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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف املتحدث باس�م رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، اليوم الثالث�اء، عن تق�ايض 18 ألف 
موظ�ف راتبني من الدول�ة، معلناً أن الحكومة يف 
طريقها ملعالجة هذا األمر. وقال أحمد مال طالل 
يف أول مؤتم�ر صحف�ي له عقب ش�غل منصبه، 
إن »هن�اك 18 ال�ف موظ�ف يتق�اىض راتبني 5 
االف منه�م يف وزارة الرتبي�ة«. وأض�اف بالقول، 
»س�يتم التحقيق يف هذا األم�ر بكافة املحافظات 
عرب لجان خاصة وخالل ف�رتة معقولة«، مردفاً 
بالق�ول، »ل�ن يك�ون هن�اك ش�خص يتق�اىض 
راتب�ني«. وأش�ار إىل أن »عق�ود املوظفني وصلت 
الع�داد كبرية ج�داً، والحكومة الس�ابقة تتحمل 
التعيينات غري الطبيعية، وعلينا أن نفعل القطاع 
الخاص، لغ�رض تحويل عدد من موظفي الدولة 
العراقي�ة اىل القطاع الخاص«.وبش�أن إجراءات 
مكافح�ة كورون�ا، قال م�ال طالل، »ت�م تخويل 
وزير الصحة باتخ�اذ االجراءات الالزمة ملكافحة 
ف�ريوس كروونا، وفق االج�راءات االتحادية، أي 
أن املحافظات تتبع هذه االجراءات«، الفتا إىل أن 
»هناك اربعة مستش�فيات تم تقديم التسهيالت 
لغ�رض اكماله�ا يف ذي ق�ار وميس�ان وكرب�الء 
وباب�ل«.وأردف بالق�ول، »الي�وم او غدا س�وف 
تصل مس�تلزمات طبية من االمارات، وس�توزع 
عىل جميع املحافظات العراقية، وهي عبارة عن 
اجه�زة تنفس اصطناع�ي«.ويف موض�وع آخر، 
قال إن الكاظمي وج�ه وزير الكهرباء، برضورة 
عمل الوزارة وكوادرها عىل العمل ملدة 24 ساعة 

لتخفيف معاناة املواطنني.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزير الحج والعمرة الس�عودي محم�د صالح بنتن، 
أمس الثالثاء، إن ع�دد الحجاج هذا العام قد يقترص عىل 
حوايل أل�ف من املواطنني واملقيمني، س�عيا ملنع انتش�ار 

فريوس كورونا.
وق�ال الوزي�ر يف مؤتمر صحفي »األعداد إن ش�اء الله قد 
تكون يف حدود آحاد اآلالف. ما زلنا يف مرحلة املراجعة قد 

تكون ألفا أو أقل أو أكثر بقليل«.
وأض�اف أن الح�ج لن يك�ون متاحا هذا الع�ام للقادمني 
من الخارج وإن الوزارة س�تطبق معايري صحية صارمة 

لدى املوافقة عىل املش�اركني فيه، مع اس�تبعاد من تزيد 
أعمارهم عن 65 عاما.

ومن املقرر أن تقام شعائر الحج يف نهاية موز املقبل.
وكانت السلطات الس�عودية قررت عقب انتشار فريوس 
كورونا يف العالم، تعليق قدوم املعتمرين يف إطار اإلجراءات 

االحرتازية ملواجهة الجائحة.
وكان وزي�ر الحج الس�عودي محمد صال�ح بنتن دعا يف 
نهاي�ة آذار امل�ايض دول العالم اإلس�المي إىل الرتيث قبل 
القي�ام ب�أي خطط للح�ج، حت�ى تتضح الرؤية بش�أن 

فريوس كورونا.
ويؤدي زهاء 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا.

      بغداد / المستقبل العراقي

حذر وزير املالية عيل عالوي يف مقابلة مع 
وكالة فران�س من أن االقتص�اد العراقي 
ق�د يواج�ه »صدم�ات لن نك�ون قادرين 
عىل معالجتها« ما ل�م يتم تبني إجراءات 

إصالحية خالل أقل من عام.
وق�ال عالوي )73 عام�اً( الذي تم تكليفه 
إرس�اء اس�تقرار االقتص�اد العراقي بعد 
انهي�ار أس�عار النفط الخام ال�ذي قلّص 
إن  النص�ف،  بمق�دار  الدول�ة  عائ�دات 

»اإلصالح أمر رضوري«.
وأض�اف »إذا لم نعدل األم�ور خالل هذه 

الس�نة، ربما نواج�ه صدمات ل�ن نكون 
قادري�ن ع�ىل معالجته�ا«، فيم�ا تش�ري 
التوقعات إىل أن االقتصاد العراقي سيواجه 

تقلصاً بنسبة 10 يف املئة خالل العام.
وأش�ار ع�الوي ال�ذي كان وزي�راً للم�ال 
أيضاً خالل ف�رتة الحكومة االنتقالية بني 
عام�ي 2005 و2006، إىل أن الوضع اليوم 
»أسوأ« ألن بغداد تواجه »حالة اقتصادية 

وجودية«.
يف تلك املرحلة، كان سعر برميل النفط 35 
دوالرا تقريب�ًا، لكن ع�دد موظفي الدولة 
كان أق�ل من ملي�ون. واليوم هن�اك أكثر 
م�ن أربع�ة مالي�ني موظ�ف، والعديد من 

العراقيني اآلخرين ممن يتقاضون رواتب 
ومعاش�ات تقاعدي�ة. وهذا يعن�ي مبلغا 
شهريا يراوح بني أربعة وخمسة مليارات 
دوالر. ومع حصول واحد من كل خمس�ة 
عراقيني ع�ىل معونات حكومي�ة، تصبح 
الفات�ورة أثقل عىل الدول�ة التي تعتمد يف 
دف�ع كل نفقاتها عىل النفط الذي انهارت 
أس�عاره قبل أش�هر مع نقص ش�ديد يف 

الطلب عليه.
ووفق�اً لعالوي، عىل الحكومة دفع رواتب 
ش�هري حزيران وتم�وز يف الوقت املحدد، 

عرب االقرتاض من املصارف الحكومية.
لكنه حذر م�ن أن هذه اإلجراءات ممكنة 

لف�رتة قصرية وإال »س�تؤثر ع�ىل هيكلة 
األس�عار، وبالتايل عىل التضخم ما سيؤثر 
بدوره عىل سعر الرصف وعىل االحتياطي 

يف البنك املركزي«.
وأض�اف أن�ه يف مواجه�ة النفق�ات التي 
تزايدت عىل مر السنوات، وجدت الحكومة 
الخزين�ة فارغة، بعد 17 عام�اً من الغزو 
األمريكي الذي أطاح نظام صدام حس�ني 
نخ�ره  جدي�داً  سياس�ياً  نظام�ًا  وأرىس 
الفس�اد واملحس�وبيات، ووضع العراق يف 
مراتب متقدمة ضمن قائمة الدول األكثر 

فساداً يف العالم.
التفاصيل ص2
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أك�دت وزارة الرتبية، أمس الثالث�اء، أن مجلس الوزراء لم 
يتط�رق ألي قرار بش�أن الس�ادس االع�دادي، معتربة أن 
اعتماد درجة نصف الس�نة للنجاح يف الثالث املتوس�ط هو 

األنسب.
وقالت الوزارة بحس�ب وكالة االنباء العراقية، إن »اعتماد 
درجة نصف الس�نة كدرجة نهائية لنجاح الثالث املتوسط 
هو األنس�ب، وهنالك قرارات من الوزارة ستصدر يف األيام 

املقبلة بشأن هذا املوضوع«.
وأضاف�ت أن »مجلس ال�وزراء لم يتطرق ألي قرار بش�أن 
الس�ادس االعدادي«. وقرر مجلس الوزراء، اليوم الثالثاء، 
اعتماد درجة نصف السنة للنجاح لطلبة الثالث املتوسط.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشف املتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
الي�وم الثالثاء، ع�ن تقايض 18 ألف موظ�ف راتبني من 
الدولة، معلناً أن الحكومة يف طريقها ملعالجة هذا األمر.

 وق�ال أحمد مال ط�الل يف أول مؤتم�ر صحفي له عقب 
شغل منصبه، إن »هناك 18 الف موظف يتقاىض راتبني 

5 االف منهم يف وزارة الرتبية«.
وأض�اف بالق�ول، »س�يتم التحقيق يف ه�ذا األمر بكافة 
املحافظ�ات عرب لجان خاص�ة وخالل ف�رتة معقولة«، 
مردفاً بالقول، »لن يكون هناك شخص يتقاىض راتبني«. 
وأش�ار إىل أن »عقود املوظفني وصلت العداد كبرية جداً، 
والحكومة الس�ابقة تتحم�ل التعيينات غ�ري الطبيعية، 
وعلينا أن نفعل القطاع الخاص، لغرض تحويل عدد من 

موظفي الدولة العراقية اىل القطاع الخاص«.
وبش�أن إجراءات مكافحة كورونا، ق�ال مال طالل، »تم 
تخويل وزي�ر الصحة باتخاذ االجراءات الالزمة ملكافحة 
ف�ريوس كروون�ا، وف�ق االج�راءات االتحادي�ة، أي أن 
املحافظ�ات تتبع ه�ذه االجراءات«، الفت�ا إىل أن »هناك 
اربعة مستشفيات تم تقديم التسهيالت لغرض اكمالها 

يف ذي قار وميسان وكربالء وبابل«.
وأردف بالقول، »اليوم او غدا س�وف تصل مس�تلزمات 
طبي�ة من االم�ارات، وس�توزع عىل جمي�ع املحافظات 

العراقية، وهي عبارة عن اجهزة تنفس اصطناعي«.
ويف موضوع آخر، قال إن الكاظمي وجه وزير الكهرباء، 
ب�رورة عمل ال�وزارة وكوادره�ا عىل العم�ل ملدة 24 

ساعة لتخفيف معاناة املواطنني.
وبشأن االحتجاجات، أفاد بأن »هناك تظاهرات مطلبية 
للش�عب العراقي، ونحن نتعامل مع املتظاهرين بش�كل 
ايجابي«، مشريا إىل »فتح حوار مع تنسيقات التظاهرات 

فيما يتناسب مع املطالب ضمن الوضع العام«.
وبشأن امللفات العالقة بني بغداد وأربيل، قال مال طالل، 
إن »املباحث�ات مس�تمرة من أجل ح�ل القضايا العالقة 
م�ع اقليم كردس�تان«، الفت�ا إىل أن الحكوم�ة العراقية 
تباحثت بش�أن ح�زب العمال الكردس�تاني، بما يحفظ 
س�يادة العراق. وأضاف، أن »الحكوم�ة العراقية ال تريد 

أي مشاكل مع تركيا أو أي دولة أخرى، وانما هي تعمل 
عىل تربيد املش�اكل وال تريد مشاكل جديدة«، الفتا إىل أن 
»هن�اك ادوات ناعمة للتعامل مع امللفات العالقة مع اي 
دولة«. إىل ذلك، عقد مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية، 
أمس الثالثاء، برئاس�ة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، حيث خصصت ملناقش�ة املوضوعات املدرجة 

ضمن جدول أعماله.
وأش�ار رئيس مجلس ال�وزراء اىل التحديات التي تواجه 
البل�د يف ظ�ل جائح�ة كورون�ا، والجه�ود الت�ي تبذلها 
الحكوم�ة من أجل تطوي�ق خطر امل�رض والتقليل قدر 

اإلمكان من نسب اإلصابة به، وتقديم كل الدعم واإلسناد 
للمؤسسات الصحية واملالكات الطبية العاملة.

ودع�ا الكاظمي املواطن�ني اىل رضورة االلتزام بمقررات 
اللجنة العليا للصحة والس�المة، وتطبيق قواعد الوقاية 

للحفاظ عىل سالمتهم واألمن الصحي للمجتمع.
وجرى مناقش�ة وض�ع الطاقة الكهربائي�ة، حيث وّجه 
الكاظمي وزارة الكهرباء باستنفار الجهود والعمل عىل 
مدار الس�اعة لتوفري افض�ل تجهي�ز للمواطنني، خالل 
فصل الصيف، واإلرساع بمعالجة املشاكل التي تطرأ عىل 

منظومة الكهرباء.

وناقش مجلس الوزراء التظاهرات السلمية التي تتضمن 
مطال�ب ع�دة، ووّج�ه الكاظمي ال�وزارات باالس�تماع 
ملطالبهم وتنفيذ ما يمكن منها، وفق اإلمكانيات املتاحة 

والتحديات الكبرية التي يواجهها البلد.
وتم خالل الجلس�ة أيضا مناقشة الواقع االستثماري يف 
العراق والعمل بش�كل جاد لتحس�ني البيئة االستثمارية 
وتحفيز االس�تثمار وتس�هيل إجراءات�ه، وذلك من أجل 
تنمية االقتصاد العراقي والنهوض به، بما يمّكن الدولة 

من مواجهة التحديات االقتصادية الراهنة.
واس�تعرض وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة، مس�تجدات عمل 
لجنة تعزي�ز اإلج�راءات الحكومية يف مج�االت الوقاية 
والس�يطرة الصحية والتوعوية، بشأن الحد من انتشار 
فاي�روس كورون�ا املؤلف�ة بموجب األم�ر الديواني رقم 

)217( لسنة 2020.
وبح�ث املجل�س القضاي�ا واملوضوع�ات املدرجة ضمن 

جدول األعمال وأصدر عدداً من القرارات بشأنها:
اوال/

1- املوافق�ة ع�ىل تقدي�م التس�هيالت الالزم�ة إلنج�از 
املستشفيات يف محافظتي ذي قار وميسان.

2- تخويل وزير الصحة والبيئة صالحية أحذ اإلجراءات 
املالئمة بش�أن كل ما يتعلق بفاي�روس كورونا، واعتبار 
ذل�ك من الش�ؤون االتحادي�ة وضمن السياس�ة العامة 

للدولة.
ثانيا/ مناقش�ة مرشوع إنشاء مستش�فى عام للقوات 
املس�لحة يف العاصم�ة بغداد س�عة )400( رسير وتمت 

املوافقة عىل إنجازه.
ثالثا/

1- اعتماد درجة نصف الس�نة درج�ة نهائية للنجاح يف 
االمتحان�ات العامة لطلبة الصف الثالث املتوس�ط للعام 
الدرايس الحايل 2019-2020، والس�ماح للراسبني بأداء 
امتحانات الدور الثاني يف جميع املواد التي رسبوا فيها.

2- قيام الطلبة الراسبني واملكملني بأداء امتحان مفتوح 
يف املواد املقررة باالمتحانات الوزارية خالل ثالثة أسابيع 
من خالل تعليمات تصدرها وزارة الرتبية بشكل عاجل، 
وتض�ع امل�دارس أس�ئلة االمتح�ان املفتوح م�ن الكتب 

املنهجية.

      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر وزير املالية عيل ع�الوي يف مقابلة مع 
وكال�ة فران�س م�ن أن االقتص�اد العراقي 
ق�د يواج�ه »صدم�ات ل�ن نك�ون قادري�ن 
ع�ىل معالجتها« ما ل�م يتم تبن�ي إجراءات 

إصالحية خالل أقل من عام.
وق�ال ع�الوي )73 عام�اً( الذي ت�م تكليفه 
إرساء استقرار االقتصاد العراقي بعد انهيار 
أس�عار النف�ط الخام ال�ذي قلّ�ص عائدات 
الدول�ة بمق�دار النص�ف، إن »اإلص�الح أمر 

رضوري«.
وأض�اف »إذا ل�م نع�دل األمور خ�الل هذه 
السنة، ربما نواجه صدمات لن نكون قادرين 
عىل معالجتها«، فيما تشري التوقعات إىل أن 
االقتصاد العراقي س�يواجه تقلصاً بنس�بة 

10 يف املئة خالل العام.
للم�ال  وزي�راً  كان  ال�ذي  ع�الوي  وأش�ار 
أيضاً خ�الل ف�رتة الحكوم�ة االنتقالية بني 

عام�ي 2005 و2006، إىل أن الوض�ع اليوم 
»أس�وأ« ألن بغداد تواجه »حال�ة اقتصادية 

وجودية«.
يف تل�ك املرحلة، كان س�عر برميل النفط 35 
دوالرا تقريب�ًا، لك�ن ع�دد موظف�ي الدولة 
كان أق�ل من مليون. والي�وم هناك أكثر من 
أربعة ماليني موظف، والعديد من العراقيني 
اآلخري�ن ممن يتقاضون رواتب ومعاش�ات 
تقاعدية. وه�ذا يعني مبلغا ش�هريا يراوح 

بني أربعة وخمسة مليارات دوالر.
ومع حصول واحد من كل خمس�ة عراقيني 
عىل معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل 
ع�ىل الدولة التي تعتمد يف دف�ع كل نفقاتها 
عىل النفط الذي انهارت أس�عاره قبل أشهر 

مع نقص شديد يف الطلب عليه.
ووفق�اً لع�الوي، عىل الحكوم�ة دفع رواتب 
شهري حزيران وتموز يف الوقت املحدد، عرب 

االقرتاض من املصارف الحكومية.
لكن�ه حذر م�ن أن هذه اإلج�راءات ممكنة 

لف�رتة قص�رية وإال »س�تؤثر ع�ىل هيكل�ة 
األس�عار، وبالت�ايل عىل التضخم ما س�يؤثر 
بدوره عىل سعر الرصف وعىل االحتياطي يف 

البنك املركزي«.
وأضاف أنه يف مواجهة النفقات التي تزايدت 
عىل مر الس�نوات، وجدت الحكومة الخزينة 
فارغ�ة، بعد 17 عام�اً من الغ�زو األمريكي 
الذي أطاح نظام صدام حسني وأرىس نظاماً 
سياسياً جديداً نخره الفساد واملحسوبيات، 
ووض�ع الع�راق يف مرات�ب متقدم�ة ضمن 

قائمة الدول األكثر فساداً يف العالم.
وق�ال عالوي من داخ�ل منزله يف بغداد »من 
املف�روض أن يك�ون ل�دى الحكومة ش�هر 
ونصف ش�هر م�ن النفقات قب�ل ان تواجه 

أزمات«.
وأضاف »كان يفرتض أن يكون لدينا سيولة 
ب�ني ع�رشة إىل 15 تريلي�ون دين�ار، لك�ن 
الخزينة لم يكن فيها س�وى تريليوني دينار 
فقط«. ويرى الخرباء اليوم، ومنهم عالوي، 

أن�ه يجب إع�ادة النظر بكام�ل النظام املايل 
للعراق، ثان�ي أكرب منتجي النفط يف منظمة 
أوب�ك. وأوضح عالوي أنه س�يتعني عىل 40 
مليون عراقي أن يخضعوا لسياس�ة تقشف 

مشددة قد تستمر »لعامني«.
وإضافة إىل ذلك، ستقوم السلطات بمعالجة 
الثغرات يف جدول اإلنف�اق، وخصوصاً يف ما 
يتعل�ق بتعدد الروات�ب أو »الفضائيني« كما 
تت�م تس�ميتهم، وه�م املس�جلون يف قوائم 

الرواتب من دون مزاولة العمل.
وع�ىل املس�توى الحكومي، س�يتعني تنفيذ 
وع�ود ط�ال انتظاره�ا لتنوي�ع االقتص�اد، 
وعدم جعل مصري البالد رهن أس�واق الخام 
العاملي�ة، وبدء املناقش�ات مع البن�ك الدويل 

وصندوق النقد الدويل.
وأكد عالوي أنه »إذا اس�تمر س�عر النفط يف 
هذا املستوى ملدة سنة، وبقي اإلنفاق عىل ما 
هو عليه، من دون شك سنصطدم بحائط. ال 
يمكننا أن ندي�ر دولة، خصوصاً من الجانب 

االقتصادي، م�ع أمل فقط بارتفاع أس�عار 
النفط لتغطية النفقات«.

والس�ؤال: ه�ل يمك�ن أن تق�وم حكوم�ة 
انتقالية، تشكلت خالل أخطر أزمة اجتماعية 

يف البالد، بإصالح كامل لالقتصاد؟
رغم أن عالوي ع�ارص أزمة مماثلة يف العام 
2005، أق�ر هذه امل�رة بأن أزم�ة الثقة بني 
املواطنني والسلطة اتسعت، بعد ستة أشهر 
من انتفاضة ش�عبية غري مس�بوقة قمعت 
بالق�وة من قب�ل حكومة ع�ادل عبد املهدي 
الس�ابقة. وبالفعل يف بداية شهر حزيران/

يونيو الحايل، عندما تم اس�تقطاع املعاشات 
التقاعدية يف أوىل خطوات سياس�ة التقشف 
الحكومي�ة، كان االحتج�اج باإلجم�اع ضد 
عالوي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
حت�ى داخ�ل الربمل�ان ال�ذي تناط ب�ه عادة 
املوافقة عىل اإلصالحات، وخصوصاً محاربة 
الفس�اد ال�ذي أدى إىل تبّخ�ر أكث�ر من 450 
مليار دوالر من املال العام منذ العام 2003.

