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أغلق الربملان، أمس األربعاء، الباب أمام محاوالت 
الحكومة اس�تقطاع أمواالً م�ن رواتب املوظفني 
واملتقاعدي�ن من خالل تصويته ع�ى قرار، فيما 
ع�ّد الن�واب أن الحكوم�ة الجديدة ب�دأت ترتكب 
أي  اإلدارة  توليه�ا  األخط�اء ول�م تحّق�ق من�ذ 

إنجازات تذكر.
وصوّت الربملان عى قرار يرفض فيه االستقطاع 

من رواتب املوظفني كافة او املتقاعدين. 
وجاء يف نص القرار النيابي رفض اي اس�تقطاع 
لروات�ب املوظف�ني واملتقاعدين كافة بأي ش�كل 
م�ن اإلش�كال بش�كل مب�ارش او غ�ر مب�ارش 
ورف�ض ف�رض اي رضائ�ب ع�ى رواتبه�م عى 
ان ال يش�مل الق�رار الرئاس�ات الث�الث والوزراء 
والنواب والدرجات الخاصة. وقرر الربملان تأجيل 
التصوي�ت عى مرشوع قان�ون االقرتاض املحيل 

والخارجي. 
وق�ال مص�در برملان�ي إن »مجلس الن�واب قرر 
تأجي�ل التصويت عى م�رشوع قانون االقرتاض 
املح�يل والخارج�ي لتموي�ل العج�ز امل�ايل لع�ام 

.»٢٠٢٠
وأض�اف أن »رئيس مجلس الن�واب وجه اللجنة 
املالية بعقد اجتماع ملناقش�ة االزمة االقتصادية 
وم�رشوع قان�ون االق�رتاض بحض�ور الن�واب 

واللجان املختصة«.
ونق�ل املصدر، ع�ن النائ�ب االول لرئيس مجلس 
النواب قوله، إن االصالح يجب ان يُصب يف الجانب 
الهي�كيل الداخيل للدولة، مش�راً اىل وجود غطاء 

كبر عى الفساد يف الدولة توجب معالجته.
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       بغداد / المستقبل العراقي

بع�د تراج�ع انتش�ار وترة ف�روس كورون�ا، يتج�ه االتحاد 
األوروب�ي إىل فتح تدريجي لحدوده اعتبارا من الش�هر املقبل، 
فيم�ا أعلن�ت أملانيا رفع القي�ود عن جرانها منتصف الش�هر 
الج�اري. وأعل�ن وزي�ر خارجي�ة االتح�اد االوروب�ي جوزيب 
بوري�ل أن املفوضي�ة س�تنرش األس�بوع املقب�ل مقرتحاته�ا 
لرف�ع »تدريجي وجزئي« للقيود املفروضة عى الس�فر خارج 
ح�دود االتحاد اعتباراً من األول من تم�وز املقبل. وقال بوريل 
إن األم�ر يتعل�ق برفع القي�ود مع بعض الدول، ع�ى أن تؤخذ 
يف االعتب�ار »بعض املبادئ واملعاير« وعرب االس�تناد إىل »طرح 

مشرتك« بني الدول األعضاء. من جهتها، أكدت أملانيا عرب وزير 
الداخلية هورس�ت زيهوفر أنها سرتفع القيود عى الحدود مع 
سويرسا وفرنسا والدنمارك يف 15 حزيران الجاري، وأضاف أن 
الحكوم�ة قد تعيد النظر يف ذل�ك إذا تدهورت األوضاع املتعلقة 
بتفيش فروس كورونا املستجد. كما أكد زيهوفر تمديد القيود 
املفروضة عى املواطنني من خ�ارج االتحاد األوروبي الراغبني 
يف دخول البالد س�تمدد حتى نهاية حزي�ران، بدل يوم ٢1 من 
الشهر ذاته، ما يجعل برلني تتوافق مع االقرتاح األوروبي بفتح 
الحدود بش�كل جزئي بداية تموز. وأكدت الحكومة األملانية يف 
وقت س�ابق اليوم تمديد التحذير من الس�فر إىل أكثر من 16٠ 

دولة من خارج االتحاد األوروبي حتى نهاية آب املقبل.

        بغداد / المستقبل العراقي

اق�رتح النائ�ب املهن�دس محمد ش�ياع 
الس�وداني، أم�س األربعاء، حل�وال آنية 
واقعية تسهم يف معالجة الضائقة املالية 
وبالت�ايل تحول دون اس�تقطاع أي مبلغ 
من رواتب املوظفني واملتقاعدين؛ إذ قدم 
جملة من بدائل تؤدي إىل سد العجز املايل 

وكان يف ضمنها املقرتحات اآلتية
1_  اس�تيفاء أمانات رضيب�ة وگمرگية  
بمانس�بته )7٪( من املبال�غ التي تمول 
اىل أغراض االس�تراد وتودعها املصارف 
يت�م  إذ  املرك�زي  البن�ك  يف  التجاري�ة 
التحاس�ب وإنهاء إجراءات التسوية بعد 

وصول املواد املستوردة. 
وق�د س�بق أن ُنفذ ه�ذا اإلج�راء يف عام 

)٢٠15( مل�دة )45(يوما وقد وفر للدولة 
آن�ذاك ماقيمت�ه )56٠(ملي�ار دينار اي 
مامقداره )373(مليار دينار يف الش�هر 

تقريبا. 
٢_  رف�ع س�عر النف�ط املب�اع اىل رشكة 
املصايف من  )5٠٠٠( دينار إىل )٢٠٠٠٠( 
دين�ار للربمي�ل الواح�د مامن ش�أنه ان 

يوفر )3٢5( مليار دينار شهريا. 
واتخ�اذ  القضائي�ة  األوام�ر  3_تنفي�ذ 
االجراءات القانونية الجادة بحق رشكات 
الهوات�ف النقالة بش�أن م�ا بذمتها من 

مبالغ ملا تمثله من إيرادات مهمة. 
الحدودي�ة  املناف�ذ  ع�ى  الس�يطرة   _4
الرس�مية وإلغاء غر الرس�مية منها ما 
يعني جباية الرضيبة والتعرفة الگمرگية 
ورس�وم حماية املنتجات الوطنية مامن 

ش�أنه توف�ر إي�رادات ضخم�ة للدولة 
وتشجيع الزراعة والصناعة. 

5_ تخفيض اإلنفاق التشغييل إن لم يكن 
إيقافه يف ظل هذه الظروف. 

6_ تخفي�ض روات�ب الرئاس�ات الثالث 
ونوابه�ا وال�وزراء والن�واب والدرج�ات 
وال�وكالء  الخاص�ة  والدرج�ات  العلي�ا 
واملستش�ارين وامل������ديرين العامني 
االمتي�ازات  بع�ض  م�ن  والتقل���ي�ل 
وتحقي�ق العدالة االجتماعي�ة مع تأكيد 
ع�دم االق�رتاب م�ن روات�ب املوظف�ني 

واملتقاعدين تحت أي ظرف كان. 
7_  التعام�ل بجدي�ة مع مل�ف عقارات 
الدولة وإعادة العقار املس�يطر عليه من 
أي�ة جهة كانت ناهيك ع�ن إعادة النظر 
بمبلغ استئجار املؤجرة منها األمر الذي 

يدر مبالغا وفرة تساعد يف إظهار جدية 
القان�ون اوال وإثبات هيب�ة الدولة ثانيا 

وسدِّ نسبة من العجز ثالثا. 
8_جمع أرص�دة دوائر الدول�ة املوجودة 
يف حس�ابات املص�ارف وع�دم الس�ماح 
باط�الق اّي مبل�غ اال عى وفق سياس�ة 

الحكومة اتجاه األزمة.
وقد أشار الس�وداني إىل أن هذه الحلول 
_ التي ُرفعت إىل أصحاب القرار ش�فويا 
وتحريريا _ مع الكثر من املوارد األخرى 
س�تكون بمثاب�ة حل�ول ناجعة يف س�د 
العج�ز نهائي�ا اذا ما ُطبق�ت بجدية بما 
يدف�ع كلَّ ع�بء من ش�أنه أن يقع عى 
كاهل  املوظف واملتقاع�د نتيجة أخطاء 

الدولة منبها .
التفاصيل ص2
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الرافدين والرشيد يدعوان املتقاعدين إىل استالم رواتبهم
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن كل من مرصف الرشيد ومرصف الرافدين وصول صك تمويل رواتب 
املتقاعدين )العس�كرين واملدني�ن(، وانجاز دفع رواتبه�م عىل بطاقات 

)نخيل ماسرت كارد( و)كي كارد(.
وبن املرصف الرش�يد ان »بإمكان الس�ادة املتقاعدين من حملة بطاقات 
الدف�ع االلكرتوني اس�تالم رواتبهم من ش�بكة فروعن�ا املنترشة يف بغداد 
واملحافظات او من احد مكاتب نخيل ماسرت كارد املعتمدة حال استالمهم 
رسالة اشعار تحميل الراتب. بدوره، قال املكتب اإلعالمي ملرصف الرافدين 
إن�ه »تم رصف رواتب املتقاعدين املدني والعس�كري لش�هر حزيران عن 
طريق أدوات الدفع االلكرتون�ي«. وأضاف البيان أنه »بإمكان املتقاعدين 
تس�لم رواتبهم من شبكة فروعنا املنترشة يف بغداد واملحافظات او منافذ 

الرصف ومن اي مكان يتواجدون فيه.  

      المستقبل العراقي / ضياء الشريفي

أغلق الربمل�ان، أمس األربعاء، الب�اب أمام محاوالت 
الحكوم�ة اس�تقطاع أم�واالً م�ن روات�ب املوظفن 
واملتقاعدي�ن من خالل تصويته ع�ىل قرار، فيما عّد 
الن�واب أن الحكومة الجديدة ب�دأت ترتكب األخطاء 

ولم تحّقق منذ توليها اإلدارة أي إنجازات تذكر.
وصوّت الربملان عىل قرار يرفض فيه االستقطاع من 

رواتب املوظفن كافة او املتقاعدين. 
وج�اء يف ن�ص الق�رار النيابي رفض اي اس�تقطاع 
لروات�ب املوظف�ن واملتقاعدي�ن كاف�ة بأي ش�كل 
من اإلش�كال بش�كل مبارش او غري مبارش ورفض 
ف�رض اي رضائ�ب ع�ىل رواتبهم عىل ان ال يش�مل 
القرار الرئاسات الثالث والوزراء والنواب والدرجات 
الخاصة. وقرر الربملان تأجيل التصويت عىل مرشوع 

قانون االقرتاض املحيل والخارجي. 
وقال مصدر برملان�ي إن »مجلس النواب قرر تأجيل 
التصوي�ت ع�ىل م�رشوع قان�ون االق�رتاض املحيل 

والخارجي لتمويل العجز املايل لعام ٢٠٢٠«.
وأض�اف أن »رئي�س مجل�س الن�واب وج�ه اللجنة 
املالي�ة بعق�د اجتماع ملناقش�ة االزم�ة االقتصادية 
وم�رشوع قانون االقرتاض بحضور النواب واللجان 

املختصة«.
ونق�ل املص�در، ع�ن النائ�ب االول لرئي�س مجلس 
الن�واب قوله، إن االصالح يج�ب ان يُصب يف الجانب 
الهيكيل الداخيل للدولة، مش�رياً اىل وجود غطاء كبري 

عىل الفساد يف الدولة توجب معالجته.
وأك�د الكعبي، عىل »أهمية انص�اف رشائح املجتمع من 

خالل ضمان مصادر الدخل املعييش«.
وعرب عدد كبري من املتقاعدين عن س�خطهم 
ملا وصف�وه بأنه »رسقة يف وض�ح النهار« يف 
اش�ارة اىل االستقطاع يف رواتبهم، معربن عن 
اس�تعدادهم للتظاهر من اجل اعادة رواتبهم 

عما كانت عليه.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشٔوون املالية 
مظهر محمد صال�ح، ذكر يف ترصيح صحايف 
الي�وم االربعاء بأن رضيبة الدخل املعمول بها 
س�يتم تطبيقه�ا ع�ىل الراتب ال�كيل بدال عن 
االس�مي ابت�داًء من الش�هر الح�ايل وترتاوح 

االستقطاعات فيه بن 1٠ اىل %15.
ب�دوره، اك�د عضو الربمل�ان العراق�ي النائب 

ع�ن كتلة الصادق�ون عبد االمري تعيبان ان »اس�تقطاع 
رواتب املوظفن واملتقاعدين العراقين هو خيانة كبرية 
للش�عب العراقي«. وقال تعيبان يف ترصيح ل�«املستقبل 

العراق�ي«، »نح�ن نتج�ه إىل اس�تجواب رئي�س مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي لوضع حلول مناسبة لتفادي 
هذا املوضوع كونه يؤدي اىل مشاكل ويزيد من مظلومية 

الشعب الذي ذاق االمرين من وجود الفساد«.
واض�اف »ع�ىل رئي�س مجل�س ال�وزراء ان يعالج 
الفس�اد املس�ترشي يف مفاصل الدولة قبل ان يقوم 
باستقطاع رواتب املتقاعدين واملوظفن البسطاء«.

م�ن جانبه، أكد النائب كاظ�م الصيادي انه ال يوجد 
إىل االن أي منج�ز للحكومة العراقي�ة الجدية، مبيناً 
إن »االنج�ازات املطروحة لم تتعدى مواقع التواصل 

االجتماعي«.
وقال الصيادي يف ترصيح ل�«املستقبل العراقي«، ان 
»املدة الزمنية لعمر الحكومة قد تكون قصرية وهذا 

قد يشكل عذراً لعدم وجود انجازات حقيقية«.
وأض�اف »لألس�ف ه�ذه الحكوم�ة ب�دأت بأخطاء 
كب�رية ج�داً وأول ه�ذه األخطاء ه�ي تعين بعض 
الوزراء ممن هم متهمن بقضايا قد تكون إرهابية 
أو عوائلهم عوائل إرهابية أو قضايا فس�اد أو أمور 

أخرى«.
وب�ن الصيادي ان »الخطأ الف�ادح الثاني للحكومة 
هو قضية اس�تقطاع الرواتب«، معترباً انها جريمة 

مخالفة للقانون.
وأردف الصيادي ان »االستحقاقات واملخصصات يف 
الدولة العراقية هي وفق قوانن وال يمكن الغاء هذه 
القوان�ن اال بقوانن اخرى، مبيناً ان »االس�تقطاع 
جاء وف�ق استش�ارة للدائ�رة القانوني�ة يف األمانة 
العام�ة ملجلس الوزراء لتلغي هذه القوانن وهذا ما 

يعترب جريمة«.
واوضح الصيادي ان »هنالك مشكلة كبرية يف قضية 
الرواتب وهي ان بعض القتلة واملجرمن واإلرهابين 
يتقاض�ون روات�ب من الدول�ة العراقية وبعل�م الجميع 
داخ�ل الدول�ة«، مؤك�داً ان »الرواتب هي اس�تحقاقات 
ملعاناة الش�عب العراقي ف�ال يمكن ان تعطى 
ه�ذه الروات�ب له�ؤالء القتل�ة واإلرهابي�ن 

واملجرمن«.
وختم الصي�ادي قائالً »كان عىل الكاظمي ان 
يذهب ملكافحة الفساد الذي هو نوع من أنواع 
اإلرهاب يف قضي�ة املنافذ الحدودية س�واء يف 
اقليم كردستان او خارجه«، مبيناً ان »هنالك 
ما يقارب 8 مليار دوالر ترسق من قبل جهات 
او فئ�ات او عصابات او متنفذين او موظفن 
فاس�دين وكان يج�ب عىل الدول�ة محاربتهم 
واس�رتجاع هذه املليارات لتك�ون قادرة عىل 

سد العجز املايل وتوفري رواتب لثالثة اشهر«.

أصدر قرارًا مينع املساس برواتب املوظفني او املتقاعدين وأّجل التصويت على قانون االقرتاض.. ونواب: احلكومة بدأت متارس األخطاء

الربملان يغلق الطريق أمام »استقطاع« الرواتب

العدد )2154(   11     حزيران    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، 
لرئيس ديوان الوقف الس�ني س�عد 
كمبش، أم�س األربعاء، عىل أهمية 
تعزيز قيم التسامح والتماسك بن 

أبناء الشعب. 
وذكرت رئاس�ة الجمهورية يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان »رئيس الجمهورية اس�تقبل يف 
قرص بغ�داد، رئيس دي�وان الوقف 
السني«. وشدد صالح خالل اللقاء، 
ع�ىل »أهمية تعزيز قيم التس�امح 
الش�عب  أبن�اء  ب�ن  والتماس�ك 
العراق�ي، ومحاربة الغلو والتطرف 

بم�ا يهدف إىل خلق جي�ل واٍع قادر 
عىل تحمل أعباء املسؤولية«.

وأش�ار رئيس الجمهورية إىل »دور 
رج�ال الدي�ن وأهميت�ه يف حماي�ة 
اللحمة الوطنية والتعايش السلمي 
بن مكون�ات املجتم�ع، فضالً عن 
مس�اهمتهم يف ن�رش الوع�ي ب�ن 
املواطن�ن يف املرحل�ة الراهنة التي 
تواج�ه فيه�ا البالد تف�يش جائحة 

كورونا«.
بدوره، ثمن كمب�ش جهود رئيس 
الوح�دة  بتعزي�ز  الجمهوري�ة 
الوطنية بن أطياف الش�عب كافة 
األم�ن واالس�تقرار  وبم�ا يحق�ق 

واالزدهار.

رئيس اجلمهورية لرئيس الوقف السني: 
جيب تعزيز قيم التسامح والتامسك 

       المستقبل العراقي / زهراء علي

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
االربع�اء، ان�ه لن يس�مح بتك�رار ما حصل 

للموصل. 
تلق�ت  بي�ان  يف  الكاظم�ي  مكت�ب  وق�ال 

املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »رئيس 
مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي زار 

جامع النوري يف املوصل«.
واض�اف ان »الكاظم�ي اكد انه لن نس�مح 
بتكرار ما حصل، ونقوم بعمليات عس�كرية 
لدع�م األم�ن واالس�تقرار ومالحق�ة خاليا 

اإلره�اب. وزار رئيس الوزراء كذلك كنيس�ة 
»م�ار أدي« بقض�اء الحمداني�ة يف نين�وى، 
والتقى راعي األبرشية الكلدانية يف املوصل.  
وذكر املكتب االعالمي للكاظمي يف بيان تلقى 
»ناس« نس�خة منه، )1٠ حزي�ران ٢٠٢٠(، 

أن »رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 

وأكد الكاظمي، بحس�ب البيان، أن »املكّون 
املس�يحي م�ن املكونات األصيل�ة يف العراق، 
ويح�ز يف نفوس�نا أن نراه�م يهاج�رون اىل 

خارج البلد«.  
وبّن أن�ه »لطاملا اثبتت التج�ارب أن التنوع 
يف الع�راق كان وم�ازال يمث�ل ق�وة ولي�س 

ضعفا، ويفخر العراق بهذا التميز الجميل يف 
التنوع، وال يوجد خيار أمامنا س�وى املحبة 
والتس�امح والتعايش السلمي بن مكونات 
ش�عبنا«.    واض�اف، أن »املوصل نجحت يف 
توحيدن�ا، وأن امل�رشوع الوطني هو خيارنا 

الوحيد من أجل نهضة وازدهار البلد«.  

الكاظمي يزور املوصل يف ذكرى سقوطها: لن نسمح بتكرار ما حصل
زار جامع النوري وكنيسة »مار أدي« بنينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

اق�رتح النائ�ب املهن�دس محم�د ش�ياع الس�وداني، أمس 
األربع�اء، حل�وال آنية واقعية تس�هم يف معالج�ة الضائقة 
املالي�ة وبالتايل تحول دون اس�تقطاع أي مبل�غ من رواتب 
املوظفن واملتقاعدين؛ إذ قدم جملة من بدائل تؤدي إىل سد 

العجز املايل وكان يف ضمنها املقرتحات اآلتية
1_  استيفاء أمانات رضيبة وگمرگية  بمانسبته )7%( من 
املبال�غ التي تمول اىل أغراض االس�ترياد وتودعها املصارف 
التجارية يف البنك املركزي إذ يتم التحاسب وإنهاء إجراءات 

التسوية بعد وصول املواد املستوردة. 
وق�د س�بق أن ُنفذ هذا اإلج�راء يف ع�ام )٢٠15( ملدة )45(

يوما وقد وفر للدولة آن�ذاك ماقيمته )56٠(مليار دينار اي 
مامقداره )373(مليار دينار يف الشهر تقريبا. 

٢_  رفع س�عر النفط املب�اع اىل رشكة املصايف من  )5٠٠٠( 
دين�ار إىل )٢٠٠٠٠( دين�ار للربميل الواحد مامن ش�أنه ان 

يوفر )3٢5( مليار دينار شهريا. 
3_تنفي�ذ األوام�ر القضائية واتخ�اذ االج�راءات القانونية 
الجادة بحق رشكات الهواتف النقالة بش�أن ما بذمتها من 

مبالغ ملا تمثله من إيرادات مهمة. 
4_ الس�يطرة ع�ىل املناف�ذ الحدودية الرس�مية وإلغاء غري 
الرسمية منها ما يعني جباية الرضيبة والتعرفة الگمرگية 
ورسوم حماية املنتجات الوطنية مامن شأنه توفري إيرادات 

ضخمة للدولة وتشجيع الزراعة والصناعة. 
5_ تخفيض اإلنفاق التشغييل إن لم يكن إيقافه يف ظل هذه 

الظروف. 
6_ تخفي�ض روات�ب الرئاس�ات الث�الث ونوابه�ا والوزراء 
والن�واب والدرج�ات العلي�ا والدرج�ات الخاص�ة والوكالء 
واملستش�ارين وامل������ديري�ن العام�ن والتقل���يل من 
بع�ض االمتيازات وتحقي�ق العدالة االجتماعي�ة مع تأكيد 
ع�دم االقرتاب من روات�ب املوظف�ن واملتقاعدين تحت أي 

ظرف كان. 

