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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
الثالث�اء، عن عزم مجلس الوزراء عقد جلس�اته 
يف املحافظ�ة، فيما ش�دد عىل اهتم�ام حكومته 

بمحافظة البرصة.
وكشف الكاظمي، خالل ترؤسه االجتماع العارش 
لحكومت�ه املنعق�د يف محافظ�ة الب�رصة، ع�ن 
تصويت مجل�س الوزراء عىل عدم الس�ماح ألي 
جهة حزبية أو عش�ائرية بحمل الس�الح، مشريا 
اىل ان »الق�وات التي س�تحمي املنافذ عس�كرية 

ستستبدل بني فرتة وأخرى«.
»التعام�ل  ال�وزراء ع�ىل تفعي�ل  وأك�د رئي�س 
االلكرتون�ي« يف مناف�ذ الب�الد الحدودي�ة الربية 

والبحرية ملنع الفساد.
واش�ار اىل ان مجل�س الحكوم�ة س�يبدأ بعق�د 
جلساته يف املحافظات »مبتدئاً من مدينة البرصة 
العزي�زة عىل قلوبنا بغية تنفي�ذ مطالب أهلنا يف 
املحافظات وتقديم الخدمات لهم«، مشريا اىل ان 
العمل بروح الفريق الواحد واملتكامل سيساعدنا 
عىل تجاوز األزمات، ومواجهة التحديات العديدة 

التي يمر بها البلد.
وق�ال الكاظمي ان اه�ل البرصة تحّمل�وا أهوال 
الدكتاتوري�ة والح�روب مثلم�ا تحّمل�وا نتائ�ج 
الفس�اد وس�وء اإلدارة والتخطيط ال�ذي أصاب 
محافظته�م وبيئته�م منطل�����ق�ني يف ذل�ك 
من عش�قهم ملدينته�م بوابة الع�راق الحضارية 
واالقتصادية. وقال أيض�ًا إن »العمل الجاد يجب 
أن يبدأ م�ن البرصة وأن يمّر بالبرصة وس�يؤتي 

ثماره قريباً يف البرصة أيضاً«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم رئي�س الحكوم�ة التونس�ية إلياس الفخف�اخ، امس 
األربعاء، اس�تقالته للرئيس قيس س�عيد، بعد ساعات من 
االجتماع، يف قرص قرطاج، الذي جمع قيس س�عّيد برئيس 
مجلس الربملان، راشد الغنويش، واألمني العام التحاد الشغل 
نور الدي�ن الطبوبي، وفق ما أوردته وس�ائل إعالم محلية. 
وقال�ت وس�ائل إعالم تونس�ية، إن الرئي�س التونيس طلب 
من الفخفاخ تقديم اس�تقالته، عىل خلفية شبهات الفساد 
وتضارب املصالح التي تالحقه، وما ترتب عنها من تصاعد 
للخالفات بني مكونات املش�هد السيايس، واستحالة العمل 

الحكومي يف هذه الظروف. والخميس، اندلعت حرب لوائح 
برملانية بني األحزاب التونس�ية تدعو إحداها لس�حب الثقة 
م�ن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، يف حني تدعو األخرى 
لس�حب الثقة من رئيس الربملان راش�د الغنويش، عىل وقع 
الخ�الف املتصاع�د بينه وبني حرك�ة النهض�ة التي قررت 
الذه�اب إىل الربملان لس�حب ثقته�ا منه. ويف هذا الس�ياق، 
تم إيداع عريضة س�حب الثقة من رئي�س الحكومة إلياس 
الفخف�اخ بمكتب ضبط الربملان، وتتضم�ن 105 توقيعات 
من كتل النهض�ة، قلب تونس، ائتالف الكرامة واملس�تقبل 
ونواب مستقلني، بينما تستعد 4 كتل برملانية إىل إيداع الئحة 

أخرى لسحب الثقة من رئيس الربملان راشد الغنويش.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس اللجنة التحقيقية املكلفة 
الكهرب�اء  وزارة  بعق�ود  بالتحقي�ق 
حس�ن الكعبي، أم�س األربع�اء، عن 
مفاتح�ة االدع�اء العام بش�أن عقود 
وزارة الكهرب�اء منذ س�قوط النظام 

السابق ولغاية اآلن.
وق�ال الكعبي، خ�الل مؤتمر صحفي 
بحضور عدد من الن�واب حرضه، إن 
»اللجنة املشكلة بموجب األمر النيابي 

٦٢ م�ن قب�ل رئي�س مجل�س النواب 
بالتعاون مع رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي س�يكون هن�اك لق�اء مع 
ممثل االدعاء العام بعد موافقة رئيس 

السلطة القضائية«.
وبني أن »اللجنة التحقيقية س�تلتقي 
وزي�ر الكهرباء داخل ال�وزارة لوجود 
أم�وال طائلة ه�درت يف ه�ذا القطاع 
دون جدوى ال يزال املواطن يعاني منذ 

قرابة 1٧ عاماً«.
ووج�ه رئيس مجلس الن�واب، محمد 

الج�اري،  تم�وز   1٢ يف  الحلب�ويس، 
بتش�كيل لجن�ة للتدقي�ق والتحقي�ق 

بتعاقدات وزارة الكهرباء.
وكان عض�و لجنة التحقي�ق يف عقود 
وزارة الكهرباء خالد الجش�عمي، أكد 

أن اللجنة لن تحابي سياسيا.
وق�ال الجش�عمي »نح�و ٢٧ ترليون 
دين�ار ت�م رصفه�ا بش�كل فعيل عىل 
ملش�اريع  الك�������هرب�اء  وزارة 
بغض النظر عن ميزانية تش�غيلية«، 
مش�رياً اىل ان »اللجن������ة س�تزور 

ال�وزارة ي�وم االحد املقبل، وس�نطلب 
كل العق�ود الت�ي ابرم�ت ب�ني وزارة 
والرشك����������ات  ال���كهرب�اء 
لبن�اء محط�ات او غريها ونس�تعني 
ورئي�س  املالي�ة  الرقاب�ة  بدي�وان 
الدي���������وان عضو به������ذه 
اللجنة لتزويدن�ا بتقارير عن كل عقد 
م�ن العقود ولديه�م مالح�����ظات 

وتقارير عليها«.
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امانة جملس الوزراء: نتوجه إلقرار موازنة 2020 ملعاجلة ملف املتعاقدين واألجراء اليوميني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أكد األمني الع�ام ملجلس الوزراء حميد الغ�زي، األربعاء، وجود 
توج�ه حكومي إلقرار املوازن�ة العامة للعام الحايل، مش�را إىل 
أن هن�اك فقرة أساس�ية يف موازنة العام الح�ايل تتضمن توفر 

التخصيصات املالية لتطبيق قرار 315.
وق�ال الغ�زي يف بي�ان اطلع�ت علي�ه /املعلوم�ة/، إن “هناك 
توجه�ا حكوميا إلقرار املوازنة العامة للع�ام الحايل”، مبينا أن 
“هن�اك فقرة أساس�ية يف موازن�ة العام الح�ايل تتضمن توفر 
التخصيصات املالية لتطبيق ق�رار 315 الخاص بمعالجة ملف 
املتعاقدين واألجراء”. وأضاف، أن “عدم إقرار املوازنة عطل هذا 
القرار باس�تثناء الوزارات واملؤسس�ات التي تتوفر لها س�يولة 

وتخصيصات مالية”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 
أمس الثالثاء، عن عزم مجلس الوزراء عقد 
جلساته يف املحافظة، فيما شدد عىل اهتمام 

حكومته بمحافظة البرصة.
وكش�ف الكاظمي، خالل ترؤس�ه االجتماع 
محافظ�ة  يف  املنعق�د  لحكومت�ه  الع�ارش 
البرصة، ع�ن تصويت مجل�س الوزراء عىل 
عدم الس�ماح ألي جهة حزبية أو عشائرية 
بحمل الس�الح، مش�را اىل ان »القوات التي 
س�تحمي املنافذ عس�كرية ستس�تبدل بني 

فرتة وأخرى«.
وأك�د رئيس ال�وزراء عىل تفعي�ل »التعامل 
االلكرتوني« يف منافذ البالد الحدودية الربية 

والبحرية ملنع الفساد.
س�يبدأ  الحكوم�ة  مجل�س  ان  اىل  واش�ار 
بعق�د جلس�اته يف املحافظ�ات »مبتدئاً من 
مدين�ة الب�رصة العزي�زة عىل قلوبن�ا بغية 
تنفي�ذ مطالب أهلن�ا يف املحافظات وتقديم 
الخدم�ات لهم«، مش�را اىل ان العمل بروح 
الفري�ق الواح�د واملتكامل سيس�اعدنا عىل 
تجاوز األزمات، ومواجهة التحديات العديدة 

التي يمر بها البلد.
وق�ال الكاظم�ي ان اه�ل الب�رصة تحّملوا 
أهوال الدكتاتوري�ة والحروب مثلما تحّملوا 
نتائ�ج الفس�اد وس�وء اإلدارة والتخطي�ط 

الذي أص�اب محافظتهم وبيئته�م منطلقني يف ذلك من 
عشقهم ملدينتهم بوابة العراق الحضارية واالقتصادية. 
وقال أيضاً إن »العمل الجاد يجب أن يبدأ من البرصة وأن 

يمّر بالبرصة وسيؤتي ثماره قريباً يف البرصة أيضاً«.
وخالل اجتماعه م�ع مدراء املوانئ واألرصفة واملنافذ يف 
ميناء أم قرص جنوب البرصة، شدد الكاظمي عىل انه »ال 

سلطة أعىل من الدولة والفساد ال مكان له«.
وش�دد بالقول إن »الس�الح بيد الدول�ة واملوانئ واملنافذ 
تحت س�لطة القانون ولي�س بيد الفاس�دين«. واضاف 
أن حكومته تس�عى لحل األزمات وتهيئة أرضية مالئمة 

النتخابات مبكرة نزيهة.
ووج�ه القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة بحماي�ة الحرم 
الكمرك�ي يف املوانىء من قبل قوات عس�كرية ومنع أي 
ق�وة أو جهة تحاول الدخول الي�ه عنوة وكذلك الحد من 
اإلجراءات الروتينية املعقدة والعمل عىل تدوير املوظفني 
للح�د من الفس�اد، مؤك�دا أن »الجميع تح�ت املراقبة، 
ولدين�ا معلوم�ات ع�ن الفاس�دين يف املوان�ىء س�تتم 

مالحقتهم قانونيا«.
وأكد أن املوانىء تعد من أهم املنافذ الحدودية يف كل دول 
العالم فهي تش�كل ركيزة أساس�ية من ركائز االقتصاد 

وال بد من وضع الخطط الالزمة لتطويرها.

واش�ار الكاظم�ي اىل أن البل�د يم�ر اليوم بأزم�ة مالية 
واقتصادي�ة وأه�م اإلي�رادات املالية غ�ر النفطية التي 
يمكن أن تدعم خزينة الدولة تأتي من املوانىء والكمارك 
إال أنن�ا نواج�ه الي�وم تحديا كب�را فيما يتعل�ق بهذين 
املنفذي�ن وهي فرص�ة للحكوم�ة ألن تف�رض القانون 

والنظام فيهما.
وخالل زيارته ملنفذ س�فوان الحدودي مع الكويت، شدد 
الكاظم�ي ع�ىل رضورة اتخاذ كل اإلج�راءات القانونية 
ملنع التجاوزات املالية ومحاربة الفس�اد يف جميع املنافذ 

الحدودية ومنها منفذ سفوان.
واش�ار اىل ان�ه س�بق وأن وّج�ه إدارة املناف�ذ الحدودية 

بمعالج�ة واق�ع املناف�ذ واالرتق�اء بعملها 
وأيض�ا أتمت�ة الجوانب اإلداري�ة فيها وبما 
يس�هم يف الحّد من الروتني والس�يطرة عىل 

الفساد ومنع التجاوز عىل املال العام.
وبالرتاف�ق م�ع ذل�ك اعلن�ت قال�ت قيادة 
العمليات العراقية العس�كرية املشرتكة عن 
تكليف قيادة الجيش يف البرصة بالس�يطرة 
التام�ة ع�ىل منفذي الش�المجة م�ع إيران 

وصفوان مع الكويت.
وتم تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة 
الكامل�ة ع�ىل املناف�ذ البحري�ة يف ميناء أم 
قرص الشمايل واألوس�ط والجنوبي، مؤكدة 
االستمرار يف فرض السيطرة ومسك جميع 

املنافذ الحدودية مع دول الجوار.
م�ن جانب�ه، ق�ال املتح�دث باس�م القائد 
العام للقوات املس�لحة اللواء يحيى رس�ول 
أن تخض�ع  الحدودي�ة يج�ب  »املناف�ذ  إن 
لس�لطة الدولة، من خالل منع األش�خاص 
واملجموع�ات من إحكام س�يطرتهم عليها 
عرب عمليات التهريب والرشاوى«..مش�ددا 
عىل رضورة إعادة إيرادات املنافذ الحدودية 
البال�غ عدده�ا 24 منف�ذا بري�ا وبحريا اىل 

الحكومة.
وأش�ار إىل أن�ه ل�دى الحكوم�ة معلوم�ات 
كافية عن »املافيات واألشباح التي تسيطر 
ع�ىل تل�ك املنافذ«، الفت�ًا إىل »إص�دار أوامر 
باس�تبعاد املوظف�ني الذي�ن ت�ؤرش عليهم 

ملفات فساد«.
والسبت املايض، قاد الكاظمي حملة عسكرية للسيطرة 
ع�ىل منف�ذ ح�دودي م�ع اي�ران يف معرك�ة ض�د واحد 
م�ن أخطر ملفات الفس�اد يف الع�راق واملتعل�ق باملنافذ 
الحدودي�ة للب�الد التي تدر 6 مليات دوالر س�نويا يذهب 
90 باملائة منها اىل جيوب املتنفذين من السياس�يني واىل 
املرتش�ني من املرشفني عىل هذه املنافذ يف معركة صعبة 
س�يقود النجاح فيها اىل اعادة هيبة الدولة ورفد املوازنة 
العام�ة للبالد بمبال�غ يمكن ان تقلص م�ن العجز املايل 

الذي تعانيه.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س اللجن�ة التحقيقي�ة املكلف�ة 
بالتحقي�ق بعق�ود وزارة الكهرب�اء حس�ن 
الكعبي، أمس األربعاء، عن مفاتحة االدعاء 
الع�ام بش�أن عق�ود وزارة الكهرب�اء من�ذ 

سقوط النظام السابق ولغاية اآلن.

وقال الكعبي، خالل مؤتمر صحفي بحضور 
عدد من النواب حرضه، إن »اللجنة املشكلة 
بموج�ب األمر النياب�ي 62 من قب�ل رئيس 
مجلس النواب بالتع�اون مع رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي س�يكون هن�اك لقاء 
م�ع ممثل االدعاء العام بع�د موافقة رئيس 

السلطة القضائية«.

وب�ني أن »اللجنة التحقيقية س�تلتقي وزير 
الكهرباء داخل ال�وزارة لوجود أموال طائلة 
ه�درت يف ه�ذا القطاع دون ج�دوى ال يزال 

املواطن يعاني منذ قرابة 1٧ عاماً«.
محم�د  الن�واب،  مجل�س  رئي�س  ووج�ه 
الحلب�ويس، يف 12 تم�وز الجاري، بتش�كيل 
لجن�ة للتدقي�ق والتحقيق بتعاق�دات وزارة 

الكهرباء.
وكان عض�و لجنة التحقي�ق يف عقود وزارة 
الكهرباء خالد الجش�عمي، أكد أن اللجنة لن 

تحابي سياسيا.
وقال الجش�عمي »نحو 2٧ ترليون دينار تم 
رصفها بش�كل فع�ي ع�ىل وزارة الكهرباء 
ملشاريع بغض النظر عن ميزانية تشغيلية«، 

مش�راً اىل ان »اللجنة س�تزور ال�وزارة يوم 
االح�د املقب�ل، وس�نطلب كل العق�ود التي 
ابرمت ب�ني وزارة الكهرباء والرشكات لبناء 
محطات او غرها ونس�تعني بديوان الرقابة 
املالي�ة ورئيس الديوان عض�و بهذه اللجنة 
لتزويدن�ا بتقاري�ر عن كل عقد م�ن العقود 

ولديهم مالحظات وتقارير عليها«.

خطة لضبط إيرادات املوانئ بـ »تدوير الكوادر« وتغيري احلراسات األمنية.. وجملس الوزراء: سنعقد جلساتنا يف احملافظات

القوات األمنية تفرض سيطرهتا عىل املنافذ احلدودية
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الربملان يفاتح االدعاء العام بشأن عقود الكهرباء واملشاركة بالتنقيب عن ملفات الفساد

ختويل حمافظ البرصة برصف رواتب )٣0( ألف من موظفي األجور اليومية واكامل مشاريع لتصفية املياه

        بغداد / المستقبل العراقي

يعت�زم وزي�ر الخارجي�ة االيران�ي 
محمد جواد ظريف، زيارة العاصمة 

بغداد.
الخارجی�ة  يف  مص�ادر  وقال�ت 
اإلیرانی�ة إن ظريف س�یزور بغداد 
األحد املقبل استجابة لدعوة نظیره 

العراقي فؤاد حس�ین، للتشاور مع 
کبار املسؤولین العراقیین«.

وتأتي هذه الزيارة قبل زيارة يعتزم 
القيام بها رئيس الوزراء مصطفى 
األس�بوع  طه�ران  اىل  الكاظم�ي 
املقبل يف أول جولة خارجية له منذ 
تس�لمه املنص�ب يف ٧ آي�ار املايض 

وتشمل الرياض وواشنطن.

