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الغنى والفقر بعد العرض على اهلل العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 
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القوات األمنية حتبط
 »هجوم إرهايب« الستهداف 

املدنيني يف بغداد 
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العـراقيـون يستـذكرون ثـورة متـوز وجملس الوزراء يعطل الدوام الرسمي 
نائب: عودة البيشمركة اىل املتنازع عليهـا سيعيـد التهجيـر واالغتيـاالت
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أخذت أزمة انقطاع التيار الكهرباء تشغل جميع 
األروق�ة السياس�ية واملؤسس�ات، وفيما يحقق 
الربمل�ان بالعقود الت�ي ابرمته�ا وزارة الكهرباء 
عىل م�دى ١٧ عاماً، تبح�ث الحكومة عن حلول 
عاجل�ة لألزمة، فيم�ا ق�ررت وزارة النفط منح 
وق�وداً مجاني�اً للمولدات األهلي�ة مقابل خفض 

التسعرية. 
ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
بتفعي�ل مش�اريع الكهرب�اء املتوقف�ة وتزوي�د 

الوقود مجاناً للمولدات األهلية.  
وق�ال املكتب االعالمي لرئاس�ة ال�وزراء يف بيان، 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه »ناس« 
نسخة منه، ان »رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي وجه بتفعيل مش�اريع الكهرباء كافة، 
الس�يما االتفاقي�ة املربم�ة مع رشكة س�يمينز 
األملاني�ة، جاء ذلك خ�الل اجتماع عق�ده، اليوم 
اإلثنني، م�ع وزيري الكهرب�اء والنفط، خصص 

ملعالجة أزمة الكهرباء الحالية«.  
»مل�ف  أن  البي�ان،  بحس�ب  الكاظم�ي،  وأك�د 
الكهرب�اء يع�د أحد أه�م التحديات الت�ي تواجه 
عم�ل الحكوم�ة الحالي�ة«، مبين�ا أن »الف�رات 
املاضية ش�هدت إنف�اق مليارات ال�دوالرات عىل 
هذا القطاع، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية 
حديثة، إال أن الفس�اد والهدر املايل وسوء اإلدارة 
ح�ال دون معالجة أزم�ة الطاق�ة الكهربائية يف 
العراق، لتستمر معاناة املواطنني التي تتفاقم يف 

أشهر الصيف«.  

التفاصيل ص2

أزمة الكهرباء تشغل األروقة السياسية
الربملان حيقق ويدقق بعقود )١٧( سنة والقضاء يعلن استعداده للمشاركة.. والنفط متنح املولدات األهلية نفطًا جمانيًا مقابل خفض التسعرية حمافظ البرصة: مستمرون بتقديم

 الـدعـم املعنـوي والفنـي للكـوادر الطبيـة 
والتمريضية التي تواجه »كورونا«

حمافظة بغداد تعلن
 استالم املتعينني اجلدد رواتبهم 

يف مديريات الرتبية

العراق يسجل رقاًم قياسيًا 
بحاالت الشفاء من »كورونا« ويسجل أكثر 

من ألفي إصابة جديدة
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الصني تضع لقاح »كورونا« عىل الطريق وترشع بتشييد »املصنع املرتقب«
العراق والسعودية يؤكدان التزامهام باتفاقية خفض انتاج النفط
موقع بلجيكي: »دبابة الكفيل« نموذج متطور عن التصميم الصيني
الرتبية حتدد توقيت بدء امتحانـات السـادس االعـدادي

مفوضية االنتخابات تطلب من رئاسة جملس الوزراء
 إكامل جهازها االداري 
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حمافظ نينوى:
 اكملنا تبليط مجيع الشوارع يف 

منطقة مشريفة األوىل

حمافظ كربالء: مبادرات العتبة 
العباسية املقدسة سامهت يف ترصني 

الوضع الصحي يف املحافظة

وزير النقل:
 ميناء الفاو الكبري سيكون رافدًا 

اساسيًا خلزينة الدولة

       بغداد / المستقبل العراقي

يف إشارة عىل اقراب توصل الصني إىل لقاح مضاد لفريوس 
كورونا املس�تجد، بدأ البلد الذي ظهر ب�ه الوباء ألول مرة 
يف بن�اء مصنع عمالق إلنتاج مالي�ني الجرعات من املصل 

الواقي من اإلصابة باملرض.
وبحس�ب مس�ؤولني محليني صينيني، فمن املقرر أن يبدأ 
املصن�ع إنتاج كمي�ات كبرية من اللق�اح يف آذار من العام 
املقب�ل، بع�د أن رجحت الس�لطات الصحي�ة الصينية أن 
أول لق�اح محيل مض�اد ل�«كوفيد ١9« ق�د يكون جاهزا 
يف الخري�ف املقب�ل. وتجري بكني تج�ارب رسيرية عىل 5 

لقاحات مضادة لكورونا عىل األقل، دخلت 3 منها الجولة 
الثانية من البحوث الرسيرية يف ١9 حزيران املايض.

ويقع املصنع الجديد يف منطقة تجارة حرة بمدينة نينغبو 
التابعة ملقاطعة تش�جيانغ رشقي الصني، باس�تثمارات 
تزي�د )نح�و ٧8 ملي�ون دوالر(، ويت�م تش�غيله من قبل 

مجموعة اللقاحات »AIM« ومقرها بكني.
وأعلن�ت الس�لطات املحلية يف نينغبو بدء تش�ييد املصنع، 

متوقعة أن تبدأ خطوط اإلنتاج يف العمل يف آذار 202١.
وس�يتخصص املصن�ع يف تطوي�ر وإنت�اج لقاح�ات ضد 
الف�ريوس التاج�ي، باس�تخدام نس�خ ميتة م�ن كورونا 

لتحفيز الجسم البرشي عىل تكوين األجسام املضادة.

      بغداد / المستقبل العراقي

ل�ذا جدد مجل�س املفوض�ني تأكيده عىل 
االمان�ة العامة ملجل�س ال�وزراء ومكتب 
رئيس الوزراء برضورة االرساع باجراءات 
نقل املدراء العامني الحاليني ليتس�نى لهم 
إكمال تعيني املدراء العامني الجدد واكمال 

الجهاز االداري للمفوضية.
وطالب�ت املفوضي�ة بتخصي�ص ميزانية 
مس�تثناة م�ن بع�ض الضواب�ط املقيدة 
بغي�ة تأهي�ل املخازن الس�تقبال االجهزة 
الخاصة باملفوضية واملتعاقد  املس�توردة 

عليها سابقاً.

التج�ارة  وزارة  املفوضي�ة  وناش�دت 
باملس�اعدة وفت�ح املخ�ازن العائ�دة لها 
لخزن هذه االجهزة ويف إطار االستعدادات 
املتعلق�ة  الس�تكمال جمي�ع االج�راءات 
باملفوضي�ة من الناحي�ة االدارية والفنية 
واللوجس�تية إلجراء االنتخابات املقبلة يف 
حال اكم�ال القانون واملالحق الخاصة به 
ليت�م تحديده�ا من قبل مجل�س الوزراء، 
طلبت املفوضية من اللجنة العليا للصحة 
والس�المة بالس�ماح لك�وادر املفوضي�ة 
البطاق�ة  توزي�ع  اج�راءات  باس�تئناف 
البايومري�ة ع�ىل املواطن�ني آخذين بعني 
الواج�ب  االحتياط�ات  جمي�ع  االعتب�ار 

اتخاذها ملنع انتشار الجائحة.
وع�ىل صعي�د متص�ل، أك�دت املفوضي�ة 
قيامها بعقد لقاءات وحوارات بناش�طي 
وممثيل منظم�ات املجام�ع املدني لبحث 
أوج�ه التعاون املش�رك ب�ني الطرفني يف 
وض�ع خط�ط مس�تقبلية به�دف توفري 
املعلوم�ة الصحيح�ة للناخ�ب ومراقب�ة 

االنتخابات القادمة.
االم�م  املجل�س خ�رباء  كم�ا اس�تضاف 
املتحدة يف القانون وتكنولوجيا املعلومات 
ملناقش�ة العرض املقدم م�ن قبل الخرباء 
الذي يتضمن دراس�ة حول آلية احتساب 
توزيع املقاعد يف الدوائر املتعددة عىل ضوء 

القان�ون الذي ت�م التصوي�ت عليه خالل 
كانون االول 20١9 املايض وباالعتماد عىل 
ع�دد املقاعد الحالي�ة للربمل�ان والبيانات 
السكانية املقدمة من قبل وزارة التخطيط 

لعام 2020.
بدوره�ا، ش�ددت بعث�ة األم�م املتحدة يف 
العراق اليوم عىل رضورة حماية مفوضية 
التدخ�الت  م�ن  العراقي�ة  االنتخاب�ات 

السياسية.
وقال�ت املمثل�ة الخاص�ة لألم�ني الع�ام 
لألم�م املتح�دة يف العراق جين�ني هينيس 

بالسخارت يف ترصيح صحفي:
التفاصيل ص2
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األوملبية تصدر توضيحًا 
بشان االجتامع الثالثي بني درجال 

ومحودي وعليوي
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الرتبية حتدد توقيت بدء امتحانات السادس االعدادي
     بغداد / المستقبل العراقي 

حيددت وزارة الرتبية، أمس االثنين، توقيت بدء 
االمتحانيات العامة للصيف السيادس االعدادي 

بفروعه كافة.
 وبحسيب توجيه من اللجنة الدائمة لالمتحانات 
العامة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه »تقرر 
ان يكيون وقت بيدء االمتحانيات العامة للصف 
السيادس اإلعيدادي بفروعيه كافة لليدور األول 
للعيام اليدرايس 2019 - 2020 }داخيل وخيارج 
العيراق{ يف تمام السياعة السيابعة صباحاً بدالً 
من الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مدينة بغداد 

املحيل«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أخذت أزمة انقطاع التيار الكهرباء تشغل جميع األروقة 
السياسيية واملؤسسيات، وفيما يحقق الربملان بالعقود 
التي ابرمتهيا وزارة الكهرباء عىل مدى 1٧ عاماً، تبحث 
الحكومية عن حليول عاجلة لألزمة، فيميا قررت وزارة 
النفيط منح وقيوداً مجانيياً للموليدات األهليية مقابل 

خفض التسعرية. 
ووجيه رئييس مجليس اليوزراء مصطفيى الكاظميي 
بتفعيل مشاريع الكهرباء املتوقفة وتزويد الوقود مجاناً 

للمولدات األهلية.  
وقيال املكتيب االعالمي لرئاسية الوزراء يف بييان، تلقت 
املسيتقبل العراقي نسيخة منه »ناس« نسيخة منه، ان 
»رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتفعيل 
مشياريع الكهرباء كافة، السييما االتفاقية املربمة مع 
رشكة سييمينز األملانية، جاء ذلك خالل اجتماع عقده، 
الييوم اإلثنين، مع وزييري الكهربياء والنفط، خصص 

ملعالجة أزمة الكهرباء الحالية«.  
وأكد الكاظمي، بحسيب البييان، أن »ملف الكهرباء يعد 
أحيد أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية«، 
مبينيا أن »الفيرتات املاضيية شيهدت إنفياق ملييارات 
الدوالرات عىل هيذا القطاع، كانت تكفي لبناء شيبكات 
كهربائيية حديثية، إال أن الفسياد والهيدر املايل وسيوء 
اإلدارة حيال دون معالجية أزمية الطاقية الكهربائية يف 
العراق، لتسيتمر معاناة املواطنن التي تتفاقم يف أشهر 

الصيف«.  
واوضح الكاظمي أن »الوزارة السابقة لم تقم باملشاريع 
الخاصة بصيانة الكهرباء، األمر الذي فاقم من مشيكلة 
الكهرباء، السييما يف هذا الظرف االقتصادي واملايل الذي 
يعيشه العراق بسيبب انهيار أسعار النفط عامليا نتيجة 

تداعيات جائحة كورونا«.  
وبن رئييس الوزراء أن »الحكومية عازمة عىل معالجة 
هيذا املليف من خيالل تنفيذ الخطيط الكفيلية بتطوير 
قطاعات اإلنتاج، وأيضا الوقوف عند املفاصل التي تقف 
عقبة أمام النهوض بواقع الكهرباء، وسيد جميع منافذ 

الفساد يف هذا القطاع الحيوي املهم«.  
ووّجه الكاظمي بحسيب مياورد يف البيان »وزارة النفط 
بتزويد الوقود مجاناً اىل أصحاب املولدات األهلية، مقابل 

تخفيض أسعار االشرتاك وزيادة ساعات التجهيز«.  

بدورهيا، أعلنيت وزارة النفيط، تربعها بالوقيود مجاناً 
اىل موليدات الكهربياء األهلية مقابل تخفيض األسيعار 

الحالية وزيادة ساعات التجهيز.
إىل ذليك، تيرأس النائيب األول لرئييس الربمليان، حسين 
الكعبي االجتماع االول للجنة التحقيقية النيابية للتدقيق 
والتحقييق بتعاقيدات وزارة الكهربياء منذ عيام 2003 

وحتى 2020 وكشف الفساد يف كل تلك السنوات.
وقالت بييان ملكتب الكعبي، تلقت »املسيتقبل العراقي« 
نسيخة منه، إن »االجتماع كان بعضوية رٔوسياء لجان 
النفط والطاقة والنزاهة والخدمات واالعمار واالقتصاد 
واالستثمار النيابية ورٔييس ديوان الرقابة املالية ورٔييس 
هئيية النزاهية وكالة ومدير عيام التحقيقيات يف هئية 

النزاهة«.
وقيال الكعبي، وفقيا للبيان، انهيا »امليرة االوىل بتأريخ 
مجليس النيواب يتم تشيكيل لجنية تحقيقية تشيرتك 

فيها السيلطة الترشيعية بصفتها الرقابية، والسلطات 
الرقابيية ممثلة بدييوان الرقابة املالية وهييأة النزاهة، 
والتي من شيانها ممارسة دور رقابي اوسع واكثر دقة 
وكذلك سيتعمل اللجنة عىل ملفات خيالل فرتات زمنية 
اطول وهي مسئووليتنا الرشعية والقانونية واالنسانية 
ايضا عرب الكشيف عن مواطن الفساد واستعادة االموال 

العامة املرسوقة او املهدورة«.
وأضياف: »اننا سينعمل يف بداية عميل لجنتنا عىل ملف 
الكهربياء باعتباره من اكثر امللفيات اهمية والتي اثرت 
بشيكل كبري عىل حيياة املواطين العراقيي وتعاني منه 
كافية مفاصيل الدولة الصحيية والتعليميية والخدمية 
والصناعيية وغريهيا«، مٔوكدا ان »وجيود الرقابة املالية 
والنزاهة وامكانية التنسييق مستقبال مع االدعاء العام 
سيسيقط شيبهات تشيكيل اللجيان بهدف التسيقيط 
السييايس وستعمل كافة الجهات بشكل مهني وحيادي 

وقانوني«.
وجرى خالل االجتماع االتفاق عىل »اجراء زيارة العضاء 
اللجنة اىل مقر وزارة الكهرباء واالجتماع مع املسئوولن 
فيها، عىل ان يتم تزويد اللجنة التحقيقية بكافة تفاصيل 
العقيود واملشياريع االسيتثمارية والتشيغيلية، وايضيا 
تفاصييل القيروض املقدمة للوزارة وجهية التخصيص 
ونسيب التنفيذ، والطلب من الوزارة ايضا ببيان كشيف 
تفصيييل بالجبايية الحكوميية والخاصية واالييرادات 
املتحققية للموازنية العامية وايضيا كشيوفات كاملية 
بالتخصيصيات االجماليية لقطاع الكهربياء، فضال عن 
مطالبة وزارة التخطيط بتقديم بيانات تفصيلية للمبالغ 

املخصصة اىل قطاع الكهرباء من تنمية االقاليم«.
مين جانبه، أبدى رئيس السيلطة القضائية فائق زيدان 
استعداده للتنسيق بن االدعاء العام واللجنة التحقيقية 

املشكلة للتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء.
وذكير املكتب االعالميي للنائب األول لرئييس الربملان ان 
»رئيس مجليس القضاء األعيىل، القايض فائيق زيدان، 
يبدي اسيتعداده بالتنسييق بن االدعاء العيام واللجنة 

التحقيقية املشكلة«.
يف الغضيون، عد عضو ائتالف حسين املرعبي تشيكيل 
لجنة عليا برئاسية النائب األول لرئييس مجلس النواب 
للتحقييق بعقيود وزارة الكهربياء منيذ 2006 خطيوة 
باالتجياه الصحيح ونتيجة طبيعيية لضغط الجمهور, 
فيما أشار إىل أن أمريكا عرقلت عمل “سيمنز” والرشكات 

العاملية لإلبقاء عىل أزمة الكهرباء.
وقيال املرعبيي يف ترصييح صحفيي ان »فسياد وزارة 
الكهرباء هو سبب رئييس يف عرقلة حسم ملف الكهرباء 
إضافية اىل العراقيل التي اسيتخدمتها اإلدارة االمريكية 
يف محاربية اليرشكات العامليية الرصينية ومنها رشكة 
سييمنس األملانيية املتخصصة بمجيال الطاقة , لغرض 
إبقياء امللف معقدا ألغراض سياسيية أيضا وخلق حالة 
من الفوىض«. وأضاف ان »تشيكيل لجنة عليا برئاسية 
النائيب األول لرئيس مجليس النواب وعضوية رؤسياء 
لجان الطاقة والنزاهة والخدمات واالسيتثمار للتحقيق 
بعقيود وزارة الكهربياء منيذ 2006 خطيوة باالتجياه 

الصحيح ونتيجة طبيعية لضغط الجمهور«.
وطالب املرعبي اللجنة بي«كشف املفسدين وعدم تسويف 
املوضوع كما حصل يف اللجان السابقة مع تحديد موعد 

معن العالن النتائج عىل الشعب العراقي«.

