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دع�ا الع�راق، أم�س األربع�اء، وزراء الخارجي�ة 
االوروبي�ن اىل رف�ض توج�ه مفوضي�ة االتح�اد 
االوروبي إلضافته اىل قائم�ة الدول عالية املخاطر 
الت�ي تش�هد عملي�ات غس�يل لالم�وال وتموي�ل 
لالره�اب، محذرا من ان تمرير ق�رار بهذا االتجاه 
س�يكون له تأثري اقتص�ادّي واجتماعّي ضاّر عىل 
التعاون مع الدول األوروبية وعىل الوضع االئتماني 
واالستثمارات االجنبية يف البالد. ويف رسائل وجهها 
اىل نظرائ�ه االوروبين، دعا وزي�ر الخارجية فؤاد 
حس�ن إىل رفض قرار مق�رح ملُفوّضّي�ة االتحاد 
األوروبّي ب�إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية 
املخاطر بش�أن غس�يل األموال وتموي�ل اإلرهاب. 
وأكد حس�ن لنظرائ�ه االوروبين يف رس�الته التي 
كش�فت الخارجي�ة العراقي�ة ع�ن مضمونه�ا أّن 
العراق نّفذ عىل مّر السنن قوانن وإجراءات ُمهّمة 
به�دف مكافحة غس�يل األموال وتموي�ل اإلرهاب 
وتخفي�ف املخاطر املُرتبط�ة بها. وأع�رب الوزير 
عن خيب�ة أمل العراق إزاء ق�رار ُمفوّضّية االتحاد 
األوروبّي واوضح ان العراق حّقق تقدُّماً كبرياً أّدى 
يف عام 2019 إىل شطبه من القائمة العاملّية لفرقة 
العمل املعنّي�ة باإلجراءات املالّي�ة الدولّية »فاتف« 
للبلدان التي ُتعاني من أوُجه ُقُصور اسراتيجّي يف 
عملّيات مكافحة غسيل األموال، وتمويل اإلرهاب. 
وأشار إىل أّن العراق اتخذ ِعّدة تدابري لتعزيز إطاره 
القانون�ّي مّما أّدى إىل زي�ادة التعاون مع نظرائه، 
كما انه ش�اَرَك بش�كل كامل، وعمل من كثب مع 
اللجنة منذ اعتماده الالئحة السابقة املُفوَّضة من 

قبل ُمفوّضّية االتحاد األوروبّي يف عام 2016.
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       بغداد / المستقبل العراقي

دعت املستش�ارة األملانية أنغيال مريكل الدول األوروبية إىل 
االعتم�اد أكثر فأكثر عىل طاقاتها وتماس�كها الداخيل يف 
ظل عالم متغري، بالتوازي مع الحفاظ عىل الرشاكات عرب 
األطليس. وجاء ترصيح مريكل يف خطاب لها أمام الربملان 
األوروبي، لعرض أولويات رئاس�ة بالده�ا لالتحاد والتي 

ستمتد حتى نهاية عام 2020.
وش�ددت م�ريكل ع�ىل رضورة العمل ع�ىل تعزي�ز القيم 
األوروبية وحقوق اإلنس�ان وسيادة القانون خارج حدود 
دول االتح�اد، مش�رية إىل رضورة أن يج�د التكت�ل املوحد 

مكانه وسط عالم مضطرب ومتغري.
وأك�دت ع�ىل رضورة االس�تمرار يف عقد ال�رشاكات عرب 
األطليس، مع بريطانيا ومع الصن، ف�«رغم عدم إمكانية 
عق�د القم�ة األوروبي�ة – الصينية يف أيل�ول املقبل، يجب 

االستمرار يف الحوار مع بكن«.
وتحدثت عن رضورة تعزيز الش�ق االجتماعي والقانوني 
التج�اري  الش�ق  بالت�وازي م�ع  الح�وار م�ع بك�ن  يف 

واالقتصادي.
وتطرق�ت إىل أهمية التصدي للحم�الت املغرضة واألخبار 
الكاذبة يف التعامل مع األزمات خاصة وباء »كوفيد-19«، 

حيث رأت أن أوروبا بحاجة للحقيقة والشفافية.

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه املجلس ال�وزاري لألم�ن الوطني، 
أم�س االربع�اء، أجه�زة وزارة الداخلية 
والقوات األمنية املاسكة لألرض بتطبيق 
ساعات حظر التجوال بمنتهى االنضباط 
وااللتزام، فيما اكد فرض الغرامات عىل 
املخالفن إلجراءات الحظر الصحي.وقال 
مكتب الكاظمي يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي« نسخة منه ان »رئيس مجلس 
الوزراء القائ�د العام للقوات املس�لحة، 
اجتم�اع  ت�رأس  الكاظم�ي  مصطف�ى 
املجلس الوزاري لألم�ن الوطني«، مبينا 

انه »يف بداية االجتماع وّجه املجلس بالغ 
تعازيه باستش�هاد، هش�ام الهاشمي، 
وقّدم مواس�اته اىل عائل�ة الفقيد وذويه 
ومحبيه«.  وشدد رئيس مجلس الوزراء 
»ع�ىل تأكيد تنفيذ توجيهاته اىل األجهزة 
املعنية باإلرساع يف إتمام التحقيق بهذه 
الجريمة النكراء، ورفع النتائج، وتقديم 
الجن�اة اىل عدال�ة القضاء«. وق�ال »إننا 
مصمم�ون بع�زم ال يلن ع�ىل مالحقة 
الجريم�ة  ه�ذه  تم�ر  ال  وأن  الجن�اة، 
الجبانة بال عقاب«، مشريا اىل ان »سيادة 
القانون سيكون لها دائماً الصوت األعىل 
واألخ�ري«. وأكد املجلس ال�وزاري لألمن 

الوطن�ي »ع�ىل أجه�زة وزارة الداخلية 
والق�وات األمنية املاس�كة ل�ألرض بأن 
تواصل تطبيق س�اعات حظ�ر التجوال 
بمنتهى االنضباط وااللتزام، وأن تتعامل 
بجدية وحس�م يف تطبيق قرارات الحظر 
الصحي، فضالً عن محاس�بة املخالفن 
واملتس�ببن بخرق التعليمات«، مش�ددا 
»عىل تنفي�ذ املقررات الس�ابقة بفرض 
إلج�راءات  املخالف�ن  ع�ىل  الغرام�ات 
الحظ�ر الصحي، والتأكيد عىل إغالق كل 
مال�ه عالقة بتجّمعات األف�راد املخالفة 
لرشوط مجابه�ة جائح�ة كورونا، بما 
يف ذل�ك القاع�ات الرياضي�ة، واألماكن 

الرفيهية، والنوادي واملقاهي واملطاعم 
وج�دد  الكب�رية«.  التجاري�ة  واملح�ال 
املجلس تأكيده »عىل أن األجهزة األمنية 
واإلدارية س�تتخذ اإلج�راءات القانونية 
الرادع�ة كاف�ة بح�ق املخالف�ن، بما يف 
ذلك س�حب إجازات املمارس�ة املمنوحة 
له�م وألماكن حدوث املخالفة«. كما أقّر 
املجلس يف اجتماعه اليوم اإلس�راتيجية 
الوطني�ة ألم�ن البنى التحتي�ة الحرجة 
والحّساس�ة، وناق�ش ع�ددا آخ�ر م�ن 

املواضيع املدرجة عىل جدول أعماله.
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التقاعد: سيتم شمول نصف مليون عامل بالضامن االجتامعي هناية العام احلايل
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت دائرة التقاع�د والضمان االجتماعي يف وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، أمس 
األربعاء، ش�مول 500 ألف عامل بالضمان االجتماعي نهاي�ة العام الحايل. ونقلت وكالة 
األنباء الرس�مية عن مدير ع�ام الدائرة رائد جبار باهض، قوله: »ت�م اتخاذ هذه املنصة 
من أجل مواجهة فريوس كورونا وللحد من حاالت الفس�اد التي تحصل جراء املراجعات 
والزخم«، مضيفاً أن »إطالق املنصة جاء بتوجيه من وزير العمل والشؤون االجتماعية«. 
باهض أشار إىل أن هذا الربنامج يسهل عملية دفع اشرتاكات املواطنني خالل عملية ربط 
إلكرتوني مع قس�م التفتيش دون الحاجة ملراجعة الدائرة، فيما بني أنه وحس�ب املبادرة 
الت�ي أطلقها وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية س�يكون »500 ألف عامل مش�مولني 
بالضمان االجتماعي نهاية  عام2020«. هذا وتم إطالق حمالت تفتيشية قبل أسبوعني يف 
محافظتي البرصة وكركوك وستشمل جميع املحافظات، فيما أكد أن نتائج الحملة كانت 

شمول 6000 عامل جديد يف محافظة كركوك بالضمان االجتماعي.، حسب باهض.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دع�ا العراق، أمس األربع�اء، وزراء الخارجية االوروبيني 
اىل رفض توجه مفوضية االتح�اد االوروبي إلضافته اىل 
قائمة الدول عالية املخاطر التي تش�هد عمليات غس�يل 
لالموال وتمويل لالرهاب، محذرا من ان تمرير قرار بهذا 
االتج�اه س�يكون له تأث�ري اقتص�ادّي واجتماعّي ضاّر 
ع�ىل التعاون مع الدول األوروبية وعىل الوضع االئتماني 

واالستثمارات االجنبية يف البالد.
ويف رس�ائل وجهه�ا اىل نظرائ�ه االوروبي�ني، دعا وزير 
الخارجية فؤاد حس�ني إىل رفض ق�رار مقرتح ملُفوّضّية 
االتحاد األوروبّي بإدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية 

املخاطر بشأن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
وأكد حس�ني لنظرائه االوروبيني يف رسالته التي كشفت 
الخارجية العراقية عن مضمونها أّن العراق نّفذ عىل مّر 
الس�نني قوانني وإجراءات ُمهّمة بهدف مكافحة غسيل 
األموال وتمويل اإلرهاب وتخفيف املخاطر املُرتبطة بها. 
وأعرب الوزير عن خيبة أم�ل العراق إزاء قرار ُمفوّضّية 
االتح�اد األوروبّي واوضح ان العراق حّق�ق تقدُّماً كبرياً 
أّدى يف عام 2019 إىل ش�طبه من القائمة العاملّية لفرقة 
العم�ل املعنّية باإلجراءات املالّية الدولّية »فاتف« للبلدان 
الت�ي ُتعاني م�ن أوُجه ُقُص�ور اس�رتاتيجّي يف عملّيات 

مكافحة غسيل األموال، وتمويل اإلرهاب.
وأش�ار إىل أّن الع�راق اتخ�ذ ِع�ّدة تدابري لتعزي�ز إطاره 
القانون�ّي مّم�ا أّدى إىل زيادة التعاون م�ع نظرائه، كما 
انه ش�اَرَك بش�كل كامل، وعمل من كثب مع اللجنة منذ 
اعتماده الالئحة الس�ابقة املُفوَّضة من قب�ل ُمفوّضّية 

االتحاد األوروبّي يف عام 2016.
واب�دى الوزي�ر اس�تغرابه ملا قدَّمت�ه اللجنة م�ن تربير 
لقرارها بشأن العراق قائال »إن السلطات املُختّصة لدينا 
كانت تعمل م�ن كثب عىل مدار العامني املاضيني لتوفري 
املعلوم�ات الرضورّي�ة وذات الصلة من خ�الل القنوات 
الرسمّية بشأن تلبية ُمتطلّبات االتحاد األوروبّي ملكافحة 

غسيل األموال، وتمويل اإلرهاب«.
وش�دد الوزي�ر ع�ىل أنَّ الع�راق اس�توىف املعاي�ري الت�ي 
وضعته�ا مجموع�ة العم�ل امل�ايلّ )FATF(، واملعاي�ري 
املنص�وص عليها يف توجيه االتح�اد األوروبّي ذي الصلة 
2015/849، وعالج جميع أوُجه الُقُصور والثغرات التي 

أبرزتها املُفوّضّية ولم يتلقَّ أّي رّد سلبّي من الهيئة حتى 
اعتماد الالئحة املذكورة يف 7 أيار املايض.

وطالب الوزير املُفوّضّية بالش�فافّية ورضورة االستماع 
إىل ما أبداه العراق من التزام واضح باملعايري ذات الصلة 
بمكافحة غس�يل األم�وال وتمويل اإلرهاب، مش�ريا اىل 
ان العراق نّفذ عىل مّر الس�نني قوان�ني وإجراءات ُمهّمة 
بهدف مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وتخفيف 

املخاطر املرتبطة بها.
 )FATF( ّونوه حسني اىل ان تقرير مجموعة العمل املايل
كان قد اش�ار إىل أّن اإلجراءات الوقائّية ملكافحة غس�يل 
األم�وال ومكافحة تموي�ل اإلره�اب )AML / CFT( يف 
العراق قوّية وراس�خة. وحذر وزي�ر الخارجية العراقي 

م�ن أّن قرار املُفوّضّية يف حال لم يرفضه مجلس االتحاد 
األوروبّي س�يكون ل�ه تأثري اقتص�ادّي واجتماعّي ضاّر 
عىل الع�راق وس�ُيؤّثر يف التعاون مع ال�دول األعضاء يف 
االتحاد األوروبّي بموجب اتفاقّية الرشاكة والتعاون بني 
العراق واالتحاد األوروبّي، مؤكدا عىل نظرائه األوروبّيني 

برضورة االعرتاض عىل قائمة املُفوَّضية املُقرتَحة.
بدوره، حذر الخبري االقتصادي العراقي راس�م العكيدي 
م�ن االثار الخط�رية الت�ي سيس�ببها إدراج العراق عىل 
قائمة الدول الخطرية، موضحا انه سيؤثر بشكل مبارش 
ع�ىل الوض�ع االئتماني للبالد ألن البن�ك الدويل وصندوق 
النقد الدويل لطاملا أعطيا تسهيالت وقروضا مالية للعراق 
عىل اساس الثقة بالحكومات يف امكانية اعادة الدين من 

خالل ما لديه من ثروات معدنية ونمو اقتصادي.
ووص�ف االقتصادي العكي�دي قرار املفوضي�ة االوربية 
بالخط�ري للغاية وس�يعطي عالمة عدم الثق�ة من قبل 
املؤسس�ات املالية العاملي�ة ومنها، البن�وك العرشة التي 
تسمى باألمهات والتي تس�يطر عىل رأس املال يف العالم 
م�ن خ�الل االوراق والس�ندات والتس�هيالت االئتمانية، 

والتي ستضع العراق أمام عقوبات مالية واضحة.
وأش�ار إىل أن قرار املفوضية االوروبية سيؤثر عىل ملف 
االستثمارات االجنبية يف العراق بكل عناوينها، وستدفع 
الرشكات اىل إعادة النظر باس�تثماراتها ألن ملف غسيل 
االم�وال وتموي�ل االرهاب ام�ر خطري يوث�ر عىل حركة 
نق�ل املال للمس�تثمرين وفق القان�ون وخاصة يف ملف 

الطاقة.
يش�ار اىل ان مجموعة العمل املايل هي منظمة حكومية 
دولية مقرها يف العاصمة الفرنسية باريس وقد تأسست 
ع�ام 1989 وتهدف اىل محاربة تزوي�ر العمالت وتمويل 

اإلرهاب ولديها 37 عضواً يف املنظمة.
وتتمث�ل مهام املجموعة بوضع املعاي�ري وتعزيز التنفيذ 
الفع�ال للتداب�ري القانوني�ة والتنظيمي�ة والتش�غيلية 
ملكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار 
التس�لح، والتهديدات األخرى ذات الصلة بنزاهة النظام 

املايل الدويل.
كم�ا تعمل املجموع�ة أيضاً بالتعاون م�ع جهات دولية 
معني�ة أخرى عىل تحديد مواطن الضعف عىل املس�توى 
الوطني بهدف حماية النظام املايل الدويل من االس�تغالل 
م�ن خالل عملي�ات التقييم املتبادل. وتص�در املجموعة 
كذلك إرش�ادات وأوراق تتضمن أفضل املمارس�ات وغري 
ذلك م�ن الوس�ائل اإلرش�ادية التي تهدف إىل مس�اعدة 

الدول يف تطبيق معايريها.
يذكر ان�ه بموجب قوانني االتحاد األوروب�ي فإن البنوك 
وال�رشكات املالي�ة األخ�رى ورشكات الرضائ�ب ملزمة 
بتدقي�ق أكثر تأني�اً يف زبائنه�ا الذين له�م تعامالت مع 
ال�دول املدرجة يف القائم�ة والدول املدرج�ة بالفعل هي 
»أفغانس�تان، والعراق، وفانواتو، وباكس�تان، وسوريا، 
واليم�ن وأوغندا، وتريني�داد وتوباجو، وإي�ران، وكوريا 
الش�مالية« وتعت�زم أوروبا اإلبق�اء عىل الع�راق ضمن 
القائم�ة وإدراج دول أخ�رى فيها، لكن الع�راق يطالب 

باستبعاده منها.

التصنيف األوربي ُيضر بالوضع االئتماني واالستثمارات االجنبية والقروض.. وبغداد تذّكر بالتزاماتها وتهدد بقطع التعاون مع شركات

العراق ألوربا: لسنا دولة »عالية املخاطر«
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح، 
أمس االربع�اء، رضورة وق�ف االنتهاكات 
العس�كرية الرتكية ع�ىل األرايض العراقية، 
معترباً اياها تجاوزا عىل السيادة العراقية.

وقال�ت رئاس�ة الجمهورية يف بي�ان تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه، إن »رئيس 
الجمهورية برهم صالح اس�تقبل يف قرص 
بغ�داد ع�دداً م�ن س�فراء ال�دول العربية، 
وج�رى، خ�الل اللق�اء، بحث س�بل تعزيز 

العالقات مع الدول العربية وتوس�يع آفاق 
التع�اون البّن�اء يف مختل�ف املج�االت بما 

يضمن تحقيق املصالح املتبادلة«.
وأكد رئيس الجمهورية أن »الدولة العراقية 
املقتدرة ذات السيادة هي املرشوع الوطني 
وس�لمه  أمن�ه  للع�راق  س�يحفظ  ال�ذي 
املجتمعي«، مش�رياً إىل أن اس�تقرار العراق 
يعد ركيزة أساس�ية من ركائز االس�تقرار 

اإلقليمي«.
وش�دد صال�ح ع�ىل أن »العراق دول�ة لها 
قوتها وتأثريها يف محيطها اإلقليمي والدويل 

ويجب عىل الجميع احرتام سيادتها، وعدم 
التدخل يف الش�ؤون الداخلي�ة من أجل بناء 
عالقات متطورة مبنية عىل التفاهم املشرتك 
بشأن العديد من القضايا الراهنة«، مؤكداً 
»أهمية دع�م مس�ارات الحلول الس�لمية 
ملعالجة األزم�ات والتوترات يف املنطقة بما 
يرس�خ األمن واالس�تقرار لجمي�ع الدول، 
مش�رياً إىل أن الع�راق ال يمك�ن أن يك�ون 
جزء من سياس�ة املحاور، كما أنه حريص 
عىل عمق�ه العرب�ي انطالقاً م�ن امتداده 
التأريخ�ي ودوره املحوري، وس�عيه الجاد 

إليجاد بيئة آمنة تلتقي وتشرتك يف تحقيق 
املصال�ح واأله�داف املش�رتكة التي تحقق 
التق�دم والتط�ور واالزده�ار االقتص�ادي 

لشعوبنا«.
ولفت صالح اىل »رضورة وقف االنتهاكات 
العس�كرية الرتكية عىل األرايض العراقية«، 
ع�اداً إياها »تجاوزا عىل الس�يادة العراقية 
وأمن املنطق�ة«، مش�يداً ب�«موقف الدول 
الش�قيقة وجامعة الدول العربية املس�اند 
للعراق تجاه اس�تمرار الخروقات الرتكية، 

ودعمهم ألمنه واستقراره«.

وأكد »رضورة العمل والتنسيق املشرتك من 
أجل إيجاد الحلول للمش�اكل الحدودية بني 
البلدين بالطرق الدبلوماس�ية وعرب الحوار 

الجاد والتعاون املشرتك.
بدوره�م ع�رب س�فراء ال�دول العربية عن 
»دعمهم لجهود العراق يف حماية س�يادته 
خارجي�ة«،  تدخ�الت  أي  م�ن  وأراضي�ه 
مؤكدي�ن »ح�رص بلدانه�م ع�ىل توطي�د 
العالقات، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق 
حي�ال العديد م�ن املواضي�ع ذات االهتمام 

املشرتك«.