جملس الوزراء يقرر إنشاء ثالثة مستشفيات ويوعز بتحسني منظومة الكهرباء ويدعو املواطنني إىل االلتزام بالتعليمات

احلكومة تالحق مزدوجي الرواتب: لن يتسلم اي عراقي راتبني

العدد )2163(   24     حزيران    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

وزير املالية يرسم صورة قامتة لالقتصاد: )٤٠( مليون عراقي سيجربون عىل »تقشف مشدد«
أكد أن العراق مير بـ »حالة اقتصادية وجودية«

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة احم�د 
حمه رش�يد، الثالثاء، ان االقرتاض 
رضيب�ة مؤجل�ة تدفعه�ا االجيال 
القادم�ة، فيما كش�ف ع�ن بدائل 

تغني عن اللجوء اىل االقرتاض.
وقال رش�يد يف ترصيح صحفي ان 
»هناك فقرة ادرج�ت باالتفاق بني 
اللجنة املالي�ة ووزير املالية لتأمني 
واملعين�ني  امل�الك  حرك�ة  روات�ب 
الجدد واذا م�ا حصلنا عىل القرض 
فالرواتب مؤمنة لكن هل سنحصل 
عىل القرض الخارجي او الداخيل«، 
مبين�اً »ان�ا اش�ك يف الحصول عىل 

القرض الخارجي«.
وأضاف انه »كل م�ا هنالك نحصل 
ع�ىل الق�رض الداخ�يل وه�ذا يؤثر 
ع�ىل الس�يولة النقدي�ة يف الس�وق 
وال يعال�ج القضي�ة م�ن اساس�ه 
وبالنسبة يل شخصياً ال اصوت عىل 

قانون االقرتاض النني لست مؤمنا 
بالقان�ون«. وب�ني ان�ه »بالنس�بة 
خصص�ت  ح�ال  يف  للق�روض 
لالستهالك ستكون رضيبة مؤجلة 
تدفعها االجي�ال القادمة وال يمكن 
االستفادة منها«، موضحاً ان »هناك 
مص�ادر اخ�رى يمكن االس�تفادة 
منها بدال ع�ن االق�رتاض«. وتابع 
ان�ه » من بني املص�ادر هي االموال 
الهات�ف  رشكات  ل�دى  املوج�ودة 
النقال والتي تدين للحكومة بمبالغ 
كبرية ج�داً وحت�ى االن مس�كوت 
عنها اضاف�ة اىل الرواتب املزدوجة 
الت�ي يمك�ن أن نقل�ص منه�ا وال 
نحتاج اىل االقرتاض«. واشار اىل ان 
»االقرتاض ال يؤدي اىل حل ويف حال 
اقرتضنا لش�هر تموز ماذا سنفعل 
لالش�هر القادمة مع توقعات بعدم 
ارتفاع اس�عار النف�ط حتى نهاية 
الس�نة بالتايل نحتاج اىل معالجات 

اخرى بدل ان نقرتض«.

املالية الربملانية تنتقد سياسة »االقرتاض«: 
ستدفع رضيبتها االجيال القادمة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصح�ة والبيئة، أمس الثالثاء، 
عن تس�جيل 1826 إصاب�ة جديدة بفريوس 
كورون�ا يف الب�الد. وذك�رت ال�وزارة يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، انه »تم 
فحص )10672( نم�وذج يف كافة املختربات 
املختص�ة يف الع�راق؛ وبذلك يك�ون املجموع 
الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية تس�جيل 
املرض يف الع�راق )465988 («. وأضافت أن 
»مختربات الوزارة س�ّجلت ) 1826( اإصابة 

يف العراق موزعة كالتايل: 
بغداد / الرصافة 169

بغداد / الكرخ 402
مدينة الطب 15

النجف االرٔشف 76
السليمانية 262 

أربيل 34 
دهوك 3

كربالء 54
كركوك 50 

دياىل 39 
واسط 38 

بابل 45 
البرصة 138 
ميسان 105 

الديوانية 125 
ذي قار 225 

االٔنبار 15 
نينوى 5 

صالح الدين 26 
وأوضحت الوزارة، أن »حاالت الش�فاء بلغت 

968 حالة، وكما ييل:
بغداد الرصافة 162 

بغداد الكرخ 119
مدينة الطب 10

النجف 88 
السليمانية 4 

أربيل 12 
كركوك 19
كربالء 86 

دياىل 2 

واسط 91 
البرصة 10 
ميسان 92 

بابل 51 
ذي قار 177 

االٔنبار 9 
نينوى 9

صالح الدين 8 
املثنى 19 

وأك�دت، أن »حاالت الوفي�ات بلغت 84 حالة 
وكما ييل :

بغداد الرصافة 23 
بغداد الكرخ 13 

مدينة الطب 1 
النجف 2 

السليمانية 5 
اربيل 3 
كربالء 3

كركوك 4 
دياىل 3 

واسط 3 

البرصة 3 
ميسان 2 

بابل 1 
الديوانية 6 

ذي قار 8 
االٔنبار 2 

صالح الدين 2 
وأش�ارت إىل أن »مجم�وع اإلصاب�ات بلغت 
34502 ، ومجموع حاالت الش�فاء 15753 ، 
ومجموع الراقدين الكيل 17498 ، والراقدين 
يف العناي�ة املرك�زة 283، فيم�ا بلغ مجموع 
لجن�ة  طالب�ت  ذل�ك،  إىل   .»1251 الوفي�ات 
الصح�ة النيابي�ة مجل�س الن�واب ب�ادراج 
قان�ون انصاف الك�وادر الصحية عىل جدول 
اعمال جلسة يوم االربعاء. وذكر بيان للجنة 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، عن 
»مطالبته�ا ب�ادراج مقرتح قان�ون انصاف 
العامل�ني يف وزارة الصحة بخ�ط الصد االول 
املواجه�ني لوباء فاي�روس كورونا )كوفيد-

19( عىل جدول اعمال جلس�ة ي�وم االربعاء 
24/6/2020 لغرض عرضه للقراءة االوىل«

        بغداد / المستقبل العراقي

يف  املوظف�ني  ع�رشات  تظاه�ر 
الس�لي���مانية،  محاف������ظة 
ع�ىل  احتجاج�اً  الثالث�اء،  أم�س 
م�ن  األخ�رية  االس�تقطاعات 

رواتبهم. 
وق�ال مصدر مح�يل إن »العرشات 
واملوظف�ني  امل�رور  رج�ال  م�ن 
الحديقة  تظاه�روا بالق�رب م�ن 
العام�ة يف الس�ليمانية احتجاج�اً 
عىل تأخر الرواتب واالستقطاعات 

األخرية فيها«.
وكان�ت حكومة إقليم كردس�تان 
قررت، أمس األول األحد، استقطاع 
 21 %  م�ن رواتب املوظفني كإجراء 

»مؤقت« بسبب األزمة املالية.

وزارة الصحة تسجل )1826( إصابة جديدة بـ »كورونا« و)8٤( وفاة يف عموم العراق
جلنة برملانية طالبت بإدراج مقرتح قانون انصاف الكوادر الصحية على جدول الربملان السليامنية 

تشهد تظاهرات 
احتجاجًا عىل استقطاعات 

الرواتب

        بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الداخلية، أمس الثالثاء إصابة وزيرها بفريوس كورونا. 
وقال�ت الوزارة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراق�ي إن الوزير عثمان 
الغانم�ي ل�م يصب بفريوس كورون�ا”، مؤكدة أن�ه “يتمتع بصحة 
جي�دة ويمارس مهامه املعت�ادة”. وأعلن�ت وزارة الصحة، االثنني، 
املوق�ف اليوم�ي لالصابات املس�جلة لف�ريوس كورونا املس�تجد يف 
العراق، مش�رية اىل تس�جيل 1808 اصابة جديدة و 67 حالة وفاة، 

فيما نوهت اىل تعايف 850 مصابا بالفريوس.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مرسور البارزاني، أمس الثالثاء، 
عىل رضورة تفعيل آلية التنس�يق املشرتك بني الجيش والبيشمركة 
إلعادة األمن واالستقرار إىل ما سماها »املناطق الكردستانية خارج 

إدارة حكومة اإلقليم«.
وقال مكتب البارزاني يف بيان تلقت املستقبل العراقي منه، إن األخري 
»اس�تقبل وفداً أمريكياً برئاس�ة كبري مس�ؤويل الش�ؤون الدفاعية 
وامللح�ق العس�كري يف الس�فارة األمريكي�ة ل�دى الع�راق الجنرال 

إرنيست تايكرت«.
وأضاف البيان، أنه »جرى يف مس�تهل اللقاء، بحث آخر مس�تجدات 
الوض�ع يف العراق، والتأكيد عىل أهمية وجود تنس�يق مش�رتك بني 

قوات البيشمركة والجيش العراقي«.
وأك�د تايك�رت، بحس�ب البيان، »اس�تمرار ب�الده بتقدي�م الدعم 
لقوات البيش�مركة التي لعبت دوراً محوري�اً يف التصدي لإلرهاب يف 
املنطقة«، مش�يداً ب�«الخطوات اإلصالحية الت�ي تقوم بها حكومة 

إقليم كردستان وال سيما يف وزارة البيشمركة«.
م�ن جانبه، أبدى البارزاني »قلق�ه البالغ إزاء تدهور الوضع األمني 
يف املناطق الكردس�تانية خارج إدارة حكومة اإلقليم«، مش�دداً عىل 
رضورة »تفعيل آلية التنس�يق األمني املش�رتك بني الجيش العراقي 

وقوات البيشمركة إلعادة األمن واالستقرار إىل تلك املناطق«.

الداخلية تنفي إصابة وزيرها عثامن الغانمي 
بفريوس »كورونا«

بارزاين يتوسط لدى 
مسؤول أمريكي لتفعيل »التنسيق األمني« 

بني اجليش والبيشمركة

        بغداد / المستقبل العراقي

 ”DefenseOne“ موقع  كش�ف 
األمريكي عن زي�ارة رسية قام 
به�ا رئي�س جه�از املخاب�رات 
ي�ويس  }املوس�اد{  االرسائي�يل 
كوه�ن، إىل قاع�دة عني األس�د 

غربي العراق.
ي�ويس  ف�إن  للموق�ع،  ووفق�اً 
الخارجية  كوهن خالل جولت�ه 
يف منطق�ة الرشق االوس�ط زار 
العربي�ة كالكويت  الدول  بعض 
واإلمارات، وأج�رى زيارة “غري 
التق�ى  الع�راق  إىل  متوقع�ة” 
املستش�ارين  ببع�ض  خالله�ا 
األمريكيني يف قاعدة عني األسد.

ي�ويس  ب�دأ  املوق�ع،  وبحس�ب 
كوه�ن، بوصف�ه رئي�س جهاز 
“املوس�اد”  االس�تخبارات 
لبنيام�ني  األع�ىل  واملستش�ار 
نتنياه�و يف الش�ؤون األمني�ة، 
يقيم أخرياً عالقات إسرتاتيجية 
مع بعض حكام الدول العربية.

 DefenseOne وج�اء يف موق�ع
األمريك�ي ال�ذي ين�رش األخبار 
الخاصة بالش�ؤون العس�كرية 
رحل�ة  خ�الل  ان�ه  واألمني�ة، 
جوي�ة أمريكي�ة دخ�ل ي�ويس 
االس�تخبارات  رئي�س  كوه�ن، 
اليمن�ى  والي�د  »االرسائيلي�ة« 
لنتنياهو، الع�راق وأجرى زيارة 
رسي�ة إىل قاع�دة عني األس�د يف 
يوم الخميس املايض 18 حزيران 
املايض، والتقى بجنرال س�كوت 
ماكني من أهم قادة “سنتكوم” 
واملس�ؤول الرس�مي يف القاعدة 

البحرية األمريكية يف البحرين.
وكش�ف موق�ع مي�دل إيس�ت 
مونيتور األمريكي قبل فرتة عن 
زيارة رئيس املوساد لدول عربية 
والبحث ح�ول »صفقة القرن« 
وض�م الضف�ة الغربي�ة؛ وتأتي 
ه�ذه الزي�ارة يف ظ�ل الوض�ع 
الراه�ن للمنطق�ة والتط�ورات 
التي تش�هدها الس�احة الدولية 

يف ظل جائحة كورونا.

موقع أمريكي: رئيس املوساد اإلرسائييل 
زار قاعدة »عني األسد« رسًا
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر االتصاالت أركان ش�هاب أحم�د عن تحقيق 
نتائج مهمة يف “عملي�ات الصدمة” التي انطلقت مؤخراً 
لكشف ومكافحة تهريب سعات االنرتنت يف العراق، وهي 
أك�ر عمليات تخصصية مش�رتكة، كاش�فاً ع�ن تورط 

أشخاص وجهات متنفذة بعمليات التهريب.
وق�ال إن “هناك عمليات تهريب لس�عات االنرتنت تحدث 
من خالل الكابل الضوئي واملايكرويف, وهي س�عات غري 
قانوني�ة باعتب�ار أنها لم تمر عر بواب�ات النفاذ التابعة 
للرشكة العامة لالتص�االت واملعلوماتية التابعة للوزارة، 
والتي ت�دار من قبل رشكة الس�المة العامة، ولم تخضع 
للرس�وم، وقد تس�بب خروقات أمنية، لكونها غريبة عن 
منظومة االتصاالت”.وأضاف، أن “العملية الواسعة التي 
انطلقت بتوجيه من رئيس الوزراء حققت نتائج مهمة”، 
مبيناً أنه “س�يجري الكشف عن تورط أشخاص وجهات 

متنف�ذة بعملي�ات التهريب بع�د انتهاء األجه�زة االمنية 
م�ن تحلي�ل املعلومات من خ�الل الس�ريفرات التي تمت 

مصادرتها”.
وتاب�ع، أن “العملي�ة ما زالت مس�تمرة حت�ى اآلن لحني 
ايق�اف عملي�ات التهري�ب بش�كل كامل، ولح�ني إكمال 
بوابات النفاذ الضوئي املزمع االعالن عنها خالل االسبوع 
املقب�ل، بعد اس�تحصال املوافق�ات االصولية لالعالن عن 
تل�ك البوابات، التي س�تغني بدورها ع�ن تنفيذ عمليات 
مش�ابهة لعملية الصدمة مستقبال, اضافة اىل أن الوزارة 
ستتخذ اجراءات مهمة للحد من تهريب السعات بصورة 
غ�ري قانونية, فضال عن قرب إجراء تعديل لتلك الس�عات 
وأسعارها داخل العراق، بهدف إحداث فارق تجاري قليل, 
وهن�اك خطوات أخرى س�تعمل عليها الوزارة مس�تقبال 
للنهوض بهذا القطاع املهم”.ودعا أحمد الرشكات العاملة 
يف قطاع االتصاالت واالنرتنت إىل “مراجعة عملها والتوقف 
عن رشاء تلك الس�عات غري القانوني�ة، وأن تكون داعمة 

لعمليات الصدم�ة، وأن تقوم بإبالغ وزارة االتصاالت عن 
أي عملية تهريب للس�عات، لكي يتم كشفها ومكافحتها 
للحفاظ عىل االمن الوطني واالقتصاد العراقي”، موضحاً 
أن “هن�اك اجتماعات قريبة س�تعقد م�ع تلك الرشكات 
لوض�ع الخطوات الكفيل�ة بايقاف أي عملي�ات لتهريب 
س�عات االنرتن�ت”.وأردف أحمد أن “العملي�ات انطلقت 
بدعم وتعاون وتنس�يق مش�رتك مع جه�ازي املخابرات 
واالم�ن الوطني وهيئة االع�الم واالتصاالت وق�وات الرد 
الرسيع )وزارة الداخلية(، للكشف عن مواقع وأبراج وُعقد 
ومنظومات تهريب س�عات االنرتن�ت يف أربع محافظات، 
ه�ي )دياىل واملوصل وكركوك وص�الح الدين( “، مبيناً أن 
“عملي�ات الصدمة بدأت يف محافظة دياىل برئاس�ة وزير 
االتص�االت، وبتع�اون كبري بني جمي�ع الجهات يف بعض 
املناط�ق، والجهات االمنية املختصة الت�ي قامت بدورها 
بتغطية الجانب االمني للوص�ول اىل املهربني الحقيقيني، 

لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون”.

وزير االتصاالت بعد عملية »الصدمة«: هناك هتريب كبري لسعات االنرتنيت

    بغداد/ المستقبل العراقي

 افتتح�ت وزارة الع�دل دائرة كات�ب العدل 
الش�عب املس�ائي يف محافظة بغداد ضمن 
الخطة اإلس�رتاتيجية الت�ي اتبعتها الوزارة 

لتقديم الخدمات للمواطنني.

ثائ�ر  لل�وزارة  الرس�مي  الناط�ق  وق�ال   
الجبوري: إن ه�ذا االفتتاح تم برعاية وزير 
العدل ف�اروق أمني الش�واني، ضمن خطة 
عمل إس�رتاتيجية اتبعتها الوزارة لتخفيف 
وتبس�يط  املواطن�ني  كاه�ل  ع�ن  الع�بء 

اإلجراءات. 

 وأض�اف الجب�وري إن افتت�اح الدائرة جاء 
الدوائ�ر  الحاص�ل ع�ىل  الزخ�م  لتخفي�ف 
الصباحية، وان دوائر كاتب العدل املس�ائي 
تقدم خدماتها لرشيحة املوظفني واملواطنني 
يف بغ�داد واملحافظات لفرتة م�ا بعد الدوام 

الرسمي لتسهيل انجاز معامالتهم.

    بغداد/ المستقبل العراقي

الزمت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
يف  العامل�ة  النفطي�ة  ال�رشكات  اح�دى 
املتأخ�رة  املس�تحقات  بدف�ع  الب�رة 

للعاملني لديها.

والتق�ى مدير قس�م التفتي�ش يف الوزارة 
عباس فاض�ل اثن�اء الحملة التفتيش�ية 
يف منطق�ة الرجس�ية بالب�رة عدد من 
العم�ال املتظاهري�ن كان�وا ق�د تظاهروا 
احتجاجا عىل اداة احدى الرشكات العاملة 

يف الحقل النفطي باملنطقة.

واس�تمع مدير القسم اىل ش�كاوى العمل 
اجتماع�ا  ث�م عق�د  املتظاهري�ن، وم�ن 
م�ع ادارة الرشك�ة ت�م بعده�ا التوص�ل 
اىل صيغ�ة لح�ل مش�كلة تأخ�ر رواتبهم 
ودف�ع املس�تحقات كاف�ة للعم�ال بدون 

استقطاع.

وزارة العدل: افتتاح دائرة كاتب عدل الشعب املسائي 
يف حمافظة بغداد

العمل تلزم احدى الرشكات النفطية يف البرصة بدفع املستحقات 
املتأخرة للعاملني لدهيا

    بغداد / المستقبل العراقي

الرشك�ة   / العراقي�ة  النق�ل  وزارة  أعلن�ت 
الثالث�اء،  أم�س  الع�راق،  ملوان�ئ  العام�ة 
استمرار عمليات االرساء واملغادرة والشحن 
و التفري�غ يف املوان�ئ رغ�م حظ�ر التج�وال 
املفروض يف املحافظة بسبب جائحة كورونا 
.  وق�ال مدير عام الرشك�ة املهندس فرحان 
محيسن الفرطويس بتوجيه مبارش من وزير 
النقل الكابتن نارص حس�ني الشبيل برضورة 
اس�تمرار العمل يف املوان�ئ ومراعاة الظروف 
الصحية التي يمر بها البلد ، مبيناً، تم تكثيف 
الجهود واس�تمرار العمل يف استقبال السفن 
و  والش�حن  واملغ�ادرة  االرس�اء  وعملي�ات 
التفريغ يف جميع موان�ئ العراق مع االلتزام 
بكافة االجراءات الوقائية والصحية الصادرة 

م�ن خلي�ة األزمة.واثن�ى الفرط�ويس خالل 
زي�ارة تفقدي�ة للموان�ئ اجري�ت اليوم عىل 
الدور الكبري واملتميز من قبل مالكات أقسام 
السيطرة واملالحة البحرية والشؤون البحرية 
وإدارات املوانئ والتفريغ والشحن والوحدات 
الس�اندة ما نتج عنه رسو 5 بواخر يف ميناء 
ام قر الشمايل و5 بواخر يف امليناء الجنوبي 
واك�د : ان تدف�ق البواخ�ر يضمن إس�تقرار 
األس�عار يف  األس�واق املحلية للمواد الغذائية 
واالس�تهالكية وتوفري املواد الطبية يف الوقت 
الح�ايل رغم صعوبة الحرك�ة يف ظل الظروف 
االس�تثنائية باعتبارها م�ن مقومات الحياة 
األساسية . يذكر ان املوانئ تعد املنفذ البحري 
الوحيد الذي تدخل من خالله البضائع والسلع 
بعد إغالق أغلب املنافذ الرية يف الوقت الحايل 

بسبب جائحة كورونا.