الربملان حيقق ويدقق بعقود )١٧( سنة والقضاء يعلن استعداده للمشاركة.. والنفط متنح املولدات األهلية نفطًا جمانيًا مقابل خفض التسعرية

أزمة الكهرباء تشغل األروقة السياسية

العدد )2177(   14     متوز    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

      بغداد / المستقبل العراقي

ليذا جيدد مجليس املفوضين تأكييده عىل 
االمانة العامة ملجلس الوزراء ومكتب رئيس 
اليوزراء بيرورة االرساع باجيراءات نقيل 
املدراء العامن الحالين ليتسينى لهم إكمال 
تعين امليدراء العامن الجدد واكمال الجهاز 

االداري للمفوضية.
ميزانيية  بتخصييص  املفوضيية  وطالبيت 
مسيتثناة من بعض الضوابيط املقيدة بغية 
تأهيل املخازن الستقبال االجهزة املستوردة 

الخاصة باملفوضية واملتعاقد عليها سابقاً.
وناشدت املفوضية وزارة التجارة باملساعدة 
وفتيح املخيازن العائيدة لهيا لخيزن هيذه 
االجهزة ويف إطار االسيتعدادات السيتكمال 

جمييع االجيراءات املتعلقية باملفوضية من 
الناحية االدارية والفنية واللوجستية إلجراء 
االنتخابيات املقبلية يف حال اكميال القانون 
واملالحيق الخاصية بيه ليتيم تحديدها من 
قبيل مجلس اليوزراء، طلبيت املفوضية من 
اللجنية العليا للصحة والسيالمة بالسيماح 
لكوادر املفوضية باستئناف اجراءات توزيع 
البطاقية البايومرتية عيىل املواطنن آخذين 
بعين االعتبيار جميع االحتياطيات الواجب 

اتخاذها ملنع انتشار الجائحة.
وعىل صعيد متصل، أكدت املفوضية قيامها 
بعقيد لقاءات وحيوارات بناشيطي وممثيل 
أوجيه  لبحيث  املدنيي  املجاميع  منظميات 
التعاون املشرتك بن الطرفن يف وضع خطط 
مسيتقبلية بهدف توفري املعلومة الصحيحة 

للناخب ومراقبة االنتخابات القادمة.
كما اسيتضاف املجلس خرباء االمم املتحدة 
يف القانيون وتكنولوجيا املعلومات ملناقشية 
العرض املقدم من قبل الخرباء الذي يتضمن 
دراسية حول آلية احتساب توزيع املقاعد يف 
الدوائر املتعددة عىل ضيوء القانون الذي تم 
التصوييت عليه خيالل كانيون االول 2019 
املايض وباالعتماد عىل عيدد املقاعد الحالية 
للربملان والبيانات السكانية املقدمة من قبل 

وزارة التخطيط لعام 2020.
بدورهيا، شيددت بعثية األميم املتحيدة يف 
العراق اليوم عيىل رضورة حماية مفوضية 
التدخيالت  مين  العراقيية  االنتخابيات 

السياسية.
وقالت املمثلية الخاصة لألمين العام لألمم 

املتحدة يف العراق جينن هينيس بالسخارت 
يف ترصييح صحفيي: إن ” البعثية األمميية 
تؤكيد عىل أهمية اسيتمرار العميل من أجل 
إقامية انتخابيات شيفافة تعييد بنياء ثقة 
الجمهيور العراقيي”، مشيددة عىل رضورة 
حماية املفوضية الُعليا املستقلة لالنتخابات 

من التدخل السيايس.
وبشأن االنتخابات املبّكرة وإمكانية إجرائها، 
أوضحت بالسيخارت أّن “تنظيم االنتخابات 
يسيتغرق وقتاً، ومن املهم الشيعور بإلحاح 
هذا املوضوع، وهناك الكثري من العمل الذي 
ينبغيي القيام بيه إلجيراء االنتخابيات بما 
يف ذليك اسيتكمال امللحقات الفنيية لقانون 
االنتخابيات، ومين املهيم أن يتيم عمل ذلك 
بالشيكل الصحيح”، مؤكيدة أّن االنتخابات 

الشفافة رضورية لبناء ثقة الجمهور.
وبخصيوص الحيوار العراقيي – األمريكيي 
أّن األميم املتحيدة  أشيارت بالسيخارت إىل 
يف العيراق، وتماشيياً مع تفويضهيا، تخدم 

سيادة العراق.
وتابعت “نحن نرحب بهذا الحوار العراقي – 
األمريكي، وأي حواٍر آخر ُيسيهم يف استقرار 
امليدى  عيىل  وسييادته  وازدهياره  العيراق 

الطويل”.
وأضافيت أّن “دعوتنيا إىل رضورة تجنييب 
الخصيوم  بين  املصاليح  تنافيس  العيراق 
إذ  جدييدة،  ليسيت  والعامليين  اإلقليميين 
نجدد التأكيد عليها يف كل مناسيبة، فالعراق 
يستحّق فرصًة للتعايف بعد سنوات من النزاع 

وعدم االستقرار”.

مفوضية االنتخابات تطلب من رئاسة جملس الوزراء إكامل جهازها االداري 
األمم املتحدة دعت حلمايتها من التدخالت السياسية

        بغداد / المستقبل العراقي

استذكر العراقيون حلول ذكرى 
ثيورة 1٤ تميوز التيي أطاحت 
للنظام  امللكي وأسست  بالحكم 

الجمهوري يف العراق.
وتناقيل رواد موقيع فيسيبوك 
الكرييم  عبيد  للزعييم  صيوراً 

قاسم.
بدورهيا، اعلنيت االمانة العامة 
اليوزراء عين تعطييل  ملجليس 

الدوام الرسمي ليوم غد. 

وقاليت االمانة يف بيان مقتضب 
تلقت املسيتقبل العراقي نسخة 
العامية  االمانية  »تعلين  منيه، 
ملجلس اليوزراء تعطييل الدوام 
الرسيمي ليوم الثالثاء بمناسبة 

ذكرى ثورة 1٤ تموز«.
 يذكر أن عددا من ضباط الجيش 
العراقي كان عىل رأسهم الزعيم 
عبد الكريم قاسيم قيادوا يف 1٤ 
من تموز 1958 انقالبا عسكريا 
تم فيه إسيقاط الحكيم امللكي 

وإعالن الجمهورية العراقية.

العـراقيـون يستـذكرون ثـورة متـوز 
وجملس الوزراء يعطل الدوام الرسمي 

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، 
أمس االثنن، املوقف الوبائي 

الخاص بفريوس كورونا.   
وقاليت الوزارة يف بيان تلقى 
 13( منيه  نسيخة  »نياس« 
تموز 2020( إنه »تم فحص 
)15380( نميوذج يف كافية 
املختربات املختصة يف العراق؛ 
وبذلك يكيون املجموع الكيل 
منيذ  املفحوصية  للنمياذج 
يف  امليرض  تسيجيل  بدايية 

العراق )698012«.  
الصحية  وزارة  سيجلت   -
والبيئة )22٧٤( حالة شفاء 

يف العراق موزعة كالتايل:  
بغداد / الرصافة   518  
بغداد / الكرخ     283  

مدينة الطب        10  
النجف االرٔشف    116  
السليمانية            10  

أربيل                 68  
دهوك                 6                  

كربالء             110  
كركوك              60  
دياىل                ٧5  

واسط                 8             
البرصة             1٤9  
ميسان              118  

بابل                   88  
الديوانية              1٧1  
ذي قار               25٤  

االٔنبار             1٤                
نينوى               26  

صالح الدين        190  
- االٔصابيات الجدييدة لهيذا 
الييوم  :  2229  حالة،  وكما 

ييل:  
بغداد الرصافة   3٧٤  
بغداد الكرخ     33٧    
مدينة الطب      6٤      

النجف           132  
السليمانية       159          

أربيل           85  
دهوك          10                   

كربالء        103  
كركوك       89    

دياىل          85  
واسط         55  

البرصة       1٧3  
ميسان         20   
بابل           159  

الديوانية       111    
ذي قار        199  

االٔنبار          16  
املثنى          23  

نينوى          22  
صالح الدين      13       

الوفييات  100     حالية    -
وكما ييل :  

بغداد الرصافة     19  
بغداد الكرخ        11  

مدينة الطب       3  
السليمانية        9  

اربيل            5                      
كربالء          5  
كركوك         8  
دياىل            1  

واسط           1  
البرصة         10  

ميسان         5  
بابل           8  

الديوانية       ٧  
ذي قار        6  

نينوى        1              

صالح الدين    1   
مجموع الشفاء  :  ٤6998  
مجموع االٔصابات : ٧9٧35  
وزارة  أعلنيت  ذليك،  إىل 
اسيتمرار  والبيئية  الصحية 
التنفيس  أجهيزة  وصيول 
وجود  مؤكدة  االصطناعيي، 
متابعية مبيارشة من رئيس 
الوزراء السيتئناف العمل يف 

املستشفيات املتوقفة.  
وقيال وكييل وزارة الصحية 
حيازم الجميييل إن »الوزارة 
تعاقدت عيىل توفري األجهزة 
أجهيزة  السييما  الطبيية 
االصطناعيي«،  التنفيس 
وصيول  »اسيتمرار  مؤكيدا 
األجهزة تباعا، ليتم توزيعها 
الحكومية  املستشفيات  عىل 

قريبا«.  

وأضياف أن »هنياك متابعة 
رئييس  مين  مبيارشة 
العميل  السيتئناف  اليوزراء 
املتوقفية  املستشيفيات  يف 
وخاصية املستشيفيات ذات 
الرتكيية  رسيير  اليي٤00 

واألملانية«.  
»عيدد  أن  إىل  ولفيت 
 ،  5 الرتكيية  املستشيفيات 
اكتملت واحدة منها يف بابل، 
مستشفى  دخول  وسييليها 
يف كربالء املقدسة إىل الخدمة 

قريبا«.  
واشيار إىل »قيرب االنتهياء 
من املستشيفيات الرتكية يف 
محافظات ذي قار والبرصة 
وميسيان، فضيال عين قرب 
اكتمال املستشفى األملاني يف 

النجف األرشف«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

الكلدانيي،  النائيب أسيوان  حيذر 
أميس االثنين، مين ارجياع قوات 
البيشيمركة واالسايش اىل املناطق 

املتنازع عليها.
وقال الكلداني يف ترصيح صحفي 
تميارس  سياسيية  »جهيات  إن 
ضغوط مين زمن حكومية حيدر 
العبادي الرجاع قوات البيشيمركة 
الكرديية اىل املناطق املتنازع عليها 
خصوصا يف منطقة سيهل نينوى 

ألسباب سياسية«.
واعترب أن »اعيادة القوات الكردية 
االمنية  الخروقيات  اعيادة  يعنيي 
والتجاوزات  واالغتياالت  والتهجري 

عىل باقي األقليات«.

العراق يسجل رقاًم قياسيًا بحاالت الشفاء من »كورونا« ويسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة
الصحة تقرتب من افتتاح )5( مستشفيات تركية يف مخس حمافظات نائب: 

عودة البيشمركة اىل 
املتنازع عليها سيعيد 
التهجري واالغتياالت

        بغداد / المستقبل العراقي

أجرى وزير النفط إحسيان عبدالجّبار إسماعيل اتصاالً هاتفيا بن 
مع وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.

وترّكز الحديث بن الوزيرين عىل متابعة تطورات األسواق البرتولية، 
والتحسن الذي تشهده السوق يف الطلب العاملي عىل البرتول، ومسرية 

العمل يف اتفاقية خفض اإلنتاج الحالية لدول »أوبك بلس«.
وأكيد الوزييران عىل التيزام العراق والسيعودية التيام باتفاق أوبك 

بلس.
وأثنى وزير الطاقة السعودي عىل أداء العراق يف إطار االتفاق، حيث 
وصيل مسيتوى االلتزام مين طرف العراق يف شيهر حزييران إىل ما 

ُيقارب 90 %، كما أّكدت املصادر الثانوية.
مين جانبيه، أّكد وزيير النفط التيزام العراق باتفياق »أوبك بلس«، 
ُمضيفياً أن العراق سيريفع مسيتوى التزاميه إىل 100 % ابتداًء من 
الشيهر القادم، ميع التزامييييييه بالتعويض، خالل أشيهر يوليو 
وأغسيطس وسبتمرب، عن كميات اإلنتاج الزائدة خالل شهري مايو 

ويونيو.
ويف ختام االتصال الهاتفي، أّكد الوزيران أن ما تبُذله الدول املشاركة 
يف اتفياق »أوبيك بلس«، من جهيوٍد باتجاه االلتزام بنسيب خفض 
اإلنتياج التي تقررت يف االتفاق، سيُتعزز اسيتقرار أسيواق البرتول 

العاملية، وُتعّجل بتحقيق توازنها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشيف تقرير ملوقع ارمي ريكونيشين البلجيكي املتخصيص بالصناعات 
العسكرية ان الدبابة العراقية تي 55 – الكفيل التي تم تصنيعها يف العراق 

نموذج متطور واكثر ترقية من النموذج الصيني االصيل للدبابة القتالية.
وذكر التقرير أن »حسابا عىل تويرت يدعى سيزار اظهر جزءا من املعلومات 
التي تتعلق بالدبابة املصنعة يف العراق واطلق عليها تسمية تي 55 –الكفيل 

1 مما يعني انه شخص مسؤول عن الصناعة«.
واضياف أن »الدبابة العراقية الجديدة تعتميد يف تصميمها عىل نموذج تي 
59 الصيني ولكن تم ترقيتها إىل حد كبري. يبدو أن الربج جديد تماماً، وهو 
أصغير: تم تعديل شيكله األصيل تماماً ويظهر دروعياً إضافية ومتفاعلة، 
وسلسلة حماية مضادة لقاذفات ار بي جي ٧ معلقة من الجانب الخلفي، 
ومحطة سيالح يتيم التحكم فيهيا عن ُبعد ميزودة بمدفع رشياش ثقيل 

وقاذفات قنابل يدوية”.
وتابع أنه »تم تعديل الهيكل بدرع رد الفعل، وشكل خلفي جديد باالضافة 

اىل دروع إضافية أو دروع أصلية معدلة ومانع للطن جديد«.
وواصيل أن »من املحتمل انه تم إجراء املزيد من التعديالت، غالباً يف حجرة 
الربج والسيائق. املحرك األصيل وناقل الحركية عىل األرجح لم يمس. نظراً 
لعدم توفر تفاصيل فنية رسمية عنها«، مبينا أن »التسمية الرسمية باسم 
الكفييل 1 يعنيي انه ربما سيتكون تعديالت جديدة سيتؤدي ربما اىل نوع 

جديد من هذه الدبابة القتالية«.

العراق والسعودية يؤكدان التزامهام 
باتفاقية خفض انتاج النفط

موقع بلجيكي: »دبابة الكفيل« نموذج 
متطور عن التصميم الصيني

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وكالة االسيتخبارات التابعة 
ليوزارة الداخليية، أميس االثنين، 
كان  إرهابيي  مخطيط  إحبياط 

يستهدف املواطنن يف بغداد.
وقاليت الوكالية يف بييان صحفيي 
إنهيا »أحبطيت مخططياً إرهابيياً 

الستهداف املواطنن يف بغداد«.
وأوضحيت، أنيه »تم قتل خمسية 
قيادين يف تنظييم داعش اإلرهابي 
كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، ضمن 

قاطع ابو غريب«.
مين جهتهيا قاليت خليية اإلعالم 
األمني الحكومية: »وفقاً ملعلومات 
نفيذت  دقيقية،  اسيتخبارية 
الداخليية  وزارة  يف  االسيتخبارات 
)خلية الصقور، استخبارات بغداد( 

باالشيرتاك مع طائرة مسيرية ِمن 
التحالف الدويل، وبإسناد من الفوج 
االول يف الليواء 5٤ ، عمليية نوعية 
يف قريية املعاميرة الزييدان بجنوب 

غربي العاصمة بغداد«.
مين  خاللهيا  »تمكنيت  وأضياف: 
محارصة وكر مهم يتواجد بداخله 
خمسية إرهابين انتحارين، حيث 
داهمت القوة املشيرتكة هذا الوكر، 
بتفجيري  االرهابيين  احيد  وقيام 
نفسيه عند عملية اقتحيام الوكر، 
واسيتطاعت القوة ِمن قتل جميع 
االرهابيين االنتحارين الذين كانوا 
بداخليه«. وتابيع: »أسيفرت هذه 
العملية أيضاً عن استشهاد ضابط 
برتبية مقدم من الفيوج االول لواء 
5٤ ومنتسيب ِمن الفوج التكتيكي 

لخلية الصقور«.

القوات األمنية
 حتبط »هجوم إرهايب« الستهداف 

املدنيني يف بغداد 
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    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزير النقل نارص حسني الشبيل ، رئيس رشكة 
داي�و الكوري�ة يف مقر ال�وزارة ، وبحث معه أهم الس�بل 
الكفيل�ة الخاصة بأنجاز املش�اريع املهمة يف ميناء الفاو 
الكبري ، وفق االسس واإلسرتاتيجيات الصحيحة والحديثة 

ل�تأسيس اقتصاد قوي وفعال للعراق وشعبه الكريم« .
وقال وزير النقل يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه 
»تم خالل اللقاء مناقش�ة الكثري من املش�اريع واألعمال 
ال�الزم انجازها م�ن قبل رشك�ة دايو الكوري�ة يف امليناء 
وأهمه�ا ، الطريق الس�رتاتيجي والطري�ق الخدمي الذي 
يس�تخدم ملرور أآلليات ، وإكمال نفق الحرير الذي يربط 
الف�او بالطريق الرسي�ع الدويل ، وبناء خمس�ة ارصفة ، 
واألتف�اق عىل املبال�غ املخصصة ألكمال هذه املش�اريع 

وفق فرتة زمنية محددة ».

وأوضح ب�أن »أكم�ال هذه الخدم�ات والطري�ق الحويل 
باألضاف�ة اىل ك�ري النفق م�ن ) 6( امت�ار اىل )16 ( مرت 
ألستقبال البواخر العمالقة ، سوف يضع اللبنة األساسية 
ملين�اء الفاو الكبري وبخدم�ات متكامله وفق رؤى علمية 
حديث�ة ومواكب�ة للموانىء العاملي�ة ، مؤك�داً :أن أنجاز 
مين�اء الف�او الكبري س�يقلب موازي�ن النق�ل يف املنطقة 
والعالم وسريس�م خارطة اقتص�اد العراق الجديد ليكون 
رافداً أساسًيا يف رفد خزينة الدولة كما سيوفر العديد من 

فرص العمل للعراقيني .
م�ن جهته، قدم الوف�د الكوري، رشحاً مفص�اًل لألعمال 
املنج�زة والبن�ى التحتية للمين�اء التي ت�م انجازها وفق 
املواصفات ، مس�تعرضاً الخطط واآلليات املتبعة إلكمال 
باقي املرشوع مبدياً اس�تعداده الكامل ألنجازه ، بالرغم 
من الظروف االستثنائية التي تعيشها دول العالم وتفيش 

جائحة كورونا .