رئيس اجلمهورية يلتقي السفراء العرب ويؤكد عىل رضورة وقف االنتهاكات العسكرية الرتكية 

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت الس�لطات األمنية، أمس 
األربعاء، من خطورة الرصاع عىل 

األمن االجتماعي.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية 
الل�واء خالد املحن�ا يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه 
»اآلونة األخرية تش�هد تصاعًدا يف 
حاالت إس�اءة اس�تخدام مواقع 
وتوجي�ه  االجتماع�ي  التواص�ل 
االتهامات وتخوين اش�خاص او 
التحري�ض ضدهم  أو  تهديده�م 
حيث تتسبب هذه اإلساءة بنرش 
مشاعر الكراهية والبغضاء وعدم 
الثقة بني املواطنني اضافة اىل نرش 
الف�وىض وهدم القيم االجتماعية 

وإشاعة العنف  الرمزي.
الجريم�ة  انتش�ار  أن  اض�اف 
اإللكرتونية والس�لوك التحرييض 
بات أم�را يهدد الس�لم املجتمعي 
االجتماع�ي.  األم�ن  ويق�ّوض 
واوض�ح ان التحقيقات الجنائية 
قد ارجعت اس�باب انتش�ار هذه 
الظاه�رة إىل اعتق�اد البعض أنه 
يمكن اخف�اء هويت�ه الحقيقية 

من خالل استخدام أسماء  وهمية 
أو مس�تعارة والعم�ل يف الفضاء 
الرقم�ي االف�رتايض البعي�د ع�ن 

الرقابة.
ونوه بأن من اسباب انتشار هذا 
الخط�ر الرقم�ي هو  ع�دم إدراك 
البع�ض خط�ورة األعم�ال الت�ي 
يق�وم به�ا، والت�ي قد ت�ؤدي اىل 
إراقة الدماء والتدمري االجتماعي 
الذي يطال اف�راد املجتمع وكذلك 
والش�ائعات  األخب�ار  تصدي�ق 
واملس�اهمة  املفربكة  واملعلومات 
يف نرشها بقصد ومن دون قصد.

ودع�ا املس�ؤول االمن�ي جمي�ع 
لوس�ائل  واملس�تخدمني  املدونني 
التواص�ل  االجتماع�ي اىل تجن�ب 
ين�رش،  مم�ا  والح�ذر  اإلس�اءة 
وال�ذي قد ي�ؤدي إىل ارضار بالغة 
االجتماع�ي..  الع�راق  يف نس�يج 
مش�ددا عىل رضورة التعاون مع 
األجهزة األمني�ة من خالل اإلبالغ 
عن املواق�ع التي تمارس عمليات 
االجتماع�ي  باألم�ن  اإلخ�الل 
ون�رش  الس�يايس  والتحري�ض 
الكراهي�ة والطائفيه  س�لوكيات 

واالنقسام. 

الداخلية: تصاعد التخوين والتحريض 
الرقمي هيدد األمن االجتامعي

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه املجلس ال�وزاري لألمن الوطني، أم�س االربعاء، أجهزة 
وزارة الداخلي�ة والق�وات األمني�ة املاس�كة ل�ألرض بتطبيق 
س�اعات حظر التجوال بمنتهى االنضباط وااللتزام، فيما اكد 
فرض الغرامات عىل املخالفني إلجراءات الحظر الصحي.وقال 
مكت�ب الكاظم�ي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه ان »رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة، 
مصطف�ى الكاظم�ي ترأس اجتم�اع املجلس ال�وزاري لألمن 
الوطن�ي«، مبينا ان�ه »يف بداي�ة االجتماع وّج�ه املجلس بالغ 
تعازيه باستشهاد، هشام الهاشمي، وقّدم مواساته اىل عائلة 

الفقيد وذويه ومحبيه«.  وش�دد رئي�س مجلس الوزراء »عىل 
تأكيد تنفي�ذ توجيهاته اىل األجهزة املعني�ة باإلرساع يف إتمام 
التحقيق بهذه الجريمة النكراء، ورفع النتائج، وتقديم الجناة 
اىل عدال�ة القضاء«. وق�ال »إننا مصممون بع�زم ال يلني عىل 
مالحقة الجناة، وأن ال تمر هذه الجريمة الجبانة بال عقاب«، 
مشريا اىل ان »سيادة القانون سيكون لها دائماً الصوت األعىل 
واألخري«. وأك�د املجلس الوزاري لألم�ن الوطني »عىل أجهزة 
وزارة الداخلي�ة والقوات األمنية املاس�كة لألرض بأن تواصل 
تطبيق س�اعات حظر التجوال بمنتهى االنضب�اط وااللتزام، 
وأن تتعامل بجدية وحس�م يف تطبيق قرارات الحظر الصحي، 
فضالً عن محاس�بة املخالفني واملتسببني بخرق التعليمات«، 

مش�ددا »عىل تنفيذ املقررات الس�ابقة بفرض الغرامات عىل 
املخالف�ني إلجراءات الحظر الصح�ي، والتأكيد عىل إغالق كل 
ماله عالقة بتجّمعات األفراد املخالفة لرشوط مجابهة جائحة 
كورون�ا، بما يف ذلك القاعات الرياضي�ة، واألماكن الرتفيهية، 
والنوادي واملقاهي واملطاعم واملحال التجارية الكبرية«. وجدد 
املجل�س تأكيده »عىل أن األجه�زة األمنية واإلدارية س�تتخذ 
اإلج�راءات القانوني�ة الرادعة كاف�ة بحق املخالف�ني، بما يف 
ذلك س�حب إجازات املمارس�ة املمنوحة لهم وألماكن حدوث 
املخالف�ة«. كما أق�ّر املجلس يف اجتماعه اليوم اإلس�رتاتيجية 
الوطني�ة ألم�ن البنى التحتي�ة الحرجة والحّساس�ة، وناقش 

عددا آخر من املواضيع املدرجة عىل جدول أعماله.

أعلن�ت وزارة الصحة، أمس 
 2741 تس�جيل  األربع�اء، 
بف�ريوس  جدي�دة  إصاب�ة 
كورون�ا يف عم�وم الع�راق، 
فيم�ا تماثل 1627 ش�خصاً 
للش�فاء، مقاب�ل 94 حال�ة 
ال�وزارة  وذك�رت  وف�اة.   
يف بي�ان، تلق�ت »املس�تقبل 
إنه  العراقي« نس�خة من�ه، 
»تم فحص )12807( نموذج 
يف كافة املختربات املختصة يف 
العراق؛ وبذلك يكون املجموع 
ال�كيل للنم�اذج املفحوص�ة 
منذ بداية تس�جيل املرض يف 

الع�راق )637227(«، مبينة 
أن »مختربات وزارة الصحة 
 )2741( س�جلت  والبئي�ة 
اإصاب�ة يف الع�راق موزع�ة 
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        بغداد / المستقبل العراقي

كشف النائب عن التحالف الكردستاني 
جم�ال كوجر، أمس األربع�اء، ان وفد 
اإلقلي�م التف�اويض س�يصل اىل بغداد 
األسبوع املقبل الستكمال املفاوضات 
ب�ني بغداد واالقلي�م يف امللفات العالقة 
بينهم�ا بعد ان حققا تقدما ملموس�ا 
وف�د  ان  مؤك�دا  الس�ابق،  اللق�اء  يف 
اإلقلي�م ق�دم كل ما طلب�ت منه بغداد 
النف�ط  عق�ود  ع�ن  معلوم�ات  م�ن 
والتصدي�ر وه�و بانتظ�ار رأي بغداد 
يف لقاء األس�بوع املقبل. وقال كوجر، 
يف ترصي�ح صحفي، ان »وف�د اإلقليم 
التفاويض بغداد سيصل األسبوع املقبل 
امللفات  املباحث�ات ح�ول  الس�تكمال 
العالق�ة ب�ني بغ�داد واالقلي�م خاصة 
يف مل�ف النف�ط والروات�ب«. وأضاف 
ان »اللق�اء الس�ابق قدم وف�د اإلقليم 
كل م�ا طلبته بغداد م�ن عقود ابرمها 
اإلقليم بشان النفط وهو بانتظار راي 
حكومة املركز يف لقاء األس�بوع املقبل 
فضال عن مل�ف الرواتب«. وأوضح ان 
»جميع امللفات واالتفاق الذي سيجري 
بني بغداد واالقليم س�رتحل اىل موازنة 
عام 2021 بس�بب عدم وجود موازنة 

للعام الجاري 2020«.

جملس االمن الوطني يشدد عىل تطبيق »احلظر اجلزئي« وفرض غرامات عىل املخالفني

إصابات »كورونا« يف العراق تشهد ارتفاعًا خميفًا: 2741 إصابة جديدة وبغداد تتصدر

األسبوع املقبل.. 
اإلقليم يرسل وفدًا إىل بغداد 

الستكامل املفاوضات

        بغداد / المستقبل العراقي

حددت وزارة الصحة والبيئة، أمس األربعاء، ضوابط الس�فر للعراقيني من 
داخل وخارج البالد.

وتضمن�ت الضوابط، بحس�ب وثيقة ل�وزارة الصح�ة اىل دوائرها يف بغداد 
واملحافظات كافة:

1 – يت�م فحص جميع الوافدين رسيري�اً والفحص الرسيع ويف حالة عدم 
وج�ود اعراض ونتيجة الفحص س�البة فيتم اجراء الحج�ر املنزيل واخبار 
دائ�رة الصحة املعنية للمتابع�ة ويف حالة وجود اعراض فريوس كورونا او 

نتيجة الفحص موجبة فيتم احالته اىل املستشفى املعني التخاذ الالزم.
2 – الس�ماح للعراقيني بالس�فر خارج العراق للجميع مع التعهد بالحجر 
الصحي املنزيل عند العودة بعد اجراء الفحص الرسيري واملختربي يف املنفذ 

الحدودي واتخاذ االجراءات الصحية الالزمة حسب النتائج«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن جهاز مكافحة اإلرهاب، أمس االربعاء، عن اعتقال 4 عنارص 
من »داعش« يعملون ضمن شبكة يف اربع مناطق.

وق�ال الجه�از يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إنه 
»ضم�ن توجيه�ات القائد الع�ام للقوات املُس�لحة واإلس�رتاتيجية 
االس�تخبارية الجديدة التي وضعها رئيس جهاز ُمكافحة اإلرهاب، 
نفذت تش�كيالُتنا املُتمثلة بقيادتي العمليات الخاصة األوىل والثانية 
سلس�لة من الواجبات األمنية شملت مناطق » شمال بغداد - بابل- 

كركوك- دياىل«.
وأضاف البيان أن العملية »أس�فرت عن إعتق�ال )4( مطلوبني من 
عن�ارص عصابات داع�ش وفق امل�ادة القانونية )4( إره�اب كانوا 
يعمل�ون ضمن ش�بكة إرهابي�ة ُتحاول العب�ث بأم�ن املُحافظات 

العراقية وتستهدف املواطنني الُعزل وُمنتسبي األجهزة األمنية«.

من وإىل خارج البالد.. الصحة حتدد ضوابط 
السفر للعراقيني 

مكافحة اإلرهاب يعتقل )4( عنارص من »داعش« 
ضمن شبكة يف مناطق متفرقة

        بغداد / المستقبل العراقي

قالت منظمة »يونسيف« التابعة 
لألمم املتح�دة، أم�س األربعاء، 
يش�كلون  الع�راق  أطف�ال  إن 
األغلبي�ة بني ح�وايل 4.5 مليون 
العراقي�ني املهددين بالفقر  من 
تداعي�ات  نتيج�ة  والحرم�ان 

فريوس كورونا.
وذك�ر تقييم ص�در مؤخرا عن 
م�ن  بدع�م  التخطي�ط،  وزارة 
ال�دويل،  والبن�ك  »يونيس�ف«، 
للفق�ر  »أكس�فورد«  ومب�ادرة 
والتنمية البرشية، أن 4.5 مليون 
آخري�ن م�ن العراقي�ني )أي ما 
يقارب 11.7%( يواجهون خطر 
الوقوع تحت خط الفقر نتيجة 
التأث�ري االجتماع�ي االقتصادي 

لجائحة كورونا.
»ه�ذه  أن  التقيي�م  وأض�اف 
الزيادة الحادة س�تؤدي إىل رفع 
مع�دل الفقر الوطن�ي من %20 
ع�ام 2018 إىل 31.7%، وزي�ادة 

العدد اإلجمايل للفقراء إىل 11.4 
مليون«.

أن  إىل  »يونس�يف«  وأش�ارت 
يواجهون  واليافع�ني  »األطفال 

أعىل زيادة يف معدالت الفقر«.
تف�ي  وقب�ل  بأن�ه  وأف�ادت 
الجائح�ة »كان واح�دا من بني 
كل 5 أطف�ال ويافع�ني فق�ريا، 
لكن هذا تضاعف إىل أكثر من 2 
م�ن بني كل 5، أو ما يمثل 37.9 

% من العدد الكيل لألطفال«.
وتابع�ت أن »42% من الس�كان 
هم من الفئات الهشة يواجهون 
مخاط�ر أع�ىل كونه�م يعانون 
م�ن الحرمان من حي�ث العديد 
م�ن األبعاد، التعلي�م، والصحة، 
واألم�ن  املعيش�ية،  والظ�روف 

املايل.
وبالنس�بة إىل األطف�ال، »هناك 
طف�ل م�ن ب�ني كل اثن�ني )أي 
48.8%( أكث�ر عرض�ة للمعاناة 
م�ن الحرم�ان يف أكثر م�ن بعد 

واحد من هذه األبعاد األربعة«.

غالبيتهم أطفال.. »يونسيف«: 4.5 مليون 
عراقي مهددون بالفقر واحلرمان 
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رشكة زين العراق لالتصاالت، عن جهوزيتها إلطالق 
خدمة الجيل الرابع مطلع 2021. 

وقالت الرشكة يف بيان،ورد لـ«املستقبل العراقي« انه »بعد 
قرار الحكومة العراقية باملوافقة عىل تشغيل خدمة الجيل 
الرابـع مع مطلع عام 2021، زيـن العراق تؤكد جهوزيتها 

إلطالق الخدمة يف جميع محافظات العراق«. 
ووعدت الرشكة »مشرتكيها بتوفري أفضل تجربة لخدمات 

الجيل الرابع 4G-LTE عىل مستوى الرشق االوسط«. 
وُيعبرِّ ُمصطلح الجيل الرابـع )باإلنجليزّية: 4G( عن رابع 
جيل يف تقنية االتصال الالسلكي، وقد تمَّ توفريها ألول مرّة 
من ِقَبل رشكة سبينت )باإلنجليزّية: Sprint( األمريكية يف 

بداية عام 2009. 
ُتعـّد تقنية الجيـل الرابع التقنية األحَدث مـن تقنية الجيل 
الثالـث، وهـي أرَسع منها بما يصـل إىل 10 أضعاف، وأتت 
ر األجهزة الخلوّية  الحاجـة لتقنية أكَثر رُسعة نظراً لتطـوُّ
وأجهـزة التابلـت وحاجتهـا لتقنيـة اتصـال رسيعة، فقد 
أصبح بمقدور هذه األجهزة بث مقاطع الفيديو والصوت 

بّثاً حّياً. 
إنَّ تقنية الجيل الرابع ليست ُمتاحة لجميع األجهزة؛ حيث 
ب أن يكون الجهاز املُسـتخَدم يدعـم إمكانّية تباُدل  تتطلّـَ

البيانات بُسعة 100 ميغابيت بالثانية عىل األقل. 

بإمـكان رشكات االتصاالت توفـري خدمة الجيل 
ر طويـل األمـد  الرابـع مـن خـالل تقنيـة تطـوُّ
)باإلنجليزّيـة: LTE(، أو من خـالل تقنية الواي 
ماكـس )باإلنجليزّيـة: WiMax(، ولكـن يف كلتا 
التقنيتـن، يتم اسـتخدام تقنيـة OFDM لحزم 
البيانات وإرسالها، كما تضم تقنية الجيل الرابع 
مجموعـة من التقنيات واملعايـري األخرى، والتي 

منها ما ييل: 
د املُدخالت  - تقنيـة EV-DO CDMA2000 تعـدُّ

 .)MIMO :د املُخرجات )باإلنجليزّية وتعدُّ
- تقنية OFDMA الخالفات حول التسـمية توجد 

العديـد من الخالفات بن رشكات االتصاالت حول تسـمية 
تقنيـة الجيل الرابع بهذا االسـم، فلو تـمَّ النظر إىل تعريف 
تقنية الجيل الرابع حسب االتحاد الدويل لالتصاالت، فُيمكن 
ر خدمة الجيل  معرفـة بأّنه ال توجد أي رشكة اتصاالت توفرِّ

الرابع بشكل حقيقي. 
أصبح ُمصطلح الجيل الرابع ُيسـتخَدم ألغراض تسويقّية، 
ر رسعـات تحميل تفوق  فهـو ُيعبرِّ عن الشـبكة التـي توفرِّ
رسعـات تقنيـة الجيل الثالـث، وهذا من منظـور رشكات 

االتصاالت هو األهم لعمالئهم. 
رسعة نقل البيانـات: تختلف رُسعة نقل البيانات يف تقنية 
الجيل الرابع مـن رشكة ألخرى، فتحميل البيانات بشـكٍل 
عام أرسع من رفع البيانات يف معظم الرشكات؛ حيُث تصل 

رُسعة التحميل إىل 12 ميغابيت يف الثانية يف رشكة فريايزون 
)باإلنجليزّية: Verizon( األمريكية، والتي تسـتخدم تقنية 
ر طويل األمـد لتوفري خدمة الجيـل الرابع، كما تصل  تطـوُّ
رُسعة الرفع إىل 5 ميغابيت بالثانية. أّما يف رشكة سبينت، 
والتي تسـتخدم تقنية الوايماكس، فتصل رُسعة التحميل 
لخدمـة الجيـل الرابـع إىل 10 ميغابيت بالثانيـة، ورُسعة 

الرفع إىل 1 ميغابيت بالثانية. 
من مّيزات تقنية الجيل الرابع: 

- دعـم العديد من خدمات النطـاق العريض )باإلنجليزّية: 
Broadband services( كإمكانّيـة البـث الحـي للصورة، 
باإلضافة لدعم الوسـائط املُتعّددة التفاعلّية )باإلنجليزّية: 
Interactive multimedia(، واإلنرتنت، وغري ذلك، ويعتمد 

 .)IP :عىل بروتوكوالت اإلنرتنت )باإلنجليزّية

- رُسعة عالية باإلضافة لِسعة كبرية. 
 )Bit :تكلفـة قليلة لتحميل البت )باإلنجليزّية -

الواحد. 
املعروفـة  الشـبكة  تقنيـات  جميـع  تدعـم   -

كالبلوتوث، WCDMA، ومعايري 802.11. 
- دعم أنظمة االتصال الالسلكّية األقدم كتقنية 

الجيل الثالث. 
- توّفـر خدمـات عديدة تعتمد عـىل مبدأ جودة 

 .)Quality of Service :الخدمة )باإلنجليزّية
مقارنة بن الجيل الثالث والجيل الرابع 

لو تمت ُمقارنة رسعة تحميل تقنية الجيل الثالث 
بسعة تحميل الجيل الرابع، وبإهمال جميع العواِمل التي 
قد تؤثرِّـر يف رسعة االتصـال والتحميل، فـإنَّ رسعة تقنية 
الجيـل الرابـع تفـوق رسعة تقنيـة الجيل الثالـث بعرشة 
أضعاف )عىل فرض أنَّ جودة اتصال كلتا الشبكتن بأفضل 
حاالتها(؛ حيـثُ تصل رُسعة التنزيل يف تقنية الجيل الرابع 
إىل 1 جيجابيـت يف الثانية، أّما تقنيـة الجيل الثالث، فتصل 
إىل 100 ميغابيت بالثانية، وبالنسبة لسعة رفع البيانات، 
فتصـل 500 ميغابيـت بالثانيـة لتقنية الجيـل الرابع، و5 
دات  ميغابيـت بالثانيـة لتقنيـة الجيـل الثالـث. إنَّ الـرتدُّ
الراديوّية املُسـتخدمة يف بث تقنية الجيل الرابع ترتاوح بن 
2 جيجاهريتز و8 جيجاهريتز، أّما بالنسـبة للجيل الثالث، 

فهي ترتاوح بن 1.8 جيجاهريتز و2.5 جيجاهريتز.

»زين العراق« حتدد موعد إطالق خدمة »4G«.. وتعد بأفضل جتربة عىل مستوى الرشق األوسط

    بغداد/ المستقبل العراقي

اسـتقبل وزيـر النقـل الكابتن نارص حسـن 
الشـبيل، أمـس األربعاء، رئيس ديـوان الرقابة 
املاليـة االسـتاذ رافـل ياسـن خضـري والوفد 
املرافق له ، وبحث معه أوارص العمل املشـرتك 

بما يخدم تقدم العمل خدمة للصالح العام.
وناقـش خـالل اللقـاء مـدى التـزام الـوزارة 

وتشكيالتها بالتعليمات وضوابط العمل ملعظم 
مشـاريعها عىل ضوء آلية التدقيق التي يرشف 
عليهـا الديـوان ومـن خـالل إتمام املشـاريع 
القائمـة والوقوف عىل األمـوال املخصصة لها 
لغـرض رسعـة إنجازها.وقـال الوزيـر : نحن 
نتعامـل بمنتهـى الشـفافية والوضوح ووفق 
الضوابـط يف  جميـع مفاصل عمل الـوزارة و 
تشـكيالتها، مشـريا ،ان الوزارة ترفد ميزانية 

الدولـة  باإليـرادات واالرباح املاليـة من خالل 
بعض تشـكيالتها ممـا يقع عليهـا دور كبري 
يف تعزيـز واقع عملها وتحقيق مـا تصبو اليه 
لخدمة املواطنن .من جانبه قدم رئيس الديوان 
الشـكر واالمتنـان لوزيـر النقـل عىل حسـن 
االسـتقبال وكـرم الضيافة واالنسـجام حول 
رؤيـة عمل موحدة تهـدف إىل اذابـة املعوقات 

وتقدم مسرية العمل بالتعاون بن الجانبن .