رغم حظر التجوال املفروض يف احملافظة

النقل: استمرار عمليات االرساء واملغادرة 
والشحن والتفريغ يف املوانئ

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن عض�و مجل�س ادارة الغرفة التجاري�ة االيرانية 
العراقي�ة حميد حس�يني، أمس الثالث�اء، عن تصدير 
س�لع غري نفطي�ة بقيم�ة 1.1 ملي�ار دوالر للعراق يف 
ش�هرين خالل فرتة 20 آذار حتى 20 أيار 2020.وقال 
حس�يني يف تري�ح صحف�ي إن الص�ادرات للع�راق 
باتت بوضعية جي�دة بعد اعادة فتح معري “مهران” 
و”خ�رسوي” الحدودي�ني )اغلق�ا يف اط�ار االجراءات 
االحرتازية ضد فريوس كورونا(.وتوقع حسيني، إعادة 
فتح كافة املعابر مع العراق بما فيها منفذ “جذابة” ) 
جنوب غرب(، فيما لم يستبعد مواجهة بعض املشاكل 
التصديري�ة ع�ىل وق�ع تفيش كورون�ا يف البل�د الجار.
وبنينّ أن صادرات الس�لع االيرانية للعراق سجلت 800 
مليون دوالر يف ش�هر “ارديبهش�ت” االيراني ) انتهى 
20 مايو/أي�ار(، الذي عوض بدوره بعض االنخفاض 
ش�هده الشهر السابق.حسيني نوه اىل أن يف الشهرين 
املذكوري�ن بل�غ املتوس�ط التصدي�ري الش�هري 550 
ملي�ون دوالر وأنه ورغ�م الفارق مع املعدل الش�هري 
750 مليون دوالر املس�جل يف الس�نة املالية السابقة ) 
انته�ت 19 مارس/آذار 2020(، فيبقى هذا املس�توى 

مشجعا يف ظل ظروف تفيش الفريوس.

إيران تصدر سلعًا 
للعراق بقيمة »1.1« مليار 

دوالر

    نينوى / زهراء علي

ق�ال محافظ نين�وى نج�م الجبوري، أم�س الثالث�اء، إن رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بإطالق التمويل ملش�اريع العام 

املايض يف محافظة نينوى، وضمان عدم توقفها.  
وق�ال الجب�وري، يف تريح صحفي، إن »مش�اريع العام 2019 
كان يف�رتض أن يتم تمويلها من موازنة العام 2020، مش�رياً إىل 
أن »نسبة التمويل يف العام املايض لهذه املشاريع بلغت 50 %«.  

وأك�د أن »تأخر إق�رار املوازنة وع�دم إطالق األموال س�يؤدي إىل 
توق�ف املش�اريع واندثاره�ا، م�ا يؤثر س�لباً يف الواق�ع الخدمي 
واالقتصادي للمحافظات، فضالً عن خس�ائر مالية وزيادة نسب 

العاطلني عن العمل«.  
وب�ني الجب�وري أن »رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي وعد 
بإيجاد الس�بل إلطالق تمويل مشاريع العام 2019 وضمان عدم 

توقفها«.  
يش�ار إىل أن وزير املالية عيل عالوي، أعلن يف وقت سابق صعوبة 
إقرار موازنة العام 2020 فيما كش�ف عن التحضري ملوازنة العام 

املقبل 2021.

حمافظ نينوى: الكاظمي وعد بإطالق متويل 
مشاريع العام املايض يف املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذْت أمانُة بغ�داَد حملة تنظيف لجرس االح�رار بعد رفع الكتل 
الكونكريتية منه، كاش�فة عن فتح شارع ضمن منطقة املعامل 
كان مغلقا منذ 17 عاما.وق�ال مدير العالقات واالعالم يف االمانة 
حكي�م عبد الزهرة، بحس�ب الصحيف�ة الرس�مية، إن »مالكات 
االمان�ة نف�ذت حمل�ة تنظي�ف ش�املة لج�رس االحرار وس�ط 
العاصم�ة، بع�د ان تم رف�ع الكت�ل الكونكريتي�ة املوضوعة عىل 
جانبيه من قب�ل القوات االمنية«.وأش�ار اىل ان »املالكات البلدية 
املختصة يف قس�م املعامل البلدي وبالتنس�يق مع القوات االمنية 
هناك، قامت بفتح ش�ارع الولداية ضم�ن محلة 783 يف منطقة 
املعامل رشق بغداد واملس�مى شعبيا بالشارع الثاني، والذي كان 
مغلق�ا منذ الع�ام 2003، منوها بأن اعمال الفتح للش�ارع الذي 
يعد احد مداخل املنطقة الرئيس�ة، رافقته حملة تنظيف وتأهيل 

كاملة نفذتها املالكات الخدمية يف القاطع«.

    بغداد / المستقبل العراقي

تجهي�ز  الثالث�اء،  أم�س  واملع�ادن،  الصناع�ة  وزارة  أعلن�ت 
املستش�في�ات واملواطني�ن بكميات جديدة م�ن غ�از وس�ائ�ل 
األوكس�جي�ن الطب�ي.ةق�ال مدير عام الرشك�ة العامة لصناعة 
األدوية واملستلزمات الطبية يف سامراء الصيدالني، عب�د الحمي�د 
عب�د الرحم�ن الس�ال�م يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه، إن »مصن�ع بغ�داد للغ�ازات الطبي��ة التابع للرشكة قام 
خالل هذا األس�بوع بتجهي�ز وزارة الصحة ب� ) 20 ( ألف لرت من 
سائل األوكسجني الطبي بعد أن تمكنت مالكات الرشكة الهندسية 
والفنية وبجهود كبرية من تشغيل املصنع بكامل طاقته اإلنتاجية 
وبإمكاني�ات ذاتية من أجل رفد وزارة الصحة وس�د حاجتها من 
األوكس�جني الطبي يف ظل الوضع الصح�ي الراهن«.وأضاف، أن 
»املصنع قام أيضاً بتجهيز ) 500 ( أس�طوانة غاز أوكس�جني اىل 
عدد م�ن املواطنني بش�كل مبارش«.وأكد، عىل »اس�تمرار العمل 
يف املصنع بش�كل يومي لديمومة إنتاج األوكس�جني الطبي لدعم 
جهود وزارة الصحة يف مواجهة جائحة كورونا وإسعاف املرىض 
املصاب�ني بالف�ريوس«، مش�رياً إىل أن »الرشكة ماضي�ة بتجهيز 

وزارة الصحة بمختلف املستحرضات الطبية واملعقم�ات«.

أمانة بغداد تعلن رفع 
احلواجز عن جرس االحرار

أدويـة سامـراء جتهز املستشفيـات واملواطنيـن 
بكميات جديدة مـن غـاز وسائـل األوكسجيـن الطبـي

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت العتبة العلوية املقدسة عن نصب 
بوابات الفح�ص االلكرتوني ذات املهام 
املقدس�ة  العتب�ات  يف  واالوىل  املتع�ددة 
كإج�راء لفحص الزائرين بش�كل تقني 
دقي�ق دون تدخ�ل ب�رشي أو مالمس�ة 

وسط انتشار جائحة كورونا.
وقال رئيس قسم االعالم يف العتبة فائق 
الش�مري يف تري�ح صحف�ي أنه “تم 
اليوم نصب بوابات الفحص االلكرتوني 

ذات امله�ام املتع�ددة واالوىل يف العتبات املقدس�ة كإجراء لفحص الزائرين بش�كل تقني 
دقي�ق دون تدخ�ل برشي أو مالمس�ة لتقديم الخدم�ات التقنية لخدم�ة الزائرين ومنع 
حصول إصابات بفريوس كورونا بني الزائرين واملنتس�بني”.واضاف الش�مري ان “هذه 
البواب�ات تقوم بإج�راء فحص تقني دقيق للزائر كقياس درجة الحرارة، وحس�اب عدد 
الداخل�ني والوافدي�ن اىل العتبة املطهرة، حيث تعمل بنظ�ام الكهرومغناطييس وصديقة 

للبيئة ولديها مهام امنية باالضافة اىل الفحص االلكرتوني الذي يعتر إجراء وقائي”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار 
النيابي�ة مي�ادة نجار، أم�س الثالثاء، عن 
وج�ود ني�ة ل�دى لجنته�ا لتعدي�ل قانون 
االس�تثمار لتشجيع املس�تثمرين األجانب 

واملحليني االستثمار داخل العراق.
وقال�ت نج�ار، يف تري�ح صحف�ي، إن 
»قانون االستثمار الحايل طارد للمستثمر، 
تروي�ج  يف  القات�ل  الروت�ني  ع�ن  فض�ال 

معامالت االستثمار«.
وأضافت أن لجنتها »عازمة خالل الجلسات 
القادم�ة ع�ىل تعديل قان�ون االس�تثمار 
لتشجيع املس�تثمرين اإلتيان إىل العراق«.
وأش�ارت إىل أن »هناك آالف العراقيني من 
رج�ال األعمال واملس�تثمرين خارج البالد 
هربوا بس�بب الروتني والفس�اد”، مؤكدة 
“سعيها العطاء امتيازات للمستثمرين يف 
القانون الجديد وتشجيعهم عىل االستثمار 

داخل بالدهم«.

العتبة العلوية تنصب بوابات 
الكرتونية لفحص الزائرين دون مالمسة

االقتصاد الربملانية: ستجرى تعديالت 
عىل قانون االستثامر 

وزارة الشباب تتفق مع االتصاالت 
عىل اصدار طابع حيمل صورة فقيد 

الكرة العراقية امحد رايض

الكهرباء: أرسلنا كتابًا لتحويل نفقات العقود 
واألجور إىل التشغيلية يف موازنة 2020

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير الش�باب والرياض�ة عدنان درجال، أمس الثالث�اء، انه اتفق مع 
وزارة االتص�االت ع�ىل اصدار طابع يخلد اس�م فقيد الك�رة العراقية احمد 
رايض.وقال الوزير ان الطابع الذي س�يتم اصداره س�يحمل صورة الكابتن 
احمد رايض الذي تويف اثر اصابته بجائحة فايروس كورونا املستجد، وياتي 
استذكارا لروح الفقيد الذي رفع اسم العراق عاليا يف املحافل الدولية، وحقق 
العديد من االنجازات خليجيا وعربيا وآس�يويا، كما انه الالعب الوحيد الذي 

احرز هدفا يف شباك بلجيكا يف نهائيات كاس العالم يف املكسيك 1986.
واوضح ان الوزارة لن تألوا جهدا إال ووضعته يف خدمة الرياضيني والشباب، 
وان الظروف الصعبة التي يمر بها العراق لن تكون إال محطة لالبداع وتقديم 

الدعم واالسناد لهذين القطاعني املهمني.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الكهرباء، أمس الثالثاء، 
ارسال كتاب لتحويل نفقات العقود 
واألج�ور اليومي�ة إىل االس�تثمارية 

ضمن موازنة عام 2020.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة أحمد 
يف  ج�ادة  »ال�وزارة  ان  العب�ادي، 
تأمني مس�تحقات العقود واألجراء 
اليومي�ني الذي�ن تم التعاق�د معهم 

لغاي�ة 15 آذار امل�ايض«، الفت�ا إىل 
»أنها تنتظر إطالقها من قبل وزارة 

املالية«.
»وزارة  أن  العاب�دي،  وأض�اف 
الكهرب�اء أرس�لت كتب�ا إىل مجليس 
ال�وزراء والن�واب لغ�رض تضم�ني 
التخصيصات املالية للعقود واألجور 
اليومي�ة وتحويله�م م�ن النفقات 
االستثمارية إىل التشغيلية يف موازنة 

عام 2020 ».

حمافظ البرصة يصادق عىل كشوفات أربع دوائر 
استعدادًا إلطالق رواتب رشاء اخلدمة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

ع�ىل  املصادق�ة  الب�رة،  محافظ�ة  أعلن�ت 
الكش�وفات الحسابية ألربع دوائر يف املحافظة، 
لرشاء الخدمة ل� )30 ألف(، حسب تعبري مدير 

مكتب املحافظ عماد عبد الخالق العيداني.
وقال العيداني يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه إن محافظ البرة املهندس أسعد 
عبداالم�ري العيدان�ي، ص�ادق عىل الكش�وفات 
الحسابية ألربع دوائر، أكملت إرسال كشوفاتها، 
الفت�ا إىل أن ه�ذه الدوائر ه�ي الحديد والصلب 
ومديرية بلديات البرة والرياضة والشباب إىل 

جانب مديرية العمل والشؤون االجتماعية.
وأش�ار إىل أن حس�ابات املحافظ�ة تعم�ل عىل 
إكم�ال صك�وك ه�ذه الدوائ�ر خ�الل اليومني 
القادمني، إلطالق رصف مرتبات العاملني فيها 
ضم�ن عق�ود رشاء الخدم�ة )30 أل�ف درج�ة 

وظيفية(.
يف  العامل�ة  الدوائ�ر  بقي�ة  العيدان�ي،  ودع�ا 
البرة لإلرساع يف إكمال كش�وفاتها وإرسالها 
لحس�ابات املحافظة للمصادقة عليها من قبل 
رئي�س الحكوم�ة التنفيذي�ة، ل�رف مرتبات 
العامل�ني يف دوائرهم، وخالفه س�يتم تحميلهم 

املسؤولية القانونية.

بإيعاز من حمافظ بغداد.. إغالق حمال 
خمالفة يف مناطق سكنية

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

وفقاً لتوجيه�ات محافظ بغ�داد املهندس 
محمد جابر العطا، قامت الكوادر الصحية 
وبالتنس�يق م�ع ك�وادر مديري�ة ناحي�ة 
املنص�ور والق�وات األمنية بإغ�الق بعض 
املحال التجارية املخالفة للرشوط الصحية 

يف املحلتني 639 و 6٤1.
بتش�ديد  تعه�دات  املحافظ�ة  وأخ�ذت 
للمح�ال  بالنس�بة  الصحي�ة  اإلج�راءات 
امللتزمة، بإرشاف مب�ارش من مدير ناحية 

املنصور عبد الله الكناني.



www.almustakbalpaper.net العدد )2163( االربعاء  24  حزيران  2020 ثقافة4

أحاديث عن حروب علينا أال نصدقها
           يحيى عاشور

أنا حزينٌة ألّني...
السبب عىل طرف لساني

ال
الحزن هو الّذي يقف عىل طرف لساني

ممشوق القوام مثل ضابٍط
يوزِّع جنوده يف أنحاء القلب

هو الّذي يقف عىل طرفه، ويضّخ أس�لحته مثل 
دول�ةٍ إمربيالّي�ة

أطل�ب هدنًة قصريًة يف أطراف أصابعي ألتلّمس 
موضع األلم

يف َحْنَجرَتي ألق�ول آآآآآآخ، وأمّد األلف، كما يمّد 
الليل سواده

ويف مقلتّي، ألفّجر مدامعي دون حساب
)ال تصّدقون�ي إن حّدثتكم عن الحرب، ص 85-

.)86

سكاكني يف ظهور القصائد
كتب�ت أس�ماء عزاي�زة ع�رب صفحته�ا ع�ىل 
فيس�بوك، عند إعالنها قرب صدور مجموعتها 
الش�عرّية الثالثة »ال تصّدقوني إن حّدثتكم عن 
الحرب«، كلمات قليلة كانت كفيلة بأن أتشّوق 
إىل ق�راءة مجموعته�ا: “هاي القصائ�د عبارة 
عن س�كاكني يف ظهور القصائ�د الّل ظهرت يف 
مجموعات شعرّية أس�بق، وستتحّول بعد زمن 
قصري إىل ظهور لس�كاكني جديدة«. تس�اءلت: 
كيف لشاعرة أن تكتب شعرًا ثّم تنرشه وتطعنه 
أمامنا؟ ملاذا ال تطعن يف شعرها يف العتمة؟ حّتى 
أّن عنوان هذه املجموعة فيه طعنة جاهزة: »ال 

تصّدقوني«!
أس�ماء عزايزة شاعرة فلس�طينّية، ُولدت عام 
1985 يف قري�ة دّبورية يف الجليل، وتعيش حاليًّا 
يف مدينة حيف�ا. صدرت لها مجموعة ش�عرّية 
بعن�وان »لي�وا« )2011(، تبعته�ا بع�د أرب�ع 
س�نوات »كما ولدتني اللّدّية« )2015(، وجاءت 
مجموعته�ا الثالثة الّت�ي نتناولها هنا بعد أربع 
س�نوات أيًض�ا »ال تصّدقون�ي إن حّدثتك�م عن 
الح�رب« )2019(، وق�د ُترجم�ت قصائدها إىل 

لغات أوروّبّية عّدة.
تحتوي املجموعة الّتي نتناولها عىل 26 قصيدة 
ُطبع�ت يف 95 صفحة من القطع »املتوّس�ط«، 
وق�د صدرت يف العام نفس�ه باللغ�ة الهولندّية. 
تظه�ر يف غ�الف املجموعة نم�ور وردّي�ة تدير 
ظهورها إىل الرائي، باستثناء واحد منها، وهذه 
الفك�رة ال بّد م�ن أن يكون مصّم�م الغالف قد 
التقطها بذكاء ش�ديد، مّما قالته أسماء يف آخر 

قصيدة يف املجموعة بعنوان »استعارة«:
كذبُت حني شّبهُت رغباتي بالنمور

فاألخرية جّبارة، واألوىل نذلة
وَم�ْن يع�رف أس�ماء ش�خصيًّا أو يتابعها عىل 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ّي، يع�رف كم هي 
ش�اعرة فائق�ة النش�اط! نش�اطها وظهورها 
الدائم ثقافيًّا يف املحافل املحلّّية والدولّية مدعاة 
إىل الفخ�ر؛ فه�ي تكتب الش�عر واملقالة، وتبيع 
الكت�ب، وتنّظ�م الفعالّي�ات، وتكاف�ح إلحي�اء 
ثقافته�ا الفلس�طينّية وس�ط غاب�ة ال ترحم. 
وأس�ماء تش�ارك وتح�ر وتدع�م أمس�يات 
وفعالّي�ات ومعارض أدبّي�ة وثقافّي�ة، وُتدعى 
إىل مهرجان�ات دولّي�ة مهّمة. م�ا أوّد قوله هنا 
يشء أري�د أن يتذّكره التاريخ، وهو أّن أس�ماء، 
التعقي�د، واح�دة م�ن أه�ّم  ببس�اطة وب�كّل 
الشاعرات والشعراء الفلسطينّيني يف هذا الجيل؛ 
فه�ي تملك يف حقيبتها ش�عرًا جمياًل، ورّبما ما 
هو أهّم من ذلك: تملك نفًسا طوياًل للكفاح من 

أجلها ومن أجل »نحن«.
تق�ول أس�ماء يف قصي�دة »حدي�ث قص�ري يف 

النعش«:
أن�ا ل�م أنت�ه بع�دُ م�ن درويس

لم أتعلّم كيف أشفي قدم غليل األعرج
كي�ف أختبئ م�ن صفعة الح�ّب مثل قّش�ٍة يف 

اللهيب
كي�ف أش�ّم جثث َم�ْن ُيقتل�ون يف املذاب�ح، وال 

إخالها رائحتي
كيف أطِعم كالب الخيب�ة قبل أن تغرس أنيابها 

يف عنقي

إحاالت
إّن الطريقة الّتي اختارت فيها أس�ماء عناوين 
قصائد مجموعتها، تجعلنا نالحظ تنّوع ثقافتها 
الخاّص�ة ووس�عها وإلهامه�ا، وتجعلن�ا أيًضا 
نتذّك�ر الطعنة الّتي يف عنوان مجموعتها؛ فنجد 
عنواًنا أُخذ من عنوان فيلم أمريكّي »س�ايكو«، 
 The« وآخ�ر م�ن اس�م مقطوع�ة موس�يقّية
Dance of the Soma«، وآخ�ر م�ن جملة قالها 
كاتب رومانّي »لم أصّدق أّنني س�أتعلّم يوًما أن 
أموت«، وآخر من اس�مها »أس�ماء«، وآخر من 

اس�م ش�خصّية تاريخّية »أنا وهوالكو«، وآخر 
من جملة قالها أديب فلسطينّي »لكّن الضبع لم 
يأكلني«، وآخر من حدث تاريخّي »لس�عة نحلة 
يف ذكرى س�قوط جدار برل�ني«، وآخر من برج 
فلكّي »الحوت«، وعّدٌة أُخذت من تفاصيل حياة 
يومّي�ة، مثل »جرعة زائ�دة« و«مرتو« و«أخبار 
عاجلة«، وعّدة أخرى أُخذت من تفاصيل دقيقة 
ج�دًّا، مث�ل »خيط يه�رب من ث�وب يف متحف« 
و«الحرب ترفع الفساتني إىل الركب« و«مرّبعات 
س�كنّية«. ويمكنن�ا القول إّن ه�ذه اإللهامات 
تضّمنت بش�كل أو بآخر حروًبا إنسانّية، يمكن 

تصديقها أو يصعب علينا ذلك.
يف هذه املجموعة، نالحظ رسيًعا ش�عرًا حيويًّا 
مفعًما بالتفاصيل البس�يطة للحياة اليومّية يف 
ثقافته�ا؛ فتقول: »إّنها بدعة ال تس�اوي قرشة 
بصل�ة«، وتقول: »قريتي املس�املة مثل حمامة 
راقدة/ املستلمة مثل خروف يف مسلخ«، وتقول: 
»خي�ول األع�راس أغش�ت عيونه�ا بالحّن�اء، 
وانتح�رت«، وتق�ول: »مث�ل بائع خب�ٍز عجوٍز 
وضجر«، وتقول: »منذ جلسْت حيفا القرفصاء 

عند عتبة الحلم«.

