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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت حكومة إقليم كردس�تان، أمس األربعاء، 
اس�تعدادها لتس�ليم إي�رادات بيع النف�ط لكنها 
ح�ّددت رشط�ن للم�ي باالتفاق، فيم�ا أكدت 
اس�تمرار املحادث�ات ب�ن بغ�داد وأربي�ل حّت�ى 
الوص�ول إىل  وقال املتحدث باس�م حكومة إقليم 
كردس�تان جوتي�ار ع�ادل، يف مؤتم�ر صحف�ي 
بغ�داد  أبلغ�ت  اإلقلي�م  »حكوم�ة  إن  ب أربي�ل، 
اس�تعدادها بتس�ليم إي�رادات بي�ع النف�ط بعد 
االتفاق أوالً عىل مستحقات الرشكات املستثمرة 

لحقول النفط وكذلك نفقات التصدير«.
وأض�اف ع�ادل أن »وفد حكومة اإلقليم س�يعود 
إىل بغ�داد الس�تئناف املباحث�ات بش�أن  قريب�اً 
الخالف�ات العالق�ة«. وتاب�ع أن »حكوم�ة إقليم 
كردس�تان تعمل عىل توحيد مديريات التقاعد يف 
اإلقليم«، موضحاً أن »الهيئات واللجان املختصة 

تعمل عىل تنفيذ االصالحات يف اإلقليم«.
واكد عادل أن »حكومة اإلقليم مس�تمرة بعملية 
اإلص�الح، وتعمل ع�ىل خفض روات�ب الدرجات 
العليا والخاصة، كواحدة من إجراءات اإلصالح«. 
إقلي�م  حكوم�ة  وزراء  مجل�س  ق�رر  ب�دوره، 
كردستان اس�تمرار املباحثات مع بغداد للتوصل 

إىل اتفاق ضامن للحقوق واملستحقات.
وذك�ر بي�ان ملجل�س ال�وزراء لحكوم�ة اإلقليم، 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إن املجلس 
عقد جلس�ته االعتيادية برئاس�ة رئيس مجلس 
الوزراء مرسور بارزاني وبمش�اركة نائب رئيس 
مجلس الوزراء قوب�اد طالباني، وذلك عرب دائرة 

تلفزيونية مغلقة بنظام )الفيديو كونفرانس(.
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وزارتا النفط
 والصناعـة تبحثـان آفـاق 

التعـاون املشتـرك

       بغداد / المستقبل العراقي

صادق مجلس األمن ال�دويل، أمس األربعاء، باإلجماع عىل 
القرار الذي تقدمت به تونس وفرنس�ا واملتعلق بمكافحة 

جائحة فريوس كورونا املستجد.
وقالت الرئاسة التونسية إن »ذلك يأتي بعد مسار تفاويض 
طوي�ل امتد ألكثر من أربعة أش�هر منذ طرحه يف صيغته 

التونسية يف شهر آذار املايض عىل أعضاء املجلس«.
وين�ص القرار ع�ىل إيقاف النزاعات املس�لحة ملدة معينة 
ويدعو مختلف األطراف الضالعة فيها إىل هدنة إنس�انية 

بم�ا يمكن م�ن إيصال املس�اعدات اإلنس�انية، كما يؤكد 
ع�ىل أن حاالت العنف وعدم االس�تقرار الناجمة عن هذه 
النزاع�ات يمك�ن أن تؤدي إىل تف�ي الوباء واس�تعصاء 

احتواء آثاره.
ك�م أن القرار ينص ع�ىل »أن عدم التمك�ن من محارصة 
ه�ذه الجائحة س�يكون له من ناحية أخرى انعكاس�ات 

خطرية عىل األمن والسلم الدولين«.
ويطالب هذا القرار أيضا بالسماح لعمليات حفظ السالم 
بالقي�ام باملهم�ات املوكل�ة عليه�ا يف مناط�ق النزاع�ات 

املختلفة.

      بغداد / المستقبل العراقي

ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أمس االربعاء، اجتماعاً برئيس وأعضاء 

لجنة الصحة والبيئة النيابية.  
وذك�ر بيان ص�در عن املكت�ب اإلعالمي 
»املس�تقبل  تلق�ت  ال�وزراء  لرئاس�ة 
العراق�ي« نس�خة من�ه إن�ه »يف بداي�ة 
االجتم�اع، أك�د الكاظم�ي ع�ىل أهمية 
تكام�ل الجهود بن الحكوم�ة والربملان 
يف مواجه�ة جائح�ة كورونا، وأن س�وء 
التخطي�ط وتده�ور النظ�ام الصح�ي، 
كنتيجة مب�ارشة لس�وء اإلدارة املرتاكم 

ق�د زاد من أث�ر الجائح�ة ووطأتها عىل 
املواطنن«.  

وأض�اف، »ناق�ش االجتم�اع اإلجراءات 
املتخذة لتعزيز مواجهة جائحة كورونا، 
كم�ا اس�تمع س�يادته اىل جمل�ة م�ن 
املقرتحات التي تقّدم بها السادة النواب 
أعضاء لجن�ة الصحة النيابية« مش�رياً 
إىل أنه »ب�نّ الكاظم�ي أن اللجنة العليا 
للصح�ة والس�المة الوطني�ة ستش�هد 
وأصح�اب  األطب�اء  بخ�ربات  تعزي�زاً 
العلمية  االختص�اص لتقدي�م رؤيته�م 

املعّززة للجهود الحالية«.  
وتابع، أن الكاظمي قال خالل االجتماع، 

»نتابع يومي�اً، وعىل مدار الس�اعة، كّل 
الوطنية  املواجه�ة والجه�ود  تفاصي�ل 
للح�ّد م�ن آث�ار الجائح�ة، كم�ا نعق�د 
االجتماعات املتواصلة يف سبيل تذليل أي 
عقبة قد تط�رأ يف طريق عالج املصابن، 
وألجل الحّد من انتش�ار املرض«.  ولفت 
إىل أن »الس�يد رئيس مجلس الوزراء أن 
الجه�از الحكوم�ي يعمل بكّل م�ا لديه 
من جهد وتنس�يق متكاملن، ألجل دعم 
احتياجات وزارة الصحة، وألجل تمكن 
امل�الكات الصحي�ة والطبية م�ن تقديم 
خدماته�ا، بع�د أن أبدت ه�ذه املالكات 
أداًء ق�ّل نظريه يف التفاني ألداء الواجب، 

رغ�م كّل التحدي�ات والصعوب�ات وقلّة 
اإلمدادات«.  

وأش�ار إىل أن »س�يادته أك�د أن األزم�ة 
املالية واالقتصادية فرضت تحدياً جديداً 
ومضاف�اً عىل جهود مواجه�ة الجائحة 
،إاّل أنها فرص�ة لتقوية العزيمة الصلبة 
التي يواجه بها العراقيون أزمتهم، مثلما 
هي ساحة حقيقية ملواجهة سوء اإلدارة 
والفس�اد، وعزله ومنعه من االس�تمرار 
يف هدر جهود املخلص�ن، الذين عاهدوا 
أنفس�هم وش�عبهم عىل أن يبذلوا أقىص 

الجهود املمكنة«.  
التفاصيل ص2
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     بغداد / المستقبل العراقي 

ح�ددت اللجن�ة املالي�ة يف مجلس الن�واب، أم�س األربعاء، 
أسباب تأخر إطالق رواتب املوظفني لشهر حزيران.

وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب عدن�ان ال�زريف، إن »روات�ب 
املوظفني س�يتم إطالقها من قب�ل وزارة املالية خالل االيام 
القادمة بعد اس�تكمال تحويل اج�راءات تحويل النقد من 

العملة الصعبة اىل العراقية«.
وأضاف أن »س�بب تأخري دفع الرواتب يعود إلجراءات مدة 
تحوي�ل العملة ولي�س لتحويل رصف الروات�ب كل أربعني 

يوماً كما يشاع«.
وكان رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه 
يف وقت سابق وزارة املالية برسعة إطالق رواتب املوظفني. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

األربع�اء،  أم�س  كردس�تان،  إقلي�م  حكوم�ة  أعلن�ت 
اس�تعدادها لتس�ليم إي�رادات بيع النف�ط لكنها حّددت 
رشطني للميض باالتفاق، فيما أكدت استمرار املحادثات 

بني بغداد وأربيل حّتى الوصول إىل 
وق�ال املتحدث باس�م حكومة إقليم كردس�تان جوتيار 
ع�ادل، يف مؤتمر صحف�ي ب أربيل، إن »حكوم�ة اإلقليم 
أبلغت بغداد اس�تعدادها بتسليم إيرادات بيع النفط بعد 
االتفاق أوالً عىل مستحقات الرشكات املستثمرة لحقول 

النفط وكذلك نفقات التصدير«.
وأضاف عادل أن »وفد حكومة اإلقليم س�يعود قريباً إىل 

بغداد الستئناف املباحثات بشأن الخالفات العالقة«.
وتاب�ع أن »حكومة إقليم كردس�تان تعم�ل عىل توحيد 
مديري�ات التقاع�د يف اإلقلي�م«، موضح�اً أن »الهيئ�ات 
واللج�ان املختص�ة تعم�ل ع�ىل تنفي�ذ االصالح�ات يف 

اإلقليم«.
واكد عادل أن »حكومة اإلقليم مستمرة بعملية اإلصالح، 
وتعمل ع�ىل خفض روات�ب الدرجات العلي�ا والخاصة، 

كواحدة من إجراءات اإلصالح«. 
ب�دوره، قرر مجل�س وزراء حكوم�ة إقليم كردس�تان 
اس�تمرار املباحثات مع بغ�داد للتوصل إىل اتفاق ضامن 

للحقوق واملستحقات.
وذك�ر بي�ان ملجل�س ال�وزراء لحكوم�ة اإلقلي�م، تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن املجلس عقد جلسته 
االعتيادي�ة برئاس�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء م�رسور 
بارزاني وبمش�اركة نائب رئيس مجل�س الوزراء قوباد 

طالبان�ي، وذلك ع�ر دائ�رة تلفزيونية 
مغلقة بنظام )الفيديو كونفرانس(.

وعرض نائب رئيس الوزراء، يف مستهل 
االجتم�اع، تقريراً ع�ن نتائج املباحثات 
الت�ي أجراه�ا وفد حكوم�ة اإلقليم مع 
واملقرتح�ات  االتحادي�ة،  الحكوم�ة 
املقدم�ة لح�ل املش�اكل العالق�ة ب�ني 
الجانب�ني، وعىل ضوء ذل�ك قرر مجلس 
م�ع  املباحث�ات  تس�تمر  أن  ال�وزراء 
الحكوم�ة االتحادية به�دف التوصل إىل 
اتف�اق يضم�ن الحقوق واملس�تحقات 

الدستورية إلقليم كردستان.
وق�دم رئيس دائ�رة املتابعة والتنس�يق 
وسكرتري اللجنة العليا لإلصالح، تقريراً 
إزاء الخط�وات العملي�ة لتطبيق قانون 

اإلص�الح الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم األول من 
تم�وز 2020، وذلك يف إط�ار اآللية والتعليم�ات اإلدارية 
الخاص�ة تنفي�ذ القان�ون والت�ي عرضها وزي�ر املالية 

واالقتصاد يف 29 من حزيران 2020.
وأكد رئيس الوزراء أن اإلصالح يشمل القطاعات كافة يف 
إطار عملية مستمرة تمثل مطلباً لجميع مواطني إقليم 
كردستان، وتهدف يف األساس إىل إرساء العدالة وضمان 

حقوق املستحقني الحقيقيني ممن يتقاضون الرواتب.
ويف فقرة أخرى من االجتماع، عرض وزير التخطيط دارا 
رشيد مس�ّودة النظام واإلطار القانوني لتنمية الرشاكة 
 Public-Private( والع�ام  الخ�اص  القطاع�ني  ب�ني 
Partnership( فض�اًل ع�ن مقرتح�اٍت لتنمي�ة القطاع 

الخاص.
 وبعد التباحث وتبادل اآلراء، وّجه مجلس الوزراء شكره 
لوزارة التخطيط عىل جهودها املبذولة يف إعداد املرشوع 
واملقرتح�ات، وق�رر التصديق باإلجماع ع�ىل املقرتحات 
والنظ�ام الداخ�ي ليك�ون األس�اس القانون�ي يف تنفيذ 
املشاريع املش�رتكة بني القطاعني الخاص والعام، وبما 
يراع�ي توفري فرص عادلة للرشكات املتنافس�ة ويصب 
يف نهاية املطاف يف املصلح�ة العامة للمواطنني، ويكون 
وفق املعاي�ري الفني�ة واالقتصادية العاملي�ة وبما يخدم 

املشاريع الخدمية العامة.
 كما قدم س�كرتري مجلس الوزراء رئيس اللجنة املكلفة 
بمراجع�ة النظ�ام الرضيبي آمانج رحي�م، تقريراً وافياً 
عن نتائج الدراس�ة واملراجعة التي أعدتها اللجنة إلعادة 
تنظيم النظ�ام الرضيبي يف اإلقليم، وتضمنت مقرتحات 
وتوصي�ات للخطة اإلصالحية يف مجال النظام الرضيبي 

اآلني وعىل املدى البعيد.
وعقب املباحثات وتب�ادل اآلراء، صادق 
مجل�س الوزراء عىل جمي�ع التوصيات 
اإلعف�اءات  جمي�ع  إلغ�اء  إىل  الرامي�ة 
الرضيبية التي ال تنس�جم مع القانون، 
ورضورة تطبيق نظام مهنة املحاس�بة 
القانوني�ة وتدقيق املش�اريع التجارية 
ب�أرسع وقت، لك�ي يتحم�ل أصحابها 
املس�ؤولية وبما يس�هم يف منع التهرّب 
الرضيب�ي، والعمل عىل إع�داد مرشوع 
م�ن  واالس�تفادة  للرضائ�ب  جدي�د 
تكنولوجي�ا املعلوم�ات يف ه�ذا الصدد، 
والروت�ني  البريوقراطي�ة  م�ن  للح�د 
اإلداري وتشجيع الشفافية يف مديريات 

الرضائب كافة.
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        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت قيادة العمليات املشرتكة، 
الفني�ني  أن  االربع�اء،  أم�س 
الق�درة عىل  العراقي�ني لديه�م 
 ،F16 صيانة وتس�ليح طائرات
انسحاب  تأثري  فيما اس�تبعدت 
الفني�ني األجانب عىل أس�طول 

الطائرات العراقية.  
وق�ال املتح�دث باس�م القيادة 
يف  الخفاج�ي  تحس�ني  الل�واء 
ترصي�ح صحف�ي إن »الع�راق 
يمتلك فنيني ومهندسني وخراء 
مختص�ني لديه�م الق�درة عىل 
إدامة وتشغيل وصيانة وتسليح 
طائ�رات ال�� F16«، مبين�اً أنه 
»خالل الفرتات املاضية انسحب 
بعض الفني�ني األجانب وتمكن 

نظراؤه�م العراقيون من إجراء 
الخاص�ة  الدوري�ة  الخدم�ات 

بالطائرات«.  
يمتل�ك  »الع�راق  أن  وأض�اف، 
يف  كب�رية  وطاق�ات  خ�رات 
ه�ذا املج�ال وطياري�ن أكف�اء 
اس�تطاعوا دك العديد من أوكار 

عصابات داعش اإلرهابية«.  
أمريكي�ة  تقاري�ر  وكان�ت 
تحدث�ت ع�ن »نهاي�ة مرتقب�ة 
ق�د ت�رضب أس�طول طائ�رات 
نتيج�ة  العراقي�ة،   F16 ال�� 
املق�����اولني  انس�ح�����اب 
األمريك������ي�ني م�ن بع�ض 
القواع�د العس�كرية يف الع�راق 
وأصبح العديد من تلك الطائرات 
ُت�الزم األرض لعدم وجود الدعم 

الفني والصيانة«.  

بعد انسحاب الفنيني األجانب.. العمليات املشرتكة: 
 )F16( قادرون عىل صيانة

      بغداد / المستقبل العراقي

ترأس رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي، 
أم�س االربع�اء، اجتماعاً برئي�س وأعضاء 

لجنة الصحة والبيئة النيابية.  
وذكر بيان صدر عن املكتب اإلعالمي لرئاسة 
الوزراء تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه إن�ه »يف بداية االجتماع، أك�د الكاظمي 
ع�ىل أهمي�ة تكام�ل الجهود ب�ني الحكومة 

والرمل�ان يف مواجه�ة جائح�ة كورونا، وأن 
س�وء التخطي�ط وتدهور النظ�ام الصحي، 
كنتيجة مبارشة لسوء اإلدارة املرتاكم قد زاد 

من أثر الجائحة ووطأتها عىل املواطنني«.  
وأضاف، »ناقش االجتماع اإلجراءات املتخذة 
لتعزيز مواجهة جائحة كورونا، كما استمع 
س�يادته اىل جملة من املقرتحات التي تقّدم 
به�ا الس�ادة الن�واب أعضاء لجن�ة الصحة 
النيابي�ة« مش�رياً إىل أنه »ب�نّي الكاظمي أن 

اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والس�المة الوطنية 
ستش�هد تعزيزاً بخرات األطب�اء وأصحاب 
االختص�اص لتقديم رؤيتهم العلمية املعّززة 

للجهود الحالية«.  
وتاب�ع، أن الكاظم�ي قال خ�الل االجتماع، 
»نتاب�ع يومي�اً، وع�ىل م�دار الس�اعة، كّل 
تفاصيل املواجه�ة والجه�ود الوطنية للحّد 
م�ن آثار الجائح�ة، كما نعق�د االجتماعات 
املتواصلة يف س�بيل تذلي�ل أي عقبة قد تطرأ 

يف طري�ق ع�الج املصابني، وألج�ل الحّد من 
انتش�ار املرض«.  ولفت إىل أن »السيد رئيس 
مجل�س الوزراء أن الجه�از الحكومي يعمل 
بكّل م�ا لديه من جهد وتنس�يق متكاملني، 
ألجل دعم احتياج�ات وزارة الصحة، وألجل 
تمكني املالكات الصحية والطبية من تقديم 
خدماته�ا، بع�د أن أبدت هذه امل�الكات أداًء 
قّل نظريه يف التفاني ألداء الواجب، رغم كّل 

التحديات والصعوبات وقلّة اإلمدادات«.  

وأش�ار إىل أن »س�يادته أكد أن األزمة املالية 
واالقتصادية فرض�ت تحدياً جديداً ومضافاً 
،إاّل أنه�ا  ع�ىل جه�ود مواجه�ة الجائح�ة 
فرصة لتقوية العزيم�ة الصلبة التي يواجه 
به�ا العراقي�ون أزمتهم، مثلما هي س�احة 
حقيقي�ة ملواجه�ة س�وء اإلدارة والفس�اد، 
وعزل�ه ومنعه من االس�تمرار يف هدر جهود 
املخلصني، الذين عاهدوا أنفس�هم وشعبهم 

عىل أن يبذلوا أقىص الجهود املمكنة«.  

