
يف املحافظ�ات، مؤك�دا اهمي�ة تذلي�ل املعوق�ات وتوفري 
الفاحص�ني يف الس�ايلوهات بش�كل كايف، ملن�ع تك�دس 
سيارات الفالحني املحملة بمحصول الحنطة امام مراكز 

االس�تالم. وثمن وزي�ر التجارة دور الفالح�ني يف حملتي 
االس�تزراع والحصاد والتسويقية، مبينا ان الفالح اصبح 
ل�ه دور كب�ري يف تأم�ني االم�ن الغذائ�ي ضم�ن مفردات 
البطاقة التموينية، والجهود التي بذلوها لتوفري اكثر من 
5 مالي�ني طن متوقع تس�ويقها من محص�ول الحنطة، 
موجه�ا بتقديم التس�هيالت للفالحني وتذلي�ل العقبات، 
خاص�ة يف ظل حظر التجوال الوقائي من فريوس كورونا 
املس�تجد. وأك�د الوزي�ر الدليم�ي، عىل«اهمي�ة معالجة 
موض�وع الحنط�ة الت�ي تحتوي حب�ة الع�دس او املاش 
بالتنس�يق مع وزارة الزراعة والجه�ات ذات العالقة بما 

يضمن ح�ق الفالح�ني العراقي�ني الذين يبذل�ون جهودا 
اس�تثنائية يف انجاح املوسم التس�ويقي من خالل حملة 
االس�تزراع يف تجربة وطنية تسهم يف توفري االمن الغذائي 
ويضع حدا يف الوقت نفس�ه ملن يحاول تمرير حبوب غري 
محلية من خالل حملة التس�ويق ملحصول الحنطة والتي 

تحقق نسبة تقدم يف الكميات املسوقة«.
يذكر ان وزارة التجارة اعلنت يف 20 نيسان املايض انطالق 
الحمل�ة التس�ويقية ملحص�ول الحنط�ة يف املحافظ�ات 
الوس�طى والجنوبية وس�ط توقعات بتسويق اكثر من 5 

ماليني طن من الحنطة.

وزير التجارة يعلن وصول الكميات املسوقة من احلنطة عتبة املليوين ونصف طن
مثمنًا جهود القائمني على محلة التسويق

    بغداد/ المستقبل العراقي

التقى وزي�ر الكهرباء ماجد مه�دي اإلمارة، 
محاف�ظ واس�ط محم�د جمي�ل املياحي، يف 
مكتب�ة بمقر ال�وزارة لبح�ث واق�ع الطاقة 

الكهربائية يف املحافظة.
وافاد بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل العراقي« 
ان�ه »يف بداي�ة اللقاء، ق�دم املياح�ي تهانيه 
لوزير الكهرباء بمناسبة تسنم منصبه وزيراً 
للكهرب�اء، متمنياً له املوفقي�ة والنجاح بهذا 
املنصب رغ�م التحديات الكب�رية التي تواجه 
الوزارة«. واض�اف البيان«كما بحث ازمة فك 
االختناقات يف ش�بكات التوزي�ع والنقص يف 
املحوالت الكهربائية، اىل جانب مناقش�ة الية 

حصة تجهيز املحافظة من الطاقة الكهربائية 
ويكون الحد االدنى للتجهيز )٧00(ميكاواط 
بمعدل )20(س�اعة باليوم وتزداد مع ازدياد 
االنت�اج ال�كي م�ع بداي�ة تش�غيل الوحدات 
التوليدي�ة املتوقفة لغرض الصيانة يف محطة 

كهرباء الزبيدية الحرارية«.
من جهته الوزير، ان باب الوزارة مفتوح لكل 
الس�ادة املس�ؤولني ونحن عىل أتم اس�تعداد 

للتعاون لتقديم افضل الخدمات للمواطنني،
كما نوه ان ال�وزارة تمر بأزمة حادة بنقص 
يف املحوالت الكهربائية واالس�الك، اضافة اىل 
الظ�روف املالية الت�ي يمر بها البل�د، وكذلك 

الوباء املنترش يف هذه الفرتة.
ونع�ول كثرياً عىل دعم الحكومات املحلية من 

خالل مشاريع تنمية االقاليم لتأهيل جزء من 
شبكات التوزيع.

وَب�نَيَ ان ل�كل محافظ�ة حصة مق�ررة من 
التجهي�ز وعليها االلتزام وع�دم التجاوز عىل 
حص�ة املحافظ�ات االخ�رى خاص�ة ونحن 
مقبلني عىل فصل ال�ذروة وزيادة الطلب عىل 
الطاقة وأشهر ش�ديدة الحرارة، داعياً بنفس 
الوقت االبتعاد عن حاالت التجاوز عىل الشبكة 
الكهربائية ملا تس�ببه من ع�وارض فنية عىل 
الش�بكة، واالخذ بنظر االعتب�ار االزمة املالية 
التي تمر به�ا الوزارة عىل وج�ه الخصوص، 
وع�ىل املواطنني التعاون م�ع مالكات الوزارة 
برفع التجاوزات ودفع الجباية لتقديم افضل 

خدمة لتجهيز املواطنني بطاقة مستمرة.

وزير الكهرباء يلتقي حمافظ واسط لبحث واقع الطاقة 
الكهربائية يف املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وكيل وزارة النفط لش�ؤون التصفية 
حامد يونس حرص الوزارة عىل اس�تمرار 
العم�ل يف قطاع�ات انت�اج النف�ط الخام 
والغ�از والتصدي�ر والتكري�ر بانس�يابية 
عالية بالرغم م�ن اجراءات حظر التجوال 

.«
الجتم�اع  ترؤس�ه  خ�الل  يون�س  وق�ال 
العملي�ات القي�ادي ، بحس�ب بي�ان ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »اليات العمل 
يف قطاعات انت�اج النفط الخام وتصديره 
واس�تثمار الغاز مس�تمرة وف�ق الخطط 
املعدة لذلك، مش�ريا اىل التزام العراق بقرار 
خفض اإلنتاج الذي اقرته منظمة »أوبك« 

و« اوبك + ».
وأش�ار يونس اىل أن »قط�اع التوزيع ومن 

خ�الل رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
والتشكيالت االخرى الس�اندة لها املتمثلة 
بقطاع�ات التكري�ر والنق�ل وتعبئة الغاز 
مس�تمرة بتجهيز املواطنني باحتياجاتهم 
م�ن وقود البنزي�ن وزيت الغ�از ) الگاز(، 
واسطوانات الغاز السائل من خالل منافذ 
التجهي�ز التي تعمل بش�كل دائم يف بغداد 
واملحافظ�ات بالرغم من الحظر الش�امل 
املفروض ع�ىل البالد كاج�راء للوقاية من 

فايروس كورونا«.
وأض�اف يونس أن الوزارة مس�تمرة ايضا 
بتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية 
باحتياجها من الوقود بمختلف أنواعه ، من 
خالل التنسيق املبارش مع وزارة الكهرباء. 
وحرض االجتماع املدراء العامني للرشكات 
والدوائ�ر املعنية، وممث�ل وزارة الكهرباء، 

واملكتب االعالمي يف وزارة النفط.

وزارة النفط: عمليات االنتاج والتصدير وجتهيز 
الوقود للمواطنني تسري بانسيابية عالية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغ�داد، \ ع�ن فت�ح ش�ارع الس�فارة 
االس�بانية يف العاصمة.وذك�رت االمان�ة يف بي�ان له�ا 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن »مالكاتها الهندس�ية 
واآللي�ة وبمتابعة مكت�ب امني بغداد وبالتنس�يق مع 
الفرق�ة الخاصة وخلية املتابع�ة التابعة ملكتب رئيس 
ال�وزراء باالضافة اىل قي�ادة عمليات بغ�داد ومديرية 
امل�رور العامة قام�ت برفع الكت�ل الكونكريتية وفتح 
الشارع الخاص بالسفارة االسبانية ضمن املحلة 609 
باالضاف�ة اىل رف�ع الكتل الكونكريتي�ة وفتح االزقة ٧ 
و 14  ضم�ن نف�س املحلة«.واضافت: »لتبارش بعدها 
امل�الكات الخدمي�ة بحمل�ة لتنظي�ف وتأهي�ل املواقع 
املذكورة واملغلقة منذ سنة 2006«. كما اعلنت االمانة 
عن » فتح شارع آخر يف العاصمة مغلق منذ 14 سنة.
وذك�ر البي�ان ان »دائ�رة الوح�دات االنتاجي�ة ودائرة 
بلدي�ة املنصور وبمتابع�ة مكتب امني بغ�داد بارشت 
وبالتنسيق مع خلية املتابعة والفرقة الخاصة التابعة 
ملكتب رئيس الوزراء برف�ع الكتل الكونكريتية واعادة 
فت�ح ش�ارع 1 ضمن املحل�ة 609 وال�ذي يضم مبنى 
السفارة السورية باالضافة اىل رفع الكتل الكونكريتية 
من محيط مرصف الرافدين فرع املنصور ضمن نفس 
املحلة«.وع�ىل صعيد آخر أعلنت امان�ة بغداد، قيامها 
واملخاب�رات  والرس�الة  الحمداني�ة  بتعف�ري مناط�ق 
والجهاد.وذك�رت األمان�ة، يف بيانه�ا ، أن مالكاتها يف 
بلدية الرش�يد »قامت بحملة ليلية لتعفري اربعة احياء 
جن�وب غ�رب بغ�داد وه�ي ) الحمدانية املحل�ة 8٧9 
والجه�اد 885 واملخاب�رات 8٧٧ والرس�الة للمحلت�ني 
855 و 851(«.وأضافت، أن »الحمالت تمت بواس�طة 
منظوم�ة التعفري املتط�ورة واملصنعة م�ن قبل امانة 
بغداد لدعم الكوادر الصحية يف مواجهة جائحة كورونا 

وبالتنسيق مع عدد من الجهات املختصة.

امانة بغداد تعلن فتح شارعي 
السفارة االسبانية والسفارة 

السورية املغلقني منذ »14« عام
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مس�ٔوول مكتب الش�هداء والجرحى يف اللواء الثاني للحشد 
الش�عبي عبد الحس�ن الحيدري، عدد الجثث التي دفنها يف مقرة 

املتوفني بفريوس كورونا.
وقال الحيدري يف بيان العالم الحش�د تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »اللواء الثاني يف الحشد الشعبي والذي يتوىل دفن 
املتوف�ني جراء كورون�ا ارش ارتفاع عدد من ت�م دفنهم يف مقرة 
وادي الس�الم الجديدة بالنجف االرشف حتى اليوم االٔربعاء ليصل 

العدد الكي اىل )240( متوفيا بينهم )٣( من الديانة املسيحية«.
وأش�ار اىل ان “أع�داد املتوفني بالجائحة تزايدت بش�كل ملحوظ 
خالل االٔس�بوعني املاضيني والسيما يف العاصمة بغداد بينهم عدد 

من الشباب.

احلشد يعلن دفن »240« متوفيًا من ضحايا 
»كورونا« يف مقربة النجف بينهم مسيحيون

    النجف / المستقبل العراقي

افتتحت دائرة صحة النجف، مجمعا تخصصيا لالمراض االنتقالية 
يف املحافظة.واف�اد بيان للدائرة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان« 
مدي�ر الدائرة رض�وان الكندي اجرى جول�ة تفقدية لالطالع عىل 
اللمس�ات االخرية والنهائية ملجمع }األمل{ التخصيص لالمراض 
االنتقالي�ة«.وكان مدير عام دائرة صحة النجف االرشف، رضوان 
الكندي، كشف عن توجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي اىل 
املحافظة الفتتاح مستش�فيني اثن�ني خصصت ملعالجة املصابني 
بجائح�ة كورونا، األوىل س�عة 50 رسي�راً تم انش�ائها من خالل 
الك�وادر الهندس�ية يف دائ�رة صح�ة النجف، وأخرى س�عة 120 
رسيراً ترع بها اتحاد القوى العراقية«.واكد الكندي ان« األوضاع 
بص�ورة عام�ة يف املحافظ�ة حت�ى اللحظة حس�ب اإلج�راءات 
الرصينة مس�يطر عليها«، مش�رياً اىل« اننا ال نخفي توجسنا من 
زيادة االعداد بس�بب عدم اك�رتاث البعض باإلج�راءات الوقائية 

وخاصة لبس الكمامة والتباعد االجتماعي.

افتتاح جممع ختصيص لالمراض 
االنتقالية يف النجف

    كربالء / المستقبل العراقي

أعلن رئيُس قسم املشاريع الهندسّية 
يف العتبة العّباسية املقّدسة املهندس 
ضي�اء مجي�د الصائغ، ع�ن وصول 
نسبة إنجاز محّطة التحويل الثانوّية 
�ذ  ُتنفَّ والت�ي   ،%95 اىل  الكهربائّي�ة 
خدمًة ملحافظة كربالء املقّدس�ة من 
التخصيصات املالّية للعتبة املقّدسة، 
تّي�اٍر  إيص�ال  يف  املس�اهمة  ألج�ل 

كهربائّي مستقّر وغري متذبذب«.
وأضاف: »املرشوع ُيقام يف )منطقة الزبيلية( عىل الطريق الرابط بني طريَقْي )النجف 
– كرب�الء( و )بابل – كربالء( وعىل مس�احٍة تقّدر ب�)٣.000( مرٍت مرّبع، اس�ُتثمرت 

اىل:
- بناية للمحّطة وقد أخذت املساحة األكر من املُنَشأ، وقد ُصّممت وُنّفذت بما يتالءم 

مع طبيعة املبنى واألجهزة واملعّدات الكهربائّية.
- بناية إلدارة املحّطة وتك�ون مالصقة للمحّطة، وقد ُخّصصت كغرٍف إدارّية ملالكات 

الصيانة فيها.
- أربع دوٍر سكنّية للعاملني يف املحّطة.

- مساحات خرضاء ومرافق خدمّية متنوّعة«.
وأّكد الصائغ: »تّم تجهيز محّطة التحويل باملعّدات واألجهزة الخاّصة بها، وأغلبها من 
رشكة شنايدر إليكرتيك الفرنس�ّية )Schneider Electric S.A( من محّوالت وأجهزة 
س�يطرة وقياس ومفاتيح قواط�ع دورات وغريها، التي تضمن اس�تالم الجهد العايل 
وتحويل�ه اىل جه�ٍد واٍط، لتغذية املناطق التي سُتش�مل بها بواس�طة خطوط كهرباٍء 

هوائّية أو كابالت، وجميعها مطاِبقة ومالئمة ملواصفات وزارة الكهرباء العراقّية«.
ُيذكر أّن إنش�اء هذه املحّطة جاء مس�اهمًة من العتبة العّباس�ية املقّدس�ة يف تقليل 
األحم�ال عىل املحّطات الثانوّية يف محافظة كربالء املقّدس�ة، لكون أّن أعدادها قليلة، 
األمر الذي تسّبب يف تذبذب أو انقطاع يف التّيار الكهربائّي وخصوصاً يف أّيام الذروة، وقد 
ُنّف�ذ املرشوع من ِقبل مالكات رشكة طيبة لن�دن للتجارة العاّمة واملقاوالت العراقّية، 

بعد أخذ املوافقات الرسمّية واألصولّية من مديرّية كهرباء املحافظة.