قبل زيارة الكاظمي اىل طهران..
 ظريف قريبًا يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

يعتزم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القيام 
بث�الث زي�ارات قريبا اىل طه�ران والرياض وواش�نطن 
ضم�ن مس�اعي حكومت�ه لتحقي�ق مب�دأ الت�وازِن يف 
العالق�ات الخارجي�ة وعدم تبنيه سياس�ة املح�اوِر او 

الدخول طرفاً يف الص�راعات.
وقال مصدر س�يايس ان الكاظمي سيدش�ن االس�بوع 
املق�ال زيارات رس�مية اىل ايران والس�عودية والواليات 
املتحدة ودول أوروبية.  وأشار اىل ان مباحثات الكاظمي 

م�ع قادة ه�ذه ال�دول تدخل ضمن مس�اعي حكومته 
العتم�اد مبدأ التوازِن يف العالقات الخارجية وعدم تبنيه 
سياس�ة املح�اوِر وعدِم الدخ�ول طرف�اً يف الص�راعات 
واالنفت�اِح االيجابيي عىل ال�دوِل الش�قيقة والصديقة 
يف نط�اِق عمقه العرب�ي وجواره اإلس�المي والتزاماِتة 

الدولية.
ونوه املصدر اىل ان هذه السياسية قد رسمها الربنامج 
الحكوم�ي ال�ذي ن�����ال�ت حكومة الكاظم�ي الثقة 
بموجبه يف الس�ابع من أيار املايض بتأك������يده عىل 
س�عى العراق إىل بن�اِء منظومة متكاملة م�ن املصالِح 

املش�رتكة يف عالق�����ات�ه الخارجية عىل املس�تويات 
املختلفة اس�تناداً اىل مبدأ الس�يادة الوطنية واالس�هام 
اإلقل������يمي�ة والدولي�ة  األزم�ات  الفع�ال يف ح�ل 
وضماِن مصالِحه الوطنية عرب الحواِر والتع�������اون 
الثنائ�ي والدول������ي يف امل�������ياه املش�رتك���ة 
وح����قوِل النفط والغاز والتج�ارِة العادلة والتعاون 
األمني واالس�تخباري لضم�اِن األم�ِن اإلقليمي والدويل 

ومكافحة اإلرهاب.
وتابع ان هذه موضوعات س�تكون عىل رأس مباحثات 

الكاظمي يف الدول التي سيزورها.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الصح�ة،  وزارة  اعلن�ت 
حال�ة   2110 تس�جيل  االربع�اء، 
اصاب�ة بفروس كورون�ا يف عموم 

العراق.  
تلق�ت  بي�ان،  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
انه »تم فحص )15185( نموذج يف 
كافة املختربات املختصة يف العراق؛ 
وبذلك يكون املجموع الكي للنماذج 
تس�جيل  بداي�ة  من�ذ  املفحوص�ة 
 ،»)٧28٧3٧( الع�راق  يف  امل�رض 
مبين�ة انه »س�جلت وزارة الصحة 
والبيئ�ة )1839( حال�ة ش�فاء يف 
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        بغداد / المستقبل العراقي

جدد حس�ن كري�م الكعبي، النائ�ب االٔول 
لرئيس مجلس النواب، مطالبته للوزارات 
واملؤسس�ات  الخارجي�ة  وزارة  الس�يما 
منه�ا  واملس�تقلة  الحكومي�ة  والهيئ�ات 
لوض�ع خطة عاجلة لتحدي�د االٕحتياجات 
الالزمة من الدرج�ات الوظيفية الصحاب 
االختص�اص م�ن خريجي كلي�ات العلوم 
اوام�ر  بإص�دار  واالرساع  السياس�ية، 
لتعيينه�م. جاء ذلك خالل اس�تقباله عدد 
م�ن خريج�ي كلي�ات العلوم السياس�ية 
واملعتصم�ني من�ذ اكثر من 35 ي�وم امام 
مبن�ى وزارة الخارجية، بحض�ور النواب 
امج�د العقاب�ي وصب�اح طلوب�ي.  واكد 
وزارة  تحم�ل  رضورة  ع�ىل  اللكعب�ي 
اىل  االس�تماع  الخارجي�ة مس�ٔووليتها يف 
املطالب املرشوعة لالخوة الخريجني وابداء 
س�عيها الج�اد يف التنس�يق م�ع الجهات 
ذات الصلة لتخصي�ص جزء من الدرجات 
الوظيفي�ة املوج�ودة اليه�م، س�يما وان 
تخصصه�م هو األقرب للعمل الدبلومايس 
وان يفس�ح له�م املج�ال لالٕس�تفادة من 
ه�ذا  دراس�ة  ع�رب  املكتس�بة  خرباته�م 
التخص�ص، مش�را اىل ق�رب لق�اءه مع 
ع�دد من املس�ؤولني يف ال�وزارة وعدد من 
الجهات االخرى لبحث موضوع استيعاب 

الخريجني داخل مؤسسات الدولة.

الرشوع باحلراك اخلارجي: رئيس الوزراء يعتزم الذهاب إىل طهران والرياض وواشنطن

العراق يسجل أكثر من )٨٣( ألف إصابة بـ »كورونا« منذ بداية اجلائحة

الكعبي جيدد مطالبته للخارجية 
بوضـع خطــة عاجلـة لتعييــن 

خرجيي العلوم السياسية 

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا جهاز األمن الوطن�ي، أمس االربعاء، املواطن�ني اىل االبالغ عن املذاخر 
والصيدليات املتالعبة بأسعار الدواء. 

وذكر بيان للجهاز تلقت املستقبل العراقي نسخة منه انه »يدعو املواطنني 
االكارم لالب�الغ عن اصحاب املذاخر والصيدليات املتالعبني باس�عار الدواء 
املس�تخدم يف رفع املناعة أو الدواء منتهي الصالحية مستغلني االزمة التي 

تواجه البالد«.
وأض�اف ان »االبالغ يكون ع�رب االتصال بالخط الس�اخن املجاني )131( 
وتس�جيل الش�كوى ؛ وس�يتم اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة بحق 

املخالفني ، وتبقى هوية املتصل طي الكتمان«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة عملي�ات االنبار، أم�س االربعاء، عن اكتمال انتش�ار 
القطعات العسكرية ملطاردة االرهاب بعمق الصحراء.  

وذك�ر قائ�د عمليات االنبار ن�ارص الغنام يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، أن »قيادة عمليات االنبار وبتوجيه من وزارة 
الدف�اع ورئاس�ة اركان الجيش تكمل انتش�ار قطعتها العس�كرية 
وتتس�لم املهام االمني�ة لحماية الطري�ق الدويل الراب�ط بني ناحية 

النخيب وعرعر واملناطق املحيطة بها«.  
واض�اف الغنام »س�نطارد االرهاب بعمق الصحراء ولن نس�مح له 
بالتواج�د ع�ىل ارض الع�راق«، خاتم�اً بيانه بالقول: »ع�اش بلدنا  

وجيشنا الحر االبي«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الخارجية، أمس االربعاء، ان وزي�ر الخارجية الفرنيس جان 
إيف لودريان سيزور العاصمة بغداد الخميس.

 وقال�ت ال�وزارة يف بيان ان الوزير فؤاد حس�ني س�يلتقي يف مق�ر الوزارة 
نظره الفرنيس وسيعقدان مؤتمرا صحفيا مشرتكا.

ودعت الخارجية وسائل اإلعالم إىل تغطية زيارة املسؤول الفرنيس.

        بغداد / المستقبل العراقي

ألق�ت ق�وة أمني�ة يف محافظة 
ذي ق�ار، أمس األربعاء، القبض 
ع�ىل ارهابي يف عصابات داعش 
ش�ارك يف جريمة س�بايكر بعد 
أحداث سقوط مدينة املوصل يف 

.2014
وذكر اع�الم رشط�ة ذي قار يف 
بي�ان تلقت املس�تقبل اللعراقي 
نس�خة من�ه »قام�ت س�يطرة 
النارصي�ة )أم عني�ج س�ابقا( 

بالقب�ض عىل املته�م )ي.ت.م( 
يس�كن صالح الدين وهو يقود 
عجل�ة ن�وع تريله مارس�يدس 
ابي�ض الل�ون واملطل�وب وف�ق 

قانون مكافحة اإلرهاب«.
وبني ان االرهابي »مطلوب بتهم 
هروب�ه م�ن س�جن تس�فرات 
الدين واشرتاكه بجريمة  صالح 
سبايكر، ومطلوب وفق املادة 4 
إرهاب اىل مكافحة إرهاب صالح 
الدين« مش�راً اىل »تس�ليمه إىل 

مكافحة ارهاب ذي قار«.

األمن الوطني يدعو املواطنني لالبالغ عن املذاخر 
والصيدليات املتالعبة بأسعار الدواء

عمليات األنبـار تتسلـم املهــام األمنيـة
 عىل الطريق الدويل بني النخيب وعرعر

اليوم.. وزير اخلارجية الفرنيس
 يزور العراق 

رشطة ذي قار تلقي القبض عىل »داعيش« 
شارك بجريمة »سبايكر«

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عملي�ات بغداد، أمس 
االربعاء، قتل »إرهابي« وجرح آخر 
بكمني محكم يف بس�اتني البوغبني 

بمنطقة االزري شمال العاصمة.  
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي«، نسخة منه، 
ان�ه »اس�تمرارا للعم�ل التع�ريض 
الذي تقوم به القطعات العسكرية 
ومتابع�ة املجاميع االرهابية ووفق 
معلوم�ات اس�تخباراتية تم نصب 

كم�ني محك�م م�ن قب�ل الفرق�ة 
السادس�ة لواء 59 وابطال الحش�د 
العشائري وقتل ارهابي فجر اليوم 
ه�و الثال�ث خالل ه�ذا االس�بوع 

باالضافة اىل جرح ارهابي اخر«.  
واضاف�ت القي�ادة ان »االرهاب�ني 
الثالثة الذين تم قتلهم هذا االسبوع 
منه�م امري مف�ارز ووم�ن كانوا 
يهاجم�ون القطع�ات العس�كرية 
االبري�اء  املواطن�ني  ويس�تهدفون 
يف مناطق ش�مال بغداد الس�يما يف 

الطارمية«.  

القوات األمنية تطيح بإرهابيني
 شاميل بغداد
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    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزير الكهرباء ماجد اإلمارة، بمكتبه يف 
مقر الوزارة محافظ ذي قار ناظم الوائيل.

وافاد بيان للوزارة تلقته » املستقبل العراقي«، 
ان�ه »ت�م خ�ال اللق�اء بح�ث أه�م املعوقات 
واملش�اكل يف تجهي�ز الطاق�ة الكهربائية التي 

تعاني منها املحافظة«.
املنظوم�ة  عم�ل  واق�ع  الوزي�ر  واس�تعرض 
الكهربائي�ة وأه�م التحدي�ات الت�ي تواجهها 
يف الوق�ت الراه�ن وخاص�ًة جائح�ة كورون�ا 
وتداعي�ات الوضع االقتصادي وزي�ادة الطلب 

عىل استهاك الطاقة الكهربائية.
إعط�اء  أج�ل  تعم�ل م�ن  ال�وزارة  أن  وب��نّ 

املحافظ�ات الجنوبي�ة حصته�ا بالكام�ل مع 
مراع�اة الظ�روف الجوي�ة وإرتف�اع درج�ات 

الحرارة،
أن  ق�ار،  ذي  محاف�ظ  أوض�ح  جهت�ه،  م�ن 
املحافظة تقدم كل التسهيات والدعم للكوادر 
الهندس�ية والفنية من أجل استقرار املنظومة 

الكهربائية، يف املحافظة،

وزير الكهرباء يلتقي حمافظ ذي قار ويبحث معه أزمة الطاقة 
الكهربائية يف املحافظة

    كربالء / علي ابراهيم

أعلنت العتبة الحسينية املقدسة، عن استكمال جميع االعمال يف مركز 
الشفاء بمحافظة ميسان لدعم جهود وزارة الصحة يف مواجهة تفيش 
جائح�ة )كورنا(، مش�رة إىل أن نس�بة اإلنجاز بلغ�ت )100%( بفرتة 
قياس�ية لم تتج�اوز )25( يوما«.وق�ال مدير امل�روع املهندس نور 
الدين الحريري يف حديث للموقع الرسمي تابعته »املستقبل العراقي«، 
إن »الكوادر الهندسية والفنية التابعة للعتبة الحسينية املقدسة انهت 
جمي�ع االعم�ال يف املركز ولم يتبق س�وى االعان ع�ن موعد االفتتاح 
وتسليمه اىل الجهات الصحية يف محافظة ميسان ليكون بخدمة اهايل 
املحافظة«، مبينا أن »العتبة الحس�ينية تس�عى م�ن خال هذا املركز 
ال�ذي نفذت�ه بفرتة قياس�ية لم تتج�اوز )25( يوم�ا، اىل توفر ارسة 
اضافية ملس�اندة جهود دائرة الصحة يف ميس�ان وخاصة بعد ارتفاع 
اعداد املصاب�«.وأضاف أن »مساحة املروع )1250م2(، وأن املركز 
مك�ون من رده�ات خاصة للرجال والنس�اء واالطف�ال، باالضافة اىل 
غرف خاصة للفحص«، مشرا إىل أن »املركز صمم وفق الطرز الحديثة 
م�ع مراعاة الجانب النف�ي للمصاب� من حي�ث التصاميم وااللوان 
والحدائ�ق، مع توفر تقنية الضغط الس�الب الخاص�ة بتنقية الهواء 
املوجود داخل املركز، فضا عن منظومة لتوفر االوكس�ج� للحفاظ 

ع�ىل حياة وصح�ة املصاب�«.يذك�ر أن العتبة الحس�ينية املقدس�ة، 
وبتوجيهات م�ن قبل ممثل املرجعية الديني�ة العليا، واملتويل الرعي 
للعتبة املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربائي، وضعت كافة امكانياتها 
لدعم وزارة الصحة واملشاركة يف السيطرة عىل تفيش جائحة )كورونا( 
والح�د من تأثراته�ا االجتماعي�ة والصحية، ولم يقت�ر الدعم عىل 

محافظة دون أخرى بل شمل أغلب محافظات العراق.

خالل »25« يومًا

العتبة احلسينية تعلن عن انجاز مركز الشفاء يف ميسان 
وتؤكد: سيكون يف خدمة اهايل املحافظة قريبًا

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر النفط أحس�ان عب�د الجبار 
ح�رص الع�راق ع�ىل تعزي�ز العاق�ات 
الثنائي�ة مع هولن�دا واالتح�اد االوربي 
وتوس�يع اف�اق التع�اون الثنائ�ي ب�� 
البلدين يف جميع املج�االت ومنها قطاع 

الطاقة ، وبما يخدم املصالح املشرتكة.

الس�فر  اس�تقباله  خ�ال  ذل�ك  ج�اء 
الهولندي يف بغداد ايريك سرتاتينك.

م�ن جانب�ه أش�اد الس�فر الهولن�دي 
بالعاقات املتنامية ب� البلدين ،

وح�رص ورغب�ة الحكوم�ة والركات 
تنفي�ذ  يف  املش�اركة  ع�ىل  الهولندي�ة 
مش�اريع تطوير البنى التحتية للقطاع 

النفطي .

وزير النفط يبحث مع السفري 
اهلولندي تعزيز العالقات الثنائية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الرتبي�ة وج�ود قرار باحتس�اب 
املع�دل الرتاكمي لطلب�ة اإلعدادية وتحذر من 
»ضع�اف النف�وس« الذين يبتغ�ون اضعاف 

همة طلبتنا تجاه اداء االمتحانات الوزارية.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراقي«، إنها تنفي »ما أثر يف بعض مواقع 
التواصل االجتماعي من وجود قرار باحتساب 
املع�دل الرتاكم�ي لطلب�ة املرحل�ة اإلعدادية، 
مبينة ان »املوضوع تم حس�مُه يف وقٍت سابق 
من قبل اللجنة الدائمة لامتحانات، مع تحديد 
ال�8 من آب املقبل موعداً المتحانات السادس 

االعدادي بكافة فروعه« .
وتابعت: »يف السياق ذاته دعت الوزارة طلبتها 
األعزاء اىل اس�تثمار الفرصة وب�ذل املزيد من 
الجهد لتحقيق أعىل نس�ب النج�اح، واعتماد 
األخب�ار والق�رارات الرس�مية م�ن املواق�ع 
الرسمية التابعة لها، وعدم تصديق اإلشاعات 
املغرض�ة التي يقف وراءه�ا ضعاف النفوس 
من خ�ارج العملية التعليمي�ة وممن يبتغون 
ارباك العملي�ة التعليمية يف الب�اد، واضعاف 
معنوي�ات الطلب�ة اتج�اه اداء االمتحان�ات 

الوزارية.

الرتبية تنفي وجود 
قرار باحتساب املعدل 

الرتاكمي لطلبة اإلعدادية
    بغداد/ المستقبل العراقي

اصدرت مديرية املرور العامة، توضيحاً بشأن فتح مواقع التسجيل امام املراجع�، فيما 
كشفت عن توصية إللغاء قرار الفردي والزوجي.

 وق�ال مدي�ر عاقات واعام املرور العام�ة الرائد فادي عماد »يف م�ا يتعلق بقرار اغاق 
مواق�ع التس�جيل يف مديري�ة املرور فقد 
ج�اء بناًء عىل قرار خلي�ة األزمة«، مبيناً 
ان »املديري�ة اكملت االج�راءات الخاصة 
بالوقاي�ة الصحي�ة يف مواقع التس�جيل 
م�ن خ�ال التباعد االجتماعي ووس�ائل 
الس�امة واالمان للمراجع�� والضباط 
واملنتس�ب� وننتظ�ر قرار خلي�ة االزمة 
والجه�ات املعني�ة الع�ادة فت�ح موق�ع 
التسجيل«.وبشأن قرار الفردي والزوجي 
أوض�ح عماد ان »الق�رار صدر عن خلية 
االزم�ة واج�ري علي�ه تعديل باس�تثناء 

مركبات االجرة وتمت املوافقة عليه ومازال معموالً به بالنس�بة لبقية املركبات«، مؤكداً 
ان »هناك دراسة قدمت من مدير املرور مؤخرا اللغاء قرار الفردي والزوجي بشكل كامل 
كونه يتعارض مع حرية املواطن وشمول الجميع بقرارات موحدة من دون استثناءات«.
وح�ول ما صدر يوم امس بش�أن ارقام املراجع�ات ب� عماد ان »ما ص�در هو توضيح 
للمواطن� وليس قرارا حيث افتتحت املديرية بوابة الكرتونية بعد غلق مواقع التس�جيل 

لكي يتسنى للمراجع التقديم عىل معاملته وانتظار فتح مواقع التسجيل للمراجعة«.
وأشار اىل ان »الرقم الذي يحصل عليه املراجع هو رقم للحجز االلكرتوني وليس للتثبيت 
عىل املركبة«، موضحاً ان »املركبة التي يتس�لم صاحبها رقم ورقي وس�نوية من مواقع 
التس�جيل تعترب مس�جلة وفق القانون وتنتظر فقط تثبيت اللوحات اما من لم يتس�لم 

ارقام ورقية وسنوية ولم ينجز املعاملة فا يحق له التجوال بالعجلة«.

املرور تتحدث عن فتح مواقع التسجيل وتكشف عن قرار 
قريب بشأن الفردي والزوجي

النزاهة: ضبط متهمني 
بالتجـاوز عىل عقـار بقيمـة 
»5« مليارات دينار بكركوك

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة االتحاديَّة عن تمكن ماكاتها 
يف محافظة كركوك من ضبط  خمسة متهم� بالتجاوز عىل عقار عائد 

للدولة قيمته )5( مليارات دينار.
الدائ�رة، ويف مع�رض حديثه�ا ع�ن تفاصي�ل عمليَّة الضبط، أش�ارت 
ن فريق عمل مؤلف  وبحس�ب بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« إىل »تمكُّ
م�ن م�اكات مكتب تحقيق الهيئ�ة يف كركوك من ضب�ط )5( متهم� 
بالتجاوز عىل عقار متميز واقع يف مركز املحافظة تبلغ مس�احته )6( 
دوان�م بقيمة)5( مليارات دينار«، موضحة أن »العمليَّة تمت بعد تلقي 
معلوم�اٍت حول قيام عدد من األش�خاص بالتجاوز ع�ىل العقار العائد 

لوزارة املالية بتواطؤ من بعض الجهات  املعنيَّة بإزالة التجاوز«.
ولفتت إىل أنه »بعد التدقيق والتحري يف أوليات العقار تب� أنه مخصص 
إلنش�اء مدرسة، بيد أن املتهم� أقدموا عىل التجاوز عليه بوضع أسس 
و دعامات بناء، لتش�ييد جامع ومح�اٍت تجاريٍة خافاً للقانون، حيث 
تم ضبط املتهم� أثناء قيامهم بعمليَّة البناء، مستغل� إجراءات حظر 

التجوال املفروض؛ بسبب جائحة كورونا«.
وتابع�ت إنه »تمَّ تنظي�م محرض ضبٍط أص�ويلٍّ بالعمليَّة وعرضه رفقة 
املضبوط� أمام أنظار  السيد قايض التحقيق املُختصِّ بقضايا النزاهة 
يف كرك�وك؛ ال�ذي ق�رَّر توقيفه�م وفق أح�كام الق�رار  )154( لس�نة 

.»2001
وكانت الهيئة »قد أعلنت يف الثامن من آذار املايض عن تمكنها من ضبط 
متهم�� اثن�؛ لقيامهما بالتجاوز ع�ىل العقار ذاته بعد أن اقدموا عىل 

وضع أسس ودعامات خافاً للقانون.