7_  التعام�ل بجدية مع ملف عقارات الدولة وإعادة العقار 
املس�يطر عليه من أية جهة كانت ناهي�ك عن إعادة النظر 
بمبلغ اس�تئجار املؤجرة منها األم�ر الذي يدر مبالغا وفرية 
تس�اعد يف إظهار جدي�ة القانون اوال وإثب�ات هيبة الدولة 

ثانيا وسدِّ نسبة من العجز ثالثا. 
8_جمع أرصدة دوائر الدولة املوجودة يف حسابات املصارف 
وع�دم الس�ماح باط�الق اّي مبل�غ اال ع�ىل وفق سياس�ة 

الحكومة اتجاه األزمة.
وق�د أش�ار الس�وداني إىل أن هذه الحلول _ الت�ي ُرفعت إىل 
أصح�اب القرار ش�فويا وتحريريا _ مع الكث�ري من املوارد 
األخرى ستكون بمثابة حلول ناجعة يف سد العجز نهائيا اذا 
ما ُطبقت بجدية بما يدفع كلَّ عبء من ش�أنه أن يقع عىل 
كاه�ل  املوظ�ف واملتقاعد نتيجة أخط�اء الدولة منبها عىل 
أن الق�رار الحكومي األخري باس�تقطاع روات�ب املتقاعدين 
واملوظفن مرفوض برملانيا وهو مخالف للقانون والدستور 

وسيولد ردود أفعال عكسية يف غري صالح استقرار البلد.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة، أمس األربعاء، تسجيل 
1146 إصاب�ة و34 وف�اة بالف�ريوس خالل 
االرب�ع والعرشين س�اعة املاضي�ة، فيما تم 
تأكيد اصابة ووفاة 3٢6 من املالكات الصحية 
أيض�اً. وقال�ت وزارة الصحة يف بيان بش�أن 
املوق�ف الوبائي اليومي لالٔصابات املس�جلة 
بفايروس كورونا وتلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه إنه قد تم فحص 7835 نموذجا 

يف جمي�ع املخت�ربات املختص�ة وبذلك يكون 
املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية 
تس�جيل املرض يف البالد يف ٢4 ش�باط فرباير 
املايض 33٠5٢6 فحصا. وأشارت الوزارة إىل 
أن مخترباتها س�جلت 1146 إصابة وحاالت 
الش�فاء 383 والوفي�ات 34 حال�ة موضحة 
 15414 اىل  ارتف�ع  االٕصاب�ات  مجم�وع  أن 
ومجم�وع ح�االت الش�فاء اىل 6٢14 وع�دد 
الراقدي�ن يف املس�تفيات 8774 ويف العناي�ة 
املرك�زة 88 مصاب�اً، بينم�ا ارتف�ع مجموع 

الوفي�ات اىل 4٢6 حالة وفاة. بدورها، اعلنت 
نقابة االطباء العراقين وفاة طبيبن واصابة 
3٢4 آخري�ن بفريوس كورونا يف عموم البالد 
باس�تثناء محافظ�ات اقليم كردس�تان منذ 
ب�دء تف�يش امل�رض غالبيته�م يف العاصم�ة 
بغداد متوقعة ارتفاع عدد االصابات يف االيام 
املقبلة. وقالت النقابة يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه إنها رصدت 3٢4 اصابة 
مؤك�دة ووف�اة طبيب�ن بف�ريوس كورون�ا 
العراق عدا محافظات اقليم كردستان الثالث 

منهم 1٢4 طبيبة بنسبة 38.8 %و٢٠٠ طبيبا 
بنس�بة  61.٢%.. موضح�ة أن أكثر محافظة 
بعدد االصابات هي بغ�داد 17٠ اصابة تليها 
الب�رصة 37، ث�م كربالء٢7 فيم�ا كانت اكرب 
نس�ب االصاب�ات للعناوي�ن الوظيفي�ة بن 
فئ�ة املقيم�ن الدوري�ن 1٢٢ اصاب�ة تليها 
فئة املقيمن االقدمن 11٢ اصابة. وأش�ارت 
نقاب�ة أطب�اء الع�راق إىل أن حال�ة املصابن 
هؤالء ترتاوح بن الشديدة والحرجة متوقعة 

ارتفاع عدد االصابات خالل االيام ملقبلة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أّك�د وزير الخارجّية فؤاد حس�ن، أّن 
الحكوم�ة ُمهتّم�ة باالرتق�اء بآف�اق 
التعاون بن بغ�داد وأوتاوا؛ بما يصبُّ 
يف تحقيق االس�تقرار، وتقديم دفعات 
قوّية عىل طري�ق الُوُصول إىل تحقيق 
ج�اء  ثنائّي�ة،  س�رتاتيجّية  رشاكات 
ذل�ك يف اتصال هاتف�ّي جمع بن فؤاد 
الكن�دّي فرانس�وا  حس�ن ونظ�ريه 

فيليب شمباين.
تلق�ت  ال�وزاري،  البي�ان  وبحس�ب 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، ان« 
فؤاد حس�ن أعرب ع�ن تطلّع العراق 
إىل املزي�د من التعاون وتبادل الخربات 
وخاّص�ة يف مج�ال ُمواجه�ة الوب�اء 

العاملّي فايروس كورونا املستجد«.
واضاف« كم�ا ناقش الجانب�ان عدداً 
من القضايا اإلقليمّي�ة والدولّية التي 

تحظى باهتمام الجانبن«.
وق�ال ف�ؤاد حس�ن خ�الل االتصال« 
نتطلّع للمزيد من التعاون مع كندا ويف 
ُمختلِف املجاالت، ُمِشيداً بمواقف كندا 

حكومة وشعباً الداعمة للعراق«.
تأكي�ده  فيلي�ب  ح�دد  جهت�ه  م�ن 
للع�راق،  حكومت�ه  دع�م  الس�تمرار 

واملساعدة يف تثبيت االستقرار.

السوداين يطرح »حلول واقعية« لسد عجز خزينة الدولة 

الصحة تسجل )1146( إصابة جديدة بـ »كورونا«.. ونقابة األطباء: )326( طبيبًا تلقوا العدوى

وزير اخلارجية لنظريه الكندي: 
مهتمون بارتقاء آفاق التعاون 

بني بغداد وأوتاوا

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر النف�ط احس�ان عبد الجب�ار، أم�س األربع�اء، عىل أهمي�ة منح 
»الجه�د الوطني« األولوية يف قطاع العمل واملش�اريع.  وقال املكتب اإلعالمي 
ل وزارة النفط يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن »وزير النفط 
احس�ان عبد الجبار اس�تقبل يف مكتبه وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية 
ع�ادل الركابي«. وأضاف البيان، أنه تم »بحث آليات التعاون والتنس�يق بن 
الوزارت�ن يف املجاالت ذات العالقة املش�رتكة، وبما يحق�ق اهداف وتوجهات 
الدولة والحكومة يف توفري الفرص املثالية لبيئة العمل يف العراق وفق القوانن 
والتعليم�ات النافذة«. ونقل البيان ع�ن عبد الجبار تأكيده عىل »أهمية منح 
الجه�د الوطني األولوية يف قطاع العمل واملش�اريع التي تنفذها التش�كيالت 
النفطية مع رضورة توفري البيئة الصحية فضالً عن الحقوق املالية وغريها«. 
وأش�ار البيان، إىل أن »وزارة النفط كانت ق�د فرضت عىل الرشكات االجنبية 

املقاولة ان تكون نسبة العمالة الوطنية اكثر من 85   باملئة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت قي�ادة العمليات املش�رتكة، أم�س االربعاء، عن عملي�ات مرتقبة 
ملالحقة فل�ول تنظيم داعش االجرامي للقضاء عليه بش�كل تام، مبينة ان 
عمليات ابطال النرص نجحت بنس�بة 1٠٠%. وقال املتحدث باس�م القيادة 
اللواء تحس�ن الخفاجي يف ترصيح صحف�ي ان “عمليات ابطال النرص يف 
كركوك كانت مباغتة واعتمدت عىل الجهد االس�تخباري العايل ما اس�هم يف 
نجاحها بنسبة 1٠٠% دون أي خسائر يف صفوف القوات العراقية”. واضاف 
الخفاجي، ان ” قوات الحش�د والجيش والرد الرسيع مسك االرايض التي لم 
تصله�ا قوات منذ زم�ن بعيد ومنعت تواجد أي عن�رص ارهابي عليها فيما 
نجحت يف قتل نحو ٢٠ ارهابيا خالل العمليات وتدمري عرشات املضافات”. 
وأش�ار إىل أن “قي�ادة العمليات املش�رتكة عازمة عىل اط�الق عمليات ضد 

العنارص االجرامية واعالن العراق خاليا من الزمر االرهابية قريبا”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس مجلس العمل الرتكي - العراق�ي يف لجنة العالقات االقتصادية 
الخارجي�ة الرتكية، أم�ن طه، أمس األربعاء، انتع�اش التجارة مع العراق 

بعد إعادة فتح املنافذ الكمركية بن البلدين.   
وأع�رب ط�ه يف ترصيح ل�� »االناضول«، ع�ن تفاؤله بإعادة فت�ح املنافذ 
الكمركي�ة«، مش�ريا إىل أن »حوايل 17٠٠ ش�احنة كانت تدخ�ل يوميا من 
تركي�ا إىل الع�راق قبل تفيش ف�ريوس كورونا، وتراجع ه�ذا الرقم إىل 3٠٠ 

خالل مرحلة الجائحة«.  
 وأضاف، »مع فتح املنافذ الكمركية، انتعش�ت التجارة بن تركيا والعراق 
برسعة مرة أخرى، وس�يزداد يف هذه املرحلة عىل وجه الخصوص تصدير 
املنتجات الغذائية واأللبس�ة الجاهزة واألدوية واألثاث املنزيل مرة أخرى«.   
وأوض�ح أن »هدفهم أن يصل حجم الصادرات إىل العراق مع بداية الس�نة 

القادمة إىل 1٠ مليارات دوالر«.   
وم�ن جانب آخر أكد أن »املباحثات جارية الفتتاح فروع للبنوك الرتكية يف 

محافظة نينوى«.  

وزير النفط: فرضنا عىل رشكات النفط االعتامد 
عىل العاملة الوطنية بأكثر من 85   باملئة

إثر نجاح »ابطال النرص«.. العراق يعتزم 
إطالق عمليات جديدة ضد »داعش«

بعد فتح منافذ حدودية مع العراق.. 
تركيا: نشهد انتعاشًا اقتصاديًا

        بغداد / المستقبل العراقي

العالق�ات  لجن�ة  يف  عض�و  اك�د 
الخارجية النيابي�ة، أمس االربعاء، 
أن الحوار املزمع عق�ده بن بغداد 
وواش�نطن سريتكز عىل وضع الية 
لتفعيل اتفاقية االطار االسرتاتيجي 
املوقع سابقا بن البلدين وفق اطار 
بن�اء عالق�ات صداقة وتع�اون يف 

مجاالت عدة. 
وقال النائب دانا الكاتب يف ترصيح 
صحف�ي ان »الحوار االس�رتاتيجي 

بن بغداد وواش�نطن اليمثل قضية 
من هو االضعف او االقوى ومن هو 
الغال�ب او املغلوب، ب�ل هي قضية 
مصال�ح مش�رتكة، وه�ي خط�ة 
س�رتاتيجية لبن�اء عالق�ة جدي�دة 
مبنية عىل اس�اس تل�ك املصالح«، 
االط�ار  اتف�اق  »هن�اك  ان  مبين�ا 
البلدي�ن  ب�ن  وق�ع  الس�رتاتيجي 
س�ابقا، ومايجري اليوم هو وضع 
الية تطبيق ه�ذا االتفاق وتفعيلها 
وف�ق اط�ار بن�اء عالق�ات صداقة 

وتعاون يف مجاالت عدة«.

اخلارجية الربملانية: حوار بغداد واشنطن 
سيفعل »االطار االسرتاتيجي«

اعلن�ت هي�أة التقاع�د الوطني�ة، أم�س 
االربعاء، عن ايقاف دفع رواتب املزدوجن 
ومحتج�زي رفح�اء مؤقتا لح�ن صدور 

التعليمات.
وذك�رت الهي�اة يف ترصي�ح صحفي ان« 
رواتب الش�هداء مستمرة ولم يتم قطعها 
وش�ملت فقط نس�ب االس�تقطاع اسوة 

باملتقاعدين«.
الس�جناء  بخص�وص  أم�ا  واضاف�ت« 
للذي�ن  الروات�ب  قط�ع  ت�م  واملعتقل�ن 
لديهم أكثر من راتب يعني س�جن ولديه 
راتب س�جناء وهو موظ�ف أو لديه راتب 
تقاعدي آخر«، مشرية اىل« هذه الرشيحة 
تم ايق�اف رواتبهم لحن صدور تعليمات 

من مجل�س ال�وزراء بخص�وص اختيار 
الراتب االفضل«. 

وتابعت الهيأة« أما بخصوص محتجزين 
رفح�اء تم ايق�اف رواتبه�م لحن صدور 
تعليمات بخصوص رواتبهم وألية جديده 
تح�دد نس�بة القط�ع أو االختي�ار للذين 

لديهم  أكثر من راتب«.

التقاعد الوطنية تعلن ايقاف رواتب »املزدوجني« وحمتجزي رفحاء: بانتظار التعليامت
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    بغداد / المستقبل العراقي

حرض وزي�ر الزراع�ة محمد كري�م الخفاج�ي اجتماعا 
للجن�ة الزراع�ة واملياه واأله�وار النيابي�ة ، حيث ترأس 
االجتم�اع النائ�ب االول لرئي�س مجل�س النواب حس�ن 
الكعب�ي وبحضور رئيس اللجنة س�ام الش�مري ووزير 

التج�ارة عاء احمد عبي�د ، ومستش�ارية االمن الوطني 
وعدد من املدراء املعنيني يف كلتا الوزارتني« .

وافاد بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، انه »جرى االتفاق 
ع�ى ايقاف عمليات دخ�ول محصويل الحنطة والش�عري 
بص�ورة غري رس�مية ، والزام االجه�زة الرقابية واالمنية 
املختصة بمراقبة عمل س�ايلوات وزارة التجارة والكشف 

ع�ن الفس�اد املوج�ود يف عدد منه�ا ، وتعزي�ز دور هذه 
االجه�زة ايض�ا يف تدقيق االج�راءات الرقابي�ة يف مواقع 
اس�تام املحاصيل ، بما يضمن تسهيل انسيابية العملية 
التس�ويقية والحف�اظ ع�ى االكتفاء الذات�ي ، فضا عن 
تفعيل قرار مجلس الن�واب الخاص بعدم تنقل محصول 

الحنطة والشعري بني املحافظات ».

واك�د الخفاج�ي ع�ى ان »الح�وارات املس�تفيضة التي 
اجري�ت مع الس�يد نائب رئي�س مجلس النواب والس�يد 
رئيس اللجنة الزراعية خلصت اىل االتفاق عى ان األسبوع 
املقبل سيش�هد تصويت مجلس النواب عى قرار يس�مح 
للمتعاقدين وفق قانون 35 بإنش�اء املشاريع الزراعية ) 

النباتية ، والحيوانية (.

وزير الزراعة: األسبوع املقبل سيشهد التصويت عىل القرار اخلاص باملتعاقدين وفق قانون 35

    كربالء / المستقبل العراقي

بارشت العتبة الحس�ينية املقدس�ة باملرحلة 
محافظ�ة  يف  الش�فاء  مرك�ز  لتنفي�ذ  األوىل 
الب�رة، بع�د أن أعلن�ت مؤخرا ع�ن عزمها 
إنش�اء )5( مراك�ز ش�فاء جدي�دة يف كل من 
محافظة ذي قار سعة )100( رسير، وواسط 
س�عة )60( رسي�را، والديوانية س�عة )60( 
رسيرا، ويف دياىل سعة )70( رسيرا، و البرة 
س�عة )100( رسير الجل دعم وزارة الصحة 

يف جهودها ملواجهة جائحة )كورونا(.
وق�ال مدير امل�روع املهن�دس محمد كاظم 
حس�ن يف حدي�ث للموق�ع الرس�مي تابعت�ه 
»املس�تقبل العراقي«، إن�ه »بتوجيه من قبل 

ممثل املرجعية الدينية العليا، واملتوىل الرعي 
للعتبة الحس�ينية املقدسة الشيخ عبد املهدي 
الكربائي، بارشت الكوادر الهندسية والفنية 
باملرحل�ة األوىل من انش�اء مركز الش�فاء يف 
محافظ�ة الب�رة«، مبين�ا أن »اله�دف من 
هذا امل�روع هو دعم جه�ود وزارة الصحة 

ملواجهة تفيش جائحة )كورونا(«.
وأضاف أن »املركز يش�يد عى ارض بمساحة 
للرج�ال  رده�ات   )3( بواق�ع  م2(   2500(
غ�رف  اىل  باإلضاف�ة  واألطف�ال،  والنس�اء 
للفحص ل�كل ردهة وغرف خاص�ة للحاالت 
الحدائ�ق  ع�ن  فض�ا  والصعب�ة،  الحرج�ة 
الداخلية والخارجية«، مش�ريا اىل أن »الطاقة 

االستيعابية للمركز تبلغ )100( رسيرا ».

وضع�ت  الت�ي  »التصامي�م  أن  اىل  ولف�ت 
هي وف�ق مواصف�ات عاملي�ة م�ع االهتمام 
بالجانب النف�ي للمريض من حدائق وألوان 

مختارة«.
يذك�ر أن االمان�ة العام�ة للعتبة الحس�ينية 
املقدس�ة انج�زت مؤخراً وخال ف�رة زمنية 
قياس�ية ال تتج�اوز ال� 25 يوم�اً يف بعضها، 
اربعة مراكز متخصصة لعاج مرىض جائحة 
)كورونا( يف كرباء املقدسة، والنجف االرشف، 
فضاً عن مركزين آخرين يف العاصمة بغداد، 
وبك�وادر فني�ة عراقية من منتس�بيها خال 
فرة قياس�ية، ووفقا للمواصفات العمرانية 
الحديث�ة، كم�ا ت�م تجهيزه�ا بمس�تلزمات 

وادوات طبية متطورة.

بتوجيه ممثل املرجعية العليا

العتبة احلسينية املقدسة تبارش باملرحلة األوىل 
    بغداد / المستقبل العراقيلتنفيذ مركز الشفاء يف البرصة

أعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية، 
ع�ادل الركاب�ي، تش�كيل لجنة لدراس�ة 
قان�ون التقاعد، مؤكدا الس�عي لش�مول 
بالحماي�ة  جدي�دة  أرسة  أل�ف   600

االجتماعية.
وأوض���ح ال�رك�اب�ي ان »الوزارة تعمل 
ع�ل�ى تش�كيل لجنة مختصة ل�دراس�ة 
قان�ون تقاع�د ال�ع�م��ل وم�ع�ال�ج�ة 
واج�راء  في�ه  املوج�ودة  ال�ث�غ��رات 
ال��ق��ان��ون«،  تعديات معينة ع�ل�ى 
م�ن�وه�ا ب���أن »ال���وزارة وض�ع�ت 
برنامج�اً الع���ادة النظ�ر يف كل قوانني 

ال�وزارة والهيئات املرتبطة فيها«.
رشائ�ح  ش�مول  امكاني�ة  وبش�أن 

ج�دي�دة بروات�ب ش�ب�كة ال�ح�م�اي�ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة، ب��ني وزي����ر 
ال���وزراء  »مجل�س  ان  ال��ع��م���ل 
اي����ار    12 بتاري�خ  ق��رارا  اص��در 
ال�ش��م�ول  ب�ت�وس��ي�ع ق��اع���دة 
ونح�ن بص�دد اع��داد دراس��ة مفصلة 
وم�ن خ�ال لجنة مش�كلة م�ن وزارات 
املالي�ة والتخطي�ط والعمل وال�ش��ؤون 
ارسة  أل��ف   600 لش�مول  االجتماعي�ة 

اق�ت�رح�ت�ه�ا ال����وزارة«.
وأش�ار إىل ان »وزارة التخطي�ط وافق�ت 
عى ش�مول ه�ذا الع�دد ونح�ن بانتظار 
اس�تحصال موافق�ة وزارة املالي�ة ومن 
ث�م تقديمها ملجلس ال�وزراء التخاذ قرار 
بتوس�يع ال�ش��م�ول ب�ع��د ت�أم��ني 

التخصيصات املالية.

وزير العمل يعلن تشكيل جلنة لدراسة قانون التقاعد 
ويؤكد: نسعى لشمول »600« ألف أرسة باحلامية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

توقع�ْت وزارة الكهرب�اء ارتفاع انتاجه�ا من الطاقة 
خال املدة القليلة املقبلة، اىل 19 الف و500 ميغاواط، 
مؤكدة ان انتاجها الحايل يبلغ 17 الفا و500 ميغاواط 
م�ا يؤهله�ا لتجهي�ز املواطن�ني بني 16 و 18 س�اعة 
يوميا.وق�ال الناط�ق باس�م ال�وزارة احم�د العبادي 
يف تري�ح صحف�ي ان »وزارت�ه حريص�ة بالحفاظ 
عى م�ا تحق�ق م�ن قف�زة باالنت�اج للع�ام املايض، 
وس�اعية الدامته من خال رفع معدالت االنتاج للعام 
الحايل، برغ�م تداعيات الوضع الصح�ي واالقتصادي 
للب�اد وعدم اق�رار املوازنة والتي اثرت س�لبا يف واقع 
املنظومة«.واضاف، ان »االنتاج حاليا يصل اىل 17 الفا 
و500 ميغ�اواط، ما يتي�ح تجهيز املواطنني بني 17 و 
18 ساعة يوميا، منوها بان ساعات التجهيز تتفاوت 
بني منطقة واخرى وحس�ب كفاءة شبكات التوزيع، 
مؤك�دا ان وزارت�ه تتج�ه الدخ�ال عدد م�ن الوحدات 
التوليدي�ة الجدي�دة لرفد املنظومة بطاق�ات اضافية، 
بع�د نجاحها مؤخرا بادخ�ال الوحدتني االوىل والثانية 
م�ن محط�ة الس�ماوة لرف�د املنظوم�ة بع�د ربطها 
ب��250 ميغ�اواط، وادخ�ال الوح�دة االوىل بمحط�ة 
النارصية بطاقة 125 ميغاواط«.وش�دد العبادي عى 
ان التحدي�ات التي واجهتها ال�وزارة واهمها االوضاع 
الصحية واالقتصادية، اخرت اعمال الصيانة الدورية 
للوح�دات التوليدي�ة، م�ا اجربه�ا عى االنتق�ال من 
الخط�ط الس�راتيجية اىل البديل�ة وباعتماد جهودها 
الذاتي�ة، والتي نوه بانها ستس�هم خال املدة القليلة 
املقبلة، بزيادة االنت�اج باعتماد ادخال وحدات جديدة 
بمحطت�ي النارصية والقدس، وعدد اخر منها يف طور 
الصيان�ة حاليا، متوقعا ارتفاع االنت�اج للمدة القليلة 
املقبلة، اىل 19 الفا و500 ميغاواط، منوها بان طموح 
وزارته كان بلوغ انتاجها ال� 22 الفا خال 2020، بيد 

ان تداعيات االوضاع الراهنة حالت دون ذلك.

