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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن مستش�ارين لرئي�س مجلس ال�وزراء عن 
خطة الحكومة الستقطاع رواتب املوظفني، فيما 
أك�دا أن واردات النفط لن تكفي لالس�تمرار عىل 

النهج السابق.
ونفى مستشار رئيس الوزراء هشام داود شمول 
أصحاب الدخل املحدود بقرار استقطاع الرواتب، 
مبين�اً ان س�عر النف�ط الح�ايل ال يكف�ي لتأمني 

رواتب املوظفني.  
وقال داود يف مؤتمر صحفي، ان »أصحاب الدخل 
املحدود غري مشمولني بقرار استقطاع الرواتب«، 
موضحاً ان »س�عر النفط الحايل ال يكفي لتأمني 

رواتب املوظفني«.  
واضاف داود ان »قرار اس�تقطاع الرواتب يشمل 
الدرجات العليا من املوظفني«، الفتاً اىل ان »الدولة 
س�تؤمن رواتب املوظفني والوضع ليس بالدرجة 

الكارثية«.  
بدوره، كش�ف املستش�ار املايل لرئي�س الوزراء 
محمد مظهر صالح، عن تفاصيل االستقطاعات 
التي تعتزم حكومة الكاظمي إجرائها من رواتب 

املوظفني.
وقال صالح، يف ترصي�ح صحفي، ان »ما يتدفق 
م�ن م�وارد نقدي�ة اىل املوازنة ه�ي 3 تريليونات 
دين�ار بني عوائ�د نفطية وايرادات غ�ري نفطية، 
و7 ترلي�ون دين�ار تمث�ل 50% م�ن االحتياجات 
الحقيقي�ة والحد الحرج من املوازنة التش�غيلية 
وليس جميعها، كما تشكل 5.7 ترليون دينار مع 
إقليم كردستان وتريليونني دينار عجز يف الرواتب 

و3 تريليونات الحد الحرج للتشغيلية«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الرئيس الرويس فالديمري بوتني واملستش�ارة األملانية 
أنغي�ال مريكل يف اتصال هاتفي، أمس الثالثاء، عدم وجود 
بدائ�ل لوقف إط�الق النار وبدء مفاوض�ات تحت الرعاية 

األممية يف أرسع وقت يف ليبيا.
وجاء يف بيان أصدرته الرئاس�ة الروس�ية عقب املحادثة، 
أن بوتني وم�ريكل »عربا عن قلقهما إزاء احتدام العنف يف 

ليبيا«.
وأضاف البيان أن الجانبني »أكدا عدم وجود أي بديل لوقف 
إطالق الن�ار يف أرسع وقت وبدء املفاوض�ات بني الليبيني 

تحت رعاية األمم املتحدة«.
وأشاد الرئيس الرويس بجهود الوساطة املرصية للتسوية 
الليبي�ة، اس�تكماال ملق�رارات مؤتم�ر برلني ال�دويل حول 

ليبيا.
وتناول الحديث الجوانب األساس�ية لتط�ورات الوضع يف 
س�وريا، بما يف ذلك املس�ائل املتعلقة بضمان االحتياجات 

اإلنسانية للسكان. 
كم�ا تبادل الطرفان اآلراء حول تس�وية الن�زاع يف جنوب 
رشق أوكراني�ا، وع�ربا ع�ن قلقهم�ا بش�أن ع�دم إحراز 
تقدم يف تنفيذ اتفاقات مينس�ك الخاصة بتس�وية األزمة 

األوكرانية، وقرارات مجموعة نورماندي 2019.

      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية، 
أم�س الثالث�اء، برئاس�ة رئي�س مجلس 
الوزراء الس�يد مصطف�ى الكاظمي، التي 
خصص�ت ملناقش�ة ع�دد م�ن القضاي�ا 
ج�دول  ضم�ن  املدرج�ة  واملوضوع�ات 
الجلس�ة  الكاظم�ي  أعماله.واس�تهل 
بالحدي�ث ع�ن التحدي�ات الت�ي تواج�ه 
الع�راق يف ظ�ل الظ�روف الصعب�ة الت�ي 
يمر بها، بس�بب جائحة كورونا، واألزمة 
املالي�ة الراهن�ة نتيجة انخفاض أس�عار 
النف�ط العاملي�ة، وح�رص الحكومة عىل 

تحقيق األمن واالس�تقرار يف عموم البالد 
من خالل اس�تمرار العمليات العس�كرية 
الت�ي انطلق�ت ملالحقة عصاب�ات داعش 

االرهابية وحققت نتائج كبرية.
وأك�د الكاظم�ي أن الحكوم�ة تعمل عىل 
تحقيق اإلصالح الش�امل الذي سيؤس�س 
لواق�ع جديد ال يتأثر باملتغ�ريات، ويكون 
بمثابة انطالقة مهمة ملرحلة جديدة تضع 

العراق عىل الطريق الصحيح.
وبنينّ رئيس مجلس ال�وزراء أن الحكومة 
قريبة عىل املواطنني وتح�سنّ بمعاناتهم، 
وهي تسعى جاهدة لالستجابة ملطالبهم، 
ونعم�ل بأق�ى جهودن�ا من أج�ل تلبية 

تطلعات أبناء شعبنا.
وأش�ار الكاظم�ي اىل أن الحكوم�ة أم�ام 
مرحل�ة تح�ٍد حقيقي�ة، نتيج�ة األزمات 
الكب�رية الت�ي يواجهه�ا البل�د، وال يوجد 
لدين�ا خيار إال النج�اح وتجاوز التحديات 
وتحقيق االس�تقرار. وقدنّم وزي�ر املالية، 
ع�ن  مفص�ال  تقري�را  الجلس�ة،  خ�الل 
الوضع امل�ايل الراهن واإلصالح�ات املالية 

واالقتصادية املقرتحة.
وج�رى مناقش�ة التقري�ر امل�ايل، وتم�ت 
املوافق�ة عىل إعادة ترتي�ب أولويات بنود 
االنف�اق، وذل�ك انس�جاما م�ع اإلص�الح 
امل�ايل واالقتصادي ال�ذي تتبناه الحكومة 

العراقي�ة، وال�ذي تش�مل حزمت�ه االوىل، 
روات�ب كب�ار موظف�ي الدول�ة، وازدواج 
الروات�ب، ومعالجة املوظف�ني الوهميني، 
والروات�ب التقاعدي�ة ملحتج�زي رفح�اء 
وم�ا يتقاضاه موظف�و الكيانات املنحلة 
للنظ�ام الس�ابق م�ن مرتب�ات تقاعدية 
وفق قانون التقاعد وضمن الحدود الدنيا 

للرواتب التقاعدية.
وقدنّم وزي�ر الصحة عرضا ع�ن إجراءات 
الحالية واملس�تقبلية بخصوص  ال�وزارة 
املس�تلزمات  وتأم�ني  كورون�ا،  جائح�ة 

املطلوبة للمستشفيات.
التفاصيل ص2

ص7

اآلسيوي يستذكر اللحظات
 الرائعة ألحد أفضل أجيال منتخب 

أسود الرافدين

ص2

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2153 )  June   Wed   10  2020    

التعليم توجه اجلامعات بتحويل األجراء اليوميني واملحارضين اىل عقود وزارية
     بغداد / المستقبل العراقي 

والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزارة  وجه�ت 
العلم�ي، أم�س الثالث�اء، الجامع�ات كافة 
بتحوي�ل األج�راء اليومي�ن واملحارضي�ن 
اىل عق�ود وزاري�ة. وقال مدير ع�ام الدائرة 
اإلدارية واملالية أس�عد غني جه�اد يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه إن 
»ال�وزارة وجه�ت الجامع�ات باس�تكمال 
إجراءاتها أصوليا لتحويل األجراء اليومين 
واملحارضين اىل عقود وزارية«. وأوضح أن 
»القرار يشمل الذين تمت مبارشتهم لغاية 

.31/12/2019

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن مستش�ارين لرئي�س مجل�س ال�وزراء عن خطة 
الحكوم�ة الس�تقطاع روات�ب املوظف�ن، فيم�ا أكدا أن 

واردات النفط لن تكفي لالستمرار عىل النهج السابق.
ونف�ى مستش�ار رئي�س ال�وزراء هش�ام داود ش�مول 
أصحاب الدخل املحدود بقرار اس�تقطاع الرواتب، مبيناً 
ان سعر النفط الحايل ال يكفي لتأمن رواتب املوظفن.  

وقال داود يف مؤتمر صحفي، ان »أصحاب الدخل املحدود 
غري مش�مولن بقرار اس�تقطاع الروات�ب«، موضحاً ان 
»سعر النفط الحايل ال يكفي لتأمن رواتب املوظفن«.  

واضاف داود ان »قرار استقطاع الرواتب يشمل الدرجات 
العليا من املوظفن«، الفتاً اىل ان »الدولة س�تؤمن رواتب 

املوظفن والوضع ليس بالدرجة الكارثية«.  
بدوره، كش�ف املستش�ار امل�ايل لرئيس ال�وزراء محمد 
مظه�ر صالح، عن تفاصيل االس�تقطاعات التي تعتزم 

حكومة الكاظمي إجرائها من رواتب املوظفن.
وق�ال صال�ح، يف ترصيح صحف�ي، ان »م�ا يتدفق من 
موارد نقدية اىل املوازنة هي 3 تريليونات دينار بن عوائد 
نفطية واي�رادات غري نفطي�ة، و7 ترلي�ون دينار تمثل 
50% من االحتياجات الحقيقية والحد الحرج من املوازنة 
التشغيلية وليس جميعها، كما تشكل 5.7 ترليون دينار 
مع إقليم كردستان وتريليونن دينار عجز يف الرواتب و3 

تريليونات الحد الحرج للتشغيلية«.
وأضاف املستش�ار الحكومي ان »الرواتب االس�مية عىل 
املس�توى الس�نوي 14 تريليون دينار واملخصصات اقل 
29 تريليون دينار الش�هرية للموظفن، وقانون رضيبة 
الدخل يفرض الدخل عىل االسمي وليس عىل املخصصات 
ويفرتض ان يش�مل جمي�ع أصحاب الدخ�ل«، موضحاً 
ان »م�ا حصل يف 2008 بقرار م�ن مجلس الوزراء عطل 
تطبي�ق رضيبة الدخل عىل ج�زء املخصصات والتي هي 

ثلثن الراتب«.
وتابع صال�ح ان »املخرج القانوني الوحيد لس�د العجز 
ه�و تطبي�ق قان�ون رضيبة الدخ�ل عىل جمي�ع رواتب 

املوظف�ن«، مؤك�داً« اس�تقطاع 10-15% م�ن الرات�ب 
اإلجم�ايل للموظفن ممن هم رواتبهم أكثر من 500 ألف 
دين�ار«، كاش�فاً عن »إصدار قرار لتبديل س�داد قروض 

املوظفن او تقليل الفائدة ملرصيف الرافدين والرشيد«.
وأش�ار صالح اىل »تبليغ جميع املص�ارف بتأجيل إيفاء 
الق�روض م�ن املواطنن خالل ف�رتة جائح�ة كورونا«، 
موضح�اً ان »رضيبة الدخل هي حزم�ة لتقليل االنفاق 
فلدينا مش�كلة يف توقف املش�اريع والت�ي خلقت بطالة 

عالي�ة ع�ىل مس�توى العم�ال واملقاول�ن والفنين عىل 
مستوى العراق«.

ونوه صالح اىل »وجود رصاع طويل ومتجذر الس�تعادة 
وارادات املناف�ذ الحدودي�ة والكمارك وصعب الس�يطرة 
علي�ه، واالي�رادات غ�ري النفطي�ة يف الع�راق مش�اعة 
للفاس�دين؛ لك�ن ان توفرت اإلرادة السياس�ية يف فرض 
الق�وة ع�ىل الكم�ارك واملنافذ الحكومية س�نحصل عىل 
إيرادات أكرب«. وتابع املستشار املايل أن »القطاع الخاص 

عرب الكمارك يولد سنوياً 50 مليار دوالر استريادات ومن 
املف�رتض ان تأتي عرب التعريفة الكمركية 5 مليار دوالر 

لكن اقل من مليار دينار يدخل اىل خزين الدولة«.
وزاد »الكهرب�اء ي�رصف له�ا م�ن املوازن�ة االتحادي�ة 
14 ترلي�ون دين�ار ما يع�ادل 12 مليار دوالر يف الس�نة 
واملفرتض والعائ�د 500 ملي�ون دوالر والضائعات %60 
قسم منها تسمى فنية وأخرى تجارية بمعنى عدم دفع 
القوائم واعتداء عىل الش�بكات، اما املش�تقات النفطية 
كان يف�رتض ان تك�ون خمس�ة اضعاف الخ�ام وثالثة 
مالي�ن ونصف مليون برميل ب56 دوالر ال تكفي لس�د 

الرواتب واألجور والتقاعد والرعاية االجتماعية«.
وتابع صال�ح قائالً »العراق يص�در يف الوقت الحايل 2.4 
مليون برميل وعائدات العراق ال تغطي 50% من الرواتب 
فقط، ومش�كلتنا يف الرشكات النفطية تأخذ مليار دوالر 
ش�هرياً عن كلفة تطوير حق�ول النفط العراقية وكانت 
تسدد عىل شكل نفط خام بحدود 450 ألف برميل يومياً 
ومع انخفاض الس�عار النفط يجب عىل العراق ان يقدم 

مليون برميل نفطي لهذه الرشكات يومياً«.
وبن ان »الحكومة سمحت لوزير املالية اللجوء اىل تمويل 
االحتياج�ات باالق�رتاض الداخ�ي والخارجي�ة لتغطية 
تمويالت عام 2020 فالس�يولة املتوفرة حالياً تريليونن 
دين�ار«، الفت�اً اىل« قي�ام الحكومة بس�حب األموال من 
الصندوق الصيني وجمع�ت 3 تريليونات إلطفاء رواتب 
ش�هر أيار املنرصم، وس�تعتمد احتياطي املصارف لدى 

البنك املركزي العراقي لسد رواتب حزيران الجاري«.
وع�ن الديون الداخلية والخارجي�ة للعراق أوضح صالح 
ان »دي�ون الع�راق بلغ�ت 60 ملي�ار دوالر 35 ملي�ار 
دوالر داخلي�ة و25 مليار دوالر خارجي�ة وعليها فوائد؛ 
لكن يمك�ن للبنك الدويل اقراض الع�راق قروض ميرسة 
وطويلة األمد«. واكد »عدم وجود أي اس�تهداف لرواتب 
عوائل الشهداء والسجناء ولن يتم االعتداء عىل رواتبهم 
ب�ل س�نقوم بدم�ج الروات�ب يف راتب منص�ف للخالص 
م�ن ازدواجي�ة الرواتب للجميع دون اس�تثناء ونس�بة 

االستقطاع ستكون سارية عىل الجميع«.
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      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجل�س ال�وزراء جلس�ته االعتيادية، 
أمس الثالثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
الس�يد مصطفى الكاظم�ي، التي خصصت 
ملناقش�ة ع�دد م�ن القضاي�ا واملوضوعات 

املدرجة ضمن جدول أعماله.
واس�تهل الكاظم�ي الجلس�ة بالحديث عن 
التحديات التي تواجه العراق يف ظل الظروف 
الصعبة التي يمر بها، بسبب جائحة كورونا، 
واألزم�ة املالي�ة الراهن�ة نتيج�ة انخفاض 
أس�عار النف�ط العاملية، وح�رص الحكومة 
عىل تحقيق األمن واالستقرار يف عموم البالد 
من خالل استمرار العمليات العسكرية التي 

انطلقت ملالحق�ة عصابات داعش االرهابية 
وحققت نتائج كبرية.

وأك�د الكاظم�ي أن الحكوم�ة تعم�ل ع�ىل 
تحقي�ق اإلصالح الش�امل الذي سيؤس�س 
لواق�ع جدي�د ال يتأث�ر باملتغ�ريات، ويكون 
بمثابة انطالقة مهم�ة ملرحلة جديدة تضع 

العراق عىل الطريق الصحيح.
وبننّ رئي�س مجل�س ال�وزراء أن الحكومة 
قريبة ع�ىل املواطن�ن وتح�سنّ بمعاناتهم، 
وهي تس�عى جاهدة لالس�تجابة ملطالبهم، 
ونعم�ل بأق�ى جهودن�ا م�ن أج�ل تلبي�ة 

تطلعات أبناء شعبنا.
وأشار الكاظمي اىل أن الحكومة أمام مرحلة 
تح�ٍد حقيقية، نتيجة األزم�ات الكبرية التي 

يواجهها البلد، وال يوجد لدينا خيار إال النجاح 
وتجاوز التحديات وتحقيق االستقرار. وقدنّم 
وزير املالية، خالل الجلس�ة، تقريرا مفصال 
عن الوضع امل�ايل الراهن واإلصالحات املالية 

واالقتصادية املقرتحة.
وتم�ت  امل�ايل،  التقري�ر  مناقش�ة  وج�رى 
املوافق�ة ع�ىل إع�ادة ترتيب أولوي�ات بنود 
االنف�اق، وذلك انس�جاما م�ع اإلصالح املايل 
واالقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية، 
وال�ذي تش�مل حزمت�ه االوىل، روات�ب كبار 
موظفي الدولة، وازدواج الرواتب، ومعالجة 
املوظف�ن الوهمي�ن، والروات�ب التقاعدية 
ملحتج�زي رفح�اء وم�ا يتقاض�اه موظفو 
الكيانات املنحلة للنظام السابق من مرتبات 

تقاعدية وفق قانون التقاعد وضمن الحدود 
الدنيا للرواتب التقاعدية.

وق�دنّم وزي�ر الصح�ة عرضا عن إج�راءات 
ال�وزارة الحالي�ة واملس�تقبلية بخص�وص 
جائحة كورونا، وتأمن املستلزمات املطلوبة 
للمستشفيات، وتعزيز قدرة التحري الرسيع 
م�ن أج�ل الكش�ف املبك�ر ع�ن اإلصابات، 
والتش�ديد ع�ىل اإلج�راءات املتخ�ذة لتجنب 
انتقال املرض. وناق�ش املجلس املوضوعات 
املُدرجة عىل ج�دول أعماله، واتخذ القرارات 
الالزم�ة بش�أنها. حي�ث ت�م التصويت عىل 
م�رشوع قان�ون تصدي�ق اتفاقي�ة تجننّ�ب 
االزدواج الرضيب�ي ومنع التهرب املايل، فيما 
يتعلق بالرضائب عىل الدخل ورأس املال بن 

حكوم�ة جمهوري�ة الع�راق وحكومة دولة 
الكويت، من خالل منح إجازة الحقة لتوقيع 
مدير عام الهيئة العامة للرضائب وكالة عىل 
م�رشوع اتفاقية تجننّ�ب االزدواج الرضيبي 
ومن�ع التهرب املايل، فيم�ا يتعلق بالرضائب 
حكوم�ة  ب�ن  امل�ال  ورأس  الدخ�ل  ع�ىل 
جمهوري�ة الع�راق وحكومة دول�ة الكويت 
باألح�رف االوىل، اس�تنادا اىل أح�كام امل�ادة 
)6( م�ن قانون املعاهدات رقم )35( لس�نة 
2015. وصونّت مجلس الوزراء باملوافقة عىل 
إقرار صالحيات ش�طب الديون واملوجودات 
بحس�ب أحكام البند عارشا من املادة ) 46 ( 
من قانون اإلدارة املالية االتحادية رقم ) 6 ( 

لسنة 2019 .

الكاظمي: ال يوجد لدينا خيار إال النجاح وجتاوز التحديات وحتقيق االستقرار
جملس الوزراء يناقش بنود اإلنفاق وأزمة فايروس »كورونا«

        نينوى / زهراء علي

وجه محافظ نينوى، أمس الثالثاء، 
بفرض حظر تجوال ش�امل ابتداء 
من ي�وم غ�د االربع�اء، م�ع الغاء 
اإلس�تثناءات املمنوح�ة م�ن خلية 

االزمة ما عدا سيارات االسعاف.
وق�ال املحافظ يف ترصيح صحفي، 
ش�امل  تج�وال  بحظ�ر  »نوج�ه 
ي�وم االربع�اء والغ�اء ع�ام لكافة 
االس�تثناءات املمنوح�ة م�ن قب�ل 
ان  اىل  مش�ريا  االزم�ة«،  خلي�ة 
لعج�الت  الوحي�د ه�و  االس�تثناء 

االسعاف فقط.
وع�ىل صعي�د آخر، رجح�ت بعض 

املص�ادر بأن�ه من املتوق�ع وصول 
ال�وزراء مصطفى  رئيس مجل�س 
الكاظمي اىل املدينة من اجل افتتاح 
ج�رس الحري�ة الثاني بع�د اكتمال 

عملية اعادة إعماره.
يف  املحلي�ة  الحكوم�ة  وق�ررت 
محافظ�ة نينوى نهاية ش�هر ايار 
الش�امل  الحظ�ر  تمدي�د  امل�ايض 
للتج�وال اىل ح�ن صدور ق�رارات 

وتعليمات جديدة بهذا املجال.
نين�وى  محاف�ظ  مع�اون  وق�ال 
رع�د العب�ايس ان الحظ�ر الصحي 
يس�تمر يف عم�وم محافظة نينوى 
لحن صدور ق�رارات جديدة لخلية 

االزمة.