كشف عدد املولدات االهلية بالعاصمة وآلية توزيع الوقود اجملاني عليها

حمافظ بغداد يعلن انجاز 75 % من مستشفى الفضيلية
    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

انج�زت محافظ�ة بغ�داد 75 باملئ�ة م�ن 
مستش�فى  م�روع  يف  الثاني�ة  املرحل�ة 
الفضيلي�ة الذي يضم 200 رسير من ضمن 
املستش�فيات االربع�ة املهم�ة والت�ي ُبدئ 

العمل بها العام املايض.
وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، إن 
»املحافظة شارفت عىل انجازاعمال املرحلة 
الثاني�ة من مروع مستش�فى الفضيلية 
وال�ذي تضم�ن إكم�ال صب ارضي�ات 75 

باملئة من بنايات املجمع الطبي فيه«.
رسي�را   40 »يحت�وي  أن�ه  وأض�اف، 
وهوبمثابة مجمع طبي نموذجي متكامل 
وبمواصفات عاملية ،فضا عن انه يش�تمل 

عىل دار لاطباء تتكون من 80 شقة  ،مؤكدا 
ان املحافظة س�تزوده باح�دث االجهزة الطبية«، 
الفت�ا إىل انها »اولت امل�روع اهتماما بالغا نظرا 
اىل الحاج�ة املاس�ة له حاليا وكذل�ك الحرص عىل 
حمايته م�ن االندثار عىل الرغم من قلة الس�يولة 
املالية، وأن املستش�فى سيوفر 1000 فرصة عمل 

مبارشة وغر مبارشة«.
واوضح ان »املحافظة ومنذ تسنمها ملهامها وقبل 
ح�دوث جائح�ة كورون�ا عكفت عىل اس�تحصال 
املوافق�ات الازم�ة م�ن اج�ل اس�تئناف العم�ل 
باملستش�فيات االربعة وهي الفضيلية 200 رسير 

،الش�عب 200 رسير ،النعمان 75 رسيرا ،والحرية 
400 رسي�ر، اضاف�ة اىل انجاز تأهيل مستش�فى  
ضاري الفياض وبواق�ع 360 رسيرا«، مضيفا ان 
»املحافظ�ة اع�دت الخطط الازمة م�ن اجل عدم 
توقف العمل بها«.كما كشف محافظ بغداد، محمد 
جابر العط�ا، عن عدد املولدات االهلية املوجودة يف 
العاصم�ة، فيما أوضح آلية توزيع الوقود املجاني 

عىل أصحاب املولدات األهلية.
وق�ال العط�ا، إن »توزي�ع الوق�ود ع�ىل املولدات 
االهلي�ة هو نظ�ام كان معموال به س�ابقا، حيث 
تقوم الحكومة باعطاء حصة للمولدات االهلية يف 

فصل الصيف، فيما يتم بيعه بس�عر الدولة 
الرس�مي اىل اصح�اب املول�دات االهلية يف 

االشهر االعتيادية«.
وأض�اف أن »ما تغر يف هذا املوس�م هو ان 
نس�بة التش�غيل كان�ت جداً عالي�ة نتيجة 
ضع�ف التي�ار الكهربائي اىل أكث�ر من 70 
%، مم�ا س�بب ضغطا كبرا ع�ىل اصحاب 
املول�دات، حي�ث توج�د مناط�ق ال تتواجد 
فيه�ا الكهرباء مل�دة 18 س�اعة، مما دفع 
اصحاب املول�دات اىل املطالب�ة بوقود اكثر 
او اللجوء اىل السوق السوداء لراء الوقود 

بضعف السعر الرسمي«.
ولفت اىل أنه »يوجد أكثر من 13 ألف مولدة 
يف العاصم�ة بغ�داد، منه�ا 2400 مول�دة 
حكومية تم اعطاؤه�ا مجاناً اىل العوائل«، 
الفتاً اىل أن »املحافظة لديها س�جات بهذه 

املولدات ملتابعتها ومراقبتها«.
وتاب�ع: »نح�ن االن بانتظار معرف�ة كمية الوقود 
التي سيتم ارس�الها للمولدات، لكي نستطيع عىل 
إثره�ا تحديد س�عر االمب�ر الجديد ل�كل املولدات 
االهلية، ففي حال تم ارس�ال وقود يكفي لتشغيل 
م�دة 24 س�اعة، ف�أن باق�ي املتعلق�ات كالدهن 

والتشغيل ستكون بأسعار بسيطة جداً«.
ونوه اىل أنه »تم تشكيل لجنة ملتابعة ملف املولدات 
داخ�ل محافظة بغداد، حي�ث من املفرتض ان يتم 

االن توزيع الوقود بسبب درجة الحرارة العالية.

قال إن املشروع سيصبح انتقالة خدمية كبرية

النائب االول ملحافظ البرصة يعلن املبارشة 
بأعامل البنى التحتية ملرشوع القرنة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

الب�رة  ملحاف�ظ  االول  النائ�ب  أعل�ن 
املهن�دس، محم�د طاه�ر التميم�ي، ع�ن 
مب�ارشة الركة الرتكي�ة بأعم�ال البنى 
التحتي�ة مل�روع قض�اء القرن�ة ش�مال 
ان«  مؤك�دا  الق�ادم،  االس�بوع  الب�رة 
املروع بحال انجازه فس�يصبح انتقالة 
خدمية كبرة بمجال البنى التحتية لقضاء 
القرن�ة بش�كل خ�اص، وش�مال البرة 
بص�ورة عامة«.ونق�ل مكتب�ه االعام�ي 
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان »النائ�ب االول ملحاف�ظ الب�رة 
املهن�دس، محم�د طاهر التميم�ي، بحث 
مع قائمقام قضاء القرنة، محمد ناصح، 
ومدي�ر بلدي�ة القضاء، ص�اح حنون ابو 
الهيل، ومديرة قسم إدارة املشاريع بديوان 
املحافظة، ب�رى مجيد كاظم، واملهندس 
املقيم، البدأ بأعمال مروع البنى التحتية 
يف قض�اء القرن�ة، ال�ذي احي�ل اىل رشكة 
تركية«.واضاف البي�ان نقا عن املهندس 

التميم�ي ان« املروع س�تتم املبارشة به 
خال االسبوع القادم، وستقوم الحكومة 
املحلي�ة بوضع قوة امني�ة خاصة لحماية 
تنفيذ امل�روع، وحمايته من اي تدخات 
لضمان تنفيذه عىل أحس�ن وجه، وباملدة 

املقررة،

الفتا اىل ان« مروع مجاري قضاء القرنة 
يعد أك�رب مروع متعلق بالبن�ى التحتية 
للقضاء بش�كل خاص، ويف شمال البرة 
بش�كل ع�ام، وبح�ال انج�ازه فس�يمثل 
البن�ى  بمج�ال  كب�رة  خدمي�ة  انتقال�ة 
التحتية، واعمال البلدية يف قضاء القرنة«.

    المستقبل العراقي / زهراء علي

افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري، أمس األربعاء، مركز الحجر 
الصح�ي املقام يف معرض نينوى الدويل بجه�ود الفرق التطوعية 
الشبابية ودعم عدد من املؤسسات االهلية والحكومية والخرين 

من أبناء املوصل.
وس�تكون الطاقة االستيعابية للمركز 90 رسيرا مجهزة باالرسة 

واألجهزة واللوجستيات الخاصة بالتعامل مع فايروس كورونا.
ووجه الجب�وري مديرية الكهرب�اء بربط املركز بخ�ط الطوارئ 
لتوفر التيار الكهربائي بش�كل مس�تمر، كما ثمن روح التكاتف 
والتكافل التي ُعرف بها أهايل نينوى ومعدنهم األصيل الذي يظهر 

دائما عند النوائب واالوقات العصيبة.

أقيم جبهود الفرق التطوعية من أبناء املدينة

حمافظ نينوى يفتتح مركز احلجر 
الصحي يف املعرض الدويل

    كربالء / المستقبل العراقي

أكد محافظ كرباء املقدس�ة، نصيف الخطابي، أن رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، وع�د بدع�م مش�اريع املحافظة 

وإعطاء صاحيات مهمة لها.
وق�ال الخطابي، إن »زيارة رئيس الوزراء إىل كرباء خطوة مهمة 
لاط�اع ع�ىل املش�اريع املنج�زة واملتلكئ�ة والتي تحت�اج دعما 
إلنجازه�ا«، الفت�ًا إىل ان »الكاظمي اطلع عىل مش�اريع العتبات 
املقدسة وعىل آلية الراكة بالعمل ب� الحكومة املحلية والعتبات 

وعىل آلية تفعيل القطاع الخاص«.
وأض�اف، أن »رئي�س ال�وزراء وع�د بدع�م مش�اريع املحافظة، 
وإعطاء صاحيات مهمة لها، وخاصة أنه وجه بإلغاء املش�اريع 
املتلكئة من املش�اريع االستثمارية، وبالخصوص التي لها عاقة 

كبرة بخدمة املواطني� والتي تلكأت منذ زمن طويل«.
واكد الكاظمي، يف وقت س�ابق، أن الحكومة لديها خطة إلصاح 
النظ�ام امل�ايل واإلداري للتحرر م�ن عبودية النف�ط، فيما ب�نّ أن 
االعتم�اد عىل النفط كان تجربة فاش�لة ووض�ع الدولة بإحراج 

دائم.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت س�لطة الط�ران املدني، أن اس�تكمال اإلج�راءات الازمة 
باملطارات واستئناف الرحات بيد اللجنة العليا.

وقال املتحدث باسم سلطة الطران جهاد كاظم، بحسب الوكالة 
الرس�مية، إنه »يف االيام القليلة املقبلة سوف تستكمل اإلجراءات 
الازمة يف املطارات عىل وفق القواعد والضوابط الخاصة بالصحة 
والسامة مع توفر كل املستلزمات الوقائية والصحية التي نصت 
عليه�ا منظمة الصحة العاملية«، مبين�ا أن »اللجنة العليا للصحة 

والسامة وضعت االشارات والعامات للتباعد ب� املسافرين«.
وأكد كاظم أن »موعد اس�تئناف الرح�ات والروط الخاصة به 

مرهون بمقررات اللجنة العليا للصحة والسامة«.
وأش�ار اىل أن »املنظم�ة الدولي�ة للط�ران املدن�ي أص�درت عدة 
توصي�ات الس�تخدام اإلج�راءات الصحي�ة والوقائي�ة بالتعاون 
م�ع األمم املتحدة منه�ا منظمة الصحة العاملي�ة واالتحاد الدويل 
للنق�ل الج�وي لضمان س�امة املس�افرين والعامل�� عىل متن 
الطائرات العاملية«، الفتا اىل أن »الطران املدني العراقي أخذ هذه 

التوجيهات عىل عاتقه ووجهه املطارات املحلية كافة بها. 

حمافظ كربالء: الكاظمي وعد بدعم مشاريع 
املحافظة وإعطاء صالحيات مهمة

سلطة الطريان تستكمل اإلجراءات الالزمة باملطارات 
وتؤكد: استئناف الرحالت بيد اللجنة العليا
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سيلفيا بالث... التجارب الذاتية ال تقف عند النص الشعري
           كه يالن محمد

اإلب�داع هو ن�زع املأل�وف عن األش�ياء، 
وتقدي�م الظواه�ر يف ص�ور وصياغ�ات 
جدي�دة، وذل�ك م�ا تصب�و إلي�ه الفنون 
بأنواعه�ا إذ تتطلب ه�ذه العملية إيجاد 
عالق�ات غ�ر معه�ودة ب�ن املعطي�ات 
املتوفرة يف الواقع، وبهذا يكتسُب صاحب 
األث�ر الره�ان يف إقناع املتلق�ي بأّنه أمام 
ثغرة يف سلسلة املشاهد املتتابعة واملعادة 
وب�أنَّ مايقُع عليه النظ�ر هو جانب غر 
مطروق فيما تعودَّ عليه. وال يكتفي عدد 
من املبدعن بنزع األلفة من نتاجاتهم بل 
يعيشون حياة ربما أكثر غرابة مما بلغت 
إلي�ه أعمالهم الفني�ة واألدبية األمر الذي 
تراه بالوض�وح يف حياة كاف�كا وميلينا 
وفان كوخ أليخاندرا بيثارنيك عىل سبيل 
املث�ال ال الح�ر، كذل�ك فإنَّ الش�اعرة 
األمركية الراحلة س�يلفيا بالث تنضُم إىل 
هذا الفصيل يف روايتها الوحيدة »الجرس 
الزجاج�ي« فكانت حياته�ا صاخبة، لذا 
فإن وقائع أيامها ظل�ت مثرة لالهتمام 
بينم�ا تب�دو نصوصه�ا الش�عرية ظالالً 

شاحبًة لتجاربها الحياتية.

إنَّ تأّم�ل التج�ارب الذاتي�ة التق�ف عند 
النص الش�عري ل�دى الكاتب�ة األمركية 
الراحلة س�يلفيا بالث بل طوعت روايتها 
الوحيدة »الجرس الزجاجي«، الصادرة يف 
طبعة عن دار الرافدي�ن، لتدوين جوانب 
من س�رتها الس�يما س�نوات الدراس�ة 
العم�ل  لتب�ارش  نيوي�ورك  إىل  والرحل�ة 
بمجلة »يوم الس�يدات« إذ تشارك إيسرت 
غرين�وود، وهي األنا األخ�رى للكاتبة، يف 
ه�ذه التجربة برفقة اثنت�ي عرشة فتاًة، 
وتقيم بأحد فن�ادق نيويورك ويهمها أن 
تكون ناجحًة يف إنجاز فروضها الدراسية 
يف املواعيد املقررة، يف حن توبخها دورين 
ع�ىل قلقها الدائم بش�أِن كتاب�ة القصة 
وتس�ليمها لجي�ي، وج�دت إيس�رت يف 
مديرة العمل شخصية ودودة وهي تتقن 
لغت�ن وع�ىل معرفة بالكت�اب املهمن يف 

عالم املوضة.

وجبات مقتصدة

وتستش�ُف م�ن الح�وار الذي ي�دور بن 
صديقتن أنَّ دوِرين شخصية يستهويها 
التواصل والعالق�ات ولهجتها الذعة غر 
محتش�مة يف إط�الق األوص�اف عىل من 
اليعجبها، فيما تظهر إيس�رت بصورة أقل 
دراية بمثل هذه األجواء، ولم تس�توعب 
منظ�ر تك�دس الطع�ام ال�ذي يصيبه�ا 
بالغثي�ان ألنَّ الجدة قد ربتها عىل وجبات 
مقتصدة، وكلما رف�ع أحدهم اللقمة إىل 

فمه تذك�ره بأنَّ رطالً واح�داً كلفها 45 
س�نتاً، وهذا ماخلف لديها الشعور بأنها 
تأكل نقوداً بدالً من الطعام، وما يش�كل 
قلقاً إلبنة بوسطن هو أتكيت املأكل، لكن 
مالبث�ت أن تكتش�ُف بأن املرء إذا أس�اء 
الترف حسب أتكيت املائدة لكن بطريقة 
كأنم�ا يفعله هو الصحي�ح فيتمكن من 
أن ينفذ بجلده والغريب يف محتويات هذا 
العمل هو حضور ش�بح املوت، إذ ينطلُق 
الرسُد باس�تعادِة اللحظ�ة التي يتُم فيها 
إع�دام آل روزبرغ، ومن ثمَّ ترى إيس�رت 
تشابها بن أحواض االستحمام الحديثة 
وتوابيت املوتى، مشرًة إىل أنَّ هذا الوعاء 
املكاني ه�و طريقها املفضل نحو التأمل 

العميق.

األنظمة املجتمعية
ويف ذات الس�ياق، تتذكر إيسرت معاينتها 
ألجّنة األطفال الذي�ن ماتوا قبل والدتهم 
ثمَّ تصح�بُ صديقها بدي وي�الد ملتابعة 
امرأة تمُر بحالة املخاض وتستخلص من 
املشهد بأنَّ املخدر الذي يخفف ألم الوالدة 
مخ�رتع رجويل ليجعل املرأة مس�تمرة يف 
الوالدة، وهذا الرأي يضمُر توجهاً نس�وياً 
يحاج�ُج األنظمة املجتمعية بتمظهراتها 
املختلف�ة وهك�ذا تتاب�ُع أج�زاء الرواية 
بأس�لوب عفوي حيُث يتُم رسد األحداث 
بالضمر األول، وه�ذا مؤرش أويل لتداخل 

الرواية مع سرة بالث.
كما أنَّ الفراغ الذي يرتكه رحيل األب لدى 
إيسرت يحيُل إىل حرمان الكاتبة من رعاية 
والده�ا الذي مات حن كانت س�يلفيا يف 
الس�ابعة من عمره�ا، وإنَّ قيام إيس�رت 
باالهتمام بقرب والدها محاولة الستعادة 

دفء الطفولة والشعور بالرعاية املفضلة 
عىل كنفه.