ه�ذا غ�ري ذكره�ا ملكّون�ات تراثّية فلس�طينّية 
وعاملّي�ة يف تش�بيهاتها، وذكره�ا لش�خصّيات 
س�واء كان�ت حقيقّي�ة أو تراثّي�ة فلس�طينّية 
وعاملّية، ولش�عوب تركت أثره�ا يف التاريخ ويف 
وعي الش�اعرة؛ فنجد ِذْكرًا ألس�ماء شخصّيات 
مث�ل فرويد، وقاس�م حّداد، ودراك�وال، ورابني، 
وهوالكو، وجوك�ر، وأوديب، ودييجو س�يغاال، 
وف�ريوز، وإيدي�ث بي�اف، وموغاب�ي، وكي�م، 
وش�ارون، وباس�ل األعرج، وعش�تار، وبلفور، 
وجربائيل، وس�لمان ناطور، وكفافيس، ومدن 
وأماك�ن أيًض�ا مث�ل: الخليل، وبغ�داد، وبرلني، 
وحلب، وعدن، والبوسنة، وبابل، ودجلة، وجبل 
الط�ور، وم�رج ابن عام�ر، وقاس�يون، ورأس 
ش�مرة، والكوليس�يوم، وأوش�فيتس. أس�ماء 
تس�تخدم الش�عر مزّيًة ليلّخص الش�خصّيات 
واألماك�ن يف عبارات أو أفعال، س�واء حدثت أو 
ل�م تح�دث؛ فإّنها تخل�ق برًقا ش�عريًّا تاريخيًّا 

جمياًل.

فخاخ
ب�ال إه�داء، وب�ال مقّدم�ات، افتتح�ت أس�ماء 
املجموع�ة بقصيدة »س�ايكو« الّت�ي تعرّب فيها 
عن رصاعها م�ع ما تكتبه فعليًّ�ا »بينما أعمل 
يف مكت�ٍب مضاٍء بالّنيون«، وما تخّبئه ذاتها من 

شعر، فتقول:
يف امل�ّرة الوحي�دة تلك، طّن�ْت أذن�اي طنيًنا بال 
رحم�ة. أطبق�ُت عليهم�ا، وُهرِْع�ُت إىل الطابق 

العلوّي
أكتب قصائد عن اإلنسانّية وبشاعة الحروب

وعن العزلة ومنظورها الوجودّي
وعن الحّب املجرور بعربة موتى

الشْعر يقهقه يف القبو
وتخت�م املجموع�ة بمقط�ع، تذّكر في�ه القرّاء 

بم�ا قالته يف البداي�ة، وكيف أّنها خدعتهم يف ما 
وضعت من ش�عر بني البداي�ة والنهاية. جاء يف 

قصيدة »استعارة«:
املهّم

ليس�ت مش�كلة الش�عراء يف أّنهم كّذابون
املأساة يف تصديقهم األعمى

...

...
كاملذابح

لك�ن الفكرة يف القصي�دة األوىل أصبحت باهتة، 
حني كّررتها الش�اعرة يف قصيدة »ال تصّدقوني 

إن حّدثتكم عن الحرب«؛ إذ قالت:
ال تصّدقوني إن حّدثتكم عن الحرب

ألّني أتحّدث عن الدم وأنا أرشب القهوة
ويف قصيدة »استعارة« تستخدم أسماء التكرار 
يف ش�كل إحالة ملا قالت�ه يف قصيدة أخرى »مثل 

حجٍر يف القاع«؛ إذ قالت يف األخرية:
الحّب أعمى كاملذابح

إاّل أّن املذابح
عىل األقّل

ال تطيل علينا الطريق
وقالت يف قصيدة »استعارة«:

ولو صدق�ُت يف أن أقول يف قصيدة »الحّب أعمى 
كاملذابح«

كذبُت
وتستخدم األس�لوب نفسه يف القصيدة الواحدة 
أيًض�ا، فتق�ول يف قصي�دة »لك�ّن الضب�ع ل�م 
يأكلني«: »أقود س�ّياراٍت، ألل�ّم ذكرياتي امليتة 

من الشوارع«.
وتقول يف نهاية القصيدة نفسها:

أو أصرَي مجرّد ذكرى
وتلّمني سّياراتكم من الشوارع

واعتمدت أسماء عىل تكرار املفردات أو األلفاظ 
مطيل�ًة قصائدها عىل نحو ملح�وظ، ويف رأيي 
قارًئا، س�يبقى التكرار صديًقا غّداًرا للش�عراء، 
وس�يبقى للش�عر بمثابة الع�دّو كيفم�ا جاء. 
وقد أخفقت أس�ماء حني أفرط�ت من توظيف 
هذا األس�لوب يف قصائد عّدة؛ فلحظة أن يلتقط 
الق�ارئ م�ا يح�اول الش�اعر فعل�ه، يصبح ما 
يحاول الشاعر قوله أقّل شعرّية، تقول أسماء:

املعنى!
فأصيب�ْت  عّضن�ي،  الّ�ذي  األعم�ى  الخّف�اش 

مفرداتي بالسعار
ها هو الفزع يقع يف حّب الطمأنينة

الحّب والوحدة توأمان من بويضٍة واحدة
الحّب ينام مطمئنًّا يف رسير البالدة

املعنى يفزُع
أف�كاًرا مك�رورة يف  أوردت  أّن أس�ماء  ورغ�م 
مواض�ع قليلة ج�دًّا، خاّصة ح�ني تحّدثت عن 
الح�رب، إاّل أّنها اس�تخدمت األثر الدينّي - وهو 
فّخ ينصبه االبتذال للشاعر - يف سياقات جميلة، 

تقول أسماء:
أنا؟

يتبعني الغاوون؟
أنا لم يتبْعني أحد

كّل ما يف األم�ر أّني ترّسبُت من حفلتكم املدّوية 
دون أن تلحظوني

ترّسبُت كخيٍط رفيٍع ال ُيرى من األثواب املطّرزة 
الّتي علّقُتموها يف صدور املتاحف

وتتخلّ�ل بع�ض القصائ�د ب�رك رسدّي�ة مليئة 
بالش�عر، وتفعل الش�اعرة هذا خاّص�ة عندما 
يكون م�اء الكالم بارًدا، فتق�ول يف قصيدة »أنا 

وهوالكو«:
»ليس عندي غضٌب علي�َك. أوقعَت اململحة عىل 
جرح�ي دون أن تقصد، مارًّا ف�وق صدري مثل 
نرٍس. وعندما تجوع تمّزق خرايف بأظافريك الّتي 
تظاهرَت بأّنها أداٌة للعزف عىل آلتَك. كالنا عزف 
ع�ن التفكري بالخ�راف. ولم َنُعْد نش�فق عليهم 

بعد أن اختفوا تماًما يف معدتَك«.

حروب الش�اعرة
تتحّدث الشاعرة عن حروب ماضية لم تعشها، 
وح�روب حارضة، وح�روب مس�تقبلّية تتوّقع 
أن تعيش�ها، وتتحّدث عن هواجس�ها بالحرب، 
وال تريدك�م أن تصّدق�وا، بال�رورة، أّي يشء 
من حديثه�ا، فتقول: »تش�غلني الحرب، لكّني 
أخج�ل م�ن الكتابة عنه�ا«. وتق�ول يف موضع 
آخر: »رصت صّماء بعد أن عزفْت طبول الحرب 
عىل طبلة أذني«، ويف آخر: »صوت الرب يمأل 
الرئ�ات. الن�اس ينظرون م�ن الش�بابيك دون 
انفع�اٍل كأّنهم لوحاٌت مؤّط�رة«، وتقول أيًضا: 
»حورصُت يف أكثر بقع العالم قداسًة. انهال عّل 
رصاٌص، كما انهالت كلمات الرّب عىل األنبياء«، 
ا من  وتق�ول: »والواق�ع، أّن نفوس�نا أش�ّد رشًّ

الحروب«، وتقول عن أخبار الحرب:
األخبار تصري خربًا واحًدا

القتل والتعذي�ب والغرق، كلّهم أطفاٌل من جنٍي 
لرجٍل واحد

ويف قصي�دة »لم أص�ّدق أّنني س�أتعلّم يوًما أن 
أموت« تقول أسماء:

لم أكن حيث كان املوت درًسا واحًدا، وإىل األبد
حيث الص�اروخ الّ�ذي خانْت�ه ذاكرت�ه، فنيس 

الطريق
الرصاص�ة الّت�ي لم تقص�د أن تتوّق�ف عن أن 

تكون قلًما
املذبح�ة الّت�ي م�رّت يف الطري�ق الع�اّم، ورمت 

السالم
بينما كنُت أسري يف الشارع الخلفّي

أقط�ف الّصّف�ري، وأش�اهد الح�روب يف أف�الم 
الكرتون

يحاول الش�عراء – عادًة - إعادة تعريف أش�ياء 
مألوف�ة لنا، لك�ن وفق مش�اعرهم وتجاربهم، 
وهن�ا لم توّفر أس�ماء جهًدا يف خل�ق تعريفات 
»هاوي�ٌة  بأّنه�ا  الوس�ادة  فتع�رّف  مدهش�ة؛ 
تط�ّل عىل الخ�وف«، واألح�الم بأّنه�ا »صكوٌك 
مفتوح�ٌة«، والخطيئ�ة بأّنه�ا »أصي�ص وروٍد 
بالس�تيكّية«، والخ�وف بأّنه »غ�وٌل من تأليف 

الجّدات«، والنجاة بقولها:
النجاة حبٌل مديٌد وسميٌك بني ضّفتني

ندفع أجسادنا فيه، وال نصل إىل الضّفة األخرى

وال بّد للش�عراء من أن يقولوا ش�يًئا أو أش�ياء 
عن نظرته�م إىل القصيدة، ويف هذا املجال تقول 

أسماء:
حني استبدلُت بجلسات العالج النفيّس

قصائد مّجانّيًة؛ ألنجو
وتقول يف قصيدة أخرى:

أفّكر برأيس الخاوي مثل كهٍف
أفّكر بالحياة املروّعة الّتي ينبغي أن أحش�وها 

يف رأيس حّتى أخرج بقصيدة جّيدة
وتقول يف قصيدة أخرى:

ك�ربُت والقصائ�د تج�يء وت�روح مث�ل مياٍه 
جارية

وتصري صالحًة للرشب
وتق�ول يف قصيدة أخ�رى: خ�ارج الحياة أرى 

قصيدتي
وحروب أس�ماء ليس�ت حروب مدن فقط، بل 
حروب تتعلّق بالذات أحياًنا، وبالصداقة والحّب 
أحياًنا أخرى، هي حروب عىل أّي صورة قديمة 
أخذناه�ا لهذه العواطف. تتحّدث أس�ماء عن 

الحّب يف أشكاله ومراحله املختلفة، فتقول:
ينمو قلبي يف البرئ كشجرة رّمان

كلّما انكرس غصٌن، أتسلّق آخر يف الطريق إليَك
ا ينكرس كّل، فأصري عشًّ

الطي�ور تنظ�ر يف امل�اء، ف�رتى وجه بوس�نّيٍة 
يضحك، أنظر فيه، فأرى وجهَك

وتصف الوقوع يف الحّب:
الحديقة األليفة تصبح غابة

والغابة تصبح رحًما
وتقول عن تجّنبها الوقوع يف الحّب:

كانت حبايل هزيلًة
ودلوي مثقوب

وتجمع بني الح�ّب واالفرتاق يف صورة جميلة، 
فتقول:

وتتذّكرون كيف قوّمُت ظهري بمسامري الحّب
وكيف صلبُته فيها

وتعود لتقول يف موضع آخر:
هل رحل األحّبة؟ أم طردناهم؟

هل انكرسْت ظهورن�ا من الحّب؟ أم من امليش 
صوبه؟

وتقول عن األصدقاء:
يا أصدقائي املنفّينْي

لم يعلّمني أحٌد صناعة أخبار الحياة
أخبارك�م، ع�ىل مه�ٍل تج�يء، وتط�رق الباب 

كضيٍف خفيف الظّل
فيم�ا أن�ا، س�إخال طرقتك�م َنْقر يم�اٍم عىل 

الشّباك
وأظّل مرقدًة يف رسيري

أستمع ألغاني سيغاال وفريوز يف وقٍت واحٍد
أتخّيلهما عىل مرسٍح واحٍد

يف كفٍن واحد
وتدخل الشاعرة يف حرب مع ذاتها فتلقي عليها 
سهاًما عّدة فّتاكة، فتقول: »لم َنُعد قادرين عىل 
صف�ع َمْن كان يتوّج�ب علينا أن ندير له خدَّنا 
األي�رس«، ويف موضع آخ�ر: »جرفْتن�ي الحياة 
كما جرفْتني أّمي من فرجها«، ويف آخر: »أقف 
لأللم، فيصط�دم بي من الخل�ف، ويموت أبي 
يف فراش�ه دون مقّدمات«، وأيًضا: »ستدفنني 
الغرب�ان، ألّني مثلها لم أتعلّ�م امليش«، وأخريًا: 
»إّنم�ا هو ماء قلبي الّ�ذي تعلّمُت أن أحّوله إىل 

أسفلٍت، كلّما تذّكرُتَك«.

فلنبدأ من جديد
تض�ع أس�ماء يف مجموعتها س�ؤال املوهبة 
والصنع�ة يف مأزق محرّي، وتس�حب الش�عر 
خطوة محمودة أخرى من طريق السالس�ة، 
وتضع�ه يف موق�ف ح�رج، أمام املوس�يقى 
الداخلّية وضوضاء العال�م املتزايدة يف أرواح 
الش�عراء. قصائ�د املجموعة أش�به بفصول 
معرفّي�ة مليئ�ة بالعاطف�ة ملَ�ْن يلتقطه�ا، 
تحملك بمش�اعر وتفاصي�ل عميقة تصارع 
الس�طح، ال تعرف إن كنَت بعده�ا مثقاًل أم 

أكثر خّفة.
كتاب الش�عر الجّيد ه�و الّذي تش�عر بعده 
بأّن�ك قرأت غري كت�اب، وخضت غري تجربة، 
وتألّم�ت غري ألم، بالتأكيد كتاب أس�ماء هذا 
واح�د من ه�ذه الكتب، رغم أّنه�ا ترّص عىل 
أاّل نصّدقه�ا. وكتابها من الكتب القليلة الّتي 
تجعلن�ي أتس�اءل: يف أّي تاري�خ كتَب�ْت كّل 
قصي�دة؟ ويف أّي م�كان؟ وكيف؟ الش�اعرة 
جعلتني ألهث وراء كّل هذا الجمال. كلماتها 
كانت أشبه بحجارة بناء أثرّي جميل. ال أريد 
شيًئا اآلن إاّل أن أنىس ما رأيته يف هذا الكتاب؛ 

ألتمّكن من زيارته مجّدًدا.
أكنُت أقول لكم قصيدًة؟

ماذا تقول؟
فلنبدأ من جديد!

ست منمنامت
           إدواردو غاليانو

 ترجمة: رشيد وحتي

1. الذاكرة الهائمة
]03 كانون الّثاني[

يف الي�وم الّثالث من عام 47 قبل امليالد، دّمر الحريق أش�هر 
مكتبة يف القدم.

كان�ت جحاف�ل الّروم�ان ق�د اجتاح�ت م�رص، ويف إحدى 
معارك يوليوس قيرص ضّد ش�قيق كليوبات�را، انتهبت الّنار 
الج�زء األك�رب م�ن آالف آالف الربدّي�ات امللفوف�ة يف مكتبة 

اإلسكندرّية.
ألفي س�نة بعد ذلك، اجتاحت الجحافل األمريكّية الّشمالّية 

العراق، وخ�الل الح�رب الّصليبّية لبوش ضّد ع�دّو اختلقه 
بنفس�ه، أحيل الجزء األكرب من آالف آالف كتب مكتبة بغداد 

رماداً.
طيلة تاريخ البرشّية، لم يكن من مالذ وحيد للكتاب يف بلوى 
الح�روب والحرائق: كانت املكتبة الهائمة فكرة وزير فارس 

األعظم، أبي القاسم إسماعيل، نهاية القرن العارش.
باعتباره رجالً نبيه�ًا، كان هذا الرّحالة الذي ال يكّل، يحمل 
مع�ه مكتبته معه. 400 جم�ل محّمل ب� 117 ألف كتاب، يف 
قافلة طولها كيلومرتان. كانت الجمال تش�ّكل أيضاً س�جالً 
ش�امالً: كان كّل من قطعان الجمال ال� 32 يحمل العناوين 

التي يستهلّها حرف من حروف األبجدّية الفارسّية ال� 32.

2. الّطبل
من س�واحل أفريقيا، س�افر حّتى أيدي وذاكرة عبيد مزارع 

أمريكا.
من�ع هنال�ك. كان إيق�اع الّطبل يف�ّك من كان�وا مربوطني 
ويعط�ي صوتاً ملن كان�وا محكومني بالّصم�ت؛ وكان ماّلك 
الّن�اس واألرض متيّقنني أّن هذه املوس�يقى الخطرية، التي 

تنادي اآللهة، تعلن التمرّد.
لذلك كان الّطبل املقّدس غافياً، مخّبأ.

3. الّتفسري
كت�ب الرّاه�ب الدومينيكانّي أنطونيو دي ال هويرتي، س�نة 
1547، بصدد غرابات القاّرة األمريكّية: يبدو، يوم خليقتها، 

أّن زند الرّب ارتعش قليالً.

4. أبواب موصدة
يف أغسطس 2004، شّبت الّنار يف مركز تجارّي بأسونسيون 

يف الباراغواي.
ارتفع عدد املوتى إىل 196.

ت�ّم تس�كري الب�اب ك�ي ال يتيرّس ألح�د أن يخرج ب�دون أن 
يدفع.

5. أقنعة
األقنعة، يف أفريقيا الّسوداء، هي الوجوه الحقيقّية. الوجوه 

األخرى تحجب، األقنعة تفضح.

وفق الطريقة التي ننظر بها إليها، رأساً أو جانبّياً، من أعىل 
أو من أس�فل، تكشف األقنعة األفريقّية، بسحر فّنيتها، عن 
مختلف األش�خاص يف كّل ش�خص، الحي�وات وامليتات الّتي 
تحويه�ا كّل حي�اة، ذلك أّن كّل واحد، ه�و يف الحقيقة، أكثر 

من واحد، وأّن األقنعة ال تعرف الكذب.
6. ُصِنْعَنا من ريح

]31 كانون الّثاني[
يف مثل هذا اليوم، من 1908، ولد آطاهوالبا يوباناكي.

كان�وا، يف الحياة، ثالثة: هو، القيثار والحصان. أو أربعة، إن 
عددنا الّريح.

* من مجموعة »أبناء األّيام«، دار Sigolo XXI، مكس�يكو، 
2011
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كيف نتجنب حرب اختيار باردة؟
           خافيير سوالنا وأوسكار فرنانديز

ترزح املجتمعات الغربية حاليا تحت وطأة فكرة 
مشؤومة مفادها أننا مقدمون عىل حرب باردة 
جديدة، هذه املرة بني الواليات املتحدة والصني، 
فقد بدأ هذا الرسد يربز يف الصدارة نتيجة للنزاع 
التج�اري الصيني األمريك�ي، واآلن أعطته أزمة 
م�رض ف�ريوس كورون�ا 2019 )كوفي�د-19( 
ال�َدف�ع�ة األخ�رية إىل وس�ط خش�بة املرسح، 
ووفقا لهذه الحجة يجدر بنا أن نجهز أنفس�نا 
لألس�وأ، بدال م�ن أن نتجاهل بس�ذاجة ِص�دام 

الهيمنة الذي سيحدد »الوضع املعتاد الجديد«.
لك�ن دع�وات التنبي�ه املقص�ودة ه�ذه تخفي 
ِح�س�ا جربيا قدريا وراء قناع الواقعية، وتجعل 
من االختيارات حقائق واقعة، وقد تكون أمريكا 
والصني قوتني عظميني متنافس�تني، لكنهما ال 
تعتزمان بالرضورة إعادة تمثيل الحرب الباردة 

بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفياتي.
ولكن اليوم، حتى الوثائق الرسمية تحتوي عىل 
إش�ارات ضمنية إىل الحرب الب�اردة، ففي مايو 
أص�درت إدارة الرئي�س األمريك�ي دونالد ترمب 
تقريرا بعن�وان »النهج االس�راتيجي األمريكي 
يف التعام�ل م�ع جمهوري�ة الصني الش�عبية«، 
التقري�ر ب�أن »بك�ني تع�رف  وي�رح ه�ذا 
رصاح�ة بأنها تس�عى إىل تغيري النظ�ام الدويل 
بما يتماىش م�ع مصال�ح وأيديولوجية الحزب 
الشيوعي الصيني«. ويضيف التقرير أن النظام 

الصين�ي »ي�رضب بج�ذوره يف تفس�ري بك�ني 
للفكر املاركيس اللينيني ويجمع بني دكتاتورية 
قومية وحيدة الحزب؛ واقتص�اد تديره الدولة؛ 
وتوظي�ف العلم والتكنولوجي�ا يف خدمة الدولة؛ 
وإخضاع الحقوق الفردية لخدمة غايات الحزب 

الشيوعي الصيني«.
الواق�ع أن ه�ذا الوص�ف املضل�ل للص�ني م�ن 
ش�أنه أن يؤدي إىل اس�تحثاث ردود فعل مبالغ 
فيه�ا ومقارن�ات زائف�ة، فبادئ ذي ب�دء، عىل 
الرغم من خطاب زعمائها االش�راكيني، كانت 
الصني تتبنى الرأس�مالية منذ فرة طويلة، كما 
زعم بش�كل مقن�ع الخبري االقتص�ادي برانكو 

ميالنوفيتش.
لم ي�م��ح تطور الصني بأي ح�ال من األحوال 
جمي�ع الف�وارق بني النم�وذج الغرب�ي الليربايل 
والنموذج الصين�ي األكثر اعتمادا ع�ىل الدولة، 
كم�ا أن�ه ال يح�ول دون التناف�س بينهما، لكن 
التأث�ري األيديولوجي تدف�ق يف األغلب من الغرب 
إىل الص�ني منذ أطلق دنغ ش�ياو بينغ سياس�ة 
اإلص�الح واالنفتاح يف ع�ام 1978، أما البصمة 
األيديولوجية الت�ي خلفها االتحاد الس�وفياتي 

فكانت عىل النقيض من ذلك أكرب كثريا.
مثله�ا كمثل أي ق�وة صاعدة كربى، ستس�عى 
الصني إىل تشكيل املشهد العاملي وفقا ملصالحها، 
كما ستس�عى إىل اسرضاء مجموعات سكانية 
بعينها خارج حدوده�ا، لكنها لن تحاول إعادة 
تش�كيل دول أخ�رى ع�ىل صورته�ا، كم�ا فعل 

االتح�اد الس�وفياتي، وكم�ا ال ت�زال الوالي�ات 
املتحدة تفعل يف كثري من األحيان.