التقى رئيس ديوان الرقابة املالية

وزير النقل: نتعامل وفق الضوابط ومبادئ الشفافية 
    البصرة / المستقبل العراقييف مفاصل عمل الوزارة وتشكيالهتا

النتـاج  معمـال  تفتتـح  البـرة  نفـط 
االوكسـجن بمقرهـا لتدعيـم مواجهـة 

كورونا
افتتحت رشكة نفط البرة معمال النتاج 
االوكسجن بطاقة اجمالية )120- 140( 
اسطوانة يف اليوم الواحد يف مقرها بموقع 

باب الزبري.
وقـال مديـر عـام الرشكـة وكالة باسـم 
عبد الكريـم يف تريح للمربـد ان تجهيز 
عـىل  يقتـر  لـن  سـوف  االوكسـجن 
املحافظـة بـل سـتقوم الرشكـة بتجهيز 

مستشفيات ذي قار وميسان.
مـن جانبـه قـال مديـر هيئـة الصيانـة 
الهندسية يف الرشكة فالح حسن ان املعمل 
بارش منذ يوم امس بتجهيز املستشـفيات 

تجهيـز  تـم  حيـث  االوكسـجن  بمـادة 
مستشفى البرة التعليمي بـ 150 قنينة 

ومستشفى الزبري 50 قنينة.
واشـار اىل اسـتعداد املعمـل لتجهيز كافة 
الخاضعـن  املواطنـن  او  املستشـفيات 
للحجر املنزيل يف حال توفر ما يؤيد طلبهم 

لالوكسجن من صحة البرة.
كما طالب حسـن املستشـفيات برضورة 
إعـادة قنانـي األوكسـجن الفارغـة عند 
االنتهاء منها لضمان ديمومة واستمرارية 

التجهيز.
اىل ذلك قال مدير املعامل يف الرشكة حسن 
الجابـري ان الكـوادر الهندسـية والعمال 
اكملوا تهيئة املعمل خالل سـتة ايام فقط 
حيـث ان انجـازه لـم يكتمل بعد بسـبب 
تعـذر الرشكة املجهزة عن املجيء وإكمال 

أعمالها وتشغيل املعمل.

نفط البرصة تفتتح معماًل إلنتاج االوكسجني بمقرها 
لتدعيم مواجهة »كورونا«

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

تنفذ رشكة سـعد العامة يف وزارة االعمار واالسـكان 
والبلديـات العامـة بنـاء 31 مدرسـة موزعـة عىل 6 

محافظات ضمن املرشوع الوطني للمدارس .
واوضح مدير عام رشكة سـعد العامة التابعة للوزارة 
صادق الفرطويس، ان »املرشوع الوطني للمدارس يعد 
من املشـاريع املهمـة لتطوير القطـاع الرتبوي ورفع 
مسـتواه يف البالد من خالل توفري االبنية املدرسـية«، 
منوهـا اىل ان رشكته »مكلفة ضمـن املرشوع بتنفيذ 
31 مدرسـة بنسـب انجـاز متباينـة تتـوزع بـن 6 
محافظات بواقع  مدرسـتن لكل من كربالء املقدسة 
والنجف االرشف،فضال عن 3   مدارس باملثنى ، 12 يف 

ذي قار ،6 بالبرة  و 4 مدارس بالديوانية«.
ولفت إىل، أنها »انجزت مؤخرا خمس مدارس بواقع 3 
منها بالنجف االرشف و2 بكربالء املقدسـة  كل منها 
مكونـة مـن 18 صفا و  3 طوابـق  ومختبات علمية 
وبنـاء حديـث واصبحـت جاهـزة للتسـليم اىل وزارة 

الرتبية«.
وافـاد بـان »الرشكـة بصـدد تسـليم مدرسـتن يف 
النارصية جاهزة للدخول اىل الخدمة سـعة 9 صفوف 
،بينمـا سـتنجز خالل الشـهرين املقبلن  مدرسـتن 
سـعة 12 صفا  يف الديوانية ،فضال عن مدرسـة سعة 
18 صفا سـتنجز خالل 3 شـهور يف البرة، مضيفا 
ان هذه املشـاريع نفذتها املالكات الهندسية والفنية 
للرشكـة خالل الشـهور املاضية  باضافـة مبالغ من 
الرشكـة اىل السـلفة التشـغيلية لضمان اسـتمرارها 
بالعمـل عىل الرغـم من انتشـار وباء كورونـا وعدم 

حصول اي اندثار«.
واكد الفرطويس ان »وزارة الرتبية لم تسـدد حتى االن 
اية مسـتحقات مالية للرشكة بسـبب االزمـة املالية 
يف البـالد وصعوبة ترويج السـلف لـدى وزارة الرتبية 
بسـبب االجراءات املعقدة التي ترافق ترويج السلف«، 
معربـا عن املـه يف وزارة الرتبية ل«ايجـاد حل لهذه 
املشكلة وتسديد مسـتحقات الرشكة الجل االستمرار 

بتنفيذ املدارس املتبقية.

االعامر: بناء 31 مدرسة ضمن 
املرشوع الوطني

    المستقبل العراقي / زهراء علي      

اسـتقبل محافظ دهوك عـيل ترت محافظ نينـوى نجم الجبوري 
خالل زيـارة اجراها الجبـوري اىل دهوك، أمـس األربعاء، وبحث 
الجانبان العديد من امللفات أهمها التنسـيق املشرتك فيما يتعلق 
بتسهيل حركة التنقل بن دهوك ونينوى للموظفن والعسكرين 
القاطنـن يف اإلقليم مع الحفاظ عىل التدابـري الوقائية والتصدي 

لجائحة كورونا.
وأكـد الجانبـان عـىل عمـق التاريـخ املشـرتك بـن املحافظتن 
والعالقات االجتماعية املتجذرة بينهما وسبل تعزيز هذه العالقة 

ملا فيه تحقيق للمصالح املشرتكة.

حمافظا نينوى ودهوك يبحثان تسهيل 
حركة املواطنني بني املحافظتني

    بغداد / المستقبل العراقي

أفادت مديريـة مكافحة إجرام بغداد، بإلقـاء القبض عىل متهم 
باالبتزاز االلكرتوني.

وذكـرت املديريـة، يف بيان تلقته »املسـتقبل العراقـي«، إنه »بعد 
ورود معلومـات اىل مكتـب بغـداد الجديـدة ملكافحـة االجرام يف 
مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة اىل وكالة شؤون الرشطة يف 
وزارة الداخلية ، تفيد بوجود حادث ابتزاز الكرتوني بحق مواطنة 
بعـد ان قـام املتهم بتهديدها بنرش صورهـا الخاصة عىل مواقع 
التواصـل االجتماعي مقابـل مبلغ )مائة واربعـون مليون دينار 

عراقي( عىل شكل دفعات متتالية«.
وتابعت: »وعىل الفور من تلقي املعلومات تم استحصال املوافقات 
القضائية وتشـكيل فريق عمل مختص وتنسـيق الجهود الفنية 
واسـتدراج املتهم وبالجرم املشهود تم القبض عليه اثناء استالم 
املبلغ وتم ضبط مبلغ )خمسـة مالين دينار عراقي( اثناء عملية 

القاء القبض من ضمن املبلغ الكيل للمساومة«.
واكملت بالقول: »وقد جرى تدوين اقوال املتهم قضائيا باالعرتاف 
بارتكابـه لجريمة االبتزاز  وتم اتخـاذ االجراءآت القانونية بحقه 

بصدد القضية وفق املادة )430( ق.ع.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنـت الهيئة العامة للكمارك عن تشـكيل لجنة  يف مركز كمرك 
ام قـر الشـمايل  بالتعاون مع جهاز املخابـرات الوطني  لفتح 
اربـع حاوية حجم )40( قدماً من الحاويات املرتوكة تحتوي عىل 
مواد كيميائية خطريه ذات اسـتخدام مزدوج  مخالفة للضوابط 

والتعليمات النافذة.
واضافت يف بيان تلقت »املسـتقبل العراقي« نسـخة منه، انه«تم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفة حسـب قانون الكمارك 

رقم 23 لسنة 1984 النافذ وإحالتها للقضاء.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكـدت الهيأة العامة للرضائب، ان ايرادات النصف االول من العام 
الجاري بلغت اكثر من ترليون دينار.

وذكرت الهيأة يف بيان تلقت »املسـتقبل العراقي« نسخة منه، ان 
» ايـرادات النصف االول من العـام الجاري بلغت اكثر من ترليون 

و500 مليار دينار«.
ويعانـي العـراق حاليا مـن ضائقة مالية كبرية جـراء انخفاض 
أسـعار النفط يف السـوق العامليـة وتفيش فـريوس كورونا، مما 
انعكـس سـلبا عىل عـدم التوصل إىل مـرشوع  قانـون للموازنة 
االتحاديـة للعـام الحـايل، والتـي تعتمـد منذ عـام 2003 وحتى 
اآلن عىل 95% مـن اإليرادات املالية املتحققة مـن مبيعات النفط 

الخام.

إجرام بغداد تعتقل متهاًم 
باالبتزاز االلكرتوين

ضبط مواد كيميائية خطرية ذات 
استخدام مزدوج يف أم قرص

الرضائب: ايرادات النصف االول من 2020 
بلغت اكثر من ترليون و500 مليار دينار

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشـفت مديريـة املـرور العامـة، عـن آليـة جديدة لضبـط حركـة الدراجـات يف بغداد 
واملحافظات.وقـال مديـر املرور العامة اللـواء زهري الخفاجي، يف حديث لوسـائل إعالم 
حكوميـة، إن »عملية اسـترياد عدد كبري من الدراجات هو مخالـف للضوابط اضافة اىل 
انها غري مسـتوفية للرشوط القانونية«، مشـريا إىل »صدور قرار يمنع ركوب شـخصن 
عىل دراجة واحدة وسـتبارش مفارز املرور بالعمل به ومحاسـبة املخالفن«.وأضاف، أن 
»مديرية املرور قدمت مقرتحا يف وقت سـابق بتسجيل الدراجات ومنح صاحب الدراجة 
رقم فحص مؤقت مع سنوية«، مؤكدا »إعادة رفع املقرتح مرة اخرى لوضع آلية جديدة 
تضمـن السـيطرة عىل الكم الهائل مـن الدراجات«.ولفت الخفاجـي، إىل أن »مدة العمل 
بهـذه اآللية ليسـت بالقليل يف ظل عدم االسـتجابة السيعة من قبـل املواطن«، مؤكدا 
»عدم القدرة عىل وضع اوقات محددة لحركة سري الدراجات«.يشار اىل ان مديرية املرور 
العامـة اصـدرت، اليوم االربعاء، قرارا بشـأن قيـادة الدراجة النارية.ونـص القرار عىل 
»منع قيادة الدراجة النارية ذات العجلتن يف حال استقاللها من قبل شخصن، ويعاقب 
املخالـف بحجز الدراجة النارية وفرض غرامة مالية مقدارها )100( الف دينار إسـنادا 

الحكام املادة )25/ثانيا/أ(.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، رفع الكتل الكونكريتية 
عن موقع وسط العاصمة.

وذكـرت األمانة، يف بيان تلقت »املسـتقبل 
العراقـي« نسـخة منـه، أن مالكاتها »يف 
دائرة الوحـدات االنتاجية وبلدية الرصافة 

وبمتابعـة مكتب امن بغداد بارشت برفع 
الكتـل الكونكريتيـة مـن محيط مرف 
القابض االسـالمي ضمن شـارع الشـيخ 

عمر وسط بغداد«.
وأضافـت، أن »الكتل موضوعةمنذ سـنة 
2008 والعمليـة تمـت بعـد اسـتحصال 

املوافقات الالزمة.

املرور تكشف آلية جديدة لضبط حركة 
الدراجات يف بغداد واملحافظات

رفع الكتل الكونكريتية عن موقع وسط بغداد

التعليم تعلن أسامء ومواعيد مقابالت 
املتقدمني للزمالة الروسية لنيل الدكتوراه

الرتبية تصدر قرارًا مهاًم بشأن 
امتحانات املراحل املنتهية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنـت وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمي، أسـماء ومواعيـد مقابالت 
املتقدمن للزمالة الروسـية لنيل الدكتوراه.ودعت دائرة البعثات والعالقات 
الثقافية املتقدمن اىل »الزمالة الروسية لنيل شهادة الدكتوراه )الكانديدات(  
للعام الدرايس 2020/2021 اىل حضور املقابلة عند الساعة التاسعة صباحا 

يف مقر دائرة البعثات مستصحبن معهم املستمسكات املطلوبة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أصـدرت وزارة الرتبية، قـراراً مهماً 
بشأن امتحانات املراحل املنتهية.

وأكـد عضو لجنـة الرتبيـة النيابية 
تلقتـه  بيـان  يف  الزامـيل  عبـاس 
»حصـول  العراقـي«،  »املسـتقبل 
موافقـة وزيـر الرتبية عـىل إجراء 
للمراحـل  النهائيـة  االمتحانـات 
املنتهية حسب املنطقة الجغرافية«.

وبن ان »امتحانات طالب األقضية 
مـدارس  يف  سـتجرى  والنواحـي 
أقضيتهـم ونواحيهـم ملـا تقتضيه 
املرحلة وتماشياً مع اجراءات وزارة 
الرتبيـة  وزارة  الصحة«.وكانـت 
أعلنـت أول أمس األثنن تنسـيقها 
مـع وزارات االتصـاالت، الصحـة، 
العلمـي  والبحـث  العـايل  التعليـم 
والكهرباء النجاح سـري االمتحانات 

الوزارية، التـي من املؤمل ان تبدأ يف 
الـ 8 مـن آب املقبل.وبـن املتحدث 
الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق 
السعدون ان »التنسيق تم معها من 
اجل االعداد لخطة اجراء االمتحانات 
يف ظل جائحة كورونا والتي ستكون 
مختلفة عن االعوام املاضية لكونها 
ستكون مصحوبة باجراءات وقائية 
غري مسبوقة«.وأضاف، ان »الوزارة 
أعـدت خطة لسـالمة الطلبـة عند 
اجـراء االمتحانات وعـدم االحتكاك 
بينهـم مـن خـالل تخصيـص يوم 
امتحاني لطلبة الفرع االدبي واليوم 
الـذي يليه للفـرع التطبيقي واليوم 
الذي بعده للفرع االحيائي، تطبيقاً 
للـرشوط الصحية الخاصـة بوزارة 
الصحـة وخليـة االزمة مـن جانب 
ولتخفيف زخم تواجد الطلبة داخل 

القاعات االمتحانية.

حمافظ البرصة خيصص قطعة أرض 
للمعلمني يف قضاء الزبري

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلنـت محافظة البرة تخصيـص قطعة أرض لرشيحة 
املعلمن يف قضاء الزبري.

وقـال مدير اعالم ديـوان محافظة البرة عيل يوسـف يف 
تريـح صحفي إن »املحافظ أسـعد العيدانـي وافق عىل 
طلب لتخصيص قطعـة أرض ملعلمي قضاء الزبري”، الفتا 

اىٕل أن”القطعة حددت يف منطقة طلحة التابعة للقضاء”.
بـدوره اوضـح قائممقـام قضـاء الزبـري عبـاس ماهر، 
واملدرسـن  املعلمـن  اىٕل  تخصـص  سـوف  أن”القطعـة 

واملوظفن يف القطاع الرتبوي يف القضاء”.
وأضـاف أن »بلدية الزبري سـتقوم باجراءات الفرز يف هذه 
املقاطعـة وتحدد منطقة تنسـجم مع عدد املشـمولن يف 
هذا القطاع الحيوي لتسـمى بحي املعلمن الجديد ويكون 
مخصـص للموظفـن مـن سـكنة قضـاء الزبـري والذين 

يعملون يف مدارس القضاء«.

حمافظ بغداد خياطب ويوجه االجهزة االمنية ملتابعة 
املخالفني من اصحاب املولدات

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

كشـفت محافظة بغداد، عن مخاطبة 
محافظها محمد جابر العطا االجهزة 
االمنية ملتابعـة املخالفن من اصحاب 
املولدات، مستدركة يف الوقت نفسه ان 
عدم تحسن الكهرباء ولد ضغوطات يف 

ادارة ملف املولدات.
وأوضحـت املحافظـة يف بيـان تلقتـه 
العراقـي«، إن »املحافـظ  »املسـتقبل 
خاطب قيـادة عمليات بغـداد وقيادة 
االتحاديـة، وجهـاز االمـن  الرشطـة 
الوطني وقيادة رشطة محافظة بغداد 
ومديرية نجـدة بغداد باهمية التعاون 

والتنسيق مع رؤساء الوحدات االدارية وحسب 
الرقعـة الجغرافيـة ملتابعـة التـزام اصحـاب 

املولـدات ومحاسـبة املخالفـن منهم، خاصة 
بعد منح السـيد املحافظ صالحية تحديد سعر 

االمبري للقائممقام ومدير الناحية«.

وأشـارت املحافظـة، إىل أن »الوحدات 
االدارية التابعة لها مستمرة يف متابعة 
ومحاسـبة املخالفـن مـن اصحـاب 
املولدات واخذ تعهدات خطية بااللتزام 
للسـياقات  وفـرض عقوبـات وفقـا 

القانونية«.
كمـا جددت املحافظـة تاكيداتها، بان 
»عـدم تحسـن الكهربـاء )الوطنيـة( 
والتذبذب الحاصل يف ساعات التجهيز، 
ولـد ضغوطـات كبرية عـىل املحافظة 
ملـف  ادارة  يف  االداريـة  ووحداتهـا 
املولـدات بالرغـم مـن دورها السـاند 
الكهربـاء وليس االسـايس«،  لـوزارة 
تحمـل  اىل  الكهربـاء  »وزارة  داعيـة 
مسـؤولياتها لتخفيف الضغـط الحاصل عىل 

املحافظة.
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لقاء يف لندن

           علي بدر

كن�ت  بغ�داد،  يف  التس�عينات،  أواخ�ر 
أش�اهد عىل الدوام رواية »إله األش�ياء 
الصغ�رة«. ويف أماكن مختلفة تقريبا. 
بني الكتب يف رفوف املكتبات، بني أيدي 
قراء، يف بسطيات س�وق الرساي. لكن 
ل�م يخطر يف بايل أب�دا أن أقرأها. بل وال 
أع�رف حتى ما هو محتواها. أما اس�م 
الكاتبة، أرونداتي روي، فهو اسم المع 
ضمن الئح�ة طويلة من الكتاب الهنود 
الذي�ن أطلوا علينا يف أع�وام الثمانينات 
كج�زء م�ن ثقاف�ة عاملثالثي�ة، تعن�ى 
باالهتم�ام باآلداب غ�ر األوربية. وهي 
سياس�ة يف الغال�ب، ذات بع�د قوم�ي، 
مؤسس�ة عىل معادة الغ�رب والحداثة 
الغربي�ة، إال إنه�ا لم تنج�ح يف زعزعة 
مكان�ة األدب األورب�ي ل�دى جييل عىل 
األق�ل، ول�دي أنا ش�خصيا، فق�د كان 
اهتمام�ي منصبا ع�ىل األدب األوربي، 
وال س�يما األدبني الفرنيس واإلنكليزي، 
وبدرج�ة م�ا األدب األملان�ي، وبدرج�ة 

قليلة حدا األدب اإليطايل واالسباني.
لكن بعد أع�وام قليلة، ومع اكتش�افنا 
لتي�ارات جدي�دة يف النقد، مث�ل منهج 
الدراسات الثقافية، ومناهج الدراسات 
املابعدي�ة، مثل م�ا بع�د البنيوية، وما 
بع�د الكولنيالي�ة، وم�ا بع�د الحداثة، 
صار من ال�روري االنتباه إىل اآلداب 
غ�ر األوربي�ة، وربم�ا عزز م�ن هذه 
النزعة، الدراس�ات الت�ي نرشها الناقد 
املاركيس األمركي فريدريك جيمس�ون 
أواخ�ر  العاملثالثي�ة  الثقاف�ات  ع�ن 
التس�عينيات، وق�د ع�د اآلداب فيه�ا، 

وال س�يما الرواي�ة، ج�زءاً ال يتجزأ من 
املراجع�ة القص�وى للحداث�ة الغربية، 
أو أنه�ا تصب يف النهاي�ة، يف تيارات ما 
بعد الحداثة، وهو اعرتاف، أو إسهام يف 
تقويم الحداثة الغربية ومراجعتها من 