الكهرباء تتوقع وصول 
االنتاج اىل »19,500« 

ميغاواط

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية املرور العامة، عن موقف مخالفات منع التجوال يف 
بغ�داد واملحافظات منذ بداية حظر التجوال الوقائي يف ال�17 من 
شهر آذار املايض ولغاية  التاسع من شهر حزيران الجاري.وذكر 
بيان للمديرية تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه »تم حجز 4637 
مركبة و 5352 دراجة نارية فضا عن تسجيل 336374 غرامة«.

وأض�اف ان »موقف مخالفات منع التجوال يف بغداد واملحافظات 
ليوم الثاثاء التاسع من حزيران الجاري، تمثل بحجز 23 مركبة 

و 55 دراجة وفرض غرامات مالية بلغت 4912 غرامة.

املرور العامة تعلن عن موقف خمالفات 
منع التجول يف بغداد واملحافظات

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير التعليم العايل والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب 
بتخصيص مقعد دراسات عليا يف كل اختصاص للماكات الطبية 
والتمريضي�ة والفرق الس�اندة له�ا يف مؤسس�ات وزارة الصحة 
دعم�ا وتقديرا لجهودهم الوطنية االس�تثنائية يف مواجهة الوباء 
العاملي.وقال املتحدث الرس�مي لل�وزارة حيدر العب�ودي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »وزارة التعليم وجهت 
كتاب�ا اىل وزارة الصح�ة س�جلت في�ه دعمها للم�اكات الطبية 
والتمريضية والفرق الس�اندة له�ا التي قدمت تضحيات كربى يف 
ه�ذه األزمة«.وأضاف أن »املؤسس�ات الصحية املعنية سرس�ل 
األع�داد والتخصصات ليتس�نى لدائ�رة البح�ث والتطوير إصدار 

ضوابط التقديم خارج الخطة للعام الدرايس 2020/2021.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد، انطاق حملة تعفري واس�عة رشقي وش�مايل 
العاصم�ة .وقال�ت االمان�ة يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »ماكاتها يف دائرة الوحدات االنتاجية وبالتعاون 
مع دائرة الحراس�ات وبمتابعة مكتب امني بغداد بارشت بحملة 
تعف�ري واس�عة تضمنت عدد من ش�وارع واحي�اء مدينة الصدر 
والش�عب ابرزها ش�ارع عدن وش�ارع االس�واق املركزية وسوق 

4000 وشارع النادي العربي وغريها من الشوارع االخرى«.
واضاف�ت، ان »الحملة ج�اءت لدعم جهود امل�اكات الصحية يف 

مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات املختصة.

    ذي قار / المستقبل العراقي

تقرب محافظ�ة ذي قار، من عتبة االكتفاء الذاتي لتموين مادة 
الطحني للمواطنني ضمن مفردات البطاقة التموينية لهذا العام، 

بعد تمكنها و ألول مرة تسويق 240 إلف طن ملحصول الحنطة.
وق�ال مدير زراع�ة ذي قار ف�رج ناهي يف تري�ح صحفي، إن 
»الكميات املس�وقة ملحصول الحنطة بلغت 240 ألف طن لتقرب 
م�ن عتبة االكتفاء واملقدرة ب� 250 ألف طن س�نويا« مرجحا أن 

»تتجاوز الكميات املسوقة خط العتبة خال األيام املقبلة«.
وبني ان »املحافظة ستعلن قريبا وألول مرة اكتفائها الذاتي التام 
ملحص�ول الحنط�ة دون االعتماد ع�ى الحنطة املس�توردة والتي 

كانت تشكل نسبة 15% من مجمل تموينها السنوي« .

التعليم توجه بتخصيص مقعد دراسات عليا 
ملالكات وزارة الصحة

امانة بغداد تطلق محلة تعفري واسعة 
رشقي وشاميل العاصمة

ذي قار تقرتب من االكتفاء الذايت باحلنطة

    بغداد/ المستقبل العراقي

ب�ارشْت وزارة الصح�ة، تجهيز قاعات مع�رض بغداد الدويل لغرض اس�تقبال املصابني 
بف�ريوس كورون�ا، بينما توقع�ت انخف�اض أعدادهم خال األي�ام القليل�ة املقبلة بعد 
تش�ديد اجراءات الحظر الش�امل.وقال مدي�ر دائرة صحة الكرخ جاس�ب الحجامي، يف 
تريح صحفي ان »املاكات الهندس�ية والفنية التابع�ة للدائرة بتهيئة قاعات معرض 
بغداد الدويل لغرض اس�تقبال املصابني بفريوس كورونا، وبسعة 3000 رسير«.واضاف 
ان »الدائ�رة اعدت خطة ش�املة للس�يطرة عى االع�داد املتزايدة للمصاب�ني بعد اجراء 
صيان�ة ش�املة للتأسيس�ات الكهربائي�ة والصحية واجه�زة التربيد وترتي�ب القاعات 
بالش�كل املناسب الس�تقبال املرىض  واعداد اماكن للماكات الطبية والصحية ومخازن 
لادوية وس�يتم افتتاح هذه القاعات خال االي�ام القليلة املقبلة«.واوضح الحجامي إن 
»مستشفيات بغداد املخصصة للحجر الصحي قد ال تستوعب  اعدادا اخرى من املصابني 
خ�ال األيام املقبلة«.عى صعيد متصل أكدت وزارة الصحة والبيئة، عدم وجود ترخيص 
إلجراء الفحوصات بش�أن فريوس كورون�ا يف املستش�فيات األهلية«.وذكرت الوزارة يف 
بي�ان تلقته«املس�تقبل العراقي«، أن »جميع الفحوصات املخصصة لتش�خيص فريوس 
كورونا تجرى يف املؤسسات الحكومية ودوائر الصحة كافة مجانا، مبينة أنه ال يوجد أي 
ترخيص إلجراء الفحوصات يف املستشفيات الخاصة أو املختربات األهلية. ودعت الوزارة 
املواطنني إىل اإلخبار عن أي جهة تدعي أن لها الحق بإجراء هذه الفحوصات، ما يتسبب 

بتضليل املواطنني، مؤكدة أنها ستتخذ اإلجراءات القانونية بحق تلك الجهات.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ش�ددت وزارة النق�ل العراقي�ة / الركة 
العام�ة للماح�ة الجوي�ة ، ع�ى االلتزام 
باج�راءات الس�امة والوقاي�ة الصحي�ة 
حفاظ�اً عى س�امة منس�وبيها من وباء 
كورونا« .واوضح مدير عام الركة كفاح 
حس�ن جب�ار يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراقي«، انه »نظراً لتأكيدات وزير النقل 
الكابتن نارص حس�ني الشبيل عى رضورة 
الحف�اظ عى س�امة منتس�بي ال�وزارة 
وتش�كياتها ت�م اص�دار توجي�ه لكاف�ة 
الس�امة  باج�راءات  االلت�زام  املوظف�ني 
والوقاي�ة الصحي�ة عن�د مغ�ادرة املن�زل 

والحضور ملقر الركة والتقييد االجباري 
بارتداء الكف�وف والكمامات الطبية اثناء 
الدوام الرس�مي للحد من انتشار فايروس 
كورونا« .كما اضاف ان »الركة حريصة 
عى تطبيق االجراءات االحرازية والوقائية 
وتنفي�ذ مق�ررات اللجن�ة العلي�ا للصحة 
والس�امة الوطنية للحد من تفيش الوباء 
وانتقال�ه ب�ني االخرين باالضاف�ة اىل عدم 
تعرضه�م للفايروس«.يذك�ر ان ال�وزارة 
اك�دت ع�ى جمي�ع منس�وبيها االلت�زام 
باالرش�ادات الصحية ويف حالة مخالفتها 
م�ن قبل اي موظف يتم اتخ�اذ اإلجراءات 
س�امة  ع�ى  للحف�اظ  بحق�ه  الازم�ة 

الجميع.

نفت وجود ترخيص إلجراء الفحوصات يف املستشفيات االهلية

الصحة تبارش جتهيز معرض بغداد 
حلجر مصايب »كورونا«

النقل تشدد عىل االلتزام بإجراءات السالمة 
والوقاية حفاظًا عىل سالمة منتسبيها من »كورونا«

ضبط شاحنة تم التالعب بوزن 
محولتها يف منفذ طريبيل احلدودي

التجارة توافق عىل استالم احلنطة املحلية التي حتتوي 
عىل مادة »البيقيا« يف كركوك وصالح الدين

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية منفذ طريبيل الح�دودي يف محافظة االنبار، 
ضبط شاحنة تم التاعب بوزن حمولتها يف منفذ طريبيل الحدودي.

وقالت الهيئة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »مفارز الهيئة تمكنت 
م�ن ضبط ش�احنة محملة بم�ادة ) حديد بلي�ت غري مغلون( ت�م التاعب 
بأوزان حمولتها مما سببت هدراً باملال العام بعد إنجاز معاملتها الكمركية 

من قبل لجنة الكشف الكمركي يف املنفذ الحدودي«.
واضاف�ت، ان »عملي�ة الضب�ط تمت من قبل ش�عبة البح�ث والتحري بعد 
تدقي�ق معاملته�ا الكمركية ومعاين�ة البضاعة من قبلهم تب�ني أن هنالك 
اخت�اف يف وزن البضاعة املحمل�ة بعد إعادتها للتأك�د إىل ميزان املنفذ وأن 
هنال�ك تاعبٱم�ن قبل موظ�ف امليزان الج�ري املنس�وب إىل مركز كمرك 
طريبي�ل إذ قام بتحويل نظام املي�زان من اآليل إىل اليدوي وان وزن البضاعة 
الكيل )47ط�ن(  ومامثبت )40 طن( اي بفارق )7طن(من مجمل الحمولة 
الفعيل،  مما يثبت تواطؤ واضح من قبل لجنة الكش�ف الكمركي وهذا يعد 

تجاوزٱ وهدرٱ باملال العام«.
واشارت الهيئة اىل انه »تم إحالة ما تم ضبطه وفق محرض أصويل إىل قايض 
تحقي�ق محكمة الرطبة إلتخاذ اإلجراءات القانوني�ة الازمة بحقها وبحق 

املقرين من موظف امليزان ولجنة الكشف الكمركي يف املنفذ.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة عن موافقتها 
استام الحنطة املحلية املسوقة من 
الت�ي تحتوي  الفاح�ني واملزارعني 
عى مادة البيقيا يف محافظة كركوك 

وصاح الدين.
اكد ذل�ك مدير ع�ام دائ�رة الرقابة 
التجاري�ة واملالي�ة يف وزارة التجارة 
محم�د حن�ون كري�م يف بي�ان ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، وقال بانه 
»تم�ت املصادق�ة عى ق�رار اللجنة 
الفنية املش�كلة م�ن وزارة التجارة 
التجارية وجهاز  والزراعة والرقابة 
االم�ن الوطني عى اس�تام كميات 
تح�وي  والت�ي  املحلي�ة  الحنط�ة 
كمي�ات م�ن البيقيا م�ن الفاحني 

واملسوقني« .
واوض�ح حنون بانه تم�ت املبارشة 
باس�تام محصول الحنطة الحاوية 
تم�ت  والت�ي  الع�دس  م�ادة  ع�ى 
املصادق�ة عليه�ا م�ن قب�ل اللجنة 
املرفة ع�ى اعتبارها مادة البيقيا 
التي ثبت وجودها يف حقول الحنطة 

باعتبارها منتج محيل.
مؤكدا بانه تم توجيه ادارة الفرعني 
واملراكز التابعة لهم�ا عى املبارشة 
باس�تام محصول الحنطة املسوقة 
م�ن الفاح�ني واعتباره�ا نوع من 
ان�واع الش�وائب وتخصيص نس�بة 
25% من التسويق للمسوقني الذين 
ت�م رف�ض اس�تام محاصيله�م يف 
وقت س�ابق وحس�ب كتب الزراعة 

املعتمدة.

حمافظ البرصة يوجه برصف رواتب موظفي 
األجور اليومية الـ »30« ألف

    المستقبل العراقي/ مصطفى محمد االسدي

وج�ه محافظ البرة »أس�عد عبد األمري 
الخاص�ة  الروات�ب  ب�رف  العيدان�ّي«، 
بموظف�ي األجور اليومي�ة ضمن 30 ألف 
درج�ة وظيفي�ة، وم�ن الس�يولة املالّي�ة 
للمحافظ�ة، وج�اء الق�رار بع�د مقابلته 
رئي�س ال�وزراء »مصطف�ى الكاظم�ّي« 

والحصول عى موافقة الرف«.
وق�ال املرك�ز اإلعام�ّي دي�وان محافظة 
البرة يف بياٍن رس�مٍي ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، إن “محاف�ظ الب�رة وج�ه 
برف روات�ب موظفي األج�ور اليومية 
يف املحافظة م�ن واردات املنافذ الحدودّية 
رئي�س  م�ع  املس�بق  االتف�اق  وحس�ب 
إن “مكت�ب محاف�ظ  ال�وزراء”، مؤك�داً 

بإع�داد  املعني�ة  الدوائ�ر  الب�رة وج�ه 
كش�وفات خاصة بروات�ب املعينني ضمن 
30 أل�ف درج�ة وظيفية، وإرس�الها إليه 

للرف”.
يذكر إن محافظ البرة املهندس »أس�عد 
عبد األم�ري العيدانّي«، زاَر العاصمة بغداد 
مؤخراً للقاء رئيس الوزراء والحصول عى 
موافقة برف الرواتب من واردات املنافذ 
الحدودّي�ة، بالتنس�يق م�ع وزارة املالي�ة 
واستحصال أموال مرتبات جميع األشهر 

السابقة غري املروفة.
وج�دد محافظ الب�رة، بكتاٍب رس�مٍي 
صدَر عن مكتبه، الثاث�اء، عمل موظفي 
األج�ور اليومية 3 أش�هر إضافي�ة قابلة 
للتمدي�د، وف�ق ق�راري مجل�س ال�وزراء 

املرقمني )315( )337( لسنة 2019.

حمافظ بغداد يعلن ادراج رواتب املعينني اجلدد 
عىل مالك الرتبية ضمن موازنة ٢0٢0

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعل�ن محاف�ظ بغ�داد محمدجابرالعط�ا عن 
ادراج وزارة املالي�ة تخصيصات املعينني الجدد 
عى ماك مديريات الربية الست ضمن موازنة 

العام الجاري.
ل�«املس�تقبل  بي�ان ورد  املحاف�ظ يف  واش�ار 
العراقي«، اىل ان »وزارة املالية / دائرة املحاسبة 
/ النقدية استجابت ملخاطبات محافظة بغداد 
ومديريات الربية الست واعلنت بكتاب رسمي 
ادراج تخصيص�ات روات�ب املعينني الجدد عى 
ماك مديريات الربية )الرصافة االوىل والثانية 
والثالث�ة(  والثاني�ة  االوىل  والك�رخ  والثالث�ة، 
ضمن مروع قانون املوازنة االتحادية لس�نة 

.»2020
يذكر ان املحافظ ومديري الربية الست ودوائر 

املحافظة كانوا قد طالبوا الكثر من مرة رئيس 
الوزراء ووزير املالية بالتدخل واالرساع باطاق 
روات�ب املعين�ني الج�دد وانص�اف الريح�ة 

الربوي�ة، خاص�ة بع�د انج�از املديري�ات ما 
مطلوب منها من كتب رسمية وبيانات وقوائم 

املعينني الجدد.
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»حماورات بوينس آيرس«: الثرثرة تبقى

»أزمنة التاريخ«: عزيز العظمة عن أدوات كتابة املايض

           عّمار الشقيري 

لعل الثرثرات واحدٌة من أكثر األفعال 
اإلنسانّية حيويًة بما تتعرّض له من 
تحريف وزيادة واختصار ونقصان، 
خاصًة تل�ك الثرث�رات األدبّية األكثر 
متعًة التي تح�دث بعيًدا عن الندوات 
والكامريات، يف جلسات غري رسمّية.

اش�تهر أدباء أمري�كا الالتينية بهذا 
التقليد؛ م�ا من كاتب هن�اك تقريًبا 
إّل وكان ضم�ن مجموع�ٍة مارس�ت 
الثرثرات، حّتى أن أعماًل أدبّية كثرية 
تناولت هذه الجماعات وتفاصيل ما 
يجري فيها من دس�ائس وتنفيعات 
وح�وارات، لعلَّ أش�هرها رواية »ليل 

تشييل« لروبريتو بولنيو.
»كّن�ا جميًع�ا نعلم أن األم�ر مزحة، 
لكّن بعض األستاذة الجامعيني اليوم 
جعل�وا من هذه املس�اجلة موضوع 
بحث أكاديمّي يف غاية الجدّية )..( تلك 
مزح�ٌة تحّولت إىل برنام�ج توجيهّي 
لألدب األرجنتيني«. ه�ذا ما يتذّكره 
بورخي�س عن مس�اجلة مجموعتْي 
بويدو وفلوري�دا يف ثالثينيات القرن 
امل�ايض حيث اجتمع فيه�ا أكثر من 
كاتب أرجنتينّي ناقش�وا خاللها دور 
املثقفني يف الب�الد. وُيمكن عدُّ الكثري 
من ه�ذه التجمع�ات الت�ي صاغت 
مص�ري الكث�ري م�ن األعم�ال املهّمة 
هناك، مث�ل أن تحرف ثرثرٌة مس�ري 

كتاب�ة قصي�دة أو رواي�ة.
الكاتب�ان  التق�ى  األربعينّي�ات  يف 
لوي�س  خورخ�ي  األرجنتينّي�ان 
بورخيس وإرنس�تو س�اباتو ضمن 
بي�ت  يف  تجتم�ع  كان�ت  مجموع�ة 
الكاتب األرجنتيني بيوي كاساريس، 
قبل أن يفرتقا لعدة أس�باب. يف العام 
1974 جم�ع الصحف�ّي األرجنتيني 
بعدم�ا  الثن�ني  ب�ارون  أورلن�دو 
فرَّّقتهم�ا السياس�ة، وصن�ع ثرثرًة 
بني أكثر نجمني يف س�ماء األرجنتني 

إشعاًعا ورّبما خالًفا.
طويل�ٍة  جلس�ات  س�بع  خ�الل 
تح�دَّث الثن�ان يف كل يشء تقريًب�ا 
الكاتب�ان  كان  إذ  السياس�ة،  إّل 
ق�د اش�رتطا للموافق�ة ع�ى إجراء 
الحوارات »ع�دم الخوض يف التجربة 
السياس�ّية البريونّية«، هكذا ش�ّكل 
محتوى ه�ذه اللقاءات الكتاب الذي 
بارون  أورلندو  الصحفي  سيصدره 
وس�يرتجمه أحم�د الوي�زي للعربية 
بعن�وان مح�اورات بوين�س آيرس، 

وس�تنرشه دار ش�هريار 2019. 
وق�د حصل�ت ه�ذه املح�اورات 
بني 14 كان�ون األول 1974 و15 
آي�رس  بوين�س  يف   1975 آذار 

باألرجنتني.

طريق مختلف
انتظم إرنس�تو ساباتو )1911-

الحرك�ة  2011( ضم�ن ك�وادر 
الشيوعية يف األرجنتني يف بداياته، 
قب�ل أن يقط�ع صلت�ه بالحركة 
إثر موقفه من جرائم س�تالني يف 
روس�يا، انتقل إىل فرنسا لدراسة 
ال�ذرة،  فيزي�اء  يف  الدكت�وراة 
وعم�ل هن�اك يف مخت�ر ك�وري 
خ�الل النه�ار، وتس�ّكع لياًل مع 
السورياليني، وقد قاده الختالط 
به�ذه الجماع�ة إىل كتاب�ة عدة 
األدب.  يف  ودراس�ات  رواي�ات 
تمتاز روايات ساباتو بأنها مملّة 
»ُكتبي ليست مشّوقة، ول أنصح 
أح�ًدا بقراءتها«، يق�ول يف حوار 

طويل مع كارل�وس كاتانيا. أكثر ما 
ع�رف به يف األدب ه�ي رواية النفق، 
لكّن�ه مع�روف هن�اك يف األوس�اط 
اللجنة  ت�رَّأس  السياس�ّية كناش�ٍط 
الوطنّي�ة للمفقودي�ن يف األرجنت�ني 
إبان حك�م بريون وزوجتِه، وس�عى 
املرتبط�ة  العس�كريني  ملحاكم�ة 

أسمائهم بعمليات الختطاف.
باإلضاف�ة إىل قدرته ع�ى التحّدث يف 
شؤون األدب مثلما ل يستطيع أحٌد، 
وصل بورخيس إىل مرحلة من التأثري 
عى أجيال الكتاب يف أمريكا الالتينية 

لم يصلها أحٌد قبله.
ع�ى النقي�ض كان خورخ�ي لويس 
بورخيس، ع�ى أقل تقدي�ر، ملتزًما 
الصم�ت ضد س�لطات القم�ع، ولم 
يكن عنده مشكلة يف التعامل معها، 
ليس يف األرجنتني وحسب إنما أمتّدت 
أذرع صمت�ه حت�ى الرشق األوس�ط 
حي�ث »إرسائي�ل«. وكان يجول بني 
ومغام�رات  الخرافّي�ة  الحيوان�ات 
كيبلبن�غ ودانتي والكاب�ال اليهودية 
مس�تقًيا كل م�ا هو دين�ي ليوظفه 
يف قصصه. باإلضاف�ة إىل قدرته عى 
التح�ّدث يف ش�ؤون األدب مثلم�ا ل 
يس�تطيع أح�ٌد، وص�ل بورخيس إىل 
مرحلة من التأثري عى أجيال الكتاب 
يف أمري�كا الالتيني�ة لم يصله�ا أحٌد 

قبله.
ت�رشح قص�ة قص�رية ج�ًدا كتبه�ا 

األوروغواياني فرناندو أيينسا إىل أي 
م�دى وصل هذا التأثري باس�تحضار 
اس�م بورخي�س يف كّل حديث يخص 
األدب، تقول قطعة من القّصة وهي 
عى ش�كل وصاي�ا إىل كاتب ش�اب: 
علي�ك أن ترت�اح س�تة أّي�ام وتكتب 
يوًما، عليك أن تخلق انتسابك األدبّي 
الخاص، ل تغو الشاعرة التي تبحث 
ع�ن مقدم�ة ]لكتابه�ا[، ل تختلس 
استعارات الشاعر الذي لم ينرش بعد، 

»ل تذكر اس�م بورخيس دون داٍع«.