تفخ�ر الصني بكونه�ا دولة فريدة م�ن نوعها، 
وبسبب تاريخها من اإلخضاع والقهر عىل أيدي 
ق�وى إمربيالية أجنبي�ة أصبحت أكث�ر ميال إىل 
رفض التدخل غري املقيد يف شؤون الدول األخرى 
الداخلي�ة، ويف ح�ني ق�د تجتذب بعض س�مات 
النظام الصين�ي أنصار املذهب غ�ري الليربايل يف 
الغرب وأماكن أخرى، ف�إن قوة الصني الناعمة 

تظل يف حقيقة األمر محدودة نسبيا.
الواق�ع أن الصني تختلف اختالف�ا جوهريا عن 
االتحاد السوفياتي يف افتقارها إىل مجال النفوذ؛ 
ويمكننا أن نزعم أن كوريا الشمالية وباكستان 
هم�ا حليفتاه�ا الوحيدتان حالي�ا، صحيح أن 
صع�ود الصني ق�د يحث دوالً أخ�رى عىل القفز 
إىل عربتها، لكن الحكومات اآلس�يوية تش�عر يف 
عم�وم األمر بالقلق إزاء جارتها القوية املتزايدة 
املي�ل إىل النزع�ة القومي�ة وتورطه�ا يف عدد ال 
يحىص م�ن النزاعات اإلقليمية، وعىل هذا فإنها 
تفض�ل العمل ع�ىل إيج�اد التوازن ب�ني الصني 

والواليات املتحدة.
عالوة عىل ذل�ك، فإن اس�تعراض النظام الدويل 
الي�وم م�ن منظور ثنائ�ي القطبي�ة ال يضع يف 
الحس�بان االتحاد األوروبي، ال�ذي ُي�َع�د قطبا 
يف ح�د ذاته، فرغم أن االتح�اد األوروبي ال يمثل 
دولة ذات سيادة بطبيعة الحال، ورغم معاناته 
يف السنوات األخرية من اضطرابات خطرية مثل 

الخروج الربيطان�ي من االتحاد األوروبي، خطا 
امل�روع األوروب�ي خطوات ك�ربى منذ الحرب 
الب�اردة، بما يف ذلك التأس�يس النهائي للس�وق 
املوحدة. ُي�َع��د االتحاد األوروب�ي اليوم الكتلة 
التجارية األكرب يف العالم والريك األكرب لثمانني 
دول�ة، وع�ىل الرغم م�ن عيوب�ه ونقائصه فإن 
االتح�اد األوروب�ي يعترب من�ارة عاملية لحقوق 
اإلنس�ان، والخصوصي�ة الفردي�ة، والرفاهي�ة 
االجتماعي�ة، والوع�ي البيئي، ورغ�م أن العالم 
الس�يايس أندرو مورافش�يك كان مصيبا عندما 
وص�ف االتح�اد األوروب�ي بأن�ه »ق�وة عظمى 
غ�ري مرئية«، ف�إن تأثريه يف ما يتص�ل بالعديد 
م�ن القضايا الكربى يف أجزاء كث�رية من العالم 

واضح بشدة يف حقيقة األمر.
لكل ه�ذا، لن يريض االتحاد األوروبي بأن يكون 
الحب�ل يف لعبة ش�د الحبل بني الص�ني وأمريكا، 
وس�يظل حريص�ا عىل الركيز عىل استكش�اف 
أوج�ه التآزر م�ع كال القوتني، ويج�ب أن تقود 
روح االنفتاح هذه عالم ما بعد الجائحة بشكل 

أكثر عموما.
كان نقص املواد األساسية سببا يف دفع كثريين 
إىل مطالب�ة الدول بأن تصب�ح أكثر اعتمادا عىل 
ال�ذات اقتصاديا، وقد يرتب ع�ل ذلك العودة إىل 
تصعي�د التوترات التجاري�ة الصينية األمريكية، 
العاملي�ة ال  القيم�ة  أن سالس�ل  املؤك�د  وم�ن 
تتمتع غالبا بالق�در الكايف من املرونة أو رسعة 
االس�تجابة، ومن املمكن أن تس�تخدم االتكالية 

االقتصادية املتبادلة كسالح.
ولك�ن كما زعم هنري فاريل من جامعة جورج 
واش�نطن وأبراهام نيومان م�ن جامعة جورج 
تاون، فمن الحماقة أن تس�عى الواليات املتحدة 
والص�ني إىل االنفص�ال االقتصادي الش�امل، إذ 
لم يش�هد التاريخ من قبل ق�ط قوتني عظميني 
عامليت�ني بهذا القدر م�ن االتكالية املتبادلة وكل 
منهم�ا تواجه خطر إيذاء ذاته�ا بمحاولة إيذاء 
األخرى.ع�ىل نح�و م�ا، كان تص�ور االتكالي�ة 
املتبادل�ة عىل أنها م�ن املمك�ن أن تعمل كرادع 
ح�ارضا أيضا ط�وال فرة الحرب الب�اردة، عىل 
النح�و الذي دعم مبدأ »الدم�ار املؤكد املتبادل«، 
لك�ن الح�رب الب�اردة كان�ت يف حقيق�ة األمر 
ش�ديدة الح�رارة يف العديد من املناطق، وفش�ل 
مب�دأ الدمار املؤكد املتب�ادل يف منع االقراب من 
واقعات نووية وش�يكة.ما يدعو إىل التفاؤل أن 
الحرب النووي�ة تبدو يف الوقت الحارض احتماال 
بعي�دا للغاي�ة، ونح�ن لس�نا يف خض�م س�باق 
تس�لح عىل غ�رار الحال إب�ان الح�رب الباردة، 
إذ يظ�ل اإلنفاق العس�كري يف الوالي�ات املتحدة 
والصني مس�تقرا نسبيا، وال تزال قدرات الصني 
العس�كرية- عىل الرغم من معدالت نمو ناتجها 
املحيل اإلجمايل األع�ىل- باهتة مقارنة بأمريكا.

م�ع ذل�ك، ربم�ا تتغ�ري األم�ور إذا ب�دأ الق�ادة 
السياسيون واملعلقون املؤثرون يف تبني خطاب 
املواجهة ب�ال داع، والواق�ع أن مقارنات الحرب 
الب�اردة من املمكن أن تتح�ول إىل نبوءات ذاتية 

التحق�ق فتدف�ع العال�م إىل منحدر زل�ق، بل إن 
هن�اك بالفعل مؤرشات توحي ب�أن االنتخابات 
الرئاس�ية األمريكي�ة يف نوفمرب س�تدور جزئيا 
ع�ىل األقل ح�ول كيفية مواجه�ة الصني، حيث 
يج�رب الديمقراطي�ون والجمهوري�ون بعضهم 
ع�ىل تش�ديد مواقفه�م.يف الوقت ذات�ه، ورغم 
أن الص�ني كان�ت تقليدي�ا تنف�ر م�ن خط�اب 
الحرب الباردة، ف�إن ِث�َق�لها االقتصادي األكرب 
مقارنة بوزن االتحاد الس�وفياتي ربما يدفعها 
إىل اتخ�اذ موقف مفرط الح�زم أو العدائية، وال 
يبر نهجها يف التعام�ل مع هونغ كونغ وبحر 
الصني الجنوبي، عىل سبيل املثال، بالخري.ولكن 
ل�م يفت األوان بع�د إلنقاذ املوقف، وال ش�ك أن 
خفض التصعيد يصب يف املصلحة البعيدة األمد 
لكل بل�د، وخصوصا الوالي�ات املتحدة والصني، 
ومن الواضح أن عقلية الحرب الباردة ال تناسب 
التعامل مع التحديات األكثر صعوبة اليوم، مثل 
مكافحة جائح�ة كوفي�د-19 الجارية، وتأمني 
التعايف االقتص�ادي املتني، وتخفي�ف حدة تغري 
املن�اخ، ع�الوة عىل ذل�ك ال وج�ود ألي يشء قد 
يكون محددا سلفا يف ما يتصل بتطور العالقات 
ب�ني الق�وى العظم�ى: فرغ�م أن التنافس بني 
الوالي�ات املتح�دة والص�ني باق، فإن�ه ال يحول 
دون استكشاف سبل التعاون.يشء واحد شديد 
الوضوح: وهو أن »الح�رب الباردة« بني الصني 
والوالي�ات املتح�دة س�تكون ح�رب اختب�ار ال 

رضورة، وياله من اختيار مروع.

سباق األسلحة النووية
           أندرياس كلوث

م�ا دام الوب�اء موجوداً، س�يظل زعماء العال�م منش�غلني بالتهديد الذي 
يطرح�ه املرض عىل نحو يمكن تفهمه. غري أن ثمة أخطاراً أخرى محدقة 
بالبرية تستوجب االنتباه أيضاً. ولعل أحد أكثر هذه األخطار إخافة هو 

حرب نووية. ولألسف، فإن احتمال حدوثها مستمر يف االزدياد.
األعداد التي تذكرها العناوين يف وسائل اإلعالم خادعة ومضللة. فصحيح 
أن املخ�زون العاملي من الرؤوس النووية قد انخف�ض قليالً العام املايض، 
وفق أحدث تقرير ل�»معهد ستوكهولم ألبحاث السالم العاملي«. ولكن ذلك 
يعزى فقط إىل أن الواليات املتحدة وروس�يا، وهما البلدان اللذان يمتلكان 
أكث�ر م�ن 90 يف املئة من املخزون الن�ووي العاملي، ف�ّككا بعض الرؤوس 

النووية القديمة التي لم تعد صالحة.
ويف غض�ون ذلك، تعم�ل كل البلدان التس�عة املمتلكة لقناب�ل نووية عىل 
تحدي�ث ترس�انتها النووية وأنظم�ة توصيلها. فاألس�بوع املايض فقط، 
أجرت فرنس�ا اختباراً ناجحاً أطلقت في�ه، انطالقاً من غواصة، صاروخاً 
نووياً قادراً عىل الطريان بني القارات برسعة تفوق رسعة الصوت بعرين 
م�رة. هذا، يف حني ما فتئت بلدان أخ�رى، أبرزها الصني، تعمل عىل تعزيز 

مخزونها الرسي من األسلحة النووية بأرسع وترية ممكنة.
عىل أن املقلق أكثر، هو رشوع بعض الدول يف إعادة النظر يف اسراتيجياتها 
بخصوص استخدام هذه األسلحة. لقد وىّل زمن االستقرار املنطقي للحرب 
الب�اردة، عندما كانت قوتان عظميان تراقبان بعضهما بعضاً والعالم من 

خالل تهديد »التدمري املتبادل املؤكد«!
فروس�يا، عىل س�بيل املثال، أخ�ذت تنظ�ر إىل رؤوس نووي�ة »تكتيكية« 
صغ�رية عىل نحو متزاي�د، باعتباره�ا طريقة ممكن�ة لتعويض ضعفها 
يف قواتها العس�كرية األخ�رى. ومن الوارد أن نزاعاً يب�دأ بحرب، يمكن أن 
يتصاع�د ويتطور إىل ح�رب تقليدية ورضب�ة نووية محدودة، تس�تدعي 

رضبة مضادة، وهكذا دواليك.
وهناك، أيضاً، تكهنات بأن الهند يمكن أن تخّفف سياس�تها، التي تبنتها 
يف 1998، والتي تقيض بأال تكون أبداً املباِدرة باس�تخدام السالح النووي. 
ولكن هذا التفكري ليس مس�ألة هّينة بالنس�بة لبلد لديه جاران معاديان 
وممتل�كان للس�الح النووي - باكس�تان والص�ني. فهذا األس�بوع فقط، 
اشتبكت الهند والصني مرة أخرى بسبب حدودهما املتنازع عليها يف جبال 
الهيمااليا. ثم إن ال أحد يعرف ما قد تفعله كوريا الشمالية يف أزمة تتسبب 

فيها بنفسها.
ويف األثن�اء، توقفت كل الجه�ود الرامية إىل الحد من األس�لحة النووية أو 
وقفه�ا. فالعام املايض، انه�ارت اتفاقية ب�ني الواليات املتح�دة واالتحاد 
السوفييتي أزالت الصواريخ ذات املديني القصري واملتوسط التي تطلق من 

األرض، بعد أن اتهمت الواليات املتحدة روسيا بالغش.
ع�ىل أن العدوي�ن القديمني ما زاال بعيدي�ن عن تمدي�د االتفاقية املتبقية 
الوحيدة حول مراقبة األسلحة، التي تعرف ب��»اتفاقية ستارت الجديدة«، 
والتي تنقيض يف فرباير املقبل. وأحد أس�باب ذاك الفشل هو إلحاح أمريكا 
ع�ىل رضورة انضم�ام القوة العظم�ى الثالثة والصاع�دة إىل املفاوضات. 
ولكن الصني، التي تعترب نفس�ها بلداً يس�عى للحاق بالزعيمني النوويني، 
ترف�ض قبول أي قيود. كما لم ُيحرز أي تقدم بخصوص تحديث »اتفاقية 
حظر انتش�ار األسلحة النووية«، بعد خمسني عاماً بالضبط عىل دخولها 
حيز التنفيذ. تلك االتفاقية سعت إىل منع بلدان أخرى من صنع قنابل عرب 
تش�جيعها عىل اس�تخدام املادة االنش�طارية )اليورانيوم أو البلوتونيوم( 
ألغ�راض مدنية فقط مثل إنت�اج الكهرباء؛ ولكن خمس�ة بلدان أصبحت 
ق�وى نووية منذ توقيعها. واألنكى من ذلك، أن »نظرية اللعبة« تش�ري إىل 

أنه من املنطقي توقع أن تتبعها دول أخرى. وقد تكون إيران التالية.
االتفاقي�ة الدولية الوحيدة لحظر هذه األس�لحة الري�رة كلياً، »اتفاقية 
حظر األس�لحة النووية«، التي مررتها األمم املتحدة يف 2017، لم تكن لها 
فرصة كبرية للنجاح. ذلك أن أياً من أعضاء النادي النووي ينوي املصادقة 

عليها، وذلك عىل غرار الكثري من البلدان األخرى.
وكما لو أن ذلك لم يكن س�يئاً بما يكفي، فإن الش�ك أخذ يدّب إىل التحالف 
العاب�ر لألطليس، مضعف�ًا مصداقيته، ومضعف�اً بالتايل ال�ردع الذي ُيعد 
أساس�ياً ملنع الحرب. واألملان، بشكل خاص، مصدومون بمعاملة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، الذي انتقدهم بش�دة هذا األسبوع، واصفاً إياهم 
بالحلف�اء »املخلنّي بالتزاماتهم«، ومؤكداً أنه سيس�حب نحو جندي واحد 

من أصل كل أربعة جنود أمريكيني من أملانيا.
وب�ني الس�ذاجة يف أملاني�ا، والعدواني�ة يف روس�يا، والطم�وح يف الص�ني، 
والحماق�ة يف أم�ريكا الرامبية، والتصعيد يف كوريا الش�مالية، يبدو األفق 
قاتم�اً. فاملهووس�ون بذواته�م واملارقون ق�د ينج�رون إىل محاولة جس 
النب�ض واختبار الح�دود يف مخططات الردع الخاص�ة بأعدائهم، والخطأ 

البري يمكن أن يفاقم كلفة الحماقة.
واألكثر من ذلك، أن املناخ الحايل يف العالقات الدولية ليس مساعداً تماماً عىل 
التوصل إىل حلول. ذلك أن زعماء العالم املهمني جد منش�غلني ب�»الحروب 
التجارية« أو»قومية اللقاحات«، لدرجة أنهم ما عادوا يس�تطيعون حتى 
تخي�ل الجل�وس حول طاول�ة مع أش�خاص يكرهونهم ولك�ن ينبغي أن 

يتحدثوا معهم، ضمن نشاط كان ُيعرف سابقاً بالدبلوماسية.
غري أنهم يجب أن َيْس�موا فوق أنفس�هم. وإذا لم يس�تطيعوا ذلك، فيجب 
علين�ا نحن، م�ن الناخبني إىل الجي�ش، أن نرغمهم عىل ذل�ك. إن التعاون 
والتنس�يق الدولي�ني الصبوري�ن فقط، رغم ع�دم جاذبية ه�ذا املصطلح 
بالنس�بة ل�»الذكور املهيمنني«، يمك�ن أن ينقذنا عىل املدى الطويل. وإال، 
فإن دول العالم س�تجد نفسها واقفة يف غرفة مبللة بالبنزين، إذا جاز لنا 
اس�تخدام اس�تعارة من زمن الحرب الباردة، وكل واح�دة منها َتُعّد أعواد 

الثقاب التي لدى كل واحدة منها، إىل أن ُيشَعل أحدها.

حماربة اإلرهاب مهمة ديموقراطية

االسترشاف يف حارض العراق واملستقبل

           أ.د عامر حسن فياض

هل التمس�ك بالديمقراطية ه�و املفكك الفاصل 
للراب�ط اإلرهابي ب�ني داع�ش وإرسائيل؟ وهل 
انتصار الديمقراطية هي الدواء للش�فاء من داء 

ثالثية اإلرهاب والتخلف والتطرف؟ 
ألنَّ املس�تقبل يعن�ي، بالنتيج�ة، الديمقراطي�ة 
فإنَّ مهمة الديمقراطيني هي مهمة مستقبلية. 
كل  مس�ارات  تت�وزع  املع�ارصة  االزمن�ة  ويف 
مجتمع س�يايس عىل ثالث م�دد هي مدة املايض 
وم�دة الحارض ث�م مدة املس�تقبل. املدتان األوىل 
)املايض( والثانية )الحارض( تحتضنان س�يئات 

وحسنات.
ويف هذا املجتمع السيايس املعارص أو ذاك، هنالك 

مجموع�ات مجتمعية تقدس املايض بحس�ناته 
وس�يئاته وتت�وق اىل عودته م�ع الرفض وربما 
الع�داء للح�ارض بحس�ناته وس�يئاته، تقابلها 
مجموعات مجتمعية تقدس الحارض بحسناته 
وس�يئاته وتتمس�ك به مع الرفض وربما العداء 

للمايض بكل حسناته وسيئاته.
إنَّ ه�ذا التقدي�س املتب�ادل والرف�ض أو العداء 
املتب�ادل يعط�ل مس�ار الف�رة الثالث�ة )يعطل 
املستقبل( يف حياة هذا املجتمع السيايس أو ذاك. 
ويجعل م�ن املجموعات املجتمعية املس�تقبلية 
أمام مهمة صعبة هي مهمة صناعة مس�تقبل 
خ�اٍل م�ن س�يئات امل�ايض والحارض م�ن دون 

التخيل عن حسناتهما.
أم�ا أفض�ل حس�نات املس�تقبل فه�ي حس�نة 

الديمقراطية بحكم أنَّ األخرية هي )عمل ونظر( 
اىل املس�تقبل، بينما يظ�ل )عمل ونظر( مقديس 
امل�ايض ه�و املايض فق�ط، كذل�ك يظ�ل )عمل 
ونظ�ر( مقديس الح�ارض هو الح�ارض فقط.. 
أم�ا مقديس املس�تقبل فإنهم ال يعرفون س�وى 

)العمل والنظر( اىل املستقبل ومن أجله..
ولعلَّ أبش�ع س�يئات مايض مجتمعات املنطقة 
العربي�ة هو التخلف وأبش�ع س�يئات حارضها 
هو التط�رف وحاصل جمعهم�ا يعني اإلرهاب، 
وما هدف امل�روع الصهيوني الداعيش س�وى 

تكريس التخلف ونر التطرف يف املنطقة.
إنَّ العدوان اإلرسائييل اإلرهابي املجنون عىل البر 
والحج�ر يف غزة املح�ارصة ال يمثل قوة بقدر ما 
يعرب عن توحش العاجز أمام رضبات ومفاجآت 

وإبداعات املقاومة الوطنية الفلس�طينية الحرة 
املستقلة عن صناع القرار يف العالم.