وزير النقل: ميناء الفاو الكبري سيكون رافدًا اساسيًا خلزينة الدولة
خالل لقاءه مع شركة دايو الكورية

    كربالء / علي ابراهيم

أّكد محافُظ كربالء املقّدسة جاسم الخطابي 
أّن مب�ادرات العتب�ة العّباس�ية املقّدس�ة، 
ق�د أس�همت يف ترصني الوض�ع الصّحي يف 
املحافظة وباألخّص يف ظّل جائحة كورونا، 
حيث كانت من الس�ّباقني لدعم مؤّسساتها 
الصّحية ومالكاتها الطّبية وهذا ليس غريباً 

عليها.
ج�اء ذل�ك خ�الل حض�وره حف�ل افتتاح 
بناي�ة الحياة الرابعة لع�الج املصابني بوباء 

كورونا واالستش�ارّيات واملخت�رات امللحقة 
بها، وذلك عرص الي�وم األحد )20 ذي القعدة 
1441ه��( املوافق ل��)12 تم�وز 2020م(، 
التي نّفذتها مالكاُت قسم الصيانة الهندسّية 
يف العتبة العّباس�ية املقّدس�ة يف مدينة اإلمام 

الحسني)عليه السالم( الطّبية.

واح�دٌة  ه�ي  املب�ادرة  ه�ذه  »أّن  وأض�اف: 
من مب�ادراٍت عدي�دة لألمانة العاّم�ة للعتبة 
العّباس�ية املقّدس�ة، فش�كراً له�ا وملتولّيها 
الرشعّي س�ماحة الس�يد أحمد الص�ايف )دام 
ع�زّه( وألمينها الع�ام )دام تأيي�ده(، ولكّل 

مالكاتها العاملة يف هذا املرشوع«.
أّنه�ا  واختت�م الخطاب�ي: »البناي�ُة ال ش�ّك 

الرسرسّي�ة  الس�عة  زي�ادة  يف  ستس�اهم 
الس�تقبال املصابني بوب�اء كورونا، لكونها 
ومع�ّززة  مف�ردة  رده�اٍت  ع�ىل  تحت�وي 

بمختراٍت وعيادات استشارّية«.
ُيذك�ر أّن إنج�از ه�ذه البناية ج�اء امتثاالً 
لتوصي�ات وتوجيه�ات املرجعّي�ة الدينّي�ة 
الُعليا يف دعم املالكات الطّبية، وضمن حملة 
العتبة العّباسية املقّدس�ة لحماية املجتمع 
م�ن وب�اء كورون�ا، وبتوجي�ٍه مب�ارش من 
املت�ويّل الرشعّي للعتبة العباس�ية املقّدس�ة 
س�ماحة الس�يد أحمد الص�ايف )دام عزّه(، 
بإنشاء بناياٍت لعالج املصابني بوباء فايروس 
كورونا املس�تجّد سواًء يف محافظة كربالء أو 
خارجها، حيث ُيجرى العمل حالّياً عىل إنجاز 
ث�الث بناياٍت أَُخر بس�عاٍت رسيرّية مختلفة، 
يف كلٍّ م�ن محافظ�ة بابل والعاصم�ة بغداد 

ومحافظة املثّنى.

حمافظ كربالء: مبادرات العتبة العباسية املقدسة سامهت 
يف ترصني الوضع الصحي يف املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العام�ة للكمارك عن 
قيام مركز كمرك طريبيل الحدودي 
بأتالف أرسالية أدوية برشية ومواد 
اولية طبية تدخل يف صناعة االدوية 
الصالحي�ة وغ�ري  منتهي�ة  كونه�ا 

صالحة لالستهالك البرشي.
تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة  واضاف�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه ، ان 

»عملية االتالف تمت وفق املادة)6٨/
ثاني�ا( من قانون الكم�ارك رقم 2٣ 
لسنة 1٩٨4 املعدل وبحضور ممثيل 

الجهات املختصة يف املنفذ«.
»الس�لطة  ان  الهيئ�ة  وتابع�ت 
الكمركي�ة يف مرك�ز كم�رك القائم 
عصائ�ر  أرس�الية  إص�دار  أع�ادت 
مس�توردة إىل الجانب السوري كون 
املادة ممنوعة من االسترياد لحماية 

املنتج املحيل.

اتالف ادوية برشية خمالفة واعادة عصائر يف كمركي 
طريبيل والقائم

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراعة، عن خط�ط لزراعة مليون 
املقاوم�ة  النبات�ات  وزراع�ة  بالحب�وب،  دون�م 

للظروف البئيية كالزيتون والفستق الحلبي.
وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القييس 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، إن هن�اك 
»خططاً مستقبلية الستثمار مليون دونم بزراعة 
محاصي�ل الحب�وب وإقام�ة مش�اريع بس�تنية 
مثل زراع�ة النبات�ات املقاومة للظ�روف البئيية 

كالزيتون والفستق الحلبي«.
وأض�اف، أن »ارتف�اع نس�ب االٕنتاج ج�اءت بعد 
اعتماد خط�ط علمي�ة وضعتها الوزارة إلس�ناد 
الفالحني وتقديم الدعم الالزم لهم وإرش�ادهم اىٕل 
اتباع أسس تحددها الوزارة واالٔخذ بنظر االعتبار 
نوعية الرتب وأسلوب السقي واملساحات املزروعة 
وذل�ك لتنوع املناخ والرتب يف ش�مال وغرب البالد 

عنه يف الوسط والجنوب«.
وحماي�ة  زي�ادة  ال�وزارة  »ه�دف  أن  وأوض�ح، 
املنتج املحيل وتوفري العمل�ة الصعبة وامتصاص 
البطالة وإيق�اف الهجرة من الريف اىٕل املدينة من 
خ�الل االٔخ�ذ بيد الفالح�ني واملزارع�ني ومنحهم 
االٔس�مدة والبذور واللقاحات البيطرية واملبيدات 

الزراعية«.
وأشار القييس، إىل أن »منع االسترياد جاء الٕتاحة 
الفرص�ة للمنتج املحيل والعمل ع�ىل فرض قيود 
أو رضأيب عىل املنتج املس�تورد وتس�عى الوزارة 
اىٕل تش�جيع الصناعات التحويلية واالستفادة من 
الفأي�ض من املنتج�ات الزراعي�ة يف أوقات ذروة 

االٕنتاج.

الزراعة تعلن خطط لزراعة 
مليون دونم باحلبوب 
ونباتات مقاومة للبيئة

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أرشف محافظ نين�وى نجم الجبوري عىل االعمال التي تقوم بها 
بلدي�ة املوص�ل والتي افضت اىل االنتهاء من تبليط اخر ش�ارع يف 

منطقة مشريفة األوىل ليتبقى اعمال اكساء عدد من الشوارع.
واكد الجبوري ان املشاريع مستمرة يف العديد من املناطق واالحياء 
وبوترية متصاعدة ومتس�ارعة مثنيا عىل جهود الدوائر الخدمية 

التي تواصل الليل والنهار إلنجاز املشاريع واملهام املنوطة بها.

حمافظ نينوى: اكملنا تبليط مجيع 
الشوارع يف منطقة مشريفة األوىل

    بغداد / المستقبل العراقي

ترع�ت وزارة النف�ط، بالوقود مجانا اىل املول�دات االهلية مقابل 
تخفيض االسعار وزيادة  التجهيز.

وذكر مصدر حكومي بحسب اإلعالم الحكومي، أن »وزارة النفط 
وبتوجي�ه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترعت بالوقود 

مجاناً اىل املولدات االهلية«.
واض�اف: »ع�ىل أن يكون مقابل تخفيض األس�عار  من الس�عر 

الحايل وزيادة ساعات التجهيز.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن قيام كوادرها العاملة يف كمرك 
س�فوان الح�دودي بالتس�هيالت الالزم�ة النس�يابية دخول )6( 
صهاري�ج محملة مادة االوكس�جني الطب�ي وبكمية )112( طن 
قادمة م�ن الكويت.واضافت يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ، إن »العمل استمر ليالً اىل الساعات االوىل من صباح 

اليوم لسد النقص الحاصل ملواجهة جائحة فايروس كورونا.

النفط تتربع بالوقود جمانًا للمولدات االهلية 
مقابل ختفيض األسعار وزيادة ساعات التجهيز

الكامرك: دخول »١١٢« طنًا 
من االوكسجني الطبي عرب منفذ سفوان

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد عن مبارشة مالكاتها يف دائرة الوحدات االنتاجية وبمتابعة مكتب امني 
بغداد برفع الكتل الكونكريتية وفتح الش�ارع املس�مى شعبياً بش�ارع املرصف الوطني 
االس�المي وال�ذي يربط منطقة العرصات بمنطقة املس�بح وبعد اس�تحصال املوافقات 
الالزمة.واضاف�ت يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ،إن »م�الكات بلدية 

الكرادة بارشت بحملة لتنظيف وتأهيل الشارع سيما وانه مغلق منذ سنوات طويلة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بحث�ت الرشكة العامة لألنظمة اإللكرتونية 
إح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن 
ُس�بل التعاون املشرتك مع وزارة الكهرب�اء 
.وافاد بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان » 
مدير عام الرشكة أحم�د عب�د الله الكعب�ي 
أجرى زيارة اىل مق�ر وزارة الكهرباء التقى 
خالله�ا بوكي�ل وزارة الكهرب�اء لش�ؤون 
اإلنت�اج أيس��ر حبي��ب طوب��ا : لع�رض 

محط��ة   ( يف  العم�ل  تفعي�ل  موض�وع 
الشهي�د عب�د العب�اس( وإستكمال العمل 
املتبقي فيها إضافة اىل إستعراض إمكانيات 
الرشك�ة العام�ة لألنظم�ة اإللكرتوني�ة يف 
مج�ال املحط�ات واملنظوم�ات واإلتصاالت 
وااللكرتونيات الصناعية والتأهيل الهنديس 
وإنتاج الرامج واألتمتة واإلدارة اإللكرتونية 
كم�ا وبني الكعبي إس�تعداد رشكته لتقديم 
كاف�ة الخدم�ات وتوف�ري اإلمكاني�ات التي 

تحتاجها وزارة الكهرب�اء .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة املالية، إطالق تمويالت رواتب 
منتسبي وزارة الصحة.وذكر بيان للوزارة، 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، 
أنه »بن�اء عىل توجيهات وزي�ر املالية عيل 
عالوي أطلقت وزارة املالية دائرة املحاسبة 
تموي�الت روات�ب منتس�بي وزارة الصحة 

ودوائرها يف بغداد واملحافظات كافة إضافة 
إىل رشاء األدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة«.

وأض�اف البي�ان، أن »دائ�رة املحاس�بة يف 
وزارة املالي�ة مس�تمرة بالدوام الرس�مي 
دون انقط�اع رغم الصعوب�ات والتحديات 
الراهن�ة بهدف دعم وإس�ناد عم�ل وزارة 
الصحة يف مواجهة جائحة كورونا وتأمني 

رواتب خط الصد األول يف وزارة الصحة.

امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية 
وفتح شارع مغلق يف الكرادة

الرشكة العامة لألنظمة اإللكرتونية تبحث سبل 
التعاون املشتـرك مـع وزارة الكهرباء

املالية تطلق متويالت رواتب منتسبي وزارة الصحة

الرتبية حتدد توقيت بدء 
امتحانات السادس االعدادي

الرافدين يطلق رواتب املتعينني 
اجلدد عىل مالك مديريات 

تربية بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة الرتبي�ة، توقي�ت ب�دء االمتحان�ات العامة للصف الس�ادس 
االعدادي بفروعه كافة.

وبحس�ب توجيه من اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة حصلت »املس�تقبل 
العراق�ي« عىل نس�خة من�ه »تقرر ان يك�ون وقت بدء االمتحان�ات العامة 
للصف الس�ادس اإلع�دادي بفروعه كافة للدور األول للع�ام الدرايس 201٩ 
– 2020 }داخل وخارج العراق{ يف تمام الس�اعة الس�ابعة صباحاً بدالً من 

الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مدينة بغداد املحيل.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن م�رصف الرافدي�ن عن 
إط�الق رواتب املعين�ني الجدد 
ع�ىل م�الك بع�ض مديريات 

الرتبية يف بغداد.
اإلعالم�ي  املكت�ب  وق�ال 
تلق�ت  بي�ان  يف  للم�رصف 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه ، ان�ه »ت�م رصف رواتب 
املتعين�ني الج�دد ع�ىل م�الك 

الرتبية عن  بع�ض مديري�ات 
طري�ق بطاق�ة املاس�رت كارد 

الدولية«.
وأشار اىل ان »الرصف جاء بعد 
وصول التموي�ل والتخصيص 
املايل واإلشعار الخاص بهم اىل 
املرصف الذي قام بدوره برفع 

رواتبهم الكرتونيا«.
وب�ني انه »بإم�كان املوظفني 
اس�تالم رواتبه�م يف أي مكان 

يتواجدون فيه.

مكتبه كشف موعد إعادة افتتاح املطار أمام الرحالت اجلوية الداخلية

حمافظ البرصة: مستمرون بتقديم الدعم املعنوي والفني للكوادر 
الطبية والتمريضية التي تواجه »كورونا«

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعل�ن محاف�ظ البرصة اس�عد االعيدان�ي، مواصلة تقديم 
الدعم املعن�وي والفني للكوادر الطبي�ة والتمريضية التي 
تواجه فريوس كورونا.وق�ال العيداني يف ترصيح صحفي 
اننا » نواصل تفقد مستش�فى البرصة التعليمي، من أجل 
متابع�ة الخدم�ات الصحية املقدم�ة، إىل جانب العمل عىل 

توفري كل متطلبات املستشفى الفنية واللوجستية«.
واضاف، ان » مدير املستش�فى الدكتور حيدر العطار،قدم 
رشح كام�ل عن الحاالت الداخلة لرده�ات العزل الوبائية، 

والحاالت الخارجة بعد اكتساب الشفاء«.
وبني العيداني أننا » نس�تمر بزياراتن�ا املتواصلة لردهات 
العزل, بش�كل يومي، من أجل إعطاء دعم معنوي للكوادر 

الطبية والصحية«، مشريا اىل ان »الحكومة املحلية تقف معهم، 
وس�تعمل عىل توفري احتياجاتهم يف ظل الجه�ود الكبرية التي 

بذلوها ملواجهة جائحة كورونا«.

من جهة أخرى، كشف مدير مكتب محافظ البرصة، عماد 
العيدان�ي، االثنني، ع�ن تحديد موعد إلع�ادة افتتاح مطار 

البرصة الدويل أمام الرحالت الجوية الداخلية.
وق�ال العيدان�ي إنه »ت�م عقد اجتم�اع مع م�دراء املطار 
والخط�وط الجوي�ة العراقية والجه�ات املعنية يف الطريان 
والجه�ات الطبية، ملتابعة كتاب رئاس�ة مجل�س الوزراء، 
الخاص بإعادة افتتاح املطارات للرحالت الجوية الداخلية«، 
منوه�ا إىل انه »تم تحديد موعد ٧/1٥ كموعد اويل الفتتاح 

مطار البرصة يف رحالت داخلية«.
وأشار إىل أن »االجتماع بحث كافة األمور الفنية والصحية 
وموضوع حجر العائدين يف محاجر محددة أو يف منازلهم، 
وتعليمات خلية األزم�ة املركزية حول املوضوع، اىل جانب 
االس�تمرار يف عمليات التغيري وتواصل الوحدات الطبية يف 

فحص املسافرين.

حمافظة بغداد تعلن استالم املتعينني 
اجلدد رواتبهم يف مديريات الرتبية

     بغداد / طالب ضاحي

اعلن�ت محافظة بغ�داد عن اس�تالم املتعينني 
الجدد رواتبهم يف مديريات تربية بغداد الست.

وقال�ت املحافظ�ة يف بي�ان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
»اس�تالم  إن  من�ه،  نس�خة 
رواتبه�م  الج�دد  املتعين�ني 
توجيه�ات  حس�ب  ج�اء 
املحافظ محمد جابر العطا، 
لدوائ�ر املحافظة ومديريات 
تربي�ة بغداد الس�ت برسعة 
إنج�از الرصف وتس�ليمهم 

رواتبهم«.
واش�ارت اىل ان » املوظف�ني 
 6 مل�دة  رواتبه�م  تس�لموا 

اش�هر عن طريق املاسرت كارد، ويف حالة عدم 
امتالكهم املاس�رت يكون اس�تالمهم نقدا وعن 
طريق ش�عبة الحس�ابات يف املديري�ات واثناء 

الدوام الرسمي.
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»يوم ماطر يف نيويورك«.. احلقيقة أصعب من املواقف
           أحمد محسن

يف »أزواج وزوج�ات«، يق�ول وودي آلن 
إن »التغي�ر الوحي�د ه�و املوت«. س�ار 
ع�ى ه�ذه القاع�دة ط�وال حيات�ه. لم 
يغ�ّر ثيمات�ه الرئيس�ية التي تش�ّكلت 
منها أفالم�ه. نيويورك/ املدينة عموًما، 
اليهودي التائه يف هويته/ املتمس�ك بها 
يف رفضه لها، الجاز كموسيقى نهائية، 
الس�خرية كمكمل س�ينمائي �� بديهي 
برؤي�ة  التزام�ه  إىل  إضاف�ة  للعدمي�ة، 
محددة للعالقات، تفاوت فيها منس�وب 
الذكورية والتسلط، وكانت قطعية دائًما 
يف رفض املؤسس�ة الزوجي�ة التقليدية. 
كمخ�رج، أح�ّب التعامل مع أش�خاص 
محددي�ن أكثر م�ن غرهم، واكتش�ف 
أحياًنا ما يعجز املخرجون عن اكتشافه 
يف العاديني. وهذه من صفات املخرجني 
الكب�ار عموًم�ا. بالنس�بة ل�وودي آلن، 
ُول�دت نجمة  س�كارليت جوهانس�ون 
سينمائية، وماريون كوتيار رائعة. لكن 
ه�ذا ليس وودي آلن الذي يعرفه الناس. 
ه�ذه آراء تخص مخرج�ني أكثر تهذيًبا 

أو مياًل للرصانة. ال ينسحب هذا عليه.
وودي آل�ن ال�ذي يعرف�ه الن�اس، وقبل 
بداي�ة عرض فيلمه األخ�ر »يوم ماطر 
يف نيوي�ورك«، علّق ع�ى اتهامات ديالن 
ف�ارو مجدًدا. ق�ال إنه لي�س بريًئا ألنه 
ليس متهًما. وكما لو أنه يف مش�هد من 