حمافظ نينوى يوجه
 بفرض »احلظر الشامل« وسط أنباء عن زيارة 

الكاظمي للمحافظة

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة التخطيط، أمس الثالثاء، قرب تنفيذ التعداد السكاني 
الع�ام يف البالد الكرتونياً.  وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، ان »وزير التخطيط خالد بتال ترأس اجتماع 
غرفة عمليات التعداد العام للسكان، بمشاركة املستشار الوطني 
للتعداد الدكتور مهدي العالق ورئيس هيأة االعالم واالتصاالت، عي 
الخويلدي، وعدد من اس�اتذة الجامعات، وممثي رشكات الهاتف 
النقال، باإلضافة إىل وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد«. 
وأكد بتال بحسب البيان، أن »الوزارة ماضية قدماً يف تنفيذ التعداد 
العام للس�كان واملس�اكن، يف العراق، ملا يمثله من رضورة وطنية 
علي�ا، يف دعم خطط التنمية والسياس�ات االقتصادية الس�ليمة، 
املبنية عىل ش�واهد ومؤرشات احصائية رصينة، ال يوفرها سوى 
التعداد، بعد ميض اكثر من 22 سنة لم يشهد خاللها العراق تنفيذ 
اي تعداد س�كاني«. وأض�اف أن »التعداد الذي س�ينفذ إلكرتونيا 
بالكام�ل، س�يكون هدفه تنمويا لخدمة التنمي�ة، وال يرتبط بأي 
أهداف سياسية«، مشرياً إىل »وجود تعاون وتنسيق عايل املستوى، 

م�ع اقليم كردس�تان، فضال ع�ن التع�اون املثمر م�ع املنظمات 
الدولي�ة، ويف مقدمتها صندوق االمم املتحدة للس�كان، والربنامج 
االنمائ�ي لألمم املتح�دة ، ومنظم�ة االمم املتحدة للمس�توطنات 
البرشية، من اجل ضمان نجاح التعداد«. وأش�ار وزير التخطيط، 
إىل »وج�ود تحدي�ات كب�رية، مازال�ت تواج�ه تنفيذ التع�داد، من 
ضمنها، العامل الصحي نتيجة انتش�ار وباء كورونا، وعدم وجود 
مدى زمني واضح النحسار هذا الوباء، الذي يفرض علينا محاذير 
يف حركة العدادين والباحثن امليدانين، الذين س�ينفذون التعداد، 
ويناه�ز عددهم 150 الف عداد، فض�ال عن وجود تحٍد اخر يتمثل 
باألزمة املالية وعدم إقرار املوازنة لحد االن«. وأعرب عن »أمله، يف 
معالج�ة هذه التحديات، التي أثنّرت س�لباً عىل التوقيتات الزمنية 
ملراحل التنفيذ وفق خطط عمل القطاعات املختلفة«، مثمناً الجهد 
الكبري من »قبل رئيس وأعضاء غرفة العمليات واإلدارة التنفيذية 
وقطاع�ات عم�ل التعداد، وم�ا تحقق من خط�وات مهمة، خالل 
األش�هر املاضية، عىل الرغم من جس�امة التحديات«. من جانبه، 
استعرض رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء/ رئيس غرفة عمليات 
التع�داد، ضي�اء عواد كاظ�م، الخط�وات واإلج�راءات التي جرى 

تنفيذها يف إطار االستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد، مؤكدا قدرة 
الجهاز املركزي لإلحصاء وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة، عىل 
تنفي�ذ هذا امل�رشوع الوطني الكبري، بالخ�ربات الوطنية. إىل ذلك، 
أك�د رئيس هيأة االعالم واالتصاالت الدكتور الخويلدي، اس�تعداد 
الهيأة لتقديم كل أنواع الدعم الفنية واإلعالمية ، وتس�خري كل ما 
لديها من امكانات، لدعم وإنجاح مرشوع التعداد العام للس�كان. 
ب�دوره، بن املستش�ار الوطني للتع�داد الدكتور مه�دي العالق، 
خطوات التعاون املش�رتك بن الجهاز املركزي لإلحصاء من جهة 
، وكل م�ن صن�دوق االمم املتحدة للس�كان، والجمعي�ة العراقية 
للعل�وم االحصائي�ة، مش�ريا إىل ان الكث�ري من أوج�ه التعاون يف 
مجال تنفيذ التعداد، خالل املرحلة املاضية، أس�همت يف نجاح تلك 
اإلجراءات. وأعرب عن »امله يف ان تسهم املدونة الوطنية للتعداد، 
يف حشد املزيد من املواقف الداعمة الجرائه عىل املستوين الوطني 
والدويل«. من جانب اخر، اس�تعرض املدي������ر العام التنفيذي 
للتعداد س�مري خضري هادي، الهيكل التنظيم�ي ملرشوع التعداد، 
وخط�ة العمل التفصيلي�ة والتوقيتات الزمنية، حس�ب قطاعات 

العمل املختلفة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة، أم�س الثالث�اء، عن 
تسجيل 787 إصابة جديدة بكورونا، مؤكدة 

شفاء 259 مصاباً من الفايروس.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، إن »مخت�ربات وزارة 

الصح�ة والبيئ�ة س�جلت )787( إصاب�ة يف 
الع�راق موزع�ة بواق�ع، بغ�داد/ الرصافة: 
118، بغداد/ الك�رخ: 67، مدينة الطب: 73، 
النج�ف: 87، البرصة: 62، الس�ليمانية: 93، 
اربيل: 44، دهوك: 1، كربالء: 25، واسط: 13، 
كركوك: 7، دي�اىل: 26، بابل: 52، ، الديوانية: 
34، ذي قار: 32، املثنى: 3، صالح الدين: 15، 

األنب�ار: 12«. وأضاف�ت أن »حاالت الش�فاء 
بلغت: 259 حالة، بواق�ع، بغداد/ الرصافة: 
63، بغ�داد/ الكرخ: 49، مدين�ة الطب: 28، 
النج�ف: 4، الب�رصة: 11، الس�ليمانية: 49، 
اربيل: 10، ده�وك: 5، كربالء: 7، كركوك: 3، 
الديوانية: 4، ذي قار: 17، نينوى: 4، ميسان: 
5«. ولفتت الوزارة اىل أن »الوفيات بلغت: 22 

حال�ة، بواقع بغ�داد/ الرصاف�ة: 5، بغداد/ 
الك�رخ: 9، مدين�ة الط�ب: 1، الس�ليمانية: 
2، كرب�الء: 2، دي�اىل: 1، ميس�ان: 1، باب�ل: 
1«، مؤك�دة أن »مجم�وع اإلصاب�ات بلغت: 
14268، ومجم�وع حاالت الش�فاء: 5831، 
والراقدين الكي: 8045، والراقدين يف العناية 

املركزة: 70، ومجموع الوفيات: 392«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئي�س كتل�ة الس�ند الوطني 
النائب أحمد األس�دي، أم�س الثالثاء، 
عن مس�اٍع من قبل الربملان لتش�كيل 
لجنة نيابية مؤلف�ة من لجنتي األمن 
الخارجية، ملتابعة  والدفاع والعالقات 
الحوار املرتقب ب�ن العراق والواليات 
املتحدة وتطبيق قرار الربملان القايض 
بإخ�راج جميع الق�وات األجنبية من 

البالد وحفظ السيادة.
وق�ال األس�دي، يف مؤتم�ر صحف�ي 
عق�ده يف الربملان، إن »الحوار املرتقب 
بن بغ�داد وواش�نطن س�يكون عىل 
مس�توى وزارة الخارجي�ة العراقي�ة 
والخارجية األمريكية، ويجب أن يبنى 
عىل أس�اس ثابت وهو ق�رار مجلس 
الق�وات  بإخ�راج  الق�ايض  الن�واب 

األجنبية من العراق«.
اإلط�ار  اتفاقي�ة  وبخص�وص 
االس�رتاتيجي ب�ن الع�راق والواليات 
أوض�ح  بنوده�ا،  وتفعي�ل  املتح�دة 
األس�دي، أن »ذل�ك أم�ر آخ�ر تتحرك 
ب�ه الجه�ات املختص�ة م�ن وزارات؛ 
الدفاع والداخلي�ة والتعليم العايل وكل 

الوزارات املعنية األخرى«.

وزير التخطيط عن التعداد السكاين: سيكون الكرتونيًا بالكامل

الصحة تسجل )787( إصابة جديدة بـ »كورونا« وشفاء )259( مصابًا 

نائب: نعتزم تشكيل 
جلنة نيابية ملتابعة احلوار 

بني بغداد وواشنطن 

        المستقبل العراقي / ضياء الشريفي 
 

اك�د رئيس لجنة الخدم�ات واالعمار النيابية النائب وليد الس�هالني 
أمس الثالثاء، ان رواتب املوظفن وكذلك رواتب الس�جناء والش�هداء 

السياسين خط احمر ال يمكن املساس بها تحت أي ظرف«.
وقال السهالني يف ترصيح ل�«املستقبل العراقي«، انه »تم االتفاق مع 
رئي�س مجلس الوزراء واعضاء مجلس الن�واب عىل ان الرواتب خط 
احم�ر باعتبار ان أبناء الش�عب العراقي جميع�ا يتطلعون اىل رعاية 

الدولة لهم، والرواتب هي حق مكتسب ال اشكال فيه«.
واض�اف الس�هالني انه »فيما يخص موضوع الش�هداء والس�جناء 
السياس�ين هنال�ك هجمة اعالمية كبرية جدا ش�نت من قبل جهات 
معينة وكذلك من قبل بعض صناع القرار يف وضع السجناء والشهداء 
ع�ىل أنهم ه�م املش�كلة األساس�ية يف األزم�ة املالية وه�ذا أمر غري 

صحيح«.
وبن ان�ه »كلما يمر عىل العراق بأزمة مالية يتم اس�تهداف رشيحة 
الش�هداء ورشيحة الس�جناء تل�ك الرشائح املضحية الت�ي قدمت ما 
قدمت اىل البلد وما ينعم الشعب العراقي بحرية عىل مختلف االصعدة 
بغض النظر عن انعكاس�ات الحرية يف موض�وع الديمقراطية وهي 
انعكاس�ات ايجابي�ة ولكن ق�د يكون التطبيق س�لبي له�ذا الوضع 
لك�ن خالصة الكالم ان هذا ج�اء بدماء الش�هداء وبفضل تضحيات 
وانن الس�جناء واألمة املحرتم�ة هي التي تحرتم ش�هدائها وتحرتم 

مضحيها«.
واشار اىل انه » يجب عىل الدولة صناع القرار ان يتحركوا اليجاد تنمية 
اقتصادي�ة واليجاد مردودات مالية اخرى لزيادة الدخل القومي للبلد 
لزيادة ميزان املدفوعات خارج اطار هذا املوضوع من خالل تش�جيع 
القطاعات االساس�ية ومن خالل املوجودات املالية الكبرية يف العراق 
ومحاولة اس�تقطاب االم�وال اىل داخ�ل العراق محليا واس�تثمارها 

بالشكل البناء السليم« .
واوضح الس�هالني ان�ه »فيما يتعل�ق بالجمع ب�ن الراتبن ال يوجد 
بقانون الش�هداء او قانون الس�جناء جمع بن الراتبن هنالك منحة 
تعطى اىل الس�جن واىل الش�هيد محددة بس�قف زمن�ي والدولة بدل 
ما تعطيها بش�كل دفعة واحدة رتبتها عىل ش�هور ولذلك عام 2025 

ينتهي هذا املوضوع«.
واكد ان »االعداد التي يتم تداولها للشهداء والسجناء السياسين هي 
اعداد مبالغ بها بش�كل كبري، مبينا ان الش�هداء هم ش�هداء العراق 
وليس ش�هداء طائف�ة او مكون معن كش�هداء حلبجة هوالء ايضا 
تجرع�وا غص�ة الدكتاتوري�ة وهم رشائح تس�تحق مثلما تس�تحق 

الرشائح االخرى«.
واس�تنكر الس�هالني بش�دة ان »يقارن الشهيد والس�جن السيايس 
كف�رد او كعائلة تجرعوا االمرين م�ن الدكتاتورية بمن كان هو اداة 
للقمع والتنكيل واالضطهاد ويذكر املضحي عىل انه وكأنه س�به وال 

يذكر الطرف الثاني اال بعنوان اخر«.

نائب: رواتب املوظفني والشهداء والسجناء 
»خط امحر« ال جيوز املساس به

        بغداد / المستقبل العراقي

رئيس وأعض�اء مجلس املفوضية 
لالنتخاب�ات  املس�تقلة  العلي�ا 
يح�رضون ن�دوة موس�عة للجنة 
القانونية النيابية بحضور حس�ن 
كريم الكعب�ي النائب االول لرئيس 
مجلس الن�واب، لبح�ث آلية عمل 
االنتخاب�ات  وأج�راء  املفوضي�ة 
اب�رز  ع�ىل  والوق�وف  املبك�رة، 
التحدي�ات و املعوق�ات الفني�ة و 

اإلدارية  واملالية والفنية.
وق�دم رئي�س وأعض�اء املفوضية 
رشحا ع�ن اآللي�ة واملعاي�ري التي 
املوظف�ن  اختي�ار  يف  اعتمدوه�ا 
التحصي�ل  اعتم�اد  م�ن  الج�دد 
والكف�اءة   والخ�ربة  ال�درايس 
واالس�تقالل منوه�ن اىل الرغب�ة 
بالحف�اظ ع�ىل الكوادر الس�ابقة 
الكفوءة واس�تبعاد جميع الكوادر 

املعاقب�ة، مؤكدي�ن ع�ىل رضورة 
اس�تمرار التعاون والتنس�يق بن 
ومفوضي�ة  القانوني�ة  اللجن�ة 

االنتخابات.
ودع�ا املجتمع�ون جمي�ع القوى 
منظم�ات  وجمي�ع  السياس�ية 
الدولي�ة ومنظمات املجتمع املدني 
لتعضي�د  االعالمي�ة  واملؤسس�ات 
عم�ل املفوضي�ة  وأس�ناد أداءها 
املطلوب بما يحفظ نجاح العملية 
تعزي�ز  يضم�ن  و  الديمقراطي�ة 
ثق�ة الجماه�ري يف أداء  املفوضية 
ه�ذه  حيادي�ة  و  اس�تقرار  و 
وتحقيق  واس�تقالليتها  املؤسسة 
 االه�داف الت�ي ينش�دها الش�عب

واس�تعرض املجتمعون موضوعة 
النظام الداخ�ي والهيكلية املنجزة 
املالية  والتخصيصات  للمفوضية، 
املطلوب�ة النج�از وادارة العملي�ة 

االنتخابية املقبلة.

رئيس وأعضاء جملس املفوضية 
يستعـرضـون متطلبـــات اجــراء 

االنتخابات املقبلة
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    بغداد / المستقبل العراقي

وجله وزيلر التجارة علاء الجبلوري، ملاكات الوزارة 
العاملة يف املراكز التسلويقية بجميلع املحافظات الباد 
ببلذل قصلارى الجهلود بهلدف معالجة املشلاكل التي 
تعرتض العملية التسويقية ملحصول الحنطة واملعوقات 

التي تعرتض الفاحني يف تسويق محاصيلهم.
وذكلرت اللوزارة يف بيلان نقلا علن الناطق الرسلمي 
محملد حنلون الحمدانلي ورد لل«املسلتقبل العراقي« 
، ان«الوزيلر الجبلوري عقلد اليوم اجتماعلا مع وكاء 
الوزارة واملرشفني عىل الحملة التسويقية يف املحافظات، 
التخلاذ اجلراءات اداريلة عاجللة النهاء املشلاكل التي 

تواجه الفاحني واملزارعلني وقيام املرشفني عىل الخطة 
التسويقية بزيارات عاجلة اىل جميع املحافظات لتقييم 
الوضع هناك ومعالجة املشاكل بشكل جذري بالتنسيق 

مع الحكومات املحلية لهذه املحافظات«.
واضلاف البيلان، بان«الوزيلر الجبلوري وجله املراكلز 
التسلويقية يف بغداد واملحافظات ومدراء السلايلوهات 
بالتعلاون ملع الفاحني النجاح املوسلم التسلويقي و 
العمل وفق محرض اللجنة املشلكلة بني وزارتي التجارة 
والزراعة واالمن الوطني وتشلكيل لجان عاجلة ملعاينة 
مزارع وحقلول الفاحني واملزارعني واتخلاذ االجراءات 
السلتام املحصلول يف حلال وصلول القناعلة الكامللة 
للجلان املشلكلة وعدم ابقلاء الفاحلني يف طوابري امام 

السلايلوهات وأكد اهمية االرساع بتشكيل هذه اللجان 
النجاح املوسلم التسلويقي الذي يحقق نجاحات كبرية 
من خال استام ما يقرب من 3 مايني طن من الحنطة 

املحلية«.
ولفلت بيان الناطق الرسلمي، ان«الوزير الجبوري حذر 
جميع املراكز التسويقية من عدم التعاون مع الفاحني 
السلتام املحصول ووجله بانهاء جميلع املعوقات التي 
تعرتض اسلتام محصول الحنطلة املتعلقة بعدم قبول 
الحنطلة التي تحتوي عىل نسلبة قليلة من مادة العدس 

او السييس«.
واشلار اىل، ان »الجهلود التلي تبذلهلا ملاكات الوزارة 
والجهلات السلاندة االخرى تحقلق اهدافهلا، حيث ان 

بوادر انجاح املوسلم التسويقي تبدو واضحة من خال 
االنسيابية الكبرية السلتام املحصول يف السايلوهات يف 
املحافظلات، باالضافة اىل االلية التلي اعتمدتها الوزارة 
يف معالجلة جميلع املعوقلات التلي تعلرتض املوسلم 

التسويقي«.
وختم البيان، بان »الوزير الجبوري ثمن جهود القائمني 
عىل الحملة التسلويقية ملن فاحيص املختلر واللجان 
السلاندة االخرى والجهات التنسليقية التي تعمل معها 
الوزارة، وهذه الجهود تسفر عن تحقيق انجاز كبري من 
خال تأمني ما يقارب 5 مايني طن من الحنطة املحلية 
التي سلتكون عنرص ايجابي يف توفلري األمن الغذائي يف 

ظل االزمة االقتصادية وانتشار وباء كورونا.

وزير التجارة يوجه باختاذ إجراءات رسيعة ملعاجلة املشاكل التي تعرتض العملية التسويقية يف مجيع املحافظات
إلجناح موسم تسويق حمصول احلنطة

    كربالء / المستقبل العراقي 

اعلنلت ادارة مدينلة اإلملام الحسلن )عليله 
السلام( للزائرين التابعة للعتبة الحسلينية 
املقدسلة، عن اسلتكمال كافة االسلتعدادات 
السلتقبال املامسلني واملشلتبه بإصابتهلم 
بفلريوس )كورونا(، مبينه أن املدينة الواقعة 
عىل طريق )كرباء املقدسة- النجف األرشف( 
سلتكون تحت تلرصف وزارة الصحلة لدعم 
جهودها للسليطرة علىل جائحلة )كورونا( 
وذلك بحسب توجيهات ممثل املرجعية الدينية 
العليلا، واملتلويل الرشعلي للعتبة الحسلينية 

املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربائي«.
وقلال مدير املدينة هشلام العميدي يف حديث 
للموقع الرسمي تابعته »املستقبل العراقي«، 

إنله »بسلبب الوضلع الراهن وارتفلاع اعداد 
املصابلني بفلريوس )كورونا( تم اسلتكمال 
املامسلني  السلتقبال  االسلتعدادات  كافلة 
واملشتبه باصابتهم بهذا الفريوس«، مبينا ان 
»املدينة يتوفر فيهلا كادر صحي متخصص، 
باإلضافلة اىل فلرق التعفري املنتلرشة لتعقيم 
املدينلة بشلكل دوري«.وأضلاف أن »املدينة 
ستوفر )48( غرفة )سويت( بواقع )4( ارسة 
للسلويت الواحلد، باإلضافلة اىل )16( قاعة  
صمملت بطلرق وقائيلة السلتيعاب )300( 
رسير«.وأشلار إىل أن »املدينلة توفلر وجبات 
الطعلام، وباإلضافلة اىل الخدملات الصحية 
التي تقدم من خال التعاون مع دائرة صحة 
كرباء«.ولفت اىل أنه »من املحتمل ان تشلهد 
املدينة األسلبوع املقبل دخلول الوجبة األوىل 

من املامسلني واملشتبه بهم«.يذكر أن العتبة 
الحسلينية املقدسلة وبتوجيه من قبل ممثل 
املرجعيلة الدينيلة العليلا، واملتلويل الرشعي 
للعتبة الحسلينية املقدسة الشيخ عبد املهدي 
الكربائي، قاملت بوضع مدن الزائرين تحت 
اذار/ الصحلة ومنلذ شلهر  وزارة  تلرصف 
ملارس امللايض، لتكلون بخدملة املواطنني، 
ودعما للقطلاع الصحلي يف مواجهة جائحة 
)كورونا(، كما أنجزت العتبة الحسلينية )4( 
مراكلز للشلفاء يف كرباء املقدسلة، والنجف 
األرشف، وبغداد، باإلضافة اىل الرشوع بتنفيذ 
البلرصة  )5( مراكلز أخلرى يف محافظلات 
وديلاىل وذي قلار وواسلط والديوانية، بهدف 
زيادة السلعة الرسيرية لوزارة الصحة لعاج 

املصابني بل)كورونا(.