ستسهم يف استقرار التيار الكهربائي يف احملافظة

العتبة العباسية تنجز حمطة حتويل 
كهربائية بنسبة 95 باملئة

النقل: ميناء ام قرص اجلنويب يشهد استمرار 
عمليات التفريغ للبضائع والسلع يف فرتة 

احلجر الصحي

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل العراقي�ة / الرشكة العام�ة ملوانئ العراق ، اس�تمرار 
عمليات تفريغ حموالت كبرية لبواخر رس�ت يف مين�اء ام قرص الجنوبي يف 

ظل فرتة الحجر الصحي.
واوضح مدير عام الرشكة اثيل عبد عي يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان�ه »تنفيذاً لتوجيه�ات وزير النقل الكابتن نارص حس�ني بندر الش�بي يف 
إس�تمرار عمليات التفريغ للبواخر والتس�ليم للبضائع وبإنس�يابية عالية 
حيث أكملت مالكات قس�م التفريغ والش�حن تفريغ حموالت بواخر رست 
عىل ارصفة ميناء ام قرص الجنوبي ليشهد امليناء عمليات املناولة املستمرة 

يف ظل فرتة الحظر ».
واض�اف : أن الباخ�رة ) mohamed ( أفرغت حمولتها ع�ىل رصيف رقم 4 
بحمول�ة ت�زن نحو 2502 طن من س�منت االب�ار بواقع 1668 ش�وال كما 
 )African Flamingo ( تم إنجاز القس�م االكر من تفريغ حمولة الباخ�رة
القادمة م�ن االرجنتني تحمل نحو ٣6 الف طنا من مادة صويا عىل رصيف 
رق�م ٣ وان رصيف رق�م ٣ بانطون يحمل مادة كلنك�ر بحمولة تزن ٧4٧5 
طنا لصالح وزارة الصناعة واملعادن والباخرة stef anos راسية عىل رصيف 
8 لتحميل املش�تقات النفطي�ة وتصديرها.يذكر ان امليناء الجنوبي يش�هد 
بالوق�ت الحارض تدفق كب�ري بالبواخر املحمل�ة بالبضائع والس�لع واملواد 

األولية مما يرفد السوق املحلية لسد حاجة املستهلك.

ديوان احملافظة نفى عالقته بصفحة على فيس بوك

حمافظ البرصة يعلن نصب وتشغيل مضخات مرشوع املاء املوحد يف قضاء اهلارثة
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلن محافظ البرصة اسعد عبد األمري العيداني، 
أمس االربعاء، نصب مضخات للمياه يف مرشوع 
املاء املوحد يف قضاء الهارثة، مش�رياً إىل أن كوادر 
دائ�رة ماء محافظة البرصة أنجزت أعمال نصب 
إحدى املضخات وتشغيلها لضخ املياه إىل مناطق 
قض�اء الهارثة.وق�ال العيدان�ي يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »دائرة ماء 
محافظة البرصة اكم�ال أعمال نصب املضخات 
يف مرشوع م�اء املوحد الواقع يف قض�اء الهارثة 
ش�مال الب�رصة حيث ت�م نصب املضخ�ات ومد 
األنابيب يف املرشوع املهم لسكان قضاء الهارثة«.
م�ن جهته، أوض�ح مدير م�اء محافظة البرصة 
زهري املوس�وي، أن »دائرة ماء محافظة البرصة 
قامت بأعمال نصب املضخات واستطاعت اليوم 
تش�غيل إحدى املضخات بعد أن كانت متابعة يف 
األشهر املاضية«، مبيناً ان »األيام القليلة املقبلة 
سيتم تش�غيل املضخة الثانية بجهود كوادر ماء 
املوح�د بالتنس�يق مع رئيس الوح�دة اإلدارية يف 
قض�اء الهارثة«.وقال قائممق�ام قضاء الهارثة 
نذير الش�اوي، أن »س�عة ضخ املضخة الواحدة 
للماء هي )2000( مرت مكعب بالساعة«، مؤكداً 
أن »تش�غيل املضخ�ات وأعم�ال ضخه�ا للمياه 
ستساهم يف تحسني ضخ املياه يف قضاء الهارثة 

وبع�ض مناط�ق مركز الب�رصة«.إىل ذل�ك، نفى 
اعالم ديوان املحافظة عالقتِه أو محافظ البرصة 
أس�عد عبد األمري العيدانّي، بصفحة تحمل اس�م 
البرصة مدينتي، مؤكداً ان ما يمثله هو البيانات 
الرس�مية الصادرة عن الديوان واملتمثلة باملركز 
اإلعالم�ّي والصفحة الرس�مية الخاصة به.وقال 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�اٍن  يف  اإلعالم�ّي  املرك�ز 
العراقي«، إن »الصفحات املت�واردة عىل برنامج 
الفيس�بوك وبأس�ماء عام�ة ال تمث�ل محاف�ظ 
البرصة او مكتبِه، وما هو متداول حالياً يف إحدى 
الصفحات وادعائها إنه�ا تمثل محافظ البرصة 

غري صحيح”، مؤك�داً ان “البيانات الصادرة عن 
دي�وان محافظ�ة البرصة ه�ي املمثل الرس�مي 
والوحيد”.ودعا املركز اإلعالمّي إىل “توخي الدقة 
يف نقل األخبار وأخِذها من الصفحات الرس�مية، 
بعي�داً ع�ن األس�اليب الت�ي تتخذه�ا صفحات 
وهمي�ة يف كيل الته�م الباطلة واإلس�اءة لبعض 
الش�خصيات البرصّي�ة الت�ي لها تاري�خ عريق 
بخدمة الب�رصة وأهلها، ويف نف�س الوقت تعمل 
ع�ىل تس�قيط محافظ الب�رصة، محاول�ة بذلك 
خل�ق فتنة ب�ني الحكومة املحلّية والش�خصيات 

السياسّية والقيادّية.

حمافظ بغداد يعلن حتقيق نسب انجاز جيدة 
بمرشوع مستشفى احلرية العام

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

حقق�ت محافظة بغداد، نس�بة انج�از جيدة بمرشوع مستش�فى 
الحري�ة الع�ام بعد اس�تئناف العمل به نهاية ش�هر ترشي�ن الثاني 

املايض.
واف�اد محافظ بغ�داد محمد جاب�ر العطا يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ب�أن »املحافظ�ة لديه�ا اربع�ة مش�اريع س�رتاتيجية 
ملستش�فيات ببغداد ه�ي: الفضيلي�ة والنعمان والش�عب والحرية، 
منوها بأن مرشوع مستش�فى الحرية العام يعد احد هذه املشاريع 
الكبرية الذي توقف العمل به خالل املدة املاضية بسبب االزمة املالية 

وعدم اطالق مخصصات تنمية االقاليم ملحافظة بغداد«.
ونوه بأن »املحافظة استحصلت املوافقات الالزمة الستئناف العمل 
به خالل ش�هر ترشي�ن الثاني املايض نظرا الهميت�ه الكبرية وخوفا 
علي�ه م�ن االندثار، الذي طال مش�اريع س�رتاتيجية مهم�ة عدة يف 
بغداد«، مش�ريا اىل ان »املستش�فى البالغ كلفت�ه 146 مليون دوالر 
وبتصاميم من رشكة هندسية اس�بانية عاملية مختصة، يضم 400 
رسير ودارا لالطباء مكونا من 100 شقة موزعة بني خمس طبقات، 
اضاف�ة اىل بناية ط�وارئ مكونة من ثالث طبقات بمس�احة ثمانية 

آالف و500 مرت مربع لكل طابق«.
واردف العطا: ان »املستشفى يحوي ايضا بناية الردهات مؤلفة من 
س�بع طبقات، فضال ع�ن خمس طبقات لالستش�ارية والتعليمية، 
مفصح�ا ع�ن ارشاف امل�الكات الهندس�ية التابع�ة للمحافظة عىل 
املستشفى بش�كل مس�تمر«، مؤكدا »تحقيق الرشكة املنفذة نسب 

انجاز بلغ�ت ٣6 باملئة من املرشوع، عادا اياه بانه مهم جدا ويخدم 
مناط�ق ع�دة يف جانب الكرخ، نظ�را لكونه يقع يف قل�ب العاصمة، 

اضافة اىل ما سيقدمه من خدمات مميزة«.
وتاب�ع، أن »املحافظة اكدت انه س�يدخل للخدم�ة بالرسعة املمكنة 
لريفع من مستوى الخدمات الطبية بالعاصمة وليكون ساندا لها«.

وب�ني ان »بقي�ة املش�اريع الصحية وه�ي مستش�فيات: الفضيلية 
والش�عب والنعمان املوزع�ة بني مناطق الك�رخ والرصافة، حققت 
ايض�ا نس�ب انجاز متفاوتة، الفتا يف الس�ياق نفس�ه اىل انه س�يتم 

انجازها تباعا خالل املرحلة املقبلة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر التخطيط، خال�د بتال النج�م، بمكتب�ه يف ديوان 
الوزارة، س�فري جمهورية مرص العربية لدى الع�راق، عالء الدين 
عبداملنع�م محمد موىس، والوف�د املرافق له«.وافاد بي�ان للوزارة 
مس�تهل  يف  اش�اد   الوزي�ر   « ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد 
اللق�اء، بعمق العالقات االخوية، بني البلدين الش�قيقني، وحرص 
الحكوم�ة العراقية، عىل تعزيز تلك العالق�ات، بما يخدم مصلحة 
ش�عبي البلدين، الس�يما يف املجاالت االقتصادية واالس�تثمارية«.

واش�ار البيان اىل ان  »اللقاء ش�هج التباحث يف ع�دد من القضايا 
ذات االهتمام املش�رتك، وكان من بني ماتم بحثه ، س�عي البلدين، 
لتوقي�ع اتفاق مش�رتك به�دف إىل تعزيز التعاون ب�ني جمهورية 
العراق، وجمهورية مرص العربية، ويس�تند اىل مبدأ النفط مقابل 
االس�تثمار، وتوفري الظروف املناس�بة لعمل ال�رشكات املرصية، 
للمس�اهمة يف عملية اع�ادة االعمار، وتحقي�ق التنمية يف العراق 
».واوض�ح البي�ان ان »الوزير اك�د خالل اللقاء حاج�ة العراق اىل 
الكثري من املش�اريع الخدمية واالستثمارية، وخصوصا، يف مجال 
السكن والتعليم والصحة والكهرباء، مشريا اىل امكانية االستفادة 
من الخرات املرصية يف تنفيذ هذه املش�اريع«.وبني ان »الجانبان 
ناقش�ا امكاني�ة وجود فرصة لالس�تفادة م�ن التجربة املرصية، 
يف تطوي�ر قطاع الكهرباء يف العراق«.كما اتفق الطرفان،بحس�ب 
البي�ان، ع�ىل مواصل�ة اللق�اءات، وتقدي�م خريط�ة باملش�اريع 
االس�تثمارية العراقي�ة، الت�ي تحدده�ا اولوي�ات خط�ة التنمية 
الخمس�ية، وبما يتالئم، وحاجة القطاع�ات االقتصادية املختلفة 
من تلك املشاريع.من جانبه اشاد السفري املرصي يف العراق، بعمق 
وديمومة العالقات بني البلدين، مؤكدا اس�تعداد بالده لتقديم كل 
أن�واع الدعم املمكنة للع�راق، وذلك يف إطار مبدأ األخ�وة العربية، 

ومواجهة الظروف والتحديات التي تواجه العراق ومرص.

وزير التخطيط يبحث مع السفري املرصي 
تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بني البلدين
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عن العزل واملدينة واحليوانات والزومبيز وفان غوغ و »تايمز سكوير«
           سامر أبو هواش

يف املبنيى املقابل، كثير من الرشفات، 
كثر من النوافذ. أنظر طويالً إليها، أو 
إليه، إىل املبنى نفسه، وليس إىل رشفة 
أو نافذة محيددة. ال أجيد وصف لون 
أّي يشء. أحيانيًا أتمنى لو كنت روائياً 
روسياً كالسيكياً أو شاعراً اسكندنافياً 
لكي أسيتطيع تقديم وصف مسيهب 
للون السيماء أو البحر أو الهواء مثالً. 
ال أسيتطيع. استنباط لون من تمازج 
بضعة أليوان أو تدرجات ليون محّدد 
لييس أكثر ميا أبيرع فيه. ربميا لهذا 
السيبب لم أتخذ الرسيم هواية يوماً، 
وربميا للسيبب نفسيه توقفيت عن 
االستمرار يف كتابة الرواية. لعلها قلة 
الحيلية أو الصرب أو الضجر أو النفور 
البسيط من االسرتسال املضني يف أي 

يشء، أو كل هذا معاً.
بالنسيبة إيلّ، الحقيقية التيي ال جدال 
فيها، هي أن هيذا املبنى يقع يف دائرة 
نظيري كلميا نظرت من النافيذة، أما 
لونيه، مثلميا تفهميه عينياي، فهيو 
مجموعة مين الخطوط. أعيرف أنها 
ليسيت حقيقية علميية مثبتية، لكن 
الليون يمكين أن يكون شيكالً. تفكر 
يف الباليون، مثياًل، فيخطر ليك اللون 
األحمر. تفكر يف اللون األحمر فيخطر 
ليك اليدم أو فسيتان نسيائي مثر أو 
أفالم ياسيوجرو أوزو. اللون يف هذه 
الحالية أيضاً شيكل. خطيوط أفقية 
وخطيوط أخرى عمودية، مشيطورة 
إىل خطيوط أخيرى عموديية وأفقية، 
ولوال الرشفات الناتئة منها، لحسبتها 
رسيماً باملسيطرة عىل دفرت هنديس. 
السيماء فوق املبنيى، اآلن عىل األقل، 
رماديية. رمادية يسيطع منها ضوء 
شيمس تحجبها الغييوم. ليس ضوءاً 
ساطعاً لكنه واضح بما فيه الكفاية. 
ما الليون الناتيج عن سيماء رمادية 
تضيؤهيا شيمس تحجبهيا الغييوم؟ 
رمادي باهيت؟ رصيايص؟ ال أعرف. 
لسيت بارعاً يف وصف األليوان. لكّنني 
متيقين من أن هذا املبنيى، هذا الربج 
باألحيرى، يتكيون مين ثالثية أليوان 
رئيسيية. األخرض الفاتح لدرابزينات 
ألليواح  الغاميق  األزرق  الرشفيات. 
الزجاج )النوافذ؟( واألبيض القشدّي، 
لكل الكتل الباطونية )الجدران؟( بني 

النوافذ والرشفات.
األليواح  مين  املتشيكلة  النوافيذ 
الزجاجيية، ربميا تكون نوافيذ حقاً، 
وربميا تكون شييئاً آخير ال أعرفه. ال 
أسيتطيع الحكيم من هذه املسيافة، 
حييث ال يمكين أن يظهير يشء خلف 
الزجاج األزرق الغامق )الداكن؟(. أما 
الرشفيات، املصطّفة بطبيعية الحال 
فوق بعضها بعض، فمسيألة أخرى. 
لو وقف أحد عىل أي من تلك الرشفات، 
الظاهير منهيا يف مرميى برصي عىل 
األقل، فإنني أستطيع رؤيته بوضوح، 
وأسيتطيع مين مالمحه العامية، أن 
أعرف إن كان رجالً أو امرأة أو طفالً. 
العمير وليون البرشة، ودرجية القبح 
أو الجميال، والحالية النفسيية لهيذا 
الشخص، سواء أكان فرحاً أو حزيناً، 
أو بيني بني، فهذه أمور لن أسيتطيع 
سيوى افرتاضها مثلما أفرتض أحياناً 
لون السماء، دون أي درجة من الثقة 
أو اليقني. لكّن هذه ليسيت املسيألة. 
وال املسيألة أننيي، منيذ اتخيذت هذا 
الركن من الغرفية، املطلة نافذته عىل 
ذليك املبنيى املخطيط، مجلسياً ثابتاً 
للعميل والكتابية، لم أملح أحيداً يقف 
عىل أّي من الرشفات الظاهرة أمامي. 
املسيألة أنني، يف أغلب األحيان، ودون 
أّي جهد شيخيص، وال أّي مهلوسيات 
عقلية، وال أي رغبة حتى، أجد نفيس، 