أحد أفالمه، لم يرغب بأن يكون قاسًيا، 
ولكنه أرص عى أنه ليس معنًيا بالزيف، 
وإن كان ذلك الزيف شّكل دراما حصدت 
شعبية مذهلة. ليس دفاًعا عنه، وافقت 
دار »أركاد« ع�ى ن�ر مذكرات�ه أخرًا، 
وأث�ارت نقاًش�ا أخالقًي�ا جدي�ًدا ع�ن 
الحري�ة وجوهره�ا املق�دس، إىل جانب 
نقاش جانبي عن اإليرادات املتوقعة من 
مبيعات كتاب لش�خص مثل وودي آلن، 
ق�رر الدفاع عن نفس�ه بالكتابة، بعدما 
داف�ع عن عبثيت�ه 50 عاًم�ا باللقطات 
واملش�اهد، الت�ي هن�اك م�ن يعتقد أن 
التنص�ل منها أمر س�هل. وه�ذا، أيًضا، 
ليس دفاًعا عنه، بل دفاع عن الحقيقة. 
حزًن�ا  الحقيق�ة  تس�بب  ق�د  أحياًن�ا، 
مضاعًفا. لقد أحب الجميع اإلبن الرهيب 
لنيوي�ورك يف جمي�ع أيامه�ا املاطرة.يف 
فيلم�ه األخ�ر، تح�ر أل�وان الخريف 
بق�وة. األخر واألصف�ر وأحياًنا البني 
الفاتح، كما يرتدي األبطال ثياب أيلول/ 
سبتمرب. س�رات مخملية ورساويل من 
القط�ن مع قمصان ال تع�رف بموضة 
الزم�ن الح�ايل. لي�س هن�اك الكثر من 
الش�مس يف اللقط�ات، فالفيلم عن يوم 
ماط�ر يف مدين�ة داكنة. بع�د كل يشء، 
يمك�ن التأك�د، ع�ى األقل م�ن الناحية 
الس�ينمائية، أن املخرج اإلش�كايل التزم 
بجملته تلك يف أفالمه، وأنه ما زال يرفض 
التغير، كما يرفض املوت. لكن املفارقة 

األوىل، أنه رددها عندما كان ما زال قادًرا 
ع�ى التمثي�ل. كان بطل الفيل�م تمثياًل 
أيًض�ا. املفارق�ة الكبرة، ه�ي أنه نظر 
طوي�اًل يف عين�ي »ج�ودي روث« طوياًل 
وهو يقولها، يف ذلك املش�هد الشهر بعد 
مش�ادة طويلة، كما لو أنه كان ينظر يف 
عيني ميا فارو نفس�ها، وليس يف عيني 

روث«  »ج�ودي 
الت�ي كانت تلعب فارو دورها يف الفيلم. 
وس�تالحقه تل�ك النظرة، وتلك املش�ادة 
يف ذل�ك الفيلم، حتى بقي�ة حياته.مرّت 
السنوات. وصار آلن مطالًبا بالتغير، أو 
باالعراف، وبأش�ياء أخرى كثرة. لكنه 
ما زال يرفض التغير، ويعلن خوفه من 

املوت.  بالنس�بة آلخرين من وزن قريب 
لوزنه السينمائي، أقل هزاًل، مثل مارتن 
سكورس�يزي أو ستيفن س�بيلربغ، فال 
يشء ق�د يدع�و للقلق. لك�ن وودي آلن 
يبق�ى وودي آل�ن. فيلمه األخ�ر، الذي 
ظهر يف الواليات املتحدة األمركية أخرًا، 
حق�ق أرباًح�ا كب�رة بعد تأخ�ره لعام 

كامل. رغم انس�حاب بطيل »يوم ماطر 
يف نيويورك« األساس�يني م�ن عالقتهم 
بآل�ن، إال أن الجمه�ور أح�ّب الفيل�م. 
محاكم�ة  وهن�اك  مس�تمر،  الس�جال 
أخالقية متوقعة، ع�ى خلفية ادعاءات 
ابنته بالتبني أنه تحرّش بها. وهي تهمة 
فظيعة. املعركة طويلة، س�تذهب معه 
إىل األبدية.هن�اك اصطفاف عمودي ضد 
آل�ن. وهناك م�ن يق�ف إىل جانبه، وهذا 
ليس خافًي�ا عى أح�د. مجموعة كبرة 
م�ن الناش�طني والناش�طات يطالبون 
بمقاطعت�ه، يف مقاب�ل اكتس�ابه ثق�ة 
كثرين مثل خافير بارديم وس�كارليت 
جوهانس�ون وبنيلوبي كروز وغرهم. 
وليس هناك أي فائدة من الدفاع عن آلن، 
أو من الهج�وم عليه، ألن الحقيقة التي 
يفرضها »املاينسريم« ليست بالرورة 
الحقيقة. وهذا بالضبط ما ينسحب عى 
انس�حاب »أمازون« من عقدها مع آلن 
لتوزي�ع الفيل�م. لقد انس�حبت الركة 
العمالق�ة من التزامه�ا معه، ليس ألنها 
تأثرت بش�دة باالتهام املوجه من ديالن 
ف�ارو، وال ألنها ق�ررت تبني النس�وية 
كأيديولوجيا. انسحبت ألن القيمني عى 
الرك�ة، وبس�بب الحملة ع�ى الفيلم 
وصاحبه، برروا انسحابهم بأن التوزيع 
ل�ن يؤمن األرباح املتوقعة. هذا كل ما يف 
األمر. أما دار »هاشيت«، فراجعت هي 
األخرى تحت الضغ�ط، بعدما رحبت يف 

البداية بنر مذكرات وودي آلن. كما لو 
أن طبيع�ة االتهام ل�م تكن واضحة منذ 
البداية، وأن الجرم يف حال ثبوته لم يكن 
عظيًم�ا. لم يحدث االنس�حاب بس�بب 
تأك�د االتهام�ات، لك�ن بس�بب حمل�ة 
شّنها ش�قيق ديالن فارو. وشارك فيها 
الذين يش�اركون يف الحمالت. أشخاص 
وآخ�رون  ومتعاطف�ون،  صادق�ون 
يش�اركون مثل مشاركة األسماك امليتة 

ملثيالتها الحية يف مجرى النهر.
سكارليت جوهانسون سألت وودي آلن 
عن الحقيقة، وقالت إنها تصدقه. بقية 
املدافعني عنه فعلوا األمر نفسه. الالفت 
أن الحقيقة كعنرص أس�ايس يف القصة، 
لم تنل قسًطا وافرًا من النقاش. ويف مثل 
ه�ذه األيام، حيث ينتف�ض األمركيون 
م�ن أصول أفريقي�ة، ربما كان يجب أن 
يتجدد الس�ؤال ال�ذي وجه إليه م�راًرا، 
ع�ن نقص األبطال الس�ود يف أفالمه. لم 
يخط�ر ذلك يف ب�ال أحد، م�ع أن األفالم 
موجودة، ويمكن مش�اهدتها ألف مرة. 
ويف أي�ة حال، يعتقد آل�ن أنه أجاب عى 
ه�ذا الس�ؤال أيًض�ا، وأن�ه كان ليربالًيا 
نموذجًيا، ألن�ه كان يختار األش�خاص 
دون تميي�ز. ويف ه�ذه القضي�ة كما يف 
القضاي�ا األخرى، تبدو الحقيقة أصعب 
م�ن املواقف وم�ن تربيرها. تب�دو أكثر 
تعقيًدا بكثر، من ذلك املطر الذي يهطل 

عى نيويورك بحناٍن رهيب.

مزاد واحد لثالث قارات
           بغداد / المستقبل العراقي

حص�د م�زاد نظمت�ه »دار كريس�تيز« بص�ورة 
متزامن�ة يف ث�الث ق�ارات 421 ملي�ون دوالر، يف 
مؤرش إىل الصحة الجيدة لسوق األعمال الفنية يف 
العالم برغم تبعات جائح�ة كوفيد-19. وبعدما 
اضط�رت بس�بب ف�روس كورونا املس�تجد إىل 
إرجاء مزادات الربيع الكربى التي تش�كل موسم 
الذروة للس�وق الفنية التقليدية يف النصف األول 
م�ن العام، اختارت هذه الدار العريقة اس�تبدال 
ه�ذا املوعد الس�نوي بحدث يمتد ع�ى يوم واحد 

بنسق غر مسبوق.
وانطل�ق الح�دث املس�مى »وان« ببيع سلس�لة 
أعمال ب�إدارة مفوضة م�زادات يف هونغ كونغ، 
قب�ل أن تس�لم ه�ذه األخرة املهم�ة إىل مفوض 
آخ�ر يف باريس ثم يف لن�دن وأخ�را يف نيويورك. 
ويف هون�غ كون�غ وباري�س ولن�دن، دعي بعض 

هواة جمع القطع الفنية إىل املش�اركة شخصيا 
يف امل�زادات، فيم�ا أقيم الحدث بش�قه األمركي 

يف نيوي�ورك من دون حض�ور احرام�ا للتدابر 
الصحية املعتمدة يف أكرب م�دن الواليات املتحدة. 

وتمك�ن املتفرج�ون من املزاي�دة يف مراحل املزاد 
كاف�ة، رغم أنهم ليس�وا موجودي�ن مع مفوض 
البي�ع يف القاع�ة عينه�ا. ويف امل�دن األربع، كان 
متخصص�ون من »دار كريس�تيز« يتلقون أيضا 
م�زادات عرب الهاتف. كما أتيحت املش�اركة عرب 

اإلنرنت.
ويف املحصلة، بلغ إجمايل مبيعات األعمال الفنية 
ع�ى مدى أكث�ر من أرب�ع س�اعات 421 مليون 
دوالر بما يشمل الرسوم والعموالت. وتابع املزاد 
أكثر من 20 ألف ش�خص عى منصات املجموعة 
املختلف�ة. ولم تتخط أي لوح�ة عتبة 50 مليون 
دوالر غ�ر أن الطلب كان كب�را وبيعت 94% من 
األعم�ال املطروح�ة، وهي نس�بة مرتفعة حتى 
يف املنظ�ور املعتم�د يف األوقات العادية. وُس�جل 
الثمن األعى للوحة رسمها الفنان األمركي روي 
ليشتنش�تاين يف آخ�ر أيامه، إذ بيع�ت يف مقابل 

46.2 مليون دوالر.

»بعيني غراب عجوز« ديوان 
للسوري هوشنك أويس

نظامنا الثقايف عطل إجراءات 
الوقاية من »كورونا«

           بغداد / المستقبل العراقي

عن دار »خطوط وظالل« يف العاصمة األردنّية 
عّم�ان، ويف 78 صفحة من القطع املتوّس�ط، 
صدر ديوان ش�عري جديد للش�اعر الس�وري 

هوشنك أويس.
ضمن الشاعر ديوانه عى 37 قصيدة متفاوتة 
األحج�ام، كتبه�ا ب�ني أع�وام 2014 و2020، 
حي�ث يقي�م يف مدين�ة أوس�تند البلجيكّي�ة، 
املطلّة عى بحر الش�مال. لوحة الغالف للفنان 
التش�كييل والش�اعر األردني محمد العامري. 
القصائ�د املوج�ودة يف الدي�وان ه�ي: »إعالن 
»ماراث�ون  معرضت�ني«،  »ب�ني  اس�تقالة«، 
يومي«، »هشاش�ة«، »ألف عام م�ن التأّمل«، 

»هام�ش  أج�وف«،  ضائ�ع«، »حج�ر 
»رّبما…  فاشلة«،  »محاوالت 
لك�ن«، »ال يشء يس�تحق، ال 
يشء«، »تح�ّرش«، »خ�الف 
»دائم�اً«،  عابَري�ن«،  ب�ني 
»مح�ارص بني ث�الث لياٍل«، 
»ال  »املفق�ود«،  »للبي�ع«، 
به�ذا«،  خيال�َك  تش�غل 
»ش�مس  »ش�وارع«، 
منكوبة«، »حان�ة أبدّية«، 
»ِم�ن  مهّش�مة«،  كأس 
أتب�اع الّري�ح«، »ن�ازح«، 
»الرهني«، »صّياد«، »نهر 
أخرس«، »غيب«، »تأّمل«، 
»عزل�ة«،  »وحش�ة«، 
»حقيبة مليئة بالغيوم«، 
مليئة  أخ�رى  »حقيب�ة 
بالغيوم«، »قمر دّجال«، 
»نبذة«،  »مستش�فى«، 
»اس�رح م�ن عش�قَك 
أّيها القتيل«، و«ما كلُّ 

هذا الرحيل؟«.
ه�ذه  ع�ى  تغل�ب 
مواضي�ع  القصائ�د 
الح�ّب،  الح�رب، 
الخيب�ة،  األمكن�ة، 
امل�وت،  الحي�اة، 
إىل  أق�رب  بطريق�ة 
التأّمل وإعادة النظر 

يف األشياء.

من أجواء الديوان نقرأ

اسرح من عشقَك أّيها القتيل

أت�دري أن عيني�َك كهف�ان مليئ�ان باألخيل�ة 
املتصارعة؟

أت�دري أن�ُه كلّم�ا أدرت ظه�رَك للزّم�ن، أت�ت 
الطعناُت من األمكنة؟

أنيُنَك مرُج غزالن.
صمتَك حشوٌد من األسئلة املتناسلة املتقاتلة.

أنَت ريُع املوِت، وتجارُة الحياة.
رصيُدَك من الحّب والعش�يقات، يزيُد ويفيُض 

عن حاجة يوِم القيامة،
ويله�ُب املس�افات، رغ�م كل ه�ذه الخيب�ات 

والخسارات.
           مهاب نصر

يف األس�ابيع األوىل النتش�ار وب�اء كورونا، بدا 
وكأن هناك نوع�ا من اإلنكار والرفض، وتجى 
ذل�ك يف رد فع�ل دول متقدم�ة، ع�ى رأس�ها 

الواليات املتحدة األمركية نفسها. 
أح�د الباحث�ني أك�د أن اإلغ�الق املبك�ر مل�دة 
أس�بوعني كان كفي�ال بإنق�اذ أرواح 55 أل�ف 
إنس�ان. وتس�اءل الباح�ث نفس�ه مل�اذا كان 
ترصفن�ا بطيئ�ا أم�ام الجائحة؟ ومل�اذا كانت 
اس�تجاباتنا أق�ل م�ن املطل�وب فيم�ا يتعلق 
بالتوقع�ات املس�تقبلية؟ نات كن�دال تايلور، 
الباح�ث يف األنثروبولوجيا النفس�ية، قارن يف 
مقال له أخرا عى موقع STAT، بني س�لوكني 
رمزيني كما تحكيهما القصص: س�لوك النمل 
ال�ذي يعمل ط�وال الصيف مس�تعدا ومتأهبا 
لفصل الش�تاء، بينما يعيش الجندب يف أوقات 
ال�دفء متنعم�ا بالوفرة، حت�ى يفاجأ بربودة 
الش�تاء التي تجمد كل يشء. يتساءل الباحث: 
ملاذا يب�دو البر مثل الجن�دب، وال يترصفون 

مثلما يسلك النمل؟ 
يكمن جزء من اإلجابة عن هذا الس�ؤال، وفق 
تايل�ور، يف الطريق�ة التي تعمل به�ا أنظمتنا 
الثقافية واملعرفية، فيبدو أن أدمغتنا مربمجة 
عى إعطاء األولوية للحارض والتقليل من قيمة 
ما يحدث يف املستقبل. إن جهازنا النفيس وفق 
تطوره يجعلنا نرك�ز التفكر يف فوائد التبادل 
الفوري، لك�ن لدينا صعوبة يف الوقوف عى ما 
وراء الظاهر ودفع أنفس�نا للقيام بترصف ما 
اآلن ملنع حدوث أمر سيئ ما يف املستقبل. فعى 

الرغ�م م�ن ظهور أم�راض خط�رة ورسيعة 
التفيش يف املايض، وبالرغم من التحذيرات التي 
أطلقها املتخصصون يف الصحة العامة بإمكان 
ع�ودة هذه األوبئة إىل الظهور، وأن من املمكن 
أن تهاجمن�ا م�رة أخ�رى إال أنن�ا افتقرن�ا إىل 
األنظمة التي تواجه ذل�ك التحذير، والعقليات 

التي تستجيب له بشكل استباقي. 
وي�رى تايلور أن هذا الس�لوك العقيل والنفيس 
يؤثر يف السياسات العامة بما فيها السياسات 
الصحي�ة. فاملس�ؤول ال�ذي يرغ�ب يف إع�ادة 
انتخابه س�وف يركز عى املشاريع ذات الناتج 
اللحظي امللموس، ولي�س عى تلك املروعات 
ذات الطابع الوقائي أو املستقبيل بعيد النظر. 

م�ع هذا ال يته�م الباحث، نات كن�دال تايلور، 
اإلنس�ان بس�وء التدب�ر ب�ل ينب�ه إىل طبيعة 
االستجابات العقلية والنفسية التي يتسم بها، 
وعلي�ه أن يتنبه لها. م�ن هنا يلفت الباحث إىل 
األثر الس�لبي النتشار التفكر الفردي يف اآلونة 
األخرة، حي�ث بإمكان الفرد، أن يتخذ قرارات 
جيدة فيما يتعلق بذاته، لكن هل س�يكون عى 
الدرجة نفس�ها م�ن التنبه تج�اه التغر الذي 
يط�رأ عى نظام األش�ياء ويك�ون مؤهال ملنع 

أخطار متوقع حدوثها يف املستقبل؟ 
يأم�ل الكاتب أن تعلمنا ه�ذه الجائحة الطلب 
ع�ى األنظم�ة الوقائي�ة ومراعاته�ا يف إع�داد 
السياسات. كما يأمل أن ينبهنا ذلك إىل قضايا 
أبع�د مثل تحس�ني خدم�ات الصح�ة العقلية 
وحماية الطفل وغرها من القضايا التي ربما 
يكون أهمها موضوع التغر املناخي واملخاطر 

املرتبة عليه.

ريح ودفاتر من السنوات العابرة
           ميخاليس غاناس

ً أَمِسك جّيدا

يا لييل ال تتبدَّْل
أَمِسك ِبَسواِدك جّيداً

أَمِسك بالياسمني بأسنانك
وَهْدِهد النساء اللواتي 

أحببناهنَّ يف عَتمات رطبة
ليكون لنا مكان نختبئ فيه.

الجسد ليس غمرة فقط
بل وطن يصر غربة.

■■■
ك األزرق الذي يلفُّ

األزرق الذي يلّفك
هو رماُد 

الوقِت املهدور.

تهّب ريح،
تحمل معها صوراً ودفاتر.

من السنوات العابرة.

هنا تضحك، هنا أنت صامت،
هنا َصوَّروكم مع فالش
تلبس هالتك السوداء.

األزرق الذي يلّفك
هو النور

الذي ُيزيحه املوت.

ال أحد يراه.
لكنه موجود

ويكُثر. 

■■■
َمصائُب َبْكماء 

عظيم أْن تعَي مصاعبك
أن تسَتجِمع َنْفسك

كأّنك تحّل كلماٍت متقاطعًة صعبة،
تارًة عمودّياً وطوراً أفقّياً،

عابراً من حني آلخر 
يف ُمرّبعات َسوداء كبرة،

واقعاً عى أصدقاء منسّيني.
هم عادة متحّفظون

وأحياناً مواربون،
ِمالُء بُندوِب َمصائَب َبْكماء.