»300« سرير و »48« غرفة

العتبة احلسينية تفتح ابواب مدينة االمام احلسن »ع« 
    بغداد / المستقبل العراقيالعرصية امام املالمسني واملشتبه بإصابتهم بـ »كورونا«

إسلتقبل وزيلر الكهربلاء ماجلد مهلدي 
اإلمارة، ، سفري جمهورية أملانيا اإلتحادية 
يف بغلداد أولله دييل، لبحث سلبل التعاون 
املشلرتك يف مجال الطاقلة الكهربائية بني 

البلدين«.
لل«املسلتقبل  ورد  لللوزارة  بيلان  وافلاد 
العراقي«، ان »السلفري قدم تهانيه للوزير 
بمناسلبة تسلنمه مهام عمله ومتمنياً له 
املوفقيلة يف إدارة الوزارة«.واضاف البيان 
»كما دعا إىل تفعيل الرشاكة بني الجانبني، 
اىل جانلب تنشليط االسلتثمار يف سلوق 
الطاقة العراقي بما يخدم مصلحة البلدين 
الصديقلني .مبدياً بنفس الوقت إسلتعداد 
تطويلر  يف  للمسلاعدة  بلاده  رشكات 
وتأهيلل منظوملة الطاقلة الكهربائية يف 
العلراق خصوصاً بعد املسلاهمة والنجاح 
الكبري اللذي عملت به رشكة سليمنز مع 
ملاكات الوزارة.من جانبه شلكر الوزير 
السلفري األملاني ورحب بتطوير العاقات 

األقتصادية بني البلدين.
مشرياً، إىل أن الوزارة لديها خطط طموحة 
لتحسلني أداء منظومة الكهرباء الوطنية، 
ومشيداً برصانة الرشكات األملانية العاملة 
يف قطاع الطاقة الكهربائية،والتي ساهمت 

بتحسني أداء املنظومة الكهربائية.
معرباً، بأن سلوق الطاقة العراقية سلوق 
واعلد ومهم وان الباب مفتوح أمام جميع 
اللرشكات يف البللدان الصديقة للدخول إىل 
هذه السلوق واإلسلهام بتطويلر قدرات 
العلراق يف مجلال الطاقة.وتلم يف اللقلاء 
التطلرق اىل خارطلة الطريلق املقدمة من 
رشكة سيمنز األملانية ، فضا عن مناقشة 
موضلوع الوقلود الغلازي واإلسلثمارات 
يف مجلال الطاقلة املتجلددة وسلبل جذب 
اللرشكات األملانيلة لإلسلتثمار يف العراق 
.من جانبه شلكر السلفري  وزير الكهرباء 
عىل حفاوة االستقبال، واعداً اياه بتفعيل 
روابط العمل للمساعدة بصيانة املنظومة، 
وتقديم افضل الخدملات لقطاع الكهرباء 

يف العراق.

وزير الكهرباء يلتقي السفري األملاين ويبحث 
معه سبل التعاون املشرتك يف جمال الطاقة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنلت وزارة النقلل العراقية / الرشكلة العامة ملوانئ 
العلراق ، عن تفريلغ 2632 حاوية علىل رصيف 27 و 
26 يف مينلاء ام قرص الشلمايل يف مناولة رسيعة يف ظل 
انحسار الحركة بسبب جائحة كورونا ».واوضح مدير 
علام الرشكة  اثيل عبلد عيل يف بيان ورد لل«املسلتقبل 
العراقلي«، انله » بأرشاف وزيلر النقل نارص حسلني 
الشلبيل تلم تفريلغ الباخلرة Ever sigma التي تحمل 
1938حاويلة والتي رسلت عىل رصيلف 26 والباخرة 
Pamba/14 تحمل 694 حاوية رسلت عىل رصيف 27 
حيث تم تفريغ حمولتهما بوقت قيايس وارسع وقت يف 
املناولة«.يذكر ان ميناء ام قرص الشلمايل يشهد حركة 
كبلرية يف املناولة وتفريغ البضائلع وان رصيفي 27 و 
26 تتوفلر عىل سلطحهما رافعات عماقلة من الجيل 

الحديث تتمكن من رسعة املناولة وتفريغ البضاعة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنلت الهيئلة العامة للكمارك، عن قيلام مركز كمرك 
طريبيل الحدودي بأعادة اصدار  ارسالية محملة بكمية 
4.500 طن اجبان مستوردة مخالفة لضوابط االسترياد.

واضافت يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«نسخة منه، 
إن »ذلك جاء لوجلود اكثر من تاريخ انتاج للمادة وهذا 
يعتلر مخالفة لضوابط وتعليمات االسلترياد« .واكدت 
الهيئة، عىل »اتخاذها األجراءات القانونية بحق املخالفة 

وفقا لقانونها النافذ رقم 23لسنة 1984املعدل.

يف مناولة رسيعة.. النقل: تفريغ 
»2632« حاوية عىل ارصفة 

ميناء ام قرص الشاميل

اعادة إصدار ارسالية أجبان مستوردة 
خمالفة للرشوط يف كمرك طريبيل

    المستقبل العراقي/ الغانم

تحدث محافظ واسلط رئيس خلية االزمة يف املحافظة، محمد املياحي، إجراءات الحظر 
الوقائلي باملحافظة.وبلني املياحلي، أن ادارته »املحليلة بارشت تطبيق حظلر التجوال 
الكيل املشلدد، من خال اغاق جميع منافذ املحافظة وعدم السلماح بدخول املسافرين 
او خروجهلم ومنع التنقل بني اقضية ونواحي املحافظة بعد تسلجيل 97 اصابة جديدة 
بفريوس كورونا«.وأشارت إىل، أن »قرار حظر التجوال استثنى االجهزة االمنية واملوظفني 
املكلفني بواجب رسلمي، فضا عن الحاالت الصحية الحرجة والسلماح لباعة املشتقات 
النفطيلة واملواد الغذائية والطبية من التنقل بحرية«.واضاف ان »الخلية اعطت اوامرها 
لجميع املفارز االمنية بالقاء القبض بحق جميع اصحاب املقاهي واملطاعم والكافيهات 
املخالفلني لتعليمات خلية االزملة، واحالتهم عىل القضاء تنفيذا لقلرار مجلس القضاء 
االعىل االخري«، مشلددا عىل »رضورة تنفيذ الحجر املنزيل االجباري لجميع أرس املصابني 
واسلتمرار تعطيلل الدوام الرسلمي لجميلع دوائلر الدولة«.ونلوه إىل، أن »خلية االزمة 
املركزية يف املحافظة وجميع خايا االزمة يف الوحدات االدارية سلتبقى يف حالة اسلتنفار 

تام لحني عبور االزمة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد عن اسلتمرار ماكاتها 
مواقلع   8 بتطويلر  املشلاريع  دائلرة  يف 
سلكنية  محلات   6 تتضملن  مختلفلة 
وشلارعني رئيسلني توزعت علىل جانبي 

الكرخ والرصافة من العاصمة.
وذكلرت االمانة يف بيان تلقت »املسلتقبل 

العراقي«نسخة منه ، إن » اعمال التطوير 
تتضملن حفر بوكس ترابي وقالب جانبي 
ومنهلوالت مجلاري ومشلبكات امطلار 
وفلرش وحدل للحلى ومن ثم االكسلاء 
بعدة طبقات للمحات السكنية التي تشهد 
التطوير واالكسلاء الول مرة باالضافة اىل 
اعملال التطوير والتوسليع واالكسلاء يف 

الشارعني مع اعمال اخرى اضافية.

اخللية اعطت اوامرها جلميع املفارز االمنية بالقاء القبض حبق املخالفني للتعليمات

حمافظ واسط: تطبيق حظر التجوال الكيل 
املشدد وغلق املحافظة بالكامل

امانة بغداد تعلن العمل عىل تطوير 
»8« مواقع

وزير التخطيط يرتأس اجتامعًا 
موسعًا للجنة العليا للمرشوع 

الوطني لتشغيل الشباب
    بغداد / المستقبل العراقي

تلرأس وزيلر التخطيط، خالد بّتلال النجم، اجتماعا موسلعا للجنلة العليا 
للملرشوع الوطني لتشلغيل الشلباب، بمشلاركة علدد من أعضلاء لجنة 
االقتصلاد واالسلتثمار النيابيلة، ومحافظ بابلل وممثيل القطلاع الخاص 
واملطوريلن، واملصلارف الخاصلة، ورشكات الكفلاالت، فضا علن ممثيل 
الوزارات،والجهلات ذات العاقة، ووكييل وزارة التخطيط وعدد من املديرين 
العامني فيها« .وأكد الوزير خال االجتماع ، بحسلب بيان ورد لل«املستقبل 
العراقي«، عىل »األهمية االسلتثنائية للمرشوع الوطني لتشغيل الشباب، يف 
املرحلة الراهنة، ملا يمثله من تأصيل سليم لدعم القطاع الخاص والتأسيس 
لتنمية حقيقية يف البلد، مشلددا عىل تبني الوزارة للمرشوع والسعي لتوفري 
افضلل الظروف ، ومعالجة جميع التحديلات التي تواجهه، من اجل ضمان 
نجاحه.مشلريا إىل ان املشاريع الصناعية والزراعية التي ستتم املبارشة بها 
يف إطلار هذا امللرشوع، تأتي منسلجمة تماما مع توجهات خطلة التنمية 
الخمسلية، التلي تهلدف إىل تحقيق التنميلة املكانية عىل مسلتوى املناطق 
املحلية، وصوال لتحقيق التكامل االقتصادي واالجتماعي بني املحافظات« .

وشهد االجتماع، بحث القضايا وامللفات املدرجة عىل جدول االعمال، واتخاذ 
اإلجراءات والقرارات الازمة بشأنها، ومن بينها:

-إقلرار تشلكيل اللجنلة القانونية والفنية برئاسلة الوكيلل اإلداري لوزارة 
التخطيط، وعضوية عدد من الجهات الحكومية واملطورين وممثيل القطاع 
الخلاص، تتوىل مراجعة اآلليات والضوابلط والتعليمات الخاصة باملرشوع، 

وتكييفها بما ينسجم واهدافه.
-تقييلم التجربلة يف املحافظات التلي أُطلَق فيها امللرشوع، بهدف معالجة 

السلبيات والتحديات التي قد تظهر يف املحافظات املتبقية.
-مناقشلة آليات تشلكيل املركز املايل للمرشوع، ودوره يف تنظيم انسيابية 

القروض والتنسيق مع املصارف املعنية.
-من جانبهم استعرض املنسق العام للمرشوع اسماعيل العبودي وعدد من 
اعضلاء اللجنلة العليا، تفاصيل العملل، وما تم تحقيقه ملن تقدم كبري يف 
املحافظلات الثمان التي شلهدت إطاق املرشوع فيها، فضا عن مناقشلة 

الخطوات املقبلة لعمل املرشوع.
-كملا أبدى النلواب، ماحظاتهم عن سلري العملل، مؤكديلن دعم مجلس 
النلواب بمختلف لجانه لهلذا املرشوع، الذي يمثل منطلقلا حقيقيا التنمية 

يف العراق.

حمافظ البرصة جيدد عمل »3٠« ألف من موظفي 
األجور لـ »3« أشهر إضافية

    البصرة / صفاء الفريجي

جدد محافظ البرصة املهندس أسعد عبد األمري العيدانّي، أمس 
الثاثلاء، عمل موظفي األجلور اليومية ضملن 30 ألف درجة 
وظيفية، 3 أشهر قابلة للتمديد، وبأمٍر إداريٍّ صدَر عن مكتبِه.
وقال بيان إعامّي صادر عن ديوان املحافظة، تلقت املسلتقبل 
العراقي نسلخة منه، إن »محافظ البرصة وجه لتمديد تشغيل 
العاملني بصفة أجر يومي ضمن الل 30 ألف درجة وظيفية، يف 
دوائر الدولة بالبرصة ملدة ثاثة أشلهر اعتباراً من تاريخ اليوم 
الثاثاء، وقابلة للتمديد”.وذكر البيان إن “العيدانّي حصل يوم 
أملس عىل موافقة رئيس مجلس اللوزراء مصطفى الكاظمي 
عىل منح البرصة، استثناًء لرصف مرتبات العاملني يف مرشوع 
اللل 30 اللف، لألشلهر السلتة املاضية”.وأشلار البيلان إىل إن 
“محافظ البرصة سليكمل باقي لقاءاته بوزير املالية الدكتور 
عليل عبداالمري عاوي وكبار مسلؤويل اللوزارة إلكمال إصدار 

موافقات الرصف وآلياته”.

حمافظ بغداد: »كورونا« أصبح يف كل مناطق 
العاصمة ونشدد عىل إجراءات السالمة

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

قال محافلظ بغداد محملد العطا، أمس 
الثاثلاء، ان وبلاء كورونلا أصبح يف كل 

مناطق العاصمة.
وذكر عطا يف تسلجيل صوتي أن »الوباء 
أصبلح يف كل مناطلق بغلداد وللم تعلد 
منطقة نظيفة منه وبلدأ ينترش بصورة 
كبلرية واالرقلام دليلل عىل ذللك«، عازياً 
»الزيلادات األخلرية يف اعلداد االصابلات 
بسلبب التجمعلات السلكانية والتلزاور 
واالختلاط وعلدم أخذ هلذا الوبلاء عىل 

محمل الجد«.
وأضاف »كنلا دائما نطلب عدم االختاط 

واخلذ االحتياطات واالجراءات الوقائية من وزارة 
الصحة وخلية االزمة ولكن هناك تهاون يف تطبيق 

هذه النصائح«.
وشدد العطا »اآلن يجب ان يكون عىل كل املتصدين 
البدء بالجانب التوعلوي والتحذير من املرض مع 

إنهيار دول عظمى رغم كل مؤسسلاتها 
الصحية ولم تعد تسليطر عىل الفريوس 
مقارنلة بالعراق الذي ال يمتلك امكانيات 
صحية كبلرية ما قد يتسلبب بتسلجيل 

اصابات باعداد كبرية جداً«.
االحتياطلات  كافلة  »اتخلاذ  اىل  ودعلا 
واجلراءات السلامة من التباعلد ولبس 
والعنلاق  املصافحلة  وعلدم  الكماملة 
وغريها من االجراءات الوقائية التي باتت 
معروفة وعىل الجميلع يف بغداد التعاون 

لسيطرة عىل هذا الوباء«.
اليلوم  أعلنلت  الصحلة  وزارة  وكانلت 
تسلجيل 6 وفيلات و287 إصابة جديدة 
بفريوس كورونا يرتفع العدد اإلجمايل اىل 
175 حاللة وفاة و5135 إصابة منها 2904 حالة 

شفاء.

    بغداد / المستقبل العراقي

طالبلت وزارة املوارد املائية، \ بلرضورة وضع قانون صارم للحد 
ملن تلوث مياه األنهار. وقال الناطق باسلم اللوزارة عوني ذياب، 
بحسلب الوكالة الرسلمية، إن »املوارد املائيلة مترضرة من عملية 
تللوث ميلاه األنهار باإلضافلة اىل التجلاوزات من بعلض الدوائر 
األخلرى، مبيناً أن »مصادر التللوث واضحة، منها املجاري الثقيلة 
ورميها يف األنهر وهذا إجراء غري صحي«. وأضاف ذياب أن »الوزارة 
طالبت مجلس الوزراء بعدة قرارات بشأن هذا التلوث وأصدر بعض 
القلرارات لكن ال يوجد أي تنفيذ، ألن معالجة املياه الثقيلة تحتاج 
إىل تخصيصات مالية عالية ». وبني أن »رمي مخلفات املستشلفى 
التعليمي يف البرصة بالنهلر وهذه املخلفات كلها تعدُّ مواد مرضة 
ومؤثرة بشلكل كبري وسللبي«، مشلرياً إىل أننا »طلبنا من مجلس 

الوزراء التدخل لكن العجز املايل يف البلد أثر بشكل كبري«.

املوارد املائية: احلد من تلوث املياه 
حيتاج اىل قانون صارم

    بغداد / المستقبل العراقي

اسلتقبل وزيلر الصحلة والبئية، حسلن محملد التميملي، وفد 
ملن العتبلة العباسلية املقدسلة اليوم االثنني، ملناقشلة إنشلاء 
مستشلفيات رسيعة االٕنجاز للمصابني بفايروس كورونا واطٔية 
التكلفة يف بغداد واملحافظات تحسلبا الٔي طارٔي بعد ارتفاع عدد 

االصابات بفايروس كورونا.
وأكد وفد العتبة العباسلية املقدسلة بحسلب البيان الصادر عن 
اللوزارة، ان« هذه الخطوة تأتي بدعم ملن املرجعية العليا وتعد 
جزءا من مرشوع متكامل الٔنشاء مراكز لأمراض الوبأيية يف عدة 
محافظات مثمنني يف الوقت ذاته جهود الكوادر الطبية والصحية 
يف مواجهلة فايلروس كورونلا املسلتجد«، داعلني املواطنني اىل« 
التعلاون مع الكوادر الصحية ضمانا لسلامتهم ومنعا الٔنتشلار 

الفايروس«.
وقدم التميمي شكره وامتنانه للمرجعية ولكل من سعى و جاهد 
يف هذا امللرشوع والذي سيسلاهم يف تعزيز املٔوسسلات الصحية 

واملحافظة عىل صحة وسامة املواطنني وانقاذ حياة املصابني.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعللن مرصف الرافدين، امس الثاثاء، عن رصف رواتب موظفي 
دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة 

يف عدد من املحافظات.
وقلال املكتلب اإلعاملي للملرصف يف بيلان تلقلت »املسلتقبل 
العراقي«نسلخة منله، إن »املرصف قلام بدفع رواتلب موظفي 
دوائر الصحلة يف الكرخ والرصافة بعد تغذيلة الصكوك الخاصة 

بهم«.
وأضلاف أن »اللرصف تلم علن طريلق أدوات الدفلع االلكرتوني 
)بطاقلة املاسلرت كارد( وبإمكان املوظفني اسلتام رواتبهم من 
شلبكة فروعنا املنترشة يف بغداد واملحافظات او من خال منافذ 

الرصف ويف أي مكان يتواجدون فيه.

العتبة العباسية تناقش مع وزير الصحة إنشاء مستشفيات 
واطئة الكلفة للمصابني بـ »كورونا« يف بغداد

الرافدين يعلن البدء برصف رواتب موظفي 
دوائر صحة الكرخ والرصافة يف بغداد

    كربالء / علي ابراهيم

قام محافظ كرباء املقدسلة نصيف جاسم الخطابي بجولة عىل 
عدد من املشاريع يف املحافظة ملتابعة سري العمل فيها«.

واكلد املحافظ خال لقاءه ملدراء الرشكات املنفلذة عىل العمل 
املستمر وعدم التوقف باملشلاريع واكمالها ضمن الفرتة الزمنية 
املحددة لها مشلريا اىل انه وجله بعمل كافة التسلهيات الازمة 
خال فرتة حظر التجوال لضمان االستمرار يف املشاريع ليستفيد 

منها اهايل كرباء املقدسة«.
ورافقه يف الجولة معاون املحافظ لشلؤون االعمار محمد عريان 

وعدد من مدراء االقسام يف االدارة املحلية يف املحافظة«.
كما قام املحافظ بجولة عىل مرشوع مدخل كرباء نجف والتقى 
بمدير الرشكلة املنفذة موجها بالعمل املسلتمر من اجل انجازه 

ضمن الفرتة الزمنية املحددة للمرشوع«.

حمافظ كربالء يقوم بجولة لعدد من املشاريع
 يف املحافظة ملتابعة سري العمل فيها
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 واسيني األعرج: لقد رسقوا روايتي
           محمد عبد الناصر

فج�ر الروائ�ي الجزائري واس�يني األعرج 
مفاج�أة مدوي�ة عندم�ا أعلن ع�ن رسقة 
عمل�ه »حكاي�ة العربي األخ�ر 2084« يف 
مسلس�ل »النهاي�ة« املرصي، ال�ذي ُبث يف 
 ON ش�هر رمض�ان امل�ايض ع�ى فضائية
املرصي�ة، والت�ي أث�ارت ج�دًل واس�ًعا يف 
األوس�اط الثقافي�ة ح�ول مفه�وم امللكية 
الفكرية والس�طو عليها، القبس تواصلت 
م�ع الروائي واس�يني األعرج املت�ّوج بعدة 
جوائ�ز عربي�ة وعاملية، ومؤلف املسلس�ل 
السيناريس�ت عمرو س�مر عاطف، الذي 
كتب أول عمل يف الوطن العربي يقدم فكرة 

الخيال العلمي يف األعمال الدرامية.