مين حني آلخر، واقفاً عيىل إحدى تلك 
الرشفات. لييس مهماً موقع الرشفة، 
فهيو يتغر باسيتمرار، املهيم هو أن 
األمر ال يقترص عيىل التخّيل، بل إنني 
أصبيح فعالً واقفاً هنياك، ألنه أحياناً 
وبعد فيرتة من الوقوف عيىل الرشفة 
دون فعل يشء سيوى النظر بال هدف 
إىل ال يشء يف الهيواء أماميي، أشيعر 
بالحاجية إىل الدخيول ثانية إىل البيت، 
وبرصف النظر عن الغرفة التي تؤدي 
إليها الرشفة، سيواء أكانت الصالة أو 
غرفة النيوم أو املطبخ )وهذا احتمال 
مسيتبعد(، فإننيي أكاد أحيّس بيدي 
وهي تعاود فتح باب الرشفة، وبقدمي 
وهما تخطيوان إىل الداخيل، ثم بيدي 
وهميا تعياودان إقفيال البياب. وبعد 
ذلك ال يشء. بعد ذلك أختفي، كجميع 
البيرش الذيين البّد أنهم يشيغلون تلك 
الحجرات يف األوقات التي ال أجد نفيس 
فيهيا. أختفيي داخل حجرة شيخص 
آخير. أختفيي بمعنيى أننيي أتبّخر. 
بمعنيى أنه ال يعود يل وجيود. بمعنى 
أننيي ال أعود قادراً عىل إيجاد طريقي 
خيارج الظلمية التيي تكتنفني داخل 
تلك البقعة املحيددة )أو غر املحددة( 
من الحجيرة. وحده الرعيب يعيدني 
من تلك الحجيرة، وتلك الرشفة، وذلك 
الربج، إىل مقعدي، يف هذا الركن املحّدد 
من غرفتي. ولثوان أجد نفيس يف حال 
من الذهول التام، إذ تظّل هناك أجزاء 
من نفيس تحتاج إىل أن تجمع نفسها 
بصالبة داخل جسيدي أو عقيل، حتى 
أعود كامالً هنا، حتى أستطيع رصف 
نفيس عين النظير إىل تليك الرشفات، 
أو  كالعميل  آخير،  بييء  وشيغلها 
القراءة أو الكتابية أو تصّفح الهاتف 

أو لعب كاندي كراش.
ماذا ليو كان املبنيى فارغياً بالفعل؟ 
ماذا ليو كانت املدينية برمتها فارغة 

بالفعل؟
بامتيياز.  افرتاضيية  كائنيات  نحين 
جمييل،  يشء  املطير  أن  نفيرتض 
فنحتفي باملطر حني تمطر ونشيتاق 
ليه حني ال تمطير. نفيرتض أن املطر 
يشء كئيب، فتحدث العملية نفسيها، 
إنميا بالعكيس. شيخصياً، افرتضت 

مثالً، منذ فرتة ليست قليلة أن الدجاج 
الذي أتناوله ليس إال... لن أكمل حتى 
ال أعيدي أحداً بهذه الصيورة املقززة. 
لكين العيربة أنني توقفيت نهائياً عن 
بسيبب  هيذا  وكل  الدجياج،  تنياول 
افرتاض ال أعرف كيف استنبطه عقيل 
فجيأة، لكنه صار موجوداً وملموسياً 
ومحسوسياً. أي صار لالفرتاض قوة 
الحقيقة، وعواقبها أيضاً. ألم نفرتض 
يف وقت ميا أن الدجياج صالح لألكل، 
وبدأنا نطور األمر شييئاً فشيئاً حتى 
صار كل كائن يطر قابل لألكل، بما يف 
ذلك الخفافيش؛ أتساءل أحياناً، وقبل 
النصوص الدينية التي تحّدد ما يؤكل 
وميا ال ييؤكل، أترانيا حكمنيا معياراً 
ذوقيياً منحرفاً بطبيعية الحال، حول 
ما يجيب أن يدخيل إىل معدتنا، وما ال 
نسيمح له بذلك. مثالً الدجاج ظريف، 
واألبقيار  والخرفيان  املاعيز  وكذليك 
والبيط واإلوز والعصافر واألسيماك 
)معظمها عيىل األقل(.. تيؤكل إذن.. 
أما الخفافيش والجرذان والسيناجب 
والسيحايل ومعظيم الحيرشات، فهي 
بشيعة دميمية.. ال تيؤكل إذن. لكين 
مياذا بخصيوص القطيط واليكالب؟ 
ملياذا قيرر بعضنا أنها ال تيأكل، وقرر 
بعضنيا اآلخير أنهيا تيؤكل؟ البيّد أنه 
اختالف الثقافات الذوقية، فما نجده 
يف شيطر مين العاليم قبيحياً منفيراً 
يجيده غرنيا يف شيطر آخير مليحياً 
ظريفياً شيهياً. الخالصة أن املسيألة 
كلها تبدأ من افيرتاض؛ افرتاض قابل 
ألن يصّدق ويغيدو حقيقة، وافرتاض 
آخر ال يصّدق فيدخيل عالم األكاذيب 

والخياالت.
 قبل بضعة أييام أفقت من النوم، مع 
إحسياس عمييق، بيأن كل ميا جرى 
حتيى اآلن )كورونيا، العيزل، املوتى، 
الخوف.. إلخ( كله كان مجرد كابوس 
وقيد صحوت أخراً منه. كنت أظن أن 
هيذه األميور ال تحيدث إال يف األفالم، 
ألننيي ليم أرهيا سيابقاً إال يف األفالم. 
يصحو »البطل« فيكتشيف أن زوجته 
يف  ميرّوع،  انفجيار  يف  ُقتليت  التيي 
كابوسيه املرّوع، قبل ثوان فحسيب، 
تنام بهناءة بجواره، فيدرك أن كل ما 

عاشه يف ذلك املنام ليس حقيقياً وأنه 
عاد أخراً إىل أرض الواقع. نهضت من 
الرسيير واتجهيت إىل الرشفة ونظرت 
إىل الشيارع، وللمفارقة وجدت بضعة 
أشخاص يمشون يف الشارع، وسمعت 
أصيوات مطارق العمال يف املبنى الذي 
يستكمل بناؤه عىل بعد مئات األمتار 
من مبنانا. وأذكر أنني، لوهلة، حدثت 
نفيس، بيء من السعادة الحذرة: هل 
يعقيل أنني كنت أحلم؟ لكنني لم أكن 
أحلم. كان افرتاضاً رائعاً، لكن لألسف 
لم تكتب له الحياة، ولم يسيتثمر فيه 
ميا يكفيي مين التفكير، أو الوهيم، 

ليصبح حقيقة.
كثر من الرواييات )ال حاجة للتذكر 
بكافيكا وال بأوروييل( أو األفيالم )ال 
داعيي للتذكير بهيتشيكوك أو داوود 
عبد السييد( تبدأ بفرضية ما. نشيأة 
الكيون نفسيه، وتطيوره، وفنياؤه 
االفرتايض أيضيًا، حافلة بالفرضيات. 
ربميا لهيذا السيبب اخرتعنيا الرسد، 
والسييما اليرسد املتخييل، بمختليف 
أشيكاله وأنواعيه. ال لنفهيم الواقيع 
أكثير، مثلما يرى بعضهيم، بل لنبتعد 
قدر اإلمكان عن الواقع. لنقيم حاجزاً 
بيني الحقيقيي واملتخّييل، املفيرتض 
واملوجود بالفعل؛ حاجز يقينا الجنون 
أو االرتياب املطلق الناجم عن عيشينا 
يف دوامية ال تنتهي مين االفرتاضات. 
لهذا السيبب ايضاً اخرتعنا األساطر 
والكائنيات  األسيطورية  واآللهية 
اخرتعنيا  السيبب  ولهيذا  الخرافيية. 
األسيباب نفسها. هناك أدبّيات كاملة 
حول األسيباب. وليو وضعنا يف غوغل 
كلمة »ملاذا« أو »كيف« فقط، لحصلنا 
عيىل مالييني، إن ليم يكين ملييارات 
اآللية  لكين، ورغيم هيذه  النتائيج. 
املخيفية والرائعة من األسيباب، التي 
يوفرها غوغل، فهناك أسباب بسيطة 
ال أحسيب أنها نالت حقها من البحث 
والتفكير. ملياذا، مثياًل، تظهير فجأة 
ذبابية يف غرفة الجلوس؟ ألنها جاءت 
من الشارع. ملاذا جاءت من الشارع؟ 
ألنهيا كانيت تحوم يف الجيو أو بجوار 
مكيب النفاييات، ووجيدت رشفة أو 
نافذة مفتوحة، فدخلت. ملاذا اختارت 

هيذه الذبابية أن تحوم حيويل، ثم أن 
تدغدغ سياقي مين وقت آلخير ثم أن 
تهرب قبل أن يتسنى يل قتلها برضبة 
من يدي؟ سيؤال يتضمين العديد من 
االحتمياالت. أوالً، ألنك يف الغرفة، ألنه 
لييس مين شيخص آخير يف الغرفية، 
ألنيك حيني شيعرت بوجيود الذبابة، 
قميت بقفيل النافذة أو بياب الرشفة 
)حتيى ال تدخل ذبابة أخرى( فلم تعد 
الذبابية قيادرة عىل الخيروج، ممكن 
ألنها جائعة ميع أنه من غر الواضح 
أي غيذاء تتوخى الحصيول عليه من 
ساقيك... االحتماالت ال تنتهي، لكنها 
جميعهيا تفيض إىل سيؤال واحد: ملاذا 
الذبابة؟ أنا متأكد أنه لو كتب أحدهم 
»ملاذا الذبابة؟« عىل غوغل فسيحصل 
عىل مالييني النتائج، لكن جميع هذه 
النتائج لن يجيب عن السؤال الحقيقي 
حول السيبب الحقيقي للذباب يف هذا 
العالم، ولن يجيب عن سؤال آخر أكثر 
تعقيداً، ملاذا هيذه الذبابة املحددة، يف 
هيذا الوقيت املحدد، يف هيذه الحجرة 
املحيددة، تحيوم حيول هيذا الرجيل 
املحيدد؟ ليس مين غوغل لهيذا النوع 
مين األسيئلة. ليس من غوغيل، حتى 
اآلن عيىل األقل، يمكين أن يجيب عن 
السيؤال: ملياذا كورونا يف هيذا الوقت 
االحتمياالت  آالف  هنياك  بالتحدييد؟ 
واألسيئلة واألجوبة األخرى. هل جاء 
كورونيا من الخفافييش، من الكالب، 
من الحرشات، من املخترب؟ هل ينتقل 
كورونا يف الهيواء؟ عرب التكييف؟ من 
التنفيس؟ مين الكالم؟ من ممارسية 
الجنس؟ من مجرد التفكر به؟ أسئلة 
ال تنتهي، تجعل كورونا ينتقل يف وقت 
قييايس، من مجرد افيرتاض مجنون، 

أو فكرة متخيلة، إىل واقع ملموس.
هل هناك مدينة يف الخارج؟

أشياهد وثائقياً بريطانياً عن شيمال 
إيطاليا التي رضبتها الجائحة بقسوة 
غر مسيبوقة. املراسل يمي يف زقاق 
قديم رائيع. يقول: هيذا الزقاق فارغ 
تمامياً كميا تيرون، لكين وراء هذه 
الجيدران ثمية بيرش، لكننيا ال نراهم 
فحسيب. أقف عىل الرشفية كل يوم، 
قبييل رسييان حظير التجيول، وأرى 

سيدة آسيوية تجّر طفلها بعربة تدور 
بها حول ملعيب الكرة. يخال إيلّ أنها، 
يف رأسيها، اعتميدت خّطية ما للمي 
تقيض ضمن أهدافهيا، بوضع حدود 
معينية، وحدها قيادرة عيىل فهمها، 
لرحلتهيا اليوميية يف الشيارع. لكنها 
توظب عىل املي يومياً، هذا ما أعرفه 
معرفة اليقني. مياذا يحدث قبل هذه 
الرحلية وبعدها، ال أعرفيه. الخطوط 
االفرتاضيية التيي ترسيمها السييدة 
بعربية طفلهيا، قد تكيون طريقة ما 
لحماية نفسيها وطفلها من الهجوم 
غير املتوقيع للفروس. لقيد أعاد لنا 
كورونا غرييزة كنا قد نسييناها منذ 
عصور ما قبيل تاريخية، وهي غريزة 
تحديد األمكنة، ربما ليس لالستحواذ 
عليها مثلما كنا نفعل يف السيابق، بل 
ببساطة لحماية أنفسنا مما هو غر 
متوقع، ألن ما حدث بالضبط هو غر 
املتوقع، وما نواجهه اآلن هو املجهول 
الناتج عين غر املتوقيع. كالهما، أي 
الالمتوقيع واملجهيول، رضبيان مين 
التدرجيات اللونيية للييأس، يصعيب 
أيضاً وصفهميا. يف املخزن التمويني، 
رأيس يعمل كآلة حاسبة يف رأس عالم 
رياضيات. أحسب االحتماالت، وأحدد 
االحتياجات بناء عليها. كم كيلوغرام 
من األرز، مين الطحني، كم علبة فول 
ورسديين وتونية.. إلخ. لكين بجانب 
هيذا الرأس، ثمية رأس آخر يحسيب 
طيوال الوقت املسيافة مين اآلخرين، 
محاوالً باسيتمرار رسيم تلك الحدود 
املتغرة دوماً لحيزي املكاني الخاص، 
ذلك الحيز الذي سيأكون آمناً فيه من 
أولئك املوبوئني )افرتاضياً( من حويل. 
يف أفيالم الزومبييز، يكفيي أن يعضك 
الزومبيي يف أي ميكان مين جسيدك، 
وخصوصاً رقبتك، ولو عضة بسيطة، 
حتى تنتقل إليك العدوى وتغدو وحشاً 
غر فان يهيم يف األرض بحثاً عن رقبة 
يعضهيا. لو أن كامرا رسية، التقطت 
مشهدنا، نحن املتسيوقون يف املخزن 
التموينيي، من األعيىل، ليرأت منظراً 
مشابهاً ملنظر الزومبيز وهم يمشون، 
ويف رأس كل واحيد منهم، جي بي إس 
خاص بيه، يجعله يبتعد عن الزومبيز 
آخير  يشء  نحيو  ويتجيه  اآلخريين، 

غامض هو نفسه ال يعرفه.
السييدة  وإىل  املدينية،  إىل  بالعيودة 
اآلسيوية التي تجّر العربة. كان يمكن 
ملنظرهيا املوصيوف أعياله، أن يكون 
عادياً يف أّي زمن آخر. أما اآلن فليس إال 
شاهداً وتذكاراً عىل غياب املدينة. ذلك 
الكليشييه القديم، »جنية دون أناس، 
ال تيداس«، ينطبيق تمامياً عىل هذه 
الحالة. مدينة بال أناس ليست مدينة. 
هي مجرد خطوط ورسيوم هندسية 
ومخططيات عىل دفرت. نسيتطيع أن 
نفيرتض وجود أناس خليف الجدران، 
وهم موجودون فعالً، لكننا نستطيع 
أيضياً، خصوصياً يف لحظيات اليأس 
التام، أو اإلحسياس بأننا داخل دوامة 
ال تنتهيي، أن نفرتض عدم وجودهم. 
ال فرق. من مسيافة كافية قد تتمكن 
مين رؤيية املخرج مين الدوامية، أما 
وأنت يف داخلها، فال يمكنك سيوى أن 

تواصل الدوران إىل ما ال نهاية.
الجمييع منكّبيون هيذه األييام عىل 
التواصل مع بعضهيم بعض. الخوف 
عيىل األرجح يدفعنيا إىل ذلك، لكن ويف 
خضيم تواصلنيا املحميوم، وتنقلنيا 
ال  أخيرى،  إىل  فيدييو  محادثية  مين 
أسيتطيع تجاهل اإلحسياس الكامن 
بعيدم التصدييق. ربميا تكيون هذه 
أكرب حالية عدم تصدييق جماعي. ال 
أحيد يف الحقيقية يصّدق ميا يجري، 
وال ميا سييجري. ميا زلنيا يف مرحلة 
الصدمية. أولئك منا الذيين يصدقون 

حقاً هم الذين سيبقونا إىل الكوابيس 
واالنهيارات العصبية. البقية يدافعون 
عن وجودهم، وعن تماسكهم العقيل، 
بعيدم التصدييق. إنها لعبية تواطأنا 
جميعاً عيىل لعبها، حتيى يأتي فجأة 
خرب يقيول لنا إن األمير انتهى، فجأة 
مثلميا بدأ. حالة عيدم التصديق هذه 
هي خطيوط أخرى نضع بهيا حدوداً 
وهميية أخيرى، ونسيتعني بهيا عىل 
سييولة كل يشء مين حولنيا. لكيّن 
املوتيى يذكروننيا دومياً بيأن األمير 
حقيقيّي، ولذلك ربما يختار معظمنا، 
يف هذه املرحلة، أال يصّدق تماماً عداد 
املوتيى هذا اليذي ال يتوقيف. التفجع 
والحيزن الحقيقيان لهما وقت الحق، 
أما اآلن فالوقت الحقيقي هو للنجاة، 
وميا األفضل من عيدم تصديق وجود 
الخطر للنجياة منه، ألننيا لو صدقنا 
فعالً، لو أننيا تخلينا عن كل األالعيب 
الذهنيية وغير الذهنية التيي نحاول 
مين خاللهيا السييطرة عيىل األمور، 
التيي  للحقيقية  سنستسيلم  فإننيا 
نرويهيا اآلن مزاحياً، وهيي أن العالم 
الذي نعرفه، اليذي كنا نعرفه، لم يعد 
هو نفسيه، وأن عاملاً آخير، أو ربما ال 
عالم، يتشيكل اآلن أمام عيوننا. وهذا 
ليس مرعباً فحسب، بل هو التجسيد 
الحقيقي، لكلمة أخرى نرددها مزاحاً 
أغليب األوقات، وهي الفنياء، وال أحد 
يحب فكيرة الفناء خصوصاً يف خضم 
انشغاله بحساب ما نقص من مؤونة 
البيت، وما الذي نحتاج إليه لالستمرار 