التاريخ اآلخر
»إنَّ تاري�خ اإلنس�انّية ل�ن يكون بدأ 
س�وى بطريق�ة ل تس�تحق الذكر، 
بدردشات حصلت يف مقهى مثاًل، أو 
ربَّما ُيشبه هذا«. هكذا عّر بورخيس 
عن توقريه لجلسات الثرثرات األدبية 
التي جمعته بساباتو، هذه الحوارات 
تكشف ما لم يكن ليكون موجوًدا يف 
الكتب، وخاصة كتب الس�ري وتاريخ 
األدب إذ أنَّه�ا تق�دم العرتافات وما 

حصل من تغيرٍي يف املواقف.
كان س�اباتو كثري األس�ئلة مقارنة 
ببورخيس يف هذه الح�وارات، وهي 
أسئلة لم يكن ألي صحفّي أو محاوٍر 
أن يس�تطيع توجيهه�ا لبورخي�س 
به�ذه الج�ودة واملب�ارشة وأحياًن�ا 

بيشء من الجرأة.
كان س�اباتو كثري األس�ئلة مقارنة 
ببورخيس يف هذه الح�وارات، وهي 

أسئلة لم يكن ألي صحفّي أو محاوٍر 
أن يس�تطيع توجيهه�ا لبورخي�س 
به�ذه الج�ودة واملب�ارشة وأحياًن�ا 
بيشء من الجرأة، إذ أن ساباتو قارٌئ 
لبورخيس، وأكثر من ذلك يعرفه كما 
ل�م يعرفه صحفّي من قب�ل، إذ كانا 
ق�د تعارف�ا س�نة 1940 ببيت بيوي 
كاساريس. يسأل ساباتو بورخيس: 
»إنم�ا قّل يل بربك ي�ا بورخيس، ملاذا 
كتب�ت -إذا كن�ت ل تؤم�ن بالل�ه- 
الكثري من القصص الالهوتّية؟«، يرد 
بورخي�س »ألني أؤم�ن بأن الالهوت 
لي�س س�وى أدب فانتاس�تيكي، إنه 
يف غاي�ة الكم�ال واإلتق�ان كجن�س 

أدبي«.
م�ن املواق�ف الت�ي تظهره�ا ه�ذه 
املحاورات تغرّي آراء بورخيس يف كثرٍي 
من األعمال األدبّية التأسيسّية، فقد 
كان بورخيس يرى يف الدون كيخوته 
مثاًل عماًل عادًيا، وأنَّ كيبيدو )كاتب 
مع�ارص لثرفانتيس( أح�ذق منه يف 
توظي�ف ف�ن اللغ�ة وأن ثرفناتي�س 
كات�ب نص�وص فروس�ّية ش�عبّية 

»أعتقد أنني كنت ظاملًا يف ُحكمي«.

ل تس�ري الحوارات بينهما يف محاور 
محددة رغم محاولة الصحفي بارون 
الس�يطرة، إذ ب�دا وكأن�ه مس�تبعٌد 
تماًم�ا أو غ�ري ح�ارٍض. يف املحاورة 
الثانية ب�دأ بورخيس برسد ما جرى 
له قب�ل أّيام، وهكذا فلتت األمور من 

ي�د ب�ارون تماًم�ا.
ي�روي بروخيس خر تلقي�ه اتصاًل 
من مخرج، يطلب منه تحويل قصته 
املّي�ت إىل فيل�م س�ينمائي »نصحت 
املنتجني بع�دم احرتام القّصة، األدب 
يشء والس�ينما يشء آخ�ر، اعتم�اد 
القصة منطلًقا ل أقل ول أكثر، وترك 
املخيلّة حرة بع�د ذلك، وطلبت منهم 

أل يش�ريوا إىل اس�مي«.
للحدي�ث  املح�اورة  انتقل�ت  هك�ذا 
ع�ن الس�ينما واألدب، رشح خاللها 
ساباتو كيف كان همنغواي يستقي 
أف�كاًرا لنصوص�ه من أق�ّل األحداث 
احتم�اًل ألن تكون مص�دًرا للكتابة، 
إذ كان همنغواي يشاهد األفالم التي 
أُخذت ع�ن رواياته، ومن املش�اهدة 
يس�توحي أفكاًرا لقصص أخرى. ثم 
يس�تطرد ليتذكر شكسبري الذي كان 
يستوحي نصوصه من كّتاب الدرجة 
الثانية ومخطوطاتهم األكثر ابتذاًل.

ينتقالن س�وية إىل الحديث عن الفّن 
الش�عبّي كمصدٍر ثانوّي، موس�يقى 
التانغ�و الش�عبية يف األرجنتني التي 
ه�ي  ل  بورخي�س،  يستس�يغها  ل 
ول موس�يقى ال�روك والبل�وز الت�ي 
يصفه�ا بأنه�ا »موس�يقى الصخب 
والضجي�ج«. يف ح�ني كان س�اباتو 
أكثر اهتماًما بهذه املصادر الثانوّية؛ 
إذ أخ�ذ يعّدد عى مس�مع بورخيس 
التّيارات الحديثة يف املوسيقى وكّتاب 
األغاني تلك الف�رتة مثل بوب ديالن، 

لق�د ب�دا س�اباتو أكث�ر انفتاًحا 
من بورخيس ع�ى ما هو خارج 

الكتب.
يف هذه الح�وارات كان س�اباتو 
يقود أفكاره يف كثري من األحيان 
إىل السياسة، بينما كان بورخيس 
يقودها إىل السخرية. فمثاًل، حني 
كان�ا يتحدثان ع�ن جائزة نوبل، 
أش�ار بورخي�س إىل م�ا يحصل 
مع�ه عندما يقول له أحد الكّتاب 
أنه أح�ق من بورخي�س بجائزة 
نوبل، ل�ريّد عليه األخ�ري بالقول 
يف  الكت�اب  ع�رشات  هن�اك  إن 
األرجنت�ني ويف العالم أفضل منه، 
ومن بينهم كّتاب يف مايل ويف بالد 
األس�كيمو. أّما س�اباتو فيذهب 
إىل مناقشة معايري منح الجائزة 
»إن تل�ك اللجن�ة املكلفة بإعطاء 
الجائ�زة تنكّب اآلن بال ش�ّك عى 
التفك�ري يف تميي�ز كات�ب عربي، 
أو كاتب ينتمي عى األقل للرشق 
األوس�ط، عى اللجنة يف الس�ويد 
أن تنظ�ر إىل الخريط�ة، وأن تحرص 

عى التوازن«. 
يتق�ن بورخيس أكثر من لغٍة، ومثله 
س�اباتو، األمر الذي جعلهما يبديان 
رأيهم�ا يف اللغ�ات والرتجمات أيًضا، 
ربم�ا كان�ت الرتجم�ات ه�ي امليزة 
األساس�ّية التي خاض�ا فيها يف أكثر 
من مح�اورة، ب�دا الثن�ان وكأنهما 
يق�ودان مرافعات يف فلس�فة اللغة، 
من العربية التي س�معا عنها وحتى 
الرتجمات من  األملانية، وخصائ�ص 
اإلنجليزي�ة إىل اإلس�بانّية، ث�م ع�ن 
الرتجم�ات الت�ي ج�اءت أفضل من 
والرتجم�ات  األصلي�ة،  النص�وص 
املّش�وهة التي قلبت املعن�ى إىل آخر 
طريف. وترجم�ات األعمال القديمة 
بلغ�ة جدي�دة، وعن الرتجم�ات التي 

أضافت للنصوص ما لم يكن فيه�ا.
جال س�اباتو وبورخيس عى معظم 
األعم�ال حول العالم، يف نهاية إحدى 
املح�اورات رد بورخي�س بس�خرية 
عى سؤال لبارون فيما إذا قرأ أعماًل 
من أمريكا الالتينية »ل، أنا كرّس�ت 
قراءت�ي من�ذ س�نة 1955، ل�ألدب 
الحدي�ث، ال�ذي يمتد م�ن القرن 18 
إىل الق�رن 19، وخاص�ة من�ه األدب 
والس�كندنايف«،  األنغلوساكس�وني 
ليعيد بارون عليه الس�ؤال حول من 
يح�ر بذهنه م�ن أس�ماء الكتاب 
املعارصي�ن الذي�ن ينتم�ون إىل ه�ذا 

الج�زء من العال�م، ورشح س�اباتو 
يس�أل ع�ن  ب�ارون  أن  لبورخي�س 
كّتاب أمري�كا الالتينية املش�هورين 
يف تلك الس�نوات، ته�رّب بورخيس، 
وعى نحٍو غري مفهوم لم يذكر اس�م 
كات�ٍب من القاّرة »ل والله أنا يف هذه 

النقطة أتمسك بجهيل الذريع«.

التقليد القديم
ُيحافظ الثن�ان يف نهاي�ة الحوارات 
عى تقليد قدي�ٍم يف أمريكا الالتينية، 
وه�و اختصاص الش�باب بيشء من 
أرسارهم�ا أو الطريق�ة الت�ي يكتب 
إذ تح�دث  الكات�ب نصوص�ه،  به�ا 
الثن�ان بطلب من بورخيس عن هذا 
األمر »حرت موضوًعا للقاء اليوم 
سيكون بمس�تطاع كل مّنا التحدث 
ع�ن الكيفية التي يكت�ب بها« يقول 
بورخي�س وي�رد س�اباتو »بإمكان 
أن يك�ون يف غاي�ة  املوض�وع  ه�ذا 
األهمية بالنس�بة للكّتاب الشباب«، 
هك�ذا يرشعان بالحديث عن طريقة 
كتاب�ة الرواي�ة والقص�ة، بيشء من 

التفصيل.
يف نهاية الحوار األخري كان بورخيس 
يع�رتف بم�ا اّته�م ب�ه عى ال�دوام 
»م�ا أنجزته لي�س س�وى معارضٍة 
وتقلي�د«،]14[ وكان س�اباتو يقّدم 
ل�ه العزاء يف أن شكس�بري ظ�ّل يقلّد 
ويعيد كتاب�ة قصص وضيعة لكتاب 
وضيعني وُيخرجها بشكل آخر جّيد.

اش�تهر بورخيس بأن�ه القارئ الذي 
ل يضاهيه أح�ٌد يف القراءة، لكن بعد 
ق�راءة ه�ذا الكت�اب س�يكون علينا 
إضاف�ة س�اباتو إىل ص�ورة القارئ 
الش�امل، بسبب التش�كيلة الواسعة 
من الكتب الت�ي يتحدث عنها وآرائه 
الغريبة فيها.بعد هذه اللقاءات التي 
جمعت س�اباتو ببورخي�س، عادت 
القطيع�ة بينهما، عى نحو ل يعرفه 
أحٌد، لكن ما كان معروًفا أن األرجنتني 
دخلت بعد نرش هذه الحوارات سنة 
1976 يف قي�ود الحكم الحديدية التي 
ج�اء به�ا الجي�ش؛ إذ ُف�رض حظر 
التج�ّول يف الب�الد. وفرض�ت الرقابة 
عى كل ما كان ُيكتب. تويف بورخيس 
سنة 1986. ودخل س�اباتو يف عزلٍة 
واكتئاب طويلني، س�يخرجه منهما 
حوار طوي�ل آخر عى ش�كل ثرثرة، 
أج�راه الصحف�ي كارل�وس كاتانيا 
ونرشه يف كتاٍب تحت اس�م »إرنستو 

ساباتو بني الحرف والدّم«.

           بغداد / المستقبل العراقي

ضمن سلس�لة »ترجمان« يف »املرك�ز العربي لألبحاث 
ودراس�ة السياس�ات«، ص�در حديث�اً كت�اب »أزمن�ة 
التاريخ: مباحث يف كتابة التاريخ اإلس�المي« للباحث 
الس�وري عزيز العظم�ة، برتجمة أنجزه�ا عيل الرضا 

خليل رزق.
 The« يضّم الكت�اب، الذي ص�در باإلنكليزية بعن�وان
 Times of History: Universal Topics in Islamic
Historiography«، دراس�ات مرتابط�ة تتناول الزمان 
والزماني�ة يف تواري�خ الع�رب واملس�لمني وغريه�م يف 
مفاهيمه�ا وحقائقه�ا التاريخي�ة، عى نح�و يعالج 
التاري�خ الواقع�ي والخطاب التاريخي معاً، يف س�ياق 
عالقاتهم�ا الفعلي�ة والوهمي�ة بالح�ارض، وذل�ك يف 

الثقافات العربية واألوروبية.
يتألّ�ف العمل م�ن ثمانية فص�ول موّزعة ع�ى أربعة 
أقس�ام. يف القس�م األول، »تصنيف تاريخي«، فصالن؛ 
التأريخي�ة  الرومانس�ية  »مج�ازات  بعن�وان  األّول 
وزمنياتها، الحديثة واإلسالمية«، وفيه يعرض العظمة 
يف ث�الث محط�ات للنظ�رة الجوهري�ة ع�ن التاري�خ: 
الرومانس�ية املحَدث�ة وما بع�د الحداثي�ة، واإلحيائية 

والقومية الثقافية، والرمزية.
وبحس�ب املؤل�ف، إذا كان�ت اإلحيائي�ة )القومي�ة أو 
الدينية(، واألصولية اليهودية أو املسيحية أو اإلسالمية، 
ق�د طرحت فكرة إعادة إحياء املايض، فإن ذلك لم يكن 
ممكن�اً إّل بالس�تناد إىل مفهوم تاريخ�ي يتطابق مع 

الجوهرية التي جرى التعرّض لها يف هذا الكتاب.
ويجمع هذا املفهوم ب�ني نظرة عضوية إىل التاريخ تم 
تداوله�ا يف عرَصي الرومانس�ية وامللكي�ة األوروبية يف 
القرن التاسع عرش من جهة، وفكرة رمزية عن الزمن 
قامت بش�كل طبيع�ي عى التصور العض�وي للتاريخ 
م�ن جهة أخرى. وُيعد هذان األمران، بالنظر إىل نماذج 
املفاهيم األوىل، قديمني، لكن تأويل العضوية وإدخالها 
يف الدراس�ات الجتماعي�ة، وضمه�ا إىل الرمزي�ة، هو 

إنجاز حديث تحديداً.
ويف الفصل الثاني، »اإلسالم وتاريخ الحضارات«، يرى 
املؤلّف أّن القليل من األعمال املنهجية والتفصيلية أُنجز 
عن الستمراريات والنقطاعات بني اإلسالم والعصور 
القديم�ة املتأخ�رة، علم�اً أن املادة آخذة يف اس�تجماع 
قواها وقد قاربت بلوغ حجم كبري جّداً، وأنه ثمة أعمال 
ممتازة تدور حول التنظيم املادي واملؤسساتي والديني 
والقتص�ادي، وتق�وم عى دراس�ة متأني�ة للمصادر 
األدبية يف اللغات ذات الصلة، من دون نسيان الدراسات 
املتعلق�ة بالنقوش واملس�كوكات والفخاريات. وهناك 

أعمال أكثر تفصياًل يف القتصاد وتاريخ الفن 
والعمران والتاريخ الثقايف والتمثيالت الدينية 
والتمثيالت السياسية، وليس تركيبها وجمع 

بعضها إىل بعض سوى مسألة وقت.
يف القس�م الثاني، »الزمن الرمزي والتنميط 
والستحواذ عى املايض«، فصالن. يف الفصل 
الثال�ث، »الخطاب املُلَتِهم للزمن: دراس�ة يف 
الس�تيالء الكهنوتي - الرشع�ي عى العالم 
يف ال�رتاث اإلس�المي«، يرى املؤل�ف أن علم 
أص�ول الفقه كان وس�يلًة اس�تطاعت من 
خالله�ا املؤسس�ة الكهنوتي�ة - الرشعية 
أن تجع�ل العال�م يفق�د توازن�ه الزمان�ي 
واملكان�ي ليص�ري إس�المّياً خالص�اً: »إنه 
التش�كيل الخطابي الذي يمكننا من قراءة 
اإلنس�انية،  للعالقات  الحاكمة  املؤسس�ة 
وم�ن اعتبارها البصم�ة الدامغة الخاصة 
بالنظرة الكهنوتية - الرشعية التي سعت 
إىل الستحواذ الكيل عى العالم. إّل أن هذه 
العملي�ة لم تصل بأي نحٍو من األنحاء إىل 
انغالق تام، وذلك لس�بب واحد: إن العالم 
لم يكن قط كامالً، وقد جرت العادة عى 
النظر إىل الكثري من املمارسات والتقاليد 
الرشعي�ة الت�ي قبلتها تلك املؤسس�ة - 
العلماء أو الكهنوت اإلسالمي - عى أنها 

خارجة عى النطاق الرشعي«.
ويف الفصل الرابع، »النصوص اإلسالمية 
القديم�ة  العص�ور  من�ذ  التأسيس�ية 
املتأخ�رة وص�ولً إىل ع�رص الحداثة«، 
فق�د ه�دف املؤلّف، من خ�الل اإلحالة 
عى النصوص اإلس�المية التأسيس�ية 
يف العصور القديمة املتأخرة والعصور 
الوس�طى، إىل تأكيد الس�مة الخاصة 
للمنظور الذي يلقي من خالله الضوء 
ع�ى الق�رآن والنصوص التأسيس�ية 

املكملة؛ فه�و »منظور تاريخي بالدرجة األوىل غري آبٍه 
بالبيانات األسطورية التي يصادفها املرء يف أثناء عمله 
ع�ى تواريخ ذات أحداث وأزمن�ة مهمة؛ إذ ُينظر عادة 
إىل األح�داث التاريخية كأنها ولدت عريقة وكاملة منذ 

البداية«.
يف القس�م الثال�ث، »تاري�خ املس�تقبل«، فص�الن. ويف 
الفص�ل الخام�س، »القي�اس اإلله�ي للوق�ت والزمن 
املتبدد«، يجد املؤلف أن التالحم عى صعيد النتقال بني 
العالمات املاضية والعالمات املستقبلية، تحديًدا، ينشأ 
من انفكاك انفصايل للواقع الدنيوي عن التغري الجذري 

لس�جل 
الدهر؛ ف�� »بينم�ا ترتابط 

األح�داث التاريخي�ة الغابرة واملس�تقبلية مع بعضها 
بعض�اً من خ�الل حركة تنتق�ل بموجبها م�ن واقعة 
إىل أخرى، يق�وم املنظور األخروي التأميل والس�كيني 
ع�ى دمج هذه الحركة واف�رتاض بديٍل منها يتمثل يف 
انتقال منتَزع من الوسط الذي تأخذ فيه هذه الحركة 

مجراها«.
وبحسب املؤلف، تشكل أحداث املايض واملستقبل بذلك 
ترتيب�اً رمزّي�اً للعنارص الت�ي تنتظر تمامه�ا، وتكون 
نس�بة املس�تقبل إىل الح�ارض متماثلة مع نس�بته إىل 

األج�زاء  اس�تكمال  وه�ي  امل�ايض، 
الروري�ة الت�ي تكون العالق�ة يف ما 
بينها عالقة تخطيطية تتحدد بموجب 
عالق�ة  ل  مواقعه�ا،  يح�دد  مخط�ط 

حركية انتقالية.
يف الفصل الس�ادس، »بالغيات الخطاب 
الحيس: دراسة يف الرسديات الفردوسية 
اإلس�المية«، يقول املؤل�ف إن الكتابات 
النه�ي  كان�ت خالي�ة م�ن  اإلس�المية 
أن ج�اء  إىل  الجنس�ية،  املمارس�ة  ع�ن 
الوق�ت الذي واجه فيه املس�لمون التأثري 
هران�ي األوروب�ي يف الق�رن التاس�ع  الطُّ
عرش، وحينئ�ٍذ لج�أوا إىل تراثه األخالقي 
التهام�ات  م�ع  جداله�م  يف  واملناقب�ي 
الت�ي ُوجه�ت إىل اإلباحي�ة والش�هوانية 

املفرتضَتني يف اإلسالم.
ويقول املؤلّف إن هذا ما تظهره املحاولت 
الفاش�لة األخ�رية الت�ي ق�ام به�ا األزهر 
ملنع انتش�ار كتاب وضعه مفكر إس�المي 
م�رصي ه�و محمد جالل كش�ك، بس�بب 
إضاءته عى الثنائية الجنس�ية املوعودة يف 
الجنة. كما تش�مل تلك املح�اولت محاولًة 
س�ابقة ملحمد رش�يد رضا متمثل�ة بتأويل 
وجود الح�ور العني يف الف�ردوس عى أنهن 
زوج�ات الرجل ع�ى األرض ليس إل، وهذه 
مسألة تخالف بحس�ب رأيه َحرفية التقاليد 

اإلسالمية وروحيتها.
يف القسم الرابع، »ارتباكات اإللهام التاريخي: 
مآزق تاريخ املؤرخني ومنظوراته«، فصالن. 
يف الفصل السابع، »الفكر السيايس اإلسالمي: 
التأري�خ املع�ارص وإط�ار التاري�خ«، يتناول 
املؤل�ف املوضوعات الزمني�ة املتكررة لألصول 
الفريدة وتعاقب�ات الصعود والنحطاط. ومن 
خ�الل وجه�ة نظره، ثم�ة افرتاض�ات تتعلق 
بالتحقيب الزمني والتقس�يمات املوضوعاتية 
والتص�ورات املفهومي�ة، وأخرى ترتب�ط بموضوعات 
بالغة األهمية يف الفكر اإلس�المي السيايس، وقد بقيت 
كله�ا عى حاله�ا، إىل حد بعيد، ولم تس�تِجب للقاعدة 
اإلمبرييقية التي ُعّززت، و«يبدو أن هذا األمر مس�تَمد 
م�ن اس�تعارات أحادي�ة املعايري وع�ادات وافرتاضات 
تأريخية مسبقة تشكل إىل زماننا هذا الطاقة الداخلية 
ملؤسس�ة الدراس�ات اإلس�المية يف الجامعات الغربية، 
كم�ا أن�ه، إضاف�ة إىل ذل�ك، ُمس�َتقى م�ن افرتاضات 

واعتقادات شعبية«.