السرة الذاتية
ويف مفصل آخر، تعرُب البطلة عن رغبتها 
يف كتابة رواية لكن تتس�اءُل »كيف أكتب 
عن الحياة وأنا ل�م أِعش تجربة حقيقية 
ول�م أنجب طفالً ألهبه الحياة؟ »مايفهُم 
م�ن عبارة إيس�رت هو إدراكه�ا لرضورة 
النض�ج العقيل والتجرب�ة العاطفية قبل 
ال�رشوع يف كتاب�ة العم�ل الروائ�ي، وما 
يدفُع هذا العمل نحو حقل السرة الذاتية 
إضاف�ة إىل العالم�ات املش�ار إليه�ا آنفاً 
اش�رتاك بالث مع بطلتها الروائية الرغبة 
يف االنتحار إذ تجرُب إيس�رت عدة أساليب 
إلنه�اء حياته�ا منه�ا الش�نق والغ�رق 
وتعاط�ي الحب�وب وقط�ع الرشاين هنا 
تلمُح إيس�رت إىل سينكا الذي رأى يف قطع 
الرشاين داخل حوض االستحمام طريقة 
مناس�بة لالنتحار وتبدي استغرابها من 
أسلوب االنتحار الجماعي لدى اليابانين 
مقتنع�ة بأنَّ ذلك يتطلُب ش�جاعة كبرة 
كما تس�أُل صديقه كال بش�أن املوضوع 
نفس�ه معلن�ة »كل يشء قرأته يف حياتي 
عن املجانن علق يف ذهني بينما تالش�ت 
األش�ياء األخرى إىل الضي�اع« وبعد هذه 
املحاوالت تكتشُف إيسرت طبيعة جسدها 

املراوغ وتمكنه من تفادي املوت.
ويكون الرسُد أكث�ر كثافًة عندما تتحول 
الراوية إىل الحديث عن األيام التي تمضيها 
يف املصح�ة وتتفاجأ بانتح�ار صديقتها 
جوان، واملالحظ هو غياب حياة عاطفية 
ل�دى إيس�رت وإن تواصله�ا جس�دياً مع 
إيرون لم يكن إال محاولة ملعرفة وضعية 

أخرى للجسد.

الشخصية الروائية
ويقُع املتلقي عىل عالمات تؤكُد أن رواية 
»الجرس الزجاجي »سرة ذاتية مكتوبة 
يف قالب روائ�ي إذا تابع وحداتها بموازاة 
فت�ح درج رس�ائل س�يلفيا ب�الث كانت 
األخرة عىل منوال بطلتها تكتُب القصص 
ويس�اورها القلق من التعث�ر يف الكتابة، 
كم�ا أن تتطلع إىل حياة غ�ر عادية لدى 
الش�خصية الروائي�ة هو عن�ر بارز يف 
ش�خصية ب�الث أيضاً أكثر م�ن ذلك فإنَّ 
التقلب بن اإلنطوائية واملرح هو مشرتك 
آخر بن سيلفيا بالث وصنيعتها الورقية 
»إيسرت« هذا فضالً عىل العالمات املكانية 
واملهنية التي تضُع إيسرت وبالث عىل خط 

واحد.
ما يعن�ي أنَّ الرواية تتطابق يف خطوطها 
العريض�ة م�ع وقائ�ع حي�اة ب�الث بما 
لالنتح�ار،  املتع�ددة  محاوالته�ا  فيه�ا 
لك�ن األهم يف رس�ائل س�يلفيا بالث هي 
التفاصي�ل الدقيق�ة التي تس�جلها حول 
عالقتها بالش�اعر الربيطان�ي تيد هيوز 
إذ تعطي�ه كل الح�ب والتغفل عن وصف 
ذكائ�ه وجاذبيته ب�ل ت�دُس ماكتَب عن 
أش�عاره يف الرس�ائل الت�ي تتبادلها مع 
أمه�ا وصديقاته�ا وتع�رُب ع�ن إعجابها 
الش�ديد بش�كله وقس�مات وجهه تقوُل 
»إن�ه الش�خص ال�ذي احتجت�ه لكن لم 
أظن أنه يمك�ن أن يوجد« يمُد هذا املناخ 
املش�حون بالحب بالَث بالطاقة إذ تدرُس 
يف الجامعة وتتابُع إنجازات تيد اإلبداعية 
لكن ما قالته س�يلفيا ب�الث ألمها عقب 
لقائها بتيد قد حصل فعالً »اليشء األكثر 

تدم�راً هو أنن�ى يف الش�هرين األخرين 
واقع�ة يف حب غامر األم�ر الذي ال يمكن 
أن ي�ؤدي إال إىل رضر كبر«ما أن يطوُف 
ش�بُح إمرأة أخرى بينها وب�ن تيد حتى 
ينس�ُف الحب بن االثنن إذ تقول بالث يف 
إحدى رس�ائلها بأنَّ تيد هيوز يتمنى لها 
املوت وهو مدرك ملا وصلت إليه س�يلفيا 
من االحباط واالنهيار العصبي لذا يرتقب 
انتحاره�ا ليبي�ع البيت ويح�وز األموال 

وابنته فريدا.

تيد هيوز
وم�ا يعذُب ب�الث أكثر أن تي�د هيوز كان 
يتمت�ع بلندن بش�هرته برفقة عش�يقته 
الجديدة آس�يا ويفل املرأة املاكرة حسب 
املواصفات التي تذكرها بالث يف رسائلها 
إذ عربت ثالثة رجال قب�ل أن ترتبط بتيد 
هيوز م�ا يثر الس�ؤال ل�دى املتلقي هل 

انتح�رت ب�الث املحبة للطبيع�ة والحياة 
ش�خصيتها  يف  متأصل�ة  كآب�ة  نتيج�ة 
حي�ث تفصُح ع�ن ذلك عىل لس�ان بطلة 
»الج�رس الزجاج�ي«، الفت�ًة إىل ت�وارث 
الكآب�ة يف القرية التي نش�أ فيها األب أو 
بس�بب العنف الذي اتصفت به وانعكس 
يف تعبره�ا عن الحب أيض�ًا إذ تعُض تيد 
يف أول لق�اء يجمع بينهم�ا عىل حد قول 
س�يمون دو بف�وار أو أن كل ذل�ك غ�ر 
صحيح إنم�ا هروب تيد هو م�ا حدا بها 
الختيار االنتحار وبذلك ردت عىل نيتش�ه 
الذي قال« املرأة ال تموت من الحب، لكنها 
تذوي بحثاً عنه« أخراً ما يجدُر اإلش�ارة 
إلي�ه أنَّ إيس�رت تنطُق بجمل�ة ذات داللة 
عميقة« اإلنس�ان الذي اليتوقُع شيئاً من 
أحد اليشعر بالخيبة مطلقاً« كيف كانت 
طبيع�ة حي�اة بالث ل�و مارس�ت الحياة 

وفقاً لهذا املبدأ الرواقي.

»الفرح املباغت« للشاعر رسائل ريلكه الفلسفية بني األحياء واألشياء
منعم الفقري بالدنامركية

           ساسي جبيل 

ص�در ع�ن دار النرش الدنماركية: »بوليتس�ك ريفي«، كتاب جديد للش�اعر 
منعم الفق�ر باللغة الدنماركية بعنوان: »الف�رح املباغت«، نقلت قصائده 
إىل الدنماركي�ة املرتجم�ة ج�ون ضاحي، أس�تاذة اللغة العربي�ة يف جامعة 
كوبنهاج�ن، وحم�ل غالف الكتاب لوحة م�ن أعمال الفنان�ة العراقية ملياء 
حس�ن، يعد الكتاب هذا هو الخامس عرش الذي يص�در باللغة الدنماركية 
للش�اعر منعم الفقر، فضالً عن نرش قصائده وس�رته األدبية يف عدد من 

املختارات واملوسوعات الدنماركية والعاملية. 
قّدم النارش الس�يد يوهانس س�وملان للكتاب، بقوله: »كتاب الفرح املباغت 
للش�اعر منعم الفقر هو صوت شعري مختلف لم نعتد عىل االستماع إليه، 
قصائد تجربة، تتقدم منا، بأفكار فلس�فية عن الحياة، املوت، الحب والبحر 
واألرض، وق�د تمكنت املرتجمة ج�ون ضاحي من وضعنا ح�د اإلثراء، إزاء 

قصائد مختلفة عن سائر السائد يف الكتابة الشعرية«. 
قوبلت كتب الشاعر منعم الفقر برتحيب نقدي، حيث كتب الناقد والشاعر 
كريس�تن بيورنكيه يف جريدة البولتيكن: »إن ش�عر منع�م الفقر يعد من 

أعىل ما يكتب من شعر يف الدنمارك«.
وقد أقيم حفل اس�تقبال بمناس�بة صدور الكتاب، يف قاع�ة القر الثقايف 
يف ح�ي فريدريركس برج يف العاصمة كوبنهاج�ن، افتتحته وزيرة الثقافة 

السابقة جريته غوستبول، وشارك فيه شعراء من الدنمارك.
 حص�ل الفقر عىل العديد م�ن الجوائز، منها جائزة الس�الم والتفاهم بن 

الشعوب.

           نسرين بلوط

تفني�د املطل�ق يف تناه�ي األم�ور الجوهرية يف 
الحياة، وحر الرضا والس�خط وطباع البرش 
من غليظي األكباد إىل طيبي القلوب، إىل عّشاق 
االنصه�ار  يف  ت�رسف  مس�احٍة  يف  االنصه�ار 
واالنحس�ار يف ذاٍت واح�دة، تقلّ�ص مس�احة 
الحرية، هو شعار ريلكه يف رسائله التي كتبها 
إىل شاعٍر ش�اٍب مغمور، اس�مه فرانز أكسفر 
كابوس، وهو طالٌب يف األكاديمية العس�كرية، 
ويبلغ التاسعة عرشة من عمره، يهوى الشعر 
ويس�عى لالن�زالق يف تّي�ار أحالم�ه الزمرّدية، 
فيس�عى للتواصل مع ريلكه الذي كان يف أوجه 
الذهبي تألّقاً يف الشعر، فيوجهه األخر يف درٍب 
فلس�في، يزخر بالحكم الت�ي نهلها من خالل 

تجاربه يف الحياة.
جم�ع كابوس هذه الرس�ائل يف كتاٍب بعنوان: 
»رسائل إىل شاعر شاب« بعد وفاة ريلكه، ورأى 

أن يستفيد منها غره من الكّتاب والقرّاء.
يّر ريلكه يف مراس�الته لكاب�وس، أن يجعله 
ينه�ل من تّي�ار الوح�دة التي تعك�س بمرآتها 
األّخ�اذة ظ�الل اإلب�داع، وينبث�ق ع�ن بلّورها 
ش�عاُع النور املعريف العمي�ق، فيقول: »الوحدة 
الداخلي�ة أن يس�تبطن امل�رء يف داخ�ل نفس�ه 
ساعات طويلة، وال يقابل أحًدا، وأن يكون املرء 
وحي�ًدا، كما كان يوماً وه�و طفل، كان الكبار 
يتحركون من حوله، وهم يعرتكون أشياء بدت 
وقتها مهّمة وكبرة، ألّن الكباَر بدوا مشغولن، 

وألّن املرء لم يدرك شيئاً مّما يفعلون«.
يس�تفيض ريلك�ه يف رشح الكينون�ة الذاتي�ة 
والغرية لإلنسان، ورّس الوجود، وأهمية اإلرادة 
البرشي�ة يف تذليل املس�تحيل وتقري�ب املحال، 
وتثبي�ت الفك�رة الوهاج�ة يف فك�ٍر رائق ينأى 
ع�ن املوبقات، ويجف�و عن املحرم�ات، ويرنو 
لالنتص�ارات، ويحلّق فوق هض�اٍب المتناهية 
م�ن الحري�ة والتهالك ع�ىل املعرف�ة، فالخيال 

أكث�ر أهمية من تدخل العقل يف تجريد املرء من 
أفكاره الراهنة، وتحكمه يف قراراته الجذرية.

يّر ريلكه يف مراس�الته لكابوس، أن ال يكون 
متعّجالً للمنفعة من الش�هرة، وأن ال يخال أّنه 
بلغ املراد م�ن خواطره، فاإلب�داع الحقيقي ال 
يأتي من س�هاٍد وأرق وتعبٍر متخّبٍط بالخيال 
والرسع�ة، بل يتجىّل يف االق�رتاب من الطبيعة، 
والتعب�ر عّم�ا ي�رى ويعايش ويح�ب ويفقد. 
يكتب ريلكه لكابوس بأّنه بمنأى عن أّي قيمة 
نقدية، وال ينصب نفس�ه حكم�اً عىل كتاباته، 
وأن يطّور نفس�ه بهدوٍء وجدّية.نلمس الراحة 
النفس�ية التي تغلّ�ف مضمون رس�ائل ريلكه 
إىل الش�اعر املغم�ور، فيرسد له تأث�ره العميق 
بشخصن تركا انطباعاً عميقاً يف داخله فيقول: 
»وإذا كان عيلَّ أن أقول ممن تعلمُت ش�يًئا عن 
جوهر اإلب�داع، وعمقه، ورسمديت�ه، فلن أجد 
س�وى اس�من يمكنني ذكرهما: ياكوبس�ون 
الشاعر العظيم، وأوغست رودين النّحات الذي 

ال مثيل له بن جميع الفنانن األحياء«.
ينص�ح ريلك�ه الش�اب ب�أن ينزّه نفس�ه عن 
الخطيئ�ة، وال يتهالك ع�ىل الجذل اللحظي، وال 
يس�تهرت برّس الوجود، فالوحدة تسّره يف درب 
االكتشاف للروح والكون، وتجعله متخففاً من 
األمور الس�طحية، ترتقرق عىل جداول خياله، 
أعمال فنية تنبع من الغاية الوجودية يف شغٍف 
للمعرف�ة. فنراه يكتب إلي�ه قائالً:« إن لم يكن 
هناك ما يمكنك مشاركته مع اآلخرين، فحاول 
أن تكون قريبا من الجمادات، فهي لن تهجرك، 
وس�تظل هناك الليايل والرياح التي تتحرك عرب 
األش�جار وف�وق األرايض، كل م�ا يف العالم من 
جم�ادات وحيوانات مازال�ت ممتلئة باألحداث 
التي يمكنك أن تكون جزءا منها«.يدعو ريلكه 
الش�اب للنأي ع�ن األحزان التي تج�رف معها 
اإلرادة وتقلّص مفعولها، وأن يجعلها تسمو به 
وال تعلو علي�ه، ويدعوه للعزلة والرتيث عندما 
يك�ون حزيناً، وأن يكون يقظ�اً يف هدوء. ففي 
نظر ريلكه، الك�وارث الكونية التي تصّب جام 
غضبها ع�ىل اإلنس�ان والجم�اد والنبات، هي 
تحّوالت مهّمة تحّدد املصائر، تنقبض وتنخفض 
يف خطٍّ ازدواجي، يف تمايٍز للمكنونات النفسية، 
وتجاوٍز لالنقباضات الروحية.لم تكن رس�ائل 
ريلكه لكابوس محض ردوٍد تلقائية وتحفيزّية 
لشاعٍر شاب يطلب العلم من أصحابه، بل كانت 
ركائز فلسفية تجاوز حدود املراسلة، وشملت 
األحياء واألش�ياء، واألرسار الكونية والعلمية، 
ليش�جَر منه�ا بره�ان وتعليل للمحسوس�ات 
وامللموس�ات، فتتوّغل يف جذور الحكمة، وتميل 
علينا حديث الفلس�فة بش�كٍل مبّسٍط وسهل، 
وتحي�ل الوحدة الذاوي�ة الذابل�ة إىل عالٍم كبر 
م�ن املوهبة واإلبداع والش�مول.ريلكه ش�اعٌر 
اس�تنبط من الطبيعة أرسار الك�ون، وصاغها 
يف قالٍب من الحكمة والفلس�فة، لتتّصل خلوته 
برس�ائل كاب�وس يف ن�وٍع من الدف�ق الروحي 
للمعنى، والدعوة للتسليم بواقعية اللحظة التي 
يعيش�ها اإلنس�ان، وتحصن النفس باإليمان 
العمي�ق ال�ذي ال يتيح الوقت لرتقي�ع الذكرى، 
بل يلّمعها بالصفاء، فيقول يف جملٍة اخترت 
ارتحال قلبه بن الفكر واإلحس�اس: »يجب أن 
تعي�ش الحي�اة ألقىص حد، ليس بن�اء عىل كل 

يوم، ولكن بناء عىل عمق كل يوم«.
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كيف خرست أمريكا معركتها مع كوفيد-19؟
           بول كروجمان 

مت�ى ب�دأت أم�ريكا تخ�ر حربها ض�د فريوس 
كورون�ا؟ وكي�ف وجدن�ا أنفس�نا منبوذي�ن عىل 
املس�توى الدويل وال ُيسم حتى بالسفر إىل أوروبا؟ 
أعتق�د أن النقط�ة املحورية كانت ي�وم 17 أبريل 
ح�ن نرش دونال�د ترامب تغريدة ع�ىل تويرت قال 
فيها »حرروا مينيس�وتا«، وتبعتها تغريدة أخرى 
ج�اء فيه�ا »ح�رروا ميتش�جان«، ث�م »ح�رروا 
فريجينيا«. وبهذه التغريدات، أعلن البيت األبيض 
رس�مياً دعمه للمحتجن املطالبن بإنهاء اإلغالق 
الذي فرضه حكام الواليات للسيطرة عىل انتشار 

كوفيد-19.
وصمد ح�كام الوالي�ات »الديمقراطي�ون« الذين 
استهدفهم ترامب يف هذه التغريدات. لكن الحكام 
»الجمهوري�ن« يف أريزون�ا وفلوريدا وتكس�اس 
ويف مناط�ق أخ�رى ألغ�وا ح�اال أوام�ر البقاء يف 
املن�زل وقيوداً كث�رية عىل األنش�طة االقتصادية. 
ورفضوا أيض�اً- متبعن خطى ترام�ب- مطالبة 
الناس بارتداء الكمامات، وأنكرت واليتا تكساس 
وأريزونا ع�ىل الحكومات املحلي�ة الحق يف فرض 

مثل هذه االشرتاطات. وتحاشوا تحذيرات خرباء 
الصح�ة الت�ي مفاده�ا أن إعادة الفت�ح املتهورة 
والس�ابقة ألوانها قد ت�ؤدي إىل موجة جديدة من 

اإلصابات.
وكان يجب أن نتعلم الحذر من أول تفش لكوفيد-

19 يف نيوي�ورك. وارتفاع معدالت اإلصابات كانت 
تب�دو كما لو أنها مثار قل�ق ثانوي يف بداية األمر، 
خاص�ة يف ظل ع�دم توافر اختب�ارات مالئمة، ثم 
اس�ترشت اإلصابات برعة مروعة. لكن لم يكن 
هناك استعداد لدى السياسين »الجمهورين« وال 
إدارة ترامب لتعلم هذا الدرس. وبحلول األس�بوع 
الثاني من يونيو، كانت حاالت كوفيد-19 ترتفع يف 
أريزونا وتصعد بوضوح يف تكساس. لكن حاكمي 
الواليتن رفضا دعوات وقف إعادة الفتح مرصين 
عىل أن األمور خاضعة للس�يطرة. ويف 16 يونيو، 
نرشت صحيفة وول س�رتيت جورنال، مقال رأي 
لنائ�ب الرئيس مايك بنس أعلن في�ه أنه ال يوجد 
ول�ن يوجد موجة ثانية من فريوس كورونا. ومع 
األخذ يف االعتبار س�جل إدارة ترام�ب، فهذا يعني 

اقرتاب ظهور موجة كورونا ثانية. وهذا حدث.
ع�ىل م�دار األس�ابيع الثالث�ة املاضي�ة، تفاقمت 