أسبوعاً، شهراً، آخر.
أنكّب يف األثناء عىل »البازل«، هوايتي 
البيتية املفضلة وإحدى سيبل النجاة 
التي أسيتعني بهيا. كل قطعة أضعها 
يف مكانهيا الصحيح، تحيدث يف قلبي 
نقرة من نقرات املرسة العابرة. أعمل 
عىل أحجية من ألف قطعة للوحة فان 
غوغ »ليلة مقمرة«. أضطر إىل التعامل 
مع األليوان، إىل التدرجات والفروقات 
البسييطة داخيل األصفير. دون هذه 
الفروقيات سييكون مسيتحيالً إنهاء 
األحجية. فان غوغ رسم لوحته هذه، 
وعرشيين لوحية أخيرى، مين نافذة 
غرفية نوميه يف املصحية النفسيية. 
النجمة املشيعة التي تظهر يف اللوحة، 
سيطوعاً،  األقيل  األخيرى  والنجيوم 
حقيقية عىل األرجح، كذلك الشيجرة 
لغيزاً  سييبقى  الجبليية.  والسيفوح 
ملياذا قرر فيان غوغ إضافية قرية إىل 
اللوحة. قرية جميلة دافئة تحتضنها 
الجبال ويغمرها ضوء النجوم، جميع 
بيوتهيا نائمة، باسيتثناء بيوت قليلة 
تشيع من نوافذها أضيواء املصابيح. 
ربما أحّس فان غوغ بالوحشية فقرر 
إضافة هذه القرية. ربما كان يريد أن 
يتخيل نفسيه خلف أحد تليك النوافذ 
املضيئية املقطونية بالبرش، بيدالً من 
نافيذة غرفتيه املوحشية يف املصحة. 
أتشيوق إلنجياز هيذه اللوحية حتى 
أنتقل إىل تركيب أحجية ميدان »تايمز 
سكوير« يف نيويورك. عىل عكس قرية 
فان غيوغ، فإن امليدان، مثلما تشير 
الصيورة، يضيج بالحركية واألليوان 
والسييارات والفتات النييون والبرش، 
عىل عكس صيورة امليدان اليوم خالل 
فرتة العيزل، حيث بدأ بعض الفنانني، 
من رسامني ومصورين فوتوغرافيني، 
يوثقيون هذه املرحلة الكئيبة التي ما 
كانت لتخطر بالبال، من حياة امليدان. 
أحجية »املوناليزا« التي أنهيتها خالل 
األسيبوعني األولني من العزل، معلقة 
اآلن يف الصالة، وبعد أسبوعني أو أكثر 
بقليل، سيتوجه نظراتهيا الحائرة إىل 
سيماء فان غوغ الحاشيدة بالنجوم، 
املليئية  سيكوير«  »تايميز  وصيورة 

بالحياة.

موقع عالية ممدوح.. حجرة ثقافية للجميع
           بغداد / المستقبل العراقي

يبيدو أن رواية »الغالمية« للروائية العراقية 
روايتهيا  هيي   )1944( مميدوح  عاليية 
املفضلية، ربميا لذليك أطلقت عيىل موقعها 
www.alghulama. الشيخيص هيذا االسيم

com، تليك الروايية التي صيدرت عام 2000 
وتتناول العالقة بني السياسية وحياة الفرد 
الخاصة وال سيما املرأة والسجن. يف موقعها 
تفرد ممدوح قسيماً ليكل رواية لها تبدأ من 
»الغالمة«، ثيم »التشيهي«، و«املحبوبات«، 
والولع«، و«النفتالني«، و«غرام براغماتي«، 
و«األجنبيية« وصيوالً إىل أحيدث إصداراتها 
»التانكيي«، ويف كل قسيم تجيد املراجعيات 
والكتابيات النقدية التي نرشت عن كل عمل 
من هذه األعمال. يمكن أيضاً مشاهدة أبرز 
املقابالت التي أجريت معهيا، مثل مقابلتها 

التلفزيونيية مع قناة »الجزييرة«، وإذاعتي 
»مونتي كارلو«، و«الرشق«، كما تتيح سماع 
مقاطيع مين روايية »الغالمة« بالفرنسيية 
وبصيوت الفنانة املرسحيية املغربية فريدة، 
مع سياعة من الحوار معهيا يف معهد العالم 
العربي يف بارييس، حيث تقيم اليوم، بعد أن 
تركت بغداد عام 1982، واملفارقة أن ممدوح 
ميا زالت تكتب يف سيرتها الذاتية أنها تقيم 
»مؤقتياً« يف باريس، ويبيدو أن هذه اإلقامة 

املؤقتة يف املنفى استغرقت عمراً.
يف قسيم »التانكيي« نجيد حيواراً ال تعيرف 
ممدوح اسم الصحايف الذي أجراه معها، وال 
تعرف إن كان نرش أم ال، لكنها تنرش إجاباتها 
التيي تتحدث عن مكان وشيخصيات عملها 
املرشيح لجائزة الرواية العربيية لهذا العام، 
فتقول »عموم رواياتيي حرضت من هناك، 
بليدي العراق. كانت الشيخصيات يف الرواية 

تبحث عن عفاف أيوب الشيخصية املركزية 
يف التانكي... اليوم وبعد تلك الفرتات الطويلة 
التي مرّت عىل كتابتها تبدو يل اآلنسة عفاف 
أشيد ثباتاً من املؤلفة. دائماً نظرت هكذا إىل 
عموم شيخصيات أعمايل أنهن/ أنهم األكثر 

بقاء واستمرارية من الكاتبة«.
لتأليف التانكي وهو اسم الشارع الذي عاش 
فيه بعض أهلها يف بغداد، تذكر ممدوح أنها 
عادت إلييه »للبحث عمن بقي مين العائلة، 
مين املسيّنني الذين ظليوا عىل قييد الرتحل، 
أو عين قبيور املوتى وميا بقي من شيواهد 
قبورهيم، عين أولئك املراهقيني واملراهقات 

الذين كنا نتشاجر ونلهو معهم«.
يف موقيع مميدوح ألبيوم لصورهيا، وبياب 
ملقاالتهيا، ولكن أيضاً هناك مسياحة كبرة 
تفردها لآلخرين، ال سيما األخريات، فنجدها 
تخصص قسيماً بعنيوان »كاتبيات« تختار 

فييه مما تقيرأ لغرهيا يف الثقافية العربية 
واألجنبية فنجدها تنرش لي رجاء بن سالمة، 
وألفية يونس، ونيوال السيعداوي، ومارلني 
ومارغرييت  املوجيي،  وسيحر  روبنسيون، 

دوراس وهدى حسني وغرهن كثرات.
تنتقي ممدوح أيضاً من الحوارات الصحافية 
مع كّتاب وشعراء يف قسم تعنونه »حوارات«، 
بل إن لديها قسماً للمنوعات تنرش فيه أخباراً 
خفيفية أعجبتها أو صوراً جميلة راقت لها، 
لتحيول موقعهيا إىل حجرة ثقافيية تحتوي 
قراءاتها وانتقاءاتها مين الصحافة العاملية 
واملواقيع العربيية. ولكن يؤخذ عيىل املوقع 
ضعفه جماليياً وتصميمه البيرصي يفتقر 
إىل الجانيب الفنيي، فهو ال يشيبه من هذه 
الناحية عناية ممدوح شيديدة الخصوصية 
بالجانيب الجمايل يف أسيلوبها األدبي ولغتها 

بل ويف مظهرها الشخيص.
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رحلة حدود متداخلة
           اسعد عبد الله عبد علي

م�ر م�ن الزم�ن ث�اث اش�هر ونحن 
نعي�ش الحظر والكورون�ا, لذا قررت 
انج�از مرشوع�ي يف مطالعة االعمال 
العراقي�ة, والكتابة عنها,  االبداعي�ة 
يل,  االه�م  الش�غل  ه�و  ه�ذا  وكان 
قبل اس�بوع وصلتني رواي�ة )حدود 
متداخل�ة(, لغ�رض قراءته�ا وابداء 
الروائي�ة, وه�ي  الصنع�ة  يف  ال�راي 
بانيب�ال  اش�ور  دار  ع�ن  ص�ادرة 
احم�د  العراق�ي  للكات�ب  للطباع�ة, 
الس�امري, وهي العمل الرسدي االول 
له, والرج�ل عرف عنه عمله كمخرج 
سينمائي واستاذ جامعي, فكان هذا 
جان�ب جدي�د يفص�ح عن�ه, الرواية 
تدخل ضمن فئة الروايات البوليس�ية 
وه�ذه النوع من النت�اج االدبي نادر 
يف الع�راق, لذلك كان ه�ذا االمر دافعا 

كبريا للقراءة.
ت�دور الرواية حول جريم�ة غامضة 

حدثت, ويبدأ ضابط الرشطة “عادل” 
بالتح�ري ع�ن الجريمة مح�اوال حل 

لغزها.
بع�د تفك�ري معمق وج�د الضابط ان 
االش�ارات كلها تشري اىل ان “سامي” 
هو املجرم, فكان يحل�ل دافع القاتل 
ويبح�ر يف ش�خصيته, مح�اوال فهم 

الدافع الحقيقي للجريمة.
حي�ث  العراق�ي  الب�ؤس  زم�ن  ان�ه 
الخوف  الصعبة وهاج�س  الظ�روف 
والقل�ق, والذي يتزامن م�ع كل زمن 
االنس�ان العراق�ي, نع�م الرواي�ة لم 
تنطل�ق يف فضاء واس�ع بقيت طيلة 
فصوله�ا محص�ورة م�ا ب�ن االهل 
واالقارب, حي�ث البناء الروائي اعتمد 
عىل ث�اث عائ�ات فقط وه�ذا االمر 
يس�هل عىل القارئ التفكري, حيث لم 
يتعم�د الكات�ب التعقيد, ليخ�رج لنا 

رواية سلسلة.

مشاهد العنف

ل�م نألف هكذا نوع م�ن الرسد يلتزم 
خطا بيانيا يف رس�م العنف ومش�اهد 
القت�ل والجرائم الت�ي ال تنتهي, كانه 
يريد ان يقول اننا يف غابة كبرية وليس 
يف بلد, فمع ان الرواية تحوي عن قاتل 
“مؤيد” الذي اعرتف الحقا انه قامت 
بفعلته بدوافع مادية بحته, لكن نجد 
االمر مختلف مع “سامي” الذي كان 
مرفها طيل�ة حياته حي�ث ورث ارثا 
عظيما عن ج�ده, ام�وال وعقارات, 
لك�ن نج�ده كان يت�رصف كترصف 
القاتل املحرتف وهذا ما يجب الوقوف 

عنده وتحليله جيدا.
هذا الش�اب قام بقتل عم�ه بدم بارد 
انفعاالت�ه م�ع  او  ت�ردد,  دون  م�ن 
اصدق�اءه والتهدي�د بتحطي�م راس 
صديقه بحج�ر, اي انه ال يهدد فقط 
ب�ل يرس�م خط�ة التنفي�ذ )تهش�يم 
ع�ىل  يدل�ل  فه�ذا  بحج�ر(,  ال�راس 
مكبوتات نفسية او تعرضه للعنف يف 
الطفولة من قبل احد افراد العائلة او 

من قبل طفل متنم�ر, لذلك تحول اىل 
هذا شخصا عند البلوغ.

يرس�مها  للعن�ف  اخ�رى  وص�ورة 
الكات�ب عرب ش�خصية اخ�رى وهي 
“كامل” الذي رضب شخصا بمطرقة 
حديدية عىل يده, مما استدعى تدخل 
عش�ائري )الفصل العشائري( حيث 
توس�ع نف�وذ العش�رية م�ع ضع�ف 
العن�ف والجريمة  القانون وانتش�ار 
داخل املجتمع, حي�ث الخوف والقلق 
واملداهمات التي تمارس�ها الس�لطة 
بعن�ف, كله�ا هذا يرس�م لن�ا صورة 
مرعبة عن مجتمعي بدائرة متسلسلة 

ال تنتهي.

خطيئة اللهجة العامية يف الرواية
الغريب الذي تفاجئ�ت به هو ارصار 
الكاتب عىل استخدام اللهجة العامية 
يف البن�اء الروائ�ي! والحقيقة ال ارى 
رضورة من اقحام العامية, وال داعي 
لكل ه�ذا الرتقي�ع ما ب�ن الفصحى 

والعامي�ة, واعتق�د ان العامية اينما 
وج�دت فه�ي تفقد اليشء مس�تواه 
االدب�ي, س�واء أكان�ت يف الش�عر او 
النث�ر او القصة او الرواية. ان الحوار 
عندما يأت�ي ببعض الكلمات العامية 
قد يكون لعدم القدرة عىل اس�تبدالها 
بالفصح�ى, وه�ذا ق�د يك�ون عذرا, 
عندها يمكن ان نجيز له اس�تخدامه 
للهج�ة العامية, اعرف جي�دا الحجة 
الت�ي يس�وقها م�ن يكت�ب بالعامية 
– بص�ورة عام�ة -, والت�ي تتمثل يف 
انهم يستخدمون لغة الناس العادين 
الت�ي ينطق بها يف الش�وارع والبيوت 
اق�رب  واملقاه�ي واالس�واق, وه�ي 
لعق�ول القراء وذوقه�م! وهذا الكام 

ينسف الجوهر الحقيقي لألدب.
واعتق�د ان س�بب اس�تخدام الكاتب 
ح�دود  رواي�ة  يف  العامي�ة  للهج�ة 
متداخلة يرج�ع لكون الكاتب مخرج 
مرسح�ي, اذ ان املخرج�ون مهمتهم 
االس�اس تحوي�ل الن�ص الروائي اىل 

فيلم سينمائي باللهجة العامية.

·ثيمات الرواية
عندم�ا تبح�ر ب�ن فص�ول الرواي�ة 
س�تجد ثيمات متعددة اب�دع الكاتب 
يف طرحها بريش�ة فنان ساحر, منها 
قضي�ة التج�اوز ع�ىل ارث االق�ارب, 
حي�ث يعرض قضي�ة رسقة مال االخ 
املي�ت! ف�كان هنالك ح�وارا باللهجة 
العامية يلخص جريمة هذا الشخص 
املعت�دي حي�ث اراد الكات�ب القول: ) 
لق�د اكلت م�ن لحم اخي�ك امليت, وال 
يفعل هذا اال الحرشات(, وثيمة اخرى 
تظهر جلية وهي العنف, والذي يرمز 
لفرتة زمني�ة عصيبة مر بها املجتمع 
العراق�ي نتيج�ة الح�روب املتك�ررة 
الحصار االقتصادي باإلضافة لتسلط 
نظام البعث واس�تخدامه للسياس�ة 
الرتهيب مع املجتم�ع العراقي! فهذا 
ما جع�ل القيم تغ�ور بعي�دا وتظهر 
بدله�ا قي�م الغاب�ة. ويمك�ن وصف 

الرواي�ة بانها رواي�ة اجتماعية حيث 
الرصاع�ات العائلية, لكن خلف البناء 
الدرام�ي االجتماعي تخبئ مش�اكل 
نفس�ية, والت�ي ه�ي نت�اج الحروب 
والحصار, وتس�لط السلطة, والقمع 
ال�ذي يم�ارس يوميا بح�ق املجتمع, 
وظاهرة الفساد والرشوة التي تشبع 
املجتمع بها, نتيج�ة خراب منظومة 

القيم االخاقية واالجتماعية.