إضافًة إىل ذلك، يتناول املؤلف املش�رتكات املوضوعاتية 
وأُط�ر التاري�خ متكلم�اً ع�ى الع�رب ذوي النزع�ات 
املس�اواتية واإلمراطوري�ات اإلس�المية، وعى حكام 
كهنوتيني مس�تقلني بس�لطتهم، وعى رغبات بسيادة 

القانون.
يف الفصل الثامن واألخ�ري، »املَلَكية التوحيدية«، يقول 
املؤلّ�ف إن امللكية القدس�ية مرتبطة بس�مة تاريخية 
متغ�رية كانت مركزي�ة يف الحياة السياس�ية والدينية 
لألنظم�ة الحاكم�ة يف الفرتة الس�ابقة للتحولت التي 
ب�دأت تفرض نفس�ها مع القرن الس�ابع ع�رش. إنها 
شكل بدئي يرتبط فيه الحاكم باإلله بطرائق ودرجات 
مختلف�ة من التحديد واملح�اكاة، ف� »يف أحد طريف هذا 
الطيف املتنوع من العالقات املحتملة، ُيعر عن الهوية 
الكامل�ة الت�ي يج�ري فهمه�ا أنطولوجي�اً، من خالل 
أفكار التجيل والظهور والحدي�ث عن تجاوز الحقيقة 

الجوهرية أو التحاد والتشارك فيها.
ويف الط�رف اآلخ�ر، يعر ع�ن هذه العالق�ة من خالل 
ترتيبات قائمة عى املحاكاة والتقليد متضمنة يف صور 
الرس�الة والنب�وة والكهن�وت، أو من خ�الل املجازات 
الغامضة وامللتبسة املستخدمة يف هذه التمثيالت، من 
قبيل ظ�ل الله عى األرض، وهي باملناس�بة اس�تعارة 
بالغية تع�ود إىل زمن األش�وريني، وأصبحت يف ما بعد 
ذات دللة بالغة األهمية يف الخطابات اإلس�المية حول 

مسألة املُلك والحكم«.
ُيذَك�ر أن عزيز العظمة كاتب وباحث س�وري، حاصل 
عى ش�هادة الدكتوراه يف الدراس�ات الرشقية )العلوم 
اإلس�المية( من »جامعة أكسفورد«. دّرس يف عدد من 
الجامع�ات العربي�ة واألمريكية والريطانية، وش�غل 
عضوية عدد من اللجان الجامعية وهيئات تحرير عدد 
م�ن املجالت األكاديمية. من مؤلفات�ه: »الفكر العربي 
واملجتمع�ات اإلس�المية« )1986(، و«اب�ن خلدون يف 
البح�ث األكاديمي الحديث« )1990(، و«العلمانية من 
منظور مختلف« )2008(، و«ظهور اإلس�الم يف أواخر 

العصور القديمة: الله وشعبه« )2014(.
أّما املرتجم عيل الرضا خليل رزق، فحصل عى ش�هادة 
العربّي�ة وآدابه�ا )2014( م�ن  اللغ�ة  املاجس�تري يف 
»الجامع�ة األمريكية« يف ب�ريوت، ودرَّس اللغة العربية 
لغري الناطق�ني بها يف بريوت وهولن�دا وأملانيا، إضافة 
إىل مس�اقات أخرى يف الفكر اإلسالمّي واألدب العربّي. 
عمل مساعداً بحثّياً يف عدٍد من املشاريع الدراسية عن 
الرتبية والتعليم عند املس�لمني. يهت�ّم، عموًما، بتطّور 
الف�رق اإلس�المّية، فقه�اً وعقيدًة، وبدراس�ة التاريخ 
الفكري والجتماعّي يف الحضارة اإلسالمية، خصوصاً 

يف الفرتة الكالسيكية.
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القرش األبيض واليوم األسود
           د. سعد العبيدي

يقول املثل الشعبي )القرش األبيض 
ينفع يف اليوم األس�ود(. مثل قيل إنه 
مرصي األصل، ينترش قوله أو معناه 
يف عم�وم املجتمع�ات العربية، وهو 
مث�ل يحاك�ي واقع عيش االنس�ان، 
أو يع�ر عن حاجت�ه اىل التعامل مع 
املال بطريق�ة التوفري تحس�باً أليام 
قد تأتي صعبة، ويبدو أن قائيل املثل 
األوائ�ل يعرفون جي�داً أن الفرد بحد 

ذاته واملجتمع يمكن أن يواجها أياماً 
صعب�ة، وأن أي ف�رد أو أي�ة دولة يف 
هذا العالم الواس�ع ليس�ا بمنأى عن 
األيام الصعبة. وه�ا قد جاءت األيام 
الصعبة عىل عالم اليوم بأغنيائه مثل 
أمريكا وبريطانيا واليابان ومن سار 
ع�ىل خطاهم، وفقرائه غالبية الدول 
العربية واإلسالمية ومن جاورهم، ملا 
وجدوا أو وجدت هذه الدول جميعها 
أنه�ا بمواجه�ة أزمت�ني متالزمتني؛ 
جائحة الكورون�ا، والهبوط الرسيع 

أعم�ال  النف�ط، فتوقف�ت  ألس�عار 
وأغلق�ت مصان�ع، وأقفلت مطارات 
ومن�ع التجوال، ووجد ماليني العمال 
واملنتجني وأصح�اب املهن خصوصا 
أنه�م عاطلون عن العم�ل، ووجدت 
رشكات عمالق�ة أن بضائعه�ا بائرة 
أو أنها تكدس�ت عىل أرصفتها، إذ ال 
قدرة لديها عىل التخزين، حتى باتت 
تدفع م�االً م�ن عندها ملن يش�ري 
منه�ا، وهكذا امت�د تدح�رج التأزم 
متوالي�اً م�ن أع�ىل الجبل اىل أس�فل 

ال�وادي وبرسع�ة تحس�ب عالي�ة، 
وبتدحرجه أصبحت الحاجة اىل املال 
)القرش األبيض( هي أس�اس البقاء 
وتسيري أمور الدولة وتأمني حاجات 
املجتمع لف�رة محددة ط�ال أمدها 
ألش�هر ثالث�ة، وق�د ترتف�ع ح�دود 

الديمومة ألشهر أخرى. 
أو األزم�ة  وهن�ا يف ه�ذه الحاج�ة 
اخترت فاعلية األنظمة والسياسات 
وق�درة ال�دول، ع�ىل م�د أنظمته�ا 
وشعوبها بمستلزمات العيش، فرأينا 

كث�ريا منه�ا اس�تمرت متماس�كة، 
وم�دت مواطنيه�ا بحاجته�م م�ن 
امل�ال بالح�دود الدنيا الت�ي يكونون 
فيها قادرين ع�ىل العيش بعد توقف 
عوائده�م م�ن امل�ال راتب�اً أو ربحاً 
ذل�ك،  أو غ�ري  أو صناعي�اً  تجاري�اً 
ورأينا ض�خ مليارات ال�دوالرات من 
دع�م  كتخصيص�ات  ال�دول  ه�ذه 
ورعاي�ة لتجاوز األزم�ة، وقد قاربت 
ع�ىل تجاوزه�ا باحتم�االت عالي�ة، 
وبالح�دود التي يش�عر فيها املواطن 

بالرضا عن عيش�ه بح�دود مقبولة، 
وهي الغاية األساس�ية له�ا يف إدارة 

الدولة واملجتمع. 
كل هذا حصل ويحصل ألنها تحسبت 
جي�داً يف عملي�ات انفاقه�ا الق�رش 
األبيض، وأبقت منه احتياطاً مناسباً 
ألزم�ات قد تواجه فيها يوماً أس�ود. 
اال نح�ن يف الع�راق الحدي�ث، فف�ي 
األيام األوىل التي حصلت فيها األزمة 
بتنا نقرأ ونسمع عن مشكلة سيولة 
نقدية يف البالد، وبتنا نتلمس حصولها 

فع�اًل عىل املس�توى الع�ام، تأخر يف 
رصف رواتب املوظفني والس�عي اىل 
انقاصها وإلغاء املخصصات وغريها 
من إجراءات مالية اس�تهدفت عيش 
املواطن ورضاه عن عيش�ه، لس�بب 
ايل  الح�ال  بطبيع�ة  يع�ود  واض�ح 
السياس�ات املالية الخطأ ايل س�ارت 
عليها حكومات العراق املتعاقبة منذ 
س�تة عقود، إذ لم تتحس�ب طوالها 
يف التعام�ل مع املال العائ�د اىل اليوم 

األسود.

اجلائحة.. قصص النجاح 
و»القوة الناعمة«

           ند تيمكو 

لطاملا كانت »القوة الناعمة« جزءاً من صندوق األدوات الدبلوماسية 
يف الش�ؤون الدولية؛ غري أن كوفي�د- 19 أخذ يعطيها معنى جديداً، 
األمر الذي قد يساعد عىل تفسري ملاذا نجحت بعض البلدان يف احتواء 
الوب�اء، بينما تجد بلدان أخرى صعوبة كبرية يف ذلك. كما يمكن أن 
يوّفر دليالً مهماً السترشاف كيف تتعامل بلدان مختلفة، أو مناطق 
داخلها، مع الوباء، وس�ط عمليات إعادة فتح البلدان الجارية اآلن، 

وخاصة يف حال تعرضت ملوجات أخرى من حاالت كوفيد- 19.
التعريف القديم للقوة الناعمة هو: املس�اعدات الخارجية، والتبادل 
الثقايف، وبرامج التواصل التي تس�تخدمها الحكومات ليس إلظهار 
الق�وة الخ�ام، وإنما قوة األف�كار وإعطاء الق�دوة. ولكن يف عرص 
كوفي�د- 19، أصبح�ت تصف قوة ليس�ت لدى الحكوم�ات، وإنما 
لدى الش�عوب التي تحكمها تلك الحكومات. وهي تقوم عىل الفهم 
املتب�ادل والثقة املتبادلة، وش�عور مش�رك باملس�ؤولية، وااللتزام 

والفخر الوطنيني. إنها النسيج الذي يربط املجتمع بعضه ببعض.
غري أنه وس�ط املواجهات العنيفة التي اندلع�ت يف الواليات املتحدة 

خالل األيام األخرية، تعرضت هذه القوة لضغط شديد.
وعالوة عىل ذلك، فإنها تثبت أنها وسيلة أساسية يف التحدي املتواصل 
ال�ذي يطرح�ه الوباء، يف وقت تس�عى فيه الدول ح�ول العالم وراء 
قب�ول الجمهور للقيود الصارمة عىل النش�اط االقتصادي وجوانب 

أخرى من الحياة اليومية، قصد املساعدة عىل احتواء الفريوس.
لق�د ألقت ضوءاً كاش�فاً ع�ىل جهود بعض البل�دان للحد من أعداد 
ضحايا كوفيد-19؛ ولكنها أبرزت أيضاً النجاح يف أماكن أخرى مثل 
تايوان، ونيوزيالندا، وهونج كون�ج خاصة؛ أو بلدان جنوب أوروبا 
مثل اليونان والرتغال؛ أو مناطق معينة من دول ترضرت كثرياً من 

الوباء، مثل والية واشنطن يف الواليات املتحدة.
إنها ليست التفسري الوحيد لقصص النجاح. فالخطوات العملية من 
قبيل الرد املبكر، والرسائل الواضحة، وإجراء الفحوصات وعمليات 
التعق�ب، كان�ت بالغة األهمية. غري أن هناك نس�قاً قوي�اً ومقنعاً 
ل�»القوة الناعمة« يف بعض األماكن، حيث يتم حالياً تس�جيل تقدم 
يف املعرك�ة ضد كوفي�د-19، عىل األق�ل حتى اآلن؛ وه�ذا أمر الفت 
وخاصة أن الوباء جاء يف وقت أضحت فيه الحياة السياسية يف كثري 

من البلدان مشحونة ومتقلبة.
تاي�وان، التي تبع�د ب�128 كيلوم�راً فقط عن الص�ني، كانت عىل 
الخ�ط األمام�ي عندما بدأ ف�ريوس كورونا يف االنتش�ار من مدينة 
ووهان الصينية أواخر العام املايض. ورغم أنها عىل خالف س�يايس 
م�ع بكني، التي تعهدت ب�»إع�ادة توحيدها« مع الر الرئييس، فإن 
الجزيرة تس�تقبل قرابة 3 ماليني زائر صيني س�نوياً. كما أن أكثر 
من مليون تايواني يعيش�ون يف الص�ني أو يعملون فيها. ومع ذلك، 
س�جلت الجزيرة أقل م�ن 500 حالة إصابة حت�ى اآلن، مع ثماني 

حاالت وفاة فقط.
وع�ىل غرار بلدان أخ�رى تمكنت من الحد من انتش�ار كوفيد-19، 

فإن تدابري الصحة العامة
والسياس�ة العامة الفعالة كانت أساسية. ولكن كذلك الحال أيضاً 
بالنس�بة ملكون »القوة الناعم�ة«، أي: تقبل الجمه�ور، إضافة إىل 

املشاركة والدعم النشطني يف الحرص عىل نجاح االسراتيجية.
يف أماك�ن أخرى، ربم�ا كانت الرس�الة أقل وضوح�اً؛ ولكن الروح 
التعاونية لم تكن أقل أهمية. ففي نيوزيلندا، أش�يد برئيسة الوزراء 
جاسيندا آردرن ألنها وّفرت التوجيه والوضوح والتعاطف يف إغالق 
البالد قبل أن يبدأ كوفيد-19 يف االنتشار. ويف اليونان والرتغال، تألق 
أيضاً وزراء ومسؤولو الصحة العامة. ولكن تقبل الجمهور للتدابري 
املعل�ن عنها يف كل البل�دان الثالث كان مهماً للغاي�ة. كما كان ثمة 
ش�عور وطني بالفخر بس�بب النجاح - حت�ى اآلن - يف اإلبقاء عىل 

أعداد حاالت اإلصابة أقل مما هو عليه الحال يف البلدان املجاورة.
وإذا كان�ت الحكومة الفيدرالية يف الواليات املتحدة قد تركت معظم 
مس�ؤولية الرد عىل الوب�اء للحكومات املحلية، ف�إن الحد من عدد 
الضحاي�ا اعتمد أيضاً عىل دعم املجتمع ومش�اركته يف واليات مثل 

واشنطن، حيث حدث أول تفٍش مهم لحاالت اإلصابة.
ويف نيويورك أيضاً – ورغ�م أن الوباء تفىش قبل اإلعالن عن القيود 
الرئيسية – اعتمدت فعالية اإلغالق عىل شعور مشرك ب�»نيويورك 

قوية«.
غري أن املثال األكثر دراماتيكية هو هونج كونج. فأكثر من تايوان، 
كان م�ن املتوق�ع أن تعاني هون�ج كونج من الوباء كث�رياً – ليس 
فقط بس�بب حجم حرك�ة النقل مع الصني يف ال�ر الرئييس، ولكن 
ألن س�كانها ال�7 ماليني يعيش�ون يف منطقة ذات كثافة س�كانية 
عالي�ة مثلما هو الح�ال يف مدين�ة نيويورك. ومع ذلك، لم تس�جل 
هونج كونج، حتى اآلن، س�وى نحو ألف حالة إصابة بكوفيد-19، 

وأربع حاالت وفاة فقط.
وه�ذا ع�ىل الرغم من رد ضعيف م�ن قبل حكومة املدين�ة، التي لم 
تك�ن تمل�ك أي اس�راتيجية منس�قة للتعاطي مع نق�ص معدات 
الحماي�ة، مثالً، وأثنت الن�اس عن ارتداء الكمام�ات يف مرحلة من 
املراحل. الخلفية السياس�ية كانت أش�هراً عديدة من االحتجاجات 
العام�ة عىل الحكوم�ة املوالية لبك�ني قبل الوباء. ولك�ن ذلك قّوى 
ال�رد أيضاً. فس�واء تعلق األمر بتوف�ري معدات الحماي�ة، أو ارتداء 
الكمامات بش�كل عام تقريباً، أو تعقب الحاالت، أو حتى مساعدة 
نزالء الفنادق التي تس�تقبل املهاجرين، فإن الناس هم من تحملوا 
املس�ؤولية يف مواجه�ة الوب�اء، حي�ث تحركوا من خ�الل اإلنرنت 

والشبكات االجتماعية التي أنشئت خالل شهور من االحتجاج.
ينرش برتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور

إعادة تعريف األمن القومي لعالـم ما بعد اجلائحة

املهامت الصعبة

           آن ماري سلوتر 

ق�ى العالم األعوام الثالثني األخ�رية محاوال إعادة 
تعري�ف مفهوم »األمن القومي« بطرق من ش�أنها 
مس�اعدة ال�دول القومي�ة يف االس�تعداد ملواجه�ة 
ومعالجة نطاق أكر من التهديدات املحدقة بوجودنا 
ورفاهيتنا، لكن بدال م�ن ذلك، وجدنا األمن القومي 
يق�ارن وُيرب�ط »باألم�ن اإلنس�اني«، يف محاول�ة 
متجددة لركيز املال والجهد عىل املخاطر التي تهدد 

البرشية مثل قدر تهديدها للسيادة القومية.
لك�ن تل�ك الجهود فش�لت فش�ال ذريع�ا، وقد حان 
الوقت لنحاول تجربة نهج جديد، فبدال من توس�يع 
تعريفن�ا لألمن القومي، ينبغي الرشوع يف تضييقه، 
بمعنى تمييز األمن القومي من األمن العاملي ووضع 
األمن العسكري يف مكانه املناسب بجانب األولويات 
األخ�رى الكثرية الب�ارزة التي لها القدر نفس�ه من 

األهمية.
بداية يجب علينا طرح أربعة أسئلة أساسية: من أو 
ماذا يس�توجب الحماية؟ وما التهديد أو التهديدات 
الواج�ب حمايته�م منه�ا؟ وم�ن املن�وط بتقدي�م 

الحماية؟ وكيف ُتوفر هذه الحماية؟
يتعلق األمن القومي بشكله التقليدي بحماية الدول 
القومية من العدوان العس�كري، ويعني هذا تحديدا 
منع أو صد »التهديد باستخدام القوة أو استخدامها 
ضد سالمة أرايض أي دولة أو استقاللها السيايس«، 
وفق�ا ملا تنص عليه الفقرة الرابعة من املادة الثانية 

من ميثاق األمم املتحدة.
غ�ري أن الدول القومية تواج�ه اآلن تهديدات أخرى، 
)الس�يرانية(  اإللكروني�ة  الهجم�ات  فيه�ا  بم�ا 
واإلرهاب، رغم أن مثل تلك الهجمات ترعاها بشكل 
ع�ام دولة ض�د أخرى، أو تهدد س�المة أرايض دولة 
بعينها أو اس�تقاللها الس�يايس، ومن ثم ترقى تلك 
التهدي�دات فعال إىل أن تك�ون مجموعات فرعية من 
األمن العس�كري. ع�ىل الجانب اآلخر، يش�كل تغري 
املن�اخ تهدي�دا وجوديا ل�دول جزرية كث�رية نتيجة 

الرتفاع مس�تويات البحار، كما أن�ه ُيعرض البلدان 
القاحلة للخطر فعال بما يسببه هذا التغري من زيادة 

التصحر وندرة املياه.
فضال عن ذل�ك، نجد أنه رغم أن الدول القومية كان 
له�ا الغلبة يف تحديد هيئة عالم ع�ام 1945 بصورة 
كامل�ة تقريب�ا، هن�اك تهدي�دات تتخط�ى الحدود 
القومية، تستوجب أن يركز عليها أيضا خراء األمن 
يف عرصن�ا هذا، فبخالف العدوان العس�كري، توجد 
ظواه�ر ال ته�دد بال�رضورة االس�تقالل الس�يايس 
لدول�ة بعينه�ا أو س�المة أراضيها، لكنه�ا ُتعرض 
بالتأكيد أمان ورفاهية ش�عوب العالم للخطر، ومن 
تل�ك الظواهر: اإلرهاب، واألوبئة، وش�بكات اإلجرام 
العاملي�ة، وحمالت التضليل، والهج�رة غري املنظمة، 

ونقص الطعام واملاء والطاقة.
وال تقت�رص التفرق�ة ب�ني األم�ن القوم�ي واألم�ن 
العاملي عىل جانب املعنى والداللة، بل تمتد إىل جوهر 
الس�ؤال الثالث وه�و: من املنوط بتقدي�م الحماية؟ 
يعتر األم�ن القوم�ي وظيفة الحكوم�ات الوطنية 
ومجموعة صغرية نسبيا من األشخاص املتجانسني 
داخله�ا اعتادت أن يك�ون جل تركيزه�ا عىل األمن 
العس�كري، وقد توسعت تلك املؤسسات يف السنوات 
األخرية لتضع يف حسبانها قضايا كاألمن السيراني 
واألمن الصح�ي واألمن البيئ�ي، وإن ظل اهتمامها 

بمثل تلك القضايا هامشيا.
يف املقاب�ل، يفت�ح التفك�ري يف األم�ن العامل�ي الباب 
أمام مش�اركة مجموعة أكر من األش�خاص، بدءا 
من العمدات واملحافظني املس�ؤولني بش�كل مبارش 
ع�ن أم�ان ورفاهي�ة س�كان والياته�م وأقاليمهم 
ومدنهم. عىل س�بيل املثال، منذ الهجمات اإلرهابية 
التي اس�تهدفت الواليات املتحدة يف 11 سبتمر عام 
2001، ب�ات مس�ؤولو امل�دن والوالي�ات األمريكية 
مش�اركني بصورة نش�طة يف تدابري منع الهجمات 
مخول�ني  وأصبح�وا  له�ا،  والتص�دي  املس�تقبلية 
بالتحدث إىل نظرائهم يف دول العالم، ش�أنهم يف ذلك 

شأن الدبلوماسيني الوطنيني أو مسؤويل الدفاع.