األم�ور برعة ش�ديدة. وتعرضت املستش�فيات 
يف أريزونا وتكس�اس ألزمة. لقد حدث هذا نتيجة 
إع�ادة الفتح الس�ابقة ألوانه�ا بطريقة مبارشة 
وبإرسال إشارة إىل األفراد بأن الخطر قد زال. لكن 
ما س�بب سوء تعامل أمريكا مع كوفيد-19؟ فقد 
أشارت بعض التعليقات إىل أن استجابتنا الفاشلة 
ع�ىل الجائحة تمتد جذورها يف الثقافة األمريكية. 
وتش�ري الحجة إىل أننا مرفون يف حبنا للحريات 
ويف ع�دم ثقتنا بالحكوم�ة وال نري�د أن نقبل أي 

مضايقات يف سبيل حماية اآلخرين.
وهناك بالتأكيد بعض الوجاهة يف هذا. فال اعتقد 
أن هناك أي دولة متقدمة أخرى- لكن هل مازلنا 
دول�ة متقدمة؟ -لديها عدد يق�ارن بما لدينا من 
األشخاص الذين كان رد فعلهم غاضباً حن ُطلب 
منهم ارتداء الكمامات يف متجر. وال يوجد بالتأكيد 
أي دولة متقدمة أخرى يلوح فيها املحتجون ضد 
إجراءات الصحة العامة باملسدس�ات ويقتحمون 
املجالس النيابية يف الواليات. والحزب الجمهوري 
أكث�ر تميزاً بدرج�ة ما ب�ن األحزاب السياس�ية 
الغربية الحاكمة يف عدائه للعلم بصفة عامة. لكن 
ما يثريني- حن ننظر إىل فشل أمريكا االستثنائي 

يف التص�دي للجائح�ة- هو تأث�ري الطبقات العليا 
فم�ا ح�دث. فاالحتجاج�ات املناهض�ة لإلغ�الق 
لم تك�ن أمراً تلقائي�اً من القاعدة، ب�ل تم تنظيم 
وتنس�يق كثري منه�ا من النش�طاء السياس�ين 
املحافظن الذين لبعضه�م عالقات وثيقة بحملة 
ترام�ب االنتخابية وتم تمويلها يف جانب منها من 

أصحاب املليارات من الجناح اليميني.
واإلرساع بإع�ادة الفتح يف واليات حزام الش�مس 
كان�ت اس�تجابة لدع�وة الح�كام الجمهوري�ن 
الذين اتبعوا خطى ترامب وليس اس�تجابة لطلب 
شعبي. وأحسب أن القوة الدافعة األساسية نحو 
إعادة الفتح هي رغبة اإلدارة يف تحقيق مكاس�ب 
كب�رية يف الوظائ�ف قب�ل انتخاب�ات نوفمرب كي 
تشيد بنجاحها االقتصادي. الواقع أن التعامل مع 
الجائحة لم يكن مما يالئم ترامب. والس�ؤال: ملاذا 
رفض ترام�ب ارتداء كمامات الوجه أو تش�جيع 
اآلخرين عىل ارتدائه؟ فتوس�يع نطاق اس�تخدام 
الكمام�ات يمثل طريق�ة لتقيي�د اإلصابات دون 

إغالق االقتصاد.
وهناك بالفع�ل دور لعبه اعتقاد ترامب أن ارتداء 
الكمامة ستجعل منظره سخيفاً. لكن الواقع أن 

الكمامات تذكر الناس بأننا لم نسيطر عىل فريوس 
كورون�ا بينم�ا يريد ترامب أن ين�ى الناس هذه 
الحقيقة الحرجة. واملثري للس�خرية هو أن رغبة 
ترامب يف مقايضة الوفيات بالوظائف واملكاس�ب 
السياس�ية أدت إىل نتيجة عكسية. فإعادة الفتح 
أدت إىل زيادات كبرية يف الوظائف يف مايو ويونيو، 
فق�د أعيد توظي�ف نحو ثلث العم�ال الذين أقيلوا 
نتيجة الجائح�ة. لكن مع�دالت التأييد لرتامب يف 
مجال الوظائف واحتماالت إعادة انتخابه واصلت 

االنحدار وكفى.
وحتى باملعايري االقتصادية الخالصة، من املرجح 
أن يفش�ل اإلرساع بإع�ادة الفت�ح. وأحدث أرقام 
رسمية للوظائف وهي لقطة رسيعة من األسبوع 
الثاني يف يونيو وهناك طائفة من املؤرشات قصرية 
األم�د توحي بأن النمو تباطأ أو تراجع يف االتجاه 
الس�لبي بع�د ذل�ك بقلي�ل، وخاص�ة يف الواليات 
الت�ي ترتفع فيها حاالت كوفي�د-19. لقد خرنا 
املعرك�ة مع كورونا ليس ألننا أمة غري قادرة عىل 
االستجابة، بل ألن ترامب ومن حوله قرروا أن من 
مصلحتهم السياسية أن يرتك الفريوس يسري عىل 

هواه.

األسس القانونيَّة لثورة 14 متوز 1958
           زهير كاظم عبود 

ضم�ن حقب�ة الحك�م الوطني 
امللك�ي يف الع�راق كان القانون 
األساس العراقي الصادر يف 21 
آذار 1925 يشكل القاعدة التي 
تق�وم عليه�ا القوان�ن، وبقي 
ه�ذا الدس�تور ناف�ذاً وس�ارياً 
طيلة الفرتة من تاريخ صدوره 
حتى قيام ثورة 14 تموز 1958 
، وتضمن�ت م�واده العديد من 
النص�وص الرصين�ة ، كم�ا أن 
املسهمن بكتابة تلك النصوص 
تم�ت مس�اعدتهم م�ن اإلدارة 
بالقايض  متمثل�ة  الربيطاني�ة 
السري كارتر، وبمشاركة فعالة 
من قبل مجموعة من املختصن 
العراقين أمثال ناجي السويدي 
الجادرجي وساس�ون  ورؤوف 

 ، غنيم�ة  ويوس�ف  حس�قيل 
وجاء الدستور امللكي وفقاً ملبدأ 
ان الع�راق وديعة الش�عب لدى 

امللك ث�م لورثت�ه م�ن بع�ده . 
بع�د قيام ثورة 14 تموز 1958 
وقي�ام الجمهوري�ة، كان ال بدَّ 
من وجود أساس وقاعدة تستند 
عليها القوان�ن الجديدة والتي 
السيايس  النظام  تتناس�ب مع 
الجدي�د، إذ إنَّ الدس�تور ينص 
عىل شكل الدولة ونظام الحكم 
وش�كل  الس�لطات  وتنظي�م 
العالقة ب�ن الس�لطات، ولهذا 
ف�ان الحاجة املاس�ة هي التي 
توج�ب وج�ود ه�ذه القواعد، 
أصبح األمر الزما لكتابة دستور 
مؤق�ت ، ينقل حال�ة الناس اىل 
الجدي�د،  الجمه�وري  النظ�ام 
ومنذ اللحظات األوىل للثورة تم 

تكلي�ف بع�ض القانونين من 
الوطنين برس�م مالمح إلعداد 
دس�تور عراق�ي مؤق�ت كانت 
الحاج�ة رضورية ولهذا س�ن 
ع�ىل عجالة، ع�ىل أم�ل أْن يتم 
تثبيت�ه ورس�م معال�م العراق 
املدن�ي وفق أس�س واضحة يف 
متن دس�تور دائم يرس�م آفاق 
املدن�ي  للمجتم�ع  املس�تقبل 

العراقي. 
تم تكليف السيدين محمد حديد 
وصدي�ق شنش�ل باإلضافة اىل 
املحامي حس�ن جميل لكتابة 
مسودة لهذا الدس�تور املؤقت، 
وبم�دة ال تتجاوز األس�بوعن 
مجل�س  اىل  املس�ودة  قدم�ت 
ال�وزراء، إذ تم إق�راره بتاريخ 
27 تموز 1958 دستورا مؤقتا 

للجمهورية العراقية.

وتضم�ن ه�ذا الدس�تور )30( 
م�ادة قانوني�ة، إال أنَّ األبع�اد 
القانوني�ة العميق�ة التي نص 
عليها ش�كلت الرؤي�ة الوطنية 
تل�ك  يف  والخالص�ة  الصافي�ة 
امل�ادة  أش�ارت  إذ  النص�وص، 
)3( من�ه ع�ىل رشاك�ة العرب 
والك�رد يف هذا الوطن مع إقرار 
القومي�ة  الدس�تور حقوقه�م 
ضمن الوح�دة العراقي�ة، وإن 
الس�لطات،  مص�در  الش�عب 
وان املواطن�ن سواس�ية أمام 
القانون يف الحقوق والواجبات 
العامة وال يجوز التمييز بينهم 
يف ذلك بسبب الجنس او األصل 

أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 
ووفقاً ملعان�ي امللكية الزراعية 
عمل�ت الث�ورة بش�كل فع�ال 
وملم�وس عىل تغي�ري القاعدة 

يف  واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة 
اىل تطويرها  الع�راق، وس�عت 
القب�ي  املجتم�ع  وتحوي�ل 
العش�ائري القابع تحت سلطة 
وعالق�ات  إقطاعي�ة  ش�به 
استغاللية مجحفة اىل مجتمع 
متمدن، وإلغاء الرتتيب الطبقي 
املتحكم يف السياسة اىل مجتمع 
الطبقات،  يقر بالتعددية ل�كل 
واعتم�اد التعددي�ة يف النظ�ام 
منه�ج  واعتم�اد  االقتص�ادي 
االلت�زام بسياس�ة  يف  الت�درج 
معينة تعتمد االعتدال والحياد، 
ويمن�ح كل منه�ا فرصت�ه يف 
الحكم واملمارسة، باإلضافة اىل 
مشاركة مطلقة يف عملية البناء 
باتجاه اللحاق بالعرص الحديث 
بما يليق بالعراق ويمنح أبناءه 

الفرصة الحقيقية امللموسة.

سلوك قيادات الثورة كان مياال 
بشكل متعفف اىل إنصاف جميع 
رشائ�ح املجتم�ع، وان الحال�ة 
االس�تثنائية )املؤقت�ة( كان�ت 
دليالً عىل احرتام تلك الس�يادة، 
وتوظيف كل امكانات الحكومة 
والدولة يف خدمة اإلنسان وبناء 
القواع�د الصناعي�ة والتجارية 
الت�ي يحتاجها البل�د لاللتحاق 
بركب التطور، وهناك مالحظة 
جدي�رة بااللتفات فقد ش�كلت 
ونظاف�ة  النزاه�ة  عالم�ة 
الضمري عالمات فارقة لجميع 
قي�ادات الثورة مهم�ا اختلفت 
مواقفه�م، ويق�ف ع�ىل رأس 
تلك القائمة قائد الثورة الزعيم 
عبد الكريم قاسم، وهي عالمة 
وان كانت ضمن العالمات التي 
تتمتع بها اغلب قيادات البالد، 

وألنَّ الوض�ع االجتماعي العام 
للمجتم�ع كان يتمس�ك به�ذا 
الس�لوك فصاروا مرضباً للمثل 

بعد ذهاب زمانهم. 
وإذ ترتك تلك الث�ورة مؤرشات 
مهم�ة يف الحياة العراقية، رغم 
كل م�ا رافقه�ا من الس�لبيات 
والعوائ�ق الت�ي وضع�ت أمام 
أو  املس�رية  إلعاق�ة  طريقه�ا 
إجباره�ا ع�ىل االنح�راف ع�ن 
السليم، فانها  الوطني  الطريق 
م�ن  أح�د  يختل�ف  أن  ودون 
الث�ورات الوطني�ة التي أزاحت 
كل ركائز االس�تعمار والهيمنة 
األجنبي�ة يف الع�راق، وح�ررت 
الع�راق م�ن هيمن�ة االح�الف 
العس�كرية واملالي�ة، وفتح�ت 
للعراق باباً جديداً نحو املستقبل 

الديمقراطي واألفق الواسع.

الطالب األجانب.. والقيود األمريكيةمنعطف تارخيي
           د. صادق كاظم 

أكثر من س�تة عقود م�رت عىل 14 
تموز من الع�ام 1958 التي حققت 
للعراق وشعبه العديد من اإلنجازات 
العظيم�ة، ويف الوق�ت ذاته واجهت 
التحدي�ات وجوبه�ت  العدي�د م�ن 
بتحالفات داخلية وخارجية معادية 
ارادت اجهاضه�ا ب�اي ثم�ن فكان 
املش�هد الدم�وي املؤل�م بع�د أربعة 
أع�وام لقائد الثورة مقتوالً بدٍم بارٍد 
ومرضجاً بدمه برصاص خصومه. 
كان النظام امللك�ي يف العراق واحداً 
م�ن االنظم�ة التقليدي�ة يف املنطقة 
الت�ي ظه�رت بع�د الح�رب العاملية 
الدول�ة  ممتل�كات  وتقس�يم  االوىل 
العثماني�ة بع�د مؤتم�ر الصل�ح يف 
باري�س واتفاقية س�ايكس -بيكو 
م�ع ف�ارق ان العراقين ل�م يقبلوا 
بان تظل بالدهم تحت حكم مبارش 
بريطاني فت�م ايجاد صيغة مقبولة 
إلنش�اء نظام ملكي دستوري مقيد 
مقاب�ل معاهدات ترشع�ن الوجود 
,صحي�ح  الع�راق  يف  الربيطان�ي 
الكث�ري  اظه�ر  امللك�ي  النظ�ام  ان 
م�ن التس�امح يف مج�ال الحري�ات 
السياس�ية والفردي�ة وكانت هناك 
صحاف�ة ح�رة وحركات سياس�ية 
وحكوم�ات  االرض  ع�ىل  ناش�طة 
يتم اس�قاطها بس�هولة عن طريق 
االحتجاج�ات او املراس�يم امللكية , 
لك�ن باملقابل كان هن�اك قمع ضد 
اليس�ارية وحوكم رئيس  الحركات 
الحزب الشيوعي باإلعدام يف سابقة 

تاريخية لم تسجل يف املنطقة ,حيث 
ل�م يس�بق ان اع�دم زعي�م لح�زب 
ملج�رد عقيدت�ه السياس�ية رغم ان 
اليس�ارين يف الع�راق ل�م يطلق�وا 
الرص�اص يوما عىل اي مس�ؤول يف 
الحكومة ,اضافة اىل هيمنة وتس�يد 
النظ�ام االقطاعي املجحف يف اقىص 
جنوب العراق ,حي�ث اكثر من 100 
الف م�زارع كان�وا يعيش�ون تحت 
ظروف ال انس�انية, حي�ث لم يقبل 
النظ�ام امللكي التفريط بعالقته مع 
االقط�اع مقابل ايجاد حل ملش�كلة 
انسانية ظلت تتفاقم حتى انفجرت 
بنزوح موج�ات برشية ضخمة من 
الفالح�ن نحو العاصمة مش�كلن 
احزم�ة فق�ر حوله�ا , ارص النظام 
امللكي عىل اهمالهم وعدم االلتفات 
ملعاناته�م .  النظام امللك�ي بقادته 
الس�عيد  البارزين وخصوصا نوري 
وعبد االله تماه�ى ايضا مع الغرب 
وخصوص�ا بريطاني�ا الت�ي كان�ت 
للنظ�ام  بالنس�بة  االولوي�ة  تمث�ل 
وكان النظ�ام مندفع�ا وبق�وة مع 
واالح�الف  واملش�اريع  السياس�ات 
الربيطانية يف املنطقة والدخول فيها، 
ف�كان حلف بغداد الذي قوض كثريا 
م�ن الرصيد الش�عبي والجماهريي 
للنظام داخل العراق واملنطقة. كما 
ان االنظمة امللكية الثالثة مس�ؤولة 
 1948 الع�ام  ح�رب  هزيم�ة  ع�ن 
وضي�اع ارض فلس�طن، ما ادى اىل 
ظه�ور تنظيمات عس�كرية رسية 
مض�ادة لها كان�ت بدايتها يف مرص 
يف 23 تم�وز 1952 والع�راق وثورة 

14 تم�وز 1958.عدم تطور النظام 
السيايس امللكي واحتفاظه بالوجوه 
القديمة نفس�ها الت�ي كانت تدمن 
السلطة وتمارس�ها رغم شيخوخة 
النظ�ام امللك�ي، اصاب�ه بالعط�ب 
وجعله عاجزا ع�ن مواكبة التغيري، 
اضاف�ة اىل وجود عب�د االله الذي لم 
يكن يملك رصيدا ش�عبيا يذكر لدى 
الش�عب وظل مرصا عىل االحتفاظ 
بدوره راعيا ووصيا عىل امللك فيصل 
الثاني وتدخله يف السياسة الداخلية 
بش�كل مؤثر من دون التخفيف من 
هذا التواجد واالهتمام بإيجاد حلقة 
من املستشارين الشباب والكفوئن 
املحيطن بامللك بدال منه حتى وصلت 
االحداث اىل نهايتها يف تموز وسقوط 
النظام باكمله. تبقى لثورة 14 تموز 
خصوصيتها التاريخية والسياسية، 
و انها انهت ارتباط العراق باالحالف 
باملنطق�ة  االس�تعمارية  واملح�اور 
وحررت ث�روات الع�راق وخصوصا 
النفطي�ة منها من هيمنة الرشكات 
االحتكارية واعادتها للعراق، اضافة 
اىل رفع املستوى املعايش واالقتصادي 
للمواطن�ن وتط�ور قط�اع التعليم 
بجمي�ع فئاته ومراحل�ه ودخول ما 
مجموع�ه اكث�ر م�ن 80 باملئة من 
اطفال وشباب العراق يف تلك الفرتة 
اىل قطاع التعليم والجامعات. كذلك 
عرف�ت الب�الد مش�اريع عمراني�ة 
بمختل�ف امل���ج�االت كان�ت له�ا 
بصمتها املميزة والباقية حتى االن، 
وستبقى 14 تموز منعطفاً تاريخياً 

بارزاً.

           تشينيو وانج

أعلنت الواليات املتحدة، يوم االثنن 
املايض، أنها ستطرد الطالب الدولين 
بتأش�ريات  الب�الد  يف  املوجودي�ن 
دخ�ول مؤقت�ة، إذا آث�رت كلياتهم 
تقديم املواد الدراس�ية عرب اإلنرتنت 
بالكام�ل يف الخريف – وذلك عىل ما 
الكلي�ات والجامعات  يبدو إلجب�ار 
عىل تقديم دروس ش�خصية. يذكر 
أن أكث�ر م�ن ملي�ون طال�ب دويل 
يدرس�ون يف الواليات املتحدة، وهم 
يمثلون 5.5% من مجموع الطالب، 
وال يهدد ه�ذا املبدأ التوجيهي فقط 
التعليمية لألفراد،  بإحباط الخطط 
ب�ل أيضاً يغ�ري التعليم الع�ايل، كما 

نعرفه بشكل حاد.
لطاملا اس�تضافت الواليات املتحدة 
طالب�ًا أجان�ب. ولكن حي�ث كانت 
لخدم�ة  ال�دويل  التب�ادل  تش�جع 
السياسية واالقتصادية،  مصالحها 
يعكس موقف إدارة ترامب تحوالً يف 

األجندة السياسية للبالد.
بحلول أوائل القرن العرشين، كانت 
الق�وى الصناعي�ة األمريكية تغذي 
نظام�اً قوياً للتعلي�م العايل اجتذب 
املزي�د من الط�الب األجان�ب. ومع 
ذل�ك، فقد قوب�ل الع�دد املتزايد من 
الط�الب األجانب بارتف�اع كراهية 
األجان�ب، بس�بب الع�دد اإلجم�ايل 
للمهاجري�ن الذي�ن يدخل�ون البالد 
يف هذه الس�نوات. وبعد أن أصدرت 
تقي�د  قوان�ن  املتح�دة  الوالي�ات 
الهج�رة، ت�م تصنيف فئ�ة الطالب 

االس�تثناء  م�ن  كن�وع  األجنب�ي، 
للسياسات التقييدية.