■ لنبدأ من النقطة التي أثرتها أخراً.. كيف 
عرف�ت بأن هن�اك عم�ا تلفزيونيا اقتبس 
حبكت�ه م�ن روايت�ك كم�ا اتهم�ت صناع 

مسلسل »النهاية«؟
- »مث�ل األط�رش يف الزفة«، كن�ت تقريبا 
الوحي�د الذي ل�م يكن يعلم باملج�زرة التي 
مارستها جماعة املسلس�ل، وبالخصوص 
الكاتب الذي بدل أن يدافع عن نفس�ه، راح 
ينف�ي كل يشء بش�كل أعم�ى، أفهمه ألنه 
ُضب�ط وي�ده يف الحقيب�ة، يكف�ي أن يرى 
املش�اهد »الربوم�و«، وإذا كان لديه بعض 
الوقت سيكتشف ان املسألة فاضحة. لست 
ممن يزج بنفسه يف مثل هذه املعارك، ليس 
ل�دي أي وقت ألخرسه يف معارك ل تعني يل 
ش�يئا. ثم إن الرواية متداول�ة ويمكن ألي 

فرد أن يتحقق من تلقاء نفسه. 

■ كي�ف تيقن�ت ب�أن مسلس�ل »النهاية« 
مقتبس من روايتك حكاية العربي األخر؟

- انتب�ه العدي�د م�ن قرائي الذي�ن أتواصل 
معهم كثرًا بسبب الحجر، وأثاروا انتباهي 
إىل املسلس�ل الذي يع�رض يف قن�اة »أون« 
املرصي�ة، ويش�به بش�كل مفج�ع روايتي 
»العرب�ي األخر«، برصاحة لم أتوقف كثرا 
عن�د األم�ر، قلت ربم�ا هو مج�رد تقاطع 
عاب�ر، كان املسلس�ل يف الحلق�ة العارشة، 
ش�دني بالضب�ط اس�تعمال »الهولوغرام« 
أو »الس�وفت وير« حينم�ا خلقوا له زوجة 
تحدث�ه إلقناع زي�ن )الش�خصية البطلة( 
بالعم�ل معه�م. أعادن�ي ذل�ك إىل روايتي، 
لحظته�ا انتبه�ت إىل أمر أخط�ر. فرجعت 
إىل الوراء وبدأت املسلس�ل من البداية حتى 
النهاي�ة. وكان الكث�ر م�ن الق�راء منهم 
يف  والجامع�ي كتب�وا  والصح�ايف  الع�ادي 
الصحافة العربية، فكان عيّل أن أصرب حتى 
النهاي�ة ألرى كيف تنته�ي القصة، وكانت 

الطامة الكربى يف النهاية التي ُنقلت حرفيا 
م�ن نهاية روايتي. ل اختاف ل يف الرسدية 
مسلس�ل  ب�ن  التفاصي�ل  يف  ول  العام�ة 
»النهاية«، وروايت�ي »العربي األخر« التي 

صدرت عام 2015. 

■ هل يمكن أن يك�ون األمر مصادفة أكثر 
من كونها عملية رسقة لعملك األدبي؟

لقطت�ن  أو  لقط�ة  يف  تق�ع  املصادف�ة   -
أو حادث�ة عاب�رة، هن�ا يمك�ن تمريراألمر 
والس�كوت عنه، لكن أن يصل األمر إىل جلد 
الرواية، األمر هنا يبدو ش�ديد الغرابة، ولو 
كانت املاحظة فردية لسكت، لكن أن يرى 
الق�راء واملتابع�ون ذلك كل�ه، يصبح األمر 
خطرًا ويج�ب أن يؤخذ بجدي�ة فا وجود 
للصدف�ة هن�ا، يف كل حلق�ة أج�د روايتي 
وكان لب�د من إعادة رؤية املسلس�ل حلقة 
حلق�ة والقيام بعملي�ة الحفر، ل يمكن أن 
أقول ش�يئا دون أن أتأكد من�ه. الكثر من 
أصدقائ�ي فوجئوا من صمت�ي، وكان لبد 
م�ن رؤي�ة املسلس�ل كاما لفه�م منطقه 
ول أكون مترسعا رغ�م أني من »الربومو« 

عرفت إىل أين يتجه.

■ ه�ل تظ�ن أن مسلس�ل »النهاية« أس�اء 
إىل روايت�ك، ول�م يرت�ق إىل مس�توى العمل 

الفني؟
- املش�كلة الكربى هي كي�ف تبني عمرانا 
كبرا عى يشء مرسوق، رشكة »سينرجي« 
املنتج�ة رشكة كبرة وتمل�ك أدوات ثقيلة، 
األم�ر واض�ح من خ�ال املسلس�ات التي 

أنتجتها، لكن لألس�ف هذه الطاقة الكبرة 
ل�م تك�ن هن�اك ي�د تس�رها، اإلدهاش يف 
»الربوم�و« ل يكف�ي ومن رأيي الساس�ل 
األمركي�ة وماتريكس وغرها يرى التقليد 
الح�ريف واألعمى، التأثر جي�د لكن يف غياب 
ألي إبداعية ينهار املسلسل، أحاول أن أكون 
يف مستوى املش�اهد البسيط. البداية كانت 
مدهش�ة باللعب عى الكام�را املتحركة أو 
كامرا الكتف، حيث اللقطات غر مستقرة 
للدلل�ة عى حركي�ة املسلس�ل وتفادي أن 
يك�ون التصوي�ر جام�دا »س�تاتيك«، قبل 
ين�ى املخرج هذه التقني�ة نهائيا ويدخل 
يف تصوي�ر جامد ألي مسلس�ل اجتماعي، 
ويعود يف الحلقات األخرة إىل طريقته األوىل 
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه. املسلسل ليس بداية 
ونهاية ولكنه نظ�ام كيل. الرواية طبعا تم 
تش�ويهها إذا كلما أضافوا لقطة أو حادثة 

للتعمية نزل املستوى الرسدي العام.

■ ه�ل يمك�ن أن تح�دد يل بع�ض مواطن 
القتباس بن مسلسل »النهاية« وروايتك؟

- بالنس�بة لنق�اط اللتق�اء ب�ن الرواي�ة 
واملسلس�ل فه�ي كث�رة ج�دا. وأكاد أقول 
رغ�م لعب�ة التعمي�ة التي قام به�ا املخرج 
والسيناريس�ت ف�إن األمر ظ�ل مفضوحا 
وظاه�را، أول املن�اخ الحرب�ي الع�ام الذي 
تدور فيه أحداث الرواية هو نفس�ه حرفيا 
مناخ رواية العربي األخ�ر، تنفتح الرواية 
عى نهاية امل�روع العربي وبداية التفكك 
املسلس�ل  يقل�ب  بينم�ا  والضمح�ال، 
العملي�ة بتوح�د الع�رب ونهاي�ة إرسائيل، 

أي معط�ى  إىل  ل تس�تند  وه�ي فرضي�ة 
تاريخي موضوعي سوى دغدغة العواطف 
العربية املهزومة، كذلك الشخصية نفسها 
والوظيفة نفسها يف الرواية نرى شخصية 
آدم، العالم الفيزيائي العربي األصل الذي تم 
اخطافه واحتجازه يف القلعة الصحراوية، 
ويجرب عى إنجاز مروع قنبلة »الجيب«. 
الحالة نفسها يف مسلسل النهاية حيث يتم 
احتج�از املهن�دس زين يف الواح�ة من أجل 
إنج�از مروع ال�درع، بنية الش�خصيات 
األمنية والفكرية وممارس�اتها يف املسلسل 
ملتصق�ة بالرواية بش�كل مفضوح، حتى 
املخطوطة يف املسلسل تقابلها وثيقة أزاريا 
»إرسائي�ل« التي توجد بها أس�ماء العلماء 
الذين تج�ب تصفيته�م، الفض�اء املكاني 
والزمان�ي نفس�ه، حت�ى مش�هد النهاي�ة 
حينم�ا يرتك إياد نصار الواحة ويصعد عرب 
مركب�ة فضائية مع الس�يد مؤنس ويطلق 
من خالها صاروخا يدمر األرض ويحولها 
إىل صح�راء، ه�و املش�هد األخر نفس�ه يف 

الرواية. 

■ أيهم�ا يغلب، ش�عورك بالس�عادة لكون 
عملك مح�ل إعجاب تم القتب�اس منه. أم 

خيبة أمل للتعدي عى عملك اإلبداعي؟
- لق�د بنيت نف�ي ككاتب ع�رب تراكمات 
وجه�ود مضني�ة فيها الحرائ�ق والخيبات 
واله�زات العنيفة والجميل�ة، عمرها اليوم 
أربعون سنة، هل تراني أفرح ألنهم رسقوا 
جه�دي وأن أعم�ايل محل إعج�اب، وأنهم 
أرضوا بعض أناي ونرجسية الفنان داخيل؟ 

ل يا عزيزي بالعكس، أنا ساخط عليهم بكل 
قواي ألنهم استنزفوني بهذه القضية التي 
ل يمكن الس�كوت عليها، ل يمكن للتعدي 
عى حميمي�ة الغر أن يكون لحظة جميلة 
إل إذا كن�ا مرىض، وهل تظنني يف حاجة إىل 
دعاية بعد ه�ذه الرحلة وهذا الكم العظيم 
من الق�راء واملتابعن والجوائز. كان يمكن 
لألم�ر أن يك�ون مفرح�ا لو س�لك منتجو 
مسلسل النهاية املس�لك السليم، أي العمل 
يف وض�ح النه�ار ولي�س مث�ل الخفافيش 
والتعامل مع الكاتب ورشاء حقوق تحويل 
الرواي�ة اىل مسلس�ل، كم�ا يح�دث يف كل 
بل�دان العالم. أما بالطريق�ة التي تمت بها 
العملي�ة فأن�ا يف غاية الغضب لك�ن العالم 
ليس غابة. هناك برية يحكمها حد أدنى 
من القوانن، أعرف أنهم س�يدفعون كاتب 
الس�يناريو ثم�ن هذه الكوميديا الس�وداء 

ويتحمل مس�ؤوليته لكنه ليس األوحد.

■ م�ا اإلج�راءات التي س�تتخذها حيال ما 
حدث؟ وماذا تتوقع منها؟

- دار اآلداب صاحبة امللكية الفكرية للعمل 
س�رتفع قضية ض�د منتج املسلس�ل، فهو 
املس�ؤول الرئيي يف النهاية وبعدها طبعا 
السيناريس�ت وغره. دار اآلداب من خال 
مديرته�ا رشع�ت يف اإلج�راء، وإذا اقتىض 
األم�ر أن أراف�ع أمام القض�اء املرصي من 
خ�ال محام فس�أفعل، بالت�وازي اتصلت 
وكيلت�ي األدبية بهيئة دولي�ة كبرة تدافع 
عن حقوق تأليف الكت�اب والفنانن. نحن 
نهي�ئ ملفا تفصيليا كام�ا يظهر الرسقة 
بالصفحة واملوقع داخل املسلسل، لن أرفع 
قضية مخص�وص ضد كاتب الس�يناريو، 
ولك�ن عى الركة املنتجة ألنها املس�ؤولة 

أخاقيا، وهو يتحمل مسؤوليته داخلها.

■ رسق�ة األعم�ال والقتباس منه�ا دائًما 
قضية ش�ائكة ومزمنة، وكثر من الكتاب 
يتج�اوزن عن�ه. كي�ف يمك�ن للروائي أن 

يحفظ حقه األدبي من السطو عليه؟
- كام�ك صحي�ح ودقي�ق، لكن ه�ل رأيت 
س�ارقا أو مجرم�ا قاتا يعرتف بس�هولة 
بما فعل؟ العمل القضائي يف العالم العربي 
مره�ق، وليس دائما س�ها، فأن�ت تدخل 
عاملا ممتلئ�ا باملصالح واملخاط�ر أيضا. ل 
تنتظ�ر أن تع�رتف مثا رشك�ة كبرة مثل 
»س�ينرجي« وربم�ا محمي�ة أيض�ا ألنها 
م�درة للم�ال لجيش م�ن املتعاونن معها، 
س�تكون هناك تعمي�ة وتنك�ر، متأكد من 
أنها ستقطع عاقتها مع كاتب السيناريو 
يف امل�رات القادمة ألنه ورطه�ا حتى العنق 
وأدخله�ا يف وضعية ه�ي يف غنى عنها، ألن 

ذل�ك ي�رب س�معتها وهي تمل�ك طاقة 
إنتاجي�ة ضخم�ة يظه�ر ذل�ك م�ن خال 
مسلساتها. ستدافع عن نفسها براسة 
كبرة، سينكر السيناريست كليا ما قام به، 
بل س�ينفي حتى معرفته ب�ي مثا وحتى 

كوني كاتبا. 

مؤل�ف »النهاي�ة« ل�� القب�س: لم أس�مع 
باألعرج من قبل

قال السيناريست عمر سمر عاطف، مؤلف 
مسلسل »النهاية« يف رد عى اتهام الروائي 
الجزائري واس�يني األعرج صناع مسلسل 
»النهاية« برسقة عمله من روايته »حكاية 
العربي األخر 2084« يف ترصيحات خاصة 
ل� القبس: إن عى أي شخص يدعي برسقة 
عمل�ه أن يتجه إىل القض�اء ويثبت أحقيته 
وصحة اتهامه، مؤكًدا أنه لم يتواصل معه 
أحد ليناقش�ه أو يس�توضح من�ه فرضية 
اقتباس املسلس�ل من عمل آخ�ر. وأضاف 
عاط�ف أن البت يف ه�ذه القضايا ل يكون 
عرب اللجوء إىل الصحف واملواقع اإللكرتونية 
إلثارة الجدل والتش�هر باآلخرين والبحث 
عن »لقطة«، بل يفرتض اللجوء إىل القضاء 
وتقدي�م ما يدل عى صحة ادعائه، وأضاف 
عاط�ف بأنه لم يقرأ للروائي الجزائري ولم 
يسمع عنه من قبل سوى من خال ما قاله 
حول املسلس�ل، نافًي�ا التهام ال�ذي وجه 
إليه وتابع عاط�ف: العمل الدرامي يختلف 
تماًم�ا عن العمل الروائ�ي، إذ يمر بمراحل 
كثرة تتطل�ب معالجات مختلف�ة تتوقف 
عى طاقم العم�ل واإلمكاني�ات والظروف 
املتاحة، كما أن العمل شارك يف كتابته عدد 
م�ن أرسة العمل، بداية من بطل املسلس�ل 
وصاحب الفك�رة الفنان يوس�ف الريف 
ومخرج العمل، وهو ما جعل »النهاية« يمر 
بمراح�ل تغي�ر مطولة وتطوير مس�تمر، 
وه�و م�ا يجع�ل اقتباس�ه من عم�ل آخر 
مس�تحيًا. وحول كواليس »النهاية« الذي 
عرض يف ش�هر رمضان املايض والذي بثته 
قن�اة »أون املرصية« قال: اس�تغرق العمل 
عى كتابة مش�اهد »النهاية« نحو عام، يف 
تجرب�ة ه�ي األوىل يف الوط�ن العربي الذي 
يقدم مسلس�ل خيال علمي للجمهور، لكن 
العم�ل واجه العديد م�ن الظروف املفاجئة 
والتي ترتبت عليها تغرات كثرة، خصوًصا 
يف وق�ت إنتاج�ه والتي تزامن�ت مع تفيش 
فروس كورونا، لكننا اس�تطعنا أن نتغلب 
ع�ى الظروف اإلنتاجية، ولحقنا بالس�باق 
الرمضان�ي، ومن املنتظر أن نقدم املوس�م 
الثاني من املسلس�ل والذي سيحاكي حياة 
الب�ر بعد اختفاء التكنولوجيا والعودة إىل 

عالم الظام.

ماركس وأزمة املناخ«: ضد جتزئة 
األزمات

خمتارات شعرية لرتانسرتومر.. نافذة تطل 
عىل العالـم

           بغداد / المستقبل العراقي

يع�ود العدي�د م�ن الباحثن الي�وم إىل 
مقولت كارل مارك�س حول الطبيعة 
التي بدأت املخاوف الحقيقية بتدمرها 
تربز منذ منتصف القرن التاسع عر، 
حن أش�ار إىل أن الث�ورة الصناعية قد 
اس�تنفذت الزراعة بع�د أن قضت عى 
الرتبة ولوّثتها، وأرّضت بقوانن الحياة 
الهيمن�ة  بل�وغ  أن  الطبيعية.ويب�دو 
ل�م  الطبيع�ة ح�دوداً  البري�ة ع�ى 
يتصّور أح�د عواقبها الوخيمة، دفعت 
 )1883  –  1818( األملان�ي  باملفك�ر 
العم�ل  حي�ث  مج�ّدداً،  الواجه�ة  إىل 
والصناع�ة هم�ا باألس�اس وس�طاء 
بن اإلنس�ان والطبيعة م�ن أجل تلبية 
احتياجات�ه األساس�ية ل أن ت�ؤدي إىل 
تدهور نظامه البيئي، مع اإلش�ارة إىل 
العديد من املفاهيم والنظريات العلمية 
يف ه�ذا اإلط�ار ل�م تك�ن ف�د تبلورت 
حينها.»مارك�س وأزمة املناخ« عنوان 
الكتاب ال�ذي صدر حديث�اً للباحثة يف 
تاريخ العصور الوس�طى إلن غراهام 
فاي�ر«،  كاون�رت  »منش�ورات  ع�ن  يل 
وتتن�اول في�ه صع�ود البيئ�ة لتصبح 
األول م�ع  باملق�ام  قضي�ة سياس�ية 
تكريس حركة احتج�اج عاملية تدافع 
ع�ن القضايا املناخي�ة، وتلعب دوراً يف 
الوص�ول إىل اتفاقيات دولي�ة حولها.

تشر املؤلّفة إىل أن أفكار صاحب »رأس املال« تفرّس انهيار 
املناخ، وكيف يمكننا إنشاء مجتمع يحمي البر والكوكب، 
مع العودة القوية إىل التفكر الجمعي بنظام ومؤسس�ات 
ق�ادر عى تحقي�ق هذا الهدف الذي ل يمك�ن تحقيقه عرب 
حل�ول فردية بحس�ب قناعات معظم الناش�طن البيئين 
التي تعادي الطروحات النيوليربالية التي ترّص عى تجزيء 
األزم�ات والتعامل معه بش�كل منفرد.وتفّكك يل يف كتابها 
جمل�ة املصالح التي تعرّب عن نفس�ها يف ملف املناخ، حيث 
تم�ّول رشكات صناعة الوق�ود األحفوري، مث�ًا، حمات 
تهدف إىل تحويل النتباه عن كبار »امللوّثن« وتحميل العبء 

عى األفراد الذين يجب عليهم وحدهم تغير س�لوكهم من 
أجل تخفيض انبعاث الكربون يف الكوكب.ويوّضح الكتاب 
كي�ف يتجّمع اليوم ما يق�ارب أربعة ماين متظاهر حول 
العال�م يف اإلرضاب�ات املناخية التي بات�ت يف األونة األخرة 
تدع�و إىل تغي�ر النظام ال�ذي يقوم عى نمط اس�تهاكي 
باملطل�ق نحو تبديل س�لوكهم الرائي الذي يخدم الطبقة 
املسؤولة عن تلوّث املناخ، وهو ما يتطلب تغرات تريعية 
وثقافية.كما تطرح يل تس�اؤلت أكثر عمقاً مثل هل البر 
هم عدو التنوع البيولوجي، بحيث ل يمكن أن يزدهر إل يف 
غيابنا، وهل يمكننا أن نعترب الطبيعة سلسلة من املدخات 

التي يمكن استخدامها بشكل مستدام وحذر، كما نريد؟

           عماد الدين موسى

توّثق قصيدة الشاعر السويدي الراحل توماس 
ترانس�رتومر لتل�ك املش�اهد الحميم�ة التي 
تخ�ّص عاقة الش�اعر بالطبيعة وما لها من 
أثٍر جيّل يف حياته وعوالم ِشعره؛ قصيدٌة غاية 
يف الرّقة والهدوء والشفافّية، إْذ ثّمة مفرداٌت 
جّم�ة تخّص ه�ذا الجان�ب الجم�ايلّ، نجدها 
بن جنبات قصيدته: »ش�مس«، »فراشات«، 
»األحج�ار«، »الن�دى«، »مح�راث«، »طائر«، 
»الس�هل«، »قم�ر«، »نج�وم«، »خفافيش«، 
»حقل قمح«، »غيوم«، »سنبلة«، »األشجار«، 
كت�اب  الكثر.يتضّم�ن  وغره�ا  »الغاب�ة«، 
»السماء نصف املكتملة«، الصادر مؤخرًا عن 
دار موزاييك للدراس�ات والنر يف إسطنبول 
2020، وال�ذي ج�اء يف مئة وثاث�ن صفحًة 
م�ن القط�ع املتوس�ط، مخت�ارات ِش�عرّية 
إىل  نقله�ا  ترانس�رتومر،  توم�اس  للش�اعر 
العربّية وقّدم لها الش�اعر واملرُتجم كامران 
حرسان، منتقاة من عّدة مجموعات ِشعرّية 
لتوماس، هي: »أرسار عى الطريق )1985(«، 
»الس�ماء نص�ف املكتمل�ة )1962(«، »آث�ار 
وأنغام )1966(«، »دروب )1973(«، »حاجز 
الوحش�ية  »الس�احة   ،»)1978( الحقيق�ة 
.»)1989( واملوت�ى  »لألحي�اء   ،»)1983(

ي�وم  س�توكهولم  يف  املول�ود  ترانس�رتومر، 
الخامس عر من نيس�ان/ س�نة 1931، ُيعّد من 
أه�م الش�عراء الس�ويدين، وكان ق�د حصل عى 
جائزة نوبل لآلداب س�نة 2011، وترجمت أعماله 
ألكثر من خمس�ن لغًة من اللغات العاملّية الحّية.