بل إن نطاق األمن العاملي يتس�ع ملدى أوسع من ذلك 
يتجاوز املكلفني الرس�ميني، إذ إن بوس�ع الرؤس�اء 
الخ�ري  وفاع�يل  املدني�ة  واملجموع�ات  التنفيذي�ني 
وأس�اتذة الجامعات ومن نصبوا أنفسهم قادة، عىل 
اختالف أوصافهم، إطالق حمالت للحفاظ عىل أمننا 
جميع�ا، أو االنضمام ملثل تل�ك الجهود، ولقد أفرزت 
أزمة »كوفيد-19« حقا أمثلة كثرية للقيادة الفعالة 

من مصادر أخرى غري الحكومات الوطنية.
م�ن أمثلة ذلك، ع�ىل الرغم من اس�تغالل حكومتي 
الواليات املتحدة األمريكية والصني للجائحة لتصعيد 
التوت�رات بينهم�ا، ش�هدنا تع�اون ع�دد ال ُيحىص 
م�ن الش�بكات الدولية م�ن الباحثني واملؤسس�ات 
والرشكات واألجهزة الحكومية ألجل تطوير عالجات 
ولقاحات لف�ريوس »كوفيد-19« دون اهتمام كبري 

بمسألة الجنسية.
كم�ا أن توس�يع املش�اركة يف جهود األم�ن العاملي 
س�يزيد إذابة الحد الفاصل بني الشؤون »الداخلية« 
و«الدولية« والسياس�ات، فقد اعتادت الدول النظر 
إىل قضايا الصحة والبيئة والطاقة واألمن السيراني 
والعدال�ة الجنائية كش�ؤون داخلي�ة، يف حني اعتر 
خراء السياس�ة الخارجي�ة واألمن مس�ائل الدفاع 
والدبلوماسية والتنمية عوالم منفصلة تماما تتعلق 
بالعالقات ب�ني الدول واملنظم�ات الدولية، لكن هذا 

التمييز سيتالىش تدريجيا مع الوقت.
من جهة أخرى، ستخلق تلك التحوالت فرصا لجلوس 
مجموع�ة أكثر تنوعا من األش�خاص ع�ىل الطاولة 
عند مناقش�ة قضايا األمن العاملي، فرغم محدودية 
وتدرج التغ�ريات يف مجاالت الدف�اع التقليدية، نجد 
زيادة أكر يف عدد النس�اء واألشخاص امللونني الذين 
يش�غلون مناص�ب ب�ارزة يف حكوم�ات امل�دن، ويف 
مج�االت مثل الصحة والحماية البيئية التي تش�مل 

العدالة البيئية.
تتمث�ل القطعة األخرية املتبقية م�ن اللغز يف كيفية 
توف�ري األم�ن العامل�ي، إذ يرك�ز األم�ن العس�كري 
بمفهوم�ه التقليدي ع�ىل االنتص�ار يف نهاية األمر، 

لكن الكثري م�ن التهديدات العاملية تتطلب قدرا أكر 
م�ن املرونة يف املقام األول، بمعنى أن تكون األولوية 
لدع�م القدرة عىل الصم�ود والتحمل أكثر من إحراز 
الن�رص، فحس�بما ترى ش�ارون بريك- املستش�ارة 
الرفيعة املس�توى يف مؤسس�ة نيو أمريكا- يجب أن 
يك�ون الهدف بن�اء األمن يف الداخ�ل أكثر من تدمري 

األعداء يف الخارج.
بالطبع س�تظل لدينا الرغبة يف »االنتصار«، إذا كان 
االنتص�ار يعني هزيمة فريوس معني، أو إبادة خلية 
إرهابي�ة أو ش�بكة معلومات مضلل�ة، لكن طبيعة 
إمكاني�ة  العاملي�ة تعن�ي يف جوهره�ا  التهدي�دات 
تقليصه�ا، دون القض�اء عليه�ا غالب�ا، بالتايل فإن 
تسليح الشعوب بوسائل تمكنهم من تحديد املخاطر 
وتجنبه�ا، وتجاوز الصدمات، والتكيف مع الظروف 

الجديدة يعد اسراتيجية أفضل عىل املدى الطويل.
لقد بلغ عدد األمريكيني الذين قضوا بس�بب جائحة 
»كوفي�د-19« حت�ى اآلن ضعف من مات�وا يف حرب 
فيتن�ام، لكن تركي�ز كثري من الزعم�اء الوطنيني يف 
الواليات املتحدة وغريها يظ�ل منصبا عىل التنافس 
ب�ني القوى الكرى، حي�ث يبدون أق�ل اكراثا بعدد 
الوفي�ات املتنام�ي الناج�م ع�ن الجائح�ة مقارنة 
بانش�غالهم بتش�تيت العام�ة يف الداخ�ل من خالل 
إلق�اء الل�وم واالتهامات ع�ىل الدول األخ�رى، لكن 
دروس ه�ذه األزمة ستتكش�ف بش�كل أك�ر فيما 
يتعل�ق بكيفي�ة تفكرين�ا يف أمننا مس�تقبال وتوفري 
السبل الالزمة لتحقيقه. سينطبق هذا بشكل أخص 
عىل األجيال الش�ابة، حيث ترى ألكس�ندرا ستارك- 
الباحثة الرفيعة املس�توى بمؤسسة نيو أمريكا- أن 
جائح�ة »كوفي�د-19« تماثل هجمات 11 س�بتمر 
بالنس�بة إىل جيلها، فبدال من الرد العسكري املكثف 
املضاد لإلرهاب الذي تبنته الواليات املتحدة يف أعقاب 
تلك الهجمات، تطالب ألكسندرا باسراتيجية جديدة 
ضخمة »تتمحور باألس�اس ح�ول رفاهية البرش« 
بإعادة الركيز عىل صحة الب�رش ورخائهم وإتاحة 

الفرص لهم، وهذا هو األمن الحقيقي يف اعتقادي.

           حسين علي الحمداني 

اكتمل�ت حكوم�ة الكاظم�ي بتصوي�ت الرملان عىل 
مرش�حي ال�وزارات الت�ي ظل�ت ش�اغرة يف الف�رة 
املاضي�ة، مم�ا يمنح الحكوم�ة دفعة قوي�ة لتنفيذ 
الرنام�ج املعلن، الذي من ش�أنه أن يض�ع العملية 
السياس�ية يف حال�ة جدي�دة يس�عى له�ا الش�ارع 

العراقي.
ونج�د أن أب�رز مهام الحكومة تتمث�ل بعدة محاور؛ 
األول هو املحور األمني املتمثل بعودة خاليا اإلرهاب يف 
األسابيع املاضية اىل مناطق عدة من العراق، مما دفع 
القوات األمني�ة بكافة صنوفها للقيام بحمالت دهم 
وتفتيش للقضاء عىل الكثري من األوكار ومستودعات 
األسلحة للمجاميع اإلرهابية يف مناطق دياىل وصالح 
الدي�ن والجزيرة وجنوب كرك�وك، وبإرشاف مبارش 

من قبل القائد العام للقوات املس�لحة. املحور الثاني 
هو املحور االقتص�ادي واألزمة املالي�ة الناجمة عن 
انخفاض أس�عار النفط من جه�ة، ومن جهة ثانية 
جائحة كورونا الت�ي أدت لتعطيل الكثري من املرافق 
االقتصادية، ليس يف العراق فقط بل يف عموم العالم، 
واألزم�ة املالي�ة تتطل�ب حزم�ة إج�راءات تتخذها 
الحكومة االتحادية م�ن أجل تأمني رواتب املوظفني 
واملتقاعدين وشبكة الحماية االجتماعية، ناهيك عن 
متطلبات س�ري دوائ�ر الدولة، ومحاول�ة البحث عن 
موارد إضافية للحكومة، سواء من املنافذ الحدودية 
أو إجراءات أخرى من ش�أنها أن تديم زخم الحياة يف 

هذا البلد.
املح�ور الثالث هو املحور الصح�ي وكيفية مواجهة 
تصاعد ح�االت اإلصابة بفريوس كورون�ا، إذ تعدت 
األرق�ام اليومية للمصابني س�قف أل�ف إصابة، مما 

س�يؤدي بالتأكي�د إىل أن تقوم الحكوم�ة بإجراءات 
أخرى إضافية، س�واء عودة الحظر الكيل أو الجزئي 
م�ن جانب، ومن جان�ب آخر عملية تعف�ري املناطق 
ومطالب�ة املواطنني بتوخ�ي كل االحتياطات الالزمة 
من أجل الس�المة العامة للمجتم�ع، وهو تحد كبري 
يتطل�ب تع�اون املواط�ن م�ع األجه�زة الحكومية، 
س�واء األمني�ة منه�ا أو الصحية. أما املح�ور األكثر 
أهمي�ة فيتمثل بتهيئ�ة األجواء إلج�راء االنتخابات، 
س�واء املبك�رة منه�ا أو يف موعده�ا، وه�ذا يتطلب 
ذل�ك ترشي�ع قان�ون انتخاب�ات جدي�د يت�الءم مع 
متطلبات الش�ارع العراقي، بما يؤمن تمثيال كامال، 
وه�ذا القانون العادل من ش�أنه أن يرتقي بالعملية 
السياس�ية يف البل�د نح�و األفضل، مع األخ�ذ بنظر 
االعتب�ار أن هناك مقرحات كثرية تداولها الش�ارع 
العراق�ي وحتى الرمل�ان عر لجان�ه، تتعلق بقانون 

االنتخاب�ات ومفه�وم الدوائ�ر االنتخابي�ة املتعددة 
الت�ي قد تص�ل إىل نفس عدد مقاع�د الرملان. وهذه 
املهمة ه�ي األصعب لحكوم�ة الكاظمي، خاصة أن 
القوى السياس�ية س�يعارض الكثري منها أي قانون 
من ش�أنه أن يجردها من مكاس�بها التي لم تحصل 
عليها إال عر قوانني انتخابات فصلت عىل مقاس�ات 
القوى الكبرية يف الدورات الس�ابقة والدورة الحالية، 
وهذا األمر بحد ذاته يحتاج ملراجعة بما يؤمن تمثيال 
صحيح�ا يف االنتخاب�ات. ويف م�ا يتعلق به�ذا األمر، 
ينبغ�ي تش�كيل مفوضي�ة انتخابات مس�تقلة جدا 
وبعي�دة عن األح�زاب، من أجل إيج�اد عوامل نجاح 
الديمقراطي�ة يف العراق.مهام كث�رية تنتظر حكومة 
السيد مصطفى الكاظمي، وعلينا جميعا أن نتكاتف 
من أج�ل تحقيق ما يمكن تحقيق�ه يف هذه املرحلة 

املهمة والصعبة.
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امليزان

الثور
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اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحمل، اليوم أنت متفق أخريًا مع 
ذاتك، وهذا يتضح لآلخرين من خالل س�لوكك. 
يف العمل، س�وف يطلب منك الزمالء النصيحة، 
وكذل�ك الح�ال يف حيات�ك الخاص�ة. تأك�د من 
االحتف�اظ بالت�وازن بني األخ�ذ والعطاء حتى 

تتمكن من االستفادة من الصداقات.

عزيزي برج الثور،روح الفريق التي تتمتع بها 
واضحة اليوم ألنك تضع االحتياجات أوالً، وهذا 
ما يالحظه زمالؤك. إذا استمريت هكذا، فسوف 

يعتربونك القوة الدافعة. 

عزيزي ب�رج الجوزاء،هذا الحماس املكتش�ف 
حديًث�ا كان يت�م التعبري عنه يف امل�ايض برتدد. 
أخ�رًيا، يمكنك ترك املايض وراء ظهرك والتطلع 
إىل املس�تقبل. ال تخف م�ن التخلص من كل ما 

يعوقك.

عزي�زي ب�رج الرسطان،حماس�ك يمكن�ك من 
العم�ل بنجاح م�ن خ�الل فريق، كم�ا يمكنك 
ت�رك عالمتك بهدوء إذا قم�ت بإنجاز املهام مع 
اآلخري�ن. لك�ن تذك�ر أن نج�اح املجموعة هو 

األهم وليس األنا الخاصة بك.

عزيزي برج األس�د، أنت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفس�ك وتظهر س�الًما داخلًي�ا واضًحا، 
كم�ا أنك مفعًما بالحيوي�ة والحماس، ونتيجة 
لهدوئ�ك الخارج�ي، يش�عر جميع م�ن حولك 

بالراحة يف وجودك.

عزيزي برج الع�ذراء،يف املجمل، أنت تمر بفرتة 
اس�تقرار، وبإمكانك اآلن البدء يف أعمالك بذهن 
ص�ايف وصح�ة جي�دة. يف نفس الوقت، س�وف 
تس�تمتع بيوم حيوي، لكن يجب التفكري يف أن 

األشياء لن تظل هكذا سهلة بال نهاية.

عزي�زي برج امليزان، أنت تحمل حمالً ثقيالً من 
املشكالت؛ ابدأ بتخفيف األثقال عن كاهلك، وإال 
فس�وف تس�تمر املصاعب يف الزيادة. يجب أن 
تصل إىل اس�رتاتيجية يف التعامل مع التحديات 
املهني�ة والخاص�ة ب�دون إضاع�ة الكث�ري من 

الطاقة يف نفس الوقت.

عزيزي برج العقرب،كل الش�واهد تش�ري إىل أن 
املرشوع الخاص بك ليس عىل وشك السري قدًما 
يف الوق�ت القري�ب. سيس�توجب علي�ك قريًبا، 
مواجهة عدد من العقبات واإلخفاقات أكثر من 

ذي قبل، ولن تحرز أي تقدم.

ُتنب�أ باق�رتاب وقوع  عزي�زي ب�رج القوس،ي�
مش�اكل غ�ري متوقع�ة وتحفي�زك ع�ىل حلها 
أصعب م�ن املعتاد، فال تيأس وأعثر عىل بدائل. 
تس�اءل أيًضا إىل أي درجة س�تأثر تلك املشاكل 

سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج الجدي،  عىل الصعيَدين الجسماني 
والعقالني، أنت تش�عر بأن�ك صحة جيدة وأنك 
متف�ق مع ذات�ك. أنت تس�تمتع باألم�ور التي 
تقوم بها وتريد اقتس�ام هذه التجارب مع من 

هم قريبون منك. 

عزيزي برج الدلو،تتزايد املشاكل التي تصادفها 
يف مسارك، ولذلك احرص عىل عدم نفاذ مواردك 
البدنية والنفس�ية. تأَن يف تحديد املشاكل التي 
تمثل حًقا إعاقة يف مس�ارك وتس�تحق التفكري 

فيها وتكريس طاقتك يف مواجهتها.

عزي�زي برج الحوت،لقد وصلت إىل حائط س�د 
يف الوق�ت الحايل، ويبدو أن ال يشء يحرز تقدًما 
وأنت عىل وش�ك االستس�الم. اعت�رب مثل هذه 
األوقات اختباًرا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك 

قريًبا أهمية امليض قدًما يف خططك.

العذراء

احلوت

عرشات األطفال يصابون بمتالزمة مرضية نادرة
أصي�ب ع�رشات األطف�ال يف بريطانيا 
والواليات املتحدة بمرض إلتهابي نادر 
له عالقة بفريوس كورونا.ويسبب هذا 

امل�رض مضاعفات خط�رية يف عدد 
قليل من األطف�ال، يحتاج بعضهم 

جراءها الخضوع للعناية املركزة.
وق�د أصي�ب نح�و مئة طف�ل بهذا 
املرض إىل اآلن يف بريطانيا، وتش�ري 
دراسات إىل أن نفس املرض قد أصاب 
أطفاال يف عدد م�ن الدول األوروبية 
األخرى.ومن املرجح أن سبب نشوء 
هذا امل�رض هو رد مناع�ي متأخر 

لإلصابة بفريوس كورونا، وهو يش�به 
مرض »كاواساكي« إىل حد بعيد.

وكان األطب�اء الذين يعمل�ون يف نظام 

ق�د  بريطاني�ا  يف  الصح�ي  التأم�ني 
أحيط�وا علما يف ش�هر أبريل برضورة 
أخذ الحيط�ة واإلنتباه إلمكانية وقوع 
ح�االت نادرة – ولكنها خطرية – يف 
األطفال.ج�اء ذلك التحذي�ر بعد أن 
مرض 8 أطفال يف لندن، منهم طفل 
يف ال�� 14 ت�ويف الحقا.وأظه�ر كل 
األطفال املصابني أعراضا متشابهة 
عندما أدخلوا إىل مستشفى إيفيلينا 
لن�دن لألطفال، منه�ا ارتفاع درجة 
العينني  الح�رارة وطفح وإحم�رار 
وانتفاخات وألم يشمل شتى أرجاء 

األطف�ال  معظ�م  يع�ان  الجس�م.ولم 
الذين أدخلوا املستش�فى من مش�اكل 
جدية يف الرئتني أو مش�اكل تنفس�ية، 
رغم أن س�بعة منهم أخضعوا للتنفس 
اإلصطناع�ي للتغل�ب عىل أي مش�اكل 
محتملة يف الجه�از الدوري والتنفيس.

بأن�ه  امل�رض  ه�ذا  األطب�اء  ويص�ف 
»ظاه�رة جديدة« تش�به إىل ح�د بعيد 
متالزم�ة الصدم�ة املرتبط�ة بم�رض 
كاواس�اكي، وهي حالة ن�ادرة تصيب 
األطفال دون س�ن الخامس�ة بش�كل 

رئييس.

جوجل تطلق ميزة مهمة لتنظيم تبويبات كروم
أعلن�ت رشكة جوجل الي�وم األربعاء 
ل عىل  عن إط�الق ميزة جديدة ُتس�هِّ
مس�تخدمي متصفح ك�روم تنظيم 
التبويب�ات الت�ي ُتفت�ح مًعا، س�واء 
كانت كث�رية أو قليلة.وقالت عمالقة 
إن  تدوين�ة:  يف  األمريكي�ة  التقني�ة 
املس�ماة )مجموعات  الجديدة  امليزة 
التبويبات( Tab Groups متاحة اآلن 
يف النس�خة التجريبية م�ن املتصفح 
Chrome Beta.وأضاف�ت جوجل أنه 
يمك�ن تجميع التبويبات املتش�ابهة 
من خالل النقر بزر الفأرة األيمن بني 
التبويب�ات الختيار )أض�ف التبويب 
 ،Add Tab to Group )إىل مجموع�ة
ث�م اختي�ار اس�م للمجموع�ة ولون 
ممي�ز لها، ث�م إضاف�ة التبويبات إىل 
املجموع�ات من خالل الخي�ار ذاته، 

املجموع�ات  أس�ماء  تظه�ر  حي�ث 
املتاحة.وذك�رت الرشك�ة أنها كانت 
تخترب مي�زة )مجموعات التبويبات( 
من�ذ أش�هر، وقالت: إنه�ا وجدت أن 
املستخدمني يفضلون تجميع  بعض 
التبويب�ات حس�ب املوض�وع، مثل: 
العم�ل، أو التس�وق، أو غ�ري ذل�ك.
وبالنظ�ر إىل أن أس�ماء مجموع�ات 
التبويب�ات تظه�ر منفصلة، فإن كل 
تبويب ُيس�حب إىل يمينها س�ُيضاف 
إليه�ا، وبذل�ك يمكن للمس�تخدمني 
االس�تفادة من امليزة أثناء العمل، ثم 
سحب املشاريع املنتهية إىل التبويبات 
التي أُنهي العمل عليها.وألن استقرار 
ك�روم وأداءه مهمان لجوجل، قالت 
الرشكة: إنها س�تطلق امليزة الجديدة 

خالل النسخ القادمة من املتصفح.

بكاء األطفال وحركاهتم.. ماذا خيربك؟
ومطالبه�م  احتياجاته�م  لألطف�ال 
الخاصة، ولديهم كذلك طريقته الخاصة 
محيطه�م  م�ع  للتواص�ل  والفري�دة 
الخارجي.وبحس�ب مجلة بونته األملانية 
الت�ي س�لطت الضوء عىل ه�ذا املوضوع 
الهام فليس من الس�هل دائًما عىل األهل 
فهم لغة أطفالهم، لذلك يتساءل الجميع 
ب�ني الحني واآلخ�ر: ماذا يري�د طفيل أن 

يقول يل؟
كيف يتواصل األطفال؟

يمك�ن لألطفال التعبري عن أنفس�هم منذ 
ال�والدة، ولك�ن ليس من خ�الل الكلمات، 
بل من خالل تعبريات الوجه ولغة الجس�د 
واألص�وات واإليم�اءات، وأحيان�ا يصب�ح 

الرصاخ هو س�يد املوق�ف. بالطبع يعرف 
اآلباء أطفالهم بشكل أفضل.فهم يحاولون 
من�ذ والدة طفلهم فهم ما تعنيه األصوات 
الفردية واإليم�اءات الخاصة به. ومراقبة 
س�لوك الطفال ورص�د انفعاالته الراضية 

أو الغاضب�ة ه�ي بداي�ة الطري�ق لفهم 
احتياجاته حسب الخرباء.وبحسب املجلة 
األملانية، ال يعرب األطفال عن أنفسهم من 
أجل ترجمة شعورهم بالجوع أو النعاس 
فحس�ب، بل عند حاجتهم أيضا للتعبري 
ع�ن رغبتهم يف بق�اء أحد أف�راد العائلة 
إىل جانبهم. ولهذا الس�بب يحاول الطفل 
لفت االنتباه له بطرق بس�يطة، تختلف 
حس�ب عم�ر الطفل.وهي تب�دأ بالنظر 
املبارش إىل الش�خص الذي يريده أن يظل 
إىل جانب�ه. ويف مرحل�ة الحق�ة يس�تطيع 
الطفل م�د يده نحو الش�خص املخاطب، 
م�ن أجل لفت انتباهه واش�عاره بحاجته 

إىل التواصل معه.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 خبز بيغل بالسمسم - 1 طماطم مقطعة حلقات - ورقة خس - رشيحتان 

جبن إيدام
لتحضري األومليت:

2 بي�ض - 2/1 ملعقة صغرية خل أبيض - رش�ة ملح - رش�ة فلفل أس�ود - 
ملعقة كبرية زبدة
خطوات التحضري:
لتحضري األومليت:

ضع�ي يف وعاء البيضت�ني و الخل ثم نّكهي بامللح و الفلفل األس�ود و إخفقي 
املكّونات حتى تتجانس.