قبل الثقافات الالغربية.
عند ذاك ومن ب�ني روايات عديدة لفتت 
انتباه�ي رواية إل�ه األش�ياء الصغرة 
ألروندات�ي روي، والتي حصلت يف العام 
وكان�ت  البوك�ر،  جائ�زة  ع�ىل   1998
بالنس�بة يل هي املدخل الذي أدخلني إىل 
منهج الدراس�ات ما بعد الكولنيالية يف 
الرواية، فكانت تتصدر بحق، عىل األقل 
ذلك الوقت، أكثر الدراس�ات التي تنحو 
ه�ذا النحو، وكان م�ن الروري أيضا 
الدخول إىل عالم الهند والباكس�تان من 
زاوي�ة مختلفة كليا عن زاوية س�لمان 

رشدي.
وق�د بهرتن�ي الرواي�ة، يف واق�ع األمر 
بالتفاصي�ل  املتط�رف  الهتمامه�ا 
الفت�اة  م�ول«  ف«ص�ويف  الصغ�رة، 
الصغرة ذات الثمانية أعوام التي تدخل 
دخوال مفاجئا إىل قرية ايمنم مس�قط 
الهندي�ة  بوالي�ة ك�راال  والده�ا  رأس 
املعروفة قبل س�نة 1950 بوالية ملبار، 
تق�دم إىل الق�ارئ صورة فسيفس�ائية 
ع�ن تح�والت املجتم�ع الهن�دي ع�ر 
أدق األش�ياء وأصغره�ا، وهكذا تلتحم 
الطبيعة، من نباتات صغرة، وحيوانات 
صغرة م�ع حياة الن�اس ومنتاجاتهم 
وأح�داث حياتهم. كم�ا أن تاريخ الهند 
يتداخ�ل بش�كل عجائب�ي م�ن أحداث 
تاريخية قديمة، إىل صور متالحقة من 
التاريخ القريب، س�يطرة املاركس�يني، 

للهن�د، وص�ول  الريطان�ي  االحت�الل 
فاس�كو دي جاما، انتش�ار املسيحية، 
انهي�ار الطبقات االجتماعي�ة، فرتوي 
األحداث م�ن دون تعاقب كرونولوجي، 
إنما عىل شكل تداعيات له عالقة وثيقة 

بما عاشته الهند أواخر التسعينيات.
*

يف العام 2009 كنت دعيت إىل مهرجان 
األدب العامل�ي يف برل�ني، وهو مهرجان 
ش�هر ح�ره الكث�ر م�ن الكت�اب 
الع�رب، وض�م ذاك الع�ام نخبة مهمة 
من أدب�اء العالم وم�ن العال�م العربي 
أيض�ا، وكانت أرندات�ي روي مدعوة يف 
املهرج�ان كضي�ف رشف. رأيتها للمرة 
األوىل يف خيم�ة املهرج�ان، وه�ي امرأة 
جميلة ج�دا، ولها كارزما بس�بب قوة 
الش�خصية أكثر من كارزم�ا الجمال، 
تنط�وي ع�ىل ه�دوء ق�دري وذكاء يف 
العين�ني الالمعتني ال يمكن أن تهمله أو 
تش�يح بوجهك عنه. كان�ت ترتدي زيا 
حديثا ولكنه يستند إىل الرتاث التقليدي 
يف الهن�د. وللم�رة األوىل أش�اهد ه�ذه 
االحتفاء املميز لكاتبة من العالم الثالث 
وباالح�رتام الالئ�ق، فقد تحل�ق حولها 
أكث�ر الكت�اب األوربيني ش�هرة، حتى 
غون�رت غراس الكاتب األملاني الش�هر، 
ح�ني رآها وضع كأس�ه ع�ىل الطاولة 

وخف لتحيتها.
ذلك اليوم كانت يل رغبة شديدة بالحديث 
معها، ولكن لم يكن ممكنا وس�ط هذا 
الحش�د ال�ذي يتحل�ق حوله�ا، وكنت 
تعرف�ت صدفة عىل كاتب�ني هنديني يف 
مناس�بتني منفصلت�ني كان�ا صديقني 
لها، وطلبا مني حضور ندوتها، ولكني 
تخلفت ألن ندوتي كانت يف الوقت ذاته، 
ولم أكن أعرف ذل�ك الوقت موضوعها، 
تصورته عن الهند أو عن األدب الهندي 

املكتوب باإلنكليزية.
بعد يومني، كنت ذاهبا لخيمة املهرجان 
من أجل تن�اول الغداء ورؤية األصدقاء 
هناك، فكنت يف مواجهة مدير املهرجان 
أول�رش رشاي�ر، صديق حمي�م ألكثر 
الكتاب العرب، أوقفني ومبارشة وطلب 
من�ي يف ن�دوة تح�ت عن�وان » الرشق 
والغرب، عالقات أدبية وسياسية«، ويف 
الواق�ع لم تك�ن هذه ندوت�ي، إنما من 

أجل تعويض الكاتبة السعودية املقيمة 
يف بريطاني�ا رجاء عالم، والتي اعتذرت 
عن الحض�ور يف اللحظ�ة األخرة، ولم 
يكن ممكن�ا أن تقام الندوة عن الرشق 
م�ن دون حض�ور كاتب عرب�ي، فوقع 
االختيار عيل، وس�يكون معي يف الندوة 
مال�ك عللولة الذي كتب كت�اب الحريم 
الكولني�ايل وهو زوج الكاتبة الجزائرية 
آس�يا جب�ار، وإعجاز أحم�د الذي قدم 
نقدا متقدما إلدوارد س�عيد، وأرانداتي 
روي، فوافق�ت ح�االً م�ن أجل االس�م 
األخ�ر، وقلت له ه�ذا األم�ر لتقديري 
له�ذه الكاتبة. وذهبت ف�ورا إىل مقهى 
قريب�ة وأخ�ذت أه�يء موضوعي قبل 

ساعتني فقط من صعود املنصة.
كان�ت الن�دوة فخم�ة ج�دا، وبحضور 
غفر ومميز ثقافيا، وهنالك بروتوكول 
لم يم�ر عيل مطلق�ا يف تقدي�م الكتاب 
أو يف اس�تخدام األضواء والجلوس عىل 
الكرايس بحيث أني أخطأت مرتني لعدم 
تركي�زي عىل هذه األش�ياء الش�كلية. 
لك�ن النقاش كان ممتع�ا حقا، وازداد 
ح�رارة بحضوره�ا، فهنال�ك مالحظة 
ذكية وتدقيق يف كل خطاب يقال أمامها 
كل عب�ارة وبرتكي�ز كام�ل، صفق لها 
الجمه�ور أكثر من مرة. كان�ت الندوة 
ناجحة جدا، لم تتطابق آراؤنا يف بعض 
النق�اط ولكنها تطابق�ات فيما يخص 
نب�ذ االس�تعمار، والبح�ث ع�ن صي�غ 
العدالة والتس�اوي الب�رشي بعيدا عن 
صناع�ة القوة واالذالل وف�رض اإلرادة 

سواء أكانت سياسية أو اقتصادية.
وحني ع�دت إىل الفندق ليال وجدت عىل 
طاولت�ي مظروف�ا كبرا، إذ أرس�لت يل 
أراندات�ي روي، محارضتها الس�ابقة، 
والت�ي ل�م أحره�ا، وفوجئ�ت فعال 
الس�ابقة ع�ن  إذ كان�ت محارضته�ا 
العراق، فكم تأسفت ألني لم أحرها. 
فأراندات�ي روي كان�ت ملتزم�ة بخط 
الدف�اع ليس ع�ن األش�ياء الصغرة يف 
الطبيع�ة فق�ط إنم�ا عن كل األش�ياء 
الصغرة يف التاريخ أيضا، فهي ملتزمة 
بخ�ط الدف�اع عن األم�م الصغرة، عن 
الب�رش الضع�اف، ع�ن النس�اء، ع�ن 
امل�رىض، عن األقلي�ات الصغ�رة، وقد 
دافعت دفاعا مس�تميتا ع�ن الكائنات 

الت�ي يس�حقها االس�تخدام الهوبزوي 
للق�وة يف الغرب، فقد وقفت كناش�طة 
م�ع مطال�ب التاميل، وأي�دت انفصال 
كش�مر، ودافعت عن العراق، وطالبت 
بتحرير الس�ود، والعم�ال واملهاجرين. 
وكل الكائنات التي ال تقوى عىل الدفاع 

عن نفسها.
*

بعده�ا تعرف�ت عليها عن ق�رب، أثناء 
زي�ارة يل إىل لندن بعد عامني من رؤيتي 
لها يف برلني، وبمح�ض املصادفة كنت 
التقي�ت الكات�ب الهندي ط�ارق عيل يف 
مبن�ى دار نرش فرس�و، وهي دار نرش 
يس�ارية تأسس�ت يف الع�ام 1970 من 
قبل محرري مجلة اليس�ار الجديد نيو 
لفت ريفيو، كان ط�ارق واقفا يف املمر 
بش�اربه األبيض ونحافته ولون وجهه 
األس�مر ال�ذي يندر أن تجد ش�بيها له، 
حيان�ي بابتس�امته وطريق�ة لفظ�ه 
للكلم�ات اإلنكليزي�ة بص�ورة مميزة، 
فخط�ر يف بايل أن أس�أله ع�ن عنوانها، 
واتصل�ت  هاتفه�ا،  برق�م  فزودن�ي 
به�ا قبل خروج�ي من مبنى فرس�و، 
فجاءني صوته�ا الدافئ والنرة العذبة 
الت�ي لم تتغر أبدا، وعن�د ترتيبنا للقاء 
لف�ت نظ�ري أن أيا م�ن املناط�ق التي 
اقرتحتها لها للق�اء: البيكادليل؟ قالت 
يل باستغراب »ال...ال...« سوهو؟ »ال...

ال..« لكنه�ا اختارت مقه�ى يقع قريباً 
من املتح�ف، وعىل مقرب�ة منه مكتبة 
تبيع الكتب املستعملة الخاصة بالعالم 
اإلس�المي والرشق األوس�ط. يف مساء 
صيف�ي وال أروع من�ه يف لندن جلس�نا 
يف م�كان ه�ادئ وصغ�ر ممل�وء كما 
أتذك�ر بالكام�رات القديم�ة، قلت لها 
ربما معرفتي بلندن معرفة سياحية أو 
من خالل روايات كولن ويلس�ن. قالت: 
»الس�اكن املتجذر يف لن�دن يخىش لندن 
أكث�ر من الغرب�اء«، لها لندنه�ا التي ال 
نتع�رف عليها من خ�الل أعمال النخب 

االرستقراطية والغيتوات الثقافية.
هل تعتقدين أن الثقافة يف لندن أش�به 

بالغيتو؟
إنها غيتو حقيقي بالنسبة لها تسيطر 
عليها شبكات املال واألعمال عىل عكس 
الثقافة الفرنسية التي هي أكثر شعبية 

وأدبية ولنق�ل بروليتاري�ة أيضاً. لندن 
ه�ي التي وس�عت عال�م اإلمراطورية 
والنهب االس�تعماري ع�ىل مدى قرنني 
وم�ن الصعب أن تتخىل عن هذا الرتاث، 
عدل�ت إيش�اربها وهي ترشب ش�ايها 
وبابتس�امتها الت�ي ال تذب�ل قالت: »ال 

تنىس آن أدم سميث من هنا«.
آدم سميث املؤسس الحقيقي لالقتصاد 
كت�ب  ال�ذي  الكالس�يكي  الرأس�مايل 
»ث�روة األمم«، يعني رشعية املنافس�ة 
حتى املوت، تقدي�س املصلحة، تعظيم 
الربح، الحياة هي االدخار واالستثمار، 
اإلنت�اج  ف�ورة  يف  األدب  فيتح�ول 
الرأس�مايل إىل رشعة املتنافسني لزيادة 
األرب�اح والدخ�ول يف النظ�ام الرتاكمي 
للثروة. هكذا إذن وس�لمان رشدي؟ أنا 
س�ألت، فبدت غر راغبة يف الكالم عنه، 
وهو الذي كتب عنها يف الكتاب الشهر 
ال�ذي أصدرت�ه دار فنتي�ج باالش�رتاك 
مع زوجت�ه الثالث�ة اليزابيت ويس�ت. 
ابتس�مت حينم�ا رك�زت بعبارتي عىل 
»زوجت�ه الثالثة« فس�ألتني هل س�بق 
ل�ك أن التقيت به؟ قلت لها نعم معرفة 
س�طحية يف حفل�ة أقامها م�ع زوجته 
الرابع�ة بادم�ا الكش�مي، فانفج�رت 
بالضحك. قالت »س�لمان رش�دي ضد 
اإلسالم يف كل يشء باستثناء الزواج من 

أربعة«.
يف هذا اليوم عرفت أن اسمها الحقيقي 
س�وزانا، أو هك�ذا يدعوه�ا املقرب�ون 
منها، م�ن مواليد الع�ام 1961، ولدت 
يف ش�يلونج، يف الهند، من أم مس�يحية 
س�ورية، وهي ماري روي الناشطة يف 
مج�ال حقوق امل�رأة، وأب بنغ�ايل، من 

عائلة ثرية تمتهن زراعة الشاي.
-أمك س�ورية ؟ هك�ذا قلت له�ا بنرة 

حاسمة.
-نعم ...سورية.

كن�ت س�عيدا ج�دا أن أرى ه�ذه املرأة 
الت�ي قض�ت طفولتها يف والي�ة كراال، 
حيث تدور أحداث روايتها »إله األشياء 
الصغرة«، يجري يف رشايينها دم عربي. 
امل�رأة املناضلة ب�دأت حياتها بدراس�ة 
الهندس�ة املعمارية يف كلي�ة التخطيط 
والهندسة املعمارية يف نيو دلهي، حيث 
التق�ت زوجه�ا األول، املهن�دس جرار 
داكونه�ا. ث�م تطلق�ت من�ه وتزوجت 
املخ�رج الس�ينمائي براديب كريش�ن، 
ولعب�ت دور الفت�اة القروي�ة يف فيلمه 
صاحب مايس. كتبت بعد ذلك العديد من 
الكتب السياسية وسيناريوهات األفالم 
وأصدرت عددا ال حرص له من البيانات، 
وش�اركت يف آالف املس�رات وعق�دت 
ع�ددا كب�را م�ن املؤتم�رات. غ�ر أن 
تواضعها ورقتها اإلنس�انية وتعاطفها 
مع القضايا الحية والعادلة وصدقها يف 
النضال السيايس واالجتماعي هو أكثر 

ما شدني لها.
كان لقاءن�ا قد انتهى يف الليل، وعدت يف 
الشارع املؤدي إىل فندقي يف حي سوهو، 
يف امل�كان الذي خرجت في�ه مظاهرات 
الع�ام 1968 مطالبة بتحقي�ق العدالة 
االجتماعية والتس�اوي البرشي، كانت 
السماء قد نثت قليال من املطر الصيفي 
الذي اش�تهرت ب�ه، وش�وارع لندن قد 
اغتسلت باملاء، وارتفع شذا األشجار يف 
الهواء العذب. اشرتيت صحيفة املساء، 

ودلفت إىل الفندق.

قصيدة نثر خارج سلطة النصمثقفون مرصيون يطالبون بعدم تأجيل معرض القاهرة للكتاب
           محمد الصادق

أرج�أت وزارة الثقاف�ة املرصي�ة الحدي�ث ع�ن 
مصر معرض القاهرة الدويل للكتاب هذا العام، 
وما إذا كان س�يلغى أم ال بس�بب تفىش فروس 

كورونا.
مازال مصر معرض القاهرة الدويل للكتاب غر 
معروف سواء من حيث اإللغاء أو عدمه، إذ قال 
هيث�م الحاج عيل رئيس الهيئ�ة املرصية العامة 
للكت�اب »إننا ال نس�تطيع أن نجزم بأنه س�يتم 
إلغ�اء املع�رض يف دورته ال�� 52 أم ال؛ ألن هذه 

القرارات املصرية ىف يد رئاسة الوزراء«.
وكان مقررا أن يقام املعرض خالل يناير 2021 
يف مرك�ز املع�ارض بالتجمع الخام�س، عىل أن 

تحل اليونان ضيف رشف املعرض هذا العام.
وأض�اف الحاج ع�يل، يف ترصيح�ات، أن الهيئة 
تقوم بدورها وتضع العديد من الس�يناريوهات 
املختلفة س�واء إذا افتتح املعرض ىف ميعاده ويف 
نفس مكانه، أو السيناريوهات األخرى إذا أقيم 

املعرض بأكمله »أونالين«.
وأش�ار إىل أن هيئ�ة الكتاب مس�تمرة يف عملها 
من خالل التواصل مع دولة ضيف رشف الدورة 
املقبل�ة اليونان، للوقوف ع�ىل برنامجها الثقايف 

والفني الذي من املقرر تفعليه يف املعرض.

الدورات السابقة
وحول مش�اركة النارشي�ن املرصيني والعرب يف 
املعرض، قال إن الدورات الس�ابقة تم فيها فتح 
باب التقدم ملش�اركة النارشين يف املعرض خالل 
الفرتة ما بني سبتمر إىل ديسمر، »لذلك ال يزال 

لدينا وقت كاف من أجل اشرتاك النارشين«.

مطالبات
من جهتهم، أجمع عدد من املثقفني من الكتاب 
واألدب�اء ع�ىل رضوة إقامة املعرض م�ع اتخاذ 
اإلجراءات الوقائية. وقال األديب أحمد نصار إن 
إلغاء املعرض سير بمصالح النارشين العرب 
واألجان�ب املش�اركني في�ه، ويكبدهم خس�ائر 

فادح�ة، مؤك�داً رضورة إقامت�ه خصوصاً بعد 
موافق�ة وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم عىل 
خط�ة عودة النش�اط املرسحي، الت�ي تضم 30 
عمالً مرسحي�ًا متنوعاً يف 84 ليلة عرض لقطاع 

اإلنتاج الثقايف برئاسة الفنان خالد جالل.
وذكر نصار أن العروض سُتستأنف عىل مرحلتني، 
األوىل تبدأ مساء 12 الجاري عىل مرسح »ساحة 
مرك�ز الهناجر للفن�ون - املكش�وف باألوبرا«، 
والثاني�ة تنطلق ثاني أيام عي�د األضحى املبارك 
مطلع أغس�طس املقبل، وتش�هد إعادة تشغيل 

جميع مسارح الدولة.
بدوره، قال الكاتب طارق الس�عيد إن كثراً من 
دور النرش تعان�ي حالياً، وس�وف تغلق أبوابها 
وتصفي أعمالها وموظفيها الذين يزيد عددهم 
عىل 200 ألف عامل وموظف وما يتبعه ذلك من 

فقدان الكتاب لتأثره.

مؤتمر األدباء
من جهة أخ�رى، يواجه مؤتم�ر أدباء مرص، يف 
دورته الخامس�ة والثالثني لع�ام 2020، مصراً 
مجهوالً أيضاً يف ظل اإلجراءات الحكومية املتبعة 
للحد من انتشار فروس كورونا، التي تسببت يف 

إلغاء املعارض واملهرجانات الكرى، حيث تقرر 
غل�ق جمي�ع الحدائ�ق واملتنزهات والش�واطئ 
العامة دون غرها، وغلق جميع الفعاليات التي 
تتطل�ب تواج�د أي تجمعات كب�رة للمواطنني 
مثل الحف�الت الفني�ة، واالحتفاالت الش�عبية، 
واملوالد، واملعارض، واملهرجانات، واألفراح، مع 
إلغاء حظر انتقال وتحرك املواطنني، بكل أنحاء 

مرص عىل جميع الطرق.

اختيار األمني
من ناحيته�ا، أص�درت الهيئة العام�ة لقصور 
الثقاف�ة بيانا أكدت في�ه أن أي حديث عن إلغاء 
املؤتم�ر اآلن ع�اٍر تماما عن الصح�ة، إذ لم يتم 
اتخ�اذ أي قرارات يف هذا الش�أن، خصوصاً أنها 

ستصدر عن مجلس الوزراء.
وكان�ت الهيئة اقرتحت عر تطبيق »واتس�اب« 
عىل األعض�اء انتخاب األمني الجدي�د إلكرتونياً، 
لك�ن الجمي�ع أرص عىل عمل انتخاب�ات األمانة 
بمجرد اجتم�اع األعضاء بش�كل فعيل، يف وقت 
قالت مصادر داخل الهيئة إن املؤتمر لن ييلغى، 
واألقرب حتى اآلن هو إرجاؤه إىل األشهر الستة 

األوىل من عام 2021.