ويف حس�ابات املس�تقبل س�نبقى نقول: مثلما 
ال م�كان يف فلس�طني املس�تقبل ملن لم يش�ارك 
برد العدوان اإلرسائييل ومروعه االس�تيطاني 
املتوح�ش ف�ال مكان يف ع�راق املس�تقبل ملن لم 
يح�ارب داعش ومروعه�ا اإلرهابي التكفريي 

املتخلف.
أخرياً فإنَّ قضية فلس�طني مع الرد عىل العدوان 
قضي�ة  ه�ي  ودح�ره  الصهيون�ي  اإلرهاب�ي 
ديمقراطي�ة. وإنَّ القضية العراقية مع محاربة 
عصاب�ات داعش اإلرهابي�ة ودحرها هي قضية 
ديمقراطي�ة، عليه فإنَّ محارب�ة اإلرهاب، أينما 

كان، هي مهمة ديمقراطيَّة.

           د. سعد العبيدي

يف ش�أن الراع الذي نش�أ مع نشأة االنس�ان مخلوقاً عاقالً عىل 
الك�رة األرضية واس�تمر معه باقي�ا حتى عرنا الح�ايل، والذي 
س�يبقى هكذا ج�زءاً من الحياة حتى نهايته�ا املحكومة بقوانني 
الكون. يف شأنه كانت هناك مساٍع برية لفهم واقع الراع بني 
األفراد والجماعات والدول، وكانت هناك مس�اٍع ملعرفة مخارجه 
حروب�اً بني بني البر، واس�تخدام للقوة والتهديد باس�تخدامها 
وغريها مس�اٍع من أجل تحقيق املصالح وفرض االرادات يف دوائر 
رصاع متعددة. لقد عمل االنس�ان يف موض�وع الراع باتجاهني 
متناقض�ني، األول، جه�ٌد يبذل�ه الطرف املعن�ي )الدولة عىل وجه 
الخصوص( للحيلولة دون تحقيق الخصم يف دوائر الراع ألهداف 
له تحس�ب ضارة أو سلبية بالنس�بة لها. والثاني عمل من قبلها 
حثي�ث لتحقي�ق أهدافها يف زيادة الق�وة والقدرة والكس�ب التي 
تحقق مصالحها السراتيجية. ولتأمني هذين االتجاهني الرئيسني 

عمل االنسان منذ امتالكه الوعي عىل تطوير قدراته يف االستراف 
)االس�تقصاء والتوقع والتص�ور(، أو الحدس املس�تقبيل والتنبؤ 
بم�ا يمكن أن يحصل الحقاً بقدر مقب�ول من احتماالت الحدوث. 
هذا ولو تجاوزنا الدول األوروبية وكثريا من الدول اآلس�يوية التي 
وصل�ت حدوداً متقدمة يف موضوع االس�تراف، وباتت تؤس�س 
ع�ىل نتائجه ق�رارات تتخذها يف تحليل وإدارة ال�راع، وقارناها 
مع العراق املطوق سياس�ياً بدوائر رصاع متع�ددة نجد أن إدارته 
ومن�ذ عقود متع�ددة ال تعتمد عىل االس�تراف التحلييل س�بيالً 
ملعرفة ما يمكن أن يحصل مس�تقبالً، بل واعتمدت غالبية القادة 
عىل خياالته�م وأفكارهم ومبادئ يؤمنون بها س�ائرين بطريقة 
املحاول�ة والخطأ يف التعامل مع قضايا الراع. وهناك يف تاريخنا 
القريب أمثلة كثرية تؤرش هذه الحقيقة وتبني مقادير الخس�ارة 
التي خرس بسببها العراق ثمناً باهظاً يف جوانب السياسة والثقافة 
واالقتصاد، بينه�ا: لو أن أصحاب فكرة تأميم النفط اس�ترفوا 
ردود فع�ل الركات العاملية، وقدراته�ا الفعلية يف التحكم بإنتاج 

وتس�ويق النف�ط، ملا توجه�وا اىل التأمي�م ودفعوا بالع�راق اىل أن 
يكون س�احة حروب مس�تمرة. ول�و تعرف النظام الس�ابق عىل 
طبيعة الثورة اإليرانية، واس�ترف مس�تقبلها ودورها يف ساحة 
الراع اإلقليمي والدويل ملا حصلت الحرب العراقية اإليرانية التي 
أنهكت العراق. ولو اس�ترفت حكوم�ات املركز طبيعة التصارع 
مع األكراد وتنّبأت بتأثرياتها عىل األمن واالس�تقرار، ملا اس�تمرت 
حروبها منذ تأس�يس الدول�ة العراقية واىل اليوم. ولو اس�ترف 
صدام ردود فع�ل العالم وعرف وضع الكويت يف دوائر الراع، ملا 
اتخ�ذ خطوة الغزو التي قوضت أركان الدولة العراقية.....الخ من 
األمثل�ة التي ال تحىص والتي تدل�ل أن عراقنا وحتى أيامه هذه ال 
يقرب من موضوع االس�تراف وال يعتمد عىل التحليل املنطقي 
ال�ذي يق�دم احتماالت مل�ا يمكن أن يحص�ل مس�تقبالً، متكئاً يف 
أغل�ب قراراته عىل آراء واجتهادات ش�خصية تحركها أنا تتضخم 
بالتدري�ج، لتك�ون النتيجة اس�تنزافا للذات العراقية، س�وف لن 

يتوقف إال بعد السري عىل طريق االستراف الصحيح. 

مرصف الرافدين
القسم القانوين

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
)احلشد الشعبي السند الضهري جليشنا الباسل(

اىل/ الكفيل حممد حسن جبارة   عنوانه م/ العدد م534 ز25 د40 
م/ انذار

بالنظ�ر لعدم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املرت�ب بذمتك بالتكافل 
والتضامن مع الكفيل اعاله وعن )تس�هيالت( املمنوح لك والبالغ 
)10588823( دينار )عرة ماليني وخمسمائة وثمانية وثمانون 
ال�ف وثمانمائة وثالثة وع�رون دينار( عدا الفوائ�د واملصاريف 
وامللزم�ني بدفعه اىل مرفنا واس�تنادا اىل امل�ادة الثالثة يف قانون 
تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 وللصالحية املمنوحة 
لنا بموجب املادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بوجوب تسديد 
مبلغ الدين املش�ار اليه اعاله مع الفوائد املرتبة عليه خالل عرة 
ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ 
االج�راءات القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامس�ة الفقرة 
)1( من القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي عىل 
اموالك�م املنقولة والغ�ري املنقولة وذلك لتحصي�ل مبلغ الدين وقد 

اعذر من انذر...
مع التقدير..

مرصف الرافدين
القسم القانوين

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
)احلشد الشعبي السند الضهري جليشنا الباسل(

اىل/ املدين صالح رجال سهر   عنوانه م/ العدد م/567 ز/8 د/13 
اىل: الكفيل حسني صالل حسن  عنوانه م/520 ز/55 د/4

م/ انذار
بالنظ�ر لعدم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املرت�ب بذمتك بالتكافل 
والتضامن مع الكفيل اعاله وعن )تس�هيالت( املمنوح لك والبالغ 
)1642183( دينار )مليون وس�تمائة واثنان واربعون الف ومائة 
وثالث�ة وثمانون دينار( ع�دا الفوائد واملصاري�ف وامللزمني بدفعه 
اىل مرفن�ا واس�تنادا اىل امل�ادة الثالثة يف قان�ون تحصيل الديون 
الحكومي�ة رقم 56 لس�نة 1977 وللصالحية املمنوحة لنا بموجب 
املادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين 
املشار اليه اعاله مع الفوائد املرتبة عليه خالل عرة ايام اعتبارا 
من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فسوف تتخذ االجراءات 
القانوني�ة الالزمة وفقا الح�كام املادة الخامس�ة الفقرة )1( من 
القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي عىل اموالكم 
املنقول�ة والغ�ري املنقولة وذلك لتحصيل مبل�غ الدين وقد اعذر من 

انذر...
مع التقدير..
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي ب�رج الحمل،أنت تحمل حمالً ثقيالً من 
املشكالت؛ ابدأ بتخفيف األثقال عن كاهلك، وإال 
فس�وف تس�تمر املصاعب يف الزيادة. يجب أن 
تصل إىل اس�راتيجية يف التعامل مع التحديات 
املهني�ة والخاص�ة ب�دون إضاع�ة الكث�ر من 

الطاقة يف نفس الوقت.

عزي�زي برج الثور،س�وف تواج�ه اليوم بعض 
املواقف التي ستختربك إىل أقىص حد، ومن املهم 
أن ال تفقد الثقة يف قدراتك. أنت تملك القدرة عىل 
تغير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مش�كالت 

يف العمل كذلك، حاول أن ال تفقد السيطرة

عزيزي برج الجوزاء،ح�ان الوقت أخرًا لوضع 
مخططاتك التي تضمرها منذ فرة طويلة قيد 
التنفي�ذ والبدء يف تحقي�ق يشء جديد وجاري. 
أن�ت تبع�ث الثقة والحم�اس جاذًب�ا بذلك من 
بإمكانه�م مس�اعدتك يف تحقي�ق مخططات�ك 

الطموحة. 

عزي�زي برج الرسطان، يتب�ن حالًيا أن جميع 
ال�ة ألن أهداف�ك تتواف�ق  أش�كال التع�اون فعَّ
وتتزامن م�ع أهداف من حول�ك. اغتنم فرصة 
كون�ك مفعم بالصحة والحيوي�ة وخلو ذهنك، 
وق�م يف املرتب�ة األوىل بإنجاز األعم�ال الخاصة 

بالفريق. 

عزيزي برج األسد،س�وف تحصل عىل السكينة 
والصفاء الذهني اللذان طاملا بحثت عنهما. من 
خالل تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة 
والنزاهة. س�وف يطلب منك أصدقائك املقربن 
أو زمالئك بالعمل املس�اعدة والعون، فال تتأخر 

عن تقديم املساعدة قدر اإلمكان

عزيزي برج العذراء،العديد من األشياء ال تسر 
كم�ا ينبغ�ي، فتواج�ه عراقيل أينم�ا توجهت 
ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تريث 
أم�ام تل�ك الظ�روف الت�ي يب�دو أنه�ا مناوئة 
وتعامل معها كونه�ا تحديات. إذا جرت األمور 

عىل غر املتوقع

عزي�زي ب�رج امليزان،لقد وصلت إىل حائط س�د يف 
الوق�ت الحايل، ويبدو أن ال يشء يحرز تقدًما وأنت 
عىل وش�ك االستس�الم. اعترب مثل ه�ذه األوقات 
اختباًرا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريًبا أهمية 
امليض قدًما يف خططك. عندئذ، س�وف تجد الطاقة 

الالزمة لالستمرار برصف النظر عن العقبات.

عزيزي برج العقرب،توقفت األشياء دون سبب 
واض�ح، وعىل الرغم من أن�ك لم ترغب يف تغير 
املسار وأردت أن تلتزم بالجدول املوضوع، يجب 
اآلن أن تأخ�ذ مس�ار تحوييل مختل�ف لتجنب 
العقب�ات وحتى ال ته�در كل طاقتك يف محاولة 

التغلب عليها. 

عزي�زي ب�رج الق�وس،يف العم�ل، أن�ت دائًم�ا 
تخبط رأس�ك يف الحائط، وهذا بالتأكيد ال يفي 
بالغ�رض. يالحظ زمالؤك أنت تعمل ضدهم. ال 
تنس أن كل عض�و من أعضاء الفريق له نفس 

األهمية.

عزيزي ب�رج الجدي،يف بعض األحيان، يجب أن 
تتعامل مع الفشل يف العمل. كن شجاًعا وانظر 
إىل ه�ذه االنتكاس�ات عىل إنها ف�رص للتغير 
إىل األحس�ن. إذا قم�ت بذل�ك، فس�وف تخ�رج 
م�ن أعماق اليأس يف حالة أفضل. س�وف تتخذ 

قرارات قريًبا يف حياتك الخاصة. 

عزي�زي ب�رج الدلو،الي�وم أنت ع�ىل وفاق مع 
الجمي�ع، وس�وف يظه�رون ل�ك اهتماًما بك، 
وأنت بدورك يجب أن تكون جاهزًا ملس�اعدتهم 
ودعمه�م. هن�ا يتحق�ق الت�وازن ب�ن األخ�ذ 
والعط�اء ويقرب الجميع م�ن أهدافهم. إال أن 

هذه املرحلة لن تستمر إىل األبد. 

عزيزي ب�رج الح�وت،يف الوق�ت الح�ايل، يبدو 
أن حجم املش�كالت يف تزايد، ولك�ن يجب أن ال 
تطغ�ى املش�كالت علي�ك. فقط عندم�ا تواجه 
مشكلة واحدة تلو األخرى سوف تبدأ يف الشعور 

بالسعادة مرة أخرى.

العذراء

احلوت

اعراض التهاب اللوزتني
يع�د الته�اب اللوزتن مرضا ش�ائعا 
يف مرحلة الطفول�ة، ولكنه يمكن أن 
يصيب اإلنسان يف أي مرحلة عمرية، 

ويزول املرض عادة بعد بضعة أيام.
ويمك�ن أن يب�دو الته�اب اللوزت�ن 
وكأن�ه نزل�ة ب�رد أو إنفلون�زا، حيث 
تبدو اللوزت�ان بلون أحمر ومتورمة. 
وفيما ييل األعراض الرئيسية اللتهاب 

اللوزتن:
•التهاب الحلق.
• صعوبة البلع.

• اختفاء الصوت.

• درج�ة ح�رارة عالي�ة تص�ل إىل 38 
درجة مئوية أو أعىل.

• السعال.
•الصداع.

• الشعور بالغثيان.
•ألم األذن.

•التعب.
وتشمل األعراض األكثر شدة اللتهاب 

اللوزتن ما ييل:
• غدد منتفخة ومؤملة يف الرقبة.

• بق�ع بيض�اء مليئ�ة بالقي�ح ع�ىل 
اللوزتن يف الجزء الخلفي من الحلق.

• رائحة الفم الكريهة.
ويف بعض األحي�ان، ُيعتقد أن التهاب 
اللوزت�ن هو يف الواقع مجرد ش�عور 

مزعج بالحلق.
ويح�دث التهاب الحلق عادة بس�بب 
فروس�ات مث�ل ال�ربد أو اإلنفلونزا، 
أو م�ن التدخ�ن. ويف بع�ض األحيان 
تس�ببه البكتريا. وتش�مل األعراض 

ما ييل:
•ألم يف الحلق، خاصة عند البلع.

• حلق جاف وخشن.
• احمرار يف الجزء الخلفي من الفم.

• رائحة الفم الكريهة.
• سعال خفيف.

• انتفاخ الغدد يف الرقبة.
- كيفية عالج التهاب اللوزتن

اللوزت�ن  الته�اب  ع�الج  يمك�ن  ال 
الفرويس، وهو النوع األكثر شيوعا، 

باملضادات الحيوية.
وتقول نصيحة إدارة الصحة الوطنية 

:NHS الربيطانية
•الحصول عىل الكثر من الراحة.

• تن�اول مرشوب�ات ب�اردة لتهدئ�ة 
الحلق.

خطوات للحد من خماطر ضغط الدم  املرتفع
ينصح عدد من املختصن يف أمراض 
القلب والرشاين، بعالج  ضغط الدم 
دون  الطبيعي�ة،  بالط�رق  املرتف�ع 
يف  إال  تن�اول  األدوي�ة،  إىل  الحاج�ة 
الحاالت املستعصية،  وأوصوا باتباع 
6 إرشادات للحفاظ عىل ضغط الدم 

يف معدالته  الطبيعية. 
وشملت نصائح األطباء ملن يعانون 
ال�دم،  رضورة  ضغ�ط  يف  ارتفاع�ا 
ممارس�ة الرياض�ة، فه�ي تس�اعد 
ع�ىل خف�ض ال�وزن، وتنش�ط نقل 
الدموي�ة،  األوعي�ة  إىل  األكس�جن 

 باإلضافة للتخلص من األمالح. 
تجن�ب  أهمي�ة  املختص�ون  وأك�د 
االنفع�ال أو الغضب إذ تف�رز الغدد 
الكورتي�زول  هرم�ون   الكظري�ة 
وأدرينال�ن ونورادرينال�ن، وه�ذه 

القل�ب  دق�ات  ت�رّسع   الهرمون�ات 
وترفع من درجة الضغط بالدم.  

ويشدد األطباء عىل تناول كمية من 
امللح ال تتعدى 5  غرامات يوميا، فهو 
يس�اعد عىل تركيز نس�بة كربونات 

الكالسيوم  الضارة بجسم اإلنسان . 
وحذروا من أن التدخن أحد املسببات 
الرئيس�ية الرتفاع ضغط  الدم، إذ إن 
النيكوتن تمنع األوكس�جن  م�ادة 
من الوص�ول إىل  ال�دم، باإلضافة إىل 
أن السجائر تؤدي لتصلب الرشاين، 

وهو ما  يؤدي إىل سّدها. 
ع�ىل  التغذي�ة  أن  األطب�اء  ويؤك�د 
والزي�وت  والفواك�ه  الخ�راوات 
 النباتية مع تجنب االستهالك اليومي 
للحوم والدهون الحيوانية  والسكر، 

تؤدى لضبط ضغط الدم. 

أطعمة وعادات غذائية شائعة تسبب الرسطان
يعد الرسطان أحد األسباب الرئيسية للوفاة 
يف جميع أنحاء العالم، لكن الدراسات تشر 
إىل أن التغي�رات البس�يطة يف نمط الحياة، 
مث�ل اتباع نظ�ام غذائي صح�ي، يمكن أن 
إىل %50. تقل�ل اإلصاب�ة بنس�بة م�ن 30 

وأش�ارت الدراس�ات القائمة عىل املالحظة 
ومراقب�ة ع�ادات املصاب�ن واألصح�اء إىل 
أن االس�تهالك الع�ايل لبع�ض األطعم�ة قد 
يزي�د م�ن احتم�ال اإلصاب�ة بالرسط�ان.

ووج�د الباحث�ون أن النظ�ام الغذائي الذي 
ي�ؤدي إىل ارتف�اع مس�تويات الجلوك�وز يف 
الدم، يرتب�ط بزيادة خط�ر اإلصابة بأنواع 
مختلف�ة م�ن م�رض الرسط�ان، بم�ا يف 
ذل�ك رسطان�ات املع�دة والث�دي والقولون 

واملستقيم.وأش�ارت دراس�ة أجري�ت ع�ىل 
أكثر من 47 ألف بالغ أن أولئك الذين تناولوا 
نظاًما غذائًيا يحتوي عىل نس�بة عالية من 
الكربوهي�درات املكررة، كان�وا أكثر عرضة 
للوف�اة برسط�ان القول�ون مرت�ن تقريًبا 
من أولئ�ك الذين تناولوا نظاًم�ا غذائًيا فيه 
نسبة منخفضة من الكربوهيدرات املكررة.

وحدد مركز عالج الرسط�ان يف أمريكا عىل 
موقع�ه »cancercenter«، قائم�ة أطعمة 
أو عادات غذائية يس�بب تناولها أو اتباعها 
مخاط�ر محتملة لإلصابة بأن�واع مختلفة 
من الرسطانات، وه�ذه األطعمة والعادات 

الغذائية هي:
اللحوم املصنعة

تعت�رب الوكال�ة الدولي�ة لبح�وث الرسطان 
)IARC( أن اللحوم املصنعة مادة مرسطنة، 
واللح�وم املصنعة ه�ي اللح�وم التي تمت 
معالجته�ا للحفاظ عىل النكه�ة من خالل 
الخض�وع للتمليح أو املعالج�ة أو التدخن، 
وتش�مل النقان�ق واللحم املقدد والس�المي 
وبعض اللح�وم التي تتمتع بمذاق لذيذ بعد 
التصنيع.وج�دت الدراس�ات القائم�ة عىل 
املالحظة ارتباطا بن تناول اللحوم املصنعة 
وزيادة خط�ر اإلصابة بالرسطان، وخاصة 
واملستقيم.األش�خاص  القول�ون  رسط�ان 
الذي�ن تناول�وا كمي�ات كبرة م�ن اللحوم 
املصنع�ة زاد لديهم خطر اإلصابة برسطان 

القولون واملستقيم بنسبة %50-20.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
100 جرام دقيق

100 جرام زبدة لينة
50 جرام جنن قمح

50 جرام كاكاو محىل
2 صفار بيض

رشة ملح
رشة فانيليا

شيكوالتة مذابة للتزين
خطوات التحضر:

يسخن الفرن عىل درجة حرارة 180 مئوية، وتبطن الصينية بورقة زبدة.
توضع الزبدة يف بولة، ويضاف إليها السكر والكاكاو، وتخلط جيداً.

يضاف صفار البيض والفانيليا وامللح وجنن القمح، ويخلط مرة أخرى.
يضاف الدقيق، وتخلط جميع املكونات حتى تتجانس.

يشكل باستخدام قطاعات الكوكيز، ويرص يف الصينية.
يدخل الفرن ملدة من 10 إىل 12 دقيقة وحتى ينضج.

يخرج من الفرن، ويرك حتى يربد تماماً.
يزين بالشيكوالتة املذابة، ويرص يف الطبق.

يقدم مع املرشوب املفضل.