ثم ذّوبي الزبدة يف مقالة عىل حرارة متوّسطة ثم إسكبي مزيج البيض وإتركيه 
حتى ينضج من جهة ثّم إقلبيه إىل الجهة الثانية.

وعندما ينضج األومليت إرفعي املقالة عن النار ثم قطعي خبز البيغل أفقياً إىل 
جزئني متساويني.

ضعي عىل الجزء السفيل العجة ثّم جبن اإليدام والطماطم و الخس.
ث�م غّطي املكوّن�ات بالجزء الثاني من الخبز وقّدمي الس�ندويش مبارشًة عىل 

سفرتك.

خبز البيغل باألومليت واجلبن

؟؟هل تعلم
كم�ا قدمنا لك�م عدد م�ن املعلومات 
التي تعترب غريبة عن جس�م االنسان 
والعملي�ات الحيوي�ة الت�ي يقوم بها 

االنسان دون اى وعي او ارداة منه.
الصح�ة من اهم االم�ور التي البد من 
الحف�اظ عليها بكل مااوتينا من حيل 
الن الصح�ة اذا ضاعت فان االنس�ان 
ل�ن يتمتع بباق�ي النع�م املوجودة يف 
حياته بل ان املال الكثري لن يجدي مع 

انعدام الصحة.
الحفاظ ع�ىل الصحة ام�ر يف منتهي 
البساطة والس�هولة واليتطلب سوي 
االهتمام بالغ�ذاء املتكامل والتمارين 
الرياضي�ة الس�ليمة من اج�ل تقوية 

الجسم .
يوجد بعض املش�اكل النفس�ية التي 
يتم نقلها من شخص آلخر من خالل 
الوراث�ة، ومن هذه املش�كالت التوتر 

والقلق.
لو كان الجسم سليم، ويهتم الشخص 
بتن�اول األطعم�ة الغذائي�ة الصحية، 
فس�وف يقيه ذلك من التوتر بش�كل 

كبري.
يج�ب تجنب تناول الوجبات الرسيعة 
والوجب�ات الت�ي تحتوي عىل نس�بة 
عالية من الدهون، فهذه األطعمة من 
أهم األش�ياء التي تتسبب يف الشعور 

باإلكتئاب والحزن.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2154( الخميس  11  حزيران  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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كاتانيتش يرفض مواجهة أوزبكستان ويطالب 
بـودية قبل لقاء هونغ كونغ

             المستقبل العراقي/ متابعة

تلقت الهيئة التطبيعي�ة لالتحاد العراقي 
لك�رة القدم، خطاباً رس�مياً م�ن االتحاد 
االوزبك�ي لك�رة الق�دم، إلقام�ة مب�اراة 
دولي�ة ودية ب�ن املنتخب�ن يف الثامن من 
ترشين األول املقبل يف العاصمة االوزبكية 

طشقند.
الهيئ�ة  »رئي�س  أن  الهيئ�ة،  وذك�رت 
التطبيعية، إياد بنيان، ناقش طلب االتحاد 
االوزبك�ي مع م�درب منتخبن�ا الوطني، 
الس�لوفيني سرتيش�كو كاتانيتش، الذي 

رف�ض املوافقة عىل خ�وض املب�اراة، لكونها 
سرتهق الالعبن أثناء الس�فر، فضالً عن ُبعد 
املس�افة بن أوزبكستان وهونغ كونغ، والذي 
س�يواجه منتخبن�ا الوطن�ي يف الثال�ث عرش 
من الش�هر نفسه لحس�اب املجموعة الثالثة 

للتصفيات اآلسيوية املزدوجة«.
وأضاف�ت أن »مدرب منتخبن�ا الوطني طالب 
بإقام�ة مباراة باملوعد املحدد أليام الفيفا دي، 
م�ع أحد املنتخبات القريب�ة عىل هونغ كونغ، 
لك�ي يتمرس الالعب�ون عىل أج�واء الطقس، 
وكذل�ك لتس�هيل الس�فر قبل خ�وض املباراة 

الرسمية يف التصفيات اآلسيوية 
أمام هونغ كونغ«.

»الهيئ�ة  أن  وتابع�ت 
لالتحاد  التطبيعية 

 ، ق�����ي لعرا ا
تح������ت  فا
م����ن  ع�ددا 
االتح���ادات يف 

رشق آسيا لتأم�ن 
مب�اراة ودية مع أحد 
منتخباته�ا يف الثامن 
م��ن ترشي�ن االول 

املقب��ل، وبانتظار 
املوافق����ات 
لرسمي����ة  ا
لتأمن املباراة 

الودية«.

»الساحر« والسفاح« يف اجتامع مهم 
لرسم خارطة الكرة العراقية

             المستقبل العراقي/ متابعة

يجتم�ع النج�م ال�دويل الس�ابق 
احم�د رايض مع نظ�ره يونس 
محم�ود يف مق�ر ن�ادي الك�رخ 
الري�ايض بالعاصم�ة بغ�داد من 
اجل بحث ملف الرتشح النتخابات 

االتحاد العراقي لكرة القدم.
ويحتضن مقر ن�ادي الكرخ، اجتماع 
النجمن الدولين، بحضور رئيس النادي 
رشار حيدر، الذي بدوره سيقرب وجهات 
النظر بن »الساحر« و »السفاح« من اجل 

رسم خارطة الكرة العراقية.
ويطم�ح رايض اىل التوص�ل اىل اتف�اق مع 
محم�ود كي يكون النجمان يف كتلة واحدة 

خ�الل انتخابات االتح�اد املقبلة، خاص�ة وان األول يطمح 
ملنصب رئيس االتحاد.

تجدر اإلشارة اىل ان الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة 
الق�دم، تعمل عىل تعديل النظام األس�ايس لالتحاد والتهيئة 

النتخابات جديدة خالل مدة 6 أشهر.

ديباال يتشبث 
بظل رونالدو

              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�اش ال�دويل األرجنتين�ي باول�و ديب�اال تجرب�ة صعب�ة يف 
يوفنت�وس يف الفرتة األخرة، فق�د كان قريبا من الرحيل عن 
بيانكون�ري، قبل أن يغر قناعات اإلدارة والجهاز الفني، ثم 
اختب�اره األقىس مع ف�روس كورونا.وأف�اد تقرير صحفي 
إيط�ايل، اليوم األربعاء، بأن ديباال يتطل�ع ملرحلة جديدة مع 
الس�يدة العجوز، خاصة أن إدارة النادي باتت ترمقة بنظرة 
مغايرة تمام�ا ملا كان عليه الوضع مطلع املوسم.وكش�فت 
صحيف�ة »الجازيتا ديلو س�بورت«، عن رغب�ة يوفنتوس يف 
التجديد للجوهرة األرجنتينية »الذي بات أهم العب يف الفريق 
خل�ف كريس�تيانو رونالدو«.وقالت الصحيف�ة اإليطالية إن 
ديب�اال ال يمان�ع يف التجدي�د والبق�اء كي يصب�ح أحد رموز 
الن�ادي، لكنه يس�تهدف الحصول ع�ىل أعىل رات�ب من بعد 
كريس�تيانو رونال�دو ال�ذي ال يمكن الوصول إليه.ويس�عى 
يوفنتوس لوضع خطة مس�تقبلية ته�دف إىل تأمن الفريق، 
ويعترب ديباال الالعب املناس�ب لكي يتم بناء الخطة عليه، يف 
حقبة ما بعد كريس�تيانو رونالدو.ويرغب ديباال يف الحصول 
عىل 15 مليون يورو سنوًيا، يف حن أن يوفنتوس عىل استعداد 
لرف�ع راتبه م�ن 11 إىل 12 مليون يورو فقط، يف الوقت الذي 

يتقاىض فيه حالًيا 7.3 مليون يورو فقط حالًيا.

تيباس جييب.. هل يلغى موسم الليجا؟

املالية متنح الضوء األخرض إلطالق رواتب موظفي االحتادات الرياضية

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال رئي�س رابط�ة ال�دوري اإلس�باني 
لك�رة الق�دم، خافير تيب�اس إن الرابطة 
ال تري�د ولم يعرض عليها عدم اس�تكمال 
منافسات املس�ابقة، مضيفا أنه يف حالة 
حدوث ذلك، فس�يتم اإلعالن عن القرارات 

»يف حينها«.
وقال يف فاعلية مع عمدة مدريد خوس�يه 
لوي�س مارتينيز امليدا يف وس�ط العاصمة 
لدعم املتاجر والفنادق املترضرة من أزمة 
فروس كورونا: »هذا السيناريو ال نريده 

ولم يتم اقرتاحه علينا«.
واعترب أن اتخاذ قرار بش�أن الفريق الذي 
يج�ب أن يتوج باللقب والفرق املتأهلة إىل 

البطوالت األوروبية والفرق الهابطة يعني 
»الدخول يف جدل عقي�م بن األندية« التي 
يج�ب أن تركز اآلن عىل املنافس�ة »وعدم 

إهدار الوقت«.
وأض�اف أن ع�ودة منافس�ات الليجا بعد 
ف�رتة التوق�ف بس�بب أزمة كورون�ا تعد 
»الخط�وة األهم« ولكن ك�رة القدم ال زال 
أمامها مهمة »تحقيق الهدف وهو اختتام 

املسابقات«.
اختت�ام  يت�م  حت�ى  أن�ام  »ل�ن  وق�ال: 
املس�ابقات، اليوم خطوة ه�ي األهم منذ 
مش�كلة كوفيد 19 ولكن الزال الهدف هو 

الوصول للنهاية«.
وم�ن املنتظ�ر أن تع�ود مباري�ات الليجا 
الخمي�س بعد توق�ف دام أكث�ر من ثالثة 

أشهر بسبب تفيش جائحة كورونا.
وس�تكون مباراة إش�بيلية وريال بيتيس 

هي األوىل بعد عودة النش�اط الس�تكمال 
11 جولة متبقية يف املسابقة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، ان وزارة املالية وافقت 
عىل إطالق رواتب موظفي االتحادات الرياضية.

وق�ال مدي�ر عام دائ�رة الش�ؤون القانوني�ة واالدارية 

واملالية ش�اكر محمد عودة يف بيان ان »وزارة الش�باب 
والرياضة ستطلق رواتب موظفي االتحادات الرياضية، 
بع�د قي�ام وزارة املالي�ة بتموي�ل حس�اب االتح�ادات 

الرياضية«.
واوضح عودة انه »تمت املوافقة عىل إطالق الرواتب من 

قب�ل وزارة املالية بعد اكمال جمي�ع االجراءات املتعلقة 
بالرصف«.

وب�ن ان »ه�ذه الرواتب هي لخمس�ة أش�هر وس�يتم 
تمويل االشهر املتبقية وحسب ضوابط الرصف املعمول 

بها يف الوزارة«.

أسينسيو.. بني تألق كوستا وحظ فالكاو العاثر بعد الصليبي
              المستقبل العراقي/ متابعة

يوم واحد فقط يفصلنا عن عودة النش�اط يف إسبانيا، حيث 
س�تعود مواجهات الليج�ا، والتي ينتظرها عش�اق ومحبي 
ك�رة القدم ح�ول العالم.وم�ع التوقف ال�ذي دام ألكثر من 
ش�هرين، س�يكون مارك�و أسينس�يو جن�اح ري�ال مدريد 
جاه�زًا للمش�اركة م�ع الفريق، بع�د غيابه مل�ا يقرب من 

11 ش�هرًا، حيث أصيب بقطع يف الرب�اط الصليبي بالركبة 
خالل املواجهة الودية ضد آرس�نال الصيف املايض.وسلطت 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية، الضوء عىل أبرز األمثلة لالعبن 

الذين مروا بنفس تجربة أسينسيو:
 دييجو كوستا

مهاج�م أتلتيك�و مدري�د الحايل تع�رض لتم�زق يف الرباط 
الصليب�ي بالركبة اليمنى يف 27 يوليو/ تموز 2011 وخضع 

لعملية جراحية، ويف 5 فرباير/ شباط 2012 عاد للمشاركة، 
أي بعد 193 يوًما من اإلصابة.وعقب العودة س�جل كوس�تا 
4 أهداف يف أول 5 مباريات، حيث كان يلعب يف صفوف رايو 
فاليكان�و عىل س�بيل اإلعارة م�ن أتلتيكو مدريد.وأش�ارت 

الصحيفة، إىل أن كوستا مثال جيًدا ليتبعه أسينسيو.
تشايف

يف ديس�مرب/ كان�ون األول 2005، تع�رض تش�ايف إلصاب�ة 

بتم�زق الرب�اط الصليب�ي يف الركب�ة اليمن�ى، وكان ُمهددا 
بالغياب عن املشاركة يف نهائيات كأس العالم يف الصيف.

ومع ذلك عاد تش�ايف للمش�اركة مع برش�لونة ضد قادش 
يف 30 أبري�ل/ أبري�ل 2006، أي بع�د 149 يوًم�ا فقط من 
إصابته.ولم ُيش�ارك تش�ايف يف نهائ�ي دوري أبطال أوروبا 
مع البارس�ا ضد آرس�نال، لكنه كان حارًضا يف التش�كيلة 

األساسية مع الروخا يف مونديال 2006.

عزلة نيامر جتدد هواجس الرحيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إس�باني، عن سبب جديد يدفع 
نيمار دا س�يلفا ملغادرة باريس س�ان جرمان، خالل 

فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وارتبط اس�م نيمار )28 س�نة( بالعودة إىل برش�لونة 
م�ن جديد هذا الصيف، بعدما حاول النادي الكتالوني 
استعادته املوسم املايض، لكنه فشل يف التوصل التفاق 

مع سان جرمان.

وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن مغادرة 
الالعبن الربازيلين وأصدقاء نيمار من باريس س�ان 
جرم�ان يف الس�نوات األخ�رة، جع�ل الالعب يش�عر 
بالوح�دة.وكان وجود أكثر م�ن العب برازييل من أهم 
أس�باب قبول نيمار االنضمام إىل سان جرمان، لكنه 
يرى اآلن كيف يتم تركه بمفرده يف حديقة األمراء من 
دون مواطنيه، بعد رحيل داني ألفيس ولوكاس مورا.
واآلن اق�رتب الع�ب برازييل آخر من مغ�ادرة الفريق، 
وه�و تياجو س�يلفا، بعدما أخ�ربه ليون�اردو، املدير 

لباري�س،  الري�ايض 
بعدم وجود نية لتجديد 

نيم�ار عقده.ويعد ذلك س�ببا آخر  يدف�ع 
ملغ�ادرة نادي العاصمة الفرنس�ية عىل أمل العودة 

إىل برشلونة.
واآلن ل�م يبق يف س�ان جرم�ان م�ن الربازيلين إال 

ماركيني�وس، وع�ىل الرغ�م  م�ن صداق�ة نيمار مع 
مبابي، إال  أنها ليست هي نفسها التي ال يزال يحافظ 

عليها مع ليونيل مييس ولويس سواريز.

جريزمان: نخوض 11 هنائيًا.. 
واشتقنا إىل سواريز

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد أنط�وان جريزم�ان، نجم برش�لونة، 
أهمية فرتة التوقف بالنسبة له، يف الوقت 
الذي عرب فيه عن س�عادته بشفاء لويس 

سواريز من اإلصابة.
وق�ال جريزم�ان يف ترصيح�ات نقلته�ا 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية: 
»نري�د حًقا الع�ودة، لقد م�ر وقت طويل 
من�ذ أن لعبنا مباراة رس�مية، لقد أعددنا 

أنفسنا لهذه املواجهة )مايوركا( جيًدا«.
ووص�ف جريزم�ان املباري�ات املتبقية يف 
الليج�ا لربش�لونة بالنهائي�ة، قائاًل: »من 
املهم أن تبدأ ه�ذه النهائيات ال�11 جيًدا، 
نحن نتطلع إىل ذلك ونأمل أن نظهر بشكل 

جيد«.
وع�ن توقف النش�اط لثالثة أش�هر، قال: 
»عىل املستوى الشخيص، كنت بحاجة إىل 
الراحة، لقد مرت 5 سنوات منذ أن حصلت 

ع�ىل راحة طويل�ة، عقلًيا وجس�دًيا أنا يف 
حال�ة جي�دة، لقد تمكنت من االس�تمتاع 

بالعائلة، وأنا اآلن جاهز للغاية«.
أم�ا ع�ن التدري�ب يف كامب ن�و، فواصل: 
»لق�د كان غريًب�ا بع�ض ال�يشء يف عدم 
وجود الجمهور، ولكن علينا أن نعتاد عىل 
ذلك الوضع، كان من الرائع أن أتمكن من 

اللعب فيه مرة أخرى«.
عودة سواريز

وع�رب جريزم�ان ع�ن س�عادته بع�ودة 
س�واريز، قائاًل: »لويس هو الهداف الذي 
أح�دث الف�ارق يف املباري�ات الرائع�ة مع 
ليوني�ل، لق�د اش�تقنا إليه، وم�ن دواعي 
به�ذا  الع�ب  لدين�ا  يك�ون  أن  رسوري 

املستوى، وسوف يساعدنا بالتأكيد«.
وزاد: »لق�د رأي�ت القلي�ل م�ن مباري�ات 
ال�دوري األملاني، االحتف�االت بدون عناق 
يشء غريب، ولك�ن من الجميل رؤية كرة 

القدم مرة أخرى«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أق�رَّ االتحاد اإليط�ايل لكرة القدم، تعدياًل يف لوائح نس�خة 
املوس�م الح�ايل م�ن كأس إيطاليا؛ بس�بب أزم�ة فروس 

كورونا.
وبحسب صحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، فقد تم إلغاء 
األش�وط اإلضافي�ة، يف ح�ال انته�اء املباري�ات بالتعادل، 
وس�يتم اللج�وء مب�ارشًة ل�ركالت الرتجي�ح م�ن عالمة 

الجزاء.
ج�اء ه�ذا االق�رتاح يف ظل ع�ودة جميع األندي�ة من فرتة 
توق�ف طويلة، وعدم الوصول للجاهزية الكاملة بعد، عىل 

أن يتم اللجوء مبارشة لركالت الرتجيح لحسم الفائز.
ومن املقرر أن يس�تضيف يوفنتوس، ميالن مساء الجمعة 
املقب�ل، بينم�ا يح�ل إنرت مي�الن، ضيًف�ا عىل ناب�ويل يوم 

السبت.
كان�ت مب�اراة الذه�اب ب�ن مي�الن ويوفنت�وس، انتهت 
بالتع�ادل بهدف لكل فري�ق، فيما اس�تطاع نابويل إلحاق 

الهزيمة بإنرت خارج ملعبه بهدف دون رد.

مانشسرت يونايتد يتلقى رًدا صادًما من نجم برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى مانشس�رت يونايت�د رًدا صادًم�ا م�ن 
نجم برش�لونة، بش�أن إمكاني�ة ضمه خالل 
املركات�و الصيف�ي املقب�ل، بحس�ب تقري�ر 
صحف�ي كتالوني.وكان�ت تقاري�ر صحفي�ة 

سابقة قد تحدثت عن تقدم النادي اإلنجليزي، 
بع�رض لربش�لونة قيمته 100 ملي�ون يورو، 
لض�م الجن�اح الش�اب، أنس�و فات�ي، لكن�ه 
قوبل بالرفض من إدارة البلوجرانا.وبحس�ب 
صحيفة »سبورت« الكالونية، فإن مانشسرت 
يونايتد لم يستسلم، وبدأ يفكر يف كرس الرشط 

الجزائ�ي يف عق�د فات�ي، وال�ذي تبل�غ 
قيمت�ه 170 مليون يورو.يف الوقت ذاته، 

يدرس برش�لونة تجديد عقد الالعب، من 
أج�ل رفع قيم�ة الرشط الجزائ�ي إىل 400 

مليون يورو.وأش�ارت الصحيفة إىل أن إدارة 
الشياطن الحمر.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

سواريز عىل بعد 3 أهداف من مكانة تارخيية
            المستقبل العراقي/ متابعة

يستهدف الهداف األوروجوياني لويس 
س�واريز، مهاج�م 
 ، نة ش�لو بر
إنجاًزا جديًدا 
م�ا  عند

ُتس�تأنف الليجا من جديد، غًدا الخميس، بمواجهة إش�بيلية 
وريال بيتيس.وحصل س�واريز )33 عاًم�ا( عىل اإلذن الطبي 
للمش�اركة مع الفريق، بعدما تأكد تعافيه تماما من إصابة 
الغ�رضوف التي لحقت ب�ه يف يناير/ كان�ون الثاني املايض، 
وأجرى عىل إثرها عملية جراحية.وبحسب صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن س�واريز يس�تعد ليك�ون ثالث 
الهدافن التاريخين لربش�لونة، إذا نجح يف تس�جيل 3 فقط 
م�ع الفريق الكتالوني.ويحتل س�واريز حالًيا املركز الرابع يف 
ترتيب الهدافن التاريخين لربشلونة برصيد 191 هدًفا، فيما 

يحتل الديسالو كوباال املركز الثالث برصيد 194 هدفا.