           إبراهيم المال 

يصف املخرج الرويس الكبر أندريه تاركوفسكي 
الس�ينما الش�عرية، بأنها الس�ينما الت�ي تبتعد 
بجس�ارة يف صورها عّما هو واقعي، مضيفاً أن 
الس�ينما الش�عرية، عادة، َتلُِد، رموزاً، مجازات، 
ومظاهر أخرى، أّي أش�ياء ال عالق�ة لها باللغة 

الطبيعية املالئمة للسينما.
إن ه�ذا التوصي�ف الذي ي�ورده تاركوفس�كي، 
يحيلنا للبحث عن العالقة التبادلية بني الس�ينما 
كص�ورة مزدحم�ة بالصي�غ التفاعلي�ة، وب�ني 
الش�عر كنّص يمي�ل لصيغ�ة مكّثفة ه�ي بنت 
اللحظ�ة التأملية القصوى، الجامعة بني القارئ 
يف عزلت�ه االختيارية، وبني الكلمات املتحّررة من 
عبء االلت�زام القرسي، وتوجي�ه خطاب محدد 
ذي بعد أيديولوج�ي أو قيمي مؤّطر ومقّيد بهذا 

الخطاب.
ومن هنا أيضاً يمكن ألنماط الكتابة الشعرية أن 
تتداخل مع أنماط الس�ينما الش�عرية، فاملالحم 
واألس�اطر والرسديات الكرى، يمك�ن أن تجد 
له�ا حضوراً يف األف�الم الروائي�ة الطويلة، بينما 
يمكن للنصوص الش�عرية القص�رة أن تتنّفس 
يف مناخ�ات الفيل�م الروائ�ي القص�ر، وبالتايل 
فإن كثافة التعب�ر البرصي يف هذه النوعية من 
األف�الم، تصبح هي األق�رب لقصيدة النثر ولكن 

بعيداً عن سلطة النص ذاته.
وإذا كان الش�عر يف أصل�ه هو »الوع�ي بالعالم« 
افرتاضياً، فإن السينما الشعرية هي تجسيد لهذا 
الوع�ي، ليس باعتب�اره وعياً منتج�اً لإلجابات، 
بق�در ما هو وعّي منفتح عىل أس�ئلة ال نهائية، 
أس�ئلة حول الوجود والجمال والب�ؤس والحياة 
وامل�وت والخل�ود، وغرها من األس�ئلة امللتهبة، 
أس�ئلة تقي�م يف الش�ّك، وتتن�اوب ع�ىل خلخلة 

األفكار الثابتة والتفسرات املحّنطة.
القص�رة ومضاته�ا  الش�عرية  األف�الم  تق�دم 
البرصي�ة، وكأنه�ا ترتجم قصائ�د الهايكو مثالً 
إىل رؤى صوفية، وإىل أحالم يقظة، تتعدى حدود 
املنط�ق وحّي�زه الضاغ�ط، لتحلّق يف س�ماوات 

ملموس�ة وقريبة حّد االنكشاف عىل لغة كونية، 
تعر بن�ا فوق جغرافيا امل�كان وتراتبية الزمان، 
إنها األفالم التي تخاطب أعماقنا ال عيوننا فقط، 
وتجعل م�ن اإلدراك منفذاً الجرتاحات وإمكانات 
تتخط�ى الش�كل وتنطلق نح�و الجوهر، جوهر 

الكائن وجوهر األشياء املحيطة بهذا الكائن.
ويمّثل املخرج الس�ينمائي الجورجي »ميخائيل 
كوباخي�دزه« نموذجاً صارخ�اً لكيفية توظيف 
الشعر يف األفالم القصرة، والتي قدمها بعناوين 

الفتة، وصيغ مبهرة.
ويف حوار معه، ترجمه الناقد الس�ينمائي صالح 
س�رميني، يق�ول كوباخي�دزه: »لق�د اخ�رتت 
الس�ينما ألنن�ي – ربما – كنت مهتم�اً بالالوعي 
الذي يتجّس�د يف أحالمي، وهي تتشابه كثراً مع 
األفالم التي أردت إخراجها«، مضيفاً: »لقد فتح 
الالوع�ي عينّي عىل ما يح�دث يف الحياة الواعية، 
وكل م�ا ش�اهدته يف أحالم�ي، والرم�وز الت�ي 
رافقته�ا، تحّول�ت إىل ص�ور، وهو الس�بب ربما 
لغي�اب الحوارات م�ن أفالم�ي، وتفضيل إخراج 

أفالم صامتة«.
إن الصمت الذي يشر إليه كوباخيدزه هنا يؤكد 
أولي�ة الن�ّص املرئي يف رشيط الس�ينما، مقارنة 
بالنص الش�عري املكتوب عىل الورق، ألن النمط 
الكتابي يفرض أحياناً اللجوء إىل الحوار، والحوار 
رشح وتوضي�ح، بينما الفيلم الش�عري القصر 
ينترص آللية التأويل والس�فر الذهني والعاطفي 

إىل عوالم لم يتم اقتحامها سابقاً.
إن طبيع�ة العم�ل م�ع ه�ذه النوعي�ة الخاصة 
ج�داً من األف�الم، ه�ي الت�ي تجعل م�ن الزمن 
برزخ�اً يلّخص رغبتنا يف التماهي مع النس�يان، 
واالنف�الت من قبضة الذاكرات القاس�ية، والتي 
يصفها املخرج كوباخيدزه بجملة مسّددة نحو 
املعن�ى: »ال توج�د ح�وارات يف أفالم�ي، ولكنها 
ليس�ت صّماء بكماء، السينما الصامتة، ناطقة 
بغر صوت، وال تتبنى أفالمي جماليات السينما 
الصامتة، إنها منجزة بطريقة ال تحتاج لكلمات، 
يف كل الحاالت يجب أن تكون معلّماً كبراً، لتعمل 

مع الكلمات«.
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انتصار بايدن قد يعيد ضبط العالقات عرب األطليس
           أليكس سوروس

الخارجي�ة  وزي�ر  خط�اب  يف 
األملان�ي هيك�و م�اس االفتتاح�ي 
الس�نوي للمجلس  أمام االجتم�اع 
الخارجي�ة،  للعالق�ات  األوروب�ي 
زعم أن األوروبي�ن، برصف النظر 
ع�ن نتيج�ة االنتخابات الرئاس�ية 
األمريكي�ة يف نوفمرب من هذا العام، 
»يتعن عليه�م أن يفكروا يف أفضل 
كيفية الحتواء الرصاعات يف الجوار 
األوروب�ي، حتى يف غي�اب الواليات 

املتحدة«.
يحظى ه�ذا الرأي بش�عبية كبرية، 
الخ�رباء  م�ن  العدي�د  زع�م  وق�د 
األوربي�ن، مث�ل جان�ان جاني�ش 
وفولفغانغ مونشاو من فايننشال 
تايم�ز، أن العالق�ات ب�ن الواليات 
ل�ن  األوروب�ي  واالتح�اد  املتح�دة 
تتغ�ري إىل ح�د كبري حتى ل�و نجح 
الرئي�س  هزيم�ة  يف  ديمقراط�ي 
األمريكي دونالد ترامب، وفقا لهذه 
الحجة، فإن الرئي�س الديمقراطي 
سيظل ينتهج سياس�ة الحماية يف 
التعام�ل مع التجارة، كما س�يظل 
متعاطف�ا م�ع الغرائ�ز االنعزالي�ة 
يف  الن�اس  عام�ة  ب�ن  املفرتض�ة 
أمريكا، وغري متحمس بالقدر ذاته 
لتحمل تكاليف الدف�اع عن أوروبا، 
كان هذا الوص�ف ينطبق يف البداية 
الش�يوخ  مجل�س  عض�وي  ع�ى 
إليزابيث وارن من ماساتشوستس 
وبريني ساندرز من فريمونت، عى 

الرغم م�ن دعمهما القوي للتعاون 
الدويل وحقوق اإلنس�ان، واآلن يمد 
بع�ض األوروبين الوص�ف ذاته إىل 

جو بايدن.
لكن االدعاء بأن بايدن لن يجلب أي 
تغيري حقيقي يف السياسة األمريكية 
تج�اه أوروب�ا غ�ري صحي�ح، وال 
يمكن تصديقه، إذ كان بايدن دائما 
نصريا قويا للعالقات عرب األطليس، 
وعى م�دار حياته السياس�ية التي 
دام�ت عق�ودا م�ن الزم�ن، أق�ام 
عالق�ات وثيقة مع ق�ادة أوروبين 
رئيس�ين، بم�ا يف ذلك املستش�ارة 
األملاني�ة أنجي�ال م�ريكل، وبصفته 
نائب�ا للرئيس يف الف�رتة من 2009 
إىل 2017، كان باي�دن متاحا دائما 
لتقدي�م الدبلوماس�ية الش�خصية 

عى عكس الرئيس باراك أوباما.
األوروبي�ن  الخ�رباء  أن  ورغ�م 
محقون يف تشككهم يف أن التحالف 
القدي�م ع�رب األطل�يس ق�د يع�ود 
قب�ل  إىل س�ابق عه�ده  ببس�اطة 
ترام�ب، فإنهم يس�تهينون بما قد 
يعني�ه انتص�ار بايدن بالنس�بة إىل 
السياس�ة الخارجي�ة األمريكية، إذ 
ال يزال الحزب الديمقراطي يتمسك 
بالقي�م، وستس�عى إدارة بايدن إىل 
إعادة ضبط العالقات بشكل كامل 
بعد أربع س�نوات قضاها ترامب يف 
الس�لطة، واس�تعادة التزام أمريكا 
التاريخ�ي بالقيادة املس�ؤولة عى 

املرسح العاملي.
يف حن قىض ترامب وقته يف املنصب 

يف إش�عال املعارك م�ع أوروبا حول 
تغ�ري املن�اخ، والتج�ارة، وحق�وق 
اإلنس�ان، فإن بايدن سيعيد أمريكا 
إىل الطاولة الدبلوماس�ية، وستعود 
الواليات املتحدة إىل اتفاقية باريس 
للمن�اخ، وتالحق صفق�ات تجارية 
جديدة، وتشارك يف الجهود التعاونية 
لضمان تواف�ق اإلبداع التكنولوجي 

مع معايري حقوق اإلنسان.
يف االتح�اد األوروبي، وصلت صورة 
أم�ريكا إىل أدن�ى مس�توياتها عى 
إدارة  اس�تجابة  اإلط�الق، بفض�ل 
ترامب البطيئة غري املتس�قة وغري 
الفّع�ال�ة ألزم�ة م�رض ف�ريوس 
التي  كورونا 2019 )كوفي�د-19(، 
تضمن جزء كب�ري منها إلقاء اللوم 
ع�ى دول أخ�رى بدال م�ن التعاون 
معه�ا، وب�دال من مكافح�ة األزمة 
باس�تخدام م�وارد منظمة الصحة 
املتع�ددة  واملنظم�ات  العاملي�ة 
األطراف، ق�ررت الوالي�ات املتحدة 
دون س�ابق إن�ذار حظ�ر الس�فر 
م�ن أوروب�ا وأعلنت أنها س�توقف 
تموي�ل منظم�ة الصح�ة العاملية، 
وم�ن املؤك�د أن أحد أه�داف بايدن 
الخارجي�ة  السياس�ة  يف  األوىل 
تصحيح ه�ذا الخل�ل والتعامل مع 
جائحة )كوفيد-19( عى أنها أزمة 
عاملي�ة، وهذا يعني االس�تفادة من 
العاملي لحماية األمريكين  التعاون 
يصاحبه�ا  )وم�ا  الجائح�ة  م�ن 
م�ن دم�ار اقتص�ادي(، فضال عن 
قي�ادة الجه�ود العاملي�ة ملكافح�ة 

التهديد. مع وج�ود بايدن يف البيت 
االعرتاف برشكات  األبيض، س�يتم 
االتص�االت األوروبي�ة مث�ل نوكيا 
باعتباره�ا  ودعمه�ا  وإريكس�ون 
من كربي�ات رشكات التحالف عرب 
األطل�يس يف مجال الجي�ل الخامس 
من االتصاالت، وستساعد الواليات 
املتح�دة أوروبا يف فط�ام ذاتها عن 
الغ�از ال�رويس يف ح�ن تعمل نحو 
االنتق�ال إىل الطاق�ة النظيفة، كما 
يف  الحكم�ة  باي�دن  إدارة  س�تدرك 
التف�اوض بش�أن تجدي�د معاهدة 
األسلحة النووية س�تارت الجديدة 
مع روسيا عند انتهاء صالحيتها يف 
عام 2021، وستالحق أشكاال أخرى 
من الحد من التسلح لتعزيز املصالح 
األمني�ة األوروبية واألمريكية ومنع 

سباق تسلح جديد.
األم�ر األكثر أهمي�ة أن إدارة بايدن 
س�تحرتم جانبه�ا م�ن أي صفقة، 
وستكون مؤتمنة عى الحفاظ عى 
التزام�ات أم�ريكا تج�اه الرشكاء 
والحلفاء يف مختل�ف أنحاء العالم، 
والس�ؤال الوحي�د هو م�ا إذا كانت 
أوروب�ا أيضا عى اس�تعداد التخاذ 
الالزم�ة  العصيب�ة  االختي�ارات 
إلع�ادة تنش�يط التحال�ف. س�مح 
ترام�ب ألوروب�ا بتجن�ب مثل هذه 
االختي�ارات، ألن س�لوكه الغري�ب 
رصف االنتب�اه عن معظم القضايا 
األخ�رى، فع�ى س�بيل املث�ال، مع 
توج�ه كل األنظ�ار إىل الخصوم�ة 
الصيني�ة األمريكية املتزايدة الحدة، 

أكث�ر  األوروب�ي  االتح�اد  أصب�ح 
اس�تيعابا للص�ن، ويف أوائل ش�هر 
يونيو، أعلن املمثل األعى للش�ؤون 
األوروب�ي  االتح�اد  يف  الخارجي�ة 
جوزيف بوري�ل، أن أوروبا ال تعترب 
الص�ن تهديدا عس�كريا. ويف حن 
أدان القادة السياسيون األمريكيون 
م�ن كال الحزب�ن بش�كل رصي�ح 
ف�رض الص�ن قانونا أمني�ا جديدا 
يف هون�غ كونغ، كانت ردة الفعل يف 

االتحاد األوروبي وديعة نسبيا.
ال يج�وز لن�ا أن نن�ى أن االتح�اد 
األوروب�ي هو أك�رب كتلة تجارية يف 
العالم، وباالس�تعانة بالقدر الكايف 
العزيمة والتصميم، تس�تطيع  من 
أوروب�ا، م�ن خ�الل العم�ل الوثيق 
م�ع الوالي�ات املتح�دة، أن تفرض 
نف�وذا كب�ريا عندم�ا يتعل�ق األمر 
بتعزيز نظ�ام متعدد األطراف قائم 
عى القواع�د، ولكن للقي�ام بذلك، 
س�يكون لزام�ا علي�ه أن ينفق من 
رأس�ماله الس�يايس والدبلومايس. 
األمر ذاته ينطبق عى قضايا أقرب 
إىل أوروب�ا، والواق�ع أن أوروبا من 
املمكن أن تكس�ب الكثري من خالل 
العمل عن كثب مع الواليات املتحدة 
لتعزيز اس�تقالل أوكرانيا وقدرتها 
ع�ى الصم�ود يف وج�ه الكرمل�ن، 
وخصوصا من خ�الل احرتام نظام 
العقوبات املتجدد مؤخرا ضد روسيا، 
واالتح�اد األوروب�ي لدي�ه مصلحة 
أيضا يف تطهري مسار انضمام دول 
غ�رب البلقان وإنهاء املماطلة التي 

تصب منذ ف�رتة طويلة يف مصلحة 
روسيا، والصن، وتركيا، وغري ذلك 
من القوى. ومن خ�الل جلب غرب 
البلقان إىل الحظرية عرب األطلسية، 
تس�تطيع أوروب�ا أن تعتم�د ع�ى 
الحزبي�ة  الثنائي�ة  األغلبي�ة  دع�م 
األمريكي.يتطل�ب  الكونغ�رس  يف 
الس�عي إىل تحقي�ق أي م�ن ه�ذه 
األه�داف أن يضع االتحاد األوروبي 
السياس�ية  النفعي�ة  قيم�ه ف�وق 
والدبلوماس�ية، والقي�ام به�ذا من 
ش�أنه أن ُي�ظ�ِه�ر لعام�ة الناس 
يف أمريكا أن أوروبا ليس�ت املتطفل 
املس�تغل كما يصوره�ا ترامب، بل 
هي الرشي�ك الواثق الجدير بالثقة، 
والواق�ع أن األمريكي�ن كث�رياً م�ا 
يتطلع�ون بالفع�ل إىل أوروبا طلبا 
لألفكار السياسية، من قبول تحدي 
وحماي�ة  الضخم�ة  التكنولوجي�ا 
الرعاي�ة  توف�ري  إىل  الخصوصي�ة 
الصحي�ة وغ�ري ذلك م�ن العنارص 
املهم�ة التي تش�كل ش�بكة األمان 
االجتماع�ي، ومن الواضح أن تجدد 
النش�طة ع�رب األطليس  العالق�ات 
كفيل بتعزيز تدفق األفكار األوروبية 
إىل الوالي�ات املتحدة. م�ن املؤكد أن 
إعادة ضبط العالقات عرب األطلسية 
يتطل�ب أيض�ا أن تن�ارص أم�ريكا 
والديمقراطي�ة،  اإلنس�ان  حق�وق 
وه�ذا يعن�ي اتخ�اذ موق�ف أكث�ر 
رصام�ة يف التعام�ل م�ع الحكومة 
الحظ،  الحالية، ولحس�ن  الرتكي�ة 
ل�ن يكون هذا صعب�ا، فقد أظهرت 

اس�تطالعات العمل األمني القومي 
عى نح�و ثابت أن أغلب األمريكين 
يش�عرون بالقل�ق إزاء س�وء إدارة 
ترام�ب للعالق�ات األمريكي�ة م�ع 
ال�دول األخ�رى، ويفضل�ون رؤية 
تدافع  املتح�دة  الوالي�ات  حكوم�ة 
ع�ن قيم أمريكا املعلن�ة، بما يف ذلك 
حقوق اإلنسان.عى مدار السنوات 
أعط�ت خط�ب  األخ�رية،  القليل�ة 
ترامب املس�هبة املع�دة للتلفزيون 
ض�د التحالف ع�رب األطليس أوروبا 
الداخ�ل  إىل  للتح�ول  األس�باب  كل 
الحماي�ة، لك�ن  وإقام�ة حواج�ز 
بيان�ات دراس�ات املس�ح الصادرة 
ع�ن املجل�س األوروب�ي للعالق�ات 
الخارجية ُت�ظ�ِه��ر أن العديد من 
الذين يدعم�ون تدابري  األوروبي�ن 
الحماية اآلن هم مؤيدون سابقون 
للتحالف ع�رب األطل�يس أحبطتهم 
أحواله. ومع تغري القيادة األمريكية 
واتباع واشنطن لنهج أكثر اعتيادا، 

فربما تتبدد أسباب خيبة أملهم.
م�ن املؤك�د أن الخ�رباء األوروبين 
من املمك�ن أن يس�تمروا يف تجنب 
أو تحري�ف الحقائق ح�ول بايدن، 
والديمقراطي�ن، وآراء األمريكي�ن 
بش�أن السياس�ة الخارجية، ومن 
خ�الل خفض التوقع�ات، يجعلون 
من السهل عى إدارة بايدن املحتملة 
األداء  يف  تتف�وق  أن  املس�تقبل  يف 
يف نظ�ر الجمه�ور األوروب�ي، وأن 
العالق�ات والتحالفات ت�دور حول 

التص�ورات بق�در أي يشء آخ�ر.

وفاة »فلويد«.. وحدت األفارقة األمريكيني
           أنتوني أكايزي 

تم العثور عى جثتها بعد أيام فقط من دفن جورج 
فلوي�د. هذه ه�ي »أولواتوين س�االو« )19 عاماً( 
التي ب�رز اس�مها يف تااله�ايس )فلوري�دا(، حيث 
كانت عضواً نش�طاً يف حركة »حياة الس�ود تهم«، 
وأصبحت صوتاً بارزاً خالل االحتجاجات بعد وفاة 

فلويد. 
وألق�ت الرشطة القبض عى »آرون جيل جونيور«، 
ال�ذي اع�رتف، وفقا لوثائ�ق املحكم�ة، باختطاف 
وقتل ساالو وزميلتها الناشطة »فيكتوريا سيمز«. 
لكن عندما اجتمع أصدقاء س�االو وعائلتها إلحياء 
ذكراه�ا يوم الس�بت، لم يكن الرتكيز عى مأس�اة 
وفاته�ا، بل باألحرى عى اإليم�ان والقناعات التي 

أثرت عى حياتها.
وقد جعلتها هذه القناع�ات يف طليعة احتجاجات 
حركة »حياة السود تهم« يف تاالهايس، حيث كانت 
تؤيد وجهة نظر ش�املة للحركة. »نحن نفعل ذلك 
من أجل إخواننا الذين ُتطلق عليهم النار«، بحسب 
ما ذكرت للمتظاهرين الذي�ن ينعون مقتل »توني 
ماكديد«، يف مقطع فيديو انترش عى نطاق واس�ع 
عى وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي، مضيفة فيه: 
»نحن نفعل ذلك من أجل كل ش�خص أسود«. وقد 
لفتت وجهة نظرها الش�املة لحركة »حياة السود 
ته�م« االنتباه، وكذلك أصوله�ا النيجريية. من بن 
العديد من مجتمعات الس�ود يف الوالي�ات املتحدة، 
هناك ش�عور ب�أن األمريكي�ن األفارق�ة الذين تم 
اس�تعباد أسالفهم يف الواليات املتحدة، يتسامحون 
م�ع األجي�ال الجديدة م�ن املهاجري�ن األفارقة يف 
الب�الد. وأحيان�اً، كان االخت�الف يف االتجاه�ات أو 
نم�ط الحياة يؤدي إىل إح�داث وقيعة يف عالقاتهم، 
مما أدى إىل الشك واالتهامات والشعور العام بعدم 

التوافق.
لك�ن، م�ن مينابولي�س وهيوس�تن إىل بوس�طن 
ونيويورك، بدأت أجيال م�ن املهاجرين األفارقة يف 
رف�ع أصواته�م يف تناغم مع جريانه�م األمريكين 
األفارق�ة. بالنس�بة لهريم�ان أينيبيون�ا، أوغندي 
يعي�ش يف ماساتشوس�يتس، ف�إن الغض�ب الذي 
يش�عر به، عندما يرى رجالً يقتل عى يد الرشطة. 