بسكويت جنني القمح بالشيكوالتة

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن نقص فيتامن د 

يسبب السمنة.
هل تعلم أن العس�ل يس�اعد 
عىل التخل�ص من الكحة ليال 
أكث�ر م�ن أي دواء للس�عال، 
صغرت�ن  ملعقت�ن  تن�اول 
من العس�ل قبل النوم بنصف 
س�اعه يس�اعد ع�ىل تهدئ�ة 

الكحة.
هل تعلم أن التمر يساعد عىل 
من�ع الخالي�ا الرسطانية من 
النمو واالنتشار الحتوائه عىل 

املغنيسيوم والكالسيوم
ه�ل تعل�م أن التم�ر يوق�ف 

النزيف عند الحمل.
هل تعل�م أن أفضل 7 أطعمه 
تحطي�م  و  املناع�ة  لتقوي�ة 
األم�راض هم الرم�ان والثوم 
والبص�ل والش�اي األخر و 

الشوفان و القرع والربوكيل
ه�ل تعلم أن معظم املدخنون 
يحتاج�ون لث�الث مح�اوالت 
قب�ل النج�اح باإلق�الع ع�ن 

التدخن.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2163( االربعاء  24  حزيران  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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درجال يبحث مع وزارة الثقافة موقع اقامة نصبني 
تذكاريني للنجمني امحد رايض وعيل هادي

             المستقبل العراقي/ متابعة

بح�ث وزي�ر الش�باب والرياضة 
عدنان درجال م�ع وزارة الثقافة 
والس�ياحة واآلث�ار، موقع إقامة 
نصبني تذكاري�ني للنجمني احمد 
رايض وعيل هادي.وق�ال درجال، 
اتفق�ت م�ع وزارة  »ال�وزارة  إن 
الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار عىل 
لفقيدي  تذكاريني  اقامة نصب�ني 
الكرة العراقي�ة احمد رايض وعيل 
ه�ادي اللذين وافتهما املنية جراء 

اصابتهم�ا بجائحة كورونا«.وبني الوزير 
انه »سيتم التنسيق مع الجهات املختصة 
الختيار املوقع الذي يتناس�ب ومكانتهما 
وانجازات كل منهما«.وكان وزير الشباب 
والرياض�ة وج�ه دوائ�ر ال�وزارة باعالن 

الح�داد الرس�مي مل�دة ثالثة اي�ام ترحما 
عىل وفاة نجم الكرة العراقية احمد رايض 
عق�ب اصابته بجائحة كورونا، كما وجه 
بتس�مية عدد من مالعب وقاعات الوزارة 
باسماء املتوفني من الشباب والرياضيني 
الذي�ن وافته�م املني�ة ج�راء الفاي�روس 

القات�ل، فض�اًل ع�ن طباع�ة 
صور كب�رة ل� فقي�دي الكرة 
احم�د رايض وع�يل  العراقي�ة 
هادي والتنس�يق م�ع الجهات 
ذات العالق�ة لتثبيته�ا باماكن 
الك�رخ  جانب�ي  يف  مح�ددة 

والرصافة تخليداً لذكراهما.
وأعلن وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجال، الي�وم الثالثاء، 
اتفاق�ه م�ع وزارة االتصاالت 
عىل إصدار طابع يخلد اس�م 

فقيد الك�رة العراقية احمد 
»الطاب�ع  إن  درج�ال،  رايض.وق�ال 
الذي سيتم إصداره سيحمل صورة 
الكابتن أحم�د رايض الذي تويف اثر 
إصابت�ه بجائحة فايروس كورونا 
املس�تجد، وياتي اس�تذكاراً لروح 

الفقيد الذي رفع اس�م العراق 
عاليا يف املحاف�ل الدولية، 

م�ن  العدي�د  وحق�ق 
االنج�ازات 

خليجي�ا 
بي�ا  عر و
وآسيويا.

أوباميانج.. عاشق 
السيارات »الذهبية«

حقيقة اتفاق سان جريمان 
عىل ضم نجم بايرن ميونخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

ال يخف�ي نجم أرس�نال بي�ر إيمريك أوباماينج، عش�قه 
القتناء الس�يارات الفارهة، وال يجد حرجا يف استعراضها 
أم�ام محبيه. ويعترب الدويل الجابوني، من أكثر نجوم كرة 
القدم املحبني للس�يارات، وهو الذي ع�رب مؤخرا عن نيته 
إنش�اء فريق يف س�باقات الس�يارت االفرتاضية التي نالت 

شعبية كبرة خالل األشهر الثالثة األخرة.
 ولدى أوباميانج أس�طول من السيارات الجميلة، يتضمن 
ماركات فاخ�رة، مثل: ف�راري والمبورجيني وبورش�ه، 
ومن�ذ انتقاله إىل أرس�نال الع�ام 2018، عم�ل عىل تعزيز 
هذا األس�طول بسيارة الفراري الشهرة، كما حرص عىل 

تعديلها للتناسب مع ذوقه.
 رغ�م ولع النج�م الجابون�ي باقتناء الس�يارات الفارهة، 

تبقى أبرز املالحظات عشقه للنسخ ذات الطالء الذهبي.
 وخالل فرتة لعبه يف بوروسيا دورتموند، حرص أوباميانج 
عىل تعديل س�ياراته، من خالل منحها مظهرا اس�تثنائيا 

براقا، يميزها عن بقية سيارات املشاهر.
وش�وهد أوباميانج قبل يوم عىل انتقاله إىل أرسنال،  وهو 
يق�ود س�يارة رنج روف�ر تتمتع بتصميم خ�اص من قبل 

معدل السيارات الشهر منصوري.

زيدان: لن أدخل يف اجلدل الرائج.. وهذا موقف املصابني

4 إصابات بكورونا يف فريق فرنيس

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د الفرنيس زين الدين زي�دان املدير الفني 
لري�ال مدري�د، جاهزي�ة فريق�ه لخ�وض 
مواجه�ة ري�ال ماي�وركا األربع�اء، يف إطار 
منافس�ات الجول�ة ال�31 م�ن الليجا.وقال 
زي�دان، خ�الل املؤتم�ر الصحف�ي بحضور 
الفيدي�و  بتقني�ة  »ك�ووورة«  مراس�ل 
كونفران�س: »مايوركا س�يأتي للبحث عن 
النق�اط الثالث ضدنا، وه�و فريق يمكن أن 
يزعجن�ا يف أي وق�ت، وأظهر ذل�ك يف مباراة 
ال�دور األول، ونح�ن نفكر فق�ط يف اللقاء، 
ونحاف�ظ ع�ىل الجدي�ة والرتكي�ز ملحاول�ة 
إضافة 3 نقاط جديدة لرصيدنا«.وعن الجدل 
املُث�ار حول ج�دول املباريات، أج�اب: »هنا 

يقوم الجميع بعملهم، ولدي رأيي لكنني لن 
أش�ارك به، وما يقلقني فقط مواجهة الغد، 
الت�ي أعتربها نهائ�ي، وتنتظرنا 8 مباريات 
مهمة للغاية، ومن حق الجميع التعليق كما 

يشاؤون«.
وأضاف: »أه�م يشء هو فرتات الراحة، وما 
أقول�ه لن ُيغ�ر أي يشء، وكل م�ا يهمنا أن 
نحظى بنفس القس�ط م�ن الراحة، ألن 11 
مباراة ُتلعب يف وقت ضي�ق، وعلينا االعتناء 
بأنفس�نا«.وتابع: »هن�اك كل ي�وم حدي�ث 
عما يمكن أن يحدث، لكنني ال أش�ارك، وكل 
ش�خص يجب أن يقوم بعمل�ه، وأنا أكرس 
نفيس إلعداد فريقي بشكل جيد، وما يهمني 

هو ما يحدث عىل أرض امللعب«.
هازارد وفينيسيوس

به�ازارد  اللع�ب  إمكاني�ة  ع�ن  وبس�ؤاله 
وفينيس�يوس مًع�ا، أوض�ح: »ال أرى ذل�ك 
مس�تحيال، لكنن�ا نحاول أن نجع�ل الالعب 
مرتاح�ا، وأحب أن أض�ع الالعبني يف أفضل 
م�كان لهم، ويمكنه�م جميًعا اللع�ب مًعا، 
ال ش�ك يف ذلك«.وأردف: »راموس وهازارد؟ 
س�نرى غ�ًدا موقفهم�ا، وهن�اك العديد من 

املباريات يف غضون أيام قليلة، والتعايف
مهم«.

وع�ن ع�ودة إيس�كو، أج�اب: »خ�رب جي�د 
بالنس�بة لن�ا، وإصابته كان�ت أقل خطورة 
مما توقعنا، وس�يكون موجوًدا غًدا معنا«.
واس�تكمل: »كاس�يمرو ل�ن يلع�ب غ�ًدا، 
ويجب علينا االعتماد عىل تش�كيلة أساسية 

مختلفة، وهذا ما سنفعله«.

وواص�ل: »ناتش�و م�ازال ُمصاًب�ا، لكنه يف 
الطري�ق الصحي�ح للع�ودة، وآم�ل أن يعود 
رسيًع�ا، أم�ا بالنس�بة لكارفاخ�ال، فلدينا 
تش�كيلة كبرة من الالعب�ني، ولعب ميندي 
مكان�ه، وميليت�او أيًض�ا ق�ادر ع�ىل اللعب 

كظهر، وداني ُيقدم مستويات رائعة«.
جاريث بيل

وحول عدم االعتماد عىل بيل، أوضح: »لدينا 
مب�اراة غًدا، وس�يكون الجمي�ع حارضين، 
وبي�ل أحدهم، ه�ذا كل ما س�أقوله«.ونوه: 
»فينيس�يوس الزال بعمر ال�19 عاما، وعليه 
أن يتعلم املزيد من األشياء، وهو يعرف ذلك، 
ويف املب�اراة املاضي�ة لعب بش�كل رائع ليس 
فقط ع�ىل املس�توى الهجوم�ي، فهو العب 
جيد جًدا يف الحارض وملستقبل ريال مدريد«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت نتائج اختب�ارات فروس كورون�ا، عن وجود 4 
حاالت إيجابية يف فريق تولوز الفرنيس.

وقال ن�ادي تولوز، يف بيان رس�مي: »وفًق�ا للربوتوكول 

الصحي، تم إجراء اختبارات فروس كورونا عىل الالعبني 
والفنيني واإلداريني قبل استئناف النشاط«.

 وأضاف: »أسفرت االختبارات عن وجود 4 حاالت إيجابية 
بني الالعبني، وس�نتخذ أكثر اإلجراءات رصامة، للسماح 
للفري�ق بإجراء ف�رتة اإلعداد يف أمان ت�ام، ووضع صحة 

الالعبني واإلدارة واملوظفني كأولوية للنادي«.
 وق�ال باتري�ك فالمانت، طبي�ب الفريق: »س�يتم وضع 
الالعبني األربعة يف حجر صحي ملدة أس�بوعني، وسننتظر 
6 أي�ام قبل إج�راء اختب�ار جدي�د للمجموع�ة بالكامل 

)الالعبني والفنيني واإلداريني(«.

مورينيو: هذا موسم خاص.. وكني عىل الطريق الصحيح
              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث الربتغ�ايل جوزي�ه مورينيو، م�درب توتنه�ام، عن 
الصعوب�ات الكب�رة الت�ي واجهه�ا يف بداي�ة مس�رته مع 
الفريق.ويس�تعد املدرب الربتغايل لقيادة س�برز أمام وست 

هام مساء اليوم الثالثاء، بالجولة 31 من الربيمرليج.
وق�ال مورينيو يف ترصيحات لش�بكة س�كاي س�بورتس: 

»خض�ت أول مباراة يل مع الفريق م�ن دون هوجو لوريس 
وإيريك الميال، ويف املباراة األوىل فقدت بني ديفيز«.

وتاب�ع: »بعدها خرست مجهودات هاري كني وس�ون ومن 
ثم سيسوكو، وعانينا الكثر من املشاكل«.

موسم خاص
وأض�اف: »بالت�ايل أرى أن ه�ذا موس�م خ�اص للغاية، منذ 
بدايته، وليس منذ وصويل، فمنذ بداية املوس�م، كانت األمور 

صعبة للغاية عىل النادي والفريق«.وأردف: »لكن اآلن أمامنا 
هذه الفرصة ملحاولة حصد النقاط والوصول ألفضل مركز 
ممك�ن، ومن وجهة نظ�ري هو ليس املركز ال�ذي نظن أنه 
بإمكانن�ا الوصول إليه، اآلن نفك�ر يف املباريات ال�8 املقبلة 
وفقط«.وعن انتهاء إيقاف دييل أيل وتعايف لوكاس مورا، علق 
مورينيو: »رائع.. توتنه�ام يملك دائًما مجموعة مميزة من 
املهاجمني، وانضم إلينا يف س�وق الش�تاء ستيفن برجوين 

الذي أصبح العبا رائعا آخر يف املجموعة«.
وأك�د: »اآلن نملك 6 العب�ني متاحني، وهو أم�ر جيد للغاية 
ويمنحنا قوة هجومية ويس�مح لنا بب�دء املباراة بوفرة من 

الجاهزين عىل مقاعد البدالء«.
وتاب�ع: »بع�د التوق�ف الطوي�ل، ال يب�دو األمر س�هال عىل 
املهاجمني تحديدا، وبالتايل أن تملك هذا العدد من املهاجمني 

هو وضع مثايل بالنسبة لنا«.

سفر أجويرو لربشلونة يؤكد خماوف جوارديوال
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف ليونيل دي�ل كاس�تيلو، والد س�رجيو 
أجوي�رو نجم مانشس�رت س�يتي، ع�ن طبيعة 

اإلصابة التي يعاني منها نجله.
وكان أجوي�رو أصي�ب خ�الل مواجه�ة برنيل 
بالربيمرلي�ج، أم�س اإلثن�ني، حيث س�قط يف 
منطقة جزاء الخص�م، بعد التحام مع بن مي، 
ولم يس�تطع اس�تكمال املباراة، وتم استبداله 

بجابرييل جيسوس.
وق�ال وال�د أجوي�رو، يف ترصيح�ات أبرزته�ا 
»س�رجيو  اإلس�بانية:  »م�اركا«  صحيف�ة 
س�يخضع لعملي�ة جراحية يف وق�ت الحق هذا 
األسبوع«.وأضاف: »لقد تحدثت مع سرجيو. 
إنه�ا إصابة يف الركب�ة التي كان�ت تؤمله طوال 
للفحوص�ات  س�يخضع  والي�وم  األس�بوع، 
وس�نرى مدى قوته، ومن املحتم�ل أن يخضع 
لعملية جراحية يف برش�لونة ي�وم الخميس أو 

الجمعة«.
يذك�ر أن بيب جواردي�وال، املدير الفني 
للس�يتي، عرب عن مخاوفه من غياب 
الالع�ب عم�ا تبق�ى م�ن مباري�ات 
املوس�م الجاري.وقال يف ترصيحات 
عق�ب مب�اراة األمس: »س�نرى غدا 
تش�خيص إصابت�ه. لق�د عان�ى من 

مش�كلة يف الركبة الشهر املايض، واآلن 
يشعر بيشء ما، لكنه ال يبدو جيدا«.

سولسكاير: دي خيا احلارس األفضل 
يف العالـم

              المستقبل العراقي/ متابعة

م�درب  سولس�كاير،  جون�ار  أويل  ي�رى 
مانشس�رت يونايتد، أنَّ اإلسباني ديفيد دي 

خيا، ال يزال الحارس األفضل يف العالم.
وتع�رض دي خي�ا النتق�ادات الذع�ة م�ن 
روي كني، العب مانشس�رت يونايتد السابق 
واملحلل الحايل، لسوء مستواه أمام توتنهام، 
يوم الجمعة امل�ايض، يف املباراة التي انتهت 
بالتعادل )1-1(.وقال سولسكاير، بحسب 
ما نقل موقع »س�كاي سبورتس«: »ديفيد 
ه�و الح�ارس األفض�ل يف العالم«.وأوضح 
»استقبلت شباكه هدفني يف آخر 7 مباريات، 
بينهم مبارتني أمام مانشسرت سيتي، وضد 
تش�يليس وبالطبع توتنه�ام، وواحدة أمام 
إيفرت�ون. هدف�ني يف 7 مباري�ات. حظينا 
مع�ه بمس�رة دون أن تس�تقبل ش�باكنا 
أهداًفا«.وأضاف: »الك�رة )أمام توتنهام(، 
ال يمكن�ه التصدي لها. قدم تصديات رائعة 

وس�اعدنا يف الفوز باملباريات، وال أزال أرى 
بأنه الحارس األفضل بالعالم. ديفيد يعمل 
بق�وة، ويعمل بجد يف التدريبات. أنا س�عيد 
للغاي�ة بعمله«.ومن املنتظ�ر أن يلعب دي 
خيا أساس�ًيا أمام ش�يفيلد يونايتد مساء 
األربع�اء املقبل، يف الوقت الذي لن يش�ارك 
في�ه الح�ارس دي�ن هندرس�ون املعار من 
الشياطني الحمر لش�يفيلد؛ بسبب رشوط 
اإلعارة.وقدم هندرس�ون، البالغ من العمر 
23 عاًما، مستويات مميزة مع شيفيلد هذا 
املوسم، وكان ينظر إليه باعتباره الحارس 
األس�ايس املنتظ�ر للمنتخ�ب اإلنجليزي يف 
اليورو ه�ذا الصيف، قبل تأجيل املس�ابقة 
للع�ام املقبل.وع�ن ذلك علق سولس�كاير: 
»إنه�ا وظيفة مختلفة أن تلعب لش�يفيلد، 
وأن�ا تلعب للم�ان يونايتد. هن�اك اختالف. 
حظي )هندرسون( بعامني رائعني من أجل 
تط�وره، ويلعب اآلن مع فري�ق يقدم كرة 

قدم رائعة، واألرقام تظهر ذلك«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

م�ازال مصر الفرنيس ل�وكاس هرناندي�ز، مدافع بايرن 
ميونخ، حائرًا عقب نهاية املوس�م الح�ايل، يف ظل ارتباطه 
بالرحي�ل بع�د موس�م واح�د فق�ط ع�ىل وصول�ه للنادي 
الباف�اري. ونقل�ت صحيف�ة »س�بورت بيل�د« م�ا ذكرته 
بعض التقارير الفرنس�ية، التي أفادت باقرتاب هرنانديز 
م�ن التوص�ل التفاق مع باريس س�ان جرم�ان، من أجل 
االنضم�ام إىل صفوفه ه�ذا الصيف. وأش�ارت التقارير إىل 
انتظار الدويل الفرنيس موافقة مس�ؤويل بايرن عىل رحيله 
صوب ملعب حديقة األمراء، بعدما اقرتب من إتمام االتفاق 
عىل تفاصيل عقده مع النادي البارييس. ورغم ذلك، أفادت 
»س�بورت بيلد« بأن بايرن يس�تبعد التخيل عن هرنانديز 
ه�ذا الصي�ف، إذ يعول امل�درب األملاني هانز فلي�ك عليه يف 
املوس�م القادم. كما نفت الصحيفة األملانية كافة التقارير 
الفرنس�ية، مؤكدة ع�دم تفكر ظهر الفري�ق البافاري يف 
الرحي�ل هذا الصي�ف. وانضم هرناندي�ز إىل بايرن ميونخ 
الصي�ف املايض، قادًما م�ن أتلتيكو مدري�د يف صفقة هي 
األغ�ىل يف تاريخ النادي األملاني، إذ بلغ�ت 80 مليون يورو، 
ليوق�ع عىل عقد حت�ى 2024.ولم يس�تطع صاحب ال�24 
عاًم�ا تثبي�ت أقدامه داخل ملعب أليان�ز أرينا، يف ظل كثرة 

إصاباته وغيابه عن عدد هائل من املباريات هذا املوسم.