رئيس الوزراء: تدهور النظام الصحي نتيجة لسوء اإلدارة املرتاكم

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت الجبه�ة العربية املوح�دة يف محافظ�ة كركوك، 
أمس األربعاء، أن هناك ثالث مشاكل رئيسة تهدد حياة 
املواطنني باملحافظة، فيما اعربت عن استغرابها صمت 

الحكومة املحلية.
وقال الناطق باس�م الجبهة العربية، محمد الريايش، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن »كركوك 
تعان�ي الي�وم من ثالث مش�اكل رئيس�ية ته�دد حياة 
املواطن وتضغط عىل معيش�ته إضاف�ة إىل أعباء حظر 
التج�وال وضنك العي�ش وخاصة مل�ن ال رواتب لهم وال 

مساعدات حكومية«.
وأضاف الريايش، أن »املشاكل هي الكهرباء واملاء واملولد 
وهي مرتبطة ببعضها يف وق�ت تنفق الحكومة املحلية 
امل�������اليني عىل اعادة بناء االرصفة وصبغ�����ها 
غ�ري مبالية لرصخ�ات املواطن�ني وه������م يعانون 

صيفا الهبا وفقرا مهلكا«.
وتس�اءل بالقول: »ملاذا نعتب ع�ىل صاحب املولد االهي 
ال�ذي تواجد كرديف النقطاع الكهرباء الحكومية والتي 
أوصلها الفاسدون إىل هذه املرحلة من السوء والضعف 
والتي هي من حق كل فرد عىل الدولة وحاجتنا إىل املولد 
هي اصال بس�بب إهمال الكهرب�اء وعدم معالجتها من 
قبل مس�ؤولني فاس�دين ورساق وغري مؤهلني لخدمة 

الشعب؟ !!!«.
وتاب�ع: »وم�ا صفق�ة املس�تثمر ال�ذي ي�زود كركوك 
بالك�������هرباء من الشمال اال دليل آخر عىل الفساد 

حيث يخيم عىل هذا امللف الغموض.!!! 
وبه�ذه املناس�بة تطال�ب الجبه�ة العربي�ة املوح�دة 
املس�تثمر توضي�ح تفاصي�ل العق�د امل�رم بين�ه وبني 
املحافظ�ة وهل صحيح م�ا تناقلته األخبار بأن س�بب 
ايق�اف العم�ل بالعق�د ه�و إدارة كركوك بس�بب عدم 
التزامها ببنود العقد .؟ ونتسائل هنا هل تزويد املولدات 

بحصة إضافية م�ن الوقود ومن محافظة نفطية فيها 
صعوب�ة لكي تفرض املحافظة عىل أصحاب املولدات يف 
حال تزويدهم بالوقود  تخفيض األس�عار إىل النصف أو 
أقل ؟، ما هو برنامج اإلدارة يف هذه املرحلة واملحافظة 
تغ�رق باألزم�ات من انقط�اع املاء والكهرب�اء وارتفاع 

أسعار واملولدات ؟«.
العربي�ة املوح��������دة  وأك�د، ان »الجب������ه�ة 
تس�تغرب تجاه�ل وصم�ت اإلدارة يف كرك�وك لندائات 
املواطن�ني ومطالبته�م بحل هذه املش�كالت التي تهدد 
معيش�تهم خاص�ة يف ظل إنتش�ار وب�اء كورون�ا وما 
يس�ببه حظر التجوال من مش�������اكل إلعداد كبرية 
من الكس�بة وممن ال دخل لهم م�ن الذين يعي����لون 
عوائلهم عن طري����ق األجر اليوم����ي يف ظل توقف 
تام  ل�دور الدول�ة عن مس�اعدة هذه الش������رائح 
املعدم�ة اال من بع�ض املنظم�����ات الخريية وبعض 

امليسورين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

مجل�س  لرئي�س  االول  النائ�ب  حم�ل 
الن�واب حس�ن الكعبي، أم�س االربعاء، 
وزارة املالي�ة مس�ؤولية ارتفاع الوفيات 
بف�ريوس كورونا يف عموم الب�الد، مبيناً 
ان ال�وزارة خصصت 50 مليار دينار بعد 

فوات االوان.  

وذك�ر املكتب االعالم�ي للكعبي يف بيان، 
تلقت »املستق������بل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »النائ�ب االول لرئي�س مجلس 
النواب رئيس خلية االزمة الني������ابية، 
ع�ر عن »اس�تغرابه الش�ديد م�ن قيام 
وزارة املالي�ة بتخ�����صيص 50 مليار 
دين�ار اىل وزارة الص�����ح�ة ملواجه�ة 
ف�ريوس كورونا بعد ف�وات األوان ووفاة 

ش������عبنا  ابن�اء  م�ن  امل�����ئ�ات 
العزي�ز ج�����راء نق�ص االوكس�جني 
وع������دم توفر االرسة واملس�تلزمات 
الدوائية والع�دد الطبي�ة الالزم����ة يف 

مستشفيات البالد«.  
واعتر الكعبي ان »التس�ويف واملماطلة 
يف تأخري االس�تجابة للمطالبات املتكررة 
لخلي�ة االزمة الن����يابية من قبل وزير 

املالي�ة والكادر املتقدم يف ال�وزارة وعدم 
تموي�ل وزارة الصحة باالم�وال الكافية 
ملواج������هة وباء كورونا وسد النقص 
الصحي�ة  التجه���ي�زات  يف  الح�اص 
والدوأيي�ة والطبي�ة، كان احد االس�باب 
االصاب�ات  الرت�������ف�اع  املب�ارشة 
والوفيات بهذا الف�ريوس ببغداد وعموم 

املحافظات«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصناعة واملعادن، أمس 
األربع�اء، عن ب�ذل جهود اس�تثنائية 
لجمي�ع  األوكس�جني  م�ادة  لتأم�ني 
يف عم�وم محافظ�ات  املستش�فيات 

البالد.
وقال املتحدث باس�م الوزارة مرتىض 
الصايف يف ترصيح صحفي إن »رشكة 
الصناعات الكهربائية ومعمل الزوراء 
مس�تمرة  املعام�ل  وباقي�ة  وبغ�داد 
لتأم�ني  األوكس�جني  م�ادة  بتوف�ري 
احتياج جميع املستش�فات«، الفتا إىل 
إن »الصناع�ة تعمل بش�كل مس�تمر 
دون اي توق�ف لصناعة األوكس�جني 

الطبي«.
وأضاف أن »املستشفيات التي حصلت 
بها نقص يف األوكس�جني يف محافظة 
الديوانية وغريها من املحافظات جاء 
بس�بب إقبال أه�ايل محافظة ذي قار 
ورشاء جمي�ع القنان�ي بعد تس�جيل 
إصاب�ات مرتفع�ة لديه�ا بكورونا«، 
مبينا أن »جميع املش�اكل التي تخص 
مادة األوكسجني قد حلت وأالن جميع 
املستش�فيات لم تعاني من إي نقص 

يف األوكسجني«.

اجلبهة العربية: ثالث مشاكل هتدد حياة املواطنني بكركوك واحلكومة صامتة

الكعبي حيمل املالية مسؤولية ارتفاع وفيات فايروس »كورونا«

الصناعة: مجيع املشكالت 
التي ختص توفري 

االوكسجني قد حلت

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة امل�وارد املائي�ة، أم�س االربع�اء، ع�ن ق�رب اج�راء 
مفاوضات مع تركيا وإيران بشأن املياه.

وقالت الوزارة، بحسب وكالة االنباء العراقية، إن »هنالك مفاوضات 
ستجري قريباً مع تركيا وإيران بشأن ملف املياه«.

وأك�دت وزارة املوارد املائية، قبل أيام، انها خاطبت الجانب الرتكي، 
من أجل إجراء محادثات بش�أن ضمان حص�ة العراق املائية، بينما 
اكدت اعداد دراسة الستثمار املياه الجوفية يف املناطق الصحراوية.

املوارد املائية: 
سنجري مفاوضات مع تركيا وإيران 

بشأن املياه

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس 
األربعاء، املوق�ف الوبائي، الخاص 

بفريوس كورونا.   
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه 
إنه »تم فحص )11378( نموذج يف 
كافة املخترات املختصة يف العراق؛ 
وبذلك يكون املجموع الكي للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض 

يف العراق )555923(«.  
- س�جلت مخترات وزارة الصحة 
والبيئ�ة ) 2415( إصابة يف العراق 
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العراق يسجل قرابة )2500( إصابة جديدة 
بـ »كورونا« ويعلن )107( حالة وفاة 

عقدت لجنة اعداد مرشوع الالمركزية االدارية 
واملالية يف مجلس محافظة السليمانية، أمس 
االربعاء، اجتماعاً ملناقش�ة لخطوات النهائية 
الع�داد امل�رشوع. وق�ال مص�در مطل�ع، ان 
»اللجنة أنهت أعمالها يف محافظتي السليمانية 
وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين واجتمعت 
مع جميع مدراء الدوائر والجهات ذات العالقة 
الغناء م�رشوع الالمركزية االدارية واملالية«. 
واضاف، ان »اللجنة س�تقوم اليوم بمناقشة 

الخطوات النهائية العداد مرشوع الالمركزية 
الذي تم اعداده بشكل دقيق يراعي مالحظات 

ومقرتحات جميع االطرف«.
وتابع املص�در، ان »اللجنة س�تقوم باالعالن 
عن فق�رات ومواد املرشوع بش�كل رس�مي، 
وبعد ذلك س�تقوم برفعه اىل مجلس محافظة 
الس�ليمانية للمصادق�ة علي�ه وم�ن ث�م اىل 

مجلس الوزراء للموافقة عليه«.
وق�ال ريكوت زك�ي عضو مجل�س محافظة 

ان  متلف�ز  ترصي�ح  خ�الل  الس�ليمانية، 
»مرشوع الالمركزية يش�مل قطع�ات املالية 
وامل�وارد الطبيعية والدوائ�ر الخدمية وبعض 
االمور االخرى يف حدود محافظتي السليمانية 

وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين«.
واض�اف: ان امل�رشوع يض�م 122 مقرتح�ا 
لالستفادة من الواردات املوجودة يف محافظة 
املس�ؤوين  صالحي�ات  ويح�دد  الس�ليمانية 

االداريني يف حدود املناطق املذكورة.

السليامنية تنهي »مرشوع الالمركزية« يف اإلقليم وتضع خطوتني لتنفيذه 
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    كربالء / المستقبل العراقي

أعلن�ت العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة، عن زي�ادة الطاقة 
االس�تيعابية يف مرك�ز الش�فاء ال�ذي تنف�ذه حالي�ا يف 
محافظة ميس�ان لدعم جه�ود وزارة الصحة يف مواجهة 
تفيش جائحة )كورنا(، مشرية إىل أن نسبة اإلنجاز بلغت 
)70٪(. وقال مدير املرشوع املهندس نور الدين الحريري 

يف حديث للموقع الرس�مي تابعته »املس�تقبل العراقي«، 
إن »الكوادر الهندس�ية والفنية التابعة للعتبة الحسينية 
املقدس�ة مس�تمرة يف العمل وبوترية متصاعدة من اجل 
انج�از املرك�ز خ�ال امل�دة املح�ددة«، مبين�ا أن »العتبة 
الحس�ينية تس�عى م�ن خ�ال ه�ذا املركز توف�ري ارسة 
اضافية ملس�اندة جه�ود دائرة الصحة يف ميس�ان، حيث 
تم توس�يع الس�عة الرسيرية إىل )80( رسيرا، وأن نسبة 

اإلنج�از بلغ�ت )70٪(«. وأضاف أن »مس�احة املرشوع 
الكلي�ة تبل�غ )1٢50م٢(، وأن املركز مك�ون من ردهات 
خاصة للرج�ال والنس�اء واالطفال، باالضاف�ة اىل غرف 
خاصة للفحص«، مش�ريا إىل أن »املركز صمم وفق الطرز 
الحديثة مع مراع�اة الجانب النفيس للمصابني من حيث 
التصاميم واالل�وان والحدائق، مع توف�ري تقنية الضغط 

السالب الخاصة بتنقية الهواء املوجود داخل املركز«.

يذك�ر أن العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة، وبتوجيهات من 
ممثل املرجعية الدينية العليا، واملتويل الرشعي لها الشيخ 
عب�د املهدي الكربائ�ي، وضعت كاف�ة امكانياتها للدعم 
واملش�اركة يف الس�يطرة ع�ى تف�يش جائح�ة )كورونا( 
والحد م�ن تأثرياتها االجتماعي�ة والصحية، ولم يقترص 
الدعم عى محافظة دون أخرى بل شمل أغلب محافظات 

العراق.

العتبة احلسينية تزيد السعة الرسيرية يف مركز الشفاء الذي تنفذه يف حمافظة ميسان
اعلنت عن حتقيق نسبة اجناز »70« باملئة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أّك�د املهن�دُس املخت�ّص يف العتب�ة العّباس�ية 
ْ األوكسجني  املقّدس�ة عل نور رّزاق، أّن معمليَ
اللذين رشع�ت بنصبهم�ا العتبُة املقّدس�ة يف 
التعليم�ّي يف ذي ق�ار،  الحس�ني  مستش�فى 
سيس�ّدان النق�ص الحاص�ل يف املستش�فى.

وأضاف: »تعتمد هاتان املنظومتان عى تقنّية 
)psa( الت�ي تعمل عى فصل غاز األوكس�جني 

ع�ن بقّية الغازات، من خ�ال امتصاص باقي 
األوكسجني وحده«.وأوضح:  الغازات وتمرير 
»املعم�ان يعم�ان بالتوازي عى م�دار )٢4( 
س�اعة بطاقٍة إنتاجّية تبلغ )36( مرتاً مكّعباً 
يف الس�اعة، وس�يوّفران مصدراً مهّماً لتزويد 
املستشفى بغاز األوكسجني، ويسّدان النقص 
الحاصل من ه�ذه املاّدة يف املستش�فى، الذي 
بات ُيعاني من نقٍص كب�ري لهذا الغاز املهّم يف 
عاج املصاب�ني بوباء كورونا«.ُيذكر أّن العتبة 

العّباس�ية املقّدس�ة ق�د رشعت صب�اح امس 
األربعاء )9 ذي القعدة 1441ه�( املوافق ل�)1 
ْ أوكس�جني يف  تم�وز ٢0٢0م(، بنص�ب معمليَ
مستشفى الحس�ني)عليه الس�ام( التعليمّي 
يف محافظ�ة ذي ق�ار، وبتوجي�ٍه مب�ارش من 
متولّيها الرشعّي س�ماحة السيد أحمد الصايف 
)دام ع�زّه( عقب مناش�دة إدارة املستش�فى 
للعتبة املقّدسة، لتوفري غاز األوكسجني وإنقاذ 
مرىض كورونا الراقدين يف املستشفى املذكور.

اكدت انهما سيسدان النقص احلاصل

العتبة العباسية ترشع بنصب معمالن سيوفران مصدرًا دائميًا 
لألوكسجني يف مستشفى احلسني التعليمي بذي قار

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت وزارة الرتبي�ة اعمام�اً للمديري�ات العام�ة 
للرتبية يف املحافظات كاف�ة، يفيد بتمديد موعد انهاء 

تنسيب املنسبني من املاكات التعليمية والتدريسية .
ونق�ل بيان صادر عن املكتب اإلعام�ي للوزارة تلقته 
»املستقبل العراقي«، أن الوزير »عل حميد مخلف وافق 
عى تمديد موعد انهاء تنس�يب املنس�بني من املاكات 
التعليمية والتدريس�ية، بني املديري�ات العامة للرتبية 
وداخل املديرية العامة للرتبية، اىل بداية العام الدرايس 
الجدي�د )٢0٢0 _ ٢0٢1( ، وال�ذي كان م�ن املقرر ان 
ينتهي العمل به لغاية ال�30 من شهر حزيران املايض 
».واشارة البيان اىل ان، »الوزارة أكدت عى املديريات يف 
املحافظات كافة باستمرار تكليف املاكات التعليمية 
والتدريس�ية املكلفني بنفس عناوينه�م الوظيفية اىل 

ممثليات الوزارة يف اقليم كردستان.

    بغداد / المستقبل العراقي

نفذ هيئة اس�تثمار بغ�داد ٢6 مرشوعاً س�كنياً، لتوفري 30 
ألف وحدة س�كنية، بينما تعمل بالتنس�يق مع الجهات ذات 
العاق�ة من اج�ل اع�ادة العمل باملش�اريع املتوقف�ة منها 
بس�بب ازمة كورونا.واوض�ح رئيس هيئة اس�تثمار بغداد 
ش�اكر الزام�ل، أن »الهيئ�ة اولت قط�اع الس�كن اهتماما 
بالغ�ا، نظرا ألهميت�ه يف حل االزمة بالعاصم�ة«، مبينا أنها 
»تنفذ حاليا ٢6 مرشوعا س�كنيا اس�تثماريا يف بغداد، توفر 
بمجمله�ا 30 الف وحدة س�كنية بمواصف�ات بناء حديثة، 
وموزعة بني مختلف املناطق يف بغداد«.وأضاف، أن »ظروف 
جائحة كورونا وما ترت�ب عليها من حظر تجوال وصعوبة 
التنقل للعاملني واملوظفني باملشاريع، وكذلك العجات التي 
تنقل املواد االنشائية واالليات، أدت اىل توقف بعض من هذه 
املش�اريع عى الرغم من انها حققت نسب انجاز متقدمة«، 
الفتا اىل »وجود 10 مشاريع منها مستمرة بالعمل، وحققت 
نسب انجاز ترتاوح بني 30 اىل اكثر من 90 باملئة، ولم تتوقف 

بسبب توفر املواد وسهولة تنقل املاكات البرشية.

الرتبية تؤجل موعد اهناء تنسيب املالكات 
التعليمية بني املحافظات اىل هذا املوعد

تنفيذ 26 مرشوعًا سكنيًا 
استثامريًا يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت الرشكة العامة لألنظمة اإللكرتونية إحدى رشكات وزارة 
الصناعة واملعادن آفاق التعاون املشرتك مع وزارة النف�ط ».

ج�اء ذلك خال زيارة مدير عام الرشكة أحم�د الكعب�ي  اىل مقر 
وزارة النف�ط ولقاءه مع وكيل الوزارة لش�ؤون الغاز والتصفية 
حام��د يون�س صال�ح الزوبع��ي : حيث جرى عرض إمكانيات 
الرشكة يف مجال املحطات واملنظومات واإلتصاالت وااللكرتونيات 
الصناعي�ة والتأهيل الهن�ديس وإنتاج الربام�ج واالتمتة واإلدارة 
اإللكرتوني�ة فقد بني املدير العام إس�تعداد رشكت�ه لتقديم كافة 

الخدمات وتوفري اإلمكانيات التي تحتاجها وزارة النف�ط .

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أعل�ن محافظ نينوى نجم الجبوري، أمس األربعاء، عن اس�تحصال 
املوافقة الس�تئناف عمل 17 رشكة صريف�ة يف املحافظة عى ان يتم 
استحصال املوافقة لعمل بقية الرشكات خال الفرتة القليلة املقبلة< 
واكد الجبوري يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، بان هذه 
املوافق�ات ه�ي ثمار جهود كبرية وتنس�يق عايل املس�توى، واوضح 
ان نقاش�ات حدث�ت مع وزير االتصاالت.  وع�رج املحافظ عى ملف 
جائحة كورونا، »التوجيهات صدرت للرشطة بإغاق جميع املحات 
والبس�طيات خارج املناطق الس�كنية يوم الجمعة يستثنى من ذلك 
سوق باب الطوب حرصا كما وشدد املحافظ عى السماح للمشاريع 

والجهات املنفذة لها بالعمل بكل حرية إلنجاز املهام املوكلة لها«.