ختاما
اجدها رواية جيدة تس�تحق ان تقرأ, 
االس�اس  الحج�ر  وض�ع  والكات�ب 
للرواي�ة العراقي�ة البوليس�ية, والتي 
نتمنى ان تتكاثر وان نجد اخرين من 
العراقين ممن س�ريفدون  املبدع�ن 
البوليس�ية, خصوصا  ب�اب الرواي�ة 
ان ح�كاوي املجتمع غني�ة جدا بهذا 
املج�ال, نتيجة ما مر ع�ىل مجتمعنا 
من محن, ومازال ما يمر به من زمن 

صعب.

ال أستطيع التنفس
           محمد شريف أبو ميسم

 فج�رت كلمات االس�تغاثة التي نطق بها »ج�ورج فلويد« ذو 
األص�ول األفريقية - وهو يلفظ أنفاس�ه األخ�رية تحت أقدام 
رشط�ي يف مينيابولي�س األمريكية- بال�ون ديموقراطية رأس 
املال. هذه الديموقراطية القائمة عىل التدجن بحس�ب أهواء 
امللكية الش�خصية، تح�ت مظل�ة الليربالية التي تمن�ح املزيد 
م�ن الحري�ة لس�لطة رأس املال عىل حس�اب خي�ارات األفراد 
وفرصهم يف املنافسة، اليبدو انها قادرة عىل ترويض األفراد اىل 
م�ا ال نهاية عىل الرغم من امتاكها ألدوات الرتكيع يف س�احة 
مجتمعية أش�به بحلبة السريك، وال يمكن لقوى األمن الداخيل 
يف دولتها أن تكون منزوعة الس�اح كما يف نموذج دولة الرفاه 
القائم�ة عىل نظام اقتصاد الس�وق االجتماع�ي يف بعض دول 
االتحاد األوروبي، فهذه األخرية تنسحر فيها الفجوة الطبقية 
اىل حد ما، بحسب طبيعة النظام الرضيبي الذي يحد من تغول 
سلطة املال عىل حساب خيارات األفراد، ومن الواضح ان رغبة 
التنفس يف أوس�اط الزن�وج األمريكين، لم تك�ن وليدة لحظة 
اختناق فلويد تحت أقدام الرشطي، بعد أن كش�فت مس�ارات 
األحداث عن كم هائل من الرتاكمات النفسية الباحثة عن هذه 
الرغب�ة، فتبلورت برشارة أش�علت فتيل االحتجاجات يف ثاثن 
مدين�ة من بينها العاصمة واش�نطن متحدي�ة إجراءات حظر 
التجوال، ما دفع السلطات لنرش الحرس الوطني يف العديد من 
امل�دن أولها منيابوليس للقيام باملهمة التي عجزت الس�لطات 
املحلي�ة عن القيام بها عىل ح�د تعبري الرئيس األمريكي دونالد 

ترمب. 
وبنظ�رة رسيعة يف التش�كيلة املجتمعي�ة القائمة عىل الهجرة 
يف املجتم�ع األمريكي، نج�د ان جل املهاجري�ن األوائل هم من 
الربوتس�تانت الربيطانين الذي هيمنوا عىل فرص امللكية، قبل 
وص�ول املهاجري�ن األفارقة اىل أرض العال�م الجديد بوصفهم 
مجامي�ع رق ليس أكثر، وبهذا كانت امللكية حكرا عىل البيض، 
وكان التميي�ز لعقود حتى بعد اغتي�ال الزعيم الزنجي »مارتن 
لوث�ر كنك« يف الع�ام 1968 ال�ذي عرف بنضاله الس�لمي ضد 
العنرصي�ة، والذي اس�تطاع أن يمنح الزنوج حق املش�اركة يف 
االنتخابات ويؤس�س لرشاكته�م يف املجتم�ع األمريكي، اال ان 
التمييز لم ينته يف املجتمع األمريكي عىل الرغم من كل محاوالت 
التدجن االعامي وتصوير املجتمع األمريكي بوصفه مجتمعا 

للتعددية وحقوق االنسان.
وبع�د وصول باراك أوباما اىل س�دة الحك�م يف العام 2009 عد 
كثريون ان رس�الة لوثر كنك قد وصلت وان التفرقة العنرصية 
ذهبت اىل غري رجعة، حي�ث تفاخرت الواليات املتحدة بوصول 
رج�ل من أص�ول أفريقية إىل كريس الحكم، ال س�يما أن بعض 
ال�دول األوروبية ل�م تعرف زعيما زنجيا برغ�م كونها من أوىل 
الحاضن�ات لألفارق�ة، اال ان لوث�ة العنرصية بقي�ت متجذرة 
وهذا ما كش�فت عنها التظاه�رات املنددة به�ا، والتي حملت 
ش�عارا »أريد أن أتنفس« لتكون رغبة استنشاق الهواء تعبريا 
عن الرفض لس�لطة ال تنفك قائمة ع�ىل التمييز، ألن جوهرها 

الحرية املطلقة يف التملك.        
وه�ذا الش�عار ب�رز جلي�ا يف التظاه�رات املؤي�دة للتظاهرات 
األمريكي�ة ضد العنرصي�ة، الت�ي قادتها الح�ركات املناهضة 
لليربالي�ة الجدي�دة يف كل م�ن لن�دن وبرل�ن، اال ان التوظيف 
املثري للدهشة كان عىل لس�ان املتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الصيني�ة ه�وا تش�ونينغ الت�ي ردت ع�ىل انتق�ادات نظريتها 
األمريكية مورغان أورتاغوس بش�أن حقوق اإلنسان يف هونغ 

كونغ، بثاث كلمات فقط، قائلة »ال أستطيع التنفس«.

هناية النظام العاملي اجلديد
           روس دوثات

يخطئ من يصّدق معظم نظريات املؤامرة، لكن 
ال يعن�ي ذلك أنها ال تم�ّت للواقع ِبِصلة، بعضها 
مج�رّد أفكار جنونية أو معلومات ُمضلِّلة عمداً، 
لكن يبالغ البعض اآلخر يف قراءة النزعات املهمة 
ب�دل إنكاره�ا، أو يقدم تفس�ريات غري منطقية 
لأللغاز التي تبق�ى غامضة، هذا الوضع قائم يف 

عهد ترامب كما يف أي عهد آخر.
لكن تصم�د نظري�ات املؤامرة أحيان�اً أكثر من 
الواقع الذي ُبِنيت عليه يوماً، وهذا ما يحصل عىل 
األرجح اليوم، يف ظل انتش�ار نظري�ات املؤامرة 
عن »النظام العامل�ي الجديد«، فمن جهة، ينرش 
ف�ريوس كورونا ش�كاً من الره�اب تجاه ذلك 
النظ�ام، إنها مخاوف متج�ددة من جانب نخب 
سياس�ية رسية تطمح إىل حكم العالم، لكن من 
جه�ة أخرى ب�دأ النظ�ام العامل�ي الحقيقي، أي 
الحلم باالندماج العاملي والحكم العابر لألوطان، 

يتفكك أمام أنظارنا.
ابتك�ر أصح�اب نظري�ات املؤام�رة مصطل�ح 
»النظام العامل�ي الجديد« انطاق�ًا من الخطاب 
التفاؤيل الذي ألقاه جورج بوش األب، وأصبحت 
مش�اعر الره�اب والوقائ�ع متازمة من�ذ ذلك 

الحن.

يتج�دد ال�كام عن ه�ذا املفه�وم الي�وم نتيجة 
التعام�ل مع ف�ريوس كورونا ال�ذي ُيعترب عذراً 
لف�رض نظ�ام العال�م الواحد، حي�ث يكون بيل 
غيت�س وأنتوني فاوت�يش مهندَس�ن محتملَن 
للخطة وُتس�تعَمل مقاربة »االختبار والتعقب« 

لفرض رقابة دائمة.
هذه املخاوف تمتد عىل طول الطيف الس�يايس، 
لك�ن بم�ا أن طبق�ة األثري�اء والنافذي�ن تكون 
علماني�ة ومعادية للدين التقليدي عموماً، كانت 
املخ�اوف من حك�م العالم الواحد قوية بش�كل 
خاص بن املسيحين املحافظن، ويف ظل إغاق 
الكنائ�س يف الوق�ت الراه�ن كخط�وة وقائي�ة، 
التسلس�ل الهرم�ي  وصل�ت تل�ك املخ�اوف إىل 
للكنيس�ة الكاثوليكي�ة، حيث وّق�ع كارديناالن 
ع�ىل األقل بيان�ًا كتب�ه رئيس األس�اقفة كارلو 
ماري�ا فيغان�و، فتح�ّول من مخرب ض�د تغطية 
االعتداءات الجنس�ية إىل منتقد تقليدي، ويصف 
ذلك البي�ان تدابري اإلقفال التام بس�بب فريوس 
كورونا ب�«الخطوة التمهيدية املحتملة لرتسيخ 

حكم عاملي خارج عن السيطرة«.
لكن عىل عكس ما حصل خال التسعينيات أو يف 
العقد األول من الق�رن الحادي والعرشين، حن 
بالغ املتخوفون من نظام العالم الجديد يف تقدير 
التطورات والنزعات الواقعية، يبدو الواقع اليوم 

معاكس�اً للمخاوف القائم�ة، وبدل التوجه نحو 
ترس�يخ العومل�ة، يب�دو أن ف�ريوس كورونا بدأ 

يفكك سياسة التعاون الدويل يف كل مكان.
كش�ف الفريوس عن ضع�ف الكيان�ات العاملية 
وهشاش�تها السياس�ية، وه�ذا ما حص�ل مثاً 
مع منظم�ة الصح�ة العاملية أو األم�م املتحدة، 
وأدى الوب�اء املس�تجد إىل تش�ديد التداب�ري عىل 
الح�دود، وكبح موجات الهجرة، ونقل الس�لطة 
من الجهات الدولية إىل األوس�اط الوطنية، ومن 
األوس�اط الوطني�ة إىل الح�كام املحلي�ن، كم�ا 
أن�ه جّدد املنافس�ة بن الق�وى العظمى، فبدأت 
العاق�ات الصيني�ة األمريكية تتف�كك وتلوح يف 

األفق حرب باردة عابرة للمحيط الهادئ.
صحي�ح أن بع�ض أش�كال االختب�ار والتعق�ب 
قد يزي�د قوة املراقب�ة بالوس�ائل التكنولوجية، 
لك�ن عىل جميع املس�تويات األخرى، قد تتاىش 
النزع�ات واملؤسس�ات التي تؤج�ج الرهاب من 
النظ�ام العاملي الجدي�د أو ربما تنهار أو تضعف 

بشكٍل دائم.
تنطبق النقطة املضادة نفس�ها عىل فكرة أخف 
وطأة مفادها أن اإلقفال التام بس�بب الوباء هو 
تعبري ع�ن مراحل متقدمة م�ن الكونية العاملية 
الليربالية وهوس التكنوقراط الليربالين بالصحة 

الجسدية والسيطرة عىل الدولة.

ع�ىل أرض الواق�ع، تكون الليربالي�ة يف مراحلها 
املتقدم�ة مهووس�ة بالصح�ة ورقاب�ة الدول�ة 
ألغراض مرتبطة بالتحرر الشخيص والبحث عن 
املتع�ة والس�ياحة والتجارة، لذا ل�ن تكون فرتة 
اإلقف�ال التام وإغ�اق الحدود تمجي�داً للكونية 
العاملية الليربالية، بل إنها شكل من النفي املوّقت 
لها، وليست مصادفة أن تقرر السويد، أبرز دولة 
علماني�ة وعاملية من بن البل�دان الغربية، إبقاء 
الحانات مفتوحة والس�عي إىل اكتس�اب مناعة 

جماعية.
ال يعن�ي ذلك النف�ي املوّقت أن النظ�ام الليربايل 
يوش�ك عىل ال�زوال تمهيداً لنش�وء عرص جديد 
بع�د زم�ن الليربالي�ة، وال يعني ضع�ف منظمة 
الصح�ة العاملية أو االتح�اد األوروبي أن العوملة 
اإليديولوجية واملؤسسية ستختفي بكل بساطة، 
لك�ن يف حقبة ما بعد الوباء، قد تصبح الليربالية 
والعومل�ة أق�رب إىل »إيديولوجي�ا الزومبي«، أي 
أش�باح املايض املث�ايل واألكثر طموح�ًا، بدل أن 

تكون قوى صاعدة لنرش األمل أو الخوف.
كل م�ن يخىش هذه النزع�ات يف الوقت الراهن، 
إىل ح�د الرهاب أو تصدي�ق نظريات املؤامرة، قد 
ي�درك قريباً أنها مجرد أف�كار خاطئة عن القوة 
الحقيقي�ة، أو غروب مرير لعرص العوملة تمهيداً 

لبزوغ فجر نظام عاملي جديد.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،أن�ت مفع�م بالحيوي�ة 
والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك يف 
اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم 
إىل األم�ام يف مرشوعات�ك. لن يفي�دك االكتفاء 

باألمجاد املاضية والسلبية.

عزيزي برج الثور،هناك حلم تضمره يف انتظار 
تحول�ه إىل حقيق�ة ملموس�ة. انته�ز الفرصة 
لتحقيق الحلم الذي س�يغري من مس�ار حياتك 
بشكل إيجابي ولفرتة طويلة. سيكون ألقاربك 
وأصدقائك رد فعل إيجاب�ي تجاه التغيري الذي 
تسعى إليه وسوف يساندونك عىل طول الخط.

عزي�زي ب�رج الجوزاء،حالًي�ا، أنت ق�ادر عىل 
االندماج بكل س�هولة ضم�ن فريق، دون نزاع، 
وتس�ود األج�واء تناغ�م وتواف�ق م�ن حولك. 
بإمكان�ك االس�تفادة من هذا التأث�ري اإليجابي 
يف نش�اطات ترفيهية مذهل�ة أو يف العمل لدفع 

األمور وتكون فرد منتج.

عزيزي برج الرسطان،تجد س�هولة يف التعامل 
اإليجابي مع األشخاص يف الوقت الحايل، فالكل 
يب�دو منجذًب�ا إليك، كم�ا أن الص�ات التي قد 
يكون له�ا تأثريًا إيجابًيا عىل مس�تقبلك تظهر 

يف كل مكان. 

عزي�زي ب�رج األسد،س�تصبح صدقات�ك أكثر 
عمًقا وس�وف تس�رتجع م�ع أصدقائك أحداث 
وذكريات ماضية ال تنىس. يف وسط املجموعات 
الت�ي تنتم�ي إليها باألخص، س�وف تتش�ابك 
سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جًدا 

وسوف تقودك برسعة مذهلة إىل هدفك. 

عزي�زي ب�رج العذراء،أن�ت ناج�ح يف كل م�ا 
يخص العمل، والق�رارات الهامة التي اتخذتها 
أثبت�ت صحتها. لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي 

تحتاجه دائًما عند التفكري يف املرشوعات. 

عزيزي برج امليزان،طريقك يزداد صعوبة أكثر 
مما تصورت يف بادئ األمر، وربما هناك شخص 
يح�اول إثنائك عن خطت�ك أو حتى إحباطك. ال 
تيأس انظر إىل األمر كأنه عقبة واخترب إرادتك.

عزيزي برج العقرب،اليوم أنت مفعم بالحيوية، 
عىل الرغم من أن هذا يرهقك بدالً من أن يدفعك 
إىل األم�ام. نظ�ًرا لقلق�ك الداخ�ي، يصبح من 
الس�هل اس�تثارتك وأنت اآلن تفض�ل أن تخبط 

رأسك يف الحائط.

عزيزي ب�رج القوس،يب�دو وكأنك تق�ف أمام 
مش�كات ال يمك�ن التغلب عليها، ف�ا تيأس! 
فق�ط علي�ك تغيري منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ 
س�وف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من طلب 

النصيحة.

عزيزي برج الجدي،األمور اليوم تقع يف مكانها 
الس�ليم، فم�ن حول�ك ال يس�تطيعون تجاهل 
حماس�ك وحيويتك. يف العم�ل أنت تنجز كل ما 
تحتاج إليه، ويكون باس�تطاعتك تمرير الكثري 

من األفكار الجديدة. 

عزيزي برج الدلو،ال يمكن التغلب عىل العقبات 
الت�ي تراها أمام�ك يف الوقت الح�ايل إذا حاولت 
حلها بالط�رق القديمة املعروفة. يجب أن تغريرِّ 
مدخلك والتوصل إىل اس�رتاتيجية جديدة وأن ال 

تسمح لآلخرين بتغيري رأيك أو خططك كثريًا. 