تسأل كيف حدث ذلك
يقول لك الواحد

إّنه زّل يف الحّمام،
واآلَخر إّنه زّل يف الطريق،

لقد امتأل املكان بِقْر الشّمام.

■■■
تساؤل

تمّر جنب اآلخرين، 
تقيس نفسك بهم خفية،

هم أطول منك قامة.
أين يخفون 

هيئتهم الراكعة! 
أيف الحقيبة الجلدّية 

أم يف نفسهم التي من قّش

الرّشاشات ترشق إىل األسفل
فإّما أن تنحني أو ُتحلِّق.
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أمريكا وهسترييا »أنتيفا«

ما بعد النظام الليربايل الدويل

           نيكوالس كريستوف 

كيف يمكن تفسري األزمة التي شهدتها 
مؤخرا بلدة »كوكيل« الساحلية النائية 
منطق�ة  كوكي�ل  أوريغ�ون؟  بوالي�ة 
هادئة تشتهر بقطع األشجار وتجارة 
الخش�ب، ويبل�غ عدد س�كانها 3800 
نس�مة، جميعهم تقريبا م�ن البيض. 
بلدة تبعد بكيلومرتات وكيلومرتات عن 
أقرب مدينة. فعاصمة الوالية، بورتالند، 
تبع�د عنه�ا بح�وايل 400 كيلوم�رت إىل 
الش�مال، وسان فرانسيس�كو بحوايل 

800 كيلومرت إىل الجنوب.
ولكن قناة »فوكس ني�وز« أصابها ما 
يش�به الهوس باملش�اغبني والناهبني، 
والرئي�س دونال�د ترام�ب يح�ّذر من 
الحرك�ة املناوئ�ة للفاش�ية املعروف�ة 
ب�»أنتيفا«. ففي وقت س�ابق من هذا 
الش�هر وبينما كانت مجموعة صغرية 
من الس�كان املحلي�ني تخّطط لتنظيم 
مظاهرة سلمية مؤّيدة لحركة »أرواح 

الس�ود مهم�ة« يف كوكي�ل، انت�رت 
ش�ائعات تفيد بأن ث�الث حافالت عىل 
متنه�ا نش�طاء »أنتيف�ا« تتج�ه نحو 

كوكيل لتعيث يف البلدة فسادا.
»الش�رييف«  ارت�دى  لذل�ك،  ونتيج�ة 
ونوابه س�رتات واقية م�ن الرصاص، 
وحّضوا مدرعات عس�كرية، واتخذوا 
مواقعه�م م�ن أج�ل التص�دي للغزو. 
كما احتش�د 200 من السكان املحليني 
تقريبا، بعضهم يحمل بنادق وآخرون 
األع�الم، من أج�ل حماي�ة بلدتهم )ما 
غطى عىل العدد القليل من األشخاص 
الذين كانوا جاؤوا من أجل رفع الفتات 

»أرواح السود مهمة«(.
وقال رج�ل، يدعى تيموث�ي روبينيت، 
لصحيف�ة »ذا وورلد« املحلية »أش�عر 
بأني يف وضع دفاعي وأرغب يف حماية 

بلدتي«.
ويف األثناء، حّذر »شرييف« من مقاطعة 
مجاورة، يدعى جون وارد، املواطنني يف 
منشور عام عىل فيسبوك من شائعات 

تفيد ب�أن املُعادين للفاش�ية يمكن أن 
يأت�وا إىل منطقته أيض�ا ويعيثوا فيها 

فسادا.
يري�دون  أنه�م  بلغن�ي  »لق�د  وق�ال: 
القت�ال«. وأضاف أنه ال مش�كلة لديه 
م�ع املحتج�ني الس�لميني – وكان�ت 
مظاهرة لحركة »أرواح السود مهمة« 
ق�د ُنظم�ت بش�كل س�لمي يف بل�دة 
بروكينغز – ولكنه لفت إىل أن املواطنني 
ق�د يرغبون يف مس�اعدة الرطة عىل 

التصدي لهجوم »أنتيفا«.
وق�ال: »ب�دون أن نطلب ذل�ك، أنا عىل 
يق�ني أن لدين�ا الكث�ري م�ن الش�بان 
املحلي�ني املس�لحني الذين س�يحمون 

مواطنينا«.
فوضوي�ني  أي  ي�أت  ل�م  وطبع�ا، 
مش�اغبني، وانتهت معركة كوكيل من 

دون أن تبدأ.
ولك�ن هس�ترييا مماثل�ة ح�ول غزو 
»أنتيفا« اندلعت عرب البالد. فقد سألُت 
من يتابعونني عىل فيسبوك كيف يمكن 

أن ينخدع مواطنون نزهاء ويس�قطوا 
ضحايا ملثل هذا الخوف، فُذهلت للعدد 
الكبري من القصص املماثلة يف بلداتهم 

– ما يخلق أوضاعا خطرية أحيانا.
فف�ي »فورك�س«، بوالية واش�نطن، 
الت�ي يش�ّكل البيض معظم س�كانها، 
اعُتق�د أن أرسًة متع�ددَة األع�راق من 
بلدة سبوكني كانت مخيمة يف املنطقة 
جزٌء من مظاهرة مزعومة ل�»أنتيفا«، 
مثلم�ا رّوجت لذلك بعض الش�ائعات. 
وأف�ادت صحيفة »ذا بينينس�وال داييل 
ني�وز« املحلية ب�أن الس�كان املحليني 
وكان�ت   – براس�ة  األرسة  واجه�وا 
تتألف م�ن أم وأب وابنة يف السادس�ة 
عرة وجدة – واتهموا الزوار باالنتماء 

إىل »أنتيفا«.
تعقب�ت مركب�َة األرسة أربُع س�يارات 
م�ن فرق الحماية الذاتية، وكان بعض 
أعضائها مس�لحني، وأُسقطت أشجار 
ع�ىل الطريق ملن�ع الزوار م�ن مغادرة 
املوق�ع الذي�ن يخيم�ون في�ه )أربعة 

ط�الب يف املدرس�ة الثانوي�ة أنقذوهم 
عرب قطع الحطب بواسطة منشار آيل، 
ثم أوصلهم نواب الش�رييف إىل منطقة 

آمنة(.
تخي�ف  ف�أن  جنون�ي!  ه�ذا  كل  إن 
مجموعة من املسلحني املخّيمني بسبب 
لون برتهم عىل ما يبدو – ويعتقدون 
أنهم أبطال يدافعون عن منطقتهم -- 
م�ؤرٌش ألي حد أصبح الخط�اب العام 
خادع�ا ومضلال، ومل�دى انفصاله عن 

الواقع.
كما أن كل هذه البشاعة قد تكون أيضا 
نافذة تفيد يف اس�تراف االضطرابات 
التي قد تحدث هذا الشتاء يف حال ُهزم 
ترام�ب واّدع�ى أن االنتخابات رُسقت 
من�ه من قبل املهاجري�ن الذين صوّتوا 

بشكل غري قانوني.
والواقع أنه سبق يل أحيانا أن شاهدُت 
هسترييا جماعية يف بلدان أخرى. ففي 
إندونيس�يا الريفي�ة، كتب�ت م�رة عن 
جماعة كانت تقطع رؤوس أش�خاص 

تعتقد أنهم سحرة، ثم تحمل رؤوسهم 
عىل أسنة الرماح. ولكني لم أتخيل أبدا 
أن الواليات املتح�دة يمكن أن تغرق يف 

مثل هذا الهذيان والهيجان.
»أنتيف�ا«، هي تصغ�ري لكلمتي أنتي-

للفاش�ية»،  فاشيس�ت»أي«املعادية 
وهذه الحركة ل�م تقتل أي أحد ويبدو 
أن لديه�ا حض�ورا هامش�يا فق�ط يف 
احتجاج�ات» حي�اة الس�ود مهم�ة«، 
إذ ال أح�د مم�ن أُوقف�وا وُوّجهت لهم 
ته�م فدرالي�ة خط�رية ع�ىل خلفي�ة 
االضطراب�ات األخرية كان�ت له عالقة 

ب�»أنتيفا«.
وم�ع ذل�ك، فإن ل�دى الحرك�ة وضعا 
أس�طوريا يف بعض خطاب�ات الجناح 
اليمين�ي، وترام�ب و«فوكس نيوز»لم 
يؤلوا جهدا يف تضخيم التهديد )صحيفة 
»ذا س�ياتل تايمز« وج�دت أن»فوكس 
نيوز« زيفت الص�ور وتالعبت بها من 
أج�ل تضخي�م االضطراب�ات يف مدينة 

سياتل(.

التالع�ب  متطرف�ون  ح�اول  كم�ا 
يف  ج�اء  فق�د  الجمه�ور.  بمخ�اوف 
حس�اب عىل توي�رت تدي�ره مجموعة 
تنتمي إىل»أنتيفا« ع�ىل ما يفرتض، يف 
31 مايو:»الليل�ة هي موعدنا... ننتقل 
إىل املناطق الس�كنية... بأغطية الرأس 
البيضاء... ونأخذ ما لنا«. ولكن تويرت 
أعل�ن الحق�ا أن الحس�اب يدي�ره يف 
الحقيقة عنرصيون بيض يّدعون أنهم 

من»أنتيفا«.
هذه املخاوف بشأن»أنتيفا«، تتقاطع 
فيها العنرصية مع الهس�ترييا، يف بلد 
لديه من األس�لحة أكثر مم�ا لديه من 
الس�كان. وه�ي تظه�ر عندم�ا ينتهز 
رئيس يك�ذب كل فرصة لعدم معالجة 
لتأجيجها،  الوطنية وإنما  انقساماتنا 
يف زم�ن بات في�ه الناس يعيش�ون يف 
بيئ�ة إخبارية ال توّف�ر فرصة للتذكري 
بالواقع وتصحيح التصورات الخاطئة، 
وإنم�ا ُتلهب األحكام املس�بقة وتغذّي 

املخاوف.

           جوزيف س. ناي، االبن 

يقول العدي�د من املحلل�ني إن النظام الدويل 
اللي�ربايل انتهى مع صع�ود الصني وانتخاب 
الرئيس األمريك�ي دونالد ترام�ب، ولكن إذا 
هزم جو بايدن ترامب، يف انتخابات نوفمرب، 
فهل ينبغي أن يحاول إعادة إحيائه؟ ربما ال، 

ولكن عليه استبداله.
ويش�ري النقاد بح�ق إىل أن النظام األمريكي 
بع�د ع�ام 1945، ل�م يك�ن عامليا ول�م يكن 
دائم�ا ليرباليا إىل حد كبري، إذ أقىص أكثر من 
نصف العالم )الكتلة الس�وفياتية والصني(، 
وشمل العديد من الدول االستبدادية، ودائما 
ما كانت الهيمنة األمريكية تتس�م باملبالغة. 
ومع ذلك، يجب أن تضطلع أقوى دولة بدور 
القيادة يف خلق منافع عامة عاملية، وإال فلن 

يكون لها وجود، وسيعاني األمريكيون.
إن الوب�اء الح�ايل مثال عىل ذل�ك، ويجب أن 
يك�ون اله�دف الواقعي إلدارة بايدن إنش�اء 
مؤسسات دولية مبنية عىل قوانني ومختلفة 
األعضاء، م�ن أجل معالجة قضايا مختلفة. 
فهل ستوافق الصني وروسيا عىل املشاركة؟ 
خالل التسعينيات من القرن العرين وخالل 
العق�د األول من القرن الح�ادي والعرين، 
ل�م تس�تطع أي م�ن االثنتني موازن�ة القوة 
األمريكي�ة، وقد تج�اوزت الوالي�ات املتحدة 

إذ  الليربالي�ة،  القي�م  الس�يادة س�عيا وراء 
قصف�ت الوالي�ات املتح�دة رصبي�ا، وغزت 
الع�راق، دون موافقة مجل�س األمن الدويل، 
وأي�دت أيض�ا ق�رار الجمعية العام�ة لألمم 
املتح�دة يف عام 2005، ال�ذي ُتكفل بموجبه 
»املس�ؤولية ع�ن حماي�ة« املواطن�ني الذين 
تعامل�ت معهم حكوماتهم بوحش�ية، وهو 
مذه�ب اعتمدت�ه الوالي�ات املتح�دة يف عام 
2011، لقصف ليبي�ا بمربر حماية مواطني 

بنغازي.
ويصف النقاد هذا الس�جل عىل أنه غطرسة 
أمريكا بعد الحرب الباردة- ش�عرت روس�يا 
والص�ني بتعرضه�ا للخداع، الس�يما عندما 
أدى التدخ�ل ال�ذي ق�اده النات�و يف ليبيا إىل 
تغي�ري النظ�ام- يف ح�ني وصف�ه املدافعون 
عىل أنه التطور الطبيعي للقانون اإلنس�اني 
ال�دويل. وع�ىل أي ح�ال، وض�ع نم�و القوة 
الصيني�ة والروس�ية ح�دودا أكث�ر رصامة 

للتدخل الليربايل.
ماذا تبقى؟ تشدد روسيا والصني عىل معيار 
الس�يادة يف ميث�اق األم�م املتح�دة، وال�ذي 
بموجب�ه يمك�ن لل�دول أن تخ�وض الحرب 
للدفاع عن النفس فقط، أو بموافقة مجلس 
األمن، إذ لم يتم االس�تيالء عىل أرايض الجار 
بالق�وة إال ن�ادرا من�ذ ع�ام 1945، وعندما 
ح�دث ذل�ك أدى إىل عقوبات مكلفة )ش�أنه 

يف ذلك ش�أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم 
يف ع�ام 2014(، باإلضاف�ة إىل ذلك، كثريا ما 
أِذن مجلس األمن بنر قوات حفظ الس�الم 
يف البلدان املضطربة، وحد التعاون السيايس 
من انتشار أسلحة الدمار الشامل والقذائف 
التس�يارية. وال ي�زال ه�ذا البعد ال�ذي يؤيد 

النظام املستِند إىل القوانني حاسما.
أما فيما يتعلق بقوانني العالقات االقتصادية 
فستتطلب الخضوع للمراجعة، إذ قبل وقت 
طويل من انتش�ار الوباء، دعمت رأس�مالية 
الدولة الهجينة يف الص�ني النموذج التجاري 
غري العادل، الذي شوه عمل منظمة التجارة 
العاملي�ة، وس�تكون النتيجة فصل سالس�ل 
التوري�د العاملي�ة، خصوص�ا عندم�ا يكون 

األمن القومي يف خطر.
وع�ىل الرغم م�ن أن الصني تش�تكي عندما 
 Huawei تمنع الواليات املتحدة رشكات مثل
 5G ه�واوي( م�ن بناء ش�بكات اتص�االت(
)الجيل الخامس( يف الغرب، فإن هذا املوقف 
يتواف�ق مع الس�يادة، فعىل أي ح�ال، تمنع 
 Facebookو )غوغ�ل(،   Google الص�ني 
)فيس�بوك(، وTwitter )توي�رت(، من العمل 
يف الصني ألس�باب أمنية، ويمكن أن يساعد 
التف�اوض بش�أن قواعد تجاري�ة جديدة يف 
منع اس�رتاتيجية الفصل م�ن التصاعد، ويف 
الوق�ت نفس�ه، ال ي�زال التع�اون يف املج�ال 

املايل الحاس�م قوي�ا، عىل الرغم م�ن األزمة 
الحالية.

وباملقابل، يشكل الرتابط اإليكولوجي عقبة 
ال يمك�ن التغلب عليه�ا أمام الس�يادة، ألن 
التهديدات عرب الوطني�ة، وبغض النظر عن 
انتكاس�ات العوملة االقتصادية، ستس�تمر، 
ألنه�ا تطيع قوانني البيولوجي�ا والفيزياء ال 
منطق الجغرافيا السياس�ية املعارصة، وإن 
مث�ل ه�ذه القضايا ته�دد الجمي�ع، ولكن 
ال يمك�ن ألي دول�ة أن تديره�ا بمفرده�ا، 
وبالنس�بة إىل قضاي�ا مث�ل »كوفي�د-19«، 
وتغري املناخ، ُتس�فر ممارس�ة السلطة عن 

حصيلة إيجابية.
يف  التفك�ري  يكف�ي  ال  الس�ياق،  ه�ذا  ويف 
ممارس�ة الس�لطة عىل اآلخرين؛ بل ينبغي 
أن نفكر أيضا يف ممارس�ة الس�لطة معهم، 
وإن اتفاقي�ة املن�اخ يف باري�س، ومنظم�ة 
الصحة العاملية تس�اعدنا، وتساعد اآلخرين 
كذلك، ومنذ التقى ريتشارد نيكسون، وماو 
ت�ي تون�غ يف ع�ام 1972، تعاون�ت الصني 
والوالي�ات املتحدة عىل الرغم من االختالفات 
األيديولوجي�ة، وس�يكون الس�ؤال الصع�ب 
الذي سيواجهه بايدن هو ما إذا كان بإمكان 
الواليات املتح�دة والصني التع�اون يف إنتاج 
املناف�ع العامة العاملية يف حني تتنافس�ان يف 
املجاالت التقليدية التي تتنافس فيها القوى 

العظمى.
ويع�د الفض�اء اإللكرتون�ي قضي�ة جديدة 
مهمة، وقضية عابرة للحدود الوطنية إىل حد 
م�ا، ولكنه يخضع أيض�ا لضوابط حكومية 
ذات س�يادة، وإىل ح�د م�ا، يعان�ي اإلنرتنت 
تصدع�ات بالفعل، ويمك�ن تطوير القوانني 
والخصوصي�ة  التعب�ري  بحري�ة  املتعلق�ة 
ع�ىل اإلنرتن�ت إىل جان�ب دائ�رة داخلية من 
الديمقراطي�ات، ولك�ن لن تخض�ع ملراقبة 

الدول االستبدادية.
ووفق�ا مل�ا اقرتحت�ه اللجن�ة العاملي�ة حول 
اس�تقرار الفض�اء اإللكرتوني، ف�إن بعض 
بالبني�ة  التالع�ب  تمن�ع  الت�ي  القواع�د 
األساس�ية لإلنرتنت تص�ب أيضا يف مصلحة 
املس�تبدين إذا أرادوا االتصالية، ولكن عندما 
أو  املعلوم�ات،  لح�رب  وكالء  يس�تخدمون 
للتدخل يف االنتخابات )التي تنتهك السيادة(، 
يج�ب تعزي�ز املعايري بقواعد مث�ل تلك التي 
تفاوضت عليه�ا الواليات املتح�دة واالتحاد 
السوفياتي، خالل الحرب الباردة )عىل الرغم 
م�ن الع�داء األيديولوج�ي(، للحد م�ن تزايد 
الحوادث التي تقع يف البحار، وس�يتعني عىل 
الواليات املتحدة والدول ذات التفكري املماثل 
أن تعل�ن املعاي�ري الت�ي تنوي االلت�زام بها، 

وسيكون الردع رضوريا.
إن اإلرصار ع�ىل القيم الليربالي�ة يف الفضاء 

اإللكرتون�ي ال يعن�ي ن�زع س�الح الواليات 
املتح�دة م�ن جان�ب واح�د؛ ب�ل يج�ب عىل 
الواليات املتح�دة أن تميز بني القوة الناعمة 
املفت�وح، والق�وة  املس�موح به�ا لإلقن�اع 
الصارم�ة لح�رب املعلوم�ات الرسي�ة، ويف 
ه�ذه الحال�ة س�تأخذ بالث�أر، وسُيس�مح 
لروس�يا والصني أن تبثا الربامج علنا، ولكن 
هذا لن ينطبق عىل الس�لوك الرسي املنسق، 
مثل التالعب بوس�ائل التواصل االجتماعي، 
وس�تواصل الواليات املتحدة انتقاد سجالت 

حقوق اإلنسان يف هذه البلدان.
وتظهر االستطالعات أن الجمهور األمريكي 
يري�د تجن�ب التدخ�الت العس�كرية، ولكن 
ليس االنس�حاب من التحالف�ات أو التعاون 
املتعدد األطراف، كما أن الشعب ال يزال يهتم 
بالقيم. وإذا انُتخب بايدن، فإن السؤال الذي 
س�يواجهه ليس هو ما إذا كان سيتم إعادة 
النظام الدويل الليربايل؛ بل ما إذا كان بإمكان 
الوالي�ات املتح�دة العمل م�ع ن�واة داخلية 
من الحلف�اء لتعزي�ز الديمقراطية وحقوق 
اإلنس�ان، ويف الوق�ت نفس�ه التع�اون م�ع 
مجموعة أوس�ع من الدول إلدارة املؤسسات 
الدولي�ة الالزم�ة الت�ي تس�تند إىل القان�ون 
ملواجه�ة التهدي�دات ع�رب الوطنية الس�يما 
تغري املناخ، واألوبئة، والهجمات السيربانية، 

واإلرهاب، وعدم االستقرار االقتصادي.