وزارتا النفط والصناعة تبحثان آفاق 
التعـاون املشتـرك

حمافظ نينوى يعلن استحصال 
إجازة عمل لـ »17« رشكة صريفة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العام�ة للكمارك، إحب�اط محاول�ة تهريب ادوية 
برشية يف مركز كمرك زرباطية الحدودي.وذكر بيان للهيئة، تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أن »السلطة الجمركية يف مركز 
جمرك زرباطية الحدودي يف محافظة واسط وبالتعاون مع مدير 
املنفذ من ضبط ادوية برشية كانت مخفية داخل شاحنه محمله 
بم�واد متنوعة يف محاوله لتهريبها خاف�ًا للضوابط والتعليمات 
النافذة«.وأضاف�ت، ان�ه »ت�م اتخ�اذ اإلج�راءات القانونية بحق 

املخالفة حسب قانون الكمارك رقم ٢3 لسنة 1984 النافذ .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة التخطيط واملتابعة بوزارة التجارة عن اس�تنفار اس�طولها 
النق�ل ملناقلة كميات ال�رز الفيتنامي ب�ني املحافظات.وقالت مدير عام 
الدائ�رة ابتهال هاش�م صابط يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه بانه »تم »االيعاز اىل اقس�ام النقل يف الرشكات من خال قسم النقل 
املركزي احد اقس�ام ه�ذه الدائرة ب�رورة توجيه ش�احناتهم لتنفيذ 
املناقات الداخلية ملادة الرز الفيتنامي وبالفعل بارش االسطول باملناقات 
رغم الحظر الصحي وحس�ب الخطة التسويقية املعده من قبل الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب بمناقلة 5000 طن من س�ايلو البرصة اىل سايلو 
كرسه وعطش والدورة وخان بني سعد فضا عن مناقلة 7500 طن من 
س�ايلو صاح الدين اىل س�ايلو دهوك والس�ليمانية باالضافه اىل مناقلة 
٢000 طن من سايلو الدوز اىل سايلو كركوك كذلك 5000 طن من سايلو 
النجف اىل س�ايلو خان بني س�عد ودياىل«.وذكرت ان�ه »تم توجيه لجان 
املتابعة من القس�م املذك�ور بمتابعة حركة االس�طول لتنفيذ املناقات 
املذك�ورة من اجل االرساع بايص�ال املادة اىل املحافظات وحس�ب خطة 
الرشكة بغية توزيعها عى املواطنني ضمن مفردات البطاقه التموينيه.

إحباط حماولة هتريب أدوية 
برشية يف زرباطية

التجارة تستنفر اسطوهلا ملناقلة كميات 
من الرز الفيتنامي بني املحافظات

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة االتص�االت، ع�ن م�رشوع 
مرتقب لتحس�ني خدمة االنرتنت يف الباد.

وقال مدير عام دائرة االتصاالت واملعلوماتية 
يف الوزارة باسم االسدي، يف حديث لوسائل 
إعام حكومية، إن »ل�دى الوزارة مرشوع 
بواب�ات النفاذ خصص ل�ه مبلغ 19 مليار 
دين�ار لتنفي�ذ املرحلة االوىل من�ه من قبل 
اح�دى الجه�ات االمنية، وبس�بب الروتني 
واالوضاع التي عاش�ها العراق نهاية العام 
امل�ايض حالت دون تس�لم املبلغ واملبارشة 
بتنفي�ذ املرشوع«.وب�ني أن »هيئة االعام 
واالتصاالت خصصت لل�وزارة مبلغ 5.1٢ 

مليار دينار،فيما سيتم اضافة باقي املبلغ 
لغرض تنفي�ذ املرشوع من الرشكة العامة 
لاتص�االت واملعلوماتي�ة م�ن ميزانيته�ا 
التش�غيلية«. وب�ني االس�دي أن »ايق�اف 
عمليات التهريب ليس له عاقة بتحس�ني 
خدم�ة االنرتن�ت«، الفت�ا اىل ان »تحس�ني 
الخدمة يعتمد باالس�اس ع�ى تغيري عمل 
اسلوب االنرتنت يف العراق من »الواي فاي« 
اىل »اف تي تي اج«. ومىض بالقول ان »هذا 
املرشوع س�يجعلنا نس�تغني ع�ن االبراج 
وتحل محله خطوط ش�عرية ضوئية لكل 
من�زل«، مبين�ا ان »العراق يحت�اج نحو 8 
مايني خط، بينما املوجود حاليا 600 الف 

خط اف تي تي اج.

االتصاالت تكشف عن مرشوع لتحسني 
خدمة االنرتنت يف العراق

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات وااليرادات املتحققة لش�هر يونيو/ 
حزيران املايض، بحس�ب االحصائية األولية الصادرة عن رشكة تس�ويق النفط العراقية 
»س�ومو« .وأوضحت الوزارة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، أن كمية الصادرات من 

النفط الخام بلغت 84.490 مليون برميل، بايرادات بلغت اكثر من ٢.861 مليار دوالر.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة عاصم جهاد، إن مجم�وع الكميات املصدرة من 
النفط الخام لش�هر حزيران املايض من الحقول النفطية يف وسط وجنوب العراق  بلغت 
81 ملي�ون برمي�ل ، اما من حق�ول كركوك عرب مين�اء جيهان بلغ�ت الكميات املصدرة 
3.48٢ مليون برميل.وأش�ار جهاد أن املعدل اليومي الكل للصادرات بلغ ٢.816 مليون 
برميل، حيث كان املعدل اليومي للتصدير من موانئ البرصة ٢.700 مليون برميل ، ومن 
جيهان كان املعدل اليومي   116  الف برميل، مش�رياً إىل أن معدل س�عر الربميل الواحد 

بلغ   33.864  دوالرا .

    بغداد / المستقبل العراقي

تس�لم الع�راق الوجب�ة األوىل م�ن اللقاح 
الرويس ملعالجة مرىض فريوس كورونا.

وقال مدير الصحة النفسية يف دائرة صحة 
بغ�داد/ الك�رخ الدكتور حي�در املالكي يف 
ترصي�ح صحف�ي »ت�م إس�تام الوجب�ة 
األوىل م�ن اللقاح ال�رويس ملعالجة مرىض 

كورونا«.
وكان وزير الصحة حس�ن التميمي، أعلن 
يف 19 م�ن حزي�ران الجاري الب�دء بإنتاج 
عق�ار رويس مخصص ملعالج�ة املصابني 

بفريوس كورونا داخل الباد.
وق�ال التميم�ي خ�ال مؤتم�ر صحف�ي 

بالعاصم�ة بغداد، إنه »ت�م البدء بتصنيع 
اللقاح الرويس ض�د كورونا داخل العراق، 
بع�د أن أقرته اللج�ان العلمي�ة العراقية« 
مضيف�اً أن اللق�اح س�يتم توف�ريه قريباً 
يف املؤسس�ات الصحي�ة م�ن أج�ل ع�اج 

املصابني بكورونا«.
وأوض�ح أن الع�راق س�يكون ثان�ي بل�د 
يستخدم هذا اللقاح بعد روسيا، رغم عدم 
إقراره من قب�ل منظمة الصح�ة العاملية 

بعد.
وق�رر مجلس الوزراء اليوم الثاثاء تمويل 
وزارة الصح�ة ب� 50 ملي�ار دينار عى أن 
تق�وم الوزارة برصفه�ا ملواجهة الجائحة 

حرصا.

النفط تعلن جمموع صادرات 
وايرادات شهر حزيران

العراق يتسلم الوجبة األوىل من اللقاح الرويس 
ملعاجلة مرضى »كورونا«

مرص تعلن استعدادها الفوري لتجهيز العراق 
باملعدات الطبية ملواجهة »كورونا«

فرقة اإلمام عيل تعلن االنتقال ملرحلة 
تنظيم مقربة املتوفني بـ »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مرص استعدادها الفوري لتجهيز العراق باملعدات الطبية يف مواجهة 
فريوس كورونا.

وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، ان »س�فري جمهورّي�ة العراق يف القاه�رة ومندوبها 
الدائ�م لدى جامعة الدول العربّي�ة أحمد نايف الدليمّي يلتقي رئيس مجلس 

الوزراء املرصّي مصطفى مدبويل«.
وأض�اف ان الجانب�ني »بحثا آلّيات اإلعداد والتنس�يق النعق�اد الجنة العليا 
العراقّية-املرصّية املش�رتكة املُقّرر عقده�ا يف بغداد لتفعيل ملفات التعاون 

الثنائي بمختلف املجاالت«.
ولفت الصحاف اىل ان »رئيس الوزراء املرصي مصطفى مدبويل أعلن استعداد 
باده الفورّي لتجهيز العراق باملُعّدات الطّبية واملس�تلزمات التي ُتساِعد يف 
ه�ة فايروس كورونا، ويوّجه بتخفيف تكالي�ف العاج للمصابني من  ُمواجيَ

الجالية العراقية املقيمة يف مرص.

   النجف / المستقبل العراقي

أعل�ن املرشفون عى مق�ربة وادي 
الس�ام الجديدة بالنجف االرشف، 
والتي تم تخصيصها لدفن جثامني 
املتوف�ني بجائحة ف�ريوس كورونا 
الوبائ�ي الي�وم األربعاء ع�ن البدء 
باملرحل�ة الثاني�ة يف املق�ربة والتي 
س�وف تش�مل عدد من املش�اريع 

القريبة املدى والبعيدة املدى.
وذك�ر بي�ان لفرق�ة اإلم�ام ع�ل 
»املس�تقبل  تلقت�ه  القتالي�ة، 
الثاني�ة  »املرحل�ة  أن  العراق�ي«، 
انطلق�ت بش�كل فع�ل وبتوجي�ه 
ومتابعة من قب�ل طاهر الخاقاني 
قائد فرقة االمام عل )ع( القتالية-

الل�واء الثان�ي للحش�د الش�عبي، 

والتي س�وف تتمثل بعملية تنظيم 
املقربة«.

وأضاف�ت: »وذل�ك من خ�ال ردم 
الحفر وتس�وية األرض، باالضافة 
لبناء مغتسل جديد خاص بالنساء 
،حيث بارش الفريق النس�وي بأداء 
مهمة تغسيل النساء منذ استامه 
املغتسل الجديد، كما شملت عملية 
وتش�جري  اآلب�ار  حف�ر  التطوي�ر 
املق�ربة، باإلضافة لرتقي�م القبور 
م�ع وض�ع العامات االس�تداللية 
عليها ،والتي تشمل االسم وتاريخ 
الوف�اة واملحافظ�ة ، فض�ًا بن�اء 
أماك�ن اس�رتاحة ومص�ى ل�ذوي 
املتوف�ني لتكون مق�ربة نموذجية 
وتليق باهلنا الذين سوف يتوافدون 
لزيارة قبور ذويهم بأقرب فرصة.

حمافظ البرصة يوجه برفع التجاوزات 
احلاصلة عىل ضفاف شط العرب

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وجه رئي�س اللجنة االمني�ة العليا يف محافظة 
الب�رصة اس�عد عبد االم�ري العيدان�ي الجهات 
االمني�ة يف رشط�ة الب�رصة بالقي�ام بحمل�ة 
لرف�ع التج�اوزات الحاصلة عى ضفاف ش�ط 
العرب. وق�ال العيداني يف بي�ان صحفي صدر 
عن مكتبه االعامي الخاص ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه »وجه قائم مقام قضاء ش�ط 
العرب ومديرية املوارد املائية والجهات االمنية 
بالقيام بحملة لرف�ع التجاوزات املوجودة عى 
ضفاف ش�ط العرب بعد ورود ش�كاوى عديدة 
م�ن املواطنني يف قضاء ش�ط الع�رب بحصول 
تجاوزات عى ضفاف ش�ط العرب«.من جهته 
ق�ال قائ�م مق�ام قض�اء ش�ط الع�رب حيدر 
طعم�ة ان الحمل�ة الخاصة برف�ع التجاوزات 

ت�م املبارشة به�ا عى االجزاء الش�مالية يف ش�ط العرب وهي 
مس�تمرة منذ يومني حس�ب توجيهات محافظ البرصة، الفتاً 
اىل ان الحملة هي بالتنسيق بني مديرية املوارد املائية واملفارز 
األمنية يف افواج الط�وارئ والجهد اآليل يف مديرية بلدية قضاء 

ش�ط العرب.من جانبه أوضح مدير بلدية قضاء ش�ط العرب 
عل الجيزاني انه حسب توجيهات رئيس اللجنة االمنية العليا 
املحافظ اسعد العيداني تم توجيه جهد آيل من قبل بلدية قضاء 
ش�ط العرب للمشاركة يف حملة رفع التجاوزات املوجودة عى 

ضفاف شط العرب.

اكدت ان دورها ثانوني وليس اساسي

حمافظة بغداد تربر رفع تسعرية املولدات وتلوم وزارة الكهرباء
    بغداد / المستقبل العراقي

املول�دات  عم�ل  ان  بغ�داد،  محافظ�ة  أوضح�ت 
الكهربائية)الحكومي�ة واألهلي�ة( ودورها األس�اس 
يأت�ي كجهة س�اندة لعم�ل وزارة الكهرب�اء ملعالجة 

النقص الحاصل يف الطاقة الكهربائية.
وأكدت املحافظة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان »النقص والتذبذب بالكهرباء وقلة ساعات التجهيز 
من مس�ؤولية وزارة الكهرباء وليس للمحافظة دخل 

يف ذلك«.
وبين�ت، ان »ه�ذا األم�ر ولد ضغط�اً ع�ى املحافظة 
ووحداتها اإلدارية وجعل املواطنني يطالبون أصحاب 
املولدات بزيادة س�اعات تجهيز الكهرباء بالرغم من 
دورهم الثانوي وليس األس�اس يف هذا امللف« مضيفة 
»هذا األمر أعطى مس�وغاً لزيادة األسعار واالستغال 

عند بعض ضعاف النفوس«.
وأضافت املحافظة، ب�ان »العاصمة بغداد من ناحية 
عدد نفوسها تعادل 4 محافظات من حيث استهاكها 
وحاجته�ا الفعلية للطاقة الكهربائية مما يس�تدعي 
زيادة بس�اعات تجهيزها بالكهرباء الوطنية، كما ان 
ساعات تش�غيل أصحاب املولدات تصل اىل 1٢ ساعة 
يوميا للتش�غيل العادي وليس )الذهبي( )٢4 ساعة( 

وه�و أكثر بكثري مما موج�ود يف املحافظات ما يؤدي 
اىل حدوث تفاوت يف أس�عار األمبري خاصة ونحن نمر 
بظروف اس�تثنائية تستدعي من الجميع الوقوف مع 

املواطنني وعدم إثقال كاهلهم«.
وأش�ارت اىل »تأدي�ة دوره�ا الطبيع�ي ب�إدارة ملف 
املول�دات وتحديد األس�عار وف�رض العقوب�ات بحق 
املخالفني ووفقا للس�ياقات القانوني�ة، اال ان حدوث 

تقص�ري بتجهي�ز الكهرب�اء الوطني�ة ول�د مش�اكل 
عدة وضغوط�ا عى أصحاب املول�دات يف ظل مطالبة 
املواطن�ني برف�ع س�اعات التجهي�ز مع ع�دم كفاية 
الحصة الوقودية املجهزة م�ن وزارة النفط للمولدات 
وارتفاع أس�عار الوقود يف األس�واق املحلي�ة«، داعية 
»الجهات املعنية واملس�ؤولة بش�كل مبارش عن إدارة 
ملف الكهرباء اىل تحمل مسؤولياتهم أمام املواطنني.
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إدريس الضو: أختزن األحداث ألعرب عنها بصدق
           حاوره: محمد الصادق

الس�وداني  التش�كييل  الفنان  يرتاد 
عوال�م  الض�و،  إدري�س  الش�يخ 
وبيئات فنية متباين�ة عرب لوحاته، 
ويس�رب أغوار الواقع واملرأة والطفل 
بأس�لوب وتقني�ة ممي�زة، وق�درة 
ع�ى صناعة تكوين�ات جمالية من 
الطبيع�ة، ولوحاته أجواء رائعة مع 
نغمات لونية تعكس شفافية ورّقة 
وجم�ال التكوين. ق�ّدم الضو أخرياً 
مجموع�ة تعبريي�ة جدي�دة تعكس 
فكراً وإرثاً وثقافة معارصة، ال تقل 
أهمّيته�ا الفكرية وقيمته�ا الفنية 
عن مجموعة أعماله الس�ابقة التي 
يجمع فيها بني املدرستني التأثريية 

واالنطباعية وتؤكد قدرته اللونية. 
ولد الشيخ إدريس عبد الرحمن الضو 
يف مدين�ة الجديد الثورة بالس�ودان 
ع�ام 1956، وتخّرج يف كلية الفنون 
الجميل�ة والتطبيقية يف عام 1978، 
وجاءت دراس�ته لتصادف موهبته، 
فقد درس يف كلي�ة الفنون الجميلة 
والتطبيقي�ة فّن الرس�م الذي هو يف 
ذاته تس�جيل لخطوط تشمل بعض 
لحظ�ة  يف  والخواط�ر  املالحظ�ات 
معّين�ة، م�ع مراع�اة تناغ�م الظل 

والضوء وامللمس.
وبع�د أن تخ�ّرج يف كلي�ة الفن�ون 
الجميل�ة والتطبيقية س�افر للعمل 
باململكة العربية السعودية، ليستقر 
هناك منذ بداي�ات عقد الثمانينيات 
من القرن املايض، وش�ارك يف العديد 
م�ن املس�ابقات، ون�ال العدي�د من 
الجوائز عى مس�توى اململكة، كان 
أهمه�ا جائزة تصمي�م مؤتمر امللك 
عب�د العزيز ال�دويل بالري�اض، كما 
أقام عددا من املعارض بالسعودية، 

ال سّيما يف الرياض وجدة.

• ما هي األس�س الت�ي تنطلق منها 
لبدء العمل الفني؟

أش�عر  الت�ي  الفك�رة  تقودن�ي   -

بطغيانه�ا ع�ى عقيل ومش�اعري، 
فأن�ا ال أفّض�ل أن أبن�ي أو أتصن�ع 
أف�كارا مبنّية عى الح�س اللحظي، 
وإنما أخت�زن األحداث ألع�ربّ عنها 
بص�دق، ومرتجما لحيس املكتس�ب 
بالتج�ارب املعاش�ة، وربم�ا الحقا 
أترجم تل�ك االنفع�االت بعمل معرّب 
أكث�ر صدقا لتس�جيل ه�ذا الحدث، 
حيث كانت بدايات�ي االهتمام بنقل 
الواقع بمختلف تقنياته واتجاهاته، 
مم�ا أكس�بني مه�ارات يف الرس�م 
والتلوي�ن والتصمي�م، لكنني بحكم 
التمي�ز  طري�ق  رس�م  يف  رغبت�ي 
والتفرد، ش�عرت بأن نقل الواقع ما 
هو إال مهارة، وعليه بدأت يف صياغة 
أف�كاري وإنزاله�ا يف أعم�ال تث�ري 
ذائقت�ي وت�ريض طموح�ي، وتعرّب 
عن حيس، وترس�م يل طريق التفرد 
والتمي�ز، وربم�ا اإلتي�ان بمدرس�ة 

تحمل اسمي.

إىل  بأن�ك تنتم�ي  نّق�اد  • يصنف�ك 

املدرسة االنطباعية، فما رأيك؟
- ال أعري تصنيفات النقاد أي أهمية، 
فهي ليست من شأني أو اختصايص، 
فأنا أرسم وأضع انطباعاتي بحرّية 
وتجرّد، معرّبا عنها بفكري وحيس، 
املمزوج�ة  الخاص�ة  رؤيت�ي  إنه�ا 
بإحس�اس الفنان، وليصنف النقاد 

ما يحلو لهم.
وأرى أن�ه يج�ب أن ينص�ب اهتمام 
الفنان عى إبراز فكرته وأحاسيسه 
بحرّي�ة، وتوظيف أدوات�ه وتقنياته 
إيص�ال  يف  يص�ب  بم�ا  املبتدع�ة 
واألعم�ال  للمتلق�ي،  انطباعات�ه 
الواقعية تحت أي مسمى أو تصنيف 
كالكالس�يكية  م�دارس  م�ن  ه�ي 
والتأثريي�ة والرسيالية وغريها، مما 
يرتكز عى الواقع والنسب والتناسب 
والض�وء والظ�الل والتلوي�ن ترف�د 
الفنان باملَلَكة التي تسهم يف صياغة 

العمل الفني املستحدث.