عزيزي ب�رج الحوت،يجب أن تس�تعد ملواجهة 
مشكات جديدة، فاألمور ليست جيدة يف مكان 
العم�ل وأنت ال تس�تطيع إنجاز س�وى القليل. 
ال تجع�ل ذلك يخيفك، فه�ذه املراحل تجيء ثم 

تذهب.

العذراء

احلوت

أطعمة حتتوي عىل سعرات حرارية عالية
هن�اك العدي�د من األطعم�ة التي تحتوي 
عىل سعرات حرارية بنسبة كبرية، ولذلك 
يجب الح�ذر عند تناولها حتى ال تس�بب 

زيادة الوزن وتفس�د النظ�ام الغذائي 
الذي تتبعه لفقدان الوزن.

قبل تناول األطعم�ة، يجب التأكد من 
السعرات الحرارية الخاصة بها، حيث 
أن هن�اك بعض األطعمة التي تحتوي 
عىل سعرات حرارية أكثر مما تتوقع، 
وبالتايل يمكن أن تس�بب زيادة الوزن 

أثناء اتباع حمية غذائية.
فيما ي�ي أطعمة غري متوقعة تحتوي 

عىل نسبة كبرية من السعرات الحرارية.
1- صلصات السلطة

الحراري�ة  بس�عراتها  الس�لطة  تتس�م 

املنخفض�ة، ولكن يف حالة إضافة صلصة 
إليه�ا، فس�وف ت�زداد س�عراتها دون أن 

تدري.
فع�ىل س�بيل املث�ال، تحت�وي ملعقة 
كبرية م�ن صلصة الران�ش عىل 145 
س�عرة حراري�ة، كما تحت�وي ملعقة 
كبرية صلصة ثاوزن�د اياند عىل 111 

سعرة حرارية.
ولذلك ينصح بعدم إضافة هذه األنواع 
من الصلصات إىل السلطة، واستبدالها 
بإضاف�ات صحية ذات نكه�ة مميزة 

مثل زيت الزيتون والخل البلسمي.

2- كريمة القهوة
يحت�وي فنج�ان القهوة ب�دون إضافات 
ع�ىل س�عرتني حراريتني فق�ط! ولكن يف 
حالة إضافة مبيض القهوة إليه ، فيمكن 
أن تزداد س�عراته الحراري�ة إىل حوايل 35 

سعرة حرارية.
ومع االنتظام عىل تن�اول فنجان القهوة 
يومي�ا مع إضاف�ة 2 ملعق�ة من مبيض 
القهوة، فهذا يعني أنك تتناول 490 سعرة 

حرارية إضايف يف األسبوع الواحد.
ولذلك يفضل تن�اول القهوة دون إضافة 

املبيض إليها.

»توم كروز« يعتزم تصوير أول 
فيلم يف الفضاء

يعم�ل ممث�ل هولي�ود، ت�وم كروز، 
مع مؤسس رشكة »سبيس إكس«، 
إيلون ماس�ك، لتصوي�ر فيلم روائي 
طوي�ل، بالتعاون مع وكالة الفضاء 

األمريكية »ناسا«.
فري�ق  ويس�تخدم 
أنت�ج  ال�ذي  العم�ل، 
سلس�لة أفام »مهمة 
سفينة  مس�تحيلة«، 
فضاء طورتها رشكة 
فيما  ماس�ك،  إيل�ون 
أن  الفري�ق  يح�اول 
يجع�ل امل�رشوع آمًنا 

قدر اإلمكان.

ومن املتوقع بحس�ب »سكاي نيوز 
عربي�ة«، أن يكون الفيل�م أول فيلم 
للمغام�رة واإلثارة ُيصور يف الفضاء 

الخارجي.

أراد قتل كورونا باملايكروويف فأحرق أمواله
كش�ف موظف يف أحد البنوك األمريكية 
أن عميا أتلف مئات الدوالرات بوضعها 
يف امليكرووي�ف من أجل تعقيمها وقتل 

فريوس كورونا الجديد.
ونرش موظ�ف البن�ك لقط�ات فيديو، 
وهو يضحك مش�ريا إىل أن أحد العماء 
ح�اول اس�تبدال األموال التي اس�ودت 
واحرتق�ت أج�زاء منها بع�د محاولته 
تعقيمها من فريوس كورونا بواس�طة 

املايكروويف.
وق�ال املوظف جيفري ديك�ر: »أنا أعمل 
يف بن�ك، وقبل قليل جاء رجل وس�أل عن 
إمكانية اس�تبدال بعض األموال املدمرة 
ألنه وضعها يف املايكروويف لقتل فريوس 

كورون�ا الجديد«.ورف�ع ديكر مجموعة 
من الدوالرات أمام كامريا الهاتف الذكي 
وق�د ب�دت بالفع�ل مس�ودة ومحرتقة، 
وأظه�رت اللقطات دوالرات محرتقة من 
فئ�ة ال�دوالر الواحد والخمس�ة دوالرات 

والعرشي�ن دوالرا، بحس�ب م�ا ذكرت 
صحيفة الصن الربيطانية.وتابع ديكر 
قائ�ا: »أنا أعمل يف بنك.. قام ش�خص 
بوضع أموال�ه يف املايكروويف من أجل 
تعقيمها وأرس�لها لنا من أجل إيداعها 
يف حس�ابه.. ال أس�تطيع ذلك«.وأش�ار 
ديك�ر إىل أن مجموع األم�وال املحرتقة 
بفعل وضعها يف املايكروويف بلغ حوايل 
730 دوالرا.يش�ار أن املرك�ز األمريكي 
للس�يطرة عىل األمراض والوقاية منها 
لم ي�ويص أو يص�در توجيه�ات لتعقيم 
الن�اس  لكن�ه نص�ح  النقدي�ة،  األوراق 
بإج�راء »الدف�ع بدون ملس« )بواس�طة 

البطاقات املرصفية( إن أمكن.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
4 اكواب دقيق

ملعقة صغرية ملح
ملعقة صغرية سكر

2 ملعقة صغرية باكينج باودر
نصف كوب زبدة

خطوات التحضري:
1- يعج�ن العج�ني جيدا و يغط�ى و يرتك نصف ساعة-نقس�م 

العجني ل 5 كرات و يرتك 10 دقايق 
2- ثم تفرد العجينة جيدا و نضع عليها سمنة ثم رشة ديق 

3- ث�م يثنى العجني مثل املروحة ثم يلف مثل الحلزونى ثم اتركه 
10 دقائق.

4- ثم س�خن طاس�ة علىل النار و اضع عي العيش و اقلبه حتى 
يستوى

عيش الباراتا اهلندي

؟؟هل تعلم
األناناس م�ن أكثر الفواكه التي 
تساعد عىل التخلص من السموم 

الزائدة يف الجسم. 
يمكن أن نقلل نس�بة األنسولني 
يف الجس�م م�ن خ�ال إضاف�ة 

القليل من القرفة عىل القهوة. 
من أسباب زيادة الوزن املفرطة 
يف الجس�م نق�ص فيتام�ني د يف 

الجسم. 
تناول عصري البقدونس بش�كل 
م�ن  اإلنس�ان  يحم�ي  كب�ري 
التعرض ألمراض الكىل، وهو من 
الكىل.  املفيدة ملرىض  املرشوبات 
معلوم�ات متنوعة يف الصحة :- 
جمعنا ليكم مجموعة معلومات 
ه�ل تعل�م ع�ن الصح�ة وه�ي 
كالتايل: هل تعلم أن اإلنس�ان ال 
يس�تطيع التوقف ع�ن التنفس 

لفرتة أكثر من 7 دقائق. 
الجزر يحتوي عىل نس�بة كبرية 
ج�ًدا م�ن فيتام�ني أ له�ذا فهو 

بالفعل يقوي النظر. 

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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احتاد الكرة يستحدث بطولة تنشيطية ملساعدة اسود 
الرافدين للتحضري لتصفيات املونديال

             المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تحدثت الهيئة التطبيعية لالتحاد 
العراقي لكرة القدم، بطولة تنشيطية 
من اجل اعداد العبي املنتخب الوطني 
للتصفيات املزدوجة املؤهلة لنهائيات 
آس�يا  وكأس   2022 العال�م  كأس 

.2023
وقال االمني الع�ام للجنة التطبيعية، 
محم�د فرح�ان، إن�ه »تماش�يا مع 
قرارات خلية االزمة والوضع الراهن، 
 )١٥( ال��  االندي�ة  م�ع  وباالتف�اق 

املش�اركة، تقرر الغاء دوري الكرة املمتاز 
بنسخته للموسم 2020-20١٩«.

وأض�اف »من اجل الحف�اظ عىل جاهزية 
الالعبني، الس�يما العبي املنتخب الوطني 
ال�ذي ينتظ�ره اس�تحقاق عىل مس�توى 

التصفي�ات املونديالي�ة التي من املفرتض 
انطالقه�ا يف الش�هر الع�ارش، وم�ن اجل 
اتاحة الفرصة الس�تعداد االندية للموسم 
املقبل، تقرر اقامة بطولة تنشيطية ألندية 
دوري الكرة املمت�از، عىل ان يكون املوعد 
االف�رتايض النطالق البطول�ة يف ال� ١0-٨ 

، وس�يتم عىل وف�ق نتائ�ج البطولة 
ممث�ي  مقاع�د  تحدي�د 

البطوالت  الع�راق يف 
الخارجية«.

رسميًا.. الغاء دوري الكرة املمتاز
2020 - 2019 

             المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ررت الهيئة التطبيعية يف االتحاد العراقي 
لك�رة الق�دم، الغ�اء ال�دوري املمتاز 

ملوسم 20١٩/ 2020.
وق�ال مراس�ل الس�ومرية نيوز، 
عن اللجنة التطبيعية يف االتحاد 
العراق�ي لك�رة الق�دم، تعقد 
يف الوق�ت الح�ايل اجتماع�اً 
الدوري  اندي�ة  مع ممث�ي 

املمتاز.
 وأضاف أن اللجنة اتفقت 
م�ع ممث�ي األندية عىل 
الغ�اء املوس�م الكروي 
بع�د   ،2020  /20١٩

توصي�ات م�ن قب�ل لجن�ة الصحة 
والسالمة وخلية االزمة النيابية.

وكان من املقرر ان يتم اس�تئناف دوري الكرة املمتاز يف الثالث من تموز 
املقب�ل، إال ان القرار ت�م الغاؤه اليوم بعد موافقة جمي�ع األندية بإلغاء 

الدوري باإلجماع.

كافاين خيتار أفضل 
هدف يف مسريته

              المستقبل العراقي/ متابعة

اختار إدينس�ون كافاني، مهاجم باريس س�ان جريمان، 
أفضل هدف يف مسريته مع الفريق، منذ االنضمام إليه قبل 

7 سنوات قادًما من نابويل.
وق�ال كافاني، عرب منصة »ب�ي إس جي« عىل »يوتيوب«: 
»لقد س�جلت العديد م�ن األهداف الرائع�ة، لكن أعتقد أن 
ه�ديف يف مباراة مارس�يليا يبقى األهم.. ليس بالنس�بة يل 

فقط، بل لتوقيته، ولجماهري النادي«.
وأضاف املهاجم األوروجواياني: »لقد تسبب هذا الهدف يف 
فرح�ة جنونية لجماهري بي إس ج�ي.. رأيت صورا رائعة 
الحتفاالتهم يف حانات باريس، مثل هذه األهداف لها مذاق 

خاص، وهذا يبقى يف الذاكرة كأفضل هدف يف مسريتي«.
ويعتز كافاني بهذا الهدف الذي سجله من ركلة حرة، ألنه 
من�ح التعادل لس�ان جريمان يف معقل مارس�يليا )2-2(، 

ضمن الجولة العارشة من موسم )20١7/20١٨(.
يذكر أن عقد اله�داف التاريخي للعمالق البارييس، ينتهي 
بنهاية املوسم الجاري، وتكهنت تقارير عديدة برحيله عن 

حديقة األمراء، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.

قائد الصقور يفتح النار عىل احتاد الكرة: الغاء الدوري جاء إلرضاء إدارات األندية

مساعد سيميوين يعلن رحيله هناية املوسم

              المستقبل العراقي/ متابعة

فت�ح قائد ن�ادي الق�وة الجوي�ة حمادي 
احمد، النار عىل الهيئة التطبيعية لالتحاد 
العراق�ي لك�رة الق�دم، مؤك�داً ان اتخاذ 
ق�رار الغاء ال�دوري جاء إلرض�اء إدارات 

وجماهري األندية
وق�ررت الهيئ�ة الغاء منافس�ات الدوري 
املمتاز للموس�م الج�اري بعدما تحصلت 
ع�ىل موافقة جميع األندي�ة يف اجتماعها 

اليوم األربعاء.
وكتب حمادي يف تدوينة عرب حس�ابه عىل 
»فيس�بوك«، »م�ربوك للهيئ�ة التطبيعية 
، اول انجازاته�ا الغ�اء ال�دوري العراق�ي 
االدارات  م�ن  الكث�ري  إلرض�اء  املمت�از 

والجمهور، كن�ا نأمل خري يف ) حجي اياد 
بنيان( ووزير الش�باب والرياضة الكابتن 
) عدنان درجال ( باس�تمرار الدوري لكن 
اكيد استسلموا لضغوطات بعض االدارات 
لإللغ�اء ، النهم لم يكونوا منافس�ني عىل 
لقب ال�دوري، وهن�اك انتخاب�ات مقبلة 
لالتحاد«.واض�اف »يشء طبيع�ي يلغون 
ال�دوري، لذلك لو كنا مع اتح�اد املال عبد 
الخال�ق وعي جب�ار وكامل زغري، اقس�م 
لن يلغى الدوري وسيس�تمر، )٩ مباريات 

فقط ويخلص الدوري وما دبرتوها(«.
وتاب�ع “لكي يع�رف الجمه�ور الريايض 
للمصلح�ة  يعم�ل  ال�كل  يعل�م  وال�كل 
الش�خصية ! والكل يعرف الق�وة الجوية 
املرش�ح القوي لل�دوري !! منو راح يلعب 

ابط�ال اس�يا ؟؟ اكي�د الرشط�ة !! وحق 
الجوي�ة والنف�ط ضايع ؟ وح�ق الالعبني 

واملدرب�ني هم ضايع ؟ ح�ق االدارات صار 
٨ أشهر«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن املدرب الثاني ألتلتيك�و مدريد، األرجنتيني خريمان 
بورج�وس، أن�ه س�يبدأ يف نهاي�ة ه�ذا املوس�م خطواته 

ليصبح مدربا أول لناد آخر.

ويف فيدي�و نرشه الن�ادي املدريدي، اعت�رب بورجوس أنه 
»بعد أكثر من عرش س�نوات م�ن الخربة يف دوري الدرجة 
األوىل«، ب�ات »قادرا عىل قي�ادة فريق«، وق�ال »يف نهاية 

املوسم، سأبدأ خطواتي كمدرب أول«
وأوضح بورجوس، الذي لم يش�كل ج�زءا من آخر اتفاق 

تجديد مل�درب أتلتيكو األول، دييجو س�يميوني وجهازه 
الفني حتى عام 2022، أنه أخرب الرئيس التنفيذي للنادي 

ميجيل أنخيل خيل مارين ومسؤولني آخرين، بقراره.
وواص�ل: »إنه�ا خطوة عادي�ة ملدرب ثان يري�د أن يرحل 

مدرب أول«.ليصب�ح 

تعرف عىل آلية حتديد ممثيل العراق يف دوري أبطال آسيا وكأس العرب
              المستقبل العراقي/ متابعة

حددت اللجنة التطبيعية لالتح�اد العراقي لكرة القدم، آلية 
تحديد الفرق املشاركة يف البطوالت الخارجية املوسم املقبل 

ومنها دوري ابطال آسيا وكأس األندية العربية.
وقال نائ�ب رئيس نادي القوة الجوي�ة العميد وليد الزيدي، 
نس�خة من�ه، إن »االجتم�اع خل�ص اىل اتخاذ ق�رار بإلغاء 

الدوري املمتاز للموس�م الحايل موضحا أن ذلك جاء حس�ب 
توصيات خلي�ة االزمة بعدم التجمعات يف االماكن املزدحمة 
ومنها املالعب وكثرة االصابات خوفا من تفيش الوباء وعدم 

السيطرة عليه«.
وأض�اف الزي�دي »كنا نمن�ي النفس بإعادة النش�اط املهم 
واس�عاد الجماه�ري ومنها عش�اق الصقور لك�ن نحن مع 
املصلحة العامة ومنها سالمة وصحة الالعبني بالدرجة االوىل 

كونهم ثروة وطنية يمثلون العراق يف املحافل الدولية وايضا 
انديتهم يف املش�اركات االسيوية وبدورنا نطبق كل تعليمات 

خلية االزمة الحكومية وما يصدر منها من تعليمات«.
وتابع أن »بطولة تنشيطية ستنطلق شهر اب املقبل لتحديد 
مقاعد ممثي الع�راق يف البطوالت الخارجية«، الفتا إىل أن » 
تعليمات س�تصدر من قبل الهيئة التطبيعية بش�أن االمور 

االدارية واملالية املتعلقة بعقود مدربي والعبي االندية«.