فشل النيوليربالية!
           علي سعدون 

يش�يع مفه�وم األنس�نة ع�ىل نط�اق واس�ع يف 
الدراس�ات السياس�ية واالقتصادي�ة والثقافية، 
ويقف ه�ذا املفهوم قبالة التوح�ش بقوة الفتة، 
ال ألنه نقيضه فحس�ب، إنما ألن�ه املفهوم الذي 
تس�تقر عنده املحاوالت اإلنسانية يف كبح جماح 
التغ�ول والتعاظ�م الوح�ي الذي يبث�ه الر يف 
كل ح�ني عىل م�دى التاريخ. األنس�نة إذن حالة 
م�ن حاالت الحاجة املاس�ة اىل فضاء آخر ورؤية 
أخرى للحياة بعد أن أفسدها اإلنسان بطريقة او 
بأخ�رى، وهو ذاته الذي ابتدع يف يوم ما مفاهيم 
ذات رن�ني ع�ال مث�ل الديمقراطي�ة والليربالي�ة 
وحق�وق االنس�ان وث�راء االنس�انية وعطائه�ا 
ومحاوالته�ا لتدج�ني الص�ورة الري�رة الت�ي 
ظلت عالقة يف ذهن االنس�انية يف مجمل عصور 

االنحطاط يف الكون.. 
آخر رصعات اإلنس�انية هي األنسنة، حتى وإن 
جاء بعدها مفاهي�م واصطالحات ضمن اإلطار 
الحداث�ي، فهو ل�ن يتخلص من ربق�ة عنفوانها 
وأهميته�ا يف بس�ط رس�الة الس�الم ع�ىل نحو 
واس�ع وكبري مقارنة بما يش�اع م�ن أفق معتم 
يتمثل بالقس�وة املفرطة عىل اإلنسان والطبيعة 
وأنس�اقهما القاّرة. فم�ا الذي تعني�ه عىل وجه 
التحديد خطورة الليربالية الجديدة يف عالم مسدود 
األف�ق يف آفاق انس�انيته التي تصط�دم كل يوم 

بمعاٍن متعددة للوحشية والعنف والقساوة؟ 
م�ا الذي س�يجيء ب�ه ه�ذا العال�م الجديد عىل 
املس�توى الديمقراطي )النيولي�ربايل( غري حفنة 
من تنظريات يستقوي بها املتنفذون عىل حساب 
انكس�ار الفق�راء املزم�ن يف دول أورب�ا وآس�يا 
ومعظم ال�دول الرقية، فضال ع�ن خطورة ان 
يرتاكم هذا الوضع بحجج واهية معظمها يصب 
يف رؤية واحدة مفادها: إنعاش االقتصاد بس�بب 

الكساد الذي تسلل اىل السوق العاملية منذ ثالثني 
عاما ع�ىل االقل، وال�ذي أفُتعلت حروب بس�ببه 
وأزيح�ت حقائ�ق وت�م طمس مس�احات بالغة 
األهمي�ة م�ن التاريخ. يجري ذلك ع�ىل الدوام يف 
الرؤي�ة االقتصادي�ة التي تنعكس ع�ىل ثقافات 
الش�عوب ومصائره�ا ومس�تقبل أبنائه�ا، ب�ل 
ويشمل ذلك أعرافها وتقاليدها التي تتأثر بحجم 
معان�اة الناس وانش�غالهم بس�بل العيش أكثر 
من انشغالهم بهوياتهم وأفكارهم ومعتقداتهم 
عىل حد س�واء. الغلبة إذن عىل وفق هذه الرؤية، 
للتوحش عىل حس�اب األنسنة، التي بدأت تضيق 
ذرع�ا بموجبات ذلك القبح الشاس�ع الذي يغلف 
اإلج�راء الس�يايس ال�دويل، م�ن دون أن يحافظ 
عىل مس�افة معقول�ة يف حياة األم�م عىل النحو 
ال�ذي يليق بعم�ر حضارتها وتاريخه�ا الطويل. 
لقد فش�لت الديمقراطية الجديدة يف كبح جماح 
الت�ي راح�ت تنش�ب مخالبه�ا يف  الرأس�مالية 
جس�د الجن�س البري م�ن دون وازع من روح 
العرص وتطلعه للس�الم واألنس�نة، بل ومن دون 
األخ�ذ بنظر االعتب�ار أهمية الطبيعة واإلنس�ان 
بوصفهم�ا أدوات الحياة ب�كل تفاصيلها ابتداء 
من الوج�ود الحي للبرية ولي�س انتهاء بنمط 
الصناع�ة والزراعة التي تتك�ئ عليهما إجراءات 
االقتص�اد يف دول العال�م. املهم يف قاموس�ها أن 
االقتصاد كلما تزعزع وأصابها الكس�اد، ستنزع 
بقوة اىل التوحش يف طرائق انتصارها الجديد عىل 
البري�ة مثلما يف كل مرة. وهكذا تس�تمر دائرة 
التوحش بوقاح�ة منقطعة النظ�ري وجربوت ال 
حدود له يف التصدي لكل ما ينش�ده االنس�ان يف 
تطلعه لتحقيق الكرامة والعدل والعيش الكريم. 
هذا التناغم بني النيوليربالية، وتوحش الرأسمالية 
س�ببه االول هو التس�ليم املطلق بخضوع لقرار 
السيايس أمام سلطة املال سيئة لصيت، ومن ثم 

تأجيل فعالية األنسنة لصالح التوحش القبيح.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي برج الحمل،أنت ش�خص دائم التفكري 
يف مس�تقبلك. هذا يوم مميز ف�ا تضعه. ربما 
تفكر فيما تحمله لك األش�هر املقبلة من أخبار 
وأح�داث وتغيريات. تفك�ر يف أحامك وأهدافك 

التي تنشغل بتحقيقها منذ وقت طويل.

عزي�زي ب�رج الثور،أحيانا تش�عر أن عاقاتك 
تشبه املغناطيس، وعندما تحاول أن تقرتب من 
شخص ما، تجد الطرف اآلخر يحاول أن يبعده 

عنك. طبيعة البرش معقدة جًدا. 

عزيزي برج الجوزاء،ربما تشعر بإرهاق شديد 
الي�وم، وهذه داللة عىل أن�ك اندمجت يف العمل 
لفرتة طويلة للغاية حتى أصابك اإلنهاك. حاول 
أن تحصل اليوم عىل قسط من الراحة واسرتخ 

حتى تريح جسدك وتستعيد نشاطك. 

عزي�زي ب�رج الرسطان،قد تش�عر الي�وم أنك 
بحاجة إىل الرتفيه عن نفسك، فحاول أن تلتقى 
بأصدقائ�ك أو ق�م بتنظيم حفل�ة أو اذهب إىل 
النادى أو س�افر إىل احدى ج�زر اليونان، وقبل 

هذا كله ال ترهق نفسك باملزيد من العمل.

عزيزي برج األس�د،تتمتع بصحة جيدة اليوم، 
ف�إذا طل�ب من�ك ش�خص م�ا مس�اعدته يف، 
ستكون قادرا عىل مس�اعدته دون تردد وربما 
تس�اعده بمفردك. ال تبع نفس�ك لآلخرين وال 

تكشف قدراتك وطاقتك.

عزيزي برج العذراء،ال تحاول أن تحلل ترصفاتك 
بشكل دقيق. إذا كنت تحاول أن تقطف من كل 
بس�تان زهرة الي�وم، فربم�ا ال تحصل عىل أي 
يشء يف النهاي�ة، فكن ح�ذرا من ذلك الترصف. 

هذا املبدأ ينطبق عىل مشاعرك أيضاً.

عزيزي ب�رج امليزان،قد تح�اول اليوم أن تفعل 
ش�يئا من أجل الشعور بالس�عادة. لديك الكثري 
من ال�كام تري�د أن تخرب به الحبي�ب. عىل أي 
ح�ال لديك القدرة عىل إثبات حضورك دون بذل 

أي مجهود. 

عزيزي برج العقرب،ال تكن فضوليا وتتدخل يف 
ش�ؤون اآلخرين. من األفضل أن تهتم بشؤونك 
الخاصة وبمش�اكل عائلتك. ح�اول أن تتعامل 
م�ع املش�اريع الت�ي تحت�اج إىل وق�ت طوي�ل 

ومجهود كبري.

عزيزي برج القوس،تسمع أخبارا جديدة تتعلق 
بمرشوع مهم. صدقك واس�تقامتك قد يؤثران 
يف اآلخري�ن، اجعل ش�يئاً ما يف غ�ري مصلحتك 
يفيدك. منح الرشيك املزيد من الراحة والتفكري 
يس�اعد جدياً يف ح�ل املش�اكل، وإيجاد مخرج 

لكل معضلة.

عزيزي ب�رج الجدي،تعش�ق األنش�طة الفنية 
واإلبداعية والتي تتعلق بالطبيعة بش�كل عام. 
ربم�ا ترس�م ص�ورة أو ت�زرع مجموع�ة من 
الزهور يف حديقة منزلك فهذه األنشطة تغمرك 
بالس�عادة. إذا أتيح�ت لك الفرص�ة خال هذا 

الشهر إلنجاز مرشوع ما كنت تحلم به

عزي�زي برج الدلو، كل م�ا تحتاجه وما تريده 
اليوم سيتحقق. لديك أكثر من فرصة كي تظهر 
خرباتك ومهاراتك أما الجميع. قم باألمور التي 
تحس�ن مستواك الحايل خاصة مستواك املادي. 

كن مرحا ولينا مع األصدقاء اليوم.

عزيزي ب�رج الحوت،التفكري يف األم�ور املادية 
قد يس�بب لك الش�عور بالصداع. قد تحتار بني 
الرغبة يف إدخار أموالك للمس�تقبل وبني الرغبة 
يف رشاء يشء م�ا تحتاج�ه اآلن. ربم�ا يك�ون 

أمامك فرصة للجمع بني األمرين يف آن واحد.

العذراء

احلوت

حقائق جتميلية »مزيفة« علينا التوقف عن تصديقها
مج�ال  يف  الش�ائعة  األف�كار  بع�ض 
التجميلي�ة هي أش�به بحقائق مزّيفة 
ال تم�ت إىل الواقع بصل�ة. تعرّفوا عىل 

8 م�ن أكثرها انتش�اراً واكتش�فوا 
كيف تمّيزون بني الحقيقة والوعود 

الكاذبة التي تقّدمها.
لتغذي�ة  النباتي�ة مفي�دة  الزي�وت 

الشعر بالعمق
ال يمك�ن للزي�وت النباتية أن تغذي 
الش�عر م�ن الداخ�ل، فالجزيئ�ات 
الت�ي تكوّنها كب�رية لدرجة أنه من 
الصعب نفاذها إىل عمق الشعر. أما 

أهمية هذه الزيوت فتكمن يف مفعولها 
الع�ازل للماء لدى تطبيقها قبل غس�ل 
الش�عر، مم�ا يخف�ف م�ن امتصاص 

الش�عر للماء الذي يتس�بب يف إضعاف 
بنيته، ويجرده من بروتيناته، وُيفقده 
نض�ارة لون�ه عندما يك�ون مصبوغاً. 
وتعمل حمامات الزيت قبل الشامبو 
ع�ىل تأم�ني الحماية للش�عر وهي 
تس�اهم يف غس�له بنعومة كما أنها 
تخفف من جفاف الش�عر وتحافظ 
عىل لون�ه. واألفضلية يف هذا املجال 
تبقى لزي�وت الجوجوبا، والخروع، 

والافندر، واألفوكادو.
ال يحتاج ماء »ميسيلري« إىل شطفه 

عن البرشة

»ميس�يلري«  م�اء  يتمّي�ز مس�تحرض 
بصيغته املائي�ة التي يتم تطبيقها عىل 
الب�رشة بواس�طة قطعة م�ن القطن. 
وهو يحتوي عادًة عىل مذّيات ناشطة 
تتمت�ع بمفع�ول مغناطي�ي يلتق�ط 
الش�وائب عن س�طح البرشة. إن بقاء 
ه�ذا املس�تحرض ع�ىل س�طح البرشة 
ممك�ن أن يولّ�د إحساس�اً باالنزع�اج 
وع�دم الراحة خاص�ًة يف حالة البرشة 
الحساس�ة. ولذل�ك ُينصح ب�رش املاء 
الحراري�ة عىل الب�رشة بع�د تنظيفها 

بماء »ميسيلري«.

يعيد كتابًا بعد نحو 40 عامًا من استعارته
أعاد قارئ هولن�دي كتاباً إىل مكتبة 
بعد م�رور 39 عام�اً و13 أس�بوعاً 
و5 أي�ام عىل موع�د إعادته، مرجعاً 
السبب إىل استمتاعه الشديد بقراءة 

الكتاب.
وكت�ب أم�ني مكتبة طي�ب القلب يف 
بلدة جروس�بيك بجنوب هولندا عىل 
موقع »تويرت« الي�وم )الثاثاء(: »ال 

بد أن الق�ارئ واجه صعوبة يف 
ترك�ه«، وفق�اً ملا نقلت�ه وكالة 

األنباء األملانية.
وكان م�ن املف�رتض أن تص�ل 
غرامة إعادة الكتاب متأخراً إىل 
75. 1530 يورو )1738 دوالراً(، 
وفقا لحس�ابات وكال�ة األنباء 
الهولندية؛ إال أن القارئ س�عيد 
الح�ظ اضط�ر فق�ط لدف�ع 5 

ي�وروات، وهي أكرب غرامة تفرضها 
املكتبة املحلية عىل تأخري الكتب.

وتتن�اول الرواية التي أعيدت مؤخراً 
للمكتب�ة، وتحمل عنوان »العودة إىل 
أوجستجيست« للمؤلف يان فولكرز، 
التنشئة املسيحية الصارمة للمؤلف، 
وت�م تحويلها إىل فيل�م للمخرج ثيو 

فان جوخ يف عام 1987.

عالمة التحقق الزرقاء قادمة قريبًا إىل تويرت
تس�تعد منص�ة توي�رت إلع�ادة إطاق 
م�ن  للتحق�ق  املج�ددة  العملي�ة 
الحس�ابات، وهي العملي�ة التي تمنح 
األش�خاص عام�ات زرق�اء صغ�رية 
مرغوبة ومخصصة عادًة للشخصيات 
يك�ون  أن  املف�رتض  وم�ن  العام�ة، 
للعملية الجديدة مبادئ توجيهية أكثر 
وضوًحا بشأن من هو املؤهل للتحقق 
والحصول عىل العام�ة الزرقاء، وبعد 
أن كان املعي�ار غامًض�ا إىل حد ما من 

قبل.وتأت�ي املعلومات من )جني وونغ( 
الرس�مي  حس�ابها  ع�رب   Jane Wong
عىل منصة تويرت، حي�ث عرضت وونغ 
املتخصصة يف الهندسة العكسية لقطة 

شاشة لقائمة إعدادات محدثة تتضمن 
خي�ار “طل�ب التحقق”، وهناك قس�م 
جدي�د يف قائم�ة الحس�اب يف اإلعدادات 
يس�مى “املعلومات الش�خصية”، الذي 
يع�رض “املل�ف الش�خيص” و “طل�ب 

توي�رت  منص�ة  التحقق”.وأك�دت 
املعلوم�ات، وقال�ت: إنه�ا ستكش�ف 
بش�كل علني عن الحس�ابات املؤهلة 
للحص�ول عىل العام�ة الزرقاء، وذلك 
بعد أن كان�ت قوانني التحقق يف تويرت 
داخلية كلًيا، حيث يمكن ألي ش�خص 
تقديم طلب التحقق، لكن لم يتم تحديد 
القوانني الفعلية لتويرت بش�كل واضح 
أب�ًدا، ولم يكن من الواض�ح أيًضا ملاذا 
قدمت توي�رت العام�ة الزرقاء لبعض 
األش�خاص ولي�س لآلخرين.وتعرضت 
العملي�ة لصدم�ة كبرية يف ع�ام 2017، 
عندما اكتشف النقاد حصول )جيسون 

.Jason Kessler )كيسلر

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2 ثمرة بروكيل مقطعة

1 فص ثوم مفروم
2/1 ملعقة صغرية عصري ليمون

2 ملعقة صغرية زيت زيتون
1 ملعقة صغرية ملح

2/1 ملعقة صغرية فلفل اسود مطحون
خطوات التحضري:

سخني الفرن عىل درجة حرارة 200 درجة مئوية.
يف بولة كبرية الحجم ضعي زيت الزيتون و امللح و الفلفل و الثوم و قلبي.