وعندم�ا تعرض الط�الب القادمون 
إىل الوالي�ات املتح�دة لالحتجاز مع 
املهاجري�ن يف جزي�رة »إليس«، قام 
معهد التعليم ال�دويل، وهو منظمة 
غري ربحية، بالضغط من أجل إنشاء 
فئ�ة تأش�رية ل�»غ�ري املهاجرين« 
واملعروف�ة باس�م F-1. ومن خالل 
إنش�اء هذه التأشرية للطالب الذين 
لن يتم قبولهم كمهاجرين، أشارت 
األجان�ب  أن  إىل  املتح�دة  الوالي�ات 
يمكنهم القدوم والعيش يف الواليات 
املتحدة – ولكن ليس كمس�توطنن 

دائمن.
وحتى مع تزايد املخاوف بشأن األمن 
القوم�ي والتخري�ب خ�الل العقود 
األوىل من الحرب الباردة، اس�تمرت 
الواليات املتحدة يف استقبال الطالب 
التي  التغي�ريات  األجان�ب. وفتحت 
أدخلت عىل قانون الهجرة األمريكي، 
ال�ذي تم تمري�ره يف عام�ي 1962 
و1965، الطري�ق لحص�ول ه�ؤالء 
الط�الب، الذين يتمتع�ون بمهارات 

مطلوبة، عىل الجنسية.
وبعد نهاية الحرب الباردة، سمحت 
الوالي�ات املتح�دة بدخ�ول الطالب 
الدولي�ن بأعداد أكرب م�ن أي وقت 
التعلي�م  قيم�ة  وارتفع�ت  م�ى. 
األمريك�ي بع�د أن أصبح�ت الق�وة 
العظمى الوحيدة. وتحول الخطاب 
املتعل�ق بقب�ول األجان�ب إىل إنتاج 
املس�تقبلين،  التنفيذين  الرؤس�اء 
إيديولوجي�ة  احتياج�ات  لتلبي�ة 

الس�وق الحرة الت�ي أرادت الواليات 
املتح�دة نرشه�ا يف جمي�ع أنح�اء 
العال�م. وتوس�ع الط�الب األجانب 
يف اقتص�اد املعرف�ة، حي�ث كان�ت 
»املواه�ب« نوعاً رئيس�ياً من أنواع 

رأس املال.
وأدى اكتش�اف وجود أح�د منفذي 
تفج�ري مركز التج�ارة العاملي عام 
1993 يف الواليات املتحدة بتأش�رية 
طالب منتهية الصالحية، إىل إخضاع 
الطالب األجان�ب ملزيد من الفحص 
األمني وجم�ع البيانات البيومرتية. 
وتم اختبار نظ�ام الفحص والتتبع 
عام 1996، ويعرف اآلن بنظام تبادل 
معلومات الط�الب والزائرين. وبعد 
أحداث 11 سبتمرب، تعرض الطالب 
م�ن ال�دول اإلس�المية لفحوصات 
أمني�ة أكرب. وبدأ ُينظر إىل الس�ماح 
بدخ�ول الط�الب األجانب ع�ىل أنه 

تهديد محتمل لألمن القومي.
وتالئ�م الئح�ة وكالة إنف�اذ قوانن 
الهجرة والجمارك بالواليات املتحدة 
الجدي�دة، ه�ذا التاريخ م�ن خالل 
إظه�ار كيف أن أولوي�ات الحكومة 
األمريكي�ة تح�دد من الذي يس�مح 
له بالدخ�ول والدراس�ة يف الواليات 
املتح�دة. والي�وم، بدالً م�ن الرتكيز 
ع�ىل أه�داف السياس�ة الخارجية، 
تس�تخدم اإلدارة س�لطتها لتحديد 
الطال�ب األجنبي الذي يت�م قبوله، 
مس�تعداً  ش�خصاً  باعتب�اره 
الدراسة  للمخاطرة بحياته، مقابل 
يف ح�رم جامع�ي أعي�د فتح�ه مع 

تقديم دروس شخصية.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،تشبه اليوم العصافري فأنت 
ال تح�ب القي�ود وترغ�ب يف التنقل م�ن مكان 
مل�كان. اس�تمر الي�وم يف زيارت�ك لع�دة أماكن 
فكلما ذهبت ملكان ستس�تفيد منه وس�يجعلك 

تقرتب من تحقيق ما تريد.

عزيزي ب�رج الثور،قد يس�ود بع�ض التوتر يف 
العم�ل مدة زمني�ة بس�يطة، لذا علي�ك الحذر 
وع�دم التدخ�ل يف ما ال يعنيك م�ن املوضوع. ال 
تتوقع ان يتس�جيب الرشيك ل�كل ما تطلبه، ال 
س�يما أن بعض هذه املطال�ب صعبة التحقيق 

وتحتاج إىل وقت طويل.

عزيزي ب�رج الجوزاء،أنت انطوائ�ي جدا اليوم 
وتفض�ل العزل�ة ولك�ن أحيانا س�تجد أنه من 
الصعب أن توفق ب�ن العزلة والعمل ألن أجواء 
العمل تحتم عليك املشاركة مع بعض األصدقاء 

يف إنجاز مهمة ما. 

عزيزي ب�رج الرسطان،اقض بعض الوقت مع 
ش�خص تحب�ه الي�وم، ولك�ن اح�رص عىل أن 
يك�ون كالمك واضح�ا وس�هال. ال تتحدث عن 
ألغاز ال يفهمها من أمامك. ال تتوقع أن يفهمك 

من أمامك إذا تحدثت بهذه الطريقة.

عزيزي برج األس�د،كن مس�تعًدا اليوم وحاول 
أن تتماس�ك فربم�ا تأتيك أخبار س�يئة تتعلق 
بظروف�ك املالية. وعىل الرغم م�ن تلك األخبار، 
اح�رص ع�ىل حل تل�ك املش�كالت فالي�وم هو 

األنسب للتعامل معها. 

عزيزي برج العذراء، كل األمور تسري اليوم عىل 
م�ا ي�رام. يوم صاف وه�ادئ إىل حد م�ا ولذلك 
يس�اعدك هذا الجو عىل أن تتمتع بمزاج هادئ 
ومعتدل طوال اليوم. ال توجد أمور معقدة كما 
تراها من وجهة نظرك. كل يشء سهل وبسيط

عزي�زي ب�رج امليزان،خذ ح�ذرك الي�وم فربما 
تزعجك بعض املش�اكل املادية، فال يوجد سبب 
واقع�ي له�ذه املش�اكل. ننصح�ك الي�وم بأن 
تتخطى ه�ذا العائق وأن تتخذ بعض الخطوات 
الفّعالة لتتجنب هذه األزمة، ولكن يف ظل هذه 

الظروف ال تضيع وقتك يف القلق وفكر جيًدا.

عزيزي برج العقرب،تتلقى اليوم بعض األخبار 
أو املعلوم�ات الجدي�دة الت�ي تدفع�ك وتحفزك 
ع�ىل معرف�ة املزي�د ع�ن موض�وع م�ا. تهتم 
اليوم باس�تخدام مهاراتك وخرباتك الجديدة يف 

مرشوع مع أحد رشكائك. 

عزي�زي ب�رج القوس،الع�رض ال�ذي تنتظره 
من�ذ فرتة طويلة جدا س�يكون متاحا لك اليوم 
يف ف�رتة الصب�اح.إذا لم يكن ه�ذا العرض كما 
توقع�ت، ربما تنهار وتتدهور حالتك النفس�ية 

بشكل خطري. 

عزيزي برج الجدي، قد تش�عر باالرتباك بسبب 
التفك�ري يف بعض األمور الديني�ة! عندما تزداد 
فروع األش�جار، نقوم بالتخلص من األغصان 
امليت�ة، وه�ذا ما ننصحك ب�ه اليوم. ح�اول أن 
تتخل�ص م�ن ه�ذه األف�كار حت�ى تس�تمتع 

بحياتك.

عزي�زي ب�رج الدلو،ترصف�ك يف املواق�ف التي 
حدث�ت البارح�ة يجعلك تدرك التح�ول الغريب 
يف ش�خصيتك. توقع أن يفاجئك أحد الزمالء يف 
العمل أو أحد أفراد أرستك سواء داخل املنزل أو 

خارجه. 

عزيزي برج الحوت،تصلك اليوم أكثر من رسالة 
عىل هاتفك الش�خيص وتحمل كل رسالة خربًا 
س�اراً يدهش�ك. توقع تغيريا جذري�ا يف حياتك 
الفرتة املقبلة. األمور ستنقلب رأساً عىل عقب، 
ولذلك عليك أن تكون مس�تعدا لهذا التغيري ألنه 

سيكون تغيريا دائما وليس مؤقتا.

العذراء

احلوت

طرق للتغلب عىل القلق أثناء الليل
يعان�ي الكثري من األش�خاص من الذعر 
واألف�كار الس�يئة، التي تؤدي للش�عور 
بالقل�ق أثن�اء اللي�ل، وخاص�ة اآلن مع 

انتشار فريوس كورونا.
أسباب القلق ليال

القضية الرئيس�ية ه�ي النوم، حيث 
يمك�ن أن ت�ؤدي قلة الن�وم إىل القلق 
بينما يمكن أن ي�ؤدي القلق أيًضا إىل 

ضعف جودة النوم »األرق«.
هناك بع�ض الح�االت الطبي�ة التي 
القل�ق  عالم�ات  تس�بب  أن  يمك�ن 
مث�ل أم�راض القل�ب وفرط نش�اط 

الغدة الدرقي�ة والس�كري واأللم املزمن 
ومتالزمة القولون العصبي وغريها.

ووفقا ملوقع »بينك فيال«، فإنه من املهم 

جدا عالج القلق اللييل ومعالجة مشاكل 
نومك للحصول عىل حياة صحية.

يوم ميلء بالنشاط
إذا كن�ت متعًب�ا عقلًيا )بع�د العمل( 
وبدنًي�ا )من خالل القيام باألنش�طة 
والتماري�ن( فل�ن يكون لدي�ك خيار 
اإلره�اق،  بع�د  لي�اًل.  الن�وم  س�وى 

ستحصل عىل نوم مريح أخريًا.
اتبع جدول النوم

إذا واصلت تغيري وقت نومك، ستكون 
مس�تيقًظا وس�تظل األف�كار باقية. 
ل�ذا، تن�اول الطعام يف الوق�ت املحدد 

والقيام باألعمال الليلية يف الوقت املحدد. 
لذلك، يمكنك النوم وفًقا للجدول الزمني 

والحفاظ عىل تنظيم إيقاعك اليومي.
األكل الصحي

اع�رتف الكث�ريون أنهم يف ف�رتة الحظر 
ه�ذه، يتناولون طعاًم�ا أكثر من املعتاد 

وأن معظم األطعمة غري صحية.
تجنب األطعمة الغنية بالدهون يف املساء 
وتناول عشاءا خفيفا غنيا بالخرضوات 
وغريه�ا م�ن األطعم�ة س�هلة الهضم. 
تجن�ب أيًض�ا املنش�طات مث�ل الكحول 

والسجائر والكافين أثناء املساء.

سناب تكشف عن حتديثات يف التطبيق
جدي�د  م�ن  ش�ات  س�ناب  ع�ادت 
 Partner Summit مؤتمره�ا  يف 
املنعقد افرتاضياًَ لتكش�ف عن دفعة 
جديدة من التحس�ينات عىل تصميم 
التطبي�ق والدفع بالعديد من امليزات 
والفالت�ر املبني�ة م�ع أدوات الذكاء 

االصطناعي.
أول تل�ك التحديث�ات الت�ي حمله�ا 
مؤتمر س�ناب هو تحديث التصميم 
وإضافة بعد وظيفي يس�هل تجربة 
جزئ�ن  نط�اق  ع�ىل  املس�تحدمن 
تنظيي�م  بإع�ادة  األول  مهم�ن 
 Snap س�ناب  خارط�ة  تموض�ع 
Map ع�ىل الجان�ب األيرس لصندوق 
الدردش�ة؛ واألخر ف�كان من نصيب 
قس�م االستكشاف Discover والذي 
سيسلط الضوء عىل محتوى سناب 

األصيل.
فيم�ا أوضح�ت الرشك�ة أن عملية 
القس�من  ب�ن  التلقيدي�ة  التنق�ل 
س�تبقى متاحة للمتس�خدمن مع 
سيس�هل  جدي�د  رشي�ط  إضاف�ة 
داخل�ه؛  االستكش�اف  تجربته�م 
ه�ذا بالتزام�ن م�ع عم�ل الخارطة 
عىل تقدي�م بيانات ح�ول األصدقاء 

واألماكن ومشاهدة سناباتهم.
وم�ع املي�زة الجديدة ” يح�دث اآلن 
م�ن  املس�تخدمون  س�يتمكن   ”
تخصيص مش�اهدة سنابات معينة 
س�واء يف املنطق�ة الت�ي يقطنوه�ا 
وتتبع أخباره�ا أول بأول أو متابعة 
أخبار معينة أو حتى نرشات الطقس 
مع اس�تغالل لش�خصية املستخدم 

الكروتونية Bitmoji فيها.

خطوات لتصحيح األنف بالتقنيات التجميلية
 ُيعترب تصحيح شكل األنف أكثر العمليات 
التجميلي�ة ش�يوعاً بن النس�اء والرجال 
ع�ىل الس�واء نظ�راً لس�هولة تطبيقه�ا 
ورسعة ظهور نتائجه�ا القابلة للتعديل. 
ولكن�ه يبقى إج�راًء جراحي�اً يرتافق مع 
بع�ض املخاط�ر. وه�ذا ما يف�رّس ظهور 
تقنّيات تجميلّي�ة غري جراحّية تعمل عىل 
تصحيح العديد من عي�وب األنف. تعرّفوا 

عليها فيما ييل.
- ما هو تصحيح األنف غري الجراحي؟

ه�و مجموعة م�ن اإلج�راءات التجميلية 
التي تعيد قولبة شكل األنف دون الحاجة 
تعتم�د  وه�ي  جراحي�ة.  تقنّي�ات  ألي 
عىل حق�ن مواد تعبئ�ة أبرزه�ا الحمض 

الهيالورين�ي والبوتوك�س. أه�داف هذه 
اإلجراءات وتقنّياتها متنوّعة:
• تشكيل األنف بمواد تعبئة.

• تصحي�ح تجاعيد األنف بواس�طة حقن 
البوتوكس.

• رفع مقدمة األنف بحقن البوتوكس و/
أوالحمض الهيالوريني.

أكثر طلبات التصحيح تداوالً هي: تصحيح 
حدب�ة األن�ف، تصحي�ح الت�واء األن�ف، 

وتصحيح الهبوط يف مقدمة األنف.
- كي�ف يت�م تنفي�ذ تصحي�ح األنف غري 

الجراحي؟
مراحل هذا اإلجراء شبيهة بجلسات الحقن 

بالحمض الهيالوريني والبوتوكس:
• تبدأ الجلس�ة بتطبيق كري�م مخّدر قبل 
حوايل الس�اعة من ب�دء اإلجراء. ويف حالة 
اس�تعمال الحم�ض الهيالورين�ي يمكن 
االس�تغناء ع�ن الكريم املخدر ك�ون هذا 

الحمض يحتوي عىل مكّون مخّدر.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2 ملعقة صغرية زيت زيتون

5 ثمرة بطاطا كبرية ، مقطعة ويدجز
2/1 كوب زبدة مذابة

1 كوب بقسماط مطحون
أعشاب مجففة ، مطحونة

خطوات التحضري:
سخني الفرن عىل درجة حرارة 175 درجة مئوية.

قومي بدهن صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن بزيت الزيتون.
قومي بدهن البطاطا بالزبدة ثم ضعيها يف البقسماط حتى تغطى بالكامل ثم 

ضعيها يف الصينية.
ضع�ي الصينية يف الفرن مل�دة 20 دقيقة ثم اقلبيها عىل الوجه اآلخر و اتركيها 

ملدة من 10-15 دقيقة.
زينيها باألعشاب ثم تقدم ساخنة مع املايونيز.

بطاطا ويدجز باألعشاب

؟؟هل تعلم
هل تعلم، أن�ه بإمكان اإلنس�ان أن يظل 
ف�رتة من 3 إىل 7 دقائق فقط متوقًفا عن 
النف�س، ف�إذا زادت املدة ع�ىل ذلك يجب 
أن يت�م فحص مجرى النف�س وإزالة أي 
عائق به، فإذ ظل التنفس متوقًفا مع كل 
ه�ذا؛ حينها ينبغي أن يت�م إجراء عملية 

تنفس اصطناعي.
هل تعلم أن تراكم الرصاص يف الدم يؤدي 
إىل الرتاج�ع يف ق�درات الدم�اغ والذاك�رة 
مستقباًل، وذلك يحدث بسبب وضع أحمر 

الشفاه بصفة مستمرة وملدة طويلة.
هل تعل�م، أن أع�راض الته�اب املفاصل 
الروماتزمي، والتي منه�ا تورم املفاصل 
يف الصباح وتيبس�ها، والش�عور بالتعب 
واألل�م، يمك�ن لحب�وب زيت الس�مك أن 

تساعد عىل تخليصك منها.
ه�ل تعل�م، أن الدرجة الطبيعي�ة لحرارة 
جسم اإلنسان هي 37 درجة مئوية، وأن 
العدد الطبيعي لنبضات القلب 72 نبضة 
يف الدقيقة تقريًبا، وعدد مرات التنفس يف 
الدقيقة ترتواح من 15 إىل 18 مرة تقريًبا، 
وتزي�د عندم�ا يصاب اإلنس�ان بالحمى، 

فتصل إىل 30 مرة يف الدقيقة.
ه�ل تعلم، أن املص�ادر الطبيعي�ة لتلوث 
الطع�ام، والتي تجلب أمراًض�ا مختلفة، 
ه�ي: األواني املتس�خة، والغبار التي عىل 
األيدي الغري نظيفة، لذلك ينبغي أال تكون 
األوان�ي غري قابل�ة للص�دأ وال توجد بها 

فتحات أو رشوخ.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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القوة اجلوية ينتهي من ملف 
التجديد إلبراهيم

             المستقبل العراقي/ متابعة

جددت إدارة نادي الق�وة الجوية تعاقدها 
م�ع أحم�د إبراهيم الع�ب الفري�ق وقائد 
املنتخ�ب، ملوس�م إض�ايف بعد أن ش�هدت 

املفاوضات مماطلة انتهت بتجديد العقد.
وقال مص�در بالقوة الجوية يف ترصيحات 
خاص�ة لك�ووورة، إن�ه ت�م تجدي�د عقد 
إبراهي�م بعد أن أخ�ذت املفاوض�ات وقتا 
طوي�ا نتيج�ة للخ�اف ع�ى قيم�ة عقد 

املوسم امللغي.
وأش�ار إىل أن األمور امت�دت لفرتة طويلة 
للموس�م  العق�د  قيم�ة  ع�ى  للتف�اوض 
املقبل، لكن يف النهاي�ة اتفق الطرفان عى 

التفاصي�ل املالية.وأوضح املص�در، أن أحمد إبراهيم العب 
مؤثر وكبري ملا يملكه من خربة كبرية نتيجة احرتافه لفرتة 
طويل�ة ولتمثيله املنتخب�ات الوطنية لس�نوات عديدة وال 

يمكن التفريط بخدماته.