ح�از توم�اس ترانس�رتومر العدي�د م�ن الجوائز 
الس�ويدّية والعاملّية؛ من أبرزها جائزة نويشتادت 
الدولّي�ة لألدب م�ن الولي�ات املتح�دة األمركية، 
وجائزة األكاديمّية السويدّية لدول الشمال )نوبل 
الصغ�رى(، وجائزة الت�اج الذهبي م�ن مقدونيا، 
وجائزة نونينو اإليطالّية، وجائزة نجم الدب األكرب 
الصينّية؛ ليتّوج بجائزة نوبل لآلداب س�نة 2011، 
بع�د أن ظ�ّل لس�نوات املرش�ح الدائ�م للحص�ول 
عليه�ا، ولع�ّل تأخر ذل�ك يع�ود إىل أس�باٍب عّدة، 

أهّمها جنس�يته، إْذ تحفظت األكاديمّية السويدّية 
ع�ى من�ح الجائ�زة ملواطنيه�ا منذ س�نة 1974.

يتمّيز أس�لوب ترانس�رتومر الِش�عري بالساسة 
والحنكة يف اآلِن مًعا، حيُث نجده يكتُب- وبمنتهى 
البساطة- تلك التفاصيل الصغرة يف العالم املحيط 
به وكأن هذا الش�عر مق�دَّم لنا م�ن دون جهد أو 
اس�تعراض، كما نلحظ العديد م�ن قصائد تقارب 
النموذج العاملي لِش�عر الهايك�و الياباني فيها من 
حيث الخّفة والختزال والتكثيف اللفظي، وهو ما 
يؤّكد حّب الشاعر للتجريب، يقول: »كّل امرٍئ باٌب 
نصُف مفتوٍح/ يف�ي إىل غرفٍة للجميع./ تحتنا 
األرض الامتناهي�ة./ ييُء املاء بن األش�جار./ 

البحرُة نافذٌة ُتطّل عى العالم«.
ويمي�ل أس�لوبه أيًض�ا إىل الرسديات الت�ي تتدفق 

ضم�ن موج�ات تش�اركية متتالي�ة، بحيث 
تس�اهم هذه الطريقة بجعل القارئ يندمج 
معه حن يح�اول أن يمس مختلف األش�ياء 
والكلمات ويجتذبه�ا إىل بؤرته، فتكثر عنده 
املفردات املحسوس�ة وامللموس�ة وخصوصا 
الت�ي تنتمي إىل حقل الطبيع�ة؛ فهو يجعلها 
تتحدث بطريق مختلفة فيصّعد العاقة بينه 
وبينه�ا إىل رؤيا وخل�ق، يقول مثا يف قصيدة 
أرسار ع�ى الطريق من املجموعة التي تحمل 
الس�م ذاته: »أصابت العتم�ُة وجَه أحِدهم/ 
كاَن يس�ُر وس�َط اآلخري�ن/ تح�َت أش�عِة 
ش�مٍس قويٍة متعّجلة� اكفهرّْت بغتًة/ ملطٍر 
مدراٍر هم�ى،/ وقفْت يف غرفٍة اتس�عْت لكل 
اللحظ�ات/ متح�ف فراش�اٍت./ والش�مُس 
كسابق عهدها قويٌة/ ريشتها املتلهفُة تصبُغ 
العال�م«. أص�در ترانس�رتومر أوىل مجاميعه 
الِشعرّية س�نة 1954، وحملْت عنوان »سبع 
ع�رة قصي�دة«، يف عم�ر 23 عاًم�ا، وكان 
وقت�ذاك طالًبا يف جامعة س�توكهولم يدرس 
ف فيما بعد أساسّيات علم  علم النفس، ليوظِّ
النفس يف جّل قصائ�ده، خصوًصا بعد عمله 
»نفس�انيًّا يف قطاٍع يضّج باملعان�اة«، لتخّيم 
تلك ال�رؤى واألخيل�ة واألف�كار الغريبة عى 
أج�واء مجاميعه الاحقة، والت�ي بلغت أربع 
عرة مجموعة ش�عرّية، باإلضافة إىل كتاب 
نث�ري بعن�وان »ذكري�اٌت تران�ي« )1993(.

رحل ترانس�رتومر يف الس�ابع والعرين من شهر 
مارس/آذار 2015 بعد س�نوات من إصابته بشلٍل 
نصف�ّي إثر جلط�ٍة دماغّي�ٍة أفقدته الق�درة عى 
النط�ق واملس�ر، ويف قصي�دة بعن�وان )مدينتان( 
يصُف توم�اس الرحلة املُنتظرة م�ن ضّفة الحياة 
إىل ضّفة املوت، بأسلوبه السلس وعباراته الرقيقة 
املعه�ودة، حيُث يقوُل: »كلٌّ منهم�ا عى جهٍة من 
 / املضي�ِق، مدينتان/ األوىل معتم�ٌة، يحتلها العدوُّ
يف الثانية تتقُد القناديُل/ الش�اطُئ امليُء يسحُر 
الش�اطَئ املعت�م./ أس�بُح بخش�وٍع مبتع�ًدا/ يف 
األم�واِء املتأللئِة الس�مراِء./ صدمٌة صم�اُء لبوِق 
عش�ٍب يتغلغُل داخ�ًا./ صوُت صدي�ٍق يرتدُد، خذ 

قربَك وارحل«.
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السياسة من احلداثة اىل ما بعدها
           محمد يونس

إن س�رورة علم السياس�ة قد بدأت 
منذ ارسطو، إذ قدم للسياسة نظريا 
طروحاته، التي اعتربت اصول نظرية 
بقيت ردحا طويال من الزمن معموال 
به�ا، وبقي�ت اوروب�ا من�ذ العصور 
الوسطى تلتزم باالفق االرسطي بعد 
تماهي تل�ك الطروحات كقيم كربى، 
وفرض�ت  الكنيس�ة  ج�اءت  أن  اىل 
س�لطتها عىل العامل السيايس، لكن 
لم تجد لها اس�تمرارية طويلة االمد، 

فسقطت يف اتون الرهبنة املرعب، 
واعيدت صياغة الدين سياسيا، إذ تم 
فصل�ه عن افق الدول�ة، أي هنا ازيح 
عن س�لطته ودجن، وص�ار له وجه 
جديد برش وحلو املالمح، وبعد تطور 
علم السياسة عىل يد لوك وستيوارت 
مل وفانون، وتدخل نيتش�ه بش�كل 
حاد اإليق�اع، صار للسياس�ة معنى 

اخ�ر، وع�ىل وج�ه الخص�وص بع�د 
ان خ�رج الفك�ر الس�يايس م�ن افق 
الفردية االرسطية، التي بقيت قرونا 
كث�رة هي معن�اه االصيل والحارض 
ايض�ا كخط�اب ش�كال ومضمون�ا، 
ق�درت  الحيوي�ة  التط�ورات  وبع�د 
الحداث�ة للسياس�ة أن تبقى ش�كال 
ارس�طية، لك�ن تتغ�ر مضامينه�ا 
بحس�ب الحاجات العامة للمجتمع، 
ولك�ن ل�م تقف االف�كار عائق�ا ازاء 
املطام�ع السياس�ية لق�ادة اوروبا، 
فشهد العالم يف بداية القرن العرشين 
حرب�ا رشس�ة ، وكانت حرب�ا عاملية 
اوىل،  وقد اعطت انطباعا لدى الناس 
أن الخطاب الس�يايس هو كما امللهاة 
الت�ي كانت تنعش نفوس الش�عوب، 
اما الس�لوك الس�يايس فهو الفيصل 
يف حياة أي ش�عب، وتلت تلك الحرب 
اخرى اشد منها، وقد حصدت الحرب 
العاملي�ة الثاني�ة ارواح املالي�ن م�ن 

الب�رش، وعىل وج�ه الخصوص الذين 
كان�وا يف س�ن مبك�رة، ولم يعيش�وا 
الحياة بالش�كل املالئ�م، ومرة اخرى 
تش�عر الش�عوب بأنه ال ج�دوى من 
الخط�اب ح�ن يملك قيمة ب�ال قوة، 
وص�ار ذل�ك ش�عارا اساس�يا، وق�د 
بره�ن عىل ذلك الساس�ة، فس�تالن 
بره�ن بش�كل متمي�ز وممت�از عىل 
النظرية الجديدة للسياس�ة – نظرية 
الق�وة ال العق�ل – وصار س�تالن يف 
حينها ظاهرة سياس�ية بكل ما لتلك 
الجمل�ة م�ن معنى، بل حت�ى الفكر 
اللينيني وضع�ه يف قبضته، واكد انه 
مث�ال الق�رن يف حينها، لك�ن لم يدر 
يف خل�ده أن�ه قد بلغ اق�ى درجات 
الطغيان، وقد اس�تعرت تلك الدرجة 
التي بلغها ستالن من حكام يف شتى 
بقاع العالم، وارى ان ستالن هو اول 
حاك�م ازاح ع�ن قاعدته السياس�ية 
املبدأ واملثال السيايس االعىل، فأعتقد 

بأن الش�عب الرويس صار يفكر اكثر 
بس�تالن، وال يفكر باملثال السيايس 
إال بش�كل مفرد، وق�د انعدم التفكر 
الجماع�ي باملث�ال  كمارك�س مثال، 
وص�ارت االيديولوجي�ا ليس�ت ه�ي 
االمثول�ة السياس�ية، بل الق�وة التي 
تنبث�ق منها، وبدأت السياس�ة تفقد 
قيمته�ا وبهت بريقه�ا يف تلك املرحة 

العصيبة من الحداثة 
السياسية .

لقد س�بقت منطق القوة السياس�ة 
مث�ل حيوية رفدت بخطابها الحيوي 
النظام الس�يايس يف ظ�روف الحداثة 
قيمة ومتانة، وتط�ورت تلك االفكار 
السياس�ية الت�ي تمث�ل مب�دا الذات 
الفاعل�ة افقيا بالقاعدة, وش�اقوليا 
بالوع�ي املقاب�ل, وقد مث�ل ماركس 
وفانون اهم النماذج الحيوية يف املبدأ 
الديكارت�ي بصبغة – ان�ا افكر اذاً انا 
موجود, وهما مثاال الخربة التاريخية 

يف تفكي�ك بني�ة السياس�ة واع�ادة 
انتاجه�ا ديالكتيا, وقد طور ماركس 
فكرة الفالس�فة إذ يرى هو واخرون 
أن تفس�ر العال�م بط�رق مختلف�ة 
ال ب�د من تل�ك الغاي�ة ه�و تغيره، 
ليك�ون بمعن�ى مغاير عن س�ابقه, 
واهت�م مارك�س بالفلس�فة العملية 
اكثر من الفلس�فة العقلية, وفانون 
ايضا ط�ور نظم املوقف م�ن الفكرة 
اىل املجتم�ع, وبقي هذا الفكر العميل 
سائدا عامليا بنسب, وتطورت مكانة 
العقل السيايس وتفاعلت املجتمعات 
بش�كل او باخر مع املثال الس�يايس 
واملب�دأ الحيوي، واثم�ر ذلك االتصال 
ب�ن مناط�ق التفكر الس�يايس، ما 
بن جهة االعىل وجهة االدنى، وصار 
ماركس تحدي�دا قاع�دة اقتصادية، 
وي�رى هو أن ذلك ال يخرج عن حدود 
اوربا، عىل أنها املثال النوعي املناسب، 
لك�ن لم تمهل الراس�مالية ذلك املثال 

طويال، فنم�ت قبالت�ه وترعرعت يف 
ظل ظروف مناسبة، وطرحته مثالها 
امل�وازي، فصارت هن�اك قبالة املثال 
الس�يايس اطروحة الراسمالية، لكن 
تفك�ر راس امل�ال لم يك�ن بالصيغة 
التي ارادها املثال وال االطروحة، وقد 
خرست السياسة هنا رهانا مهما، قد 
عجزت عن ديمومته, وصار البد هنا 
للتاري�خ من أن يقف عن�د هذا الحد، 

وهو ما اسماه فوكياما – نهاية 
التاريخ - . 

بع�د انتش�ار مث�ال القوة الس�يايس 
السياسية  الحرية  وتضييق مس�احة 
اىل اقى ح�د، وتغر املبدأ الس�يايس 
اجماال شكال ومضمونا، وعودة الفكرة 
االفالطونية للسياس�ة يف طبيعته بما 
بع�د الحداثة، انعدم�ت معاير كربى 
ومهم�ة، فحت�ى هيئ�ة االمم ل�م تعد 
س�وى ش�كل خال من معنى س�لمي 
معهود، بل اصبحت محكومة من قوة 

ك�ربى وراس مال يحكم العالم بطرق 
غريب�ة وعجيب�ة، وفق�دت س�ياقات 
مهمة، ففي سياس�ة ما بعد الحداثة 
االفقية يقف ش�اب للتو نما سياسيا 
ام�ام ش�يخ س�يايس، ويمث�ل مع�ه 
موقف�ن سياس�ين متوازي�ن، ومن 
الطبيع�ي أن ه�ذا م�ؤرش ع�ىل عودة 
الجدل االفالطوني اىل كيان السياس�ة 
يف م�ا بع�د الحداث�ة، وذهب�ت جهود 
ارس�طو التاريخية ادراج الرياح، ولم 
يع�د من املمك�ن تداوله�ا يف الظروف 
الحالية للسياسة، وهناك امثلة كثرة 
تؤكد فوىض ما بعد التاريخ السيايس، 
فإن ش�هدنا يف بل�د ملتهب سياس�يا 
تناوش�ا ب�أدوات غر خطابي�ة، مثل 
ع�راك بااليدي، ال نس�تغرب ذلك، لكن 
أن نجد أعضاء برملان كوريا الجنوبية 
يتبادل�ون اللكمات فالبد من ان نؤرش 
أن التاريخ السيايس بمبادئه قد انتهى 

وزال.

وحشية الرشطة األمريكية 
املتكررة

           ليونارد غرين

يف مطل�ق األح�وال، أدرك مس�تخدمو مواقع التواص�ل االجتماعي 
رسيع�ًا الرابط بن الظهر الرباعي يف ال�دوري الوطني لكرة القدم 
األمركي�ة، كول�ن كابرنيك، الذي ُوِضع عىل الالئحة الس�وداء بعد 
ركوعه خالل عزف النش�يد الوطن�ي األمركي تعبراً عن احتجاجه 
عىل وحش�ية الرشطة، وديريك شوفن، رشطي من »مينيابوليس« 

ُطرِد من عمله بعد الضغط بركبته عىل عنق رجل أسود.
تع�ربرّ هات�ان الصورت�ان عن كل ما يج�ب أن ُيقال ح�ول موضوع 
العدال�ة االجتماعي�ة يف الوالي�ات املتح�دة، فقبل وق�ٍت طويل من 
احتجاج كابرنيك خالل النش�يد الوطني، كان السود يتذمرون من 
ثق�ل حذاء الرجل األبيض ع�ىل أعناقهم، وظن األمركيون اآلخرون 
أنها مجرد اس�تعارة، لك�ن تحققت هذه الص�ورة حرفياً يف فيديو 
مدته 10 دقائق انترش يف أنحاء العالم: ركع رشطي أبيض عىل عنق 

رجل أسود ثم مات الضحية جورج فلويد )46 عاماً(، أب لولَدين.
كتب أس�طورة الرابطة الوطنية لكرة الس�لة لي�ربون جيمس عىل 
إنس�تغرام تحت صورة كابرنيك والرشطي األبيض: »هل تفهمون 

اآلن؟ أم أن الوضع ال يزال مبهماً؟«.
اس�تعملت برنيس كينغ، ابنة مارتن لوث�ر كينغ جونيور، املقارنة 
نفس�ها بن الرجلَن وكتبت يف تغريدة لها مع الصورة التي نرشها 
جيمس: »إذا لم تش�عر باالنزعاج أو انزعج�ت بصعوبة من الركبة 
األوىل لكنك ش�عرت بالسخط من الركبة الثانية، يعني ذلك بكلمات 
وال�دي أنك أكثر خضوعاً للنظام بدل العدالة، وأنك متعلرّق بالنش�يد 
الوطن�ي الذي ُيف�رض أن يرمز إىل الحرية أكثر م�ن تعلرّقك بحرية 

حياة السود«.
منذ س�ت س�نوات، أصبحت كلمات إيريك غارن�ر األخرة الرصخة 
التي تنادي بها حركة »حياة السود مهمة« بعد قتل غارنر يف جزيرة 
»س�تاتن« عىل يد ضابط اس�تعمل حبالً خانق�اً محظوراً حن كان 

يحاول اعتقاله بتهمة بيع سجائر غر رشعية.
ُكِتبت عبارة »ال أس�تطيع التنفس« عىل الرايات وامللصقات، وحتى 
عىل القمصان القطنية التي ارتداها جيمس وكري إيرفينغ وكيفن 

غارنيت قبل مباريات الرابطة الوطنية لكرة السلة.
من كان يتصور أن رجالً أسود آخر سيقتبس الكلمات نفسها تحت 
ثق�ل رشطي وح�ي آخر؟ يب�دو أن الجميع توقع�وا حصول ذلك! 
قبل أي�ام قليلة لم يق�اوم فلويد الرشطة وكان مكبرّ�ل اليدين حن 
راح يتوس�ل الرشطي ش�وفن الذي ضغط بركبت�ه عىل عنق فلويد 
طوال خمس دقائق عىل األق�ل، فقال له: »أرجوك، أرجوك، أرجوك، 
ال أس�تطيع التنفس! معدتي تؤملني، عنقي يؤملني، أرجوك، أرجوك، 
ال أس�تطيع التنفس«! وتويف فلويد بعد ساعات يف أحد مستشفيات 

املنطقة.
تزع�م الرشط�ة أن فلوي�د كان متورط�اً يف قضية تزوي�ر أموال يف 
أح�د متاجر البقالة وأنه قاوم الرشطة ح�ن حاولت اعتقاله، لكن 
تكش�ف فيديوهات كام�رات املراقبة بالقرب م�ن املتجر أن رجال 

الرشطة اعتقلوه بكل هدوء.
ُط�رِد ش�وفن وثالث�ة رشطي�ن متورط�ن بحادث�ة االعتقال من 
عملهم، وه�م توماس الين وت�و تاو وجي. ألكس�ندر كوينغ، لكن 
ل�م يكن طردهم كافي�اً ملنع التظاهرات الغاضبة من ملء ش�وارع 
»مينيابولي�س« احتجاج�اً ع�ىل مقت�ل فلوي�د ووحش�ية الرشطة 

املسؤولة عن الحادثة.
ال ُيف�رض أن يكون هذا التدبر كافياً أص�اًل، فلم يكن موت فلويد 
مجررّد جنحة تستحق الطرد، بل إنها جريمة قتل وال بد من محاكمة 

رجال الرشطة املتورطن.
أعل�ن عمدة »مينيابولي�س«، جاكوب فراي، خ�الل مؤتمر صحايف 
بع�د الحادثة بيومن: »ملاذا لم ُيس�َجن قاتل ج�ورج فلويد بعد؟ لو 
أنك�م قتلتموه أو أنا قتلُته، لكن�ا اآلن وراء القضبان حتماً. نحن ال 
نتكلم عن قرار خاطئ حصل خالل جزء من الثانية، بل تش�مل تلك 
الدقائ�ق الخمس حوايل 300 ثانية، وكان الرشطي يس�تطيع يف كل 

ثانية منها أن يراجع ويزيل ركبته عن عنق جورج فلويد«.
بع�د مقت�ل فلويد، اس�رجعت والدة غارن�ر، غوي�ن كار، ذكريات 
مؤملة، هي انتظرت خمس س�نوات قبل أن تط�رد رشطة نيويورك 
أخ�راً دانيال بانتالي�و، الرشطي الذي لفرّ ذراعه ح�ول عنق غارنر 
حن قال هذا األخر إنه يعجز عن التنفس، تنتظر كار حتى اآلن أن 

تطرد الرشطة املتورطن اآلخرين.
تعليق�اً عىل م�وت فلويد، تقول كار: »ش�عرُت بأن ابني يرصخ من 
قربه، أنا أسمعه وهو يقول كلمات ابني إيريك يف لحظاته األخرة... 
إنه ش�عور مؤلم لكنه إثبات جديد عىل أن ضباط الرشطة يتابعون 
تدمر حياة الس�ود يف مناط�ق كثرة من بلدنا، ه�م يتابعون قتلنا 

وتتكرر القصة نفسها يف كل مرة«.