اضيفي الربوكيل اىل مزيج الزيت و الثوم و قلبي برفق.
ضع�ي الربوكيل بالث�وم يف صينية قابلة لإلس�تخدام يف الف�رن و افردية برفق 

ليكون طبقة واحدة.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة من 15-20 دقيقة.

ضعي الربوكيل يف طبق ثم ضعي عليه عصري الليمون ثم يقدم.

الربوكيل بالثوم و الليمون

؟؟هل تعلم
أبو األس�ود الدؤيل هو أول من 

وضع النقط فوق الحروف. 
س�يدنا أدم علي�ه الس�ام هو 

أول من قال أما بعد. 
الوالي�ات  يف  الوالي�ات  ع�دد 
املتحدة األمريكية يصل إىل 50 

والية. 
يحتوي جس�م الفيل عىل أربع 
ركب، وهذا يمي�زه عن غريه 

من الحيوانات الثديية. 
قوة الرج�ل عندما يكون لديه 
65 ع�ام، تع�ادل قوة جس�م 

املرأة وهي لديها 25 سنة. 
البوم�ة ه�ي الطائ�ر الوحيد 
ال�ذي يس�تطيع الرؤية يف كل 

االتجاهات. 
تحتوي دولة املكسيك عىل أكرب 
ه�رم يف العال�م. يأت�ي مولود 
جدي�د كل ثانية يف دولة الهند. 
أم�ا يف دولة الس�عودية فيأتي 

مولود جديد كل دقيقة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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األوملبية تصدر توضيحًا بشان االجتامع الثالثي 
بني درجال ومحودي وعليوي

             المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح مدير املكتب االعالمي للجنة األوملبية 
الوطنيية العراقيية حسين عيل حسين ان 
املرحلية الحاليية تسيتلزم التعاميل املهني 
الرصين يف التعاطي مع األخبيار والبيانات 

الصادرة من مختلف املؤسسات الرياضية.
وقيال حسين يف بييان، ان »إجتمياع وزيير 
الشيباب والرياضية عدنان درجيال برئيس 
اللجنة األوملبيية رعد حمودي، ورئيس لجنة 
الشيباب والرياضية النيابية عبياس عليوي 
تمّخيض عين إتفياق بّنياء لتنفييذ وطني، 

وموضوعي ملفردات رسالة اللجنة األوملبية الدولية 
األخرية عيى وفق قانون اللجنة األوملبية العراقية 
ذي الرقم 29 لسينة 2019، وبما ال يخالف امليثاق 

األوملبي الدويل«.
وبّن حسن ان »أية أنباء تتناقلها مواقع التواصل 

وصفحات االنرتنيت، ليسيت صائبية وال دقيقة، 
وال ُتعّد رسيمية باملرة إن لم تصيدر من منافذها 

الرسمية«.
وأضياف قوليه ان »املكتيب االعالميي يف اللجنية 
األوملبيية يتعاميل ميع نظريه ب يوزارة الشيباب 
والرياضية أو لجنة الشيباب والرياضية النيابية، 

ومع املوقع الرسمي للوزارة حرصاً«.
ويف معيرض إيضاحيه مليا نقلته 

مواقع غري رسيمية، من أنباء 
ان  حسين  قيال  مغلوطية 

»األوملبيية الدولية إختارت 
األخيرية  رسيالتها  يف 

واضحية  مفيردات 
نصوصاً  و  املعاني، 

ال تحتمل التأويل، 
مغالطيات  أو 

ت  لتفسيريا ا
 ، يية لفرد ا

سيعياً  وذليك 
لحسيم  منها 
األوملبي  امللف 

العراقي«.

حيدر أمحد 
يقرتب من نفط الوسط

             المستقبل العراقي/ متابعة

اقيرتب مدافع الزوراء حيدر أحمد من االنتقال لنفط 
الوسط، يف املوسم املقبل.

وقال مصدر مقرب من إدارة 
نفط الوسيط لكيووورة إن 
إدارة نيادي نفيط الوسيط 
وصليت التفياق نهائي مع 
العيب الزوراء حييدر أحمد 
يفيض النتقاله عى سيبيل 
عندلييب  لتمثييل  اإلعيارة 
الفيرات األوسيط يف املوسيم 

املقبل.
وبين أن حيدر أحميد يبحث 
عن فرصية إثبات اليذات مع 
نفيط الوسيط، بعيد أن باتت 
الزوراء بشيكل  مشياركته مع 

أسيايس أمر معقد.يشيار إىل أن نفط الوسط طالب 
بيراء الالعب بشيكل نهائيي، لكن اليزوراء رفض 

منحه البطاقة ووافق عى انتقاله معارا.

نبأ سار لربشلونة 
قبل لقاء أوساسونا

إنرت ميالن يعاقب 
بروزوفيتش

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى كيكي سييتن مدرب برشلونة، نبأ ساًرا، قبل مباراة 
الفرييق الكتالوني أمام أوساسيونا، املقيرر لها الخميس 
املقبل، يف إطار منافسيات الجولة الي 37 من عمر الدوري 
اإلسباني.وذكرت صحيفة »سبورت« أن فرينكي دي يونج 
نجم وسط برشلونة، بات جاهزًا بنسبة 100%، للمشاركة 

يف املباريات املقبلة بعدما غاب بداعي اإلصابة.
وتعيرض دي يونيج لإلصابية يف العضلية النعليية لركبته 
اليمنيى خالل الشيهر املايض، وغاب عن آخير 6 مباريات 
لربشلونة أمام أتلتيك بيلباو، سيلتا فيجو، أتلتيكو مدريد، 

فياريال، إسبانيول وبلد الوليد.
وأضافت الصحيفة أن سييتن سيتتاح ليه الفرصة أخريًا 
لالعتماد عى دي يونج، مشيرية إىل أنه قد يشارك أساسًيا 
ضيد أوساسونا.ويسيعى ميدرب الفرييق الكتالونيي، إىل 
تجهيز العبيه من أجل االستعداد ملباراة نابويل يف إياب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام يف أغسطس/آب 
املقبل.ويحتل برشيلونة، وصافة الليجا برصيد 79 نقطة، 
بفيارق نقطية عن املتصيدر رييال مدريد الذي سييواجه 

غرناطة مساء اليوم اإلثنن.

كلوب يقرر عدم التجديد لليفربول

دورمتوند يمهد لتجديد عقد العبه

              المستقبل العراقي/ متابعة

قياد يورجن كلوب، ليفربيول إىل أول لقب 
ليه يف بطولية اليدوري اإلنجلييزي منيذ 
ثالثن عاما، ويعيش عيى إثر ذلك املدرب 
األملاني فرحة عارمة بذلك.وأجرى القسم 
الرياضة بمؤسسية SWR األملانية، حوارا 
صحفيا مع كليوب، تحدث فيه عن إنجاز 
هذا املوسم واصفا إياه بي«التاريخي«.إىل 
هنيا لم يخيرج كالم كلوب يف هيذا الحوار 
عن املألوف أو عّما سيمعناه يف األسيابيع 
القليلية املاضيية، لكين املفاجيأة املدوية 
جاءت يف رّده عن السؤال حول ما إذا كان 
يخطط للعيودة إىل بلده بعيد تجربته مع 
الريدز.فالجواب كان ببساطة »نعم«.. يف 

بداية األمر شيدد كلوب عى أن عقده مع 
الفريق اإلنجليزي مستمر إىل غاية 2024، 
غيري أنيه يف الوقت ذاته يقيول إنه وبعد 9 
سينوات يف »آنفيليد رود« يرييد فعيل أي 
يشء آخر«.ولكيي ال يفهم مين كالمه أنه 
ينيوي حينهيا االعتزال، سيارع للتوضيح 
بأنيه يريد »عمل يشء يسيعده« وتحديدا 
»تيويل مهمة إدارة أي نياٍد، أو منتخب من 
املنتخبيات، أو ربميا ال يشء من كل هذا«، 
فمن »يدري كيف سييكون شكل العالم يف 
ذليك الحن«.هذه الجملة باليذات أعادت 
بالنسيبة لعشياق كيرة القيدم األملانيية، 
األمل يف أن يتيوىل هذا املدرب قريبا تدريب 
املانشيافت، علميا أنيه كان مين مطالب 
الجمهور األملانيي عقب الخروج املذل من 

منافسات مونديال روسيا 2018.وحينها 
قامت مجلة »كيكر« آنذاك باستبيان حول 

أفضل خليفة ليواكييم لوف، فأعرب أكثر 
من 60% عن أملهم يف أن يخلفه كلوب.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يسيتعد بوروسييا دورتمونيد لتجدييد عقد أحيد العبيه 
األساسيين يف تشكيلة املدرب السيويرسي لوسيان فافر 
خالل الفرتة املقبلة.املدافع الفرنيس دان أكسيل زاجادو، 

بات ركيزة أساسيية يف تشكيلة أسيود الفيستيفال، مما 
دفيع إدارة النيادي للتفكيري يف اإلبقاء علييه لفرتة أطول 
داخل ملعب سييجنال إيدونا بارك.من جانبه، قال مايكل 
زورك املديير الرييايض للنادي، لصحيفية كيكر »زاجادو 
لدييه إمكانيات هائلية، يمكننا تصيور توقيعه عى عقد 

جديد قريًبا، لكننا لم نجير معه محادثات حقيقية حتى 
اآلن«.وأشار زورك إىل إمكانية تطور صاحب الي 21 عاًما 
يف املسيتقبل القرييب، مضيًفيا »إنه بحاجية للعمل عى 
حركته ومرونته، واألهم بالنسبة له أن يبقى الئًقا وبعيًدا 

عن اإلصابات طوال الوقت«.

بوجبا: األلقاب مقياس نجاح مانشسرت يونايتد
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال بول بوجبا العب وسيط مانشسيرت يونايتيد، إن فريقه 
تحسن بشكل هائل هذا املوسيم لكنه يحتاج للفوز بألقاب 

ليضمن مسرية ناجحة.
ويحتل يونايتد املركز الخامس يف الدوري اإلنجليزي، برصيد 
58 نقطية، لكين يمكنه تخطي ليسيرت سييتي وتشييليس 

والقفيز للمركز الثاليث، إذا فاز عى سياوثهامبتون يف أولد 
ترافيورد، اليوم اإلثنين، إذ يركز عى التأهل ليدوري أبطال 

أوروبا.
ويمليك فريق املدرب أويل جونار سولسيكاير املتألق، فرصة 
أيضا للفوز بكأس االتحاد اإلنجليزي، وسيواجه تشيليس يف 
قبيل النهائي بملعب ويمبيل، بجانب الدوري األوروبي حيث 

يتقدم 5-صفر عى السك قبل خوض إياب دور 16.

وأبلغ بوجبا )27 عاما( موقع النادي عى اإلنرتنت »يونايتد 
يهتيم باأللقاب ونعرف ذليك، وهناك بعيض األلقاب يمكن 
الحصيول عليها وال نرييد التخيل عن الفرصية ونود القيام 
بأقيى جهيد يف البطولتن«.وخياض يونايتيد 17 مبياراة 
دون هزيمية يف جمييع املسيابقات ونسيب بوجبيا الفضل 
يف هيذه السلسيلة إىل إيجاد التيوازن بن الهجيوم والدفاع.

وتابع الالعب الفرنيس »ربما يف السيابق كنا نفرط يف الدفاع 

أو نكثيف الهجوم بيدون توازن أو تحكيم، لكن اآلن نحظى 
بالتوازن املناسيب، التحسن هائل ولكن ال يمكن التوقف بل 
أمامنا الكثري من العمل واذا اسيتمر الفريق بهذه الطريقة 
ال اعتقيد أنه يمكين إيقافنا عن تحقيق ميا ينبغي«.وظهر 
بوجبا بشيكل رائع منذ التعايف من إصابة بالكاحل وسيجل 
أول أهدافه يف الدوري منذ أبريل/ نيسان 2019 خالل الفوز 

3-صفر عى أستون فيال األسبوع املايض.

المبارد: علينا القتال بعد قرار املحكمة بشأن مانشسرت سيتي
              المستقبل العراقي/ متابعة

قيال فرانك المبارد مدرب تشييليس إن فريقه لم يكن 
حريصيا عى معرفة ما إذا كان اسيتئناف مانشسيرت 
سييتي ضد إيقافه األوروبي سييقبل أم ال، وإن هدفه 
كان دائما التواجد يف املربع الذهبي للدوري اإلنجليزي 
املمتياز لكرة القدم.وقيرر االتحاد األوروبيي للعبة يف 
فرباير/ شيباط املايض حرمان سيتي، صاحب املركز 
الثاني يف الدوري، من املشياركة األوروبية ملدة عامن 

النتهاكيه قواعد اللعب امليايل النظيف، وهو األمر الذي 
كان سيسيمح لصاحيب املركيز الخاميس يف الدوري 
املمتياز بالتأهل لدوري األبطال.لكن محكمة التحكيم 
الرياضيية نقضيت القيرار الييوم ما يعني مشياركة 
سيتي يف البطولة األوروبية األبرز لألندية املوسم املقبل 
وزييادة الضغيط عى األنديية التي تتصيارع للتواجد 
يف املربيع الذهبي قبل ثالث جوالت عيى النهاية.وقال 
المبيارد يف مؤتمر صحفيي افرتايض الييوم »لم أعلق 
آميايل أبدا عى تأهل فريق إضايف لدوري أبطال أوروبا. 

نحتل املركيز الثالث حاليا وهيذا يف متناولنا. 
ميا حدث صبياح اليوم جعل األميور واضحة 
ويجب القتال للحفياظ عى هذا املركز«.وزاد 
»كنيت محايدا للغايية. لم أعيرف الكثري عن 
القضية أو أي من تفاصيلها. عرفت بالنتيجة 
هذا الصباح. بصدق ال أتابع سيوى مبارياتنا. 
أمامنيا مبارييات نريد الفيوز بها لنيرى مدى 
فرصتنيا يف التأهيل ليدوري األبطيال. ال نقلق 

بشأن الفرق األخرى«.

ساين يظهر ألول مرة يف تدريبات 
بايرن ميونخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

ظهير الوافيد الجدييد، لريوي سياني، يف 
تدريبات بايرن ميونخ مبكرًا، وذلك للمرة 
األوىل منيذ انضمامه إىل النيادي البافاري 
هيذا الصييف. اليدويل األملانيي انضيم إىل 
بايرن مطلع يوليو/ تموز الجاري، قادًما 
من مانشسيرت سييتي بصفقة بلغت 50 

ملييون ييورو، ليوقيع عيى عقد 
مليدة 5 سينوات. وبحسيب موقع 
»سيبورت1«، فيإن سياني ظهر 
بشكل مفاجئ يف تدريبات الفريق 
اإلثنين، رفقة  الييوم  البافياري، 
املدافع األملاني نيكالس سويل، الذي 
يتدرب تحت إرشاف مدرب اللياقة 
البدنيية، هولجير برويش. ورافق 
صاحيب اليي24 عاًميا مواطنه يف 
التدريبيات التأهيلية التي يخضع 
لها، السيتعادة جاهزيتيه البدنية 

بعيد غيابه لفرتة طويلة بسيبب إصابة يف 
الرباط الصليبي للركبة. وأشيار املوقع إىل 
بدء سياني تدريباته مع فريقه الجديد يف 
وقيت مبكر عما كان مخطًطيا له. وتأتي 
مشياركة سياني يف التدريبيات رغم عدم 
قدرته عيى الظهور مع باييرن ميونخ يف 
األدوار املتبقية بدوري أبطال أوروبا، التي 

ستستأنف يف أغسطس/ آب املقبل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ذكير تقريير صحفي، أن إنيرت ميالن فيرض غرامة كبرية 
عى الكرواتي مارسييلو بروزوفيتيش، عى خلفية قيادته 

للسيارة، وهو يف حالة سكر.
وألقت قيوات الرطة، القبض عى بروزوفيتش، بسيبب 
القييادة تحت تأثيري الكحول، وتجياوزه الضوء األحمر يف 

إشارة مرور بميالنو.
وقالت صحيفية »كوريري ديللو سيبورت« إن إنرت ميالن 
فيرض غرامة كبرية عى مارسييلو بروزوفيتش كعقوبة، 

وصلت إىل 100 ألف يورو.
وأشيارت إىل أنه رغم عقاب النادي لربوزوفيتش، إال أنه ال 
ييزال من املتوقع أن يبدأ مباراة فريقه أمام تورينو، املقرر 

لها اليوم اإلثنن يف إطار الكالتشيو.
ويحتل إنيرت ميالن، املركيز الرابع بجيدول ترتيب الدوري 
اإليطايل برصيد 65 نقطة، وحال فاز عى تورينو، سيقفز 

للمركز الثاني متفوًقا عى التسيو وأتاالنتا.

أملانيا تواجه تركيا والتشيك وديًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلين االتحاد األملاني لكيرة القدم، أن املنتخب 
خيالل  وديتين  مباراتين  سييخوض  األول 
الخرييف أميام منتخبيي تركيا والتشييك، إىل 
جانب مواجهاته السيت املقيررة يف دوري أمم 

أوروبا.
وأوضيح االتحياد أن املنتخيب األملانيي، الذي 
يدربيه املديير الفني يواكييم لوف، سييلتقي 
نظيريه الرتكي يف السيابع من تريين أول/
أكتوبر يف كولن ثم يواجه املنتخب التشيكي يف 

11 ترين ثان/نوفمرب يف اليبزج.

وتأتيي املباراتان الوديتيان إىل جانب املباريات 
الست للمنتخب األملاني أمام إسبانيا وسويرسا 
وأوكرانيا يف دوري األمم خالل أيلول/سيبتمرب 

وترين أول/أكتوبر وترين ثان/نوفمرب.
وليم تتضح حتى اآلن الصورة بشيأن إمكانية 

الحضور الجماهريي .

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كريستيانو حيدد موقفه من مغادرة يوفنتوس
المستقبل العراقي/ متابعة            

تقريير  الربتغيايل ذكير  أن  صحفيي، 
رونالدو  هداف يوفنتيوس، حدد كريسيتيانو 

البقياء  بشيأن  أو الرحييل عين صفوف موقفيه 
خيالل  العجيوز  الفرتة املقبلة.السييدة 
»توتيو  صحيفية  سيبورت« إن رونالدو يرغب وقاليت 

يف البقياء مع يوفنتوس، ويسيتهدف صناعة التاريخ مع الفريق 
اإليطايل.