إبراهيموفيتش يعود إليطاليا.. ويستهدف مواجهة يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

عاد السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم 
ميالن، إىل إيطاليا، إلجراء الفحوصات الطبية 

الالزمة وتحديد مدة غيابه.
وتع�رض زالتان إلصابة يف ربلة الس�اق خالل 
مش�اركته يف تدريبات ميالن مؤخرا، ثم غادر 

بعد أيام إىل السويد، قبل أن يعود ملدينة ميالنو 
مجدًدا. 

أن  س�بورت«،  »توت�و  صحيف�ة  وذك�رت 
إبراهيموفيت�ش )3٨ عاًم�ا( ع�اد إىل ميالنو 
صباح اليوم بعدما قىض أس�بوًعا يف السويد، 
موضح�ة أنه س�يخضع لالختب�ارات يف وقت 
الحق، لتحديد املدة التي سيغيبها عن املالعب. 

وأضافت أن إبرا عين�ه عىل العودة للعمل 
أم�ام  املنتظ�رة  املب�اراة  يف  جدي�د  م�ن 
يوفنت�وس، يف 7 يولي�و/ تم�وز الق�ادم 

بالكالتشيو.
وم�ن املق�رر أن يغيب زالتان ع�ن مباراة 
نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس، 

وبعض مباريات الدوري اإليطايل.

حمرز: عانيت يف بدايتي 
مع السيتي هلذا السبب

              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث النجم الجزائ�ري رياض محرز عن 
معانات�ه إلثب�ات أحقيت�ه يف األم�وال التي 
دفعه�ا مانشس�رت س�يتي للتعاق�د معه، 
مشريًا إىل أنه استعاد الثقة التي جعلت منه 
بطاًل للدوري اإلنجليزي رفقة ليسرت سيتي.

وعانى محرز يف حجز مكان له يف التشكيل 
األس�ايس للس�يتي خالل املوس�م املايض، 
عقب انتقاله إلي�ه مقابل 60 مليون جنيه 
إس�رتليني، قبل أن يتطور مستواه بشكل 
ملحوظ هذا املوس�م، عىل الرغم من ابتعاد 
فريق�ه عن متصدر ج�دول ترتيب الدوري 
اإلنجلي�زي، ليفرب�ول بف�ارق 2٥ نقط�ة.

وعن مس�توياته هذا املوس�م قبل التوقف 
بس�بب تفيش فريوس كورونا، قال محرز 
يف ترصيحات لشبكة »سكاي سبورتس«: 
»يف السيتي، ُبني الفريق للفوز بكل مباراة، 
ونح�اول الفوز بكل يشء نلعب من أجله«.

وأضاف: »عندما وصلت العام املايض، وثق 
املدرب يف وآمن بي، ولكني لم أصنع الفارق 
بالرسعة التي انتظروه�ا مني، يف ناد مثل 
الس�يتي ال يملكون الوقت لالنتظار، هناك 
20 العبا من الدرجة األوىل، وبالتايل جلست 
عىل مقاع�د البدالء عندما كان يقدم غريي 
مس�توى جي�دا«.وزاد: »بالت�ايل كان م�ن 
الصعب عي الع�ودة، ولكني لعبت بصورة 
جيدة بنهاية املوسم، وبدأت املوسم الجاري 
بش�كل مختل�ف، وعندم�ا أش�ارك، أق�دم 
مستوى جيدا وأكتس�ب الثقة«.وتابع: »يف 
عامي األول يف الربيمريليج مع ليس�رت، كنا 
نعاني بعض اليشء، ولكني ش�عرت دائًما 
بأنني ألع�ب بصورة جيدة، وأنه بمقدوري 
فع�ل يشء ما، يف الع�ام التايل بدأن�ا بقوة، 
وكان الفريق جيدا، وعندما بدأت تس�جيل 
األهداف تحلي�ت بالثقة، وبع�د انضمامي 
للس�يتي، وج�دت كيف ترتاج�ع الفرق إىل 

الوراء كثريًا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، أن ريال مدريد ال يريد تكرار 
ما حدث مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جريمان، 

يف صفقة إيرلينج هاالند، نجم بوروسيا دورتموند.
واق�رتن اس�م هاالند )١٩ عاًم�ا( باالنتقال لري�ال مدريد، 
الذي يس�عى لتعزيز خط هجومه، بعد فشل الرصبي لوكا 

يوفيتش يف تحقيق اإلضافة املرجوة.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
ريال مدريد اس�تفاد كثريا من قيام باريس س�ان جريمان 
بتفعي�ل خي�ار رشاء م�اورو إي�كاردي من باريس س�ان 
جريم�ان بش�كل نهائي، وهو ما كان س�بًبا يف انس�حابه 
من س�باق ضم هاالند.ورغ�م ذلك فإن ري�ال مدريد ليس 
الطامح الوحيد لضم هاالند، فهناك أيًضا يوفنتوس، والذي 
يسعى إليجاد بديل لنجمه كريستيانو رونالدو، ذو قدرات 
التهديفية العالية.وعىل الرغم من صعوبة حس�م الصفقة 
هذا الصيف، يف ظل األزمة االقتصادية التي أحدثها فريوس 
كورونا، س�يكون ريال مدريد مطالبا بوضع النقاط فوق 
الحروف يف صفق�ة هاالند لضمان إتمامها عقب املوس�م 
املقبل.وس�يفعل الري�ال ذلك حت�ى ال يكرر م�ا حدث مع 
مباب�ي، عندم�ا كان قادًرا ع�ىل ضمه قبل انتقاله لس�ان 

جريمان، واآلن عليه دفع ماليني طائلة للفوز بخدماته.

نابويل يفخخ طريق ريال مدريد وبرشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

وضع نابويل عقبة كبرية يف طريق ريال مدريد 
وبرش�لونة، الس�اعيني للتعاق�د م�ع الالعب 
اإلس�باني يف صف�وف البارتينوب�ي، فابي�ان 

رويز.
ويعترب رويز )24 عاًما( هدًفا لقطبي إسبانيا، 
إال أن الريال هو األكثر حرًصا عىل ضمه، بينما 

يض�ع البارس�ا البوس�ني مريالي�م بيانيتش، 
الع�ب يوفنتوس، ع�ىل رأس أولويات�ه لتدعيم 

وسط امللعب.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
الكتالونية، فإن نابويل حدد س�عرًا كبريًا يصل 
إىل ١00 ملي�ون ي�ورو، للموافق�ة ع�ىل رحيل 

رويز.
وأوضحت الصحيفة أن الغرض من هذا الرقم، 

هو تعجي�ز املريينج�ي والبلوجرانا، خاًصة يف 
ظل األوضاع االقتصادية الحالية.

ويف الوقت ذاته، رف�ض النادي اإليطايل عرض 
ريال مدريد، تضمني الرصبي لوكا يوفيتش يف 

الصفقة، حيث يريد فقط املبلغ املطلوب.
ويس�عى نابويل بقوة للحفاظ عىل رويز ضمن 
صفوفه، لكونه أحد األعمدة األساسية لفريق 

الجنوب.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

المستقبل العراقي/ متابعة            

كشف تقرير صحفي إسباني، 
عن اهتمام مانشسرت سيتي 
بالحص�ول عىل خدمات نجم 
برشلونة، يف املريكاتو الصيفي 
املقبل.ولعب س�ريجي روبرتو )2٨ 
عاًما( يف برش�لونة منذ مرحلة الناشئني حتى وصل إىل الفريق 
األول، وب�ات عنرًصا مؤثرًا مع جميع املدرب�ني، إلجادته اللعب 
يف العدي�د من املراكز.وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 

اإلس�بانية، فإن هناك اهتمام قوي من قبل مانشس�رت س�يتي 
بض�م روبرتو، حي�ث يعرف�ه بي�ب جوارديوال م�درب الفريق 
اإلنجليزي جيًدا، منذ أن كان مدرًبا للبارس�ا.وبناء عىل توصية 
من جوارديوال، قام تكس�يكي بيجريس�تني، املدير الريايض يف 
الس�يتي، بالس�ؤال عن موقف الالعب.ويف الوق�ت الذي يبحث 
فيه برش�لونة عن محاولة اس�تخدام العبيه يف إنهاء صفقاته 
الصيفي�ة مث�ل الوت�ارو مارتينيز م�ن إنرت مي�الن، أو مرياليم 
بيانيت�ش من يوفنتوس، ال ينوي س�ريجي االنتق�ال إىل أي من 
الناديني.وبن�اء علي�ه، طل�ب برش�لونة بعض الوق�ت، ووضع 

رشًطا إلتمام الصفقة هو أن تكون بعيدة عن أي مقايضات.

جوارديوال يطمع يف صفقة مميزة من برشلونة ريال مدريد يرغب يف جتنب 
سيناريو مبايب مع هاالند
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امـضـاءاتمساحة للرأي

بعد الرحيلاخللل »الديمقراطي« يف الواليات املتحدة

سما حسنمحمد عبد الجبار الشبوط

اث�ارت حادثة مقتل املواطن االمريكي االس�ود ج�ورج فلويد عىل 
ي�د رشطي امريك�ي ابيض ردود فع�ل عارمة يف الوالي�ات املتحدة 

ومناطق اخرى من العالم مما يعرفه القراء.
ع�رت ردود الفع�ل االمريكي�ة بالغض�ب ض�د سياس�ة التميي�ز 
العن�ري، وض�د سياس�ات الرئي�س االمريك�ي دونال�د ترامب، 
لكنه�ا لم تتضم�ن املطالبة باس�قاط النظام وال تغي�ري الرئيس، 
الن االمريكي�ن متفق�ون ع�ىل خي�ار النظ�ام الس�يايس القائ�م 
)الديمقراطي، االتحادي، الرأسمايل(، والنهم يعرفون ان بامكانهم 

تغيري الرئيس يف االنتخابات القادمة وانتخاب بايدن خلفا له.
وأظه�ر اس�تطالع لل�رأي أجرته روي�رز / ايبس�وس  ونرش يوم 
الثالث�اء  أن غالبي�ة األمريكي�ن يتعاطفون م�ع االحتجاجات يف 
أنح�اء البالد بش�أن مقتل فلويد، وانهم يعارض�ون رد ترامب عىل 

التظاهرات االحتجاجية.
و وج�د االس�تطالع أن 64٪ من البالغ�ن األمريكين »متعاطفون 
مع األش�خاص الذين يحتجون يف الوق�ت الحايل« ، بينما قال ٪27 

أنهم ليسوا كذلك و 9٪ غري متأكدين.
 وأظه�ر االس�تطالع أن أكثر م�ن 55٪ من األمريكي�ن قالوا إنهم 
يرفضون طريقة تعامل ترامب مع االحتجاجات ، بما يف ذلك ٪40 
ممن رفضوا »بشدة« ، بينما قال الثلث فقط أنهم وافقوا - أقل من 

إجمايل قبول وظيفته البالغ ٪39.
لك�ن بع�ض ردود الفع�ل العراقي�ة س�ارت باتجاه اخر حس�بما 
تابعت�ه يف التعليقات يف الفيس�بوك. فقد كتب اح�د املعلقن قائال: 
»الديمقراطي�ة  تحت�وي ثغ�رات قاتلة.س�بق وان اوصل�ت هتل�ر  
وكذل�ك ترام�ب .اما يف العراق   فأمر اس�وء بكث�ري . الديمقراطية  
تحتاج بنية تحتية ثقافية  ووعي وثقافة  عالية ومتجذرة و عدالة 
اجتماعي�ة .. توثق وتراقب ضم�ن عقد اجتماع�ي. الديمقراطية 
جميل�ة جدا وهي افضل ماتوصل اليه العقل البرشي الدارة حياته 

اال انه ولألسف لم تنجح يف العراق لحد االن.«
وقال معلق اخر: »بل هذا هو النتيجة الحتمية للنظام الديمقراطي 
.. الذي لم يس�تند اال عىل املصلحة الذاتية .. دون ان يحصن نفسه 
برؤيا اخالقية... فاصبح مطية راس املال الجش�ع .. الذي ساقها 
كيفم�ا كانت مصالحه الذاتية...!!! فما ت�راب اال رئيس منتخب.. 
وما يجري اال دلي�ل حي عىل ان رأي االغلبية .. ال يعني بالرضورة 

هو الحل والخالص...!!«
ويتض�ح من ه�ذا ان املعلق�ن يربطون بن ما يج�ري يف الواليات 
املتح�دة وبن الديمقراطي�ة، ويتصورون ان ما يج�ري االن يمثل 
خل�ال يف الديمقراطية، والحقيق�ة ان الخلل هو يف الواليات املتحدة 
نفس�ها، حيث تم تصنيفها يف »م�ؤرش الديمقراطية لعام 20١9« 
بانه�ا »ديمقراطي�ة معيب�ة او ذات خلل«، وج�اءت يف املرتبة 25 

ضمن دول العالم.
وه�ذا يعن�ي ان الوالي�ات املتح�دة لم تعد ه�ي املث�ال او التطبيق 
النموذج�ي للديمقراطية، رغم انها تحتوى عىل درجات اخرى من 
رشوط ومقوم�ات الدولة الحضارية الحديثة. لكن انتخاب ترامب 
جسد ثلمة كبرية يف الديمقراطية االمريكية يصح معها القول بان 
ما يجري يف الواليات املتحدة هو من نتائج صعود اليمن الشعبوي 
العن�ري املتطرف املس�مى بالديمقراطية غ�ري الليرالية. هناك 

حاالت مماثلة يف دول اخرى.
وليس ه�ذا باالمر املفاجيء. فقد حذر الكات�ب االمريكي املعروف 
فري�د زكريا من املضاعفات الس�لبية لذلك يف مق�ال رئييس طويل 
نرشته مجلة »فورين افريز« يف عددها الصادر يف شتاء عام ١997. 
وحمل املقال عن�وان »صعود الديمقراطية غ�ري الليرالية«، وهي 
عب�ارة عن نمط من الديمقراطية ال يملك منها س�وى االنتخابات 
التي يمكن ان تجرى يف اطار شعارات ومضامن شعبوية وعنرية 
متطرفة تس�تهدف الوصول اىل الس�لطة لتطبيق سياس�اتها غري 
الديمقراطية. وتتنكر لكل اس�س ومعايري الديمقراطية السليمة. 
وق�د تحققت نبوءة زكريا بنجاح التصوي�ت عىل خروج بريطانيا 
من االتح�اد االوروبي وانتخاب ترامب ووصول ع�دد من الزعماء 
الش�عبوين اىل الس�لطة يف بعض دول االتحاد االوروبي عن طريق 

االنتخابات.
ومنذ ذلك الحن اس�تمر منظ�رو الديمقراطية يف الواليات املتحدة، 
وخاصة كت�اب مجل�ة »الديمقراطية« م�ن التحذير م�ن النتائج 
الكارثي�ة لصعود هذا النمط املش�وه للديمقراطية، حتى انفجرت 

االوضاع يف الواليات املتحدة بالشكل الراهن.