• ماذا عن تأثري دراستك األكاديمية 

عى مسريتك الفنية؟
- تخص�ي يف دراس�تي األكاديمية 
الدراية  أكس�بني  الطباع�ة  بقس�م 
الكامل�ة بعلم األلوان، وفرز األلوان، 
واس�تنباط األل�وان الثانوي�ة، أم�ا 
الثيمات وصياغته�ا فتأتي بالخربة 
الخط�وط  وتطوي�ع  واالط�الع 
بم�ا يتناس�ب م�ع املدل�ول املبتغى 
لتكوين العمل الفني، وأعمل للتزود 
بامله�ارة، ول�ذا أرك�ز ع�ى البح�ث 
والتجري�ب واالط�الع، ألن الثقاف�ة 
الفنية واالطالع عى تجارب اآلخرين 
من غري نقل، وبعيدا عن استنس�اخ 

تجاربهم، تثري وتفيد.

• هل مايزال الفن التش�كييل يعاني 
عزلت�ه، وكي�ف ت�رى دور الفن�ان 

التشكييل وسط الظروف الراهنة؟
- الفن التش�كييل حط�م عزلته منذ 
زم�ن، وبعي�دا عم�ا يبدي�ه البعض 
بأنه يرس�م أو يبدع لنفسه، أرى أن 
األمانة تقتيض أن نقّر بأن أي مبدع 

يض�ع يف اعتب�اره تفاع�ل املتلقني 
إلبداع�ه، والخضوع وربما الس�عي 
لإلط�راء واإلعجاب الذي يمّثل دافعا 
له للمزي�د من اإلب�داع، وإال لقبعت 
أعماله مخزنة بمراس�مهم، وال أرى 
عيبا يف أن ينال الفنان مقابال ملا أبدع؛ 
س�واء قيمة مادية أو أدبية، كما أن 
املش�اركات الخارجية وّسعت دائرة 
املتلقني، حيث تبث إبداعك وتعرضه 
لثقافات مختلفة ومتباينة، وتسهم 
يف ن�ر ثقافة محيط�ك ومجتمعك 
وهويتك وتراثك وإرثك، ولربما ترسم 

لك طريق العاملية، مما يس�تدعي أن 
تنشد التفرد والتميز بإبداعك.

• م�ا رأي�ك يف الحرك�ة التش�كيلية 
العربية؟

- التجربة التش�كيلية العربية تسري 
بخط�ى حثيث�ة لط�رح مفهومه�ا 
الرعاي�ة  يس�توجب  مم�ا  عاملي�ًا، 
والتأصيل لها برفدها باألكاديميات 
الفني�ة واملتاحف وص�االت العرض 
املخصص�ة، ون�ر الثقاف�ة الفنية 
باملجتمع�ات العربي�ة، الت�ي تمّث�ل 

البيئة الحاضنة والداعمة للس�ري يف 
خطى التش�كيل، أما الفن العاملي أو 
العرصي فأرى ان�ه يحاول الخروج 
ع�ن األعم�ال الفنية املؤط�رة ملناخ 
أكث�ر فلس�فة، بعيدا ع�ن جماليات 
اللوح�ة، وه�و نتاج الفك�ر املتجدد 
الذي يتطلب مزيدا من الوقت ليطرح 

نفسه ويثبت ذاته.

• بماذا تنشغل راهنا؟
- أق�يض وقتي يف عزلت�ي اإلجبارية 
بس�بب ف�ريوس كورون�ا، والحم�د 
لله ع�ى ما أراد وقىض، وال ش�ك يف 
أن ه�ذا الكاب�وس خّيم ع�ى العالم 
وخل�ق ج�وا م�ن الرع�ب، وأثر عى 
الحي�اة العام�ة والخاص�ة، ووصم 
آثاره السالبة عى النشاط الحياتي 
للعامة، وفيما يخصني فقد حّد من 
نش�اطي الفني عكس ما درج عليه 
البعض أن البقاء باملنزل مّكنهم من 
إنج�از أعمال، بُحكم م�ا وّفره لهم 

من وقت.

• قي�ل ع�ن لوحات الش�يخ إدريس 
إنه�ا تمّثل م�دارس فني�ة متناغمة 
وثقافت�ه  اإلبداعي�ة،  قدرت�ه  م�ع 
الفني�ة الشاس�عة يف التنق�ل بينها 
بأسلوب وتقنية خاصة به، هل هذا 

صحيح؟
- تعكس أعم�ايل الفنية قدرة اللونية 
يف صناع�ة تكوينات أل�وان الطبيعة 
امل�رأة  عال�م  يف  واملرتف�ة  الس�احرة 
تحدي�داً، وتلك القدرة اإلبداعية تظهر 
جلياً يف تباين ألوان خطوط »املدرسة 
التأثريية »التي أعط�ت تفرداً وتميزاً 
ملدرس�ته االنطباعي�ة يف عالم األنثى 
امليلء بامل�رح والحيوي�ة، كما تكون 
القدرة عى اس�تخالص الك�م الهائل 
م�ن األل�وان أم�را مهما باس�تخدام 
األل�وان األساس�ية فق�ط، )أحم�ر- 
أصفر- أزرق(، فتجول الفرشاة زهوا 
وطرب�اً بما تصنع م�ن جمال املظهر 

األنثوي املمتلئ خّفة وطربا.

مارتا تبتكر تصنيفات جديدة
           أولجا توكارتشوك

           ترجمة: قمر عبد الحكيم

هؤالء األشخاص منعدمو الثقة باآلخرين، 
ال يؤمن�ون بتلك األش�ياء الت�ي يعتربها 
اآلخرون واضحة ال شك فيها. يتنقلون يف 
كل األمكنة، ال يخشون الرحالت الطويلة، 
لذل�ك غالباً ما يهاجرون إىل بلدان أخرى، 
ألنهم يش�عرون أنهم عى ما يرام يف كثري 

من األماكن املختلفة.
ذهب�ت أنا ومارتا يف جول�ة لقطف زهور 
البابونج الربي، وبالرغم من موجة الحر 
الش�ديدة، كان�ت مارتا كعادته�ا ترتدي 
سرتتها الصوفية الدافئة. التقطنا زهور 
البابونج فاقعة اللون، البيضاء والصفراء 
منها، وألقينا بها يف الس�لة. قالت مارتا: 
إن الناس يشبهون األرض التي يعيشون 
عليه�ا، س�واء أحب�وا ذلك أم ال، وس�واء 

كانوا عى دراية بوجودها أم ال.
فمث�اًل األش�خاص الذين يول�دون حيث 
تكون الرتبة رملية فاتحة اللون يكونون 
ضعفاء وذوي برة ناعمة وجافة. يبدو 
للوهلة األوىل أنهم ضعفاء، ويفتقرون إىل 
الطاقة نوعاً ما، لكنهم كالرمال عنيدون، 
ولديه�م القدرة ع�ى التمس�ك بالحياة، 
تمام�اً مثلما تتمس�ك أش�جار الصنوبر 

بالرمال التي تنمو بداخلها.
هؤالء األشخاص منعدمو الثقة باآلخرين، 
ال يؤمن�ون بتلك األش�ياء الت�ي يعتربها 
اآلخرون واضحة ال شك فيها. يتنقلون يف 
كل األمكنة، ال يخشون الرحالت الطويلة، 
لذل�ك غالباً ما يهاجرون إىل بلدان أخرى، 
ألنهم يش�عرون أنهم عى ما يرام يف كثري 

من األماكن املختلفة.
األش�ياء  ع�ى  يعت�ادون  م�ا  رسع�ان 
الجدي�دة، ورسعان ما ينس�ون ما حدث 
لهم يف امل�ايض. ال يعانون لف�رتة طويلة 
والخس�ائر،  للِمح�ن،  تعرضه�م  بع�د 
وخيب�ات األمل يف الح�ب. يمكنهم التنبؤ 
باملس�تقبل؛ فهم عى علم بما س�يحدث. 
غالب�اً ما يفش�لون يف الوف�اء بوعودهم 
- ألن كل يشء يب�دو له�م مؤقًت�ا وقابالً 
للتغي�ري؛ فالش�خص ال�ذي يق�دم الوعد 
ليس هو نفسه الش�خص الذي يفي به. 
ينجبون الكثري من األطفال، ضعفاء ذوو 
برة ناعمة مثلهم، ورسعان ما يكربون 
ويرتك�ون والديه�م دون أدن�ى ش�عور 
بالذنب، ثم يرس�لون بطاقات التهنئة إىل 
املنزل. مثل هؤالء األش�خاص ال يتوقون 
أب�داً إىل املايض، فهم دائم�ًا مهتمون بما 
يحدث اآلن. فبالنس�بة لهم، ما حدث قد 

حدث، وانتهى األمر.
أما األشخاص الذين يولدون حيث توجد 

كمي�ات كب�رية م�ن املي�اه، يف األرايض 
الخصبة أو عى ضفاف األنهار العظيمة 
يكون�ون مختلف�ني؛ فأجس�ادهم تكون 
اس�ة، وبرته�م  �ة وحسَّ ناعم�ة وهشَّ
تكون بدرجة أغمق، مع مس�حة خفيفة 
من ل�ون الزيت�ون، باردة ورطب�ة، تربز 
الع�روق الزرق�اء تحته�ا. ت�ربد أيديه�م 
وأقدامهم بس�هولة، ويف مرحلة الشباب 
تكون جباههم مغطاة بالبثور وشعرهم 
ذو طبيع�ة دهني�ة. ه�ؤالء األش�خاص 
يكون�ون متعلقني بامل�ايض، ما يجعلهم 
حذرين، وغري آبهني بالتغيري. من السهل 
إثارة غضبهم، فيمكن ملالحظة بريئة أن 
تغ�رق يف أعم�اق ذاكرته�م وتقبع هناك 
إىل األب�د، م�ا يولَّد لديهم مش�اعر تعيش 
داخله�م لبقية حياتهم. ت�ذرف عيونهم 
الدم�ع بس�هولة، لي�س فق�ط بس�بب 
الح�زن أو األىس، ولك�ن أيًض�ا بس�بب 
الفرح واإلث�ارة املفرطة. يثقون بغريهم 
فإنه�م  ولذل�ك؛  كالحيوان�ات،  برسع�ة 
يقعون يف الحب يف س�ن مبكرة، فتتشكل 
لديهم مشاعر تدوم مدى الحياة. تصبح 
أجس�ادهم معتادة عى بعضها البعض، 
تندم�ج أرواحهم مًعا مث�ل بركتني، لذلك 
ال يحتاج�ون إىل ال�كالم لفه�م بعضه�م 
البعض. وأكثر ما يكرهونه هو املغامرات 
بكاف�ة أنواعها. يقولون إن األماكن كلها 
هي نفس�ها، لذلك فمن األفضل أن تبقى 
يف املن�زل، وأن تتنف�س ه�واءك بدالً من 
أن تتجول خارج�اً، حتى لو كنت يف أكثر 
البلدان إثارة. وإذا حدث وفقدوا منازلهم 
خالل الحروب أو األوضاع غري املستقرة، 
فإنهم يموتون بعد فرتة وجيزة. أطفالهم 
يصعب إرضاؤهم، كثريو البكاء، وعليهم 

االستيقاظ ليالً لتهدئتهم. هؤالء األطفال 
ال يرغب�ون بالذه�اب إىل املدرس�ة، ليس 
ألنه�م أغبياء، ولكن ألنه�م خائفون من 
الضجيج والف�وىض. حيواناتهم مثلهم، 
هادئة ومحب�ة. أبقارهم تمنحهم الكثري 
من الحلي�ب، وأغنامهم لها طبقة كثيفة 
م�ن الص�وف، ودجاجاتهم تض�ع بيًضا 
كب�رياً وثقياًل. يبنون منازلهم لتبقى لهم 
طوال حياتهم، أو ألجي�ال كثرية قادمة، 
وغالباً ما تك�ون منخفضة وذات جدران 

سميكة.
ع�ى  يول�دون  أش�خاص  أيًض�ا  هن�اك 
األرايض الصخري�ة أو األحج�ار الرملي�ة 
أو الجراني�ت. أولئك تك�ون برتهم ذات 
ملمس قاس وخش�ن، وكذلك عضالتهم 
وعظامهم. يملكون شعراً وأسناناً قويني، 
والجلد عى راحة أيديهم وباطن أقدامهم 
قاس. ظاهرياً، يبدو أنهم أقوياء وقساة؛ 
ذلك أن أجسادهم تشبه الدروع، بينما يف 
داخلهم الكثري م�ن الفراغ، لذلك فإن كل 
م�ا يرونه أو يس�معونه ي�دوي بداخلهم 
كالناقوس. ال ينسون شيئاً أبداً. يمكنهم 
أن يتذكروا كل يوم م�ن حياتهم، ومذاق 
كل األطعم�ة التي تناولوه�ا، وحتى كل 
كلم�ة قيلت لهم. وعى الرغم من احتياج 
اآلخري�ن إليه�م، يمكنهم تدب�ر أمورهم 
دون الحاج�ة إىل أحد. ألنهم مثل عالمات 
الطرق أو أحجار الحدود، تلك التي توضح 
لك أين يبدأ يشء ما وأين ينتهي، وإىل أين 

يقودك.
سألُت مارتا أي نوع من األشخاص هي، 
ولك�ن، يا لها م�ن ماكرة! قال�ت إنها ال 
تع�رف، وبع�د وهلة أضاف�ت: »أنا أبتكر 
تلك التصنيفات فقط من أجل اآلخرين«.

يوسف العاين.. سرية حياة عىل اخلشبة

           بغداد / المستقبل العراقي

يف الرابع والعرين من ش�باط عام 1944، 
صع�د يوس�ف العاني ع�ى الخش�بة بطالً 
ملرسحي�ة »القمرجي�ة« الت�ي ألّ�ف نّصها 
وأخرجه�ا أيض�اً وه�و يف الس�ابعة عرة 
من عمره، يف لحظة لم تش�هد بغداد سوى 
محاوالت حداثوية أوىل يف الفن الرابع، قّدم 
معظمها طلب�ة »معهد الفن�ون الجميلة« 

الذي تأّسس سنة 1940.
ي�وم ل�ن ين�ى يف حي�اة الفن�ان والكاتب 
 –  1927( العراق�ي  املرسح�ي  واملخ�رج 
2016(، بينما ظّل تاريخ ميالده غري محّدد 
بالضب�ط، وإن كان األول من تموز/ يوليو 
األكث�ر ترجيح�اً بالق�رب من نه�ر ونخلٍة 
يف مدين�ة الفلوج�ة، سيش�ّكالن رمزيتهما 
الخاص�ة يف تجرب�ة امتلك�ت باك�راً وعيها 

النقدي تجاه املجتمع والفن أيضاً.
هواجس وأح�الم كلّها ارتبط�ت باملرسح، 
اإلدارة  كلي�ة  م�ن  تخ�ّرج  العان�ي  لك�ن 
واالقتصاد ثم التحق بمعهد الفنون الجميلة 
وُفص�ل منه يف الس�نة األخ�رية عى خلفية 
أعمال اعتربت أنها تمّس سياس�ات الدولة 
آنذاك، وكان الفن وسيلة مهمة للتعبري عن 
مقاومة االس�تعمار الربيطاني، كما يقول 

يف مقابلة صحافية سابقة.
امل�رسح  ذاك�رة  يف  األه�م  الخط�وة  أت�ت 
العراق�ي، م�ع تأسيس�ه »فرق�ة امل�رسح 
الفني الحديث« عام 1952، باالش�رتاك مع 

الفن�ان املرسحي إبراهيم ج�الل )1921 – 
1991( وعدد من الفنانني الش�باب، والتي 
ُول�دت يف ظروف ش�عبة إال أنها أخذت عى 
عاتقها االش�تباك مع القضايا السياس�ية 
واالجتماعي�ة، وتأكيد ارتباطه�ا بالثقافة 

العربية واإلنسانية عموماً.
قّدمت الفرقة العديد من األعمال التي تابعها 
الجمهور بشغف واهتمام كربين ملقاربتها 
هموم�ه ومش�اكله، ويف تطويرها املش�هد 
املرسح�ي العراق�ي وتقديم�ه يف الخ�ارج 
وتأثريه�ا يف األجيال الالحق�ة من صّناعه، 
مث�ل »الريع�ة والخرابة«، و«أن�ي أمك يا 
ش�اكر«، و«الخرابة والرهن«، و«نفوس«، 
و«املفتاح«، واألهم من ذلك كلّه أن ش�ّكلت 
نموذجاً اس�تثنائياً يف تاريخ الفرق العربية 
حي�ث نج�ح مؤسس�ها وصاح�ب رؤيتها 
كفن�ان وحّقق�ت النجاح ذات�ه كمجموعة 

مرسحية.
آم�ن العان�ي ب�أن امل�رسح لي�س للمتع�ة 
يف  ألدواره  متنّبه�اً  فق�ط،  والتس�لية 
مواجه�ة الس�ائد والح�ّض ع�ى التغي�ري، 
لذل�ك رّكز أعماله عى التناقض االجتماعي 
والرصاعات التي تحك�م الفرد يف مجتمعه 
س�اعياً نح�و الحري�ة والعدال�ة، وفّض�ل 
ملغامرت�ه اللهج�ة الدارج�ة يف العدي�د من 
أعماله، التي اس�تطاع م�ن خاللها إيصال 
أفكاره ورسائله برباعة وبالغة معاً، وكذلك 
يف هضمه لل�رتاث العراقي وبّثه يف مرسحه 
أغني�ة وش�عراً وحكاي�ات ش�عبية كان�ت 

وسيطاً مهماً للوصول إىل جميع الناس عى 
مختلف طبقاتهم ومستوى ثقافتهم.