الرتهل الوظيفي
           نبيل جبار العلي

واحدة من اهم التحديات التي تواجه مؤسسات 
الدول�ة والحكومة العراقية ه�ي الزيادة الكبرة 
التعي�ن  فسياس�ة  املوظف�ن،  اع�داد  يف  ج�دا 
الحكوم�ي املف�رط وغر امل�دروس قد تس�ببت 
بزي�ادة كب�رة يف اع�داد موظفي الدول�ة، ففي 
الفرة قبل ٢003 كان اعداد املوظفن الحكومين 
يف الع�راق تقارب ٨٥0 الف موظف، بينما قاربت 
الي�وم عىل ال� 4.٥ مليون موظ�ف يف ٢0٢0، اي 

تجاوزت خمس اضعاف.
ترجع اسباب س�لوك سياسة التعين املفرط اىل 

عدة عوامل اقتصادية وسياسية عىل رأسها: 
– االزدياد الكبر يف عدد السكان والنمو السكاني 
الس�نوي املرتف�ع ودخ�ول اعداد برشي�ة كبرة 

سنويا اىل سوق العمل.
– اس�باب اقتصادية تتعلق بزيادة اعداد البطالة 
نتيج�ة توق�ف ورك�ود العدي�د م�ن االنش�طة 
يف القطاع�ات الخاص�ة الزراعي�ة والصناعي�ة 

والتجارية منها منذ ٢003.
– اس�تمرار الضغ�وط الش�عبية ع�ىل الحكومة 

لتوفر مقاعد وظيفية جديدة.
– سوء التخطيط واالدارة املركزي.

– اس�باب سياسية منها، اس�تخدام “التوظيف 
الحكومي” كاداة ل�رىش الناخبن خالل الفرات 

التي تتزامن وتسبق االنتخابات.
– اس�تخدام غالبي�ة االح�زاب السياس�ية ألداة 
“التوظيف الحكومي” كممارسة لتمويل االحزاب 
من خالل االبتزاز وبي�ع الدرجات الوظيفية عىل 

اختالف تدرجها يف الهرم الوظيفي الحكومي.
“التوظي�ف  سياس�ية  اس�تخدام   –
الحكوم�ي” لف�ك الحب�ال امللتف�ة ع�ىل رق�اب 

الحكوم�ات م�ع كل تظاهرات ش�عبية غاضبة 
منتقدة للحكومات واداءها.

ه�ل م�ن الواج�ب ع�ىل الحكوم�ة االس�تمرار 
بالتوظيف وتوفر درجات وظيفية مستحدثة؟

من وج�ه نظر االقتصاد، ال يمك�ن الي حكومة 
يف العالم احت�واء درجات وظيفية لكل القادرين 
ع�ىل العم�ل، فمهم�ة الدولة تتباين بن )رس�م 
البيئ�ة  توف�ر  او  االقتصادي�ة،  السياس�ات 
النظ�ام  الح�رة( حس�ب طبيع�ة  االقتصادي�ة 
االقتصادي الذي تتبناه ال�دول؛ لتوفر الفرصة 
للتقدم او النمو االقتصادي الذي يوفر الوظائف 

للعاملن.
فالع�راق يمت�از بنس�بة ع�دد موظف�ن عالية 
جداً مقارن�ة باجمايل اع�داد املوظفن يف جميع 
القطاع�ات، يتزامن ه�ذا التضخ�م العددي مع 
س�وء ادارة املؤسس�ات الحكومية ومؤسس�ات 
القطاع العام، لينتج لنا اخرا انخفاض بإنتاجية 
املوظ�ف الحكومي بنس�بة كبرة ج�داً، قدرتها 
بعض املنظمات الدولية ب� 10 دقائق عمل يومياً 

من اصل ٨ ساعات!
ومن سلبيات التضخم الوظيفي:

– الضغ�ط عىل موازن�ات الحكومية العامة مما 
يؤدي اىل زيادة باملوازنات التشغيلية عىل حساب 
املوازنات االستثمارية مس�ببه تقصر يف تقديم 

الخدمات وبناء املنشاءات الخدمية.
– خلل يف البنى االدارية للمؤسس�ات الحكومية 
بسبب اتساع حلقة الروتن الحكومي، فاملوظف 
الجدي�د غالباً ما تحاول االدارة دمجه يف الس�لك 
االداري. عىل سبيل املثال بدال من ان تكون املهام 
االدارية موكلة اىل اثن�ن من املوظفن، اصبحت 
اليوم موكلة اىل عرشة موظفن، يف غياب احدهم 
او تقصره يف اكمال مهامة االدارية، تنقطع او 

تتأخر سلس�لة اكمال املهمة االدارية )املعاملة( 
وتتعطل.

– ولنفس الس�بب االخر اعاله، بسبب التضخم 
الوظيفي مقارنة بحج�م االعمال املطلوبة، تقل 
انتاجي�ة املوظ�ف الحكومي حتى ق�درت ب� 10 

دقائق عمل من اصل ٨ ساعات عمل يوميا.
– الكس�ل والالمب�االة والتأجي�ل يف اداء امله�ام 
املوكلة للموظف، هي ابرز واوضح الس�لوكيات 
الوظيفي�ة وواحد من س�ماته يف حالة التضخم 

الوظيفي.
– غياب العدالة الوظيفية، يجب ان ننكر الجهود 
االس�تثنائية لبع�ض املوظف�ن الذي�ن يمثلون 
اعم�دة املؤسس�ات الحكومية ويتكب�دون جهد 
اض�ايف كب�ر اذا ما ق�ورن بنظرائهم م�ن بقية 

املوظفن.
الحلول:

بالنظر لعدم ق�دره الدولة والحكومة عىل انهاء 
التعاق�دات الوظيفي�ة مع املوظف�ن او االعفاء 
او ترسي�ح او حتى طرد املقرصين والفاس�دين 
منهم، الس�باب تتعلق بالقوان�ن والترشيعات، 
واس�باب سياس�ية اخرى معروفة، فمن املمكن 
للحكوم�ة ان تتجه وتلجأ اىل )التوس�ع وانش�اء 
مؤسس�ات حكومية جديدة ومس�تحدثة(، ليتم 
نق�ل مجموعات م�ن املوظفن اليه�ا، لكن من 
امله�م ان تراعي الحكومة يف ه�ذا االمر الرشوط 

املوضحة ادناه:
– ان تعطي اولوية الس�تحداث مؤسسات قطاع 
ع�ام انتاجي�ة )رشكات انتاجي�ة( مع دراس�ة 
جدوى اقتصادية لتأسيس�ها، متنبئة بربحيتها، 
لتنته�ي يف نهاية املط�اف لتصبح “رشكات ذات 
تموي�ل ذات�ي وربحية” ق�ادرة ع�ىل ان تتحمل 
كلفة رواتب موظفيها وربحية، ترفع من كاهل 

موازن�ة الدولة اعباء موظفيه�ا، وترفد ميزانية 
الدولة باالرباح.

– ان تكون االولوية الثانية الستحداث مؤسسات 
حكومية ذات طبيعة خدمية )مؤسسات بلدية، 
مؤسس�ات خدم�ات امل�اء والكهرب�اء… ال�خ( 
للمحاولة من خاللها لتأسيس مؤسسات جديدة 
بنظم ادارية جديدة وكوادر منتقاة وش�ابة من 
املؤسس�ات القديمة ذات االنظمة الكالس�يكية 
الت�ي تعان�ي م�ن اعتماده�ا عىل انظم�ة كهلة 
وروتيني�ة وافتقاده�ا لق�درة مواكب�ة التطور 

االداري والفني.
– م�ن املمك�ن ان تواجه الحكوم�ة يف خطواتها 
هذه تحديات التمويل الرأس�مايل املتضمنة كلف 
املنشاءات وابنية املؤسسات االساسية الجديدة، 
من االبنية او مسقفات املصانع او البنى التحتية 
وحتى النفقات الرأس�مالية االخ�رى كاملكائن، 
باس�تطاعة الحكومة االس�تفادة من الكثر من 
املواقع واملنش�آت وعقارات الدولة املهملة وغر 
املستخدمة واعادة النظر يف استخدام الكثر من 
مواقع الرشكات وعقارات الدولة الغر مستثمرة 
او مس�تغلة وتخصيص اجزاء منها للمؤسسات 

والرشكات املستحدثة.
– س�تواجه الرشكات واملؤسس�ات املس�تحدثة 
له�ذه  التش�غييل  التموي�ل  يف  اخ�ر  تحدي�اً 
املؤسس�يات املتمث�ل باملكائن واملع�دات واملواد 
االولي�ة يمكن تجاوزها عرب تطبيق رشاكات مع 
القط�اع الخاص ل�الدارة او املس�اعدة يف االدارة 
ملراح�ل االنت�اج املختلفة او توفر امل�واد االولية 
باآلجل او وس�ائل التمويل االستثماري املختلفة 
وغرها من االجراءات او الرشاكات مع املصارف 
االهلية والحكومية وفق مبدأ التنافس وتساوي 

الفرص.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل، بما أنك ش�خص اجتماعي 
بحق، وبما أن�ك ربما قد تكون قد أهملت واحد 
أو اثنني م�ن معارفك مؤخرًا، يج�ب عليك اآلن 
إص�الح ه�ذه العالقات م�رة أخ�رى ومعاودة 
التواص�ل. ترتفع فرص حل نزاع ما بني األرسة 

أو األصدقاء لألبد. 

عزي�زي ب�رج الثور،بما أن�ك اآلن تنضح بهالة 
خاصة من القوة واالستقرار، فإن الناس سوف 
يلجئون إليك من أجل املس�اعدة والدعم. حاول 
اس�تخدام طاقت�ك يف مس�اعدة اآلخرين، حيث 
أنهم س�وف ي�ردون الجمي�ل بالتأكي�د يف املرة 

القادمة التي تحتاج فيها إىل مساعدة. 

عزيزي برج الجوزاء،الي�وم يمكنك تحفيز من 
هم حولك، ولكن ال تهم�ل احتياجاتك الخاصة 
ألن أهداف�ك اآلن أصبحت أوض�ح عن ذي قبل. 
أس�لوبك النش�ط معدي ملن هم حولك ويلحظه 
اآلخرون. ال يوجد سبب يمنع االحتفال بأفكارك 

واالستمتاع بوقتك

عزي�زي ب�رج الرسطان،الخط�ط الت�ي قم�ت 
بوضعه�ا منذ وقٍت طويل أوش�كت أن تتحقق، 
ف�ال تتباطأ بع�د اآلن وحت�ى وإن كان�ت لديك 
بعض الشكوك. سوف تحصل عىل مساعدة من 
جمي�ع الجوانب، لكن يجب أيًضا أن تس�تجيب 

بانفتاح للنقد البّناء

عزي�زي ب�رج األس�د، يب�دو يف الوق�ت الح�ايل 
أن�ك تواجه ع�دًدا متزاي�ًدا م�ن التعقيدات غري 
املتوقع�ة. ال يق�ع الل�وم عىل من ه�م حولك – 
يف بع�ض األحيان تك�ون أنت املخط�ئ. حاول 
أن تظ�ل هادًئ�ا وأن ترى العقب�ات املوجودة يف 

طريقك كوسيلة الكتشاف مداخل جديدة. 

عزيزي برج العذراء،يف الوقت الحايل، أنت تعمل 
بصورة جيدة من خالل الفريق، وأنت مستمتع 
بذل�ك أيًض�ا. حافظ ع�ىل بيئة العم�ل الخاّلقة 
ه�ذه ألن كًل منك�م س�وف يحق�ق أهداف�ه 
الش�خصية أرسع إذا تكاتفت�م مًع�ا. حت�ى يف 

حياتك الشخصية

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

لألشياء الهامة بحق، خاصة يف العمل. 

عزيزي برج العقرب،تستطيع أخذ نفس عميق 
واالس�رخاء، وق�د ح�ان الوقت لك�ي تفكر يف 
نتائ�ج املجه�ود الذي قم�ت به. اس�تغل هذه 
املرحلة لتحسني حالتك الصحية. سوف تعطيك 
الفيتامين�ات واله�واء النقي عق�ًدا جديًدا من 

الحياة والذي سيكون يف غاية األهمية. 

عزي�زي برج الق�وس،إن العراقي�ل التي تنبأت 
بقدومه�ا من�ذ ف�رة طويل�ة تظه�ر تدريجًيا 
وتتح�ول إىل واقع، وب�ات تفاديها مس�تحيالً. 
واج�ه تلك التحدي�ات يف أرسع وقت، حتى وإن 

كانت املهمة صعبة. 

عزي�زي ب�رج الج�دي،  اعتن�ي بصحت�ك، فقد 
تشعر باإلرهاق واالضطراب اليوم، حيث هناك 
بشائر بمصاعب وشيكة الحدوث يف األفق. تعلم 
كيفي�ة مواجهتها بالص�ر والركيز يف تحقيق 
توازن داخيل وكبح رغبتك يف إحراز تقدًما مهما 

كلف األمر.

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

باتخاذ اإلجراءات املناسبة. 

عزيزي برج الحوت،أنت أنس�ان م�رن وتتقبل 
التغي�ري، كما أنك تم�ر بفرة سلس�ة، فكل ما 
تقوم ب�ه ال يتطلب مجهود م�ن قبلك ونتيجته 
جيدة. انتفع من ه�ذه األوقات املمتعة للتقدم 

يف تحقيق أحالمك وطموحاتك.

العذراء

احلوت

ثاين أقدم رشكة طريان بالعالـم تعلن إفالسها
بس�بب تفيش ف�ريوس كورونا، أعلنت 
رشك�ة ط�ريان أفيان�كا الكولومبي�ة، 
إفالس�ها، األحد، بعد فش�لها بااللتزام 

باملوع�د النهائي لس�داد الس�ندات، 
اآلث�ار  لت�رب مث�اال حي�ا ع�ىل 
االقتصادية الكبرية لتفيش كورونا.

ولم تس�تجب الحكومة الكولومبية 
ملطال�ب رشكة أفيان�كا، ثاني أقدم 
رشكة ط�ريان يف العالم، بالحصول 
عىل املساعدة املادية، لتعلن الرشكة 

عن إفالسها رسميا، األحد.
وإذا فشلت يف الخروج من اإلفالس، 

ف�إن أفيان�كا الت�ي تتخذ م�ن بوغوتا 
مق�را له�ا، س�تكون واح�دة م�ن أوىل 
رشكات الط�ريان الكرى يف العالم التي 

»تتده�ور« نتيجة وب�اء »كوفيد-19«، 
الذي شل السفر العاملي.

ولم تقم رشكة طريان أفيانكا برحالت 
من�ذ  بانتظ�ام  مجدول�ة  ركاب 
أواخ�ر مارس، وق�د رسحت معظم 
موظفيه�ا البال�غ عدده�م 20 ألفا 

بدون أجر، خالل األزمة.
وقال أنكو ف�ان دير ويرف، الرئيس 
التنفي�ذي لرشكة أفيان�كا، يف بيان 
صحف�ي: »تواجه أفيانكا أكر أزمة 

يف تاريخنا املمتد 100 عام«.
تعان�ي  الرشك�ة  كان�ت  وبينم�ا 

ف�إن  مادي�ة،  أزم�ات  م�ن  بالفع�ل 
اإلفالس يس�لط الضوء ع�ىل التحديات 
الت�ي تواج�ه رشكات الط�ريان التي ال 
يمكنه�ا االعتماد عىل عملي�ات اإلنقاذ 
الحكومية أو عملي�ات اإلنقاذ القادمة 
برسعة كافية.وقال خوان ديفيد بالني، 
كب�ري االقتصادي�ني يف رشك�ة كازا دي 
بولس�ا للس�مرسة يف بوغوت�ا: »ه�ذه 
ليس�ت مفاجأة عىل اإلط�الق«. »كانت 
الرشكة مثقل�ة بالديون عىل الرغم من 
أنها حاولت إعادة هيكلة ديونها العام 

املايض.«.

يعثر عىل خلية تضم 100 ألف 
نحلة يف منزله

موظًف�ا  متداول�ة  ص�ور  أظه�رت 
مختًص�ا يبارش س�حب خلي�ة نحل 
كبرية، ُقّدر حجها ب�100 ألف نحلة، 
من سقف أحد املنازل بمدينة إيست 
بوين�ت بوالية جورجي�ا األمريكية، 
بعد أن اكتش�ف مالك املن�زل الخلية 

وأبلغ دائرة إزالة النحل بالوالية.
ونقلت شبكة »يس إن إن« األمريكية 
ع�ن مال�ك املن�زل، وُيدع�ى جورج 
مونتغوم�ري )26 عام�ا( قول�ه إنه 
بعد أيام من رشاء املنزل سمع صوت 
أزي�ز النحل وه�و يصفع الس�قف، 
فعل�م أن هن�اك خلية نح�ل، ورغم 
أن�ه ل�م يتمكن م�ن تحدي�د موقع 

الخلية بالضبط فإنه أبلغ إدارة إزالة 
النحل.

وأرس�لت ل�ه إدارة إزال�ة النحل أحد 
موظفيه�ا، الذي تمكن باس�تخدام 
كام�ريا حرارية م�ن تحدي�د موقع 
الخلية، وش�فط النحل وسحبه عن 
طري�ق »مضخ�ة ش�فط النح�ل«، 
ليجري عقب ذلك نقل النحل إىل خلية 

أخرى يف مزرعة يمتلكها املوظف.
وتمك�ن املوظف أيًضا من إزالة نحو 
60 رط�اًل من قرص العس�ل، والذي 
تم صه�ره إلزالة جمي�ع الجزيئات 
غ�ري املرغوب فيها، ثم ق�ام بالترع 

به ألحد الحرفيني املحليني.

دراسة: األرض قد تواجه درجات حرارة »ال تطاق«
يواجه كوكب األرض ارتفاعا »ال يطاق« 
يف درج�ات الحرارة خالل عدة عقود، يف 
حال اس�تمرار معدل تغري املناخ، وذلك 
حس�ب دراس�ة أمريكية، نرشت وكالة 
أنباء الرشق األوس�ط مقتطفات منها، 

األحد.
وقال القائمون عىل الدراسة من مرصد 
»المون�ت دوهرتي لألرض« يف »جامعة 
الس�نوات  »يف  األمريكي�ة:  كولومبي�ا« 
األخرية، س�جلت بعض املناطق، بما يف 

ذلك الخليج وشبه القارة الهندية وبعض 
املناط�ق املكس�يكية، مجموع�ات م�ن 

الحرارة والرطوبة خارج املخططات«.
وأضاف�ت الدراس�ة أنه »لف�رة وجيزة، 

وصل�ت بعض امل�دن إىل الح�د األعىل من 
التحم�ل الب�رشي فيما يتعل�ق بدرجات 

الحرارة«.
وأوضحت الدراس�ة أن�ه يف حاالت عديدة 
وصلت الظروف املحلية إىل »درجة حرارة 

مبلل�ة« تبل�غ 35 درجة مئوي�ة، وهذا 
املقياس للحرارة والرطوبة مش�ابه ملا 
تسميه تقارير الطقس املحلية »مؤرش 

الحرارة«.
وترج�م عالم�ة 35 درج�ة مبلل�ة إىل 
م�ؤرش ح�رارة 71.11 درج�ة مئوية، 
ويعتقد أن هذا هو الحد األعىل ملا يمكن 

أن يتحمله البرش.
وتعليق�ا ع�ىل نتائ�ج الدراس�ة، ق�ال 
الباحث كولني ريمون األستاذ يف مرصد 
جامع�ة  يف  ل�ألرض  دوهرت�ى  المون�ت 
كولومبيا األمريكية: »يمكن لألش�خاص 
التأقلم مع الحرارة والرطوبة إىل حد ما، 

كلنا نفعل ذلك«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
عجينة باف باسري

قطع دجاج محمرة ، حارة
1 كوب جبن موزاريال مبشور

2/1 كوب صوص بيتزا
خطوات التحضري:

سخني الفرن عىل درجة حرارة 180 درجة مئوية.
قوم�ي بفرد العجني عىل س�طح ج�اف ثم ضع�ي عليها صوص 

البيتزا.
ضعي قطع الدجاج ثم املوزاريال عىل العجني ثم قومي بلفها فوق 

الحشو و قطعيها اىل روالت.
ضعي روالت البيتزا يف صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن.