وأك�د أن اإلدارة توصلت أيضا التفاق نهائي مع الاعب 
الدويل أيمن حس�ن لتجدي�د عقده م�ع الفريق لينهي 

فريق القوة الجوية تجديد عقود العبيه.
يش�ار إىل أن القوة الجوية جدد بوقت سابق عقد الاعبن 

إبراهيم بايش وعيل حصني للموسم املقبل.

الرجوب: تلقينا دعوتني ملواجهة العراق وإيران
             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد جربيل الرجوب، رئيس االتحاد الفلسطيني 
لك�رة الق�دم، الي�وم األربع�اء، تلق�ي املنتخب 
الوطن�ي دعوت�ن رس�ميتن ملاق�اة الع�راق 
وإيران، يف إطار االستعداد الستئناف التصفيات 
اآلس�يوية املزدوجة، خال أكتوبر/ترشين أول 

املقبل.
وقال الرج�وب، يف ترصيحات لصحيفة 
»األيام« الفلسطينية: »من حيث 
املب�دأ وافقنا عى 
الع�راق،  لق�اء 
يعلم  كما  لكن 
لجمي�����ع  ا
مرهون  األم�ر 
الصحية،  باألوضاع 
وإن شاء الله تكون الظروف 
مواتية، ويتمكن الفدائي 
الجيد«. التحض�ري  من 
املنتخ�ب  وتنتظ�ر 
مباراة  الفلس�طيني 

بالغ�ة األهمي�ة أمام س�نغافورة، عى اس�تاد 
فيصل الحسيني، يف التصفيات اآلسيوية.ويحتل 
املنتخب الفلسطيني املركز األخري يف مجموعته، 
برصي�د 4 نقاط، والفوز سيحس�ن موقعه من 
أج�ل مواصلة الرصاع عى التأه�ل لبطولة أمم 

آس�يا 2023.وكانت الهيئ�ة التطبيعية لاتحاد 
العراق�ي لكرة القدم، قد أعلنت يف وقت س�ابق 
موافقة االتحاد الفلسطيني، عى إقامة مباراة 
ودي�ة تجم�ع املنتخبن، خال س�بتمرب/أيلول 

املقبل يف أربيل.

حمرز ودي بروين عىل مقاعد 
البدالء أمام بورنموث

تراجع أسهم تشايف 
يف برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن بيب جوارديوال مدرب مانشس�رت س�يتي، تش�كيل 
فريق�ه ال�ذي يس�تعد الس�تقبال بورنموث مس�اء اليوم 
األربعاء عى ملعب االتحاد، ضمن مباريات الجولة 36 من 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ويحتل مانشس�رت س�يتي املركز الثاني يف ج�دول الرتتيب 
برصي�د 72 نقطة، بينم�ا يتواجد بورنم�وث يف املركز 18 

برصيد 31 نقطة.
ويدخل مانشس�رت س�يتي املباراة منتش�ًيا برف�ع إيقاف 
يويفا، واس�تعادة حقه يف املشاركة يف دوري أبطال أوروبا 
املوس�م املقبل، بينما يس�تهدف بورنموث حص�د النقاط 

الثاث لتعزيز حظوظه يف تفادي الهبوط.
وفيما ييل تشكيل مانشسرت سيتي ملباراة اليوم:

مين�دي-  أوتامين�دي-  س�تونز-  ووك�ر-  إديرس�ون- 
فرينانديني�و- جوندوجان- س�يلفا- فودي�ن- بريناردو- 

جيسوس.
تشكيل بورنموث:

رامس�دال- ريكو- كييل- كوك- ستاييس- بيلينج- لريما- 
جوسلينج- كينج- ستانيساس- سوالنكي.

زيدان: بنزيام يستحق الكرة الذهبية.. ولن تفسدوا عالقتي مع بيل

دورمتوند يضع ملساته األخرية عىل الصفقة املنتظرة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أب�رز زي�ن الدين زي�دان، املدي�ر الفني 
لريال مدري�د، جاهزية فريقه ملواجهة 
فياريال، غًدا الخميس، يف إطار الجولة 

ال�37 من الليجا.
وقال زي�دان، خال املؤتم�ر الصحفي 
التقديمي للمب�اراة: »مواجهة فياريال 
هي أصعب اختب�ار، فهو فريق عظيم، 

واألكثر تعقيًدا بالتأكيد«.
وأضاف: »عودة هازارد؟ س�رتون، إنه 
يف حالة أفضل، ولم يش�عر بأي انزعاج 

مرة أخرى«.
وعن االحتفاالت بلق�ب الليجا، أوضح: 
»غ�ًدا لدين�ا مباراة، وهن�اك الكثري من 

الضجيج حول الفريق، لكن املباراة هي 
األهم، واليشء الوحيد الذي نفكر فيه.. 
ونفكر يف جماهرينا أيضا، وأعتقد أنهم 

فخورون بنا«.
وتابع: »ال أش�م رائحة البطل، واليشء 
الجمي�ل ه�و الطاق�ة الت�ي نقدمها يف 
كل مب�اراة، ال أحد يعرف ما س�يحدث، 
وسنموت من أجل الفوز غًدا كما نفعل 

دائًما، وكما سيفعل فياريال«.
وواصل زيدان: »الخس�ارة )7-3( ضد 
أتلتيكو مدريد يف التحضريات؟ بالتأكيد 
تلك الهزيمة أدت إىل التحس�ن يوما بعد 
ي�وم.. بعده�ا كنت مس�تاًء ج�ًدا مثل 

جميع الاعبن«.
مودريتش وبنزيما

وحول املقارنة بينه ومودريتش صاحب 
ال��34 عاما، أج�اب: »هناك الكثري من 

أوجه الشبه، لكنني يف عمره
ق�ررت االعتزال، ما يهم هو ما يش�عر 
ب�ه، وما يري�د القي�ام به.. فه�و يريد 
مواصل�ة اللع�ب، وهو يف حال�ة جيدة 
للغاي�ة، ونس�تمتع ب�ه مثل س�ريجيو 

راموس«.
وأردف: »لقد ش�اهدت مباراة غرناطة 
م�رة أخرى، وأعتقد أن الش�وط الثاني 
كان أس�وأ، لك�ن الفري�ق وق�ف حتى 
النهاي�ة، ض�د خص�م ل�م يتخ�ل ع�ن 

املحاوالت«.
الفرن�يس: »نقطة  امل�درب  واس�تكمل 
الن�ادي  ه�ذا  تاري�خ  إن�ه  التح�ول؟ 

وطموح�ه، وعقب عودة النش�اط أراد 
الاعبون القيام بأشياء رائعة«.

وأضاف: »بي�ل؟ نحن مهتمون بمباراة 
الغد وبيل أيًضا، تحاولون وضع األشياء 
بيننا لكن لن تنجحوا، فدائما تس�ألون 
ع�ن نف�س األم�ر، لك�ن هن�ا جمي�ع 
الاعبن متشابهون، بيل وخاميس وأنا 

والجميع«.
واسرتس�ل: »ال أش�عر بس�وء املعاملة 
هنا، ومتحمس لوجودي يف هذا النادي، 
ولن يغري األمر ما يقولونه يف الخارج«.

واختت�م: »بنزيم�ا والك�رة الذهبي�ة؟ 
بالنس�بة يل العب�و الريال ه�م األفضل 
ويستحقونها، وأداء بنزيما جيد للغاية، 

ليس هذا املوسم فقط«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

وض�ع ن�ادي بوروس�يا دورتموند ملس�اته األخ�رية عى 
صفقته املنتظرة خال فرتة االنتقاالت الصيفية الجارية. 
وذكرت صحيفة »س�بورت بيلد« أن دورتموند أتم اتفاقه 

بش�أن ضم جودي بيلينجه�ام، العب وس�ط برمنجهام 
س�يتي اإلنجليزي، مقابل 25 مليون ي�ورو. وأفادت بأنه 
م�ن املتوقع وصول صاحب ال�17 عاًما إىل دورتموند هذا 
األس�بوع، للخضوع للفحوص�ات الطبية، قب�ل التوقيع 
ع�ى عقد ملدة 5 س�نوات. كما أش�ارت إىل اتخ�اذ الاعب 

اإلنجليزي الشباب قراره باالنتقال إىل أسود الفيستيفال، 
بعدما قام بجولة يف عدة أندية رفقة والده، أبرزها بايرن 
ميونخ، مانشس�رت يونايتد وتشيليس. وفضل بيلينجهام 
ارت�داء قميص دورتموند، بعدما آمن بقدرته عى التطور 

داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك.

سولسكاير يشكك يف مشاركة نجمه أمام باالس
              المستقبل العراقي/ متابعة

ش�كك أويل جون�ار سولس�كاير، م�درب مانشس�رت 
يونايت�د، يف س�فر العب�ه ملواجهة كريس�تال باالس، 

ضمن الجولة ال�36 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ويتعل�ق األم�ر بمهاجم الش�ياطن الحمر الش�اب، 
ماس�ون جرينوود، الذي تع�رض إلصابة يف الكاحل، 

خال مباراة ساوثهامبتون )2-2( االثنن املايض، يف 
الربيمريليج، عق�ب تدخل من العب املنافس، أوريول 

روميو.
ويرى سولس�كاير أن هذه اللقطة، كانت تستوجب 

إشهار البطاقة الحمراء.
وخ�رج جرينوود م�ن املب�اراة يف الدقيق�ة 84، وبدأ 

يشعر بأثر ذلك التدخل.

وق�ال سولس�كاير، يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيفة 
»دييل ميل« الربيطانية: »قلت عقب املباراة إن كاحيل 
أصبح ضعيفا، بعد سنوات من لعب كرة القدم.. لكن 
ماس�ون تحامل عى نفسه، وكان يتوجب أن يتدخل 

الحكم يف تلك اللقطة«.
واس�تطرد: »مع الس�خونة، تحامل ماس�ون يف ظل 
وج�ود األدرينال�ن، وبعد اللق�اء أحس ب�رد الفعل.. 

ماس�ون ولوك )شاو( يعانيان من إصابة يف الكاحل، 
وسأمنحهما أكرب وقت ممكن للتعايف«.

وتاب�ع: »براندون )ويليامز( م�ن املفرتض أن يكون 
يف حال�ة جي�دة، نع�م يعاني م�ن جرح أع�ى العن، 
لكنه ي�رى بصورة جي�دة.. لم نتدرب ه�ذا الصباح، 
لكن سنس�تعيد اثن�ن وربما جميعه�م يف التدريبات 

املقبلة«.

ديوكوفيتش يشرتط للمشاركة يف أمريكا املفتوحة
              المستقبل العراقي/ متابعة

نوف�اك  الرصب�ي  التن�س،  نج�م  وض�ع 
ديوكوفيت�ش، املصن�ف األول عاملي�ا، رشًط�ا 
املفتوح�ة  أمري�كا  بطولت�ي  يف  للمش�اركة 

وسينسيناتي.
ومن املقرر إقامة بطولة أمريكا، خال الفرتة 

من 31 أغسطس/آب إىل 13 سبتمرب/أيلول.

ووفقا لصحيفة »ماركا« اإلس�بانية، اشرتط 
ديوكوفيت�ش تراجع املنظم�ن يف أوروبا، عن 
إجبار الاعبن عى دخول الحجر الصحي ملدة 

14 يوما، بعد عودتهم من أمريكا.
وقال ديوكوفيتش: »حاليا أتدرب عى املاعب 
الصلب�ة، وأتمن�ى أن تك�ون األم�ور مثالية.. 
س�يكون من الجميل املنافسة عى بطولة من 

الجراند سام«.

وأضاف: »لكن املنظمن يف أوروبا يلزمون 
القادم�ن من أمري�كا بالحج�ر، ملدة 14 
يوم�ا.. وه�ذا يعن�ي أن�ي لن أس�تطيع 

االس�تعداد ل�روالن ج�اروس، يف ح�ال 
شاركت ببطولة أمريكا«.

وأتم: »مع هذه اإلجراءات، لن أتمكن 
من املش�اركة يف بطولتي مدريد وروما 

للماسرتز.. وهذا أمر صعب«.

زياش: حتدي تشيليس كان جنونيًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق املغربي حكيم زي�اش، املنضم 
حديًثا إىل فريق تشيليس، عى صفقة 

انتقاله إىل البلوز يف املوسم الجديد.
وقال زي�اش، يف ترصيح�ات أبرزها 
املوق�ع الرس�مي لتش�يليس: »م�اذا 
يعني لك التواجد هنا يف )ستامفورد 
بري�دج(؟ عندما كن�ت صغريا، كنت 
أش�اهد الاعب�ن هن�ا. البل�وز كان 

نادًيا كبريًا يف كل األوقات«.
وأكد: »أنا س�عيد ج�ًدا بالتواجد هنا 

وهذا يعني يل الكثري«.
وأضاف: »عندما كنت ألعب يف فريق 
الش�باب بهريينفن، كان يلعب هنا 

دروجبا والمبارد وتريي، وكل تلك األسماء 
الكبرية. إننا دائًما مع تش�يليس وإذا كان 

بإمكانك اللعب هنا فهذا يعني الكثري«.
وتاب�ع: »كرة الق�دم تلعب فقط برأس�ك 
وذكائك ومن خال صنع املساحات، وهي 

تعتمد دائًما عى التفاصيل الصغرية«.

وواصل: »اللعب مع أياكس ضد تش�يليس 
يف لقاء 4-4 بدوري األبطال؟ كانت مباراة 
مجنونة. إذا كنت م�ن الجماهري املحايدة 

فسرتى أنها مواجهة رائعة«.
وأتم: »لكن بالنس�بة لنا كان هذا الشعور 
أق�ل ألننا كنا متفوقن 4-1، لكنها مباراة 
مجنون�ة. أعتقد أن الجماهري يحبون كرة 

القدم، بسبب هذه اللحظات«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، عن تغ�ري وضع 
تشايف هرينانديز، املدير الفني الحايل للسد القطري، 

داخل برشلونة.
وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، قد 
أكد يف وقٍت سابق، أن كيكي سيتن، سيقود الفريق 
يف دوري أبطال أوروبا، وسيس�تمر مع البارس�ا يف 

املوسم الجديد أيًضا.
ورغ�م ذل�ك تتح�دث الكثري م�ن التقاري�ر عن أن 
مستقبل سيتن يبدو غامضا مع برشلونة ومرتبط 
بما س�يحققه يف دوري األبطال، وهو ما أعاد اسم 

تشايف مجددا للرتدد داخل قلعة كامب نو.
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
فإن تش�ايف كان علي�ه إجماع كب�ري، عندما حاول 

برشلونة التعاقد معه قبل سيتن.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن ما حدث يف ش�هر يناير/ 
كان�ون الثان�ي، خ�ال محادثات الدوح�ة، بعد أن 
رشح خطت�ه ومرشوع�ه التدريب�ي، ورفضه تويل 
قي�ادة برش�لونة يف منتصف املوس�م، غ�ري موقف 
البع�ض م�ن تش�ايف، وأصب�ح هناك م�ن يعارض 

قيادته للفريق.

سواريز: صفقة نيامر ليست مستحيلة
              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث لوي�س س�واريز، مهاجم برش�لونة، عن بعض 
الصفقات المرتبطة بفريق برش�لونة خال الميركاتو 
الصيفي.وق�ال س�واريز، خ�ال تصريح�ات أبرزته�ا 
صحيف�ة “موندو ديبورتيفو” اإلس�بانية “هل يزعجك 

الحدي�ث عن قدوم الوتارو؟ ال، على العكس. إنه 
العب يؤدي بمس�توى رائع ف�ي إيطاليا، وهو 
أمر لي�س س�هًا”.وأضاف “إذا ج�اء الوتارو، 
فإنه بحاجة ألحد كي يس�اعده. إنه العب شاب 

يحت�اج أيًضا إلى خب�رة اآلخري�ن، ألن االنتقال 
واللعب مع برشلونة ليس سهًا”.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مقصية نيامر األفضل يف موسم باريس
المستقبل العراقي/ متابعة            

ن�ال نيم�ار جوني�ور، نج�م 
باريس سان جريمان تكريما 
جديدا يف مسريته مع الفريق 

الت�ي  ب�دأت منذ صي�ف 2017 بعد الفرن�يس 
قادم�ا من  برشلونة.انضمام�ه 

اخت�ارت جماه�ري ب�ي إس ج�ي اله�دف الذي س�جله نيمار 
بركلة مقصية يف مرمى سرتاس�بورج يف 14 س�بتمرب/ أيلول 
املايض كأفضل هدف س�جله الفريق خال منافسات املوسم 

الجاري.
وتف�وق نيمار يف االس�تفتاء الذي أجراه املوقع الرس�مي لبي 
إس ج�ي عى أه�داف آنخيل دي ماريا يف مرم�ى نيس ورين، 
وكيليان مبابي يف مرمى ليون ونانت، وبابلو سارابيا يف شباك 
مونبيلييه، وإيريك ماكس�يم تش�وبو موتينج يف مرمى تولوز 

وكذلك ثنائية نيمار يف مرمى مونبلييه وليل.
يذكر أن الفريق البارييس س�جل 131 هدفا يف املوس�م الحايل 
بواقع 75 هدفا يف ال�دوري الفرنيس و20 هدفا بدوري أبطال 
أوروبا و21 هدفا يف كأس فرنس�ا و13 هدفا يف كأس الرابطة 

وهدفن يف كأس السوبر الفرنيس.
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متوز.. جدل ومتغريات جدول الكميات لبناء دولة

مازن صاحب محمد عبد الجبار الشبوط

لي�س عندي حلوال س�حرية للتخلف والفس�اد والبطال�ة والفقر 
وت�ردي الخدمات وعيوب التأس�يس واالنحراف عن الديمقراطية 
وجائحة كورونا، وامليل االخري اىل تصنيع عبادة الشخصية، لكني 
ازع�م ان كل ذل�ك هو تعبريات خارجية للخل�ل الحاد الذي يعاني 

منه املركب الحضاري للمجتمع العراقي. 
وم�ن نماذج الخلل يف املركب الحضاري الجهل يف علم بناء الدولة، 
او الهندس�ة السياس�ية. لذا فان مقايل هذا موجه اىل الرئاس�ات 
الثالث، واالحزاب السياسية، واملهتمني من املواطنني، آمال منهم، 