يوّض�ح صاحب مرسحية »أه�اًل بالحياة« 
رؤيته يف مقابلة صحافي�ة بقوله »..هكذا 
قاربن�ا تاريخ الع�راق اجتماعياَ وانس�انياَ 
يف امل�رسح، وكن�ا نريد الق�ول وبجرأة اكرب 
عن قضاي�ا كث�رية دون نس�يان الهاجس 
الفن�ي املتق�دم، ودائم�اَ بهاج�س عراقي 
كما يف »خيط الربيس�م« التي كانت تتناول 
حكاي�ات الحائك�ني، مهن�ة الص�رب واأللم 
واالنتاج الجميل أيض�َا، ومقاربة الحقيقة 
ع�ى امت�داد كل هذه الع�روض وكما قلت 

بمالمح عراقية«.
َكتب العاني العديد من النصوص املرسحية 
مثل »املصيدة«، و«صورة جديدة«، و«نجمة 
وزعف�ران«، ومّث�ل يف العديد م�ن األعمال 
منه�ا »مس�مار جح�ا«، و«تم�وز يق�رع 
تاناق�وس«، والنخلة والج�ريان«، و«والية 
وبعري«، و«البيك والس�ائق«، و«بغداد األزل 

بني الجد والهزل«، و«القربان«.
النقدي�ة  الكت�ب  م�ن  العدي�د  ألّ�ف  كم�ا 
»مرسحيات�ي«  بينه�ا  م�ن  والتوثيقي�ة؛ 
امل�رسح  و«ب�ني  و«ش�عبنا«،  )ج�زءان(، 
أج�ل  م�ن  العال�م  و«أف�الم  والس�ينما«، 
السالم«، و«هوليود بال رتوش«، و«التجربة 
وحكاي�ات«،  معايش�ة  املرسحي�ة.. 
و«س�يناريو ل�م أكتب�ه بع�د«، و«امل�رسح 
ب�ني الحدي�ث والح�دث«، و«ش�خوص يف 

ذاكرتي«.
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عن داعش وكورونا والعنف بأشكاله
           رزاق عداي

يف األس�ابيع األخ�رة ب�دأت عصابات 
)داعش( االرهابية بالتقاط أنفاس�ها 
يف بع�ض املناط�ق الرخ�وة يف العراق، 
مس�تغلة انش�غال الدول�ة العراقي�ة 
بوب�اء كورونا وهلع األه�ايل، وتوجه 
الكث�ر م�ن عن�ارص الق�وى األمنية 
الصح�ة  تخ�ص  واجب�ات  نح�و 
العام�ة. وتش�ر بعض الدالئ�ل اىل أنَّ 
خطاب�ات التنظيم�ات اإلرهابيَّة منذ 
تفيش وب�اء )كورونا( كان�ت بمثابة 
محاول�ة لتعويض الخس�ائر، س�واء 
بالع�ودة للمناطق التي خرستها هذه 
التنظيمات او بحش�د عنارص جديدة، 

واإليحاء بقوتها الوهميَّة، 
من تفجرات متفرقة، وانتقاء البعض 
من األهايل مس�تخدمة العنف بأقىص 

أش�كاله، لبث روح الحم�اس، ورفع 
املعنويات يف االتباع، كمحاولة لكسب 
املزيد من االنصار، مستفيدة من حالة 
الهلع والتخوف م�ن كورونا، موظفة 

الخرافة يف تفسر هذه الجائحة.
باملقابل نالحظ أنَّ الحكومة العراقية 
وبالف�رة األخرة، أطلق�ت املزيد من 
العمليات والحمالت الكبرة وبمختلف 
صنوف القوى األمنية، لقطع الطريق 
أم�ام نش�اطاتها يف أق�ىص املناط�ق 
الت�ي اعت�ادت ه�ذه العصاب�ات عىل 

ممارستها للخروقات فيها.
دائماً توص�ف »داعش« بأنها عدمية، 
أي أنه�ا يف كثٍر م�ن األحيان تمارس 
العن�ف م�ن أج�ل العن�ف، وإلش�اعة 
اإلره�اب فق�ط، فه�ي لم تك�ن لتأبه 
اىل تجرب�ة )دول�ة الخالف�ة املخفقة( 
الفاش�لة فيها، فمرشوع  ودروس�ها 

)داعش( ال يختلف عن س�راتيجيات 
اإلرهاب بنماذج�ه القديمة والراهنة، 
فعندما يقال عنها بأنها بال مستقبل، 
أي أنه�ا ال تملك تص�وراً لنظام ما او 
حتى يوتوبيا محددة، وهكذا فربامجها 
ال تميض اىل األمام، وهاجسها األصيل 
هو تدمر اآلخر، واذا فش�لت فلتدمر 

الذات.
وهكذا فعصاب�ات داعش دمرت دولة 
))الخالف�ة(( بالعنف، ثم عادت اليوم 
بعمليات عنفية مكتوب عليها الفشل 

مسبقا، لتتدمر ثانية.
وليس�ت  منفعل�ة،  ق�وة  فاإلره�اب 
مؤسس�ة، أي مكتفية بالفعل املحض 

وال منتجة ملرشوع الحق.
اإلرهابي�ون الروس يف القرن التاس�ع 
عرش مثال، كما يكت�ب - البر كامو- 
يف )االنس�ان املتمرد(، لم يفكروا بأي 

نظ�ام س�وف يخلف مقت�ل القيرص، 
فهدفه�م تدمره فق�ط، واذا أخفقت 
هذه الخطوة، فسيكون تدمر ذواتهم 

الخطوة الثانية.
ال تختلف »داعش« كثراً او كل فصائل 
اإلره�اب الت�ي ظه�رت يف األحق�اب 
الالحقة عن ه�ذا التوصيف العمومي 
كثراً، أما عن الحواض�ن االجتماعية 
التي يتحدثون عنه�ا، فينبغي البحث 
عن مسوغاتها خارج فلسفة اإلرهاب، 
اي بمقارب�ات سياس�ية واجتماعية، 
أنظم�ة تعس�فية،  ازاء  او ردة فع�ل 
س�يطرت عليها طويالً وجعلتها تقبل 
ناش�دة  الخرافي�ة  بالدع�وات  حت�ى 
الخالص، اما انجذاب االفراد من بلدان 
الغ�رب لها فهذا يع�زى بالرضورة اىل 
ما آلت إلي�ه االيديولوجي�ات الكربى، 
الالمعن�ى وافتق�اد  وتف�يش ح�االت 

القي�م، الت�ي أف�رزت بع�ض رشائح 
الش�باب الغربي املتازم.ونحن ال نملك 
ازاء هؤالء املرفني س�وى أْن نندهش 
لتهافته�م نحو العملي�ات االنتحارية 

التي يقومون بها.
ف�اذا كان�ت املجامي�ع اإلرهابي�ة قد 
حقق�ت موطأ لها بفضل مقدس�ها!! 
الخاص، فإنَّ ه�ذا اإلنجاز الطارئ لم 
يس�تمر طويالً، فلقد شهدنا انفصاالً 
ب�ني مرشوعه�ا يف )دول�ة الخالفة(! 
العنفي�ة،  اإلجرائيَّ�ة  وممارس�اتها 
او  يبق�وا  أْن  يمك�ن  ال  فالدواع�ش 
يس�تمروا بال عنف، ناهيك عن كونهم 
متص�ورات  بش�فاعة  انتحاري�ني 
أخروية، أقنعت البعض ممن تشوشت 
عنده�م الرؤي�ة، وانتحاريته�م هذه 
ش�كلت مخالفة ومقاطع�ة للرشيعة 

االسالمية ومبادئها.

فالعنف املفرط لديهم، باألمس واليوم، 
يؤرش تماماً اىل االفراق ما بني الدعوة 
والسلطة، وهذا يتطابق مع أطروحة 
الفيلسوفة - حنة ارندت - يف كتابها - 
يف العن�ف - )ان عامل التفتت الداخيل 
ال�ذي يواك�ب انتص�ار العن�ف ع�ىل 
الس�لطة، يكون واضحاً بشكل خاص 
ح�ني يتم اس�تخدام االرهاب من اجل 
الحفاظ عىل الهيمنة، واالرهاب مالزم 

للعنف، بعد ان دمرت السلطة االوىل.
وهك�ذا يك�ون العنف الالح�ق بعد أن 
دم�رت الس�لطة القائم�ة ق�د قاطع 
دعوات�ه ومرجعياته، كخطابات بغية 
التمهي�د للهيمن�ة، فيصب�ح عند ذاك 
رضورة إع�ادة دورة انت�اج الهيمن�ة 
وتكريس�ها ع�رب أش�كالها الحقيقية 
والرمزية.فالعن�ف يف الصور القديمة 
التي ظهرت س�ابقا عىل مواقع إعالم 

عصاب�ات داعش يف إع�دام الكثر من 
 - -نين�وى  محافظ�ة  يف  العراقي�ني 
وغرها ترص عىل ممارس�ته دائما يف 
إحداث األثر العنفي االس�تباقي - عند 
الرائ�ي او املتلقي-.فص�ور عصابات 
داع�ش العنفية كم�ا كنا نش�اهدها 
قبل س�نوات وعىل نطاق واسع كانت 
تفرض حضورها، فقد اوغلت يف غرز 
فاعلية العن�ف املتوحش بقوة الصور 
الت�ي تطوقن�ا، اذ كانت تض�ع الرائي 
قبال�ة تهديد محتمل الوق�وع، واكثر 
م�ا أعتق�ده أن الذاك�رة العراقية ما 
زال�ت طافحة م�ن مخلفاتها.ومثلما 
تفوقت )عصابات داعش( باألمس يف 
انتاج وممارسة أبشع مشاهد العنف 
يف التاريخ، تظه�ر اليوم معانقة وباء 
لي�ؤدي  توظيف�ه  محاول�ة  كورون�ا 

مشهداً من الهلع والعنف املزدوج.

أمريكا وهسترييا »أنتيفا«
           نيكوالس كريستوف 

كيف يمكن تفسر األزمة التي شهدتها مؤخرا بلدة »كوكيل« الساحلية 
النائية بوالية أوريغون؟ كوكيل منطقة هادئة تش�تهر بقطع األشجار 
وتجارة الخشب، ويبلغ عدد سكانها 3800 نسمة، جميعهم تقريبا من 
البي�ض. بلدة تبعد بكيلومرات وكيلومرات عن أقرب مدينة. فعاصمة 
الوالي�ة، بورتالند، تبعد عنها بحوايل 400 كيلومر إىل الش�مال، وس�ان 

فرانسيسكو بحوايل 800 كيلومر إىل الجنوب.
ولك�ن قن�اة »فوك�س ني�وز« أصابها م�ا يش�به الهوس باملش�اغبني 
والناهبني، والرئيس دونالد ترامب يحّذر من الحركة املناوئة للفاش�ية 
املعروف�ة ب�»أنتيف�ا«. ففي وقت س�ابق من هذا الش�هر وبينما كانت 
مجموعة صغرة من السكان املحليني تخّطط لتنظيم مظاهرة سلمية 
مؤّيدة لحركة »أرواح الس�ود مهمة« يف كوكيل، انترشت شائعات تفيد 
بأن ثالث حافالت عىل متنها نش�طاء »أنتيفا« تتجه نحو كوكيل لتعيث 

يف البلدة فسادا.
ونتيجة لذلك، ارتدى »الش�ريف« ونوابه س�رات واقية من الرصاص، 
وح�رّضوا مدرع�ات عس�كرية، واتخ�ذوا مواقعهم من أج�ل التصدي 
للغزو. كما احتش�د 200 من الس�كان املحلي�ني تقريبا، بعضهم يحمل 
بن�ادق وآخرون األعالم، من أج�ل حماية بلدتهم )م�ا غطى عىل العدد 
القليل من األش�خاص الذين كانوا جاؤوا من أج�ل رفع الفتات »أرواح 

السود مهمة«(.
وقال رجل، يدعى تيموثي روبينيت، لصحيفة »ذا وورلد« املحلية »أشعر 

بأني يف وضع دفاعي وأرغب يف حماية بلدتي«.
ويف األثن�اء، حّذر »ش�ريف« من مقاطعة مج�اورة، يدعى جون وارد، 
املواطنني يف منش�ور عام عىل فيس�بوك من شائعات تفيد بأن املُعادين 

للفاشية يمكن أن يأتوا إىل منطقته أيضا ويعيثوا فيها فسادا.
وقال: »لقد بلغني أنهم يريدون القتال«. وأضاف أنه ال مشكلة لديه مع 
املحتجني السلميني – وكانت مظاهرة لحركة »أرواح السود مهمة« قد 
ُنظمت بشكل سلمي يف بلدة بروكينغز – ولكنه لفت إىل أن املواطنني قد 

يرغبون يف مساعدة الرشطة عىل التصدي لهجوم »أنتيفا«.
وق�ال: »بدون أن نطل�ب ذلك، أنا عىل يقني أن لدينا الكثر من الش�بان 

املحليني املسلحني الذين سيحمون مواطنينا«.
وطبع�ا، لم يأت أي فوضويني مش�اغبني، وانته�ت معركة كوكيل من 

دون أن تبدأ.
ولك�ن هس�تريا مماثلة ح�ول غزو »أنتيف�ا« اندلعت ع�رب البالد. فقد 
س�ألُت من يتابعونني عىل فيس�بوك كيف يمكن أن ينخ�دع مواطنون 
نزه�اء ويس�قطوا ضحايا ملثل هذا الخ�وف، فُذهلت للع�دد الكبر من 

القصص املماثلة يف بلداتهم – ما يخلق أوضاعا خطرة أحيانا.
ففي »فوركس«، بوالية واش�نطن، التي يشّكل البيض معظم سكانها، 
اعُتق�د أن أرسًة متع�ددَة األع�راق من بلدة س�بوكني كان�ت مخيمة يف 
املنطق�ة جزٌء من مظاه�رة مزعوم�ة ل�»أنتيفا«، مثلم�ا رّوجت لذلك 
بعض الش�ائعات. وأفادت صحيفة »ذا بينينس�وال داييل نيوز« املحلية 
بأن الس�كان املحلي�ني واجهوا األرسة برشاس�ة – وكانت تتألف من أم 
وأب وابن�ة يف السادس�ة ع�رشة وجدة – واتهم�وا ال�زوار باالنتماء إىل 

»أنتيفا«.
تعقب�ت مركبَة األرسة أربُع س�يارات من فرق الحماي�ة الذاتية، وكان 
بعض أعضائها مس�لحني، وأُس�قطت أش�جار عىل الطريق ملنع الزوار 
من مغادرة املوقع الذين يخيمون فيه )أربعة طالب يف املدرسة الثانوية 
أنقذوه�م ع�رب قطع الحطب بواس�طة منش�ار آيل، ث�م أوصلهم نواب 

الشريف إىل منطقة آمنة(.
إن كل هذا جنوني! فأن تخيف مجموعة من املس�لحني املخّيمني بسبب 
ل�ون برشته�م عىل م�ا يب�دو – ويعتقدون أنه�م أبط�ال يدافعون عن 
منطقته�م -- م�ؤرٌش ألي حد أصب�ح الخطاب الع�ام خادعا ومضلال، 

ومل�دى انفصال�ه ع�ن الواق�ع.
كم�ا أن كل هذه البش�اعة ق�د تكون أيض�ا نافذة تفيد يف اس�ترشاف 
االضطراب�ات التي قد تحدث هذا الش�تاء يف حال ُهزم ترامب واّدعى أن 
االنتخاب�ات رُسق�ت منه من قب�ل املهاجرين الذين صّوتوا بش�كل غر 

قانوني.
والواق�ع أنه س�بق يل أحيانا أن ش�اهدُت هس�تريا جماعي�ة يف بلدان 
أخ�رى. ففي إندونيس�يا الريفية، كتبت مرة ع�ن جماعة كانت تقطع 
رؤوس أش�خاص تعتقد أنهم س�حرة، ثم تحمل رؤوس�هم عىل أس�نة 
الرماح. ولكني لم أتخيل أبدا أن الواليات املتحدة يمكن أن تغرق يف مثل 

هذا الهذيان والهيجان.
»أنتيفا«، هي تصغر لكلمتي أنتي-فاشيس�ت»أي«املعادية للفاشية»، 
وه�ذه الحركة لم تقتل أي أحد ويبدو أن لديها حضورا هامش�يا فقط 
يف احتجاجات» حياة السود مهمة«، إذ ال أحد ممن أُوقفوا وُوّجهت لهم 
تهم فدرالي�ة خطرة عىل خلفية االضطرابات األخ�رة كانت له عالقة 

ب�»أنتيفا«.
ومع ذلك، فإن لدى الحركة وضعا أس�طوريا يف بعض خطابات الجناح 
اليمين�ي، وترام�ب و«فوكس نيوز»ل�م يؤلوا جه�دا يف تضخيم التهديد 
)صحيفة »ذا س�ياتل تايمز« وج�دت أن»فوكس ني�وز« زيفت الصور 

وتالعبت بها من أجل تضخيم االضطرابات يف مدينة سياتل(.
كما حاول متطرفون التالعب بمخاوف الجمهور. فقد جاء يف حس�اب 
ع�ىل توير تديره مجموع�ة تنتمي إىل»أنتيفا« عىل م�ا يفرض، يف 31 
مايو:»الليلة هي موعدنا... ننتقل إىل املناطق السكنية... بأغطية الرأس 
البيضاء... ونأخذ ما لنا«. ولكن توير أعلن الحقا أن الحساب يديره يف 

الحقيقة عنرصيون بيض يّدعون أنهم من»أنتيفا«.
هذه املخاوف بش�أن»أنتيفا«، تتقاطع فيها العنرصية مع الهستريا، 
يف بلد لديه من األس�لحة أكثر مما لديه من السكان. وهي تظهر عندما 
ينتهز رئيس يكذب كل فرصة لعدم معالجة انقساماتنا الوطنية وإنما 
لتأجيجه�ا، يف زمن بات فيه الناس يعيش�ون يف بيئ�ة إخبارية ال توّفر 
فرص�ة للتذك�ر بالواقع وتصحيح التص�ورات الخاطئ�ة، وإنما ُتلهب 

األحكام املسبقة وتغذّي املخاوف.

»كورونا« وشعبية األملان اخلرض

الفكر الذي يبقى

           رايموند كوليت 

يكافح ح�زب الخرض للحفاط عىل ما اكتس�به 
م�ن دعم بع�د أن قل�ب »كوفيد-19« السياس�ة 
األملانية رأساً عىل عقب. فقد كان الحزب يتصدر 
اس�تطالعات الرأي العام امل�ايض، لكن صعوده 
الديمقراط�ي  »االتح�اد  صع�ود  ع�ودة  واج�ه 
املسيحي« بدعم من معالجة املستشارة األملانية 
إنجي�ال م�ركل للجائح�ة بحكمة. وم�ن املقرر 
إجراء انتخابات عامة الع�ام املقبل، لكن التأييد 
ال�ذي يتمتع به الخ�رض تراجع إىل أقل من %20، 
أي تقريبا نصف ما يتمتع به التكتل الذي يقوده 
»االتحاد الديمقراطي املسيحي« بزعامة مركل. 
وروب�رت هابي�ك، رئيس الخ�رض بالرشاكة مع 
أنالينا بايربوك، أصبح يحتل املرتبة الس�ابعة يف 
الش�عبية بني السياس�يني بع�د أن كان أكثرهم 

شعبية ذات يوم.
وهذه رضبة مل�ن كانوا يأملون أن حقبة ما بعد 
مركل قد تش�هد تغراً عميق�ًا قد يضع أملانيا يف 

واجهة مس�عى االتحاد األوروب�ي للتخلص من 
االنبعاث�ات املس�ببة لالحتباس الح�راري. وبدال 
م�ن هذا، يرجح أن تس�تهدف الحكوم�ة التالية 
تغراً تدريجياً. لكن سيظل الخرض، عىل األرجح، 
هم الح�زب الوحي�د القادر عىل إعط�اء االتحاد 
الديمقراط�ي املس�يحي األغلبية بع�د انتخابات 
الع�ام املقبل. لك�ن أيضاً يحتم�ل أال يتوافر لدى 
الخ�رض ما يكفي م�ن رأس املال الس�يايس كي 
يضع�وا قائمة األولوي�ات، ألن ال أحد من خلفاء 
م�ركل املحتملني يدع�م السياس�ات الخرضاء 
بشكل خاص.وهذا تراجع عما كان عليه الوضع 
يف وقت س�ابق هذا الع�ام، ح�ني كان املهتمون 
بالش�أن األملاني يتكهنون باحتمال أن تتمخض 
انتخاب�ات العام املقبل عن أول مستش�ار أملاني 
أخرض أو حني اجتمع الرئيس الفرنيس إيمانويل 
ماكرون مع هابيك وبايربوك ملدة ثالث ساعات يف 
مؤتم�ر ميونيخ لألمن يف فرباير. ويف يناير، ظهر 
هابي�ك يف املنت�دى االقتصادي العامل�ي بدافوس 
ألول مرة.وق�د خ�رج الخرض من رح�م الحركة 

املناهضة لالنتش�ار النووي ومن هامش الجناح 
اليس�اري يف ثمانينيات القرن املايض ثم شاركوا 
ثمانية أعوام يف الحكم مع »الحزب الديمقراطي 
االش�راكي« قبل أن تصعد مركل للس�لطة عام 
2005. ولم ي�وار الخرض طموحهم يف العودة إىل 
الس�لطة. وظل الح�زب يتحرك باس�تمرار نحو 
الوس�ط. وقد رس�خ أقدام�ه كقوة أساس�ية يف 
السياس�ة األملانية. وحتى بعد تراجع شعبيته يف 
اآلونة األخ�رة، مازال يمثل ثان�ي أكثر األحزاب 
ش�عبية يف البالد. وس�تتوقف ق�درة الخرض عىل 
الع�ودة إىل وض�ع يمكنه�م م�ن تح�دي صعود 
»االتحاد الديمقراطي املس�يحي« قبل انتخابات 
العام املقبل عىل االقتصاد واملناخ وأيضاً فروس 
كورونا.إن حدوث جفاف شديد أو أزمة مناخية 
دولي�ة قد يعزز م�ا يتمتعون به م�ن تأييد فيما 
يتجاوز الش�باب والنخ�ب الحرضية. و»االتحاد 
الديمقراط�ي املس�يحي« س�يصبح كيان�اً غر 
معل�وم ال�وزن يخ�وض أول انتخابات�ه دون أن 

تكون مركل مرشحة ملنصب املستشار.