ضعي الصينية يف الفرن ملدة 15 دقيقة.
قدمي روالت البيتزا ساخنة.

روالت البيتزا بالدجاج احلار

؟؟هل تعلم
آخر حاس�ة يفقد اإلنس�ان قبل 

موته هي حاسة السمع.
هل تعلم ان اضطراب هرمونات 
الغ�دة الدرقي�ة يؤثر ع�ىل النوم 

والنمووالعرق الزائد .
هل تعلم عن الصحة واالعشاب

شاي الريجيم او شاي االعشاب 
ليس بالطريقة الفعالة من اجل 
انقاص الوزن وانما الحل االمثل 
هو التمارين الرياضية والنظام 

الغذائي املتكامل.
الزعف�ران عىل الرغم من ارتفاع 
تكلفت�ه املادي�ة اال ان�ه مض�اد 

لالكتئاب .
هل تعلم عن الصحة

هل تعلم عن الصحة والرتقال
قدمن�ا لكم عدد م�ن املعلومات 
التي تدور ح�ول الصحة العامة 
لالنسان واالعشاب ومدى نفعها 
واستخدامها للحفاظ عىل صحة 

االنسان.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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عدنان درجال يسلم حقيبة وزارة الثقافة 
اىل الوزير اجلديد

             المستقبل العراقي/ متابعة

ج�رت، مراس�يم تس�ليم الحقيبة 
الوزارية لوزير الثقافة والسياحة 
واالثار حسن ناظم يف مقر الوزارة 
م�ن قبل وزير الش�باب والرياضة 
ووزير الثقافة والس�ياحة واالثار 
وكال�ة عدن�ان درج�ال، بحضور 
وكي�ل وزارة الثقاف�ة والس�ياحة 

واآلثار نوفل ابو رغيف.
وق�ال الوزي�ر درجال يف مراس�يم 
التس�ليم بحس�ب بيان لل�وزارة، 

»نت�رف الي�وم بتس�ليم حقيب�ة وزارة 
الثقافة والسياحة واالثار اىل معايل الوزير 
حس�ن ناظم واتمنى له التوفيق والنجاح 
يف عمل�ه«. واضاف: »ارج�و ان نكون قد 
قدمنا ش�يئاً خالل امل�دة القليلة املاضية 

التي عملنا فيها يف الوزارة بفضل التعاون 
الكب�ر مع نخب�ة رائع�ة م�ن املبدعني، 
الذين س�يكونون عون�اً للوزي�ر الجديد، 
واالم�ال املعق�ودة كب�رة ج�دا يف ق�ادم 
االيام للتع�اون ما بني وزارت�ي الرياضة 
والش�باب والثقافة لتحقي�ق املزيد الذي 

نأمل ونتطلع اليه«.
من جانبه قال وزير الثقافة 

كلم�ة  يف  ناظ�م  حس�ن 
قص�رة خ�الل مراس�يم 

»م�رور  التس�ليم: 
ب� لقاء ش�خصية 

ورمز من رموز 
ض�ة  يا لر ا

قية  لعرا ا
م  ق�د وا
ي  شكر

وتقديري ملعايل 
الش�باب  وزي�ر 

لتحمل�ه  والرياض�ة 
اعباء هذه الوزارة خالل 

املدة املنرصمة«.

أعضاء من اجلمعية العمومية لألوملبية يكشفون 
عن خمالفات يف التقرير املايل للجنة

             المستقبل العراقي/ متابعة

كشف عدد من أعضاء الجمعية العمومية للجنة األوملبية 
العراقي�ة، عن رفضهم املصادقة عىل التقرير املايل للجنة 
األوملبية لعامي 2017/ 2018، مبينة أن هناك 
اخط�اًء ومخالف�ات يف تقري�ر اللجنة.

وذك�ر بيان مش�رك ع�ن الرافضني، 
انه »نرف�ض املصادقة عىل البيانات 
املالية الت�ي اعدته�ا اللجنة لعامي 
طالب�ت  والت�ي   )2017،2018(
وكذل�ك  العمومي�ة  الجمعي�ة  به�ا 
الدولية«.وأض�اف  االوملبي�ة  اللجن�ة 
أن »ه�ذه البيان�ات بمجمله�ا ال 
يمكن املصادق�ة عليها ملا 
تضمنته�ا من فقرات 
ومث�رة  مبهم�ة 
حيث  للش�كوك، 

تضمنت مبلغ سته مليار دينار مصاريف اخرى !!؟ بدون 
ذكر التفاصيل وتضمنت مبل�غ 450 مليون دينار رواتب 
املكتب التنفيذي!! وهذا مخالف للميثاق االوملبي والقوانني 
العراقي�ة التي ال تس�مح لهؤالء االعض�اء تقايض رواتب 
مقابل عملهم التطوعي، وتضمن التقرير 360 الف دوالر 
ايجار بناية االوملبية س�نوياً يف الجادرية! علماً ان اللجنة 
اس�تأجرت بنايتها القديمة من وزارة الشباب بما يعادل 
5 الف دوالر س�نوياً، لم يتضمن التقرير املبالغ املرصوفة 

لالتح�ادات!!؟؟ ول�م يتضم�ن التقرير مصادق�ة ديوان 
الرقابة املالية ولم يتضمن البيانات كش�وفات حسابات 
الرصيد بالدوالر واملمن�وح من االوملبية الدولية واملجلس 
االوملبي االسيوي وكيفية رصف هذه املبالغ ومن املخول 
بذلك؟«.وأوضح البيان، ان »املستغرب يف االمر بان اللجنة 
س�محت لبعض االعض�اء املصادقة عىل ه�ذه البيانات 
بدون اجتماع جمعية عامة وبنفس يوم استالم البيانات 
!!ومعظ�م ه�ؤالء املوقع�ني وصل�وا للجمعي�ة ام�ا عام 
2019 او 2020 حيث ال يح�ق لهم التوقيع واملصادقة«.

وأكم�ل ان »البيان�ات تضمن�ت تفاصي�ل اخ�رى كانت 
محل اع�راض من الجميع علم�اً ان الجمعية العمومية 
واالوملبي�ة الدولية طالبت بحس�ابات ختامية للس�نوات 
االربعة املاضي�ة)2016،2017،2018،2018( مدققة من 
مكاتب معتمدة ومصادق عليه�ا من الجمعية العمومية 
وم�ن خ�الل اجتماعات غ�ر عادي�ه تذك�ر تواريخها«، 
مبيناً ان »االعراضات ارسلت لألوملبية العراقية والدولية 

واالوملبي االسيوي، ما هكذا تورد االبل«.

نونو جوميز: العب برشلونة 
اجلديد يشبه نيامر

سولسكاير حيب فكرة 
عودة رونالدو لليونايتد

              المستقبل العراقي/ متابعة

ي�رى نج�م املنتخ�ب الربتغايل الس�ابق، نون�و جوميز، أن 
مواطنه فرانسيسكو ترينكاو العب سبورتنج براجا، الذي 
س�ينضم لصفوف برشلونة بنهاية املوس�م الحايل، يشبه 

الربازييل نيمار نجم باريس سان جرمان.
وتوصل برشلونة التفاق مع براجا، يف يناير/كانون الثاني 
امل�ايض، لض�م الجن�اح صاحب ال��20 عام�ا، مقابل 31 

مليون يورو، اعتبارا من صيف 2020.
وقال جوميز، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة »سبورت« 
الكتالوني�ة: »أعتقد أن ترينكاو ال يش�عر بالضغط، حتى 
ح�ني يلعب ض�د بورت�و أو بنفي�كا، فهو يلع�ب من أجل 

املتعة، وهذا جيد جًدا«.
وأض�اف نج�م بنفيكا الس�ابق: »ال يمك�ن أب�ًدا توقع ما 
س�يفعله ترين�كاو يف امللع�ب، ويف ذل�ك هو يش�به نيمار 

قليال«.
واختتم: »اللعب لربش�لونة سيكون خطوة رائعة بالنسبة 
لرين�كاو، وأعتق�د أنه جاهز ألنه تحس�ن كث�ًرا يف وقت 

قصر«.

اآلسيوي يستذكر اللحظات الرائعة ألحد أفضل أجيال منتخب أسود الرافدين

االحتاد العراقي يدعم الرياضيني املصابني بكورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

س�لط موق�ع االتح�اد اآلس�يوي لكرة 
الق�دم، الض�وء ع�ىل املنتخ�ب الوطني 
كأس  نهائي�ات  إىل  وتأهل�ه  العراق�ي 
العال�م 1986 للم�رة األوىل والوحيدة يف 

التأريخ.
وفيما ييل نص تقرير اآلسيوي:

ال يمكن لقارئ التأريخ الكروي العراقي 
أن يمر م�رور الكرام عند تصفح أوراق 
املش�اركة التي ال ُتنىس ل أسود الرافدين 
يف نهائي�ات كأس العال�م ع�ام 1986 
والتي أقيمت يف املكسيك، حيث الظهور 
التأريخي األول والوحيد للكرة العراقية 

يف الحدث العاملي.
يف هذه الحلقة من املحطات التاريخية 

ُنبح�ر يف مش�وار الع�راق العامل�ي منذ 
البداي�ة، وذلك ضمن سلس�لة التقارير 
املتنوع�ة للموق�ع االلكرون�ي العربي 
لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم التي تسلط 
الضوء ع�ىل أبرز الذكري�ات واملحطات 

الهامة ملنتخبات غرب آسيا.
ضمن التصفيات األولية، أوقعت القرعة 
املنتخب العراقي ضمن املجموعة األوىل 
الت�ي تصدرها يف نهاي�ة األمر برصيد 6 
نق�اط من ثالثة انتص�ارات عىل األردن 
قط�ر  وع�ىل   )0-2( و   )2-3( مرت�ني 
)2-1( مقاب�ل خس�ارة أم�ام األخ�ر 
بنتيج�ة )0-3(، يف الوقت الذي تم إلغاء 
نتائج منتخب لبنان بعد انس�حابه من 
التصفي�ات علماً أنه خ�ر مرتني أمام 

العراق وبذات النتيجة )6-0(.

              المستقبل العراقي/ متابعة

س�اند االتحاد العراقي لكرة الق�دم، الرياضيني املصابني 
بفروس كورونا املستجد عرب موقعه الرسمي.

وجاء ذل�ك خالل ن�ر صورهم مكتوب عليه�ا عبارات 

تحفيزية.
وقد التحق بركب الرياضيني املصابني مدرب الفئات العمرية 
يف نادي النفط تحس�ني عس�ل ليصبح ع�دد الرياضيني 
الذين دخلوا الحج�ر الصحي أربعة بعد مدرب زاخو عيل 
هادي والحكم عيل كري�م ومدرب حراس مرمى منتخب 

العراق لكرة الصاالت حسني شالل.وتأتي مبادرة االتحاد 
بن�ر صورهم لرف�ع معنوياتهم واملراهن�ة عىل الروح 

املعنوي�ة ملا لها من تأثر يف ش�فاء 
املصابني بفروس كورونا.

رسميًا.. ارتباط إضايف بني ليفربول والالنا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ليفرب�ول، موافق�ة العب�ه آدم الالنا ع�ىل تمديد 
قصر األجل لعقده، حتى نهاية املوس�م الحايل 2019/ 

.2020
وينتهي عقد الالنا الس�ابق م�ع ليفربول يف 30 يونيو/ 
حزي�ران الجاري، وال ينوي النادي اإلنجليزي االحتفاظ 

بالالعب يف املوسم املقبل.
وقال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، للموقع الرس�مي: 
»أع�رف أن هناك أندية أخرى تطل�ب التعاقد مع آدم يف 
ه�ذه اللحظة، لذا فإن تمدي�ده بمثابة التزام لنا ونحن 

نقدر ذلك«.
وأض�اف: »أن�ا س�عيد ج�ًدا ألن�ه س�يكون معن�ا أثناء 
إنه�اء املهمة هذا املوس�م، والحصول عىل ال�وداع الذي 

يستحقه«.
وتابع: »لي�س ممكًنا يل إيجاد كلمات باللغة اإلنجليزية 
ل�رح أهمي�ة آدم الالن�ا بش�كل صحيح خ�الل فرة 
تواجدي يف هذا النادي، ولنكون صادقني اآلن ليس الوقت 
املناسب لهذه الكلمات، أستطيع أقول كل األشياء التي 

أريدها عندما ينتهي موسمنا«.
وعلق الالنا: »يس�عدني حًقا أن أستمر هنا حتى نهاية 

املوسم، ألن هذا يعني الكثر بالنسبة يل ولعائلتي«.
وأردف: »اآلن لي�س الوقت املناس�ب الس�رجاع الفرة 
التي قضيتها هنا، ألن يجب الركيز عىل املباريات التسع 

املتبقية، وإنهاء املوسم بأفضل طريقة ممكنة«.
وأت�م: »إن إحدى اإليجابيات الكب�رة وراء االلتزام بهذا 
التمديد القصر مع النادي، أنني سأودع اآلن األشخاص 

الذي يعنون يل الكثر بالطريقة الصحيحة«.

ديوكوفيتش يوضح موقفه من ترصحياته املثرية للجدل
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد الرصب�ي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف األول عاملًيا 
ع�ىل العب�ي التنس أنَّ�ه يتحدث ع�ن موضوعات تثر 
اهتم�ام الجمه�ور مث�ل التغذي�ة وغره�ا، يريد من 
خاللها مشاركة خرباته، وليس فرض رأيه أو مواقفه 

عىل آخرين.
وقال يف تسجيل صوتي نقلته وسائل اإلعالم يف بلجراد 
الثالث�اء: »دائًما ما أتحدث عن نف�ي، وال أقول ليس 

عليك فعل كذا، أو رشب كذا أو التفكر بهذه الطريقة. 
أش�ارك فقط خربت�ي ووجه�ة نظري وإذا اس�تطاع 

الناس رؤية يشء مفيد يف ذلك، فهذا جيد«.
وأب�رز ديوكوفيت�ش، 33 عاًما، أن�ه ال يحب أن تخرج 
بعض وس�ائل اإلعالم ترصيحاته من سياقها »كما لو 

كانت تفعل ذلك بشكل متعمد«.
وق�ال ديوكوفيتش »أحدهم س�يقول: مل�اذا ال تتدخل 
فيم�ا ال يعنيك؟ أنا أفعل ذلك ألني أش�عر أن عيل فعل 
ذلك. إذا ش�عر أح�د أنه تع�رض لإلهان�ة، أعتذر منه 

علنا«.ُيذك�ر أن أراء ديوكوفيت�ش ع�ن التغذية أو 
ش�كوكه بش�أن احتم�ال حقنه بمص�ل لفروس 
كورون�ا املس�تجد )كوفي�د 19( تس�ببت يف جدل 
كبر بالصحافة الدولية.وأشار إىل أنه يعتقد أنه يف 
»مكانة مميز لكي يس�تطيع أن يقول ش�يًئا، وأن 

يكون له صدى«.
وأك�د أن هدف�ه هو ن�ر القيم الت�ي يدافع عنها 

ومش�اركتها م�ع جماه�ره ع�ىل مواقع 
التواصل االجتماعي.

تساؤل سرتلينج يغزو 
صحف إنجلرتا

              المستقبل العراقي/ متابعة

اهتمت الصح�ف اإلنجليزية، بالحملة 
الت�ي ش�نها رحي�م س�رلينج، جناح 
مانشسر س�يتي، ملواجهة العنرصية 
ورضورة من�ح املدربني الس�ود فرص 

عمل أفضل.
وعنونت صحيفة »مرور« الربيطانية: 
»رس�الة سرلينج القوية للقضاء عىل 
العنرصي�ة يف ك�رة الق�دم.. ه�ؤالء 4 
أس�اطر إنجليز.. ولكن االثنني اللذين 
لم يحص�ال ع�ىل الفرص املناس�بة يف 
التدري�ب هم�ا الس�ود«، مع اإلش�ارة 
إىل الرباع�ي فران�ك المبارد وس�تيفن 
جرارد وس�ول كامبل إضافة إىل أشيل 

كول«.
ويف األسفل كتبت أيًضا: »هذا يجب أن 
يتغ�ر.. الصمت عىل العنرصية؟ هذه 

جريمة بحسب باتريس إيفرا«.

أما صحيفة »ستار سبورت« فكتبت: 
»هذا يجب أن يتغر.. سرلينج يهاجم 

التحيز ضد السود«.
وس�لطت صحيفة »دييل ميل« الضوء 
عىل نف�س األمر بعنوان: »س�رلينج: 
امنحوا املدربني الس�ود الفرصة.. نجم 
الس�يتي يتس�اءل ملاذا حص�ل المبارد 
وج�رارد ع�ىل أفض�ل ف�رص العم�ل 
بينما أجرب كامبل وكول عىل البدء من 

القاع؟«.
ومن جانبها كتبت صحيفة »التايمز«: 
تجاهله�م..  يت�م  الس�ود  »املدرب�ون 
س�رلينج يق�ول إن ج�رارد والمبارد 
حصال عىل أفضل الوظائف بينما حرم 

كامل وكول منها«.
»دي�يل  صحيف�ة  عنون�ت  وبدوره�ا 
إكسربيس«: »اس�تمعوا لنا.. الالعبون 
الس�ود بحاجة إىل أن تسمع أصواتهم 

بقوة بحسب سرلينج«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

مانشس�ر  م�درب  سولس�كاير،  جون�ار  أويل  اع�رف 
يونايتد، بحبه لفك�رة العمل من جديد مع النجم الربتغايل 
كريس�تيانو رونالدو، خاصة أنه سبق وأن لعب إىل جواره 
يف صف�وف الش�ياطني الحمر.وعن الالعب�ني الذين يفضل 
أن يضمه�م إىل فريق�ه الح�ايل من جي�ل 1999 الذي توج 
بالثالثية، أجاب سولس�كاير بحسب ما نقلت صحيفة »ذا 
صن« الربيطانية: »روي كني وبول سكولز، ولكن ال تنسوا 
بأنن�ي لعبت إىل جوار كريس�تيانو، وهو الالعب األفضل يف 
العال�م، وبالتايل ال أمان�ع تواجده يف فريق�ي اآلن«.ويكن 
سولس�كاير احراًم�ا كبرًا لرونالدو البال�غ من العمر 35 
عاًم�ا، وللطريقة الت�ي انتهجه�ا ليتوج بالك�رة الذهبية 
5 م�رات بجان�ب كونه اله�داف التاريخ�ي للربتغال.وقال 
املدرب النرويجي يف هذا الش�أن: »كريستيانو دائًما ما أراد 
أن يكون األفضل، ولكن تم تش�كيله من خالل البيئة التي 
أت�ى إليها يف اليونايتد«.وأضاف: »نحن- الالعبون أصحاب 
الخربة- كان علينا إرشاده، كنا نرى موهبة عاملية، ولكن 
كانت هناك بع�ض األمور القليلة التي يمكننا مس�اعدته 
خاللها«.وأت�م: »يمك�ن للجميع رؤية أنه لم يس�مح ألي 
يشء يعرض طريقه كي يصبح الالعب األفضل يف العالم، 

عليك أن تقوم بالكثر من التضحيات، وهو قام بذلك«.