بوس�طن  يف  االحتجاج�ات  إىل  انض�م  فق�د  ل�ذا، 
الب�رش ب�اإلذالل  وورسس�رت؛ ألن »فق�دان أرواح 
يج�ب االحتجاج عليه كمبدأ أس�ايس لإلنس�انية«. 
بعد س�ت س�نوات من العيش يف الوالي�ات املتحدة، 
أصبح يتفهم سبب عدم قيام العديد من املهاجرين 
األفارق�ة بالتظاهر، مش�رياً إىل »أس�اطري الهجرة 
وأعباء املسؤولية وأسلوب الحياة لألفارقة ومعظم 
املهاجرين يف الواليات املتحدة، مما يجعل املشاركة 

شبه مستحيلة«.
وبالنس�بة لبع�ض املهاجرين األفارق�ة، فإنهم ما 
زال�وا ال يش�عرون ب�أن لديه�م حري�ة التعبري عن 
رأيه�م. وقال�ت ام�رأة م�ن رشق أفريقي�ا، تم�ت 
مقابلته�ا إلع�داد ه�ذا املق�ال، ول�م تك�ن موضع 
ترحيب لدرجة أنها لم ترغب يف ذكر اسمها: »كنت 
ضحي�ة لظلم كبري منذ وصويل إىل الواليات املتحدة، 
بدءاً م�ن تعريض للبصق ع�يّل وإلخباري برضورة 
الع�ودة إىل أفريقيا، بينما كان القط�ار يتحرك، إىل 
التعرض ألبش�ع أعمال العنف املدفوع بالكراهية، 
والذي تصنف�ه الرشطة كنوع من جرائم الكراهية 

)املعادي لألفارقة(«.
ويقول »هي�الري تايل�ور س�يجويا«، وهو خريج 
أوغندي يدرس العالقات الدولية بجامعة هارفارد، 
إن�ه انض�م لالحتجاجات الس�لمية؛ »ألنن�ي أردت 
إرسال رسالة قوية للعالم بأننا جميعاً نولد أحراراً 
ومتساوين، بغض النظر عن لون برشتنا«. ووصف 
املظاهرات بأنها »متعددة األعراق واألجيال«، وهو 
يرى هذا التنوع باعتباره مصدر قوة. وقال: »رأيت 
العدي�د من األش�خاص م�ن أفريقيا يش�اركون يف 
احتجاج�ات )حياة الس�ود تهم( ألنه�م يواجهون 
العنرصية أيضاً. ولم أش�عر أب�داً بأنني دخيل عى 
االحتجاج�ات، ألنن�ا جميع�اً أتينا م�ن أجل قضية 
وبن�اء  متس�اٍو،  بمص�ري  وللمطالب�ة  مش�رتكة، 
مستقبل أفضل خاٍل من العنرصية«. وهو ال يعترب 
العنرصية مش�كلة أمريكي�ة خالص�ة. ويقول إن 
أوغندا »لديها تاريخ س�يئ م�ن العنرصية يعود إىل 
عام 1972، عندما طرد الدكتاتور )عيدي أمن دادا( 
اآلسيوين من البالد، وأمهلهم 90 يوماً للمغادرة«. 
ويضي�ف أن تكتيكات الرشطة العنيفة كانت أيضاً 

مصدر قلق يف أوغندا.

بكالوريا يف زمن املحنة
           زهير الجبوري 

 يف ه�ذا الزمن االس�تثنائي، زم�ن الجائحة، 
الخط�ط  حس�ابات  م�ن  الكث�ري  تغ�ريت 
املرسومة يف مؤسس�ات الدولة، وألن املرحلة 
الحساس�ة الت�ي يعيش�ها الطال�ب العراقي 
)تحديدا يف وزارة الرتبية(، فقد قامت الوزارة 
املوق�رة بايج�اد الحل�ول املناس�بة لتخطي 
العقب�ات يف املراح�ل كاف�ة، ماع�دا املرحلة 
املنتهي�ة يف الصف�وف اإلعدادي�ة يف الف�روع 
كاف�ة واالختصاصات كاف�ة )املهنية منها(، 
وألهمية الصف املنتهي فقد تم تحديد املوعد 
املطلوب إلج�راء االمتحان�ات النهائية وهي 

خط�وة جريئة ومب�ارك تؤكد ق�درة الوزارة 
عى تخط�ي املوضوع بوضع آلية مناس�بة، 
ه�ذا ل�م يأِت ع�ن ف�راغ، بل من خ�الل عقد 
جلس�ات متتالي�ة بغي�ة الوص�ول اىل هدف 

مثمر )باعتقاد خاص(..
وألن�ي أم�ارس التدري�س يف أح�د امل�دارس 
األهلي�ة يف مدينة الحلة، فقد س�معت العديد 
م�ن زمالئي ق�د توصل�وا اىل بع�ض النتائج 
املناس�بة، غري أني أرى من الرضوري وجود 
بطاق�ة صحية تؤكد س�المة الطالب من أية 
إصابة بمرض خطر، أضف اىل ذلك تخصص 
لجن�ة طبي�ة قبل دخ�ول الطلب�ة اىل قاعات 
االمتحان، ومن ثم تصبح العلمية االمتحانية 

خالي�ة من قل�ق الوب�اء، وبم�ا أن املوضوع 
س�ابق ألوان�ه، فق�د نتأم�ل حص�ول ه�ذه 
الخطوات، ال بوصفي تدريسيا لسنوات، إنما 
بوصف�ي مواطنا عراقي�ا أوال، وقارئا للواقع 
الس�يايس واالجتماع�ي والنف�يس والرتبوي 
ثانيا، وامللفت للنظر أن االنسان العراقي عرب 
عقود عديدة يستطيع ان يتجاوز املحن التي 
يمر بها، عكس املجتمعات األخرى املسرتخية 

التي تصدم بهكذا حياة ملئية باملفاجآت ..
كم�ا أن إج�راء ال�الزم وتوخ�ي الح�ذر لدى 
الطلبة عند الوص�ول اىل قاعاتهم االمتحانية 
أم�ر يؤخ�ذ بنظ�ر االعتبار من خ�الل وضع 
التوصي�ات املطلوبة، وع�دم تأجيج الحاالت 

املحبطة او )تخويفهم(، ألن الجانب النفيس 
له الدور املؤث�ر، يف )وزارة الرتبية( هناك من 
ه�و مختص يف إع�داد التعليم�ات يف الظرف 
االس�تثنائي، لذا فإن األمور ستميض بسالم، 
إذا وضع�ت الخط�ط املرس�ومة لنجاح هذه 
الخط�وة، يش�كل نقل�ة كب�رية س�يذكرها 
التاري�خ يف عتمة وج�ود )عدو ال يرى بالعن 

املجردة( ..
إّن املرحل�ة الحالية هي مرحل�ة إنقاذ، وعى 
إثره�ا تس�ري االمور ب�رتٍو كب�ري، ومالكاتنا 
م�دارس  جمي�ع  يف  وإداراته�ا  التدريس�ية 
العراق، بال شك قامت بالواجب، وبعد تخطي 
ه�ذه املرحلة س�تحصد النتائج وس�تضاف 

اىل تاري�خ الرتبي�ة العراقي�ة، فاالمتحان�ات 
النهائي�ة )البكالوريا( س�رتافق جميع طلبة 
العاصمة بغداد واملحافظات األخرى عى قدر 
يسري من االستعداد النفيس بمعنوية عالية، 
ألن الطم�وح يف مثل ه�ذه املرحلة يكرس كل 
حواج�ز القهر واأللم، مثلم�ا مررنا بها نحن 
س�ابقا يف أج�واء مغاي�رة )ح�روب وحصار 

وعوز( ..
ولع�ل العوامل املناهض�ة لنجاح اي مرشوع 
تربوي يحتاج اىل خطوات تعبوية كبرية ترفد 
ه�ذا امل�رشوع وتعمل ع�ى إكماله بأحس�ن 
ص�ورة كالجانب اإلعالمي � مثال � من خالل 
وض�ع )دعاية( وقتية يف وس�ائل االتصال يف 

امليديا )الن�ت .. الفضائيات .. االذاعات(، ألن 
الس�المة العامة هي الهدف املنش�ود لطلبة 

البلد او للشعب العراقي ككل.
)البكالوري�ا يف زم�ن الكورونا(، مس�ؤولية 
الجمي�ع، وكل من مكان�ه )بخاصة أصحاب 
الش�أن م�ن األرس(، س�يعمل يف إنجاح هذه 
الخطوة الوطنية، وسيتحقق حلم كل طالب 
او طالبة، وستستمر عجلة الحياة، وستميض 
مس�رية االنس�ان العراق�ي مهم�ا انط�وت 
علي�ه من ظروف القهر، فالكف�اءة العراقية 
حضوره�ا يف أغلب بل�دان العال�م املتحرض، 
وهذا دليل قاطع عى املوهبة الربانية لعقلية 

العراقي منذ نشأته األوىل اىل يومنا هذا ..

الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية 
قسم االمالك والعقارات ـ شعبة العقارات

اعالن مزايدة
تعلن الرشكة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 النافذ املعدل لتاجري العقارات املدرج تفاصيلها يف 
ادناه والعائده اىل رشكتنا والتي س�تجري املزايدة عليه�ا يف محافظة بغداد / املحطة املركزية العاملية 
يف الي�وم 30 م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة يف تمام الس�اعة العارشة صباحا واذا وافق يوم 
املزايدة عطلة رس�مية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي فعى الراغبن باالش�رتاك  
يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعنين مس�تصحبن معهم التامينات القانونية البالغة 20% من 
القيمة املقدرة بصك مصدق معنون المر الرشكة العامة للسكك الحديد العراقية او نقدا عى ان تستكمل 
باقي التأمينات بالس�عر الذي ترس�و عليه املزايدة وعى املزايد اس�تقدام براءة الذمة الرضيبية وجلب 
املستمسكات املطلوبة ) هوية االحوال املدنية + شهادة الجنسية + بطاقة السكن +البطاقة التموينية 
االصلية واملصورة ( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والخدمة البالغة 2% من قيمة االيجار 
السنوي ويتم تسديد بدل االيجار السنوي دفعة واحدة عند االحالة القطعية ويمكن االطالع عى العقار 
قب�ل موع�د املزايدة وعى من ترس�و عليه املزايدة تس�ديد بدل االيجار خالل م�دة )30( يوم من تاريخ 
املصادقة وبعكس�ه يعترب ناكال ويتحمل جميع االجراءات القانونية املرتتبة عليه وعيل من ترسو عليه 

املزايدة مراجعة قسم االمالك والعقارات يف مقر الرشكة لغرض تبليغه  باالحالة القطعية

تامينات االيجار 
السنوي مدة االيجار نوع االستخدام المشيدات التفاصيل ت

300,000 3 سنوات لنصب مولدة قطعة ارض
العقار الواقع على جزء من 
القطعة المرقمة 3/5056 
مقاطعة 20 داودي بمساحة 

50م2
1

املدير العام 
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،ق�د ال يحالف�ك الحظ يف 
يوم مث�ل هذا، تش�عر أن الجميع يس�تمتعون 
بحياتهم إال أنت. عليك أن تدرك شيئا مهما جدا 
اليوم وهو أنه ال يوجد شخص عىل كوكبنا هذا 

يعيش حياة سعيدة خالية من أي مشاكل. 

عزي�زي برج الثور،تعلم إدارة أولوياتك بش�كل 
أفضل. ال تضع األش�ياء غ�ر املهمة مع األمور 
التي ال تحتمل التأجيل. س�تنجز أعماال جميلة 
تفخ�ر بها و تك�ون مح�ط أنظار املس�ؤولني 

عنك. 

عزيزي برج الجوزاء،ال تترصف اليوم كما يفعل 
اآلخ�رون. يج�ب أن يكون لك رأي وش�خصية 
س�تجعلك  العقالني�ة  ترصفات�ك  مس�تقلة. 
بمن�أى عن أي مش�كلة أو مواجهة عنيفة مع 

اآلخرين.

عزيزي برج الرسطان،خطواتك اإليجابية تعزز 
وضع�ك العاطف�ي الي�وم. كن مس�تعدا لأليام 
املقبلة فهي س�تكون أكثر إرشاقا وهدوءا مّما 
تتوق�ع الي�وم. إذا كن�ت عاج�زا عن ممارس�ة 
أي نش�اط ري�ايض، فخ�ذ وقت�ك لالس�رخاء 

والستنشاق الهواء النقي يف مكان مفتوح.

عزيزي برج األس�د،حاول أن تجعل عقلك يتفق 
م�ع مش�اعرك وعواطفك. إذا ش�عرت بضغط 
أو ص�داع يف رأس�ك، عليك أن تأخذ فس�حة من 
الوق�ت للراح�ة وق�م بعم�ل أي نش�اط بدني 

لتنظيم النفس ونبضات القلب.

عزيزي برج العذراء،األجواء اليوم ال تس�مح لك 
باملرح أو الضحك لذلك يجب أن تضع يف الحسبان 
أن تكون صارما يف تعاملك مع اآلخرين. تعامل 
م�ع كل يشء بطريقة واقعي�ة. امكث يف منزلك 

النجاز مهامك السهلة والبسيطة. 

عزي�زي ب�رج امليزان،ربما تكون الي�وم بحالة 
جيدة، ولكن احذر م�ن املواقف التي قد تجعلك 
مرتبكا ومتوترا. احذر من إخبار أحد األشخاص 
بمعلومات خاطئة أو غر مفهومة. ربما ينفعل 

اآلخرون بسبب ترصفاتك ويتوعدونك.

عزيزي برج العقرب،هناك بعض التغرات التي 
تحدث يف حياتك، فال تخجل من ذلك، واس�تقبل 
العالم برحاب. س�وف تلتقي بأش�خاص جدد 
يمكنك االس�تمتاع معه�م وإقامة عالقات ذات 

معنى. 

عزي�زي ب�رج القوس، تنه�ال علي�ك العروض 
والف�رص املهمة فاس�تغلها لتثب�ت مكانتك يف 
العم�ل. يحت�اج الحبيب إىل مس�اندة منك فكن 
إىل جانب�ه لتخّطي الصعاب واألزمات. اس�تفد 
من كل س�اعة فراغ ملمارس�ة امل�ي أو بعض 

الرياضات املفيدة لتتخلص من البدانة.

عالقت�ك  الي�وم  الجدي،تتوت�ر  ب�رج  عزي�زي 
العاطفية وتهتم بمناقش�ة الحبيب يف املشاكل 
التي تواجهك إليجاد حل�ول لها. ننصحك اليوم 
بأن تتخذ قرارات حاس�مة بشأن عالقتكما وال 
داع لتجربة بعض الحلول ألن تجاربك س�يكون 

مصرها الفشل.

عزيزي ب�رج الدلو،تنم�و عالقات رومانس�ية 
جدي�دة م�ن خ�الل نش�اط جماع�ي متعل�ق 
بأحداث رياضية. كن حذرا بشأن الزمالء الذين 
ال يدركون أفضل اهتماماتك. س�تكون متقلب 
املزاج وسيئ الترصف فيما يتعلق بأمور تخص 

الحبيب. 

عزيزي برج الحوت،تتخل�ص بمهارة من لعبة 
التنافس الت�ي تجري من حولك يف إطار العمل، 
وتؤّم�ن مصالحك الش�خصية حت�ى لو جاءت 
ع�ىل حس�اب مصال�ح اآلخري�ن مما يتس�بب 

بابتعاد الزمالء عنك.

العذراء

احلوت

هل رفع إيقاف اهليدروكيس كلوركوين احلاالت احلرجة؟
أث�ارت إعادة منظم�ة الصح�ة العاملية 
التجارب عىل ج�دوى عقار هيدروكيس 
كلوركوي�ن لعالج كورون�ا يف الرابع من 

يوني�و الحايل ج�دال واس�عا، بعد أن 
أوقفته قبلها بنحو أس�بوع، إذ ربط 
البع�ض بني إيق�اف ال�دواء وارتفاع 
اإلصاب�ات  أو  الح�االت  تس�جيل 
الحرج�ة، وبالت�ايل ارتف�اع معدالت 
الوفي�ات يف ال�دول الت�ي اس�تجابت 
لتوجي�ه املنظمة بوقف اس�تخدامه، 
وه�و ما وجده متخص�ص يف الطب 
الوقائ�ي والصحة العامة غر دقيق، 

حيث ال يمكن لتغي�ر عامل واحد فقط 
وهو ه�ذا الدواء يف الربتوك�ول العالجي 
ملرىض كورونا املس�تجد أن يكون له هذا 

التأث�ر الكبر والق�وي يف تغير املنحنى 
الوبائ�ي و مس�اره إال يف رشوط معينة 
منه�ا أن يك�ون ه�ذا الدواء فع�اال جدا 
وأثب�ت كفاءت�ه العالي�ة يف الوقاي�ة 
أو الع�الج ووفق م�دة زمنية محددة 
كفيل�ة بإح�داث التغي�رات يراع�ى 
الحضان�ة  اإلصاب�ة  ف�رات  فيه�ا 
والعدوى والشفاء وعدد الفحوصات 
وضواب�ط أخ�رى، وهذا مال�م يثبت 
بع�د يف عقار هيدروكيس كلوركوين.
وقال االستش�اري املش�ارك يف الطب 
الوقائ�ي والصح�ة العام�ة الدكتور 

عيل الحداد ل�«مكة« إن محاولة البعض 
ربط ارتفاع ح�االت اإلصابة أو الحاالت 
الحرج�ة ومضاعف�ات امل�رض وبالتايل 
الوفي�ات بإيقاف اس�تخدام العقار ملدة 
أسبوع ال يمكن أن يكون دقيقا ألسباب 
عدة، أهمها أن تس�جيل حاالت اإلصابة 
بالف�روس عملي�ة تراكمي�ة مس�تمرة 
وتخضع لعوامل عديدة ومتغرات كثرة، 
منه�ا الزي�ادة يف املس�وحات والتوس�ع 
فيها مما يعني ازدياد الفحوصات، كما 
أن األعراض تس�تغرق أياما عدة لتظهر 

عىل املصاب وقد ال تظهر.

أمور قد تفقدك حاستي الشم والتذوق
بع�ض  حدي�ث  تقري�ر  اس�تعرض 
العوام�ل الت�ي ق�د ُتفقد الش�خص 
حاس�تي »الشم والتذوق«، بالتزامن 
م�ع ربط ع�دد من األبح�اث الطبية 
بني هذا الع�رض واإلصابة بفروس 

»كورونا« املُستجد.
ون�وه التقري�ر وفقاً ملوق�ع »هيلث 
جاردي�ز«، إىل أن هن�اك أربع حاالت 
بعضها مريض تس�بب كذلك فقدان 

حاستي »الشم والتذوق«.
األدوي�ة: بع�ض أن�واع األدوية مثل 
ومض�ادات  الحيوي�ة  املض�ادات 
الهيس�تامني ق�د تفق�د الش�خص 
بشكل مؤقت حاسة الشم، وتحديداً 

خالل فرة تناول األدوية.
 التدخني: يؤثر التدخني عىل حاستي 
الشم والتذوق لكني يمكن للشخص 

خ�الل  م�ن  الحاس�تني  اس�رجاع 
اإلقالع عنه.

العصب�ي  الجه�از  أم�راض   
أم�راض  تتس�بب  والش�يخوخة: 
الجه�از العصب�ي بش�كل مبارش يف 
فق�دان الق�درة عىل تميي�ز الروائح 
وم�ن ثم فقدان حاس�ة الش�م، كما 
أن الش�يخوخة تعترب أح�د العوامل 
املؤث�رة ع�ىل فقدان حاس�ة الش�م 

أيضاً.
 العالج اإلشعاعي واملواد الكيميائية: 
م�ن املمك�ن أن يتط�ور اس�تخدام 
العالجات اإلش�عاعية يف فقدان دائم 
لحاسة الش�م، واألمر نفسه ينطبق 
ع�ىل امل�واد الكيميائي�ة والتي تؤدي 
إىل تلف أنس�جة األنف ومستشعرات 

الرائحة بشكل دائم.