وأضافت أن الدون يسيتهدف منافسة شريو إيموبييل مهاجم 

التسييو، عى لقب هيداف الكالتشييو، وكذلك منافسية روبرت 
ليفاندوفسيكي نجم باييرن ميونخ، عى جائزة الحيذاء الذهبي 

األوروبي.
ونوهت بأنه ليس هناك أي مجال للشائعات حول انتقال رونالدو 
لباريس سان جريمان أو العودة لريال مدريد، ألن النجم الربتغايل 

يريد مواصلة مغامرته مع البيانكونريي.
وسيجل رونالدو 28 هدًفا حتى اآلن بالكالتشييو، متأخرًا بهدف 
واحد خلف املتصدر إيموبييل، بينما يفصله 6 أهداف ملعادلة رقم 
ليفاندوفسكي هذا املوسم، عى جائزة الحذاء الذهبي بالدوريات 

الخمس الكربى.
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مين يطالع التارييخ العربي واالسيامي، يجيد وجودا كبيرا لرموز 
اصطنعتهيا كواليس السيلطة، لتمكنها من تغيير وتزييف كثر من 
الحقائق، سيعيا منها لسيلب ميزات األبرار وإلباسها بواسطة اقام 

السلطة لألرشار.
صحيح أن هناك أحداثا واضحة ال يمكن تغيرها لكن يمكن االلتفاف 
حولها والدس لتغير بعض وقائعها تخفيفا عىل السلطة والسلطان.. 
وهكيذا حتيى وجدنيا ان الشييخ الطويس مثيا يتهم بالتعياون مع 
ابين العلقمي مسياعدا هوالكو يف احتال بغداد، فامليؤرخ هنا تناول 
النتيجة النهائية واقتطع اسيبابها وبداياتها.. كرها وبغضا بالشيخ 

الطويس وما يمثله. 
ابين العلقمي وزيير الخليفية العبايس نبيه وحذر الخليفية وطالبه 
باالهتميام بالجند وتجهيز الجيش دون جدوى، حتى حورصت بغداد 
فضيج النياس وانكرست معنوييات الجيش املهمل اصيا، عندها لم 
يجيد ابن العلقمي من حل اال بالتفاوض مع هوالكو لحفظ ما يمكن 
حفظه من األنفس واألموال يف الدولة وباالتفاق مع الخليفة الذي أراد 
بيكل طريقة الحفاظ عىل حياته عىل االقل.. الشييخ الطويس بعد أن 
وىش به من وىش من علماء السيوء لدى هوالكو، تمكن من نيل رىض 

واعجاب هوالكو بأسلوبه مما دفعه ليتخذه مستشارا.. 
كذلك ثورة العرشين التي قادتها حوزة النجف كما حشيدت ملواجهة 
املحتيل الربيطانيي قبلها، جاء التارييخ لتكتبه السيلطة لتغفل دور 
النجيف وعشيائر الوسيط والجنوب، وتيربز دور مقياول تعاون مع 

املحتل الربيطاني وأستفاد منه ماديا وسلطويا.. 
اليوم هناك محاوالت جديدة لتزييف حقبة البعث املظلمة عىل يد أقام 
وأصوات بعثية اخفت انتمائها وأدعت الحيادية، ومن هذه األصوات 
قنياة »وتليك االيام« للدكتيور حمييد عبدالله، الذي يعتميد عىل كبار 
البعثيين لرواية تاريخ حقبة البعث، ليتمكين من تبييض صفحتهم 
أو تربير بعض جرائمهم ولو الحقا.. دون اسيتماع ألي شخصية من 

ضحايا البعث أو من ثوار االنتفاضة الشعبانية عىل سبيل املثال.
حمييد عبدالله هذا مسيتمر يف تناول األحداث وسييصل حتما ملرحلة 
دخول االحتيال األمريكي للعراق وسييغفل حتميا مواجهة البرصة 
لاحتيال، وسييتغاىض عن والئم األنبار للجييش املحتل، وعن اتفاق 
شييوخ ووجهاء املوصل وصاح الدين مع املحتل عىل الدخول سلميا 

مقابل حمايتهم من الحساب عىل جرائمهم مع صدام.
ينقل لنا الحديث املنقول عن الرسيول قوليه« املؤمن اليلدغ من جحر 
مرتين« وأتباع أهيل البيت لدغوا عيرشات املرات، فيإن كانت املرات 
السابقة تعود لسيطرة الحاكم عىل كتابة التاريخ، كما يف عهد صدام 

والعصور السالفة من حكم بني امية وبني العباس.

منيذ ابتيكار املصباح عىل ييد العالم تومياس أديسيون، وحصوله عىل 
برائتيي اخرتاع للمصباح سينة 1879، ولنظام توزييع الكهرباء بعده 
بعيام واحيد واألخر عامل أسيايس لاسيتفادة مين اخيرتاع املصباح 
الكهربائي وليؤسيس إديسيون رشكة إديسيون لإلضاءة كأول محطة 
طاقة كهربائية مملوكة من قبل مسيتثمر يف برل سيرتيت، نيويورك. 
ميذاك، أصبحت الطاقية الكهربائية رشييان الحياة الثاليث الذي يوفر 
العيش للبرش بعد املاء والهواء.. ويكمن فيه رس تطور الدول والصناعة 
والزراعية، فالجميع يعتمد عىل الطاقة الكهربائية، يف الحروب.. أول ما 
يسيتهدف بالرضبات الجويية، هي محطات انتياج الطاقة الكهربائية 
ومراكز االتصاالت، كونها تشيل عمل اي منظومية، فا يوجد نظام او 
عمل خارج دائيرة الكهرباء. دخل العراق حروبا متعددة لكن أسيوئها 
كانت حرب الخليج الثانية عام 1991، حيث استطاع الطران األمريكي 
وحلفاءه، من تدمر محطات الكهرباء واملراكز الحيوية، حتى انهارت 
البنيى التحتية للعراق، ولم تبق سيوى هياكل تتداعى من شيدة األلم، 
سيقوط نظيام البعث سينة 2003، حييث كان مقيدار انتياج الطاقة 
الكهربائية ال يغطي سوى 20% من الحاجة الفعلية لاستهاك. أمريكا 
التي قصفت محطات الكهرباء وحارصت العراق لعرش سنوات، بالتايل 
فهيي تعرف جيداً ماذا يحتاج وكيف سييكون الوضع، لكنها أبت إال أن 
تؤسيس للفاشلن والفاسدين، وترسم خطة ملعاناة العراقين بمنحنى 
سيائب الطرف، لين تغلقه إال عندما هيي تقرر ذلك. ترصيح السيفر 
األملاني يف العراق وأشار بأصابع االتهام ألمريكا وعرقلتها لحل مشكلة 
الطاقية الكهربائيية، وجعلها ورقة ضغط سياسيية تلعب بها، وتمرر 
مخططاتها ومشياريعها الثقافيية واالقتصادية، كيفما تشياء ومتى 
تريد من خالها..  علق مواطن سياذج عىل ترصيح السيفر قائا بأنه 
إذا كان تدهور الطاقة الكهربائية بسبب أمريكا فلماذا ال نرى الصناعة 
واملعاميل تعميل.. فقيال وبلهجته العراقية »هسيه الكهربياء مؤامرة 
امريكية... بس ليش ما عدنه معمل مال )نعل( نلبسهن؟ هم مؤامرة؟« 
هذا املسيكن ال يدري ان السيبب بسييط؛ فالكهرباء األهلية يف العراق 
مكلفة وتشيغيل املعامل تحتياج اىل كهرباء أو وقود لتشيغيل مولدات 
صغرة وهذا سييجعل من البضاعة أغىل بأضعاف عن ما يستورد، فا 
يستطيع املنتج املحيل املنافسية.. فستصبح تكلفة »النعال« تتضاعف 
ويصبح اعىل سيعرا من طبق البيتزا املسيتورد.. قطع رشيان الكهرباء 
ألقى بظاله عىل كل يشء يف الوطن، حتى أخاق الناس ونسبة الغضب 
والشيجار والغلييان ترتفيع مع درجات حيرارة تتجياوز نصف درجة 
الغليان، فالناتج هو معيشة ضنكا ترافقها تعاسة وضجر ويأس ونكد 
وكل ميا يعكر الحياة، وهذا هو نتاج من يخضع ألمريكا ويضع يده يف 

يدها، وينتظر خرا من مجرمن وسفاكي دماء وقاتلن.. 

متعافو كورونا قد تزول مناعتهم خالل أشهر
ذكيرت دراسية، نيرشت االثنن، 
أن املتعافين من فروس كورونا 
املسيتجد قيد يخيرسون املناعة 
ضيده خال أشيهر، مع إشيارة 
املعطييات  هيذه  أن  إىل  خيرباء 
قيد يكيون لهيا أثر “كبير” عىل 
كيفيية تعاميل الحكوميات مع 
دراسية  ويف  كوفييد-19.  وبياء 
هيي األوىل مين نوعهيا، فحيص 
باحثيون مين “كينغيز كولدج” 
األجسيام  مسيتويات  لنيدن  يف 
املضادة لدى أكثر من 90 مصابا 
املسيتجد،  كورونيا  بفيروس 
وراقبوا كيف تبدليت مع الوقت. 

وأظهرت فحوص الدم أن االسيتجابة املناعية 
ضيد الفروس ظهرت حتى ليدى األفراد الذين 

أصيبوا بعوارض طفيفة.
وأبدى 60% من املجموعة التي جرت دراسيتها 
استجابة مناعية “قوية” خال األسابيع األوىل 

التي تلت إصابتهم بالعدوى.
لكن، وبعد ثاثة أشيهر، حافيظ 16.7% فقط 
منهيم عيىل مسيتويات عاليية من األجسيام 
املضادة لكوفيد-19، فيما خرس بضعة مرىض 

أي جسم مضاد قابل للرصد يف دمهم.
وعندميا يتعيرض الجسيم لخطير خارجيي 
كاإلصابة بفروس، يولد الجهاز املناعي خايا 
تقوم برصد هذه الفروسات والقضاء عليها. 
وينتج الجسيم لهذا الغيرض بروتينات تحمل 
أجسياما مضادة معيّدة خصيصاً السيتهداف 
تلك املسيتضدات. وما دام الشخص يتمتع بما 
يكفي من تلك األجسام املضادة، يكون جسده 
قادراً عيىل التصدي ألي عدوى وهو ما يمنحه 
املناعة. إال أن الدراسة التي نرشت االثنن بينت 

أن املناعية ضيد فيروس كورونيا 
املسيتجد قيد ال تسيتمر أكثير من 
أشيهر، وهي الحال أيضاً بالنسبة 
للمناعة ضد فروسيات أخرى مثل 
اإلنفلونيزا. وقال الخيرباء إن هذه 
النتائيج قيد تغر كيفيية تخطيط 
الوبائيية  للمرحلية  الحكوميات 
املقبلية، كطيرق تموييل وتنظييم 
باللقاحيات  املتعلقية  األبحياث 
وتطويرهيا. وأكيد لورنيس يونغ، 
يف  الجزيئيي  األورام  عليم  أسيتاذ 
جامعة وورويك، أن “هذه دراسية 
مهمة، فهيي تبدأ بتحدييد اآلليات 
الطويلة األمد السيتجابة األجسام 
املضادة لسارس-كوف-2” أو فروس كورونا 
املسيتجد. وأضياف يونيغ أن الدراسية “تلقي 
الضوء عىل حاجتنا إىل فهم أفضل لاسيتجابة 
املناعيية الوقائيية لنتمكين من تطويير لقاح 
فعال”. ورأى جيمس غيل املحارض الفخري يف 
كلية الطب يف وورويك أن الدراسية تظهر مدى 
أهميية مواصلة اتخياذ تدابر ملنيع الفروس 
مين التفيي وخييييصوصاً مع بدء موسيم 

اإلجازات يف أوروبا.

وكيل الداخلية لشؤون الرشطة يكرم مدير دائرة العالقات واالعالم
لجهوده المتميزة

بغداد / املستقبل العراقي 
كيرم وكييل وزارة الداخليية لشيؤون الرشطة 
الفرييق عمياد محميد محميود، مديير دائيرة 
العاقيات واالعيام اللواء الدكتور سيعد معن، 
وذلك لجهيوده املبذولة يف العميل املتميز داخل 
وزارة الداخليية بحضور عدد من مدراء الدوائر 
واملديريات.وقد منح الوكيل درع اإلبداع وشهادة 

تقديرية اىل مدير دائرة العاقات واالعام، مثنياً 
عيىل ما قدمه من خدمات للمواطنن فضا عن 
دوره يف نقل نشياطات واخبار جميع مفاصل 
اليوزارة، من خال اقسيام دائرتيه. من جانبه 
أكد الليواء معن ان دعم وزيير الداخلية عثمان 
الغانمي، هو املحفز للعمل من خال توجيهاته 
دوائير  لعميل  املسيتمرة  السيديدة ومتابعتيه 

وتشيكيات الوزارة ، مشيرا اىل ان هذا التكريم 
سييكون دافيع  لبيذل املزييد من الجهيود وان 
وزارة الداخلية تسيتحق من الجميع ان يقدموا 
لها كل امكانياتهيم ألنها وزارة تقدم الخدمات 
للمواطنين من جانيب ومن جانيب آخر تعمل 
عىل حفظ االمن، كما شيكر السييد الوكيل عىل 

هذا التكريم.

قد يكون لديك عدد كبر من الرسيائل غر املقروءة عىل تطبيق إنستغرام 
دون أن تعلم بوجودها.

ويتم وضع الرسيائل التي يتلقاها مسيتخدم إنسيتغرام من أشخاص ال 
يتابعهم عىل املوقع يف صندوق بريد وارد غامض يصعب العثور عليه.

ولسبب ما، ال يرسيل لك التطبيق إشعاراً عندما تصلك هذه الرسائل، وال 
تظهر يف صندوق الوارد االفرتايض الخاص بك، وبدالً من ذلك يتم إرسالها 
إىل مجلد طلبات املراسلة.  للعثور عىل هذه الرسائل افتح تطبيق إنستغرام 
عيىل هاتفيك املحمول، ثيم توجه إىل رسيائلك املبيارشة من خيال النقر 
عيىل أيقونة املثلث أعىل يمن الشاشية. إذا كان لديك أي طلبات رسيائل، 
فستظهر أسيفل رشيط البحث عىل يسار الرسائل املبارشة العادية تحت 
عنوان طلبات املراسيلة. اضغط عليها للوصول إىل رسائلك غر املقروءة. 
وسيؤدي النقر عىل طلبات املراسلة إىل فتح املحادثة، ويسمح لك بقبولها 
أو رفضها، ولديك أيضاً خيار حظر حساب املرسل كما هو الحال يف فيس 

بوك، بحسب صحيفة ذا صن الربيطانية.

صندوق بريد خفي جيهله الكثريون 
يف إنستغرام

األشخاص األقل عرضة خلطر اإلصابة بكورونا
اليرويس  املناعية  طبييب  عيّدد 
كريوتشيكوف  نيكيوالي 
األشيخاص األقيل عرضة لخطر 

اإلصابة بالفروس التاجي.
وفقيا ليه، أوال وقبيل كل يشء، 
األشيخاص الذيين لديهم مناعة 

فطرية قوية.
وأوضيح الخبير يف مقابلية مع 
برافيدا”:  “كومسومولسيكايا 
“عنيد تلقيي جرعية فروسيية 
صغيرة نسيبًيا، سيتعمل هذه 
املناعية عيىل مسيتوى الجهياز 

التنفيس العلوي وال تسيمح للعدوى باخرتاق 
الجسم أكثر”.

وأشيار الطبييب إىل أن الفئية األخيرى هيي 

األشخاص الذين يمرضون بفروسات تاجية 
موسيمية. كقاعدة عامة، يتيم الحفاظ عىل 
األجسيام املضادة القويية أو خاييا الذاكرة 
املناعية يف أجسيامهم، والتي بدورها تنشيط 

“استجابة مناعية محددة”.
وقيال الطبييب إن أولئيك الذين 
بشيكل  قيوي  جسيم  لديهيم 
عيام، وليسيوا عرضية للجلطة 
غير  املناعيية  واالسيتجابات 
الكافيية، أقيل عرضية لإلصابة 
بفروس كورونيا. حتى يف حالة 
يكيون  امليرض  فيإن  اإلصابية، 
لديهم خفيف جيدا غر ملحوظ 

تقريبا.
املناعة إىل  وخليص اختصيايص 
أن “شخًصا ما قد ال ياحظ ذلك 
وال يهتم به. عىل سيبيل املثال، سيعل بضعة 
أيام وهذا كل يشء. كانت هناك عدوى وبقايا 

مناعة محددة”.

تحقيق فرييق من العلمياء يف جامعية فيينا يف 
النمسيا من ميدى صحة اآلراء الشيائعة والتي 
تفيد بأن زيت نبات الافندر يعمل عىل تحسن 
جودة النوم عين طريق تقلييل القلق والخوف 

وأعراض االكتئاب.
يشيار إىل أن زييت الافنيدر يسيتخدم كعطير 
وكزييت لرتخية العضات املشيدودة ومعالجة 

انتفاخ البطن، كما يسياعد الزيت عىل تخفيف 
آالم الصيداع لدى البعض بدهنه عىل الوجنتن، 
ويستخدم يف الطبخ والرسم ومنع دخول بعض 

أنواع الحرشات للمنازل.
وأجرى العلماء دراسية عىل مفعول كبسوالت 
نبات الخزامى، واملعروف أيضاً باسيم الاوندة 
أو الافندر، عىل مجموعة من األشيخاص ملدة 

عرشة أسيابيع بحسب ما نقل موقع “دويتش 
فيله”.

إىل  الدراسية  يف  املشياركن  العلمياء  قّسيم 
مجموعتين، تناولت املجموعة األوىل من 80 إىل 
160 مليغراماً من كبسيوالت الافنيدر يومياً، 
بينما حصلت املجموعة الثانية عىل كبسيوالت 

التأثر لها دون علمهم.

زيت نبايت يقيض عىل القلق واخلوف وحيسن النوم

بغداد / املستقبل العراقي

أعلنيت مديرية نجدة بغداد، أمس االثنين، عن إلقاء القبض عىل عدد من 
املتهمين واملطلوبن للقضاء واملخالفن خال األربعة والعرشين سياعة 

املاضية.
وقالت املديرية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أن مفارزها 
ألقيت القبض عىل عدة متهمن لحملهم أسيلحة غر مرخصة يف مناطق 
ابيو غرييب،  وحي الوحدة، والقبيض عىل عدة متهمين لحيازتهم مواد، 

وحبوب مخدرة ضمن مناطق شارع فلسطن، ورسيع محمد القاسم.
وأشيارت إىل إلقاء القبض عىل 100 متسيول خال حملية ملكافحة هذه 
الظاهيرة السيلبية. وأكدت املديريية ضبط عدد من السييارات املحافظة 
لوجود إشيارة حجز عليها ضمين مناطق الصليخ وحي القاهرة، وضبط 
72 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية، وتوجيه )2٥( دورية نجدة 

لتنفيذ واجبات مشرتكة مع األجهزة األمنية األخرى.

نجدة بغداد تلقي القبض عىل خمالفني 
ومتسولني وتضبط عجالت مطلوبة 