مييس يطمئن قلب برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

منح األرجنتيني ليونيل ميي، نجم برشلونة، 
الن�ادي الكتالون�ي دفعة معنوي�ة جديدة قبل 
مواجه�ة ريال ماي�وركا، الس�بت املقبل، عند 
اس�تئناف منافس�ات الليجا.ووفًقا لصحيفة 

»مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية، فإن ميي 
شارك يف التدريبات الجماعية لربشلونة بشكل 
طبيع�ي، لليوم الثاني عىل التوايل.وأش�ارت إىل 
أن ميي يب�دو أنه تعاىف من اإلصابة العضلية 
التي تع�رض لها مؤخ�رًا، وتس�ببت يف غيابه 
عن املران الجماعي ألكث�ر من يوم.وأوضحت 

أن ميي ظهر مبتس�ًما أثن�اء العمل يف املران 
م�ع زمالئه، ما يعني أنه جاهز لقيادة الفريق 
أثناء الدفاع عن لقب الليجا.وذكرت الصحيفة 
أن كاًل من نيلس�ون سيميدو ومونشو شاركا 
أيًض�ا يف م�ران اليوم بش�كل طبيع�ي، عقب 

التعايف من اإلصابة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

تياجو سيلفا يلمع يف أعني ناد إنجليزي
            المستقبل العراقي/ متابعة

يعد تياجو سيلفا قائد باريس سان جرمان، 
مطمًعا ألحد الفرق اإلنجليزية التي تس�عى لضمه، خالل 

فرة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وذكرت صحيف�ة الدييل ميل أن إيفرتون يس�عى لضم تياجو 
ألكثر من س�بب، أولها ثقة كارلو أنش�يلوتي مدرب التوفيز يف 
قدرات املدافع الربازييل، بفضل العمل سوًيا داخل جدران سان 

جرمان.ونوهت إىل عدم وجود قناعة تامة بقدرات ثنائي الدفاع 
ي�اري مينا ومايكل ك�ني، يف الوقت الذي يعد فيه تياجو س�يلفا 

البالغ من العمر 35 عاًما، أكثر خربة.
ولفتت إىل أن انتهاء تعاقد تياجو س�يلفا بنهاية الشهر الجاري، 
وإمكانية انتقاله ألي فريق باملجان، ُيغري إيفرتون نحو التحرك 

للحصول عىل خدماته.
وكانت تقارير صحفية يف فرنس�ا، قد أكدت أن تياجو سيلفا لن 

يستمر مع الفريق الباريي يف املوسم املقبل.
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أمريكا وجاك لندن؟الدين يف السياسة االمريكية 

خالد العانيعالء الخطيب 

ل�م يحمل الرئي�س ترامب اإلنجيل وه�و امام كنيس�ة القديس يوحنا 
بواش�نطن اعتباط�اً، ب�ل هو فعل تراكم�ي يعكس اس�تغالل الدين يف 
السياس�ة االمريكي�ة. ربما يكون ترامب اول رئي�س امريكي يترصف 
بش�كل علني ويل�وح بالكتاب املقدس، ويرس�ل رس�الة التباعه بانه 
متدي�ن ج�اء لحماية القيم الديني�ة املهددة من قبل غ�ر املتدينني. إال 
ان دور الدي�ن واس�تغالله لي�س خافياً، فل�و القينا نظ�رة عىل تاريخ 
االنتخابات لظهر واضحاً جداً يف املعارك االنتخابية الس�ابقة، وبالرغم 
من رفض كتَّاب الدستور االمريكي يف العام 1787 ان يجعلوا املسيحية 
ديناً وطنياً، ونجحوا بذلك، إال انهم لم يتمكنوا من منع استغالل الدين 
يف التأثر عىل الش�ارع. فمنذ عه�د رونالد ريغان وحتى الرئيس ترامب 
نرى ان اإلنجيليني لهم س�طوة يف توجيه مس�ار االنتخابات االمريكية 

والتأثر عىل الناخب. 
ففي س�بعينيات القرن املنرصم أس�س القيس ك�ري فالويل جمعية 
)الغالبية االخالقية( والتي جاءت رداً عىل ما اسماه باالنحدار االخالقي 
لألمة االمريكية. وهذه الجمعية س�اهمت بشكل كبر بصعود اليمني 

املتدين، ففي العام 1980 توجت جهود اليمني املتدين بفوز ريغان. 
يرى أس�تاذ العلوم السياس�ية يف جامع�ة أوكالهوما أل�ني هرتزك أن 
التيارات الدينية باتت أكثر انتشاراً وتأثراً من أي وقت مىض يف تشكيل 

النقاش العام بني الناس يف امريكا. 
ففي االنتخابات التي أتت بالرئيس اوباما كان التنافس الديني واضحاً، 
فقد طرح املرش�ح ميت رومني نفسه عىل انه مسيحي مورموني، اال 
ان الش�ارع االمريكي رفضه وشكك يف عقيدته املسيحية التي اعتربها 
فاسدة، كما ان خصوم الرئيس اوباما شنوا حمله ضده بانه مسيحي 

مزيف باعتباره من اصول مسلمة. 
العام�ل، بعك�س  واملع�روف ان الجمهوري�ني يول�ون أهمي�ة له�ذا 
الديمقراطيني، ولعل الرئيس بوش االبن اعتمد عىل هذا العامل بش�كل 
كبر، ففي انتخابات الرئاس�ة لعام 2000 ص�وّت الناخبون امللتزمون 
لبوش األبن بنسبة أكرب مما صوتوا ملنافسه آل غور الذي حصد أصوات 
غ�ر املتدينني. يتحدث مانس�فيلد صاحب كتاب عقي�دة جورج دبليو 
بوش فيقول: ان فكرة ترش�يح جورج دبليو للرئاسة جاءته من خالل 
حض�وره مع والدته ص�الًة يف اح�دى كنائس تكس�اس، وكان القس 
مارك كرايج يتحدث عن قصة النبي موىس وقال )إن موىس تردد بعض 
اليشء يف قبول دعوة الله له لقيادة املجتمع، يف حني أن املجتمع يف أشد 

االشتياق لقيادة تمتلك رؤية وشجاعة أخالقية(.
فلتفت�ت الي�ه أمه وقالت ل�ه ان القس كان يعني�ك، وبعد فرتة قصرة 
اتص�ل دبلي�و بوش بالق�س جيمس روبيس�ون وقال له لقد س�معت 

الدعوة. أعتقد أن الله يريدني أن أرشح نفيس للرئاسة.

)اما رواية »العقب الحديدية« والتي جعلت من الكاتب من أكثر الكّتاب 
ش�عبية عند العمال والكادحني واملثقفني ذوي اإلتجاهات االشرتاكية، 
فهي تصوير ملس�تقبل البرشي�ة، ورواية هادفة، تمث�ل أحداثها ثورة 
املضطهدي�ن، ونضال العمال الدامي يف أمري�كا، وتنبئ باقرتاب ظهور 
الفاشستية يف أوروبا(. هذه الرواية الفذة تعترب اليوم إنجيل االشرتاكية 
واالش�رتاكيني، لقد وضعها جاك لندن ع�ام 1906 فصور فيها حتمية 
انتصار االش�رتاكية وحتمية انهيار الرأسمالية، والرصاع الرهيب الذي 
ال بد أن يدور بني معس�كري التقدمية والرجعية، واألساليب الجهنمية 
التي تلجأ إليها الرأسمالية يف رصاعها من أجل البقاء. واألطرف يف هذه 
»الرواي�ة املعجزة« كيف ج�اك لندن وضعها عىل لس�ان زوجة البطل، 
وتخي�ل أنه عثر عليها من طرق املصادفة بوصفها مخطوطة كتبت يف 
عهود الظالم، ومن أجل ذلك راح يضع لها الحوايش والرشوح، مفرتضا 
أنه يكتب تلك الحوايش والرشوح بعد س�بعة قرون انقضت عىل بزوغ 

فجر االشرتاكية ليصف بعض ظواهر الحياة الغربية يف العهد القديم.
واليوم من أجل انشاء مجتمع اشرتاكي جديد أحوج ما نكون إىل اإلطالع 
ع�ىل هذه الرواي�ة الفريدة لن�زداد إيمانا باملبادئ االش�رتاكية ولنزداد 
يقظة واحرتاس�ا م�ن مؤامرات “الق�دم الحديدي�ة”، وجرائمها بحق 
اإلنس�انية. و”القدم الحديدية” اسم أطلقه جاك لندن عىل الراسمالية 
االحتكاري�ة التي تتطلع إىل س�حق الطبقات الكادح�ة بالنار والحديد 
)ه�ذه املقدمة مقتبس�ة من املوس�وعة الحرة(. تاريخ املس�تعمرين 
والغزاة للقارة االمريكية الذي ابتدأ بالقضاء عىل الهنود الحمر السكان 
االصلي�ني من�ذ 1789 واغتصاب اراضيهم وتش�كيل الوالي�ات التابعة 
لس�يطرتهم وال يخف�ى التباي�ن الثق�ايف والعلمي بينهم وب�ني الهنود 
الحمر من الس�الح واس�تعماله اىل الزرعة والصناعة واالدارة وبحدود 
240 س�نة لم يبق اال اقلية تشكل 1,5% من سكان الواليات االمريكية؛ 
ان اكث�ر املهاجري�ن يف البداية ه�م املغامرين والهاربني م�ن العدالة يف 
بلدانه�م االصلية وتبعت ذل�ك تجارة العبيد ونقل الزن�وج من افريقيا 
واس�تغاللهم مقابل ما بقي�ت حياتهم وقد خاض�ت امريكيا عرشات 
الحروب عىل س�بيل الذكر 1833 نيكراغوا، 1835 البرو، 1836 ابتالع 
والية تكس�اس من املكس�يك، 1848 كما وابتلعت من املكسيك واليتي 
كاليفورنيا ونيو مكسيكو، 1854 تدمر ميناء غراي تاون يف نيكاراغوا، 
1855 غ�زو االرغواي وبنم�ا، 1873 غزو كوملبي�ا، وتدخالت يف هايتي 
وتش�ييل وكوملبيا ونيكارغوا وكوبا، 1915 احتالل هايتي، 1950 ش�ن 
الحرب ع�ىل كوريا، ويف اب 1945 القت القنبلة الذرية عىل هورش�يما 
وبعد 3 ايام القت قنبلة اخرى عىل نكازاكي، 1955 ش�نت الحرب عىل 
فيتنام والتي استمرت 20 عام انترص فيها الشعب الفيتنامي وهزمت 

امريكيا رغم التدمر الهائل واساليب االبادة الجماعية.

فيس بوك يكشف عن خريطة للمساعدة عىل مكافحة كورونا
أصدر فيس ب�وك مجموعات بيانات 
جديدة علًن�ا إىل جانب مس�ح جديد 
ملس�اعدة الباحثني ومقدمي الرعاية 
جائح�ة  مكافح�ة  ع�ىل  الصحي�ة 
Covid-19، والت�ي تش�مل خريطة 
Covid-19 تتضم�ن النتائج الدولية 
امسح أعراض فيس بوك، باإلضافة 
إىل مجموع�ات بيانات نطاق الحركة 
»التي تبلغ استجابة القطاع العام ل� 

Covid-19 حول العالم«.
وقال�ت الرشك�ة إنه�ا قام�ت أيًضا 
بإتاح�ة مجموع�ات بيان�ات التنقل 
ُتظه�ر  والت�ي  للجمه�ور  املتاح�ة 
املع�دالت التي تعمل به�ا املجتمعات 

املختلفة ع�ىل تقليل حركتها أو البقاء يف نفس 
املكان.

وقال عم�الق الش�بكات االجتماعي�ة يف بيان: 
»يس�تخدم ه�ؤالء البيان�ات املجمع�ة وقمن�ا 
بتطبي�ق إط�ار خصوصي�ة تفاض�يل لحماية 
ومش�اركة  إنش�اء  يف  الن�اس  خصوصي�ة 

مجموعات البيانات هذه.«
وُتظه�ر الخريط�ة الجديدة أنماط الس�فر بني 
البلدان والدول ملس�اعدة الباحث�ني واملنظمات 

غ�ر الحكومي�ة ع�ىل فه�م كيفي�ة اس�تمرار 
الس�فر ملس�افات طويلة يف التأثر عىل انتشار 

.19-COVID
تم إجراء الدراس�ة االستقصائية الجديدة حول 
معارف ومواقف وممارسات الناس فيما يتعلق 
ب� Covid-19 بالرشاك�ة مع مبادرة االقتصاد 
الرقمي يف معهد ماساتشوس�تس للتكنولوجيا 
)MIT( ، ونصح بها مركز جامعة جونز هوبكنز 
لربام�ج االتصال ومنظمة الصح�ة العاملية. يف 
عام 2017، أطلقت الرشكة »البيانات من أجل 

به�دف   »Data for Good« الخ�ر« 
تمكني الرشكاء بالبيانات للمساعدة 
يف إحراز تقدم يف القضايا االجتماعية 
الرئيسية، وعىل مدى األشهر القليلة 
املاضي�ة، اس�تخدم باحث�و الصحة 
العام�ة مجموع�ات البيان�ات الت�ي 
نرشه�ا فيس ب�وك إلب�الغ القرارات 
حول Covid-19 عرب آس�يا وأوروبا 

وأمريكا الشمالية.
يف وقت س�ابق من هذا الش�هر، قال 
 »Data for Good« أن  ب�وك  في�س 
تقوم ببساطة بتجميع البيانات التي 
تجمعه�ا من تطبيقاتها وتش�اركها 
ملس�اعدة  مح�ددة  غ�ر  بطريق�ة 
الباحث�ني واألكاديميني وغره�م عىل معالجة 

األزمات اإلنسانية والقضايا االجتماعية.
وأوضح فيس بوك أن رشكاء البحث املس�جلني 
يف برنامج »البيانات من أجل الخر« لديهم حق 
الوص�ول فقط إىل املعلومات املجمعة من فيس 

بوك وال يشارك أي معلومات فردية.
وأض�اف أن بع�ض مجموع�ات البيان�ات تتم 
مش�اركتها بش�كل ع�ام، ولكن تم تنس�يقها 

للمساعدة يف منع إعادة تحديد الهوية.

أكثر من 300 خمالف للحظر بقبضة رشطة بغداد خالل 24 ساعة!

بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة رشط�ة نج�دة بغ�داد، أمس 
الثالث�اء، حصيل�ة املخالف�ني لحظ�ر التجوال 

خالل ال�24 ساعة املاضية.
وذكر إعالم املديرية يف بيان، تلقت “املس�تقبل 

العراق�ي” نس�خة منه، أنه “خالل 24 س�اعة 
املاضية و ضمن مناطق متفرقة من العاصمة 
بغ�داد، تم إلق�اء القبض عىل )313( ش�خصاً 
مخالف�اً لتعليم�ات حظ�ر التج�وال، وضب�ط 
س�يارات عليه�ا إش�ارة حجز ضم�ن مناطق 
)تقاطع النداء. ساحة اللقاء. تقاطع الصليخ( 

م�ن قبل دوريات نج�دة )االعظمية. الرموك..
الكندي(”.

وأض�اف البيان، أن�ه “تم أيض�اً، القاء القبض 
عىل متس�ولني عدد )8(، والقبض عىل س�ارق 
ضمن منطق�ة النعرية من قبل دوريات نجدة 

بغداد الجديدة”.

أك�د عمدة مدينة برغام�و اإليطالية، جورج�و غوري، الي�وم الثالثاء، أن 
برغامو، التي يعيش فيها 120 ألف ش�خص، خرست 670 مواطنا نتيجة 
إصابته�م بفروس كورونا املس�تجد، ما يجعلها املدين�ة األكثر ترضرا يف 

العالم نسبيا”.
وق�ال غوري، خ�الل مؤتمر صحف�ي: “وفق�ا للمعطيات الرس�مية التي 
أوردته�ا لومب�اردي، يف مقاطعة برغام�و، تويف 2700-2800، ش�خص 
ويف الحقيقة أنا لم اعد أتابعهم. تصلنا هذه األرقام من س�لطات تس�جيل 
الس�كان، والت�ي تظهر الفرق يف الوفي�ات بني ربيع هذا العام والس�نوات 
السابقة. هذا االختالف مهم للغاية، ألننا نتحدث أيًضا عن ستة آالف حالة 

وفاة. هذا العدد الحقيقي للوفيات املرتبطة بفروس كورونا املستجد”.
وتابع: “اعتقد ولألس�ف أن برغامو وحت�ى اآلن، هي املدينة األكثر ترضرا 
يف العالم”. وأوضح العمدة، أنه فقط يف مدينة برغامو، بس�كانها ال� 120 
ألفاً، كان هناك 670 ضحية نتيجة الوباء، فإن نس�بة مماثلة يف نيويورك 

ستعطي45 ألف حالة وفاة، ويف ووهان – 65 ألف.

تعرف عىل املدينة األكثر ترضرًا 
يف العالـم بكورونا

الصحة العاملية: موجات كورونا ستستمر حتى الشتاء
أعلنت منظمة الصحة العاملية، الثالثاء، تجهيز 
ثالث�ة آالف رسي�ر يف مع�رض بغ�داد لحج�ز 
املصاب�ني بف�روس كورونا، فيما أش�ارت إىل 
اس�تمرار موجات كورونا حتى الشتاء. وقال 
ممثل منظمة الصحة العاملية أدهم اسماعيل يف 
حوار تابعته /املعلومة/، إن “املواطن العراقي 
ال يزال يش�كك بوجود فروس كورونا بالرغم 
م�ن ارتفاع عدد اإلصابات ،مبيناً أن“القرارات 
املتخ�ذة خالل الفرتة املاضي�ة كانت صحيحة 
كان�ت بس�يطة،  التطبي�ق  يف  الش�دة  ،لك�ن 
وس�يبقى تمديد حظر التجوال للسيطرة عىل 
الوباء”. وأضاف أن”اإلجراءات التي اتخذت يف 
أثناء الحظر الجزئي لم تطبق بش�كل صحيح 
ونحتاج اىل إجراءات صحية وأمنية، مشراً إىل 
أن”إجراءات وزارة الصحة صحيحة يف كيفية 

احت�واء الوباء ،لك�ن املواطنني غ�ر ملتزمني 
برشوط الوقاية وتش�كيك اآلخري�ن بحقيقة 
الف�روس”. وأض�اف اس�ماعيل أن”انهي�ار 
النظ�ام الصح�ي س�ينعكس عىل الزي�ادة يف 

تسجيل اإلصابات كما ستتخطى إيران وتركيا 
هذا ويصب�ح الع�راق مركز الوب�اء الجديد يف 
الرشق األوس�ط يف حالة عدم التزام املواطنني 
بالوقاية”، الفتاً إىل أن”املوجة الثانية يف العراق 
وايران والعالم ليست هي األخرة من كورونا، 
وستستمر املوجات حتى الشتاء املقبل عىل أقل 
تقدير بس�بب عدم التوص�ل اىل عالج أو لقاح 
له”. وأوضح أن“منظمة الصحة العاملية تقدم 
توصيات فقط وما يطبق عىل األرض مسؤولية 
الدولة وليست مسؤوليتنا،باإلضافة اىل تقديم 
نصائح صحيحة”، مؤك�دا أن “اإلصابات من 
دون أع�راض غ�ر دقيق ألن أع�راض كورونا 
واضح�ة وأن الح�االت الق�ادرة ع�ىل التنفس 
لوحدها تك�ون إصابتها طفيفة لكنها معدية 

عىل عكس ممن هم مناعتهم ضعيفة”

كش�فت دراسة أجريت يف جامعة كاليفورنيا يف 
بركيل يف الوالي�ات املتحدة األمركية عالقة بني 
زيادة الوزن وروائح الطعام. ووجد الخرباء بعد 
إج�راء التجارب ع�ىل عدد من الفرئان أن ش�م 
رائحة الطعام يمكن أن يؤثر عىل عملية األيض. 
وارجع�وا ه�ذا إىل احتم�ال وج�ود الصل�ة بني 
مقاومة األنس�ولني وارتفاع مس�توى الدهون 

يف الجس�م والق�درة الكب�رة عىل ش�م الروائح 
التي يتمتع بها بعض األش�خاص. ولفتوا إىل أن 
عدم توفر هذه الق�درة يرسع يف املقابل عملية 
معالجة تلك الدهون ويساهم يف إنقاص الوزن. 
كذلك تبني أن حاس�ة الش�م تصب�ح أكثر حدة 
عند الش�عور بالجوع وأن تنشق روائح الطعام 
ي�ؤدي إىل تناول كمية م�ن الطعام أكرب من تلك 

التي يحت�اج إليها الجس�م. ورغ�م التوصل إىل 
هذه النتائج أش�ار الفريق الذي قام بها إىل أنها 
ليست نهائية وأن بلوغ الخالصة املفيدة يحتاج 
إىل مزي�د من األبحاث. ويش�ار إىل أن من أفضل 
طرق خس�ارة الوزن تن�اول املأكوالت الصحية 
واعتم�اد نظ�ام حيات�ي مت�وازن والتخيل عن 

العادات السيئة مثل أكل الدهون والسكريات.

ما عالقة شم روائح األطعمة بزيادة الوزن؟

قال خ�رباء األرصاد الفضائية إن األرض تتع�رض حاليا لقصف عاصفة 
شمسية برسعة تصل اىل مليون و530 ألف كم يف الساعة.

ويتعرض كوكبنا لرضب جس�يمات شمسية تتحرك برسعة مذهلة تبلغ 
425 ك�م يف الثانية. وتدفق�ت الجزيئات عرب مس�افة 150 مليون كممن 
الش�مس إىل األرض، حيث كش�ف الباحثون عن قصف الرياح الشمس�ية 
التي ترضب كوكبنا. وأوضح الخرباء أن تدفق الجس�يمات نشأ من فوهة 

يف الغالف الجوي العلوي للشمس، ما قد يؤدي إىل الشفق املذهل.
وق�ال Space Weather: “تي�ار م�ن الري�اح الشمس�ية يقص�ف املجال 
املغناطييس لألرض يوم 8 يونيو. وتتدفق املادة الغازية من فوهة شمالية 
يف الغالف الجوي للشمس. ويجب أن يكون مراقبو السماء يف حالة تأهب 

للشفق القطبي، خاصة يف نصف الكرة الجنوبي”.
ويمكن أن يس�بب تدفق الجس�يمات الشمس�ية الش�فق، والذي يش�مل 
األض�واء الش�مالية – الش�فق القطب�ي – واألضواء الجنوبية – الش�فق 

األسرتايل.

رياح شمسية برسعة »خيالية« 
تقصف األرض!