حبوب منع احلمل تقلل من اإلصابة بالرسطان
تتع�دد وس�ائل منع الحم�ل لكن أغلب 
النساء يخرن وس�يلة الحبوب، ووفقاً 
لدراس�ة أجراها املركز األملاني للتوعية 
الصحي�ة، ف�إن حب�وب من�ع الحم�ل 
ه�ي أكث�ر الوس�ائل ش�عبية يف أملانيا. 
ويف دراس�ة نرشته�ا جامع�ة أبردي�ن 
الربيطانية فإن نحو 150 مليون امرأة 
يتناولن حب�وب منع الحمل بانتظام يف 
جميع أنح�اء العالم، حس�ب ما ذكره 
املوق�ع األملاني املعني بش�ؤون الصحة 

»دويتشه أبوتيكه تس�ايتونغ«.لكن من 
أغرب االكتش�افات التي أثبتتها دراس�ة 
حديثة للعلماء الربيطانيينأن حبوب منع 
الحمل تلعب دوراً رئيسياً يف تجنب خطر 

اإلصاب�ة بالرسط�ان. وتظهر الدراس�ة 
أن النس�اء اللواتي يتناول�ن حبوب منع 
الحم�ل ملدة طويلة أق�ل عرضة لإلصابة 
ببع�ض أن�واع الرسطان، حس�ب تقرير 
نرشه موق�ع قن�اة »إس يف إر« األملاني.

األخصائي�ون الربيطاني�ون اعتمدوا يف 
دراس�تهم ع�ىل بيان�ات ألكث�ر من 46 
ألف امرأة مش�اركة يف الدراس�ة أواخر 
س�تينيات القرن املايض، حيث تعاطى 
نصفه�ن حبوب منع الحم�ل والنصف 
اآلخر لم يتناول الحبوب قط. الدراس�ة 
اس�تمرت ألكثر من 40 عاما حتى عام 
2012، وخضع�ت النس�اء لفحوصات 
طبية منتظمة وسجل بدقة من تعرض 
منهن للرسطان.وتوصل الباحثون من 
خالل هذه الدراس�ة إىل استنتاج واضح 
مف�اده أن تن�اول حب�وب من�ع الحمل 
الهرمونية يخفف من خطر اإلصابة من 

بعض أنواع الرسطان بالتأكيد.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 كوب أرز بسمتي

2 كوب ماء
ربع كوب بسلة

ربع كوب فاصوليا خرضاء مقطعة
ربع كوب فلفل أحمر مقطع

1 معلقة كبرة ذرة صفراء
ملح

خطوات التحضر:
يغسل األرز جيداً، ثم يصفى.

يوضع األرز يف وعاء عىل النار، ويقلب ملدة دقيقتني.
تضاف املاء، ويقلب مرة أخرى.

يتبل بامللح، ثم يغطى ويرك عىل نار هادئة ملدة 15 دقيقة.
تض�اف البس�لة والفاصولي�ا والفلف�ل، ويرك مل�دة 15 دقيقة أخ�رى وحتى 

ينضج.
يرفع من عىل النار، ثم يضاف الذرة الصفراء، ويقلب جيداً.

يوضع يف الطبق، ويقدم ساخن.

أرز بسمتي باخلرضوات

؟؟هل تعلم
أول فروس عثر علي�ه يف النباتات 
والحيوانات كان منذ أكثر من 100 

سنة. 
ي�زن لس�ان الح�وت األزرق فقط 
وزن الفي�ل بالكام�ل، ألن الح�وت 
األزرق هو أثقل الكائنات عىل وجه 

األرض. 
هل تعلم عن العلم إذاعة مدرس�ية 
:- العم�ل التطوعي ال�ذي يقوم به 
اإلنسان بدون مقابل مادي يسبب 

له حالة من السعادة والرضا.
العم�ل التطوع�ي ي�ؤدي إىل زيادة 

شعور اإلنسان بقيمته العالية.
العم�ل عبادة إىل الل�ه تعاىل، ولكن 
يجب أن يك�ون هذا العمل رشيف، 

ويخلو من الذنوب واملعايص. 
كان  س�واء  ع�ام  بش�كل  العم�ل 
فه�و  تطوع�ي  غ�ر  أو  تطوع�ي 
يس�اعد عىل زيادة ثقة اإلنسان يف 

نفسه. 
هل تعلم أن أفضل الحواسيب التي 
اخرعت يف العالم هي الحواس�يب 

التي اخرعت يف دولة الصني. 

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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األوملبية الدولية ترسل تكليفًا رسميًا لرعد محودي
             المستقبل العراقي/ متابعة

أوكلت اللجنة األوملبي�ة الدولية إىل رئيس 
اللجن�ة األوملبي�ة الوطني�ة العراقية رعد 
حمودي مهمة التهيئة واإلرشاف املبارش 
عىل إقام�ة انتخاب�ات املكت�ب التنفيذي 
املقبل للجنة املحلية بعد ثالثة أش�هر من 
عقد مؤتمر استثنائي للجمعية العمومية 

الحالية.
ج�اء ذل�ك يف رس�الة أبرقته�ا األوملبي�ة 
الدولي�ة إىل األوملبي�ة العراقية والتي تمت 
اإلش�ارة فيها إىل ق�رار غالبية االتحادات 

الرياضية العراقية املطالب بإقامة انتخابات 
املكت�ب التنفيذي للجن�ة األوملبي�ة العراقية 
إنه�اًء لحال�ة التقاط�ع القانوني م�ع قرار 
القض�اء العراق�ي ال�ذي كان ألغ�ى، بوق�ت 
س�ابق، رشعي�ة االنتخاب�ات األخ�رة الت�ي 
أجري�ت منتصف فرباير/ ش�باط م�ن العام 

املايض.
وأش�عرت األوملبي�ة الدولي�ة وزير الش�باب 
والرياض�ة العراقي عدنان درج�ال، ورئيس 

لجن�ة الش�باب والرياض�ة بمجل�س النواب 
العراق�ي ديار ب�رواري، بتفاصيل رس�التها 
املؤتم�ر  بإقام�ة  ه�ذه وتخوي�ل حم�ودي 
االس�تثنائي املقبل، وقيادة اللجن�ة األوملبية 

لحني انبثاق املكتب التنفيذي.
وح�ددت األوملبي�ة الدولية تعامله�ا اآلن مع 
الرئي�س الح�ايل لألوملبي�ة العراقية راس�مًة 
جدول األعمال املفرتض للمؤتمر االستثنائي 

املقبل للجمعية العمومية.
وألزم�ت األوملبية الدولي�ة، األوملبية العراقية 

املؤتم�ر  يف  النق�اط  م�ن  بجمل�ة 
إنهاء  أبرزه�ا  االس�تثنائي 

التقاط�ع م�ع القضاء 
الوطني العراق����ي 
بم�ا ال يتع���ارض 
امليث�اق  م������ع 
األوملب���ي ال�دويل، 
التعدي�الت  وإق�رار 

وري�����ة  لرض ا
النظ�����ام  يف 
 ، يس ألس���ا ا

بالتشاور مع 
وزير الش�باب 

ض�ة  لريا وا
عدن���ان 

درجال.

رسميًا.. العراق ينضم اىل االحتاد اآلسيوي للركبي
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن االتحاد االسيوي للركبي موافقته الرسمية 
عىل منح العراق العضوية الرس�مية يف االتحاد 
االس�يوي اىل جان�ب فلس�طني وكمبوديا 
وافغانس�تان يف اجتم�اع مجل�س ركبي 
اس�يا الذي عقد فجر اليوم االربعاء عرب 

املنصة االلكرتونية.
وقال رئيس االتحاد االسيوي للركبي 
قيس الظالعي يف بيان للجنة 
إن�ه  العراق�ي  الركب�ي 
رئي��س�اً  »بصفتي 
آس�ي����ا  التحاد 
للركبي، يسعدني 
أرح������ب  أن 
م  نضم����ا با
الركبي  لجن�ة 
العراق����ي 
واتح����اد 
الركب���ي 

الكمبودي ولجنة الركبي الفلسطينية واالتحاد 
االفغاني لعائلة آسيا«.

واضاف »أش�كر اللجنة التنفيذية لركبي آسيا، 
ومجل�س آس�يا للركب�ي وإش�ارة خاص�ة إىل 
أعض�اء لجنة األخالقي�ات والحوكم�ة بقيادة 

الرئيس كخرامون جليلوف«.
وقدم الظالعي ش�كره اىل »رئيس لجنة الركبي 

العراقية أحمد قاس�م حس�ني و رئيس االتحاد 
اتح�اد  ورئي�س  رحم�ن،  هاري�س  األفغان�ي 
كمبوديا مدام تان تياني، ورئيس لجنة الركبي 
الفلسطينية ربيع املرصي عىل عملهم الشاق«، 
مهنئ�اً إياه�م عىل »ه�ذه اللحظ�ة التاريخية 
الركب�ي  وعائل�ة  االتح�ادات  ه�ذه  لجمي�ع 

بالخصوص«.

إصابة نجم العراق السابق 
وأرسته بكورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أصيب نجم منتخب العراق السابق عماد محمد، بفروس 
كورونا املس�تجد لينضم إىل قائمة املشاهر الذين رضبهم 

املرض يف بالد الرافدين.
 ول�م يتوق�ف األمر عن�د عماد محم�د الذي يعم�ل مدربا 
ملنتخب الناش�ئني العراقي بل أصيب أفراد عائلته بكورونا 

أيضا.
 وعم�اد محمد م�ن مواليد كربالء 1979 وه�و أحد نجوم 
املنتخ�ب العراق�ي الذي حص�ل عىل لقب كأس آس�يا عام 

.2007
 ولع�ب يف أوملبي�اد أثينا عام 2004 عندم�ا حصل املنتخب 
العراقي عىل املركز الرابع كما لعب يف كأس العالم للشباب 

بكندا عام 2002.
واح�رتف يف ع�دة دوري�ات أبرزها امل�رصي م�ع الزمالك 

والقطري واإليراني.

مورينيو يتجنب املتاعب مع االحتاد اإلنجليزي

خاميس يسهل وصول »حلم زيدان«

              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث الربتغ�ايل جوزيه موريني�و مدرب 
توتنهام عىل العقوبة التي وقعت عىل العبه 
إيريك داير، وإيقافه 4 مباريات عىل خلفية 
ش�جاره م�ع مشجع.ويس�تعد توتنه�ام 
ملواجه�ة بورنم�وث غ�ًدا ضم�ن مباريات 
الجول�ة رق�م 34 م�ن ال�دوري اإلنجليزي 
املؤتمر الصحفي  املمتاز.واستهل مورينيو 
بالحدي�ث ع�ن عقوب�ة داي�ر، وإمكاني�ة 
االس�تئناف ع�ىل تل�ك العقوبة قائ�ال: »ال 
أعتقد ذلك، عندما تتقدم باس�تئناف تكون 
هناك مغامرات أخرى، عىل األقل دعونا نبدأ 
املوس�م املقبل بدون إيقاف�ات، الكل يعرف 
كي�ف تس�ر األم�ور م�ع ق�رارات االتحاد 

اإلنجليزي«.وتاب�ع: »ال يوجد رد فعل لدي، 
ل�ن أجيب عىل أي يشء بش�أن ما إذا كانت 
العقوب�ة قاس�ية أم ال، حت�ى ال أتع�رض 
للمتاعب«.وعل�ق مورينيو عىل إصابة دييل 
أيل واحتمالية لحاق�ه بمواجهة بورنموث: 
»ه�ي إصاب�ة صغ�رة، ولكن�ه ل�ن يكون 
مس�تعًدا ملباراة الغد، ه�و يملك تاريًخا مع 
تلك اإلصابة«.أما عن املستوى الذي يقدمه 
كييل والكر بيرتس املعار إىل ساوثهامبتون 
فأوض�ح: »ه�و فتى يحب�ه الجمي�ع هنا، 
ويمل�ك دانيل ليفي ش�عورا خاصا تجاهه، 
هو أتى إىل هنا صغرًا، وتواجد هنا لسنوات 
ويب�يل الب�الء الحس�ن«.وأضاف: »تركناه 
يرحل المتالكه الحق بأن يكون سعيًدا، وهو 
كذل�ك اآلن، هو يلعب اآلن ويقدم مس�توى 

جي�دا، ال أس�يطر ع�ىل ق�رارات االنتقاالت 
ولكن الش�عور العام بأن لدي�ه مكان هنا، 

ولك�ن إذا كانت رغبته ترك النادي بحًثا عن 
السعادة، فلن نقف أمامه.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال تقرير صحفي فرنيس، إن زين الدين زيدان، املدير الفني 
لري�ال مدريد، م�ا زال مصمما عىل التعاقد م�ع مواطنه بول 
بوجبا، نجم مانشسرت يونايتد، هذا الصيف.ويمتد عقد بوجبا 

مع مانشس�رت يونايتد حتى نهاية املوسم املقبل، مع إمكانية 
تمديده ملوسم إضايف، حال اتفاق الطرفني.وبحسب صحيفة 
»ليكيب« الفرنس�ية، فإن الصفقة يمكن أن تتم هذا الصيف، 
بتضم�ني الكولومبي خامي�س رودريجيز، نج�م ريال مدريد 
فيها، وال�ذي يحظى باهتم�ام كبر من اليونايت�د، وهذا من 

ش�أنه أن يقلل من املبلغ املدفوع للتعاقد مع بوجبا.وأش�ارت 
الصحيف�ة إىل أن بوجب�ا كان ع�ىل رأس مطالب زي�دان، عند 
عودته يف الوالية الثاني�ة لقيادة ريال مدريد، إال أن فلورنتينو 
بريز، رئيس املرنجي، ال يوجد لديه أي نية لدفع 100 مليون 
يورو، إىل جانب راتبه الكبر والذي يصل إىل 17 مليون يورو.

تراجع ريال مدريد يشجع يونايتد عىل صفقة كربى
              المستقبل العراقي/ متابعة

سيمثل قرار ريال مدريد بالرتاجع عن ضم أحد أبرز النجوم 
الصاعدي�ن، فرصة كب�رة ملانشس�رت يونايت�د يف املركاتو 

الصيفي، بحسب تقرير صحفي فرنيس.
فرغ�م إعجاب زين الدين زيدان، املدير الفني للفريق امللكي، 
بمهاج�م بوروس�يا دورتموند الش�اب، إيرلين�ج هاالند، إال 

أن األزم�ة االقتصادية التي أحدثه�ا فروس كورونا، جعلت 
األولوية للبيع، وليس إبرام صفقات كربى.

وبحس�ب موق�ع »le10sport« الفرن�يس، فإن مانشس�رت 
يونايتد يريد اس�تغالل تراجع املرينجي ع�ن الصفقة، من 

أجل التقدم لضم الدويل النرويجي.
وأش�ار املوق�ع إىل أن هاالن�د، لدي�ه الرغب�ة يف االس�تمرار 
م�ع دورتموند ملوس�م آخ�ر، حي�ث وص�ل يف يناير/كانون 

ث�ان املايض، وخ�اض نصف موس�م فقط يف أملاني�ا، وقدم 
مستويات مبهرة.

لك�ن الش�ياطني الحمر س�يضغطون عىل هاالن�د، من أجل 
إقناع�ه بمرشوعهم، وعدم االنتظار للصي�ف التايل، حتى ال 

يزيد عدد املنافسني عىل ضمه.
وكان هاالن�د قريًبا من مانشس�رت يونايتد، يف يناير املايض، 

قبل أن يغر وجهته ويقرر االنضمام إىل دورتموند.

ديوكوفيتش: ما حيدث ليس يف صالح أمريكا املفتوحة
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال الرصبي نوف�اك ديوكوفيتش، املصنف األول 
عاملي�ا بني العبي التن�س املحرتفني، إنه ال يعرف 
حتى اآلن، ما إذا كان سيش�ارك يف بطولة أمريكا 
املفتوحة، التي س�تقام بني 31 أغسطس/آب و 

13 سبتمرب/أيلول.
ويف مقابلة مع صحيفة )سبورتس�كي زورنال( 
الرياضي�ة الرصبية، قال الالع�ب »اآلن ال أعرف 
ماذا س�يحدث، ما يحدث خالل األسابيع األخرة 

ال يص�ب يف صال�ح بطول�ة أمري�كا املفتوحة.. 
ع�دد اإلصاب�ات )بكوفي�د-19( يتزاي�د بش�كل 
كبر، خاصًة يف نيويورك«.وأش�ار إىل أن »العديد 
م�ن العبي التنس، ال يعرفون م�ا إذا كان عليهم 
التدرب عىل املالعب الرتابي�ة أم الصلبة«، محذرا 

من وجود حالة من عدم اليقني.
واحتف�ى ب�«الجه�ود املبذول�ة يف جمي�ع أنحاء 
العال�م، وخاص�ة يف الوالي�ات املتح�دة وأوروبا، 
من أج�ل إقامة البطوالت، رغ�م األزمة الصحية 
واالقتصادي�ة واألمنية الكب�رة«، لكنه اعترب أن 

»كل يشء ل�ه ح�دوده«.ويف إش�ارة إىل نظ�ام 
النقاط الجديد لتصني�ف الالعبني، الذي أعلنه 
اتح�اد العبي التن�س املحرتفني، ي�وم االثنني 
امل�ايض، ق�ال إن�ه كان�ت هن�اك العديد من 
املناقش�ات، لكن�ه كان الخي�ار الصحي�ح 
للجميع.وأوضح أنه »الخيار األفضل يف هذا 
الوقت، أوال ألنه يحم�ي الالعبني، الذين ال 
يرغبون يف تعريض أنفسهم لخطر السفر 
واإلصابة يف الواليات املتحدة، أو البطوالت 
األخرى«.ع »بعض العبي التنس لن يلعبوا 

إنرت ميالن جيدد مفاوضاته 
مع نجم تشيليس

              المستقبل العراقي/ متابعة

ج�دد إن�رت مي�الن اهتمام�ه بنجم 
تش�يليس، الذي ينته�ي عقده مع 
نادي�ه يف صي�ف 2021، حي�ث بدأ 
مفاوضات�ه مع�ه بالفع�ل، وفق�ا 

لتقرير صحفي إيطايل.
ويتعل�ق األم�ر بمهاج�م الفري�ق 
اللندن�ي، ال�دويل الفرن�يس أوليفيه 
ج�رو، ال�ذي كان قاب قوس�ني أو 
أدن�ى من االنتقال إلن�رت، يف يناير/

كانون ثان املايض.
وتوصل الطرف�ان التف�اق بالفعل يف ذلك 
الوقت، لكن تش�يليس تمسك بالعبه عقب 

إصابة تامي أبراهام.
س�بورتس  »س�كاي  ش�بكة  وبحس�ب 
إيطالي�ا«، ع�اد اس�م ج�رو لي�رتدد مرة 
أخ�رى داخل ج�دران النرات�زوري، الذي 

يسعى لضمه هذا الصيف.

وبدأت إدارة إنرت ميالن االتصاالت مع وكالء 
الالعب، حيث يعد جرو من املفضلني لدى 

أنطونيو كونتي، مدرب الفريق.
كم�ا يفك�ر الن�ادي أيًض�ا يف اس�تقطاب 
الكروات�ي، ماري�و ماندزوكيتش، مهاجم 
يوفنتوس السابق، لكن ال يعرف مسؤولو 
النرات�زوري، حت�ى اآلن، م�دى رغبته يف 

العودة إليطاليا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يخط�ف نج�وم الربيمرلي�ج عدس�ات الكام�رات، أثناء 
توجهه�م إىل مقر تدريب�ات فرقهم، حي�ث يفضل أغلبهم 

استعراض أسطولهم من السيارات الفارهة.
ولم يختلف األمر مع العبي ليفربول املتوجني حديًثا بلقب 
الربيمرلي�ج، إال أن يورج�ن كل�وب مدرب الري�دز، فضل 

التمتع بالبساطة عىل عكس نجوم فريقه.
والتقطت عدس�ات الكام�رات قيادة كلوب لس�يارة أوبل 
إنسيجنيا، أثناء توجهه إىل مقر تدريبات ليفربول »ميلوود« 
عق�ب التتويج بلقب الربيمرليج رس�مًيا، وهي الس�يارة 

التي يبدأ ثمنها من 18 ألف جنيه إسرتليني فقط.
يذك�ر أن كلوب البالغ من العمر 53 عاًما، وقع عقد رعاية 
م�ع رشك�ة أوبل األملاني�ة منذ ع�ام 2012، وج�دده مرة 
أخ�رى يف عام 2017، وظهر يف 20 إع�الن تجاري للرشكة 

عىل التلفزيون.
ونج�ح كل�وب يف قي�ادة ليفرب�ول للتويج بلق�ب الدوري 
اإلنجلي�زي املمتاز، الغائب عن الفريق من�ذ 30 عاًما، بعد 
س�نة واح�دة من نجاح�ه يف تحقي�ق لق�ب دوري أبطال 

أوروبا مع الريدز.

جتديد عقد ثنائي نفط الوسط
              المستقبل العراقي/ متابعة

ج�ددت الهيئ�ة اإلداري�ة لنادي نفط الوس�ط 
العراق�ي، تعاقدها مع ثنائي الفريق، س�جاد 

رعد ورسالن حنون.

وق�ال نائ�ب رئي�س الهيئ�ة اإلداري�ة للنادي، 
هيث�م عباس بعي�وي، يف ترصيحات لكووورة 
»نجحن�ا يف تجديد عقد س�جاد رعد ورس�الن 
حنون، لتمثيل الفريق ضمن منافسات املوسم 
املقبل«.وتابع »كما جددت اإلدارة أمس، عقود 

أمر حام�د وصب�اح ع�واد والحارس 
ع�يل كاظ�م كطفان«.ون�وه أن إدارة 
نفط الوسط نجحت يف وقت سابق، يف 
التعاقد مع عبد الل�ه عبد األمر قادًما 

من الزوراء.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

نجم آرسنال يقرتب من برشلونة
            المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، أن نجم آرسنال، دخل يف 
مفاوضات متقدمة مع برشلونة.