مصطفى كريم: أخطأت بالرحيل عن اإلسامعييل 
ومتنيت اللعب بجوار أبو تريكة

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد الالع�ب العراق�ي مصطفى كريم 
مهاجم اإلسماعييل الس�ابق، أنه ندم 
ع�ىل رحيل�ه م�ن صف�وف الدراويش 

واالنتقال إىل الدوري اإلماراتي.
وق�ال كريم خ�الل برنام�ح »بي أون 
تايم« عىل قناة »أون تايم س�بورت«: 
»تجرب�ة اإلس�ماعييل ه�ي األفض�ل 

واألحسن خالل مسرتي«.
ت�رك  ق�رار  ع�ىل  »ندم�ت  وأض�اف: 
ال�دوري املرصي والذه�اب إىل الدوري 
اإلماراتي، حيث أنني لم استفد سواء 
مادًيا أو فنًيا«.وتابع: »كانت أمنية 
حياتي أن ألع�ب بجانب محمد أبو 
تريكة وحس�ام غ�ايل العبا األهيل 

السابقني، سواء كانا يف اإلسماعييل 
أو بانتق�ايل لأله�يل ملزاملتهم«.يذكر ان 
مصطف�ى كري�م كان أح�د املهاجم�ني 

املميزي�ن م�ع الدراويش، خالل موس�م 
.2008 - 2007

دورمتوند خيوض جولة آسيوية افرتاضية
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ن�ادي بوروس�يا دورتموند ع�ن »جولة 
آس�يوية افرتاضية« سيخوضها يف أغسطس/ 
آب املقب�ل بعدما تأكد من عدم إمكانية القيام 
بجولته الت�ي كانت مقررة يف القارة الصفراء، 

بسبب تفيش فروس كورونا.
وكان مق�ررا أن يس�افر دورتمون�د إىل الصني 
وبلدان أخرى يف جنوب رشق القارة اآلس�يوية 
خ�الل ف�رتة اإلع�داد للموس�م املقب�ل، لكن�ه 

سيستبدلها اآلن بجولة افرتاضية.
وتش�مل األنش�طة ع�رب اإلنرتن�ت مقاب�الت 

افرتاضي�ة ب�ني الالعب�ني وبث�ا مب�ارشا م�ن 
الحص�ص التدريبي�ة، وربما بع�ض املباريات 
الودية.ويعت�زم دورتموند أيض�ا إجراء بعض 
األنش�طة م�ع أس�اطر الن�ادي ورعاته، يف 

ظ�ل القي�ود الصحي�ة املفروض�ة املتعلقة 
بالفروسات.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

إصابة ديوكوفيتش بفريوس كورونا
            المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن الرصبي نوفاك ديوكوفيتش املصنف األول عامليا يف التنس، 
يف بي�ان، اليوم الثالث�اء أن نتيجة خضوعه لفح�ص كوفيد-19 
ج�اءت إيجابية.وقال فريق النجم الرصب�ي يف بيان: »أتت نتائج 
تحالي�ل نوفاك ديوكوفيتش إيجابية بالنس�بة لفروس كورونا، 
ف�ور وصوله إىل بلجراد، أجرى نوفاك االختبار رفقة جميع أفراد 
أرست�ه، ول�م تظه�ر علي�ه أي أعراض«.وأضاف: »ف�ور وصول 
الفري�ق إىل بلجراد، أتت نتيجة ديوكوفيتش إيجابية وكذلك إيلينا 
)زوجته(، أما نتائج أبنائه فأتت سلبية«.وقال الالعب: »كل يشء 

قمنا به الشهر املايض، أقبلنا عليه بقلب نقي وبنوايا صداقة، كان 
اله�دف من البطولة هو إظهار الوحدة وتبادل رس�ائل التضامن 
والتعاطف يف جميع أنحاء املنطقة، كان الهدف من الجولة أيًضا 
هو مس�اعدة العبي منطق�ة جنوب رشق أوروبا باملش�اركة يف 
بعض البطوالت التنافسية، مع تعليق باقي املنافسات يف الجولة 
بس�بب الوضع الحايل من تفيش فروس كورونا«.وواصل: »كان 
ه�دف البطولة هو الرب وجمع األموال للمحتاجني، وس�عد قلبي 
لرؤية كيف اس�تجاب الجميع بقوة لتلك الفكرة، نظمنا البطولة 
عندما بدأ الفروس يضعف، وشعرنا بأن الظروف باتت مناسبة 

لتنظيم تلك البطولة«.
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قضية السلم العامليحكم القانون يف العالـم

الحقوقي ماجد الحسناويمحمد عبد الجبار الشبوط

اظه�ر مؤرش العدال�ة لع�ام ٢٠٢٠ ان حوايل ثلث�ي دول العالم 
تش�هد حك�م القان�ون rule of law. وحكم القان�ون هو احد 
الركائ�ز الخمس�ة للدول�ة الحضارية الحديثة. وه�ذه الركائز 
هي: املواطنة، الديمقراطية، حكم القانون، املؤسسات، والعلم 

الحديث.
ويضم مؤرش حكم القانون حوايل ٤٤ معيارا مصنفة اىل ثمانية 

عناوين رئيسية.
وش�مل امل�ؤرش ١٢٨ دولة ليس م�ن بينها الع�راق. وتم ترتيب 
ال�دول يف ض�وء درجة النجاح الت�ي حازت عليه�ا )من ١٠٠(. 
ونجح�ت ٨٢ دولة، يف حني فش�لت ٣٦ دول�ة. وقمت بتصنيف 
ال�دول الناحجة عىل اس�اس درجاتها اىل ممت�از )من ١٠٠ اىل 
٨٠/ ١١ دول�ة(، وجي�د )من ٧٩ اىل ٧٠/ ١٢ دولة( و متوس�ط 
)م�ن ٦٩ اىل ٦٠/ ٢٠ دول�ة(، و ناج�ح ) م�ن ٥٩ اىل ٥٠/ ٣٨ 

دولة(، وراسب )من ٤٩ اىل صفر/ ٣٦ دولة(.
وال�دول املمت�ازة هي: الدانم�ارك، النروي�ج، فنلندا، الس�ويد، 
هولن�دا، املاني�ا، نيوزيلن�دا، النمس�ا، كن�دا، اس�تونيا، واخريا 

اسرتاليا. 
والدول الناجحة، بدرجاتها املختلفة، تمثل مس�تويات متعددة 
للدولة الحضارية الحديثة، علما ان اعىل درجة تم تحقيقها هي 
٩٠، م�ا يعني اننا ال نتحدث عن دول�ة حضارية حديثة كاملة، 
وانم�ا عن تدرجات يف تجس�يد قيم الدول�ة الحضارية الحديثة 
الحافة باملركب الحضاري وعنارصه الخمس�ة، اي: االنس�ان 

والطبيعة والزمن والعلم والعمل.
ويالح�ظ ان اغلب ال�دول املمت�ازة يتكرر اس�مها يف املؤرشات 
االخرى مثل: الس�عادة والحرية والديمقراطية وتماسك الدولة 
والحد االقىص املتوق�ع للعمر وعدد وفيات االطفال عند الوالدة 

وغري ذلك.
وتؤك�د هذه املؤرشات ع�ىل الفرضية التي ذكرته�ا عدة مرات 
وهي ان البرشية تتحرك بنحو تكاميل وتصاعدي مستمر نحو 
القيم العليا الحافة باملركب الحضاري، ومنه نفهم ان البرشية 
»تجري ملس�تقر لها« هو الدولة الحضاري�ة الحديثة. وهذا ما 
يشكل اتجاها تاريخيا عاما، او سنة تاريخية من النوع الثالث، 
حسب تصنيف السيد محمد باقر الصدر. واملالحظ ان التباينات 
يف القي�م الحضاري�ة للمجتمعات البرشية اخ�ذة بالتقلص اىل 
الدرجة التي تس�مح لن�ا بتوقع املآل االخري له�ذه القيم، وهو 
التوح�د يف منظوم�ة قي�م واح�دة مش�رتكة، مما قد يس�ارع 
البعض اىل اس�تخدام مصطلح »عوملة القيم الحضارية«، وهذا 
ما ال احبذه بس�بب م�ا لحق مصطلح »العومل�ة« من تداعيات 
ودالالت سلبية غري مندرجة يف مفهوم القيم الحضارية العليا. 
ومن املفيد ان اذكر ان هذه القيم تبلورت وتكاملت عرب مسرية 
البرشي�ة التاريخي�ة الطويلة عىل يد االنبي�اء يف البداية ثم عىل 
ي�د املفكرين والفالس�فة واملصلحني. والي�وم، ونحن يف موقع 
متقدم من تكامل القيم، نس�تطيع ان نقول ان الفجوة بني ما 
يسمى بالقيم الدينية والقيم الوضعية تضاءلت اىل أدنى درجة 
لها منذ عرص النبي نوح )املعروف يف الرتاث السومري واالكدي 
القديم باس�م اتنوبش�تم، وزيوس�درا، وهي اس�ماء اكتش�ف 
الباحث س�امي البدري انها تعني: ال�ذي طالت ايامه( اىل االن. 
وهذا ما يجعلنا نتفاءل بمس�تقبل أفضل ترتفع فيه الثنائيات 

املستقطبة بني البرش، بني ادم.
ومعرفتن�ا، كعراقيني، به�ذه الحقيقة التاريخي�ة، تفيدنا من 
نواح ش�تى. س�وف نفهم ان حال�ة املجتمع العراق�ي الحالية 
غري الس�عيدة ليس�ت حالة »مزمن�ة«، انما هي حال�ة طارئة 
باعتبارين، االعتبار االول: التاريخ القديم ملنطقة بالد الرافدين 
التي شهدت والدة اول حضارة يف التاريخ، ما يعني ان املجتمع 
العراق�ي ليس م�ن املجتمع�ات الواقعة خارج حرك�ة التاريخ 
مثل بعض املجتمعات »البدائية« يف اس�رتاليا وافريقيا وامريكا 
الحنوبية. واالعتبار الثاني، وبناء عىل االعتبار االول، فان حركة 
التاري�خ باتجاه الدولة الحضارية الحديثة عىل الصعيد العاملي 
س�وف تصل اىل العراق ايضا، ولن يكون املجتمع العراقي حالة 

استثنائية.
ال اريد من هذا الكالم الرتويج المل كاذب، وانما اس�تهدف حث 
العراقيني عىل عقد العزيمة واالرادة للتحرك صوب اقامة الدولة 

الحضارية الحديثة وحشد مقومات ومستلزمات اقامتها.

الحفاظ عىل الس�لم العاملي هي قضية ملتهبة يف عرصنا 
والق�وى املتخلفة واملعادية للتقدم االجتماعي مس�تعدة 
ل�رصف مبال�غ خيالية من اجل الحف�اظ عىل مصالحها 
وإنه�ا تقيم القواع�د وتخزن كميات هائلة من الس�الح 
وتوظ�ف اموال طائلة من اجل تطوير االس�لحة ونتيجة 
لهذا يل�زم حملة حاس�مة للقضاء عىل جمي�ع الحروب 
واس�بابها واعتم�اد اس�لوب التف�اوض يف حل املش�اكل 
العاملية وان مخازن االسلحة النووية تشكل تهديداً مخيفاً 
ملس�تقبل االنس�انية واملطالبة بالقيام بإج�راءات فعالة 
من قبل حكومات هذه الدول لتقليص ترس�انة االسلحة 
والتخلص من خطر الحروب وهناك جهاد من اجل تحريم 
االسلحة الفتاكة واتالف مخزونها وبدل تبذير االموال من 
اجل تجارب نووية يلزم تسخريها لخري البرشية فحركة 
الس�لم العاملي�ة والعديد م�ن املنظمات العاملي�ة االخرى 
لتأييده�ا مبدأ عدم انتش�ار االس�لحة النووي�ة واعتبار 
الخطوة االوىل نحو منع هذه االس�لحة واالس�ف الشديد 
لعدم توقيع بعض دول العالم عىل تحريم اس�لحة الدمار 
ومنها االس�لحة البايولوجية وإن اقامة قواعد عسكرية 
يف ارايض الغ�ري وهذا تهدي�د خطري للس�لم العاملي وهذا 
يعيد الطريق النتش�ار االسلحة النووية ومعالجة اسباب 
التوترات السياس�ية وإنما الهدف الديمقراطية والسالم 
هو جزء من رؤية الش�عوب ومناقش�ة مشاكل الشعوب 
بعد الحرب العاملية الثانية وأدت اىل فناء املاليني من الناس 
ينبغي وضع االس�اس لحياة حرة كريمة لضمان التقدم 
االجتماعي وتحس�ني االحوال املعيش�ية وتس�هيل عمل 
اإلنس�ان واإلدراك نحو املس�تقبل منوط بالنش�اط وهذا 
لضمان التق�دم االجتماعي وتوطيد االس�تقالل الوطني 
والديمقراطية والس�الم يف عالم تس�ود فيه الصداقة بني 
الش�عوب ورغبته�ا يف الحف�ظ عىل عالقة ودي�ة ومحبة 
ومس�اعدة بعضه�ا ببعض واعتم�اد سياس�ة التعايش 
الس�لمي والتبادل الثقايف واملصالح املتبادلة ولكن القوى 
املتخلفة تق�ف بالضد والعداء من هذا ونقوم بالتخطيط 
للفتن واالنقالبات وتحرص عىل اعمال العدوان والحروب 
ويل�زم التضام�ن م�ن اجل التغل�ب عىل مش�اكل العداء 

واملحافظة عىل السلم العاملي. 

نجدة بغداد تلقي القبض عىل عدد من املطلوبني 
واملخالفني خالل 24 الساعة املاضية 

بغداد / املستقبل العراقي

حس�ب توجيهات وكيل الوزارة لشؤون 
الرشطة، وبإرشاف مبارش من قبل مدير 
نجدة بغداد العميد عبد الكريم اسماعيل، 
أجرت دوريات النجدة، ورسية الدراجات 
ممارس�ات أمنية ضمن مناطق متفرقة 
من العاصمة بغ�داد للحد من املخالفات 
القانوني�ة، ومنع وق�وع الحوادث. وبث 
روح الطمأنين�ة للمواطن�ني، كما القت 
دوريات نجدة الشعلة القبض عىل متهم 
مطلوب وفق املادة )٣٣٧( ضمن منطقة 
النج�دة ٦  الش�علة، وضبط�ت مف�ارز 

سيارات مطلوبة عليها إشارة حجز من قبل دوريات 
نجدة االعظمية، الدورة، الريم�وك، املحمودية ضمن 
مناطق الوزيرية، رسيع الدورة، اليوسفية، البيجية، 
ح�ي القاهرة، كم�ا ألقت القبض عىل ١٥١ متس�والً 
خالل حملة أعدتها مديرية نجدة بغداد للحد من هذه 
الظاهرة وعىل )٩٣( مخالفا لتعليمات وأوقات حظر 
التج�وال، فضال عن ضب�ط ٦٤ دراجة نارية مخالفة 
للتعليم�ات القانونية. أما يف ح�ي العامل فقد عثرت 

دوريات نجدة وبالتعاون مع األجهزة األمنية األخرى 
عىل قاع�دة إلط�الق الصواريخ بداخله�ا صاروخني 
نوع كاتيوشا داخل ساحة ترابية ضمن منطقة حي 
الجهاد دور األمانة، وقد تم تس�ليم جميع املطلوبني 
واملخالف�ني واملتهم�ني اىل الجه�ات املختص�ة. وت�م 
توجي�ه )٢٥( دورية نجدة لتنفيذ واجبات مش�رتكة 
مع األجه�زة األمنية األخرى، يف ح�ني تربعت مفارز 
النج�دة بقنينت�ي دم، ونق�ل ٤ ح�االت مرضي�ة اىل 

املستشفى.

وزير الثقافة يستقبل نقيب الصحفيني العراقيني

    بغداد/ املستقبل العراقي

اس�تقبل وزير الثقافة والس�ياحة واآلث�ار الدكتور 
حس�ن ناظم أم�س الثالثاء بمكتبه بمق�ر الوزارة، 
نقيب الصحفيني العراقيني ورئيس أتحاد الصحفيني 
العرب مؤيد الالمي، لبحث سبل تفعيل الدور الثقايف 

من خالل اإلعالم الهادف والكلمة الحرة.
وب�ارك الالم�ي لوزي�ر الثقافة بمناس�بة تس�نمه 
املنص�ب، معرباً عن ثقة الوس�ط الصحفي بإكمال 
املس�رية الثقافية وتطويرها، رغ�م الظروف املالية 

الصعبة الت�ي يمر بها العراق، مؤك�داً دعم النقابة 
بالوقوف جنباً اىل جنب يف جميع التحديات الراهنة. 
من جانبه بحث وزير الثقافة خالل اللقاء عدداً من 
املواضي�ع الثقافية التي تس�عى الوزارة من خاللها 
للرتوي�ج للثقافة العراقي�ة يف كافة املحافل العربية 
والدولي�ة، وتفعي�ل الدور الثقايف م�ن خالل اإلعالم 
اله�ادف والكلم�ة الح�رة. كم�ا وعد ناظ�م بزيارة 
مقر النقابة يف إط�ار االنفتاح عىل الفئات الثقافية 
والصحفي�ة والفني�ة واالدبي�ة كاف�ة،  والت�ي من 

خاللهم تنهض الثقافة لتعود إىل سابق عهدها.

يكثر االعتقاد الش�ائع بأن خل التفاح هو ال�ر الوحيد واألرسع لفقدان 
ال�وزن الزائ�د. ولكن ما صحة هذا االمر؟ وهل م�ن فوائد لخل التفاح عىل 

الصحة؟ 
بينت الدراس�ات بعد تجربة أجراها علماء يابانيون عىل ١٥٥ يابانيا بدينا 
عىل مدار ١٢ أس�بوعا، بعضهم من تناول خل التفاح والبعض االخر رشب 
املياه فقط، أن من تناول خل التفاح نقص وزنه أكثر بقليل من املجموعة 

األخرى بحدود ١ اىل ٢ كيلوغرام فقط.
اذا، ع�ىل عكس ما يعتقد الن�اس، فإن خل التفاح ال ينق�ص الوزن الزائد 
برع�ة خيالية، ولكنه يحّفز عمل بعض الجينات لحرق الدهون. اذا فهو 
ليس حالً رسيعاً لعالج السمنة، بل عىل كل من يرغب بخسارة الوزن إتباع 

حمية صحّية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

هل صحيح أن خل التفاح يساعد 
عىل خسارة الوزن؟

ختّلصوا من آالم الرقبة هبذه التامرين البسيطة
ال ش�ك يف أن�ك تجلس�ني مل�دة 
طويلة أمام شاشة الكومبيوتر 
أو الشاش�ات املختلف�ة وله�ذا 
تعانني ب�ني الح�ني واآلخر من 
آالم الرقب�ة. ولك�ي تحدي من 
ذلك ليس عليك سوى الخلود إىل 

الراحة بني الحني واآلخر.
ويف هذه األثناء يمكنك أيضاً أن 
تم�اريس بع�ض التمارين التي 
تعيد إىل عضالت رقبتك مرونتها. 
ويف هذا الس�ياق ندع�وك إىل أن 
تتوقف�ي قليالً ع�ن العمل وأن 
تخف�ي كتفي�ك وتحركي كالً 

منهما بطريقة دائرية إىل الخلف.
بع�د ذلك عليك أن تش�بكي يدي�ك خلف أعىل 

ع�ىل  بواس�طتهما  تضغط�ي  وأن  رأس�ك 
جمجمت�ك مع دفع ال�رأس إىل أعىل. ويمكنك 
أيضاً أن تشبكي يديك مجدداً أسفل رأسك مع 

فتح ذراعي�ك إىل الخلف وتنفس 
الهواء ثم لفظه.

أم�ا الحرك�ة األخ�رية فتق�ي 
بأن تقفي وتفتحي قدميك قدر 
اإلمكان وتط�وي ظهرك بلطف 
وأن  األرض  اتج�اه  يف  امل�ام  إىل 
تلم�ي ركبتيك بواس�طة يديك 
مع التأرجح برفق من اليمني إىل 
الييس�ار وتحريك الرأس كما يف 

حال الرفض.
م�ع  االس�رتخاء  علي�ك  أخ�رياً 
لف�ظ اله�واء والصعود بش�كل 
تدريج�ي. ويمكن تك�رار هذه 
الحركات مرات عدة من أجل الحد من تشنج 

الرقبة والعنق.

أعلنت رشكة “غوغل”، إضافة ميزة التحقق من 
مصداقي�ة الص�ور يف خدمة البح�ث التابعة لها.

وج�اء يف تدوين�ة للرشكة عىل موقعها الرس�مي 
أن الخدمة الجديدة تسعى ملساعدة املستخدمني 
ع�ىل التحقق من صح�ة الصور الت�ي تنرش عرب 
اإلنرتن�ت حيث “تعد الص�ور ومقاط�ع الفيديو 
طريقة رائعة ملس�اعدة األش�خاص عىل فهم ما 

يج�ري يف العالم، لكن قوة وس�ائل اإلعالم املرئية 
لها مآزقها خاصًة عندما تكون هناك أس�ئلة عن 
أصل الصورة أو صحتها أو س�ياقها”. وأضافت 
“غوغل” أنه س�يتم عرض معلومات التحقق من 
الصحة يف بحث الصور ملس�اعدة املستخدمني يف 
اجتياز هذه املشكالت، وإصدار أحكام مستنرية 
عم�ا يش�اهدونه عىل الوي�ب، ويعتم�د هذا عىل 

مي�زات التحقق من الصح�ة يف البحث واألخبار، 
التي يصادفها الناس مليارات املرات سنويا. كما 
أوضحت الرشكة أنه عند البحث بواس�طة صور 
“غوغ�ل” قد يرى املس�تخدمون عالمة “التحقق 
م�ن الحقائق” أس�فل نتائ�ج الص�ور املصغرة، 
وبالنقر ع�ىل إحدى هذه النتائج لعرض الصورة 

بتنسيق أكرب.

»كوكل« تضيف ميزة التحقق يف البحث عن الصور
يش�هد فصل الصيف اجتي�اح أرساب النمل للبيوت، ما يس�بب الش�عور 

بالضيق للسكان، حيث تعاني كثري من السيدات من انتشار النمل.
وبحس�ب ما نرشه موقع »هن«، املعني بش�ؤون املرأة، توجد ثالث طرق 

سهلة للقضاء عىل النمل.
أكتومثري�ن: وهو عقار لعالج الجرب يتم رش�ه يف املناط�ق املختلفة من 
املنزل وتركه لعدة س�اعات ثم مس�حه باملاء، وأهم ما يميزه هو أنه غري 

ضار عىل األطفال والحيوانات.
الزي�وت العطرية: تط�رد الزيوت العطرية مثل زي�ت الربتقال أو الليمون 
أو القرنفل أو ش�جرة الشاي، النمل من املنزل. ينصح بوضع قطرات من 

الزيوت العطرية عىل قطعة قطن ومسح أماكن تواجد النمل.
الخل : يتم وضع نصف كوب من الخل داخل كمية من املاء، ويتم مس�ح 

جميع أركان املنزل به.

طرق بسيطة للتخلص من هجوم النمل
يف الصيف