كما أن ط�ول أمد الركود قد يمثل تحدياً للخرض 
الذي�ن مازال ُينظر إليه�م باعتبارهم غر خرباء 
يف االقتص�اد. وطرح�ت جائح�ة كورونا طائفة 
جدي�دة تماماً من التحدي�ات أمام الخرض. ففي 
البداي�ة أيدوا اإلغالق ث�م انتقدوا عدم املس�اواة 
االجتماعية يف اإلجراءات، وأكدوا أن عالم ما بعد 
كورون�ا يتع�ني أن يكون أكثر مس�اواة وحرصاً 
عىل س�المة البيئة.لك�ن ال مفر فيم�ا يبدو من 
أن يصب�ح الخرض رشيكا يف ائتالف مع »االتحاد 
الديمقراطي املس�يحي« لحقبة م�ا بعد مركل. 
ومن األس�باب القوية له�ذا أن الرشيك الحايل يف 
االئت�الف الحاك�م، وه�و »الح�زب الديمقراطي 
االش�راكي«، ع�ازم ع�ىل الجل�وس يف صف�وف 
املعارض�ة ح�ني تنته�ي ف�رة الوالي�ة الحالية. 
وه�ذا وحده يعني أن الخرض م�ازال لديه ورقة 
تفاوض مهمة. ويرى أوس�كار نيدرماير، أستاذ 
العلوم السياس�ية يف الجامعة الحرة يف برلني، أن 
الخ�رض »لديهم ورقة تف�اوض مهمة ألنه قد ال 

يكون هناك خيار آخر لالئتالف معه«.

           زهير الجبوري 

تحيلنا قراءة العقول اىل سؤال وجودي مفاده اىل 
أي م�دى يمكن توصيل حالة التأثر الكبرة لدى 
اآلخر املناه�ض لفكر معني، ربم�ا ألن العوامل 
املحيطية هي املس�اعدة يف ه�ذا الجانب، وأعني 
هن�ا البيئ�ة واألرضي�ة املس�اعدة ع�ىل العقول 
الن�رة يف مجتمعنا الرشقي، وألننا نمّر يف ذكرى 
استشهاد الصدر الثاني )قدس رّسه(، فإن جّل 
م�ا أود الوصول إليه ه�و أن الفكر الذي يبنى يف 
ج�ذور متينة، م�ن الصعب محوه او تالش�يه، 
بخاصة اذا كان يحمل صفة تقديسية، والشهيد 
الصدر هو ابن بيئة دينية رصينة شكلت خطاباً 
مؤث�رًا تغلغ�ل يف تفاصيل املجتم�ع، وألننا أبناء 
مجتم�ع محاف�ظ، فإن أه�م مي�زة نتمتع بها 

هي تمتعنا بممارس�ات وطقوس دينية تحافظ 
عىل وجودنا وكينونتنا، وألرسة الش�هيد الصدر 
ال�دور الكبر يف جع�ل هذه الطق�وس لها األثر 
يف توعي�ة الناس م�ن خالل الدروس االنس�انية 
املنتظمة واملَُع�دة إعدادا تراتبيا س�ليما مفاده 
كيفية التعامل م�ع العلوم الدينية واالنس�انية 
والعل�وم األخ�رى بطريقة تحاف�ظ عىل جميع 

القيم والشعائر ملجتمعنا..
وللشهيد الصدر الثاني )قدس رّسه( األثر الكبر 
والواضح يف تنوير األجيال التي عاشت معه التي 
طبق�ت ما جاء ب�ه من بعده، فه�و ينطلق من 
قراءة الدين قراءة اجتماعية وفلسفية ونفسية 
معارصة، وهذا ما أقلق الس�لطات الفاش�ية يف 
إيقاف ما يصبو اليه من مرشوع تنويري مؤثر، 
يف مرحل�ة كان فيه�ا املجتم�ع العراق�ي مغرقا 

يف الح�روب وآثاره�ا وهيمنة الس�لطة الواحدة 
ووجود الرقيب لهذه الس�لطة، غر أن املرشوع 
الفك�ري الذي له أصل العدالة اس�تمر وبش�كل 
واض�ح، ألن املوضوع يف حقيقت�ه يمثل عقيدة، 
والعقيدة تمثل االنتماء الكبر ألية فئة دينية او 
فكرية معينة.. املهمة األساس�ية لدى الش�هيد 
الص�در التي تصدى لها بع�د وفاة املرجع األعىل 
السبزواري يف العام 1993، تمثلت يف ))الحفاظ 
ع�ىل الح�وزة العلمية يف النج�ف األرشف، فقام 
بخطوات عديدة، أهمها ارسال املبلغني اىل أنحاء 
الع�راق كاف�ة لتلبية حاجات املجتم�ع(( � كما 
تق�ول املص�ادر � ، وهي مهمة حساس�ة جدا، 
ألمر يتعلق يف املرحلة التي كان يعيش�ها البلد يف 
حياة الحرب والحصار، لذلك استطاع ان يطرح 
خطاب�ه الفكري ع�رب عقلية تنظيمي�ة غاية يف 

الحكمة، ليشكل وحده س�لطة مضادة، وليس 
ألنه درس الفقه او أنه من أبناء الحوزة العلمية 
الرشيفة فحس�ب، إنما لقدرته عىل التعايش يف 
ظل أوضاع حرجة وحساس�ة وتقديم رس�الته 
التي هي رس�الة إنسانية كبرة، واليشء امللفت 
للنظ�ر حني نتمع�ن يف حياته )رحم�ه الله( أنه 
كان يدرك إدراكا كبرا مدى خطورة الواقع الذي 

يعيشه او باألحرى أنه أحد مشاريع الشهادة..
ككل، ح�ني تم�ر علين�ا ه�ذه الذك�رى املؤملة، 
نلم�س يف الوقت ذاته أنه رجل بقي بيننا يف أثره 
العلم�ي والس�ري الرشيف من خ�الل ما قدمه 
م�ن علم مت�وارث واتباع من الرجال والش�باب 
الذين يحيون اسمه ويتداولون علمه ووصاياه، 
فالفك�ر يبقى اذا كان فكرا إنس�انيا وفلس�فيا 

مؤثراً.



www.almustakbalpaper.net اعداد: ايهاب فاضل استراحة6

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحمل،س�وف تحص�ل اليوم عىل 
الكث�ر م�ن االهتم�ام يف العمل، كم�ا أن روح 
الفري�ق ملحوظ�ة. اعمل يف فري�ق كلما أمكن 
ذل�ك، ألن هذا يجعلك تش�عر براحتك. قم بعمل 

يشء غر عادي اليوم مع أصدقائك. 

عزيزي برج الثور،هناك م�ا يعوقك عن التقدم 
يف اتج�اه أهداف�ك، ف�ا تي�أس أو تتوقع تلقي 
الكثر من املواساة من أي شخص. احشد قوتك 
واس�تمر يف تتبع أحامك – حت�ى وإن كان البد 

من تغيرها بعض اليشء. 

عزيزي برج الجوزاء،اس�تجمع ش�جاعتك من 
أجل تحقيق املرشوعات املُعد لها منذ مدة ودافع 
ع�ن أف�كارك بالتأكيد الذاتي حت�ى تتغلب عىل 
املتشككني. سوف يتجاوب من حولك بإيجابية 
مع حماسك وس�وف يحاولون تشجيعك أكثر. 

هذا صحيح أيًضا بالنسبة لحياتك العاطفية. 

عزيزي برج الرسطان،اليوم يمكنك تحفيز من 
هم حولك، ولكن ال تهم�ل احتياجاتك الخاصة 
ألن أهداف�ك اآلن أصبحت أوض�ح عن ذي قبل. 
أس�لوبك النش�ط معدي ملن هم حولك ويلحظه 

اآلخرون. 

عزي�زي برج األس�د،اليوم، مهاراتك التنظيمية 
واالجتماعي�ة قوية عىل غر الع�ادة، فيجب أن 
تستغل ذلك للسيطرة عىل األمور. سوف تنجح 
يف العمل وخارجه، وحتى يف حياتك الشخصية، 
س�وف ينتج عن نظرتك الدافئ�ة لألمور الكثر 

من الفوائد. 

عزيزي ب�رج العذراء،يمكنك اليوم تبني موقًفا 
مؤيًدا لتقوية الروابط األرسية، وس�وف تتقبل 
عائلتك ذلك بس�عادة وس�وف تدعمك بشدة يف 
خططك. هذا التعزيز يف العاقات سوف يستمر 

أيًضا يف حياتك العاطفية.

عزي�زي ب�رج امليزان،تعيش فرتة ت�وازن بدني 
وذهني متناغم وال ظهور ألي عائق خارجي يف 
األف�ق أيًضا، بل عىل النقي�ض، غالبية محيطك 
ودي معك وخدوم وحياتك تس�ر بأفضل حال. 
لكون�ك تتمتع بالحيوية أكثر، فبإمكانك القيام 

بكل ما ترغب فعله. 

عزيزي ب�رج العقرب،س�وف تقابلك التحديات 
بصورة متكررة بشكل غر عادي اليوم، مسببة 
ل�ك الكثر م�ن الضغوط. ربما يج�ب أن تبتعد 
عن الطريق أحياًنا بدالً من تحمل مسئولية كل 

يشء.

عزيزي برج الق�وس،يف الوقت الحايل، األمور ال 
تسر كما تشتهيه األنفس، فأنت ترهق نفسك 
بأعب�اء وأعمال كثرة محاوالً درء س�وء الحظ 

لديك، مما يؤثر عىل صحتك تأثرًا قوًيا.

عزيزي ب�رج الج�دي،إن العراقيل الت�ي تنبأت 
بقدومه�ا من�ذ ف�رتة طويل�ة تظه�ر تدريجًيا 
وتتح�ول إىل واقع، وب�ات تفاديها مس�تحياً. 
واج�ه تلك التحدي�ات يف أرسع وقت، حتى وإن 

كانت املهمة صعبة. 

عزيزي برج الدلو،أنت مفعم بالطاقة والتفاؤل، 
وال عج�ب أن كل يشء تواجه�ه ينجح برسعة 
وبكف�اءة ويثمر نتيجة جي�دة. إعجاب كل من 

حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك.

عزيزي برج الحوت،بس�بب الظ�روف املتغرة، 
يب�دو أن هدفك خارج الس�يطرة م�ن جديد. ال 
يج�ب أن ينتابك اليأس واإلحب�اط؛ ابدأ بإعادة 
التفك�ر يف املوق�ف بتمع�ن. ق�د يك�ون مجرد 
انطباع ويمكن جعل الخسارة يف أضيق الحدود 

باتخاذ اإلجراءات املناسبة.

العذراء

احلوت

هل يصل الفريوس للفضاء اخلارجي؟
قبل االنط�اق يف رحلتهما إىل الفضاء 
الخارج�ي، أكم�ل رائدا فض�اء وكالة 
ناسا للفضاء بوب بهنكن ودوغ هريل 

فرتات طويلة م�ن الحجر الصحي 
للتأك�د من ع�دم حملهما فروس 
كورون�ا ونقله معهم�ا إىل محطة 
م�ا  وبحس�ب  الدولي�ة.  الفض�اء 
نرشه موقع »Futurism«، فإنه ال 
يوجد ما يؤك�د أن فروس كورونا 
لم يلحق برحل�ة املهمة الفضائية 
أو يؤك�د وج�وده عىل س�طح أي 
معدة أو معدات أو أدوات عىل ظهر 

املركب�ة الفضائي�ة، وحت�ى إذا حدث 
وانتقل كورون�ا إىل املحطة الفضائية 
الدولي�ة فلن تك�ون امل�رة األوىل التي 

ينق�ل فيها رواد الفض�اء الجراثيم إىل 
الفضاء.

ولكن يمكن أن يك�ون إصابة أي رائد 
فض�اء أثن�اء املهم�ة أم�رًا خطرًا 
للغاية، ألن املساعدة الطبية يمكن 
أن تكون عىل بعد س�اعات أو أيام 

أو حتى أسابيع.
أول نزلة برد يف الفضاء

ويع�د رائ�د فض�اء وايل ش�را من 
أقدم األمثلة ع�ىل اإلصابة باملرض 
يف الفضاء. أصيب ش�را بنزلة برد 
ش�ديدة أثناء مهمة أبولو 7 يف عام 

 History 1968. ووفًق�ا ملا نقلته قناة
عن زميل ش�را رائد الفضاء والطيار 
والرت كانينغهام، تعليقا عىل كواليس 
الوعك�ة الصحية، قول�ه: »رسعان ما 
تح�ول مركبتن�ا الفضائي�ة الصغرة 
املريحة لتصبح وكأنها حاوية مناديل 

ورقية مستعملة«.
كم�ا أض�اف كانينغه�ام قائ�ًا: إنه 
»يف حالة انع�دام الجاذبي�ة، ال يمكن 
ترصيف املخاط ببس�اطة من املمرات 
األنفية. وبالتايل يزداد األمر سوًءا عن 

محاولة تنظيف األنف وتسليكها«.

أنظف هواء عىل وجه األرض
ح�دد باحث�ون منطق�ة يف املحي�ط 
الق�ارة  س�احل  قبال�ة  الجنوب�ي 
القطبي�ة الجنوبية، عىل أنها البقعة 
الت�ي تتميز بامتاكه�ا أنظف هواء 
ع�ىل وجه األرض.وس�عى فريق من 
علماء املناخ يف جامعة »كولورادو«، 
وص�ول  م�دى  ملعرف�ة  االمركي�ة 
الجس�يمات التي تنتجه�ا الصناعة 

والنش�اط الب�رشي. ولم تظهر 
أي  البحث�ي  الفري�ق  عين�ات 
هب�اء جوي أو جزيئ�ات أخرى 
مرتبط�ة بالتل�وث الب�رشي أو 
أي نشاط آخر بحسب صحيفة 

»دييل ميل« الربيطانية
ل��  الس�ابق  املوق�ع  وُح�دد 
»أنظ�ف ه�واء« يف العال�م من 
قب�ل الباحث�ني يف ع�ام 2019، 

كيب غريم يف تس�مانيا، بالقرب من 
الحافة الشمالية للمحيط الجنوبي.

يعلن مزارعو املاشية يف املنطقة عن 
جودة لحوم البقر الخاصة بهم عىل 
أس�اس نقاء اله�واء ومياه األمطار 
لتغذي�ة  تنتجه�ا  الت�ي  النظيف�ة، 
األعش�اب املحلية التي تتغذى عليها 

األبقار.

منصة زوم استفادت كثريًا من التباعد االجتامعي
كشفت منصة زوم عن نتائج مالية تعكس 
االقب�ال الكب�ر ع�ىل برمجي�ة مؤتم�رات 
الفيدي�و هذه خ�ال مرحلة الع�زل للجم 
وباء كوفيد-19.فمن كانون الثاني/يناير 
إىل آذار/مارس حققت الرشكة ومقرها يف 
كاليفورنيا زيادة يف اإليرادات نسبتها 169 
% لتص�ل إىل 328 ملي�ون دوالر وحقق�ت 
أرباحا قدرها 27 مليونا.وفرضت إجراءات 
إط�ار  يف  املتخ�ذة  االجتماع�ي  التباع�د 
مكافحة جائح�ة كوفيد-19 تحوال جذريا 

يف التواص�ل ب�ني األش�خاص الذي�ن لج�أوا 
بش�كل كثي�ف إىل تقني�ات عق�د املؤتمرات 
ع�رب الفيديو.وقال إريك يوان مؤس�س زوم 
ورئيس�ها يف بيان ح�ول نتائ�ج الرشكة إن 

ازم�ة ف�روس كورون�ا املس�تجد »أدت إىل 
طلب أك�رب ع�ىل التواصل والتعاون بش�كل 
مرئ�ي بمش�اركة أش�خاص عدة«.وأضاف 
»االستخدامات املختلفة زادت بشكل رسيع 
م�ع إدراج زوم يف عم�ل األف�راد وتعليمه�م 

وحياته�م الشخصية«.وس�مح التطبي�ق 
بلق�اءات عائلي�ة عرب االنرتن�ت وحصص 
دراسية وجلسات يوغا واجتماعات مهنية 
أيضا.وب�ات ظه�ور صور املش�اركني عىل 
شكل »فسيفساء« عىل الشاشة رمزا للعزل 
املن�زيل وق�د استنس�خته رشكات تواصل 
عماقة أخرى مثل »فيس�بوك« و«غوغل« 
ومايكروسوفت«.ويف نهاية الربع األول من 
السنة بلغ عدد زبائن زوم يف مقابل اشرتاك 
مدف�وع 265400 من بينهم رشكات تضم 
م�ا ال يقل ع�ن ع�رشة موظف�ني أي زيادة 
بنسبة 354 % مقارنة بالعام املايض عىل ما 
أفادت الرشكة ومقرها يف س�ان خوس�يه يف 

سيليكون فايل.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2 حبة كبرة كوسة

ملح
كمون

ثوم بودرة
زيت للقيل

شبت مفروم للتزيني
خطوات التحضر:

تغسل الكوسة جيداً، ثم تقطع حلقات متوسطة السمك دون تقشر.
تتبل الكوسة بامللح والكمون وبودرة الثوم، وترتك ملدة 15 دقيقة.

يوضع الزيت يف مقاة عىل النار حتى يسخن.
تقىل رشائح الكوسة يف الزيت، وتقلب عىل الجانبني حتى تحمر وتنضج.

ترفع عىل ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.
توضع يف الطبق، وتزين بالشبت املفروم.

تقدم مع صوص الزبادي بالشبت.