وبحس�ب صحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطانية، ف�إن خالف 
الع�ب الوس�ط الفرن�يس، ماتيو جن�دوزي، م�ع مدرب 
آرس�نال ميكيل أرتيتا عقب مباراة برايتون، دفع أفراد من 

بيئة الالعب للدخول يف مفاوضات متقدمة مع برشلونة.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن آرسنال عىل اس�تعداد لطرح ماتيو 
يف الس�وق، من خالل تحديد س�عر يقرب من 36 مليون جنيه 

إسرتليني لبيعه، لكنه مستعد إلعارته أيًضا.
وأكدت أن ممثيل جندوزي يف محادثات متقدمة مع برشلونة، 
مع اقرتاب الالعب الفرنيس من اتخاذ قرار بش�أن مس�تقبله 
يف الش�هر املقبل.ويتدرب جندوزي بعيًدا عن الفريق األول بعد 
خالفه مع مدربه ميكيل أرتيتا الش�هر امل�ايض، خالل مباراة 
برايتون، والتي تورط فيها يف شجار مع نيل موباي.ولم يدخل 
جن�دوزي منذ ذل�ك الحني يف تش�كيلة آرس�نال، حيث خاض 
الفريق 5 مباريات دون هزيمة.واستفرس إنرت ميالن وأتلتيكو 
مدري�د عن موقف جن�دوزي، لكنهما علم�ا بوجود محادثات 

الالعب وبرشلونة.

تواضع كلوب خيطف األنظار 
قبل تدريبات ليفربول
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نظام اصالحي يصنع املعجزات!السالح االقتصادي بوجه تركيا

رائد العتابيعالء الخطيب

ل�م تعد الجيوش وحدها من تحس�م املعارك واملواجه�ات بني الدول، 
ب�ل هناك أس�لحة أق�وى فعالية وأكرب تأثرياً وأقل خس�ارة. الس�اح 
االقتصادي يعترب من أمىض وانجح األس�لحة التي تستخدمها الدول 
ضد بعضها البعض، ربما ال يحقق الس�اح االقتصادي نرصاً رسيعاً 
ولكن�ه بالتأكي�د اكثر نفع�اً من بقية األس�لحة. يعتمد هذا الس�اح 
ع�ى إضعاف الداخل، مما يجعل الدول تنش�غل بمش�اكلها الداخلية 
وترتك اطماعها التوس�عية او توجهاتها الخارجية. وهذا ما يس�عى 
الع�راق اليه اليوم حينما يلوح بالس�اح االقتص�ادي ضد تركيا، بعد 
ان تم�ادت يف تدخلها العس�كري وتواجدها عى االرض العراقية دون 
موافقة بغداد. ففي ترصيح الفت ل�وزارة الخارجية العراقية يقول: 
ربما يس�تخدم العراق الورقة االقتصادية لردع تركيا عن تدخاتها يف 

االرايض العراقية. 
ولع�ل بغ�داد ادركت ان الس�اح االقتصادي ق�د آن أوان�ه ويجب ان 
يس�تخدم، يف ظل الظروف االقتصادي�ة التي تمر بها تركيا وتداعيات 

ازمة الوباء التي تعصف بالعالم وبها. 
فاالقتصاد الرتكي كما هو معروف يعتمد عى السياحة والتصدير، وقد 
توقف االول تماماً وأصبحت املرافق الس�ياحية شبه مهجورة بفضل 
جائح�ة كورونا، مما جعل تركيا تتكبد خس�ائر كب�رية تبلغ  ال� 40  
مليار دوالر هذا العام  حسب بيانيات السياحة الرتكية، فقد خططت 
تركيا قبل أنتش�ار الوباء اىل اس�تقطاب اكثر 58  مليون سائح، لكن 
هذه األح�ام تبخرت، فلم يبقى أمامها س�وى الصادرات ملنتجاتها، 
فالع�راق ثاني ال�ركاء التجاري�ني العامليني لرتكيا بع�د املانيا وأول 
ال�دول الثمانية املحيطة بها الذي يس�تورد البضائ�ع الرتكية بميزان 
تب�ادل تج�اري بلغ 16 ملي�ار دوالر يف العام امل�ايض كما رصح بذلك 
الس�فري الرتكي يف بغداد. وهذا الرقم يعادل نصف الصادرات الرتكية، 
لذا يمكن للعراق ان يلعب بهذه الورقة بكل قوة ويستخدمها للضغط 
عى حكومة السيد اوردغان، يساعده عى ذلك عدة عوامل لنجاحها. 
اولها: تراجع س�عر رصف اللرية الرتكية يف األشهر القليلة املاضية اذ 

تخطى الدوالر عتبة ال� 7 لريات للدوالر الواحد. 
ثاني�اً: النق�ص الحاد يف العمل�ة الصعبة الذي تعاني من�ه تركيا االن 
بس�بب  املديونية العالية للبنوك الدولية و نفاذ السندات واملؤذونيات 
الرتكي�ة يف البن�وك االمريكية .  ثالثاً: تفاوت مي�زان اإلنفاق والدخل، 
بس�بب اإلنفاق العس�كري الكبري ال�ذي تتحمله تركيا ج�راء تدخلها 
يف ليبيا وس�وريا والعراق واليمن والصومال، باالضافة اىل مش�اكلها 
الداخلي�ة مع االكراد، مما يجعل اقتصادها منهكا ال يتحمل عقوبات 
كب�رية، خصوص�اً اذا م�ا علمنا ان امري�كا هي االخ�رى ترتبص بها 

وتهدد بفرض عقوبات عى االقتصاد الرتكي. 

التق�وى اجتناب املعايص، حذرا من س�خط الل�ه والبعد عنه، ونظام 
ديني واخاقي للحياة يؤمن غطاء االس�تقرار والطمأنينة للمجتمع، 
وينظم حركته، ويقّوم سلوكه ويحسسه باملراقبة االلهية باستمرار، 
ومنظوم�ة تنظ�م اعمال االنس�ان يف مج�ال السياس�ة، واالجتماع، 
واالدارة ويف كل صغ�رية م�ن صغائر الحي�اة، وتمنعه م�ن الخطأ ال 
خوفا من قانون متعسف وال حرس غشوم، وال حكومة ظاملة، ولكن 
بالضمري الذي يس�تمد وقوده من الله تعاىل، فيلتزم كل فرد بحدوده 
وال يتجاوزه�ا فالحاك�م يع�رف واجبه واملحكوم، لتعي�ش الرعية يف 

ظلها امنة مطمئنة.
والتقوى سنخ االيمان واصله، فمن ال تقوى له ال ايمان له، وحضور 
دائم فيما يحب الله تعاىل وغياب دائم عما يكره، وسفينة امينة تعرب 
بك بحر الدنيا الخطري لرتس�وا عى ش�اطئ االم�ان وكيف بك عندما 

ترى السفينة تسري وانت تغرق؟
 وم�ن رشف التقوى ان االعمال ال تقب�ل اال بها، ألنها تنتظم بها كما 
تنتظ�م حبات الدر يف خيط العقد، ف�ان انقطعت تبعثرت االعمال وال 
قبول. وهي سبب ملحبة الله، وبركات السماء، ومقياس املفاضلة بني 
العباد، واس�م جام�ع لكل معاني الفضائل واملع�ايل، واملجتمع التقي 
هو مدينة االسام الفاضلة التي حلم بها العلماء، والفاسفة والدول 
والقوانني الحارضة. التقوى قيمة انس�انية وحضارية عالية وراقية 
إن اتصف بها الناس والحكام بالخصوص ولدت مجتمعا متماس�كا 
واعيا مثقفا مس�ؤوال حريصا عى س�امة وطنه وناسه وممتلكاته 

وثرواته وتاريخه وبالتايل تحظى بمد الله وعونه ورعايته.
ومن قداس�تها وتأثريها ان الله تعاىل ليكرم بكرامة املتقي ولده وولد 
ول�ده وحتى جريانه املحيطني ويحفظه يف دويرته ودويرات اوس�ع. 
قال االمام الصادق عليه الس�ام :)ان الله ليفلح بفاح الرجل املؤمن 
ول�ده وولد ول�ده ويحفظه يف دويرته ودويرات حول�ه فا يزالون يف 

حفظ الله لكرامته عى الله(.
 ويكف�ي بالتقوى منجاة ان امري املؤمنني عليه الس�ام نقل رس�الة 
االم�وات اىل االحي�اء عندم�ا ارشف ع�ى القبور بظه�ر الكوفة قائا 
:)يأهل الديار املوحش�ة، واملح�ال املقفرة، والقب�ور املظلمة، يا اهل 
الرتب�ة، يا اهل الغربة، يا اهل الوحدة، يا اهل الوحش�ة، أنتم لنا فرط 
س�ابق ونح�ن لكم تب�ع الحق. أم�ا الدور فقد س�كنت وأم�ا االزواج 
فق�د نكحت، واما االموال فقد قس�مت. هذا خرب م�ا عندنا فما خرب 
م�ا عندك�م؟ ثم التف�ت اىل اصحابه فق�ال: اما لو أذن له�م يف الكام 
ألخربوكم ان خري الزاد التقوى(. وما أجدر بالسيايس والحاكم وبقية 
الن�اس ان يتص�وروا هذا املوق�ف الرهيب إذا ابقت له�م حاوة الدنيا 

قدرة عى التفكري والتصور والتمثل. 

توقعات بظهور الفريوسات والبكرتيا نتيجة ذوبان اجلليد
ي�ؤدي  أن  العلم�اء،  يخ�ى 
ذوب�ان الجلي�د األزيل بس�بب 
العامل�ي، إىل ظهور  االح�رتار 
البيئي�ة  النظ�م  أج�زاء م�ن 
القديمة بما فيها الفريوسات 

والبكترييا عى السطح.
ويق�ول س�ريغي دافي�دوف، 
معه�د  يف  الباحث�ني  كب�ري 
املحي�ط اله�ادئ للجغرافي�ا 
التابع لفرع أكاديمية العلوم 
الروس�ية يف ال�رق األقىص، 
يف حدي�ث لوكالة نوفوس�تي 
لألنب�اء، وتابعت�ه  الروس�ية 
/املعلوم�ة/، إن “أكث�ر م�ن 
روس�يا  مس�احة  م�ن   %10
ه�ي ترب�ة صقيعي�ة. وهذه 
ترس�بات صخري�ة تجم�دت 
قب�ل ماي�ني الس�نني. لذل�ك 

يمك�ن أن نحصل ع�ى ما كان يوم�ا ما جزءا 
من النظ�ام البيئي، م�ن الحيوانات-املاموث، 
والثريان املسك وحيوانات وحيد القرن الصويف، 
الت�ي كان له�ا أمراضه�ا. وكل ه�ذا متجم�د 
واآلن ي�ذوب”. ويضي�ف، حيث يعث�ر العلماء 

عى فريوس�ات جديدة، ولكن لحسن الحظ ال 
تصيب اإلنسان.

ويشري الباحث، إىل أن عدد سكان شمال -رشق 
س�يبرييا حينها تقلص بس�بب وب�اء الجدري 
الذي تس�بب يف ارتفاع معدل الوفيات، “وليس 
مس�تبعدا أن يكون فريوس املرض موجودا يف 

الرتب�ة الصقيعي�ة. لذلك يجب 
القديمة”. كما  دراس�ة األوبئة 
الجم�رة  الباحث�ون  اكتش�ف 

الخبيثة يف رفات املاموث.
وم�ن جانب�ه أش�ار الكس�ندر 
فيودوروف، نائ�ب مدير معهد 
الرتب�ة  لبح�وث  ميلنيك�وف 
العلمية،  للش�ؤون  الصقيعي�ة 
العل�وم  ألكاديمي�ة  التاب�ع 
التغ�ريات  أن  إىل  الروس�ية، 
املناخي�ة يف ياقوتي�ا تزي�د من 
الخبيثة  انتش�ار الجمرة  خطر 

من املدافن القديمة.
ذوب�ان  مش�كلة  “إن  وق�ال، 
مقاب�ر الحيوانات م�ع جراثيم 
الخبيث�ة، كانت قائمة  الجمرة 
حتى قبل ارتف�اع درجة حرارة 
املن�اخ. فق�د كان�ت عملي�ات 
تك�ون قنوات جدي�دة لرسيان املياه تكش�ف 
هذه املقابر أحيان�ا. ولكن مع ارتفاع درجات 
الحرارة يزداد هذا الخطر أكثر من ذلك بكثري”. 
وباإلضافة لهذا، قد يسبب ذوبان الجليد األزيل 

تحرر بكترييات مختلفة.

مدير نجدة بغداد جيري جولة تفقدية عىل الدوريات
 يف التقاطعات والساحات العامة 

املديرية نظمت دورات لتأهيل وتدريب املنتسبني على اساسيات السياقات العسكرية

بغداد / املستقبل العراقي

ال�وزارة لش�ؤون  حس�ب توجيه�ات وكي�ل 
الرط�ة، أج�رى مدير نج�دة بغ�داد العميد 
عبد الكريم اس�ماعيل جولة تفقدية عى عدد 
م�ن الدوري�ات املنت�رة ضم�ن التقاطعات 

والساحات العامة ببغداد.
ووجه خال الجولة برضورة اتخاذ اإلجراءات 
األمني�ة املناس�بة التي ال تتع�ارض مع راحة 
املواط�ن وتقديم الخدم�ات االمنية والخدمية 
والصحي�ة كاف�ة، وكذلك حثهم ع�ى االلتزام 
بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من املراجع 
وااللت�زام باالج�راءات الوقائي�ة حفاظا عى 

سامتهم.
كم�ا نظم آم�ر مركز تدري�ب النج�دة ومدير 
املتابعة يف املقر العام دورات رسيعة يف قواطع 
النجدة قبل الخ�روج للواجب ولجانبي الكرخ 

والرصافة وبصورة يومية. 

ته�دف ال�دورات اىل اع�ادة تأهي�ل وتدري�ب 
املنتسبني عى اساسيات السياقات العسكرية 
املتبعة وفق كراسة التدريب العسكرية )باداء 
التحي�ة العس�كرية وتقدي�م االس�م وكذل�ك 
االس�تعداد واالس�رتاحة وكيفي�ة حمل عصا 
التبخرت وحمل الس�اح واداء التحية بالساح 

اظهاره�ا  ورضورة  العس�كرية  والقياف�ة 
باملظه�ر الحس�ن( ال�ذي يتاءم م�ع طبيعة 
عم�ل دوريات النجدة املنت�رة يف التقاطعات 
والس�احات العام�ة ولعم�وم العاصمة بغداد 
مع مراع�اة الجانب الصح�ي والوقائي خال 

هذه الفرتة.

كش�فت تقاري�ر صحفية عاملي�ة أن تطبي�ق التواصل املصور األش�هر يف 
العالم “إنستغرام” طور تقنية جديدة يمكنها تثبيت تعليقات معينة أمام 

الجميع.
وأوضح موقع “إنغادجيت” التقني املتخصص أن تقنية التعليقات املثبتة، 
تمنح ملس�تخدمي إنس�تغرام إمكانية التحك�م يف التعليق�ات واملحادثات 

الدائرة حول الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم.
وكان�ت تلك التقنية قد تم اختبارها بصورة محدودة يف مايو/أيار املايض، 

ولكن “إنستغرام” طرحها يف تحديث جديد للتطبيق لكل مستخدميه.
وسيجد املس�تخدم خيار “الدبوس” لتثبيت تعليق معني، بجانب أيقونات 

الرد واإلباغ أو حذف التعليق.
وعند اختيار التثبيت عرب تطبيق إنس�تغرام س�تجد التعليق ارتفع إىل أعى 
قسم التعليقات، والتي يمكنها أن توجه التعليقات تجاه وجهة نظر معينة 

أو تجلب لك املزيد من الشهرة إذا كان صاحب التعليق من املشاهري. 

»إنستغرام« تطور تقنية لتثبيت تعليقات 
معينة أمام اجلميع

أطعمة تسبب حرقة يف املعدة... جتنبوها!
أعلنت الدكتورة ألبينا كوميساروفا 
التغذي�ة وأمراض  أخصائية عل�م 
الذي�ن  ع�ى  أن  الصم�اء،  الغ�دد 
يعانون من حرقة املعدة اس�تبعاد 
البص�ل والحمضي�ات وغريها من 

نظامهم الغذائي.
وتش�ري األخصائي�ة، إىل أن�ه م�ن 
األفض�ل له�م تناول كمي�ة طعام 
قليل�ة ولك�ن عدة م�رات يف اليوم، 
بحيث تكون آخر وجبة طعام قبل 
ثاث س�اعات م�ن الخل�ود للنوم، 
وال تنص�ح ب�رب امل�اء بعد هذه 

الوجبة.
وتق�ول، »قلل�وا قدر اإلم�كان من 
تناول الطماط�م والبصل واأللبان 

والقه�وة  والش�وكوالتة  املخم�رة 
الغازي�ة  واملروب�ات  والنعن�اع 
الدهنية  والحمضي�ات واألطعم�ة 
واملروب�ات  الح�ارة  والتواب�ل 
الكحولي�ة. ألن�ه قد تك�ون هناك 
ردود فع�ل فردي�ة. لذل�ك يجب يف 
هذه الحالة تسجيل املواد الغذائية 
كل  يف  الش�خص  يتناوله�ا  الت�ي 
وجب�ة، لتحديد املادة الغذائية التي 

تسبب له حرقة يف املعدة«.
وتنص�ح الخب�رية بمراقب�ة الوزن 
واإلق�اع عن التدخ�ني. ألن األخري 
وفقا لها، يس�بب التهاب الغش�اء 
م�ن  الس�فيل  للج�زء  املخاط�ي 

املريء.

يحدث صوت الش�خري عن�د تدفق اله�واء أمام 
األنس�جة املرتاخي�ة يف حلق اإلنس�ان، ما يؤدي 
إىل اهت�زاز األنس�جة خ�ال التنف�س. يش�خر 
جميع األش�خاص بني الحني واآلخ�ر، لكنها قد 
تكون مش�كلة مزمنة للبعض، ويمكن أن تشري 
أيض�اً إىل اإلصابة بحالة طبية خطرية، بحس�ب 
ما ذكر موقع “مايوكلينك”. وللش�خري أس�باب 

كث�رية، منها ما يح�دث نتيجة عوام�ل داخلية 
مثل املش�كات األنفية كالتهاب الجيوب ووجود 
حن�ك رخو، وعوام�ل خارجي�ة كال�وزن الزائد 
والحساس�ية ونزالت الربد واستهاك املشاريب 
الكحولية. كم�ا يوجد العديد م�ن العوامل التي 
قد تس�اعد يف اإلصابة بالش�خري، مثل املوضوع 
الوراثي فإذا كان لدى عائلتك تاريخ مع الشخري 

أو توق�ف التنفس االنس�دادي أثن�اء النوم، فإن 
إصابت�ك بالش�خري محتمل�ة ج�داً. ب�كل تأكيد 
هناك عاج للش�خري، مثل العملي�ات الجراحية 
التي تقوم بتوس�يع األماكن الضيقة يف األنف أو 
سقف الحلق، لو كانت املشكلة هنا، أما إذا كانت 
املش�كلة بس�بب الوزن الزائد فعى األش�خاص 

الذين يعانون من الشخري تخفيض أوزانهم.

أسباب وطرق عالج صوت الشخري

أعلن الدكتور بافل فولتش�كوف، عالم الفريوس�ات وأخصائي املناعة، أن 
األماكن ذات التهوية الس�يئة، تزيد كثريا من خط�ر اإلصابة ب� “كوفيد-

19”. ورصح الخب�ري لصحيفة “إزفيس�تيا”، ب�أن الغرض من املكان غري 
مهم، بقدر أهمية نظام التهوية فيه.

وق�ال، “إذا كان�ت حركة الهواء يف أي مكان مغلق ضعيفة وس�يئة، فإنه 
يزيد من خطر اإلصابة”.

وأضاف، تأتي وس�ائط النقل العام وخاصة يف ساعات الذروة، والطوابري 
وأماك�ن التجمع�ات حيث يكون الن�اس عى اتصال وثي�ق لفرتة طويلة، 
يف املرتب�ة الثانية م�ن ناحية خطر انتقال ع�دوى “كوفيد-19”. وجاءت 

البارات واملطاعم والنوادي يف املرتبة الثالثة.
وينص�ح الخ�رباء برضورة أخذ الح�ذر عند التواج�د يف املاعب الرياضية 

واملعابد واملقاهي، وحتى عند زيارة عيادات طب االسنان.
ويش�ري الخ�رباء، إىل أن الكثريي�ن ل�م يع�ودوا يس�تخدمون الكمام�ات 
والقفازات، وال يهتمون حتى باملس�افة الفاصلة بينهم وبني اآلخرين، ما 

يتسبب يف تفاقم الوضع. 

أخطر األماكن لإلصابة بـ  »كوفيد-19«