إلغاء األشواط اإلضافية 
بكأس إيطاليا
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ال يختللف اثنلان ملن ذوي العقلل والبصرية على إن رواتب 
املتقاعديلن يف العلراق هلي األقلل واألدنى يف العاللم وإن ما 
يتقاضوه ال يكاد يكفي مرصوف أيام معدودة رغم خدمتهم 
اكثلر ملن عرشيلن وثالثني سلنة يف دوائلر الدوللة حيث ال 
يتجاوز الراتب املليون دينار وهو بمعدل 500 الف دينار عند 
الغالب األعم طبعا باسلتثناء الذيلن آمنوا وعملوا الصالحات 
ملن الدرجلات العليا والخاصلة وان كان قلد داوم يوم واحد 
او سلتة اشلهر رئاسلية انتهت بلزواج من وزيلرة كوردية 
فهؤالء يسلتلموا عرشات املاليني من نواب ووزراء ورئاسات 
وغريهلم. ال نعرف ملن هذا املنصلف الفاهم العاللم الغيور 
الرشيف األكاديمي املتخصص الذي يخىش الله ويمتلك ضمري 
حلي الذي لم يجلد بابا يداري بله عجز امليزانيلة غري رواتب 
املتقاعدين الفقراء بكل ملا تعنيه الكلمة، وترك مخصصات 
السلكن ملجلس النواب والوزراء ثالثة ماليني ونصف شلهريا 
وترك منحة )مكرمة(  100 مليون دينار لكل نائب تحسلني 
معيشلة ال نلدري.  ال ندري ملن هذا املنصلف الفاهم العالم 
الغيلور الرشيلف األكاديملي املتخصلص الذي يخلىش الله 
ويمتلك ضمري حي وسلاوى يف القطع بنسبة 10% من رواتب 
النواب والوزراء والرئاسلات بعرشات املاليني التي يستلمون 
مع رواتلب املتقاعدين اصحاب ال500 اللف او مليون دينار 
والتلي ال تكفلي فاتلورة موبايل نائلب او نسلتلة. ال ندري 
من هلذا املنصف الفاهلم العالم الغيور الرشيلف األكاديمي 
املتخصلص الذي يخىش الله ويمتلك ضمري حي الذي تغاىض 
علن رواتب اقليم كردسلتان ولم يتجرأ ان يشلملها بالقطع 
وتغافل عن إيرادات العراق بماليني الدوالرات من نفط العراق 
يف الشلمال واملنافذ الحدوديللة وما بذمة مسلعود الربزاني 
ألكثلر ملن 138 مليار دوالر ونىس او تنلاىس رواتب األجهزة 
القمعية للبعث الصداملي وفدائيي صدام وايرادات األرصفة 
املصادرة ملن موانيء العراق ومطاراتهلا فضال عن جيوش 
الحمايلات وطوابري امللللواكب للمسلؤولني التلي ليس لها 

مثيل يف العالم اجمع.  
باملختلرص املفيد واملوجز الشلديد نقولها علنلا جهارا نهارا 
مللن اقدم على شلمول رواتلب املتقاعديلن بالقطلع وانزل 
دملوع الفقراء انك كائلن من تكون رئيسلا او نائبا او وزير 
او مستشلار فإنك لم تكن منصف، ولم وللن تكون غيور او 
رشيف وال تستحق وصف األكاديمي املتخصص وال ولم ولن 

تخىش الله وضمريك معدوم.

تشليخوف أصغلر عمرا ملن جايكوفسلكي بعرشين سلنة، وليس ذلك 
الفرق بقليل، ولكنهما التقيا مع ذلك، اذ ان الفن هو الذي جمعهما معا. 
وقصة تشليخوف االديب وعالقته مع جايكوفسلكي املوسيقار تستحق 
التوقف عندها بال شك، اذ انها ليست عفوية ابدا، بل ابتدأت عندما اطلع 
جايكوفسلكي عى قصة قصرية منشلورة لتشليخوف يف بداية مسريته 
االبداعيلة واعجلب جدا بها، وكتب اىل احد معارفه يقلول ان هذا الكاتب 
الجديد سليكون )قوة ادبية هائلة(، و كتب جايكوفسلكي ايضا اىل تلك 
املجلة رسلالة تحدث فيها عن اعجابه بالقصة وكاتبها، ولكن املجلة لم 
توصل مع االسف رسالة جايكوفسكي تلك اىل تشيخوف يف حينها. وتمّر 
األيام، وكان تشليخوف يف بطرسلبورغ ودعاه شلقيق جايكوفسكي اىل 
بيته، وقد مّر املوسليقار جايكوفسكي اىل بيت أخيه يف هذه االثناء، وتّم 
تعارفهما. فقال جايكوفسكي لتشليخوف انه معجب بقصصه ومتابع 
لنشلاطه االدبلي منلذ فرتة، وقد حلدث هذا اللقلاء علام 1887 )عندما 
كان عمر تشليخوف 27 سلنة(. كان جايكوفسلكي آنذاك يف أوج مجده 
وشهرته يف روسيا، أما تشيخوف، فكان ال يزال يف بداية طريقه اإلبداعي، 
وكان قلد أصدر مجموعتله القصصية االوىل ليس اال، وللم يكن معروفا 
عندها يف االوسلاط االدبية الروسلية بما فيه الكفاية. اندهش تشيخوف 
ملن موقلف جايكوفسلكي هلذا، وقلرر )بينه وبلني نفسله( ان يهدي 
املجموعلة القصصية الثانية )التي كان يعّدها آنذاك( اىل جايكوفسلكي، 
للتعبلري – اوال – علن امتنانه له طبعلا عى هذا املوقلف االيجابي تجاه 
نتاجاته. وثانيا للتعبلري ايضا عن اعجابه بالدور الكبري الذي كان يؤّديه 
جايكوفسلكي يف عالم التأليف املوسليقي الرائع )والذي كان تشليخوف 
يعشلقه من كل قلبله(، ولكن تشليخوف لم يذكلر له ذلك اثنلاء اللقاء 
معه، وانما كتب بعد عودته اىل موسلكو رسالة خاصة اىل جايكوفسكي 
يرجوه فيهلا املوافقة عى ذلك )اي اهداء مجموعتله القصصية الثانية 
لجايكوفسكي(، وكان ينتظر الجواب عى رسالته تلك طبعا عى أحّر من 
الجمر كما يقول تعبرينا العربي الطريف، ولكنه فوجئ ان جايكوفسكي 
قرر املجئ شلخصيا اىل بيت تشيخوف بموسلكو ليخربه بموافقته عى 
اقرتاحه هذا، وكانت هذه الزيارة طبعا حدثا كبريا لتشليخوف وعائلته، 
اذ ان جايكوفسلكي كان شلخصية بلارزة وشلهرية جلدا يف املجتملع 
الرويس آنذاك )وحسلب كلمات تشليخوف نفسله والتي كتبها يف احدى 
رسلائله وقال فيها ان جايكوفسكي يف الفن الرويس يشغل املكان الثاني 
بعد تولسلتوي، الذي يشلغل املكانة االوىل منذ زمن طويلل(، وقد جلس 
جايكوفسكي طويال يف بيت تشيخوف يف تلك الزيارة، ورشب الشاي معه 
ومع عائلته طبعا، و كتب شلقيق تشليخوف عن هلذه الزيارة بعدئذ – 
تفصيلال – يف ذكرياته عن تلك الزيارة، و تحّدث عن االنطباع الرائع الذي 

تركته بساطة جايكوفسكي عى كل فرد من افراد عائلة تشيخوف.

      يا حامل اجلواهر... ال ترمها
أبو تراب كرار العاملي

ر يف مرشوع لالسرتزاق ُيَفكِّ
يجتملع بهلذا... يّتصل بذاك، يسلتعني 
بآخر، ُيشلاور أهل الخلربة، ُيَخّطط مع 
أهلل اللّدار، ُيصغلي إىل مختللف اآلراء 

هة: املطروحة ويتأّمل باملقوالت املُوَجِّ
صفقلة تجارّية، خطلوة اسلتثمارّية، 
عملّية خدماتّية كذائّية، معمل صناعّي، 
مشلتٌل زراعّي... وغريها من الخيارات 
املتاحلة والفرص الجديرة بأخذها بعني 
االعتبار... وما ِشْئت َفأَِضف من األمثلة

ص األفلكار... خرج  َمرَّت األّيلام... َمحَّ
بنتيجة واتَّخذ القرار

تالياً: أجرى االّتصاالت الالزمة واستورد 
البضائلع ملن خلارج حلدود الوطن... 
إىل أن حانلت لحظلة التطبيلق امليداني 
للملرشوع الذي رىس عليه قرار صاحب 
الّشأن. سؤال مفاِجئ: هل يمكن َتَخيُّل 
أن يقوم »األخ املُْستثِمر« برمي بضاعته 
ل بشكل مباغت ودون أي مربَّر عقالئي 
ل يف البحر أو يف وادي سلحيق لتنهشلها 

الّدواّب املاّرة؟
إن ُصِدْمنلا بأّنله كلّرر رمَيهلا... بماذا 
نجيبه؟ »يا حاِمل الَجواِهر... ال َترِْمها«

يف العالقة الّزوجّية: حبيٌب وحبيبة
قبل االنتقال إىل البيت الّزوجي أو بعده

اقرتبت مناسبة ذكرى ميالد العروس
أو أصبحنا عى مشارف الّذكرى الّسنوّية 

لهذا االقرتان الرّشعي املُبارك
ال يرغلب ل العريس ل بتمرير املناسلبة 

بشكل جاّف ودون ترطيبات حميمّية
ملع تفضيلل علدم الخلروج ل الغلري 
اإللزامي ل يف الزّملن الكوروني حّتى إن 
دخلت البلالد فرتة بدايلة الّتخفيف من 

الّتشّدد الّصارم ذي الّطابع الوقائي
اقرتاًح يف البال: هدّيلة جميلة ذو معاٍن 

وجدانّية
ولتحقيلق هلذه املضامني املَرُْجلّوة: ال 
بلأس باالستشلارة الّسيعلة والّتأّملل 

القصري املدى
ذهب، بحلث، نزل وصعلد... إىل أن عاد 
ُمبتِسماً وبني َيَدْيه يشٌء جميل... وداخل 

قلبه شعوٌر لطيف

ولكلن مهالً... هلل ُيْعَقلل بصاحبنا أن 
يتللف مفاجأته قبل الخطلوة األخرية ل 

خطوة الّتسليم ل ِبُلَحْيظات؟
يف الحالة الّطبيعّية: ُمْسَتْبَعٌد!!

»يا حاِمل الَجواِهر... ال َترِْمها«
ال بأس باالنتقال إىل مثٍل معنوي علمي

يف عاللم الّدراسلة: امتحانلات رسلمّية 
وغري رسمّية

أشهٌر من الّتحضري وأسابيع من الّتهيُّؤ
ممارسلاٌت اسلتعدادّية على اختلالف 

أشكالها
ُزَمالئلي  تعلاوٌن  فردّيلة،  مراجعلة 
وامتحانات استبقاقّية تمهيداً لالختبار 
املفصلي حللول الّتاريلخ املوعلود بات 

قريباً... بل قريباً جّداً
ولكلن َتَريَّثلوا... هلل َيْخُطلر على بال 
»املُْمَتَحلن« االمتنلاع علن الحضور؟ أو 
الّتواجد يف بعض املسابقات دون القسم 
لد الحصول على عالمة  اآلخلر؟ أو تعمُّ
»الّصفر« يف ماّدة واحدة لُِيَعّد راسلباً يف 
املُْجَمل إن اْعُترِب »الّصفر« عالمة الغية؟ 

حالة ذهنية ُمْسَتْهَجنة!!

»يا حاِمل الَجواِهر... ال َترِْمها«
إىل املسلك الّتزّودي املسلكي... ُدْر

هنيئاً لَِمْن يعيش حالة دائمة مسلتمرّة 
يف العالقة مع خالقه

وطوبلى لَِمْن يستشلعر املَِعيَّلة اإللهّية 
ذات الّطابع الدَّْيمومي

أّما للّصنف اآلخلر... الذي قد يرتّنح بني 
الَفْينة واألخرى

وقد يتخلّل الرّسم البياني ل لترّصفاته ل 
صعوداً وهبوطاً

وقلد يتلّبلس طابعله العلام الحياتلي 
مزاجّية ال ترىس عى َبّر

فلال ُبلّد ألركانه أن ُيْحِسلنوا اسلتغالل 
امللوارد العبادّية الّتقرّبّيلة )أين أنتم من 

الّشهر الفضيل؟(
وأن يقاربلوا الّتعاطي ملع هكذا موارد 

كريمة من زاويَتنْي:
أوالهملا: العملل على تكويلن مخزون 
ثواِبلّي لُِيَشلّكل أحد عنارص اللزّاد لتلك 

الّدار
ثانيتهملا: العملل على علدم خسلارة 
بركة هذا الّتحصيل الفريد واالسلتعانة 

بهذا املناخ الّنوراني لتجليس املسللكّية 
الالحقة لكلي تحافظ عى اسلتقامتها 

وُحْسن مسارها
تالياً: الّظفر بُحْسن العاقبة

فالزّاوية األوىل هي بمثابة الهدف الّثابت 
اللذي ُيْكَتَسلب باالنتهلاء ملن الّطقس 

العبادي املَُماَرس

واألخلرى هي كالهدف املتحلّرك املُراِفق 
للمرء يضبط

تحرّكاته ويجعله كائنلاً ُمراِقباً ألفعاله 
الً بتوّجهاته ُمَتأَمِّ

بينه والخطأ مسافة ليست بالقصرية
عن الزّلل بعيد... وال ُيصاِحب الهفوات

يشّق طرق الّتكامل... إىل الّصعود ُمتَّجه 
كأنَّله حامٌل لجوهلرة ُمَتَللِئة... ُتيضء 

له َدْرَب الرُِّقّي
بارك الله بالحاِمل... واملحمول
»يا حاِمل الَجواِهر... ال َترِْمها«

ة وللحكاية َتِتمَّ
َعَملَُكلْم  اللَّلُه  ى  َفَسلرَيَ اْعَمُللوا  ]َوُقلِل 

َوَرُسوُلُه َوالُْمْؤِمُنوَن[

نعم، القصص وصلت إىل تويرت أيضاً، حيث بدأت الرشكة بإتاحتها رسمياً 
يف الهند ضمن املرحلة األوىل لنرشها تدريجياً حول العالم.

وكانت تويرت قد بدأت باختبلار ميزة القصص أو التغريدات املؤقتة والتي 
تسلميها Fleets يف عدة دول مثل إيطاليا والربازيل. واآلن بدأت بتوفرها يف 

أحد أهم وأكرب األسواق الدولية خارج الواليات املتحدة.
كالعلادة، تتيح لك امليزة نلرش تغريدات مؤقتة تختفلي تلقائياً بعد مرور 
24 سلاعة. يمكنك التفاعل مع تغريدات املسلتخدمني باإلعجاب والرموز 

التعبريية والرد عليها بحيث يصل الرد كرسالة خاصة.
وكالعلادة أيضلاً، تظهر قصص باقي املسلتخدمني يف الصلف العلوي من 
التطبيلق أول فتحه كما هو الحال يف انسلتجرام. كما يمكنك يف أي مكان 
الضغط عى صورة امللف الشلخيص ملسلتخدم للوصول إىل قصصه بدون 

الحاجة للعودة ألعى الشاشة.
ملازال ملن غري املعلوم بعلد موعد توفرهلا عاملياً للجميع، لكلن لو أردت 

تجربتها اآلن، عليك استخدام أحد برامج VPN واختيار شبكة من الهند.

بغداد / المستقبل العراقي

حسب توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الرشطة وبإرشاف مبارش من قبل 
مديلر نجدة بغداد العميد عبد الكريم اسلماعيل، اجلرت دوريات النجدة 
ورسية الدراجات ممارسلات أمنية، والتجوال ضمن مناطق متفرقة من 
العاصملة بغداد للحد من املخالفات القانونية ومنع وقوع الحوادث وبث 
روح الطمأنينلة للمواطنني. واسلفرت الجوالت عن القبض عى سلارق 
ضملن منطقلة الحسلينية وضبلط سليارتني عليهما اشلارة حجز من 
قبل دوريلات نجدة )املحمودية/ والريموك( ضمن مناطق )اليوسلفية/ 
وسليطرة ام الطبلول( والقبض على )2٦0( مخالفاً لتعليملات وأوقات 
حظر التجوال وعى )٩( متسلولني. كما انقلذت دوريات نجدة االعظمية 
فتلاة حاولت االنتحلار من اعى جس ٦00 ضمن رسيع محمد القاسلم، 
والقت دوريات النجدة القبض عى مخمور يعرتض سبيل املارة فضال عن 
ضبط )40( دراجلات نارية مخالفة لحظر التجوال الوقائي وتم تسلليم 
جميلع الحاالت اىل مراكز الرشطة أصولياً. وتربعلت دوريات النجدة ب8 
قناني دم ونقلت ٦3 حالة مرضية اىل املستشفيات، فضال عن مشاركة ٩ 

دوريات نجدة يف واجب مع االجهزة االخرى.

»تويرت« ُتطلق تقنية »فليتس« اجلديدة 
لنرش القصص!

نجدة بغداد تلقي القبض عىل مطلوبني 
وخمالفني وتنقذ فتاة من االنتحار

بريطانيا ختترب أدوية مضادة لاللتهابات والرسطان كعالج حمتمل لـ »كوفيد-19«
أعلنلت جامعتلا برمنغهلام وأكسلفورد  أن 
اختبارات تجري عى أدوية تستخدم يف عالج 
االلتهابات والسطان، كعالج محتمل ملرىض 
وبلاء »كوفيلد-1٩«. بريطانيا تختلرب أدوية 
مضادة لاللتهابات والسطان كعالج محتمل 
للعلملاء أكسلفورد يطلقلون »إعالنا مثريا« 
علن »اخرتاق هام« يف عالج لفريوس كورونا! 
وقلال املشلارك يف التجلارب السيريلة ملن 
جامعة برمنغهام، بن فيرش: »تبني أدلة بدأت 
تظهر دورا حيويا للدوية املضادة لاللتهابات 
يف عاصفلة السليتوكني املرتبطلة بالعلدوى 
الشلديدة لكوفيد-1٩«. ويعتقلد أن الحاالت 
الحلادة من مرض »كوفيلد-1٩«، الناتج عن 
اإلصابة بفريوس كورونا املسلتجد، يتسلبب 
فيهلا إفلراط يف رد الفعلل من جانلب جهاز 

املناعلة يعرف باسلم »عاصفة سليتوكني«، 
ويتحرى الباحثلون، فيما إذا كان من املمكن 
أن تلعب األدوية التي تكبح عنارص معينة يف 
جهاز املناعلة دورا يف وقف التصاعد السيع 
يف األعراض. وأول دواء من بني أربعة مرشحة 

لالستخدام هو عقار »ناميلوماب« من إنتاج 
رشكلة »إيزانا بيوساينسلز« وهو عبارة عن 
جسلم مضلاد وحيد النسليلة دخلل بالفعل 
مرحللة التجلارب األخرية عى علالج التهاب 
املفاصل الروماتويدي، ومرض يسمى التهاب 
»الفقلار الروماتويلدي«. ويسلتهدف عامل 
»جي.إم-يس.إس.إف«،  املسلمى  السيتوكني 
واملعتقلد أنله محفلز رئييس، يف املسلتويات 
التي ال تخضع للسليطرة، االلتهاب املفرط يف 
الرئتني. أما الدواء اآلخر فهو »إنفليكسيماب 
- يس.تي-بلي13«، واللذي طورتله رشكلة 
»سيلرتيون هيلثكري« الربيطانية، وهو عالج 
مضاد ملا يسلمى »عامل نخلر الورم«، بما يف 
ذلك التهاب املفاصلل الروماتويدي ومتالزمة 

القولون العصبي.

كشلفت دراسلة أمريكيلة أولية حديثلة، أن 
فصيللة اللدم يمكن أن تلعلب دورا يف حماية 
صاحبهلا ملن اإلصابلة بفلريوس كورونلا 

املستجد.
وأشلارت نتائج الدراسلة التي أجرتها رشكة 
“23 آند مي”، املختصلة يف إجراء االختبارات 
الجينية، أن األشخاص الذين لديهم فصيلة دم 

O يحظون بحماية أكرب من اإلصابة بفريوس 
كورونا، وفقما ذكرت شلبكة “فوكس نيوز” 

األمريكية.
وبدأت الرشكة دراستها التي شارك فيها 750 
ألف شلخص، يف أبريل املايض، إذ اسلتخدمت 
االختبارات الجينية ملساعدة العلماء عى فهم 
أفضلل للدور الذي تلعبله العوامل الوراثية يف 

اإلصابة بفريوس كورونا.
وكانلت الدراسلة تحلاول فلك لغلز اختالف 
األعراض التلي تظهر عى األشلخاص الذين 
يصابلون بفلريوس كورونلا، وتفاوتهلا بني 
الشديدة والطفيفة واملتوسطة، إىل أن أظهرت 
النتائج أن فصيلة الدم وعوامل وراثية أخرى 

تلعب دورا بهذا الخصوص.

دراسة تكشف فصيلة الدم األكثر مقاومة لكورونا

نجحت رشكة معرفية ايرانية يف انتاج أيدي اصطناعية ملسلاعدة املعاقني 
والتي كانت تسلتورد قبل عامني اال انها حظرت مع فرض الحظر الظالم 

عى البالد.
وتمتاز هذه االيدي بسلبع درجات من حرية التحرك وتسلاعد املعاقني يف 

ممارسة نشاطاتهم اليومية.
وقال املدير التنفيذي للرشكة املنتجة سلعید بهرامي مقدم : إنه من أجل 
تحريلك األطراف االصطناعيلة ، يسلتخدم البرش اإلشلارات البيولوجية 
للسليطرة عليها طواعية ويف تصميم اليد اإللكرتونية ، اسلتخدمنا نفس 
اإلشلارات البيولوجية حيث يتم استقبال هذه اإلشارات من سطح الجلد 
ثم تضخيمها ومعالجتها للتواصل مع نظام التحكم اليدوي اإللكرتوني.

واضلاف: إن اليد اإللكرتونية املصممة واملصنوعلة يف هذا التصميم لها 7 
درجات من الحرية ، والتي تشمل الدوران الكامل للمعصم ، ودوران وفتح 
اإلبهلام وإغالقه وفتلح وإغالق األصابع األربعة األخرى بشلكل منفصل 

وهذا املنتج مفيد كثريا للشخاص الذين فقدوا أيديهم.

رشكة ايرانية تنتج أيدي اصطناعية 
ملساعدة املعاقني