ص للنس�اء؛  كلّم�ا أس�مع بحالة وف�اة، أهرع إىل بي�ت العزاء املخصَّ
فأُق�دم التعازي لقرابة املتوفَّ منهن، ثم أنزوي يف ركن بعيد، وأختفي 
بن النساء املتَّش�حات بالسواد؛ لكي أبكي. هذا املكان الذي لو بكيت 
فيه لن يسألك أحد ملاذا تبكي؟ أفعل ذلك بالتحديد، منذ عرش سنوات، 

منذ وفاة أّمي، رحمها الله.
ل�م أكن قبل وفاتها أعرف أن الحزن يمتّص الروح، وأن الفقدان ليس 
موت ش�خص، ب�ل هو يميت كّل يوم فيك ش�يًئا، ول�م أكن أعرف أن 
الحياة قاسية؛ ألنها تستمّر بعد رحيلهم، بالرّتابة نفسها، ويمارسها 

اآلخرون بالحماسة نفسها، فحزنك ال يخّص أحًدا سواك.
توقفت أّمي عن كّل يشء كنت أحبُّه، وأودعتني إياه يف قلبي، ورحلت. 
وال أُخفي عليكم أنني، منذ رحيلها، أبكي كلَّ أم أَسمع برحيلها، وبعد 
رحيل أبي كنت أبكي كلَّ أٍب عرفته، أو لم أعرفه، ولكني أتخّيل األبناء 
والبن�ات، وكيف يجدون أنفس�هم بدون أّمهات وآب�اء، مثلما وجدت 

نفيس بال قلٍب حنون، وال مالذ أخري، بعد رحيلهما.
بعد رحيلهما، توقفت عن عادٍة، كادت تقتلني، أكثر من مرّة، وأيقنت 
أن�ك يجب أال تم�وت إال من أجلهما، وه�ي أنني كنت أت�دىّل من درج 
البناية مرّحبة، حن كانت أمي تصعد الدرج، صوب باب بيتي، وكذلك 
يفع�ل أبي. أم�ي تصعد، وص�وت لهاث صدرها يعلو؛ بس�بب مرض 
الرَّْب�و ال�ذي كانت تعانيه. وعىل الرغم من ذلك تقس�م ع�ّي أال أُتعب 
نفيس، وال أهبط الدرج؛ لكي أس�اعدها عىل الصعود. أما أبي فكانت 
ابتس�امته تس�بقه، وخصوصا يوم العيد، حن يهتف بي وهو يقول: 
يا بنتي، س�وف تقعن، وأنت تتدلّن بنصف جسدك، من قائم الدرج، 

تذّكري أن رأس اإلنسان أثقل من جسمه.
يف حياتنا أعزّاء وأحب�ة صبغوا أيامنا بذكريات، ولوَّنوا حياتنا ببهجة 
وأم�ان. يرح�ل األب وترح�ل األم، ولكنهم�ا يبقي�ان يف دواخلنا، مع 
كّل ِتنهي�دة، خصوص�ا حن يصيح بنا َمن حولن�ا: ماذا دهاك؟ امتأل 
رأس�ك ش�يًبا وتبكي رحيل أُمك وأبي�ك! فتقرِّر أن تس�كت وتصمت. 
ولكن�ك تختار، بعد ذل�ك الزوايا املظلمة، واألركان الهادئة، وتس�تغل 
انش�غال اآلخرين؛ فتقلِّب أُلبوم الصور، وبمجرّد أن تسمع وقع أقدام 
أح�د تخفيه، وتضع صوًرا صغرية لهما م�ن تلك التي تلتقط لألوراق 
الثبوتي�ة، يف حافظ�ة نقودك؛ لكي تطم�ن أنك س�وف تراهما كثريًا 
كلم�ا تفتح الحافظة، ولن يراهما غ�ريك بالطبع، فال أمان لذكرياتك 
أكث�ر من هذا املكان. كلما أقع عىل نعٍي ألم أو أب عىل موقع التواصل 
االجتماعي »فيس�بوك«، أضع إش�ارة حزن من دون نعي. وحن أقرأ 
نعًي�ا ألم أو أب يخ�ص صديق�ا أو صديقة من املقرَّبن مني، تس�يل 
دمعت�ي. ال أس�تطيع أن أمنعها، يلتهب جرح قلبي؛ ألني عش�ت تلك 

! املشاعر، وما زلت، فالحزن ال موعد له لكي يويلِّ

الكشف عن سالح قوي جديد قد يقتل كورونا »مرة واحدة ولألبد«
زع�م علم�اء أن “اخراق�ا علمي�ا” قائم�ا 
عىل ضوء األش�عة فوق البنفس�جية عالية 
الكثاف�ة، قد يكون س�الحا جدي�دا وقويا يف 

الحرب ضد “كوفيد-١9”.
ويع�د التع�رض الكيميائي أو األش�عة فوق 
البنفس�جية عالية الكثافة )UV(، من أكثر 
الطرق شيوعا لتطهري األسطح من البكترييا 

والفريوسات.
ويف الحال�ة األخ�رية، الفريوس�ات، ينبغ�ي 
أن يك�ون هناك مس�تويات عالي�ة بما فيه 
الكفاي�ة من األش�عة ف�وق البنفس�جية – 
200 إىل 300 نانوم�ر – لقتل الجراثيم غري 

املرغوب فيها.
وتوج�د مثل هذه األجه�زة يف الوقت الحارض، 
ولكنه�ا باهظة الثم�ن، وتس�تخدم مصابيح 
التفريغ التي تحتوي عىل الزئبق، وهي ضخمة 
وقص�رية العم�ر، وتتطل�ب كمي�ة كب�رية من 
الطاق�ة لتعمل. كما أنها ليس�ت مثالية تماما 

ملكافحة “كوفيد-١9”.
النظري�ة  النمذج�ة  باس�تخدام  ذل�ك،  وم�ع 
ملجموع�ة من املواد، يعتق�د الباحثون يف والية 
بنس�لفانيا وجامع�ة مينيس�وتا واثن�ن م�ن 
الجامع�ات الياباني�ة، أنه�م وج�دوا ال�كأس 

املقدس�ة للموصالت الشفافة، والتي يمكن أن 
تسمح ملصابيح LED رخيصة وسهلة اإلنتاج، 
ينبع�ث منها ضوء األش�عة فوق البنفس�جية 
بكثافة عالية بما يكفي لقتل فريوس كورونا.

وغالبا م�ا تكافح ال�رشكات املصنعة ألجهزة 
الكمبيوت�ر والهواتف الذكية واإلضاءة، للعثور 
عىل مواد شفافة تعمل يف طيف الضوء املرئي، 
ناهي�ك عن طيف األش�عة فوق البنفس�جية. 
ولك�ن الباحث�ن اس�تقروا عىل مادة تس�مى 
الس�رونتيوم نيوبات، كم�ادة محتملة لتغيري 

قواعد اللعبة.
وأوضح أحد الباحثن، جوزيف روث، مرش�ح 

الدكت�وراه يف علوم وهندس�ة املواد يف والية 
بنس�لفانيا، قائال: “بينم�ا كان الدافع األول 
لتطوي�ر موص�الت ش�فافة لألش�عة فوق 
البنفس�جية هو بناء حل اقتصادي لتطهري 
املياه، ندرك اآلن أن هذا االكتش�اف الخارق 
يمكن أن يوفر حال لوقف تنش�يط “كوفيد-

١9 يف الهباء الج�وي، الذي يمكن توزيعه يف 
.”)HVAC( التدفئة والتهوية والتكييف

وحص�ل الباحث�ون ع�ىل 90 أل�ف دوالر من 
التموي�ل األويل، لتحدي�د “منطق�ة املعتدل” 
لكثاف�ة األش�عة ف�وق البنفس�جية ووقت 
التعرض، للقضاء عىل الفريوسات املحمولة 
ج�وا. وس�تجرى ه�ذه املرحلة م�ن االختبار 
يف مخت�ر الس�المة البيولوجية املس�توى 2 يف 

جامعة Park بوالية بنسلفانيا.
ث�م، يأخ�ذ الفري�ق نتائجه�م ويديره�ا ض�د 
نمذج�ة ديناميكا املوائع الحس�ابية ومحاكاة 
اإلض�اءة، ملعرف�ة كيفية أخذ بواعث األش�عة 
ف�وق البنفس�جية املخصص�ة وتطبيقها عىل 
أنظم�ة تهوية املبان�ي املختلفة، ملنع انتش�ار 
ف�ريوس كورونا ومس�ببات األمراض األخرى، 
عر الهواء الذي نتنفس�ه، وإع�ادة توزيعه يف 

منازلنا ورشكاتنا ومكاتبنا ومستشفياتنا.

نجدة بغداد: القبض عىل )240( خمالفًا للحظر 
يف بغداد خالل 24 ساعة

بغداد / املستقبل العراقي
أعلنت رشط�ة نجدة بغداد، أم�س األربعاء، القبض ع�ىل العرشات من 
املخالف�ن لحظ�ر التجوال خ�الل 24 س�اعة املاضية وضم�ن مناطق 

متفرقة من العاصمة.
وذكر بيان لها تلقت املستقبل العراقي نسخة منه انه تم “القبض عىل 

240 شخصاً مخالفن لتعليمات وأوقات حظر التجوال”.
وأضاف انه “تم ضبط س�يارة عليها اش�ارة حجز ضمن منطقة )حي 
القاه�رة(، والقبض عىل 9 مخمورين يعرضون س�بيل املارة والقبض 
عىل أش�خاص يحمل�ون مواد مخ�درة )كرس�تال .حبوب مخ�درة( يف 

مناطق متفرقة من بغداد”.

تظه�ر يف بعض نواح�ي املنزل وخصوص�اً الرطبة منها عالم�ات التعفن 
الس�وداء. وعادة ما يت�م تنظيفها بالطريقة التقليدي�ة. لكن ما ال يعرفه 
الكثريون هو أن هذا النوع من الفطريات يسبب املعاناة من بعض املشاكل 

الصحية املرتبطة تحديداً بالجهاز املناعي.
وعادة ما تصيب األمراض الناتجة عنها األطفال وكبار الس�ن ومنها الربو 
وتك�ر األظافر املتك�رر والصداع واالكتئاب والحساس�ية والتهاب الجلد 

والشعور الدائم بالتعب والغثيان.
وله�ذا من ال�رضوري التخلص م�ن هذه العالم�ات الس�وداء بالطريقة 
املناس�بة، علماً أنه ال يكفي اس�تخدام الصابون العادي من أجل ذلك. ويف 
ه�ذه الحالة يجب أوالً وض�ع القفازات يف اليدين ونظ�ارات الحماية عىل 

العينن. 
وخ�الل التنظيف يجب اخراج كل موجودات الغرفة او مكان ظهور العفن 
وتغطي�ة ما ال يمك�ن إخراجه بقطع م�ن النايلون. ومن الخطأ تش�غيل 

جهاز التهوئة ألن هذا يعزز انتشار الفطريات يف بقع جديدة.

بقـع العفـن هتـّدد صحتكـم
عاجلوها فورًا

العزل املنزيل قد يصيبك بمرض نفيس
يعد الع�زل املنزيل والحجر الصحي 
من أهم وس�ائل مكافحة فريوس 
كورونا املس�تجد، ال�ذي تحول إىل 
وب�اء عامل�ي )جائح�ة(، خاص�ة 
أن العلم�اء مازالوا حت�ى اليوم لم 
يتوصلوا إىل طريقة فعالة لعالجه.
وح�ذر موقع “فريي وي�ل مايند” 
من أن هناك مرض نفيس يس�مى 
متالزمة الك�وخ، يمكن أن يصيب 
بع�ض الن�اس بس�بب العزل�ة يف 
حال كانوا مجري�ن عىل البقاء يف 

منازله�م لفرات طويل�ة، خاصة يف املناطق 
املوب�وءة، التي تعاني من انتش�ار الفريوس 
املس�بب مل�رض “كوفي�د – ١9” ع�ىل نطاق 
واس�ع. ولف�ت املوق�ع إىل أن نح�و ملي�ون 

ش�خص يف إيطالي�ا يعان�ون م�ن أع�راض 
متالزم�ة الك�وخ، الت�ي تس�بب اضطرابات 
نفس�ية، بينما يش�ري األطباء النفسيون إىل 
أنه�ا ليس�ت األع�راض الوحيدة للمش�اكل 
النفس�ية، الت�ي قد تنت�ج عن إج�راء العزل 

املنزيل لفرات طويلة.
أن  النفس�يون،  األطب�اء  ويعت�ر 
أزم�ة كورون�ا تس�ببت يف صدمة 
كرى لسكان العالم وأن غالبيتهم 
س�يعاني م�ن أع�راض م�ا بع�د 

الصدمة بعد انتهاء كورونا،
ومن أب�رز أعراض متالزمة الكوخ 
أنها تسبب اضطراب نفيس يجعل 
الش�خص ميال للعزل�ة وصعوبة 
الخروج من املنزل حتى بعد انتهاء 
األزمة التي تس�ببت لهم يف صدمة 
كبرية، ويصاحب ذلك خمول واكتئاب وحزن 
يف بع�ض األحي�ان، إض����اف�ة إىل رسع�ة 
االنفع�ال والقل�ق، وربم�ا يتط�ور األمر إىل 

الشعور باليأس.

لس�بب أو آلخر قد تضطر لحذف منش�وراتك عىل 
فيس ب�وك ، اآلن العملية مزعج�ة ومرهقة، لكن 
الش�بكة االجتماعية لديها طريق�ة أفضل بحيث 
يمكن�ك ح�ذف مجموع�ة م�ن املنش�ورات دفعة 
واح�دة مع�اً ب�دون الحاج�ة لحذفها فردي�اً عىل 
الطريقة التقليدية. ومن خالل ميزة إدارة النشاط 
Manage Activity يمكنك فرز املنش�ورات حسب 

تصنيفها أو تاريخها أو األش�خاص املش�ار إليهم 
فيه�ا، وهناك خي�ار لتحديد املنش�ورات يدوياً أو 
جميع�اً ومن ث�م حذفها بلمس�ة واح�دة. وتوفر 
في�س بوك خاصية س�لة املحذوفات التي تحتفظ 
باملنشورات املحذوفة ملدة 30 يوم تكون خالل تلك 
الفرة غري مرئي�ة للجميع وبعدها التخلص منها 
نهائي�اً. كالعادة وجود س�لة املحذوفات رضوري 

لت�اليف حاالت الحذف بطري�ق الخطأ بحيث يمكن 
اس�تعادة بعض املنش�ورات منها. بكل األحوال ال 
يت�م حذف املنش�ورات وكأنها لم تك�ن، حتى بعد 
انتهاء ف�رة 30 يوم ضمن س�لة املحذوفات، يتم 
نقله�ا إىل األرش�يف وتبق�ى غري متاح�ة لإلطالع 
عليها من قبل أي شخص آخر سواء من األصدقاء 

أو العامة، لكن يمكنك أنت االطالع عليها فقط.

فيس بوك تسّهل حذف املنشورات القديمة عىل دفعة واحدة

بدأت رشكة سامس�ونغ، بطرح تلفزيونات Sero الدوارة التي أعلنت عن 
تطويرها العام الفائت، والقادرة عىل العمل مثل حواسب لوحية عمالقة. 
وما يميز هذه األجهزة هو أنها مثبتة عىل قاعدة بعجالت يمكن تحريكها 
بس�هولة داخل املنزل أو املكتب، وشاش�تها مجه�زة بمحور دوار لعرض 
املحت�وى بش�كل أفق�ي أو عمودي كما ه�و الحال يف الهوات�ف الذكية أو 
الحواس�ب اللوحية.  وزودت هذه األجهزة بشاش�ات QLED بمقاس 43 
بوص�ة بدقة ع�رض )١604/3840( بيكس�ل، وتقنية تتحكم بس�طوع 
الشاش�ة أوتوماتيكيا وفقا ملس�توى اإلض�اءة يف املكان ال�ذي يوجد فيه 
التلف�از.  وبفضل تقني�ة 4K AI التي زودت بها ه�ذه التلفزيونات باتت 
املعالجات املوج�ودة فيها قادرة عىل معالجة بيان�ات الصور والنصوص 
بشكل أفضل.  وحصلت هذه األجهزة أيضا عىل مكرات صوت باستطاعة 
60 واطا، وتقني�ة Dolby Digital Plus ملعالجة األصوات وزيادة نقائها، 
إضاف�ة إىل تقني�ة SmartThings التي تمكنها من االتص�ال مع مختلف 

.iOS أنواع الهوتف واألجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد و

سامسونغ تطلق أحد أكثر أجهزة
 التلفاز غرابة