رشائح الكوسة املتبلة املقلية

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن العلم هو رأس املال الحقيقي 
لإلنس�ان وال�ذي م�ن خال�ه يس�تطيع 

تحقيق طموحاته وأهدافه.
الضم�ر  إىل  العال�م  اإلنس�ان  يحت�اج 
واألخاق حت�ى يس�تطيع توظيف علمه 

بشكل نافع يجلب الخر للبرشية.
العل�م ه�و خ�ر أني�س لإلنس�ان حيث 
يس�تطيع م�ن خال�ه توظي�ف عقل�ه 
وتطوي�ر قدرات�ه واإلرتقاء بأف�كاره إىل 

مستوى هام من النضوج.
ه�ل تعل�م إن الله س�بحانة وتع�اىل أمر 
نبي�ه محمد بالتنقي�ب الدائم ع�ن العلم 

واإلستزاده منه قبل أي يشء أخر.
ق�ال األمام عىل ب�ن أبي طال�ب إن اليتم 
العل�م  فق�دان  نتيج�ة  ه�و  الحقيق�ي 

واألخاق وليس فقدان األب أو األم.
ُذكر عىل لس�ان اإلمام أحمد بن حنبل إن 
الف�رد دائًما يف احتي�اج إىل العلم بعدد ما 

يخرج منه من أنفاس.
العلم هو أغىل يشء يف حياة اإلنسان وهو 
مث�ل الكنز ال�ذي ال يضيع من�ه بل يظل 
محف�وًرا يف عقل�ه وال يفق�ده اإلنس�ان 

مهما تقدم بالعمر.
هل تعلم إن ثاني أكسيد الكربون يتواجد 
يف الهواء بش�كل أكرب مما كان عليه قبل 

800 سنة مضوا.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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االحتاد األردين حيمل العراق مسؤولية عدم 
الرتشح الستضافة كأس آسيا 2027

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�دت األمني العام التح�اد الكرة األردني، 
س�مر نصار، أن مل�ف »األردن – العراق« 
غ�اب ع�ن الرتش�ح الس�تضافة نهائيات 
كأس آسيا 2027، بسبب اعتذار العراق عن 
االستضافة املشرتكة.وقالت سمر نصار يف 
ردها عىل استفسارات للصافة األردنية، أن 
نية الرتشح الستضافة البطولة اآلسيوية، 
كان�ت مرهون�ة بالعراق، لك�ن اعتذارهم 
وانتهاء مدة تقديم العروض األولية، غّيب 
امللف املش�رتك ب�ني الدولتني الش�قيقتني 
يف ع�روض االس�تضافة«.وأعلن االتح�اد 

اآلس�يوي لكرة الق�دم، األربعاء، أن اتح�ادات الهند 
وإيران وقطر والس�عودية واوزبكستان، أعربت عن 
اهتمامها باس�تضافة نهائيات كأس آس�يا 2027، 
عىل ان يكش�ف ع�ن هوية الدولة املضيف�ة يف العام 

2021، علم�ا أن الصني تس�تضيف النس�خة املقبلة 
يف الع�ام 2023.وكان االتح�اد اآلس�يوي قرر مطلع 
نيس�ان املايض تمدي�د مهلة املوع�د النهائي للتقدم 
بالع�روض األولي�ة، بع�د أن كان املوع�د النهائي يف 
31 آذار امل�ايض، وذل�ك ع�ىل خلفي�ة تفيش فريوس 

كورون�ا املس�تجد، ال�ذي أح�دث ف�وىض 
عارمة يف روزنامة األحداث الرياضية حول 
العالم.ورغ�م إحرازه�ا لقب كأس آس�يا 

ثالث م�رات يف األع�وام 1984 و1988 
الس�عودية  تس�تضف  ل�م  و1996، 
النهائي�ات يف تاريخه�ا، ع�ىل غرار 

الهند وأوزبكستان، أما قطر، فقد 
اس�تضافت النهائي�ات مرت�ني يف 
العام�ني 1988 و2011، مح�رزة 

اللقب يف النسخة املاضية باالمارات.
وتع�د إي�ران الدول�ة الوحي�دة 

اللق�ب  أح�رزت  الت�ي 
مرت�ني ع�ىل أرضها 

العام�ني 1968 و1976،  يف 
علما بأنه�ا حققت ثالثية 
متتالية بتتويجها ايضا يف 

تايالند عام 1972.

عقد كوتينيو يمهد طريق 
برشلونة نحو صالح وماين

زيدان يستبعد نجم ريال 
مدريد من مواجهة خيتايف

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن أن الطريق بات مفتوحا 
أمام برشلونة لخطف أحد نجوم ليفربول.

ووفًقا لصحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، فإنه انتهت اليوم 
صالحية البند الرسي يف عقد فيليب كوتينيو، نجم برشلونة 

املعار إىل بايرن ميونخ.
وكان ليفرب�ول اتفق مع برش�لونة عىل وض�ع بند يف عقد 
بيع كوتينيو يمنع البارس�ا من ضم أي العب آخر بالريدز 

حتى 30 يونيو/ حزيران 2020.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن�ه إذا ثبت اتصال برش�لونة بأي 
الع�ب من ليفربول قبل هذا املوعد، يدفع النادي الكتالوني 

89 مليون إسرتليني.
وأوضحت أن برش�لونة تخىل اآلن عن قيود عقد كوتينيو، 
ويمكن�ه التف�اوض بش�أن أي الع�ب ح�ايل يف صف�وف 

ليفربول.
يذكر أن محمد صالح وس�اديو ماني أكثر العبي ليفربول 

ارتباًطا يف التقارير الصحفية باالنتقال إىل الليجا.

كلوب: لست بحاجة للممر الرشيف.. والسيتي أصعب مباراة

دوري األبطال يؤجل حكم مانشسرت سيتي املصريي

              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث يورجن كل�وب مدرب ليفربول عن 
تحدي الدف�اع عن لقب الدوري اإلنجليزي 
املوس�م املقبل، وميزة تأجي�ل كأس األمم 
اإلفريقية، وذلك يف املؤتمر الصحفي الذي 
أجراه الي�وم األربعاء، والخاص بمواجهة 
مانشسرت سيتي غًدا عىل ملعب االتحاد يف 
قمة مباريات الجولة رقم 32 من الدوري 
ليفرب�ول  املمتاز.وضم�ن  اإلنجلي�زي 
التتوي�ج بلق�ب الربيمريلي�ج، األول من�ذ 
عام 1990، يوم الخمي�س املايض، بعدما 
فاز تشيليس عىل مانشسرت سيتي )أقرب 
مالحقي الريدز( بنتيجة )2-1(.واس�تهل 
كلوب املؤتمر الصحفي بالحديث عن عزم 

مانشسرت سيتي إقامة ممر رشيف لالعبي 
ليفربول قائاًل: »لس�ت متأكًدا ما إذا كنت 
حظي�ت به من قب�ل أم ال منذ زمن طويل 
يف أملاني�ا، هذا تقلي�د إنجلي�زي، وإيماءة 
لطيف�ة، لم أك�ن بحاجة إليه�ا لرغبتنا يف 
لعب ك�رة القدم وع�دم االحتف�ال، ولكن 
م�رة أخ�رى ه�ي إش�ارة لطيفة«.وعلق 
كلوب عىل املنافس�ة باملوسم املقبل قائاًل: 
»مانشسرت س�يتي وتش�يليس واليونايتد 
سيكونون أقوياء املوسم املقبل، جميعهم 
يف ش�كل جي�د وهذا واضح، كم�ا لن ينام 
كل من توتنهام وآرس�نال وكذلك ليس�رت، 
علين�ا خ�وض 38 مب�اراة، ومن س�يفوز 
بع�دد أكرب من املباريات س�يتوج باللقب، 
لن ندافع ع�ن اللقب بل س�نهاجم اللقب 

املقبل، نف�س املوقف«.وعن تدوين اس�م 
ليفربول يف سجالت التاريخ، قال األملاني: 

»ما حققناه هو أمر لكتب التاريخ، األمر 
صعب والسيتي فريق رائع.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إنجليزي، عن تطور جديد بش�أن 
قضية اس�تئناف مانشس�رت س�يتي، عىل قرار منعه من 

املشاركة أوروبًيا.

وكان »يويفا« قد حرم س�يتي من املش�اركة أوروبًيا ملدة 
عام�ني، باإلضاف�ة إىل غرام�ة قدره�ا 30 ملي�ون يورو، 

بسبب مخالفة قانون اللعب املايل النظيف.
لكن النادي اإلنجليزي قدم استئناًفا يف املحكمة الرياضية 
الدولية )كاس(.ووفًقا لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية، 

فإن�ه س�يتم إب�الغ مانشس�رت س�يتي بالق�رار النهائي 
للمحكمة، يوم 13 يوليو/ تموز الجاري.وأش�ارت إىل أن 
الق�رار، كان م�ن املفرتض أن ي�رى الن�ور يف 10 يوليو/

تم�وز، لكن االتح�اد األوروبي طلب تأجيل�ه، لتزامن هذا 
املوعد مع قرعة ربع ونصف نهائي دوري األبطال.

جوارديوال: كلوب مفيد لكرة القدم.. وسنواجه ريال مدريد بأي مكان
              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد بي�ب جوارديوال، م�درب مانشس�رت س�يتي، بغريمه 
يورج�ن كلوب مدرب ليفربول، قبل قمة الغد التي س�تجمع 
بني الفريقني عىل ملعب االتح�اد، ضمن الجولة رقم 32 من 
الدوري اإلنجليزي املمتاز. واستهل جوارديوال مؤتمرا صحفيا 
عقد اليوم بالحديث عن اقرتاب لريوي س�اني من الرحيل إىل 

بايرن ميونخ قائال: »األمر يبدو كذلك، ولكنه لم يحسم بعد، 
هناك بعض التفاصيل الصغرية ولكنه يبدو أنه يف طريقه إىل 
الن�ادي البافاري«. وتابع: »نتمنى له كل األفضل، ونش�كره 
عىل الس�نوات التي قضيناها مًعا، س�يملك فصال آخر يف ناد 
مذهل هو بايرن ميونخ، أراد الرحيل، وكل شخص له حياته 
الخاص�ة، وهو من قرر امليض، كن�ا نحب بقاءه، ولكنه رأى 

أن الرحيل أفضل له وسيكون سعيًدا هناك«.

مواجهة ليفربول  
وعل�ق عىل مب�اراة ليفرب�ول: »أمامنا الكثري م�ن املباريات، 
نرغب يف تقديم مس�توى جيد غًدا والخروج بنتيجة إيجابية 
أمام�ه وأم�ام س�اوثهامبتون للوص�ول بأفضل ص�ورة إىل 
مباراة آرسنال )نصف نهائي كأس االتحاد(، وأفضل طريقة 

لتحقيق ذلك هو اللعب بصورة جيدة يف الربيمريليج«.
وعن ش�عوره إزاء منع�ه من ارتداء الرشي�ط األصفر: »هذا 

الح�االت  كل  منعن�ي،  ومل�ن  للربيمريلي�ج  س�ؤال 
اإلنسانية يجب الدفاع عنها، وهذا الرشيط األصفر 
مخصص للسجناء يف سجونهم، وأن نطالب الناس 
بالتصويت، لم يس�مح يل بارتداء الرشيط األصفر، 
ولكني أحرضه معي يف كل مرة، ومع وجود حركة 

د  لس�و مهم�ة، ت�م تش�جيعنا بالفعل عىل ا
املساهمة يف تحسني املجتمع«.

والد جريزمان هياجم سيتني
              المستقبل العراقي/ متابعة

نج�م  جريزم�ان،  أنط�وان  وال�د  وج�ه 
برش�لونة، انتقادات لكيكي سيتني املدير 
الفن�ي للبارس�ا، عق�ب مب�اراة أتلتيك�و 
مدريد، أمس الثالثاء، يف الجولة ال�33 من 
الدوري اإلس�بانيوكان جريزمان بدياًل يف 
مباراة األمس، قب�ل أن يدفع به املدرب يف 
الدقيقة األخ�رية من الوقت األصيل للقاء.

ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن 
سيتني أجرب جريزمان عىل اإلحماء طوال 
الش�وط الثاني من املب�اراة، ثم دفع به يف 
الدقيقة األخرية.وقال سيتني بعد املباراة: 
»سأتحدث إىل جريزمان، لكنني لن أعتذر 
ل�ه عىل م�ا حدث«.وأعاد وال�د جريزمان 
نرش ما قاله س�يتني عىل حسابه بشبكة 
»إنس�تجرام«، وكتب علي�ه: »كي تتحدث 
يج�ب أن تمتل�ك مفاتيح الش�احنة. أنت 

وال�د  راكب«.ويش�ري  مج�رد 
فق�د  س�يتني  أن  إىل  جريزم�ان 

الس�يطرة عىل الفريق، كما قالت 
العدي�د م�ن التقاري�ر الصحفي�ة.

وق�ام والد جريزمان عق�ب ذلك بقليل 
بحذف ما كتب�ه عن مدرب البارس�ا.أما 
ش�قيق جريزمان فغرد أيًضا عىل واقعة 
مش�اركة أنط�وان يف الدقيق�ة األخ�رية: 

»دقيقتان.. أريد أن أبكي حقا«.

ساري: بيانيتش سيغادر 
يف قمة مستواه

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال ماوريس�يو س�اري مدرب يوفنتوس 
إن�ه يث�ق يف أن الع�ب الوس�ط مريالي�م 
بيانيت�ش لن يتش�تت ذهن�ه باالنتقال إىل 
برش�لونة بعد انتهاء املوس�م ويؤمن بأن 
الالعب البوس�ني س�يرتك بطل إيطاليا يف 

أفضل مستوياته.
وتراج�ع مس�توى بيانيتش هذا املوس�م 
وعانى يف التأقلم مع أسلوب ساري وتأكد 
انتقاله إىل برش�لونة يوم اإلثنني يف صفقة 

تبادلية مع الربازييل آرثر ميلو.
وقال س�اري عقب الفوز 3-1 عىل جنوى 
الثالثاء ليحافظ عىل صدارة دوري الدرجة 
األوىل بف�ارق أربع نقاط عن التس�يو »لم 
أتح�دث م�ع مريالي�م ه�ذه األي�ام لكننا 
تحدثن�ا خالل ف�رتة التوقف عن أس�باب 
انخف�اض مس�تواه«.وأضاف »يف الفرتة 
املتبقية أنا متأكد من أنه س�يلعب بشكل 

جي�د ج�دا. يب�دو متناغم�ا م�ع زمالئ�ه 
وطاق�م الفري�ق ل�ذا ال يوج�د أي تخوف 
لدي«.وانض�م بيانيتش، ال�ذي يلعب دور 
املايس�رتو أمام املدافعني، إىل يوفنتوس يف 
2016 م�ن روما وفاز بلقب الدوري يف كل 
موس�م تحت قيادة املدرب ماس�يميليانو 
اليجري.وح�ني توىل س�اري القي�ادة قال 
إنه يريد منح بيانيتش دورا أكرب وحدد له 
هدف�ا بتمرير 150 ك�رة يف املباراة ورحب 
الالع�ب بالتحدي لكن مس�تواه تراجع يف 
أول ثالث�ة أش�هر بالعام.وتس�بب ذلك يف 
إعط�اء س�اري تقييما منخفض�ا لالعب 
عىل نحو مفاجئ قبل استئناف املوسم يف 
يوني�و/ حزيران املايض.وق�ال املدرب »ال 
يمكن لالعب مثله تقبل أربعة أو خمس�ة 
تبديالت بس�بب مستواه وهو يتفق معي 
ويج�ب أن يقنع نفس�ه بأن�ه العب كبري 
وحت�ى العظم�اء يرتكبون أخط�اء ولكن 

ملرة أو مرتني ثم ينتفضون«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن زي�ن الدين زيدان، املدير الفني لري�ال مدريد، قائمة 
الفريق ملباراة خيتايف املقرر لها الخميس، يف الجولة ال�33 

من الدوري اإلسباني.
وش�هدت اختيارات زيدان اس�تبعاد إيدين هازارد وناتشو 
فرنانديز، بينما عاد للفريق كل من لوكاس فاسكيز ولوكا 

يوفيتش ولوكا مودريتش وفريالند ميندي.
وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالتايل:
حراسة املرمى: كورتوا – أريوال – ألتوبي.

الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – فاران – مارسيلو 
– ميندي.

الوس�ط: كروس – مودريتش – كاسيمريو – فالفريدي – 
خاميس – إيسكو.

الهجوم: بنزيما – بيل – فاسكيز – يوفيتش – أسينسيو – 
إبراهيم دياز – ماريانو – فينيسيوس – رودريجو.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري اإلسباني برصيد 
71، متفوًق�ا عىل برش�لونة صاحب املرك�ز الثاني بنقطة 

واحدة وحال فوزه غدا سيصبح الفارق 4 نقاط.

احلدود: الفرتة احلالية ليست مثالية إلطالق 
رابطة األندية العراقية

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب أم�ني رس نادي الحدود حازم تيموز 
ع�ن ارتياح�ه ودعم�ه ملب�ادرة وزي�ر 
الش�باب والرياض�ة عدن�ان درج�ال 
بتقديم منحة مادية لنادي القاس�م، 
والذي يعاني من أزمة مالية السيما 
يف  مش�ارك  الك�روي  فريق�ه  وأن 
الدوري املمتاز. وق�ال تيموز يف بيان 
رس�مي: »نتمن�ى م�ن وزارة الش�باب 
وجميع الجهات املعنية أن تسارع 
ال  الت�ي  األندي�ة  دع�م  يف 
وأندية  ملؤسسات  تنتمي 

محافظاتنا العزيزة، وكذل�ك أندية دوري الدرجة األوىل 
كي يس�تمر عطائها خدمة للرياضة العراقية«. وفيما 
يخص تش�كيل رابط�ة أندية ال�دوري املمتاز أوضح: 
»الوق�ت غري مالئم لتش�كيل الرابط�ة، والتي كنا وال 

نزال من الداعمني لتش�كيلها، ولكن يجب 
عدم الت�رسع يف تنفيذ ه�ذه الخطوة قبل 
أن تدخل يف مرحلة الدراس�ة املس�تفيضة 
وأن يت�م متابع�ة الوض�ع الع�ام للك�رة 
العراقية والتي تعاني من تخبطات إدارية 
متالحق�ة«. وبني: »نحت�اج أوالً إىل إصالح 
منظومتن�ا الكروية يف جمي�ع مفاصلها، 
وأن نص�ل إىل درج�ة مقبولة م�ن الناحية 
التنظيمي�ة واإلداري�ة ل�دوري الك�رة قبل 
امل�يض قدم�ًا يف ه�ذه الخط�وة الكب�رية، 
خصوص�اً وأن العدي�د م�ن دول املنطق�ة 
املس�تقرة ل�م ُتق�دم إىل اآلن عىل تش�كيل 
الرابطة املحرتفة«. واختتم: »نريد ملرشوع 
الرابط�ة أن يظهر للنور يف أجواء خالقة ومناس�بة، وأال يصطدم بعقبات 
تكتب له الفش�ل الذريع يف خطواته األوىل، لذا فإن التأني والعمل املدروس 
واملمنه�ج هو األس�اس الذي س�يحقق النجاح املنش�ود للرابط�ة، والتي 

ستشكل عالمة مضيئة يف تاريخ الدوري العراقي«.

كشف موعد فحوصات بايرن لساين
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي أملان�ي، عن موعد الكش�ف 
الطب�ي الخ�اص بل�ريوي س�اني، نجم مانشس�رت 
س�يتي، تمهيًدا لالنتقال إىل باي�رن ميونخ.وذكرت 
تقارير مؤخ�را، أن االتفاق تم بالفعل بني الناديني، 
عىل نقل ساني نظري 50 مليون يورو، منها 5 ماليني 

كمتغريات.ووفًقا ملوقع »س�بورت 1« األملاني، 
ف�إن الالعب ال ي�زال يف مانشس�رت حالًيا، لكن 

مستش�اره دامري س�مولجان موجود يف ميونخ 
لحس�م الصفقة.وأش�ار إىل أن نجم املانش�افت، 

س�يغادر إىل ميون�خ خالل ي�وم أو يومني، إلجراء 
الكش�ف الطبي.وأوضح املوقع أن س�اني سيوقع 

مع العمالق البافاري، عىل عقد مدته 5 مواسم.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

هارت: ريال مدريد لن يطرق بايب
            المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال ج�و ه�ارت، ح�ارس املرم�ى الس�ابق للمنتخ�ب 
اإلنجلي�زي، إنه ال زال بإمكان�ه تقديم الكثري يف املالعب، 

رغم استغناء برينيل عن خدماته.
ول�م يعد ه�ارت )33 عاما(، حارس مرمى مانشس�رت 
سيتي الس�ابق، والذي خاض 75 مباراة دولية، يرتبط 
بأي عقد، بعدما قىض 18 ش�هرا ع�ىل مقاعد احتياط 
اإلذاع�ة  لهيئ�ة  ترصيح�ات  يف  ه�ارت،  برينيل.وق�ال 
الربيطانية )بي.بي.يس(: »إنني صغري يف السن، بالنظر 

إىل كوني حارس مرمى«.
وأض�اف: »ب�ل أنني أصغر س�نا، عندما يتعلق األم�ر بالعمر 
العقيل لش�خص، يرغب فقط يف الوقوف باملرمى، وأن يس�دد 

اآلخرون باتجاهه«.
وذك�ر أنه مس�تعد لتلقي الع�روض، لكنه بحاج�ة فقط إىل 

فرصة، إلثبات أنه ال زال لديه القدرة عىل تحقيق النجاح.
وأردف: »ال أتوه�م أن ري�ال مدريد س�يطرق باب�ي، ويخرج 
)تيبو( كورتوا ويدفع ب�ي مكانه... لكنني أرى أنني يمكنني 
تقديم الكثري، أحتاج إىل من يثق بي، وس�أثبت جدارتي بهذه 

الثقة«.
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نحن واإلقليم!الدكتور منجد وجهاد األطباء.. 

رائد عمر العيدروسيمنهل عبد األمير المرشدي

ل�م يكن لعمل الطبيب اهتماما اس�تثنائيا من قبل وس�ائل 
اإلع�ام عىل الرغم من كون الطب يتعامل مع اهم الجوانب 
اإلنس�انية مع اإلنس�ان يف ديمومة اسباب الحياة وتخفيف 
اآلالم ومعالجة األم�راض.. وأعتقد أن الجوانب املادية التي 
طغت عىل تفكري أغلب األطب�اء وعملهم الذي تحولت فيها 
املهن�ة م�ن جانبها اإلنس�اني اىل ب�اب من اب�واب التجارة 
والجش�ع الذي س�لخ الرحمة من قلوب الكثري من األطباء 

ونزع رشف املهنة من فحواه. 
اليوم ومع اشتداد جانحة كورونا ثمة حاالت تستحق التوقف 
عنده�ا بم�ا تمثل حالة وض�اءة من األمل يف وج�ود أطباء 
نباء غلبوا هوا الدنيا وانترصوا عىل النفس األمارة بالسوء 
وكم�ا تردنا من بعض األصدقاء أس�ماء تس�تحق التوقف 
عندها بإحرتام وإكب�ار. الدكتور منجد صاح الدين طبيب 
اختصاص ط�ب طوارئ وطبيب عديل ومدير س�ابق للطب 
العديل التي ال زال يعمل بها يف قس�م الفحص والترشيح. لم 
يختلف اثنان ممن راجعوا الدائرة من الثناء عليه واإلعجاب 
بتواضعه ونب�ل اخاقه وهو يس�اعد املراجعني واملوظفني 
بجمي�ع مس�توياتهم كم�ا ينتخي ويتعاطف بش�كل كبري 
مع الفقراء ويتبنى بنفس�ه تس�هيل مطالبه�م. هذا األمر 
وجدناه يف عيادته الشخصية التي تحولت اىل مرفأ إنساني 
تتجسد فيه قيم املودة والرحمة حيث ال يأخذ اجرة املعاينة 
من الفقراء وممن ال يس�تطيعوا او يتمكن�وا من الدفع بل 
وص�ل ذلك اىل قيامه بإجراء العملي�ات الجراحية ملرضاهم 

مجانا. 
كل ه�ذا يحصل م�ن الدكتور منج�د مصحوبا بابتس�امة 
الواث�ق من نفس�ه املتواضع الذي يزيد م�ن يراجعه حبا له 
واحرتاماً وهو ما انعك�س عىل ادارته يف عمل العيادة حيث 
تجد ذلك التواضع وتلك األخاق مجسدة عند السيدة غفران 
التي تعمل سكرترية له منذ العام 2008 خال الدوام وحتى 
يف اإلتص�ال به�ا بعد ال�دوام وبالعيادة وهي تق�وم بانجاز 
التقاري�ر الطبي�ة وتنظيم املواعي�د للعملي�ات وللمراجعة 
للمراجعني فضا عن اجابة الدوائر املعنية واكمال التقارير 
بالرسع�ة املكنة. تحية حب واحرتام للدكتور منجد من كل 
مراجعيه ومن كل من يعرفه كما هي تحية لكل طبيب نبيل 
ورشي�ف يف الجيش األبيض الذين يكفيهم فضا وتكرما ان 
املرجعي�ة العليا س�اوت بينهم وبني املجاهدي�ن األبطال يف 

سوح القتال والله ويل الوفيق.

إذ نتح�ّدُث هن�ا ع�ن اإلقلي�م، فكافة األخ�وة املواطن�ني الك�رد او الكورد او 
الكردس�تانيني، فأنهم مس�تبعدون من ه�ذا الحديث وال عاق�ة لهم باألمر، 
وايضاً فأّن عرشات األحزاب الكردية املنترشة يف شمال العراق فهي مستبعدة 
م�ن هذا الطرح، االتحاد الوطني الكردس�تاني الذي ع�ىل تقاطٍع وتضاّد مع 
اربي�ل فأنه غري مش�موٍل به�ذا الصدد واىل ح�ٍد كبري، َفَمْن بقي إذن! ال ش�ّك 
أنها قيادة الحزب الديمقراطي الكردس�تاني التي تفرض ارادتها السياس�ية 
– الرشعي�ة عرب قوات البيش�مركة املس�لحة. يف الواقع، ال يوج�د يف كّل دول 
العالم اقليم فيه حكومتان او سلطتان حسب األحزاب التي تحكمها وحسب 
املحافظات التي تتواجد فيها »الجيوبوليتيك« وهو ما يتمثل باالتحاد الوطني 
– الس�ليمانية، والح�زب الديمقراطي – أربيل، رغم أّن األخري يمثل الس�لطة 
الرس�مية إلقليم كردس�تان. كما لم يحدث يف اٍي من ال�دول أن تأتي اىل اربيل 
وفود رسمية سياسية وعسكرية رفيعة املستوى ومن دوٍل كربى وغريها من 
ال�دول األوربية، وال تعلم الحكومة املركزية يف بغ�داد اّي يشٍء عّما داَر ويدور 
يف تلك املباحثات التي طاملا تتكّرر، وباملقابل فا ِعلم لبغداد عّما تجريه قيادة 
األقليم او الس�يد الربزاني م�ن مباحثاٍت ومفاوضات اثن�اء زيارتهم ألٍي من 
ال�دول العربية وغري العربي�ة، وكأّن األقليم هو الحكوم�ة العراقية والعكُس 
بالعك�ِس! وربما لم تكن هنالك من دواٍع رضريٍة لهذه املقدمة طاملا أّن األمَر 
ه�و أم�ٌر واقع من�ذ وقع االحت�ال! لوحَظ يف اآلون�ة األخ�رية والقريبة تكّرر 
زي�ارات وفوٍد رفيعة املس�توى م�ن األقليم اىل بغداد ويف اوق�اٍت متقاربة، وال 
نزعم أّن الرفاق الكرد يس�تغلّون الوضع السيايس الخانق لحكومة الكاظمي 
الجدي�دة وتعّدد الجبهات املناوئ�ة لها، بغية الحصول عىل مكتس�باٍت مالية 
وس�واها أيضا، بينما يوجد 16 منفذ حدودي ترفض قيادة اإلقليم خضوعها 
لس�لطة الحكومة العراقية، والخش�ية كّل الخش�ية لدى بغ�داد من احتمال 
انتق�ال فريوس »كورونا« عرب مئات الش�احنات التي تأتي من خارج الحدود 
يومياً عرب هذه املنافذ، بجانب عمليات التهريب املافيوية وربما ادوية ومواد 
غذائية منتهية املفعول او مغشوشة ومخدرات رسعان ما تنترش يف العاصمة 
واملحافظ�ات، وربم�ا اكث�ر من ذلك ايض�اً. تكرار وتع�دد هذه الزي�ارات اىل 
العاصم�ة توحي جلياً بعدم نجاحها وتحقيق األهداف املرجوّة من ورائها. اىل 
ذلك، فيصعب التصّور وال يستحيل أّن قيادة او رئاسة اإلقليم ال تمتلك الدراية 
الكافية واملسبقة بأّن حكومة الكاظمي ليست متفرّغة لبحث ومناقشة ملف 
كردس�تان يف الظرف الحايل ع�ىل األقل، ولديها ما يكفيه�ا ويزيد من امللفات 
الداخلي�ة والخارجية وع�ىل كّل الُصُعد، ولعلّها تتحّس�ب ملضاعفات األحداث 
ايض�اً، إّنما ال بّد أّن للس�يد نيجرفان بارزاني حس�اباته الخاص�ة ايضاً، كما 
ليس كّل ما يجري م�ن مباحثاٍت بني الطرفني يجري عرضه عىل اإلعام! ويف 
»اإلعام« وغريه يرتآى أّن العراق قد او ربما يغدو مقباً عىل تطوراٍت ال ُيحمد 
عقباها إثر تتّبع مس�ارات األحداث واتجاهاتها، وما انفّك الكوفيد هو س�ّيد 

املوقف لحّد اآلن وفيِه ما فيِه من مداخاٍت ايضاً!

ما هو فريوس »يس«.. وما أعراضه؟
يعتقد البعض أن اعراضه تقترص 
عىل الش�عور بالغثي�ان والقيء 
وآالم البط�ن وفقدان الش�هية، 
ولكن األع�راض الحقيقية تمتد 
 Web“ إىل الجلد وبحسب موقع
أع�راض  ف�إن  الطب�ي   ”MD

فريوس “يس” تتلخص باآلتي:
الحكة: وكما أفاد املوقع املذكور، 
القي�ام  ع�ىل  الكب�د  يق�وى  ال 
بوظائف�ه الحيوية عند اإلصابة 
بف�ريوس “يس”، وم�ع تراك�م 
الس�موم بالدم، يش�عر املريض 
بحكة، تبدأ يف اليدين والقدمني، 

ثم تمتد لجميع أنحاء الجسم.
الصدفي�ة: تعت�رب الصدفي�ة م�ن األم�راض 
الجلدية التي تزيد من فرص اإلصابة بأمراض 
الكب�د، وال س�يما ف�ريوس “يس”، ويمك�ن 
عاجها بتن�اول جرعات م�ن مكمات الزنك 

بإرشاف طبيب مختص.
بق�ع الجلد: تك�ون حم�راء مائل�ة إىل اللون 
البنفسجي، وتظهر يف البداي���ة عىل الرسغ، 
ثم تنت�رش بعد ذل�ك يف جمي�������ع أنحاء 

جسم املريض.

اصفرار البرشة والعني
يتحول بي�اض العني ولون الب�رشة إىل اللون 
األصفر عند اإلصابة بفريوس “يس”، ألنه مع 
تراج�ع الكبد عن القي�ام بوظائفه الحيوية، 
ترتاكم مادة البيلريوبني يف الدم، مما يؤدي إىل 

اصفرار لون الجلد.
ظاه�رة رين�ود: وه�و م�رض جل�دي، تكثر 
ح�االت اإلصاب�ة ب�ه يف فصل الش�تاء، حيث 
تتس�بب برودة الطقس يف تح�ول لون األنف 
واألصاب�ع واألذن إىل اللون األبيض أو األزرق، 

يرافق ذلك ش�عور باأللم والتنميل 
بهذه املناطق، وقد يتعرض مرىض 
املش�كلة  له�ذه  “يس”  ف�ريوس 
األوعي�ة  تش�نج  نتيج�ة  أيًض�ا، 

الدموية وقلة تدفق الدم بها.
البورفرييا: م�ن األمراض الجلدية 
الش�ائعة بني املصاب�ني بفريوس 
إىل  تس�ميتها  ويرج�ع  “يس”، 
البورفريين�ات املوج�ودة يف الكبد، 
ال�دم  مج�رى  إىل  تنتق�ل  والت�ي 
وترتاك�م أس�فل الجل�د، مس�ببًة 
تف�ورات مؤملة عىل البرشة، فضًا 
عن هشاشة الجلد التي تزداد سوًءا 

عند التعرض ألشعة الشمس.
بق�ع ال�دم: إذا الحظ الش�خص املصاب بقع 
الدم يف مناطق متفرقة بالجس�م، وصاحبها 
حك�ة وطفح جلدي، فهذا دلي�ل عىل إصابته 

بفريوس “يس”.
ش�بكة العنكب�وت: كما أنا أع�راض فريوس 
“يس” هي تجمعات لألوعية الدموية، تش�به 
إىل حد كبري ش�بكة العنبكوت، وتكون قريبة 
من سطح الجلد، وتظهر عىل الوجه أو الفخذ، 

وتختفي فور الضغط عليها.

مدير نجدة بغداد جيري جولة تفقدية للدوريات املنترشة
 يف العاصمة 

بغداد / املستقبل العراقي

وفقاً لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الرشطة، 
أجرى مدي�ر نجدة بغ�داد العميد عب�د الكريم 
اس�ماعيل جولة تفقدي�ة لعدد م�ن الدوريات 

املنترشة يف عموم مناطق العاصمة بغداد. 
ووج�ه العميد اس�ماعيل املنتس�بني برضورة 
اتخ�اذ اإلج�راءات األمني�ة املناس�بة الت�ي ال 
تتع�ارض مع راحة املواط�ن وتقديم الخدمات 
الازم�ة له. كما أكد مدي�ر النجدة عىل متابعة 

املواطنني يف عدد من املناطق وحثهم عىل االلتزام 
باالجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس 
كورونا. فض�ا عن توجيهه لدوري�ات النجدة 
املرابط�ة ضمن التقاطع�ات بأبداء املس�اعدة 

لجهاز املرور لفك االختناقات املرورية.

س�تكافح الس�لطات الهندية غ�زو الجراد عىل نطاق واس�ع باس�تخدام 
املروحي�ات لرش املبيدات الحرشي�ة. ُتظهر لقطات الفيدي�و التي نرشها 
مس�تخدمو الشبكات االجتماعية من والية أوتار براديش كيف يمأل رسب 
ضخ�م من الحرشات املج�ال الجوي للمدينة. ومن املع�روف أن الجراد قد 
وصل إىل الهند من باكستان املجاورة. وقد اتفقت اإلدارة املحلية مع رشكة 
مروحيات عىل مدة 60 يوًما من الرحات الجوية. املروحية يمكنها يف رحلة 
واحدة حمل ما يصل إىل 250 لرتًا من املبيدات ورشها عىل مساحة ترتاوح 

.The Indian Express بني 25 و 50 هكتاًرا، حسبما ذكرت صحيفة
قبل إرسال املروحيات ملكافحة الجراد، أرسلت الطائرات املسرية للسيطرة 
عىل الجراد. وفًقا للس�لطات، يعد هذا أول استخدام للطائرات املسرية ضد 
الجراد تاريخيا. ويتحرك الجراد برسعة 150 كم يف اليوم. يف خمس واليات 
هندية، دمرت الحرشات املحصول بأكمله. بس�بب الكارثة أعلن يف املناطق 
الحدودي�ة للهن�د حالة تأه�ب قصوى. طلب من الس�كان إغ�اق النوافذ 

وتغطية النباتات.

اهلند ترسل مروحيات ملكافحة
 غزو اجلراد

ظاهرة كونية نادرة خالل هذا الشهر
أصدر قس�م عل�وم الفلك والفض�اء بجامعة 
امللك عبد العزيز تقويما ألبرز األحداث الفلكية 
لشهر تموز الجاري، وأهمها وقوع األرض يف 
األوج، وهي أبع�د نقطة يف مدار األرض حول 

الشمس.
وق�ال رئي�س قس�م عل�وم الفل�ك والفضاء 
بالجامعة، حس�ن عسريي، أمس الثاثاء، إن 
األرض تدور حول الش�مس يف مدار بيضاوي 
الش�كل، وتق�ع الش�مس يف إح�دى بؤرتيه، 
فيم�ا تس�مى النقط�ة األقرب من الش�مس 

بالحضيض«. 
وأضاف »تضمن التقويم خس�وفا قمريا من 
نوع ش�به الظل غري مش�اهد يف الس�عودية، 
وهو الثال�ث من أربعة خس�وفات من نفس 
الن�وع يف ه�ذا الع�ام، عندم�ا يم�ر القمر يف 

منطقة شبه ظل األرض ويبدو داكنا أكثر من 
املعتاد، ويحدث الخسوف الرابع واألخري لهذا 

العام يف 30 ترشين الثاني«. 
وأش�ار عس�ريي إىل أن »التقويم اشتمل عىل 
ع�دد م�ن االقرتان�ات ب�ني القمر م�ن جهة، 

والزه�رة واملريخ واملش�رتي وزح�ل، كل عىل 
ح�دة، م�ن جه�ة أخ�رى، ويح�دث االقرتان 
بني جرمني س�ماويني قريبني م�ن بعضهما 
البعض ظاهريا عندما يقعان عىل نفس خط 

الطول السماوي«. 
وتابع »بينما يقع الكوكبان املش�رتي وزحل 
يف وض�ع التقابل، وعنده�ا تكون األرض بني 
الش�مس والكوكب، ويعترب ه�ذا أفضل وقت 
لرص�د الكوكب، حيث يق�ع يف أقرب نقطة يف 
م�داره من األرض، كم�ا يصل كوكب عطارد 
إىل اس�تطالته القص�وى الغربي�ة، حيث يقع 
الكوكب يف أع�ىل نقطة له فوق األفق ويكون 
مرئي�ا يف جهة ال�رشق قبل رشوق الش�مس 
مب�ارشة، وتعد االس�تطالة القص�وى الوقت 

األنسب لرصد الكوكب«.

يحت�اج جس�م اإلنس�ان إىل تن�اول الس�وائل 
للحص�ول ع�ىل الرتطي�ب ال�ازم والوقاية من 
الجفاف، وتعد املياه والشوربة الدافئة االختيار 
األمث�ل لذلك، بينما تزيد بع�ض املرشوبات من 

مخاطر التعرض للرسطان.
تع�رف عىل أهم املرشوبات الت�ي يجب االبتعاد 

عنها ألنها تزيد فرص اإلصابة بالرسطان:

1-املرشوبات الغازية: تزيد املرشوبات الغازية 
من مخاطر التعرض ألمراض القلب والسكري 
من النوع الثاني وتس�وس األس�نان، إىل جانب 
العديد من أنواع الرسطان، وذلك الحتوائها عىل 
نس�بة عالية من الس�كريات وامل�واد الحافظة 
والصناعي�ة واإلضافات والنكهات، وفًقا ملوقع 

.”Cancervic“

ذك�رت  الس�خونة:  ش�ديدة  2-املرشوب�ات 
الجمعي�ة األمريكي�ة للرسطان، ع�ىل موقعها 
الرسمي “Cancer.org”، أن املرشوبات شديدة 
الس�خونة الت�ي تزي�د حرارتها ع�ن 65 درجة 
س�ليزيوس )149 درج�ة فهرنهاي�ت(، مث�ل 
الش�اي والقه�وة والش�وكوالتة وغريها ترفع 

فرص اإلصابة برسطان املريء.

مرشوبات تزيد خطر اإلصابة بالرسطان

أفاد تقرير لش�بكة »س�كاي نيوز« الربيطانية، ب�أن رشكة أبل األمريكية 
ق�د تطرح »آيف�ون 12«، الذي يع�د أول هاتف لها يدعم ش�بكات الجيل 
الخامس لاتصاالت، بدون س�ماعات وشاحن ومحّول طاقة. ويف حديث 
ملوقع أبل 9to5Mac، قال الخبري واملحلل التقني، مينغ يش كو، إن الرشكة 
األمريكية ستتخىل عن هذه امللحقات، كي تتمكن من بيع هاتفها القادم 
بس�عر مماثل لإلصدار »آيفون 11«. وتس�عى أبل إىل جانب توفري س�عر 
ه�ذه امللحق�ات يف منتجها إىل التقليل م�ن بصمة النفاي�ات اإللكرتونية 
الخاص�ة بها، وتقليص املواد الناجمة ع�ن تغليف الهاتف املتوقع طرحه 
يف األسواق بش�هر سبتمرب. ودعا الربملان األوروبي يف وقت سابق من هذا 
الع�ام صانعي الهواتف الذكي لتوفري ش�احن متوافق مع جميع األجهزة 
ع�ىل اختاف عاماتها التجارية، حس�بما ذكرت ش�بكة »س�كاي نيوز« 
الربيطانية. ومن شأن هذه الخطوة أن تسّهل حياة املستخدمني من جهة، 
وتس�اهم يف حماية البيئة من جانب آخر، إذ تش�ري تقديرات إىل أن أجهزة 

الشحن القديمة تّولد 51 ألف طن من النفايات اإللكرتونية سنويا.

آبل تستعد لطرح هاتفها اجلديد 
مع هذه املفاجآت