عىل ضعف هذا االمل، ان يأخذوا بما يشري اليه املقال.
ان بناء الدولة مثل تش�ييد بناية كبرية جدا كناطحات الس�حاب، 
تحتاج اىل »جدول كميات« موضوع بناء عىل دراس�ة مستفيضة 
تتناول جميع جهات البناء ومتعلقاته، ويتضمن حساب الكلف، 
والزم�ن املطلوب لالنجاز، والقوة البرشي�ة التي تحتاجها عملية 

البناء، فضال عن االدارة الحكيمة لعملية البناء كلها. 
يضع جدول الكميات »عقل س�راتيجي« او »مهندس سيايس«. 
العقل السراتيجي ليس فردا واحدا، انما مجموعة عقول مفكرة 

عاملة يف مختلف االختصاصات ذات العالقة ببناء الدولة. 
تتوىل الحكومة الجانب التنفيذي يف خطة بناء الدولة، وتتشكل عىل 
اساس متطلبات جدول البنا، وليس عىل اساس بدعة االستحقاق 
االنتخابي، املحاصص�ة الطائفية او العرقي�ة او الحزبية، وليس 
عىل اس�اس الفوىض الش�عبوية، او اليس�ار الطف�ويل او اليمني 

الجاهل. فيما يتوىل الربملان ترشيع القوانني الالزمة.
يتضم�ن ج�دول الكمي�ات التصميم االس�ايس للدول�ة، مكتوب 
بطريق�ة يمك�ن للكومبيوتر ان يرس�مها كنموذج كم�ا يفعل يف 

رسم املباني الضخمة او املكائن الكبرية. 
ويتضمن التصميم االسايس تصميمات فرعية للنظام السيايس، 
والنظام االقتصادي، والنظام الربوي، والنظام الصحي، والنظام 
االمن�ي، والنظام العس�كري، والنظ�ام القضائي وغ�ري ذلك مما 

يدخل ضمن التصميم االسايس للدولة.
واضافة اىل املبادىء العامة، يجب ان يتضمن التصميم االس�ايس 
والتصميم�ات الفرعية ارقاما تفصلية، مثال: عدد املستش�فيات 
واملستوصفات املطلوب، وعدد املدارس بمختلف مراحل الدراسة، 
وع�دد رجال الرشط�ة املطلوبني لفرض االم�ن وتطبيق القانون، 
وع�دد القض�اة، وع�دد الس�جون، وع�دد خريج�ي الجامع�ة يف 
االختصاص�ات املختلفة، وعدد املوظفني الذي�ن يتطلبهم الجهاز 
االداري للدول�ة، وكمي�ة املاء الصال�ح لالس�تخدام البرشي التي 
يحتاجه�ا كل مواطن، وط�ول الطرق الخارجية، وامل�وارد املالية 
الالزم توفريها للدولة، وغري ذلك، وكله محسوب لغاية عام ٢٠٣٠ 
عىل اق�ل التقادير، او ع�ام ٢٠٥٠. وكل ذلك ضم�ن جدول زمني 
يح�دد مراحل العمل من�ذ لحظة االنطالق اىل ع�ام ٢٠٣٠ او عام 

 .٢٠٥٠
ويج�ب ان يراعي التصميم االس�ايس الحالة النفس�ية للمجتمع 
العراق�ي، وتحقيق الت�وازن ب�ني الطموح�ات واالمكانيات، بني 
الواجب�ات والحق�وق، ب�ني االس�ترياد والتصدي�ر، ب�ني االنت�اج 
واالستهالك، بني الوالدات والوفيات، بني القطاع الخاص والقطاع 
الع�ام، وغري ذل�ك، وكل ذلك، ليك�ون العراقيون امًة وس�طا بني 

الناس. 
ولتس�هيل االم�ر ع�ىل املعنيني، س�واء م�ن الطبق�ة الحاكمة ام 
م�ن املحكومني، فان�ي اقرح عىل الجميع التعرف عىل الهندس�ة 
املعمارية بس�بب الش�به الكبري يف املنهجية بينها وبني الهندسية 
السياس�ية، برغم اختالف التخصص، حيث تختص االوىل بتشييد 

املباني، فيما تختص الثانية ببناء الدول. 
وم�ن فوائ�د هذا االط�الع، ان يع�رف املعنيون الش�به الكبري بني 
مواصف�ات املهندس املعم�اري، واملهندس الس�يايس، والتي من 
س�ا، ويتقبَّل  را جيدا، واس�ع الخيال، ُمتحمِّ بينه�ا ان يكون ُمفكِّ
النق�د، محًبا للفن�ون، موهوبا، ومبدع�ا، ُمحًبا للعم�ل امليداني، 
لديه حّس املس�ؤولية، ُيتقن مه�ارة التخطي�ط، ُمنفِتحا للحياة 
وعملي�ا، ويعمل بروح الفريق الواحد، دقيقا ويهتم يف التفاصيل، 
قادرا عىل التعامل مع املشاكل ال ان يخلق مشاكل جديدة، يمتلك 
مهارات ش�خصية، ومهارات تواصل جيدة، خاصة عىل مستوى 
اللغ�ة ودقة التعبري، يمتلك ذوقا فريدا، قادرا عىل ابتكار تصاميم 
حديث�ة. تذك�روا ان ه�ذه املواصف�ات ال عالقة لها بم�ا وضعه 

البعض من رشوط!

يف بدايات عميل الصحفي نصحت من أس�تاذي الدكتور عيل عباس مراد 
اط�ال الله يف عم�ره أن ال اكتب وجهة نظري الش�خصية اال بعد قراءة 
الحدث من زوايا مختلفة وتوثقت هذه النصيحة من اس�تاذة افاضل يف 
كلية العلوم السياسية لتحليل أي موضوع من قراءة الظرف االجتماعي 
كما كان الدكتور صادق األسود رحمه الله يؤكد أو من الزاوية التاريخية 
التي تخصص بها أستاذي مؤيد الونداوي ناهيك عن تحذيرات الدكتورة 

حميدة سميسم من الوقوع يف مطب الحرب النفسية.
وم�ع تراك�م الخ�ربة يف ما يق�ارب من أربع�ة عقود يف ب�الط الصحافة 
واإلع�الم مهنة املتاعب... طلب مني األس�تاذ الدكتور عبد عيل س�فيح 
أستاذ العلوم الربوية يف فرنسا أن أكتب وجهة نظري املتواضعة جداً يف 
أحداث تموز العراقية. اذا كانت تموز آلهة بابلية عرفت باسم ديموزي، 
ف�إن واقع أحداث ما حص�ل يف 14 تموز 19٥8 و17 تم�وز 1968 وفق 
تعريفات قانونية وسياسية.. أجد افضل توصيف لها بأنها أحداث تغيري 

يف النظام السيايس.. فرضت واقعا جديدا عىل حياة العراقيني.
ل�م يكن التغيري يف 14 تموز الس�قاط نظ�ام امللكية الدس�تورية تحوال 
يف النخ�ب املجتمعي�ة التي كان�ت تهيمن ع�ىل الفعالي�ات االقتصادية 
فض�ال عن الوظائ�ف العامة للبريوقراطية التي تف�رض نموذج العوائل 
ع�ىل تن�اوب اإلدارة الحكومية.. يف رمزية تؤك�د الطبقية ما بني رشائح 
املجتمع ما بني الباش�ا والبيك والجلبي واالغا.. مقابل جمهور الرصائف 

للفقر املدقع يف شاكرية بغداد وهي اليوم داخل املنطقة الخرضاء! 
وكان وج�ود عدد من ضباط الجيش العراقي قوة فاعلة تمتلك الس�الح 
م�ن أجل التغيري الس�يايس وبعد فش�ل انقالب بكر صدق�ي ومن بعده 
اع�دام العق�داء األربع�ة يف ام الطب�ول كانت ج�ذوة الرغب�ة عند بعض 
العس�كر إلدارة السلطة وهو األمر الذي لم يكن الحكم امللكي قادرا عىل 
احت�واء فض�ال عن الظرف الدويل م�ع بداية الحرب الب�اردة وظهور املد 
الش�يوعي يضاف إىل ذلك نجاح عسكر مرص يف إسقاط امللكية كنموذج 

لنجاح عسكر العراق يف 14 تموز عراقيا.
ام�ا األحداث م�ا بعدها.. اعتق�د ان الخطأ األكرب ه�و توطني الفالحني 
املهاجري�ن من ضي�م االقط�اع يف بغداد.. فيم�ا كان يتطل�ب أن يرافق 
قانون االصالح الزراعي إعادة توطينهم يف مناطقهم األصلية كمزارعني 
يمتلك�ون األرض وس�ائل االنت�اج.. أج�د إذا ما كان ذل�ك حاصال لكان 

العراق اليوم يعتمد الزراعة موردا للموازنة العامة.
ذات التوصي�ف ينطب�ق ع�ىل التغيري الس�يايس يف 17 تم�وز.. فبعد املد 
الشيوعي وما حصل من اشتباك مع املد القومي النارصي نجح العسكر 
بعد أن تغانموا سلطة تموز 19٥8 عقائديا فانقسموا إىل أصناف حزبية 

وهكذا نجح عسكر البعث يف تغيري 17 تموز 1968.
االه�م يف كل مش�هد تغيري يتجس�د يف ردود أفعال الجمه�ور والقيادات 
املجتمعية والدينية.. حيث تفور الجماهري بتظاهرات التأييد واملس�اندة 
ورسعان م�ا تنقلب حني تتأثر محركات الراي الع�ام التي كانت حينها 
تمثل قيادات عش�ائرية وأيض�ا دينية.. فكما ش�اهد العراقيون صورة 
الزعي�م عب�د الكريم قاس�م يف القمر.. هت�ف عراقيون بانهم يس�مون 

مدينتهم باسم صدام ورسعان ما تحول اسمه إىل هدام! 
النقط�ة الثانية يف كال التغيريين.. تتمثل يف الدور الدويل وتأثرياته ما بني 
نتاج الحرب الباردة وبني نتاج حرب حزيران 1967 فضال عن النش�اط 
املخابراتي الذي ما زال نش�طا حتى اليوم يف مرشوع ارسائييل واحد منذ 
ظهور دعوة هرتيزل النشاء ارسائيل ومرشوعها بعقلية التمدد، يف حني 
ل�م يكن العراق قبل عقود مضت يف كال التغيريين يمتلك الهوية الوطنية 
العراقية الجامعة والشاملة؛ ففي التغيري األول كانت العواطف الجياشة 
تمثل محور هوية يف طور التكوين اوجدها النظام امللكي الدستوري، ويف 
التغيري الثاني كان ما يعرف باملرشوعية الثورية معيارا للهوية الوطنية 
العراقية وأيضا لم يتم التعامل مع هذا املعيار باملضمون املناس�ب لبناء 
دولة مدنية عرصية للحكم الرش�يد فانته�ت إىل مواجهة حروب تدافع 
ع�ن كيان دول�ة يف اندفاعات طوباوي�ة تمجد امة عربي�ة ال اتفاق بني 
دولها عىل مفهوم واحد لهوية االمن واالمان املجتمعي مما جعل العراق 
دول�ة تدافع عن هذا االمن القوم�ي املهدد بوجود ارسائيل ولكنه منتهك 
من ذات الدول العربية وكان ذلك أكثر وضوحا يف زيارة الرئيس السادات 
إلرسائيل!  أكثر ما يؤملني أن مرشوع التنمية املستدامة للموارد البرشية 
واملادي�ة للعراق كان م�ن املمكن أن ال تتعرض ل�كال املتغيريين.. وكنت 
أتمن�ى أن يكون النظام امللكي الدس�توري أكثر فطن�ة وحنكة لتطوير 
االداء الوظيف�ي للدولة العراقية ومواكبة تل�ك املتغريات الدولية بعقلية 
اكثر انفتاحا.. لكان الحكم امللكي قادرا عىل االس�تمرار يف الوجود حتى 
اليوم. هذه وجهة نظر وليست دراسة معمقة بمتغريات تموز العراقية 

من عصور الدولة البابلية حتى اليوم ولله يف خلقه شؤون!

نجدة بغداد تلقي القبض عىل متاجري خمدرات متسولني 
وتضبط سيارات دراجات خمالفة

بغداد / املستقبل العراقي

أعلنت رشطة نجدة بغ�داد، أمس االربعاء، عن 
منجزاته�ا االمني�ة خ�الل ٢4 س�اعة املاضية 

ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
وأك�دت رشط�ة نج�دة بغ�داد، يف بي�ان تلقت 

املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، أنه�ا ألقت 
القبض عىل شخص يحمل مواد مخدرة ضمن 
منطقة )العبيدي(، كما ألقت القبض عىل 1٣٠ 

متسوالً.
وبحس�ب البيان، فإن النجدة ضبطت نحو 9٢ 
دراج�ة نارية مخالف�ة للتعليم�ات القانونية، 

فض�اًل عن ضبط 4 س�يارات مطلوب�ة )عليها 
اش�ارات حج�ز( ضم�ن مناطق )اليوس�فية، 
س�احة  التاج�ي،  س�يطرة  الل�ج،  س�يطرة 

الطريان(.
وأش�ارت النج�دة إىل إلق�اء القب�ض ع�ىل 14 

مخموراً يعرضون سبيل املارة.

يمكن لزبائ�ن رشكة Apple اآلن تقديم طلب�ات للحصول عىل تعويضات 
تقدر ب�٥٠٠ مليون دوالر كجزء من اتفاق تس�وية أبرم يف وقت سابق من 
هذا العام، مسدلة الس�تار حول معركة قانونية استمرت سنوات حاولت 
فيه�ا الرشك�ة تخفيف رد الفعل العامل�ي الذي أثاره اعرافها باس�تخدام 
تحديث�ات األنظمة إلبطاء األجهزة األقدم من iPhone. وتنطبق التس�وية 
 6 iPhone التي أعلن عنها يف مارس املايض، عىل عىل العمالء الذين اشروا
و Plus 6 و 6s Plus و 7 و Plus 7 و SE قبل ٢1 ديسمرب ٢٠17 وعانوا من 
مش�اكل يف األداء. وس�يحصل أصحاب الهواتف ع�ىل ٢٥ دوالرا لكل هاتف 
مش�مول بالتس�وية التي وافقت عليها الرشكة أي أن بإمكان الش�خص 
الذي يمتلك هواتف مش�مولة الحصول عىل تس�ويات متعددة. ويجب عىل 
املس�تخدمني املتأثرين تقدي�م مطالبة عرب اإلنرنت أو ع�رب الربيد بحلول 
6 أكتوب�ر ليكون�وا مؤهلني للحص�ول عىل تعويض. واعرف�ت الرشكة يف 
 iPhone ديس�مرب ٢٠17 بأنها استخدمت تحديثات الربامج إلبطاء أجهزة

القديمة، 

تعويضات ملن يملك هواتف
 آيفون القديمة

هذه الوصفة تعالج الرصع وتنظم رضبات القلب
وج�دت مجموعة م�ن العلماء 
يف  كاليفورني�ا،  جامع�ة  م�ن 
دراس�ة حديثة، أن امل�ادة التي 
يطلق عليه�ا »فالفونيد«، التي 
توج�د بكث�رة يف مخل�ل البصل 
األحم�ر ومخل�ل نبت�ة القبار، 
تنشط الربوتينات الالزمة لسري 
عم�ل الدم�اغ والقل�ب بش�كل 

طبيعي.
وأضاف العلم�اء أن هذه املادة 
تنظ�م عم�ل رضب�ات الفل�ب 
وتقلص العض�الت، ويمكن أن 

تكون عالجا للرصع. الحظ العلماء، يف سياق 
دراسة خصائص مادة »فالفونيد«، أنها تعدل 
قن�وات أيون�ات البوتاس�يوم يف عائلة الجني 

للنش�اط  حساس�يتها  وتنظ�م   ،»KCNQ  «
الكهربائي يف الخلية، وبالتايل تساعد عىل منع 
ضعفها، والتي يف ح�ال حدوث الضعف، فإن 
ذلك يؤدي إىل أمراض خطرية منها الس�كري 

وع�دم انتظ�ام رضب�ات القلب 
والرصع.

اس�تخدام  العلم�اء  ويخط�ط 
الفريدة ملادة  هذه الخصائ�ص 
»فالفونيد«، يف املزيد من البحث 
به�دف إنش�اء أدوي�ة عالجي�ة 
يمك�ن أن تحارب أمراض القلب 
والدم�اغ املزمنة، حس�ب مجلة 

»nature« العلمية.
وقال جيفري أبوت، أحد مؤلفي 
الدراسة »إن زيادة نشاط قنوات 
KCNQ بم�ادة من أص�ل نباتي 
من املحتم�ل أن يكون مفي�ًدا للغاية ويمكن 
اس�تخدامه لع�الج ال�رصع وع�دم انتظ�ام 

رضبات القلب«.

كش�فت تقارير صحفية ع�ن طرح تحديث 
جدي�د لتطبي�ق “خرائط غوغل”، يس�تخدم 

فيه “الواقع االفرايض” لتحديد املواقع.
وأوضح التقرير املنش�ور يف موقع “جي إس 
إم آرين�ا” التقن�ي املتخص�ص، أن “غوغ�ل 
مابس” الجديد تس�تخدم تقنية “البث الحي 
للواق�ع االف�رايض” لتحدي�د املواق�ع”. وال 

يعترب نظام تحدي�د املواقع العاملي “جي بي 
إس” وش�بكة “واي ف�اي” طريقة موثوقة 
لتحدي�د موقعك، ولكن بفض�ل ميزة الواقع 
املع�زز الجدي�دة، والت�ي يمكن ملس�تخدمي 
خرائ�ط غوغل ع�ىل أندرويد اس�تخدام تلك 
التقني�ة لتحدي�د أماكنهم بالضب�ط ويف أي 
اتجاه يس�ريون. وتح�دد التقني�ة الجديدة 

عىل “غوغل ماب�س” اتجاهات امليش، والتي 
تستخدم كامريا الهاتف للتعرف عىل مكانك 
واملراجع املرئية من صور التجول االفرايض. 
وبمجرد الس�ماح لتطبي�ق “خرائط غوغل” 
بالوص�ول إىل الكام�ريا، م�ا عليك إال مس�ح 
املنطقة من حولك، حتى يتمكن التطبيق من 

التعرف عىل مكان وجودك.

خرائط غوغل تستخدم الواقع االفرتايض لتحديد املواقع

بسبب الظروف الجوية، تأجل إطالق مسبار األمل اإلماراتي إىل املريخ من 
القاعدة الفضائية يف اليابان.

وأعلنت وكالة اإلمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، أن موعد 
اإلطالق الجديد للمس�بار ه�و 17 يوليو/تموز الجاري، حس�ب صحيفة 

»البيان« اإلماراتية.
وكان م�ن املق�رر أن ينطلق املس�بار الي�وم األربعاء إىل املري�خ. وينطلق 
مس�بار األمل يف أول مهمة عربية الستكشاف املريخ بالتعاون مع رشكة 

ميتسوبييش للصناعات الثقيلة. 
ويك�ون اإلطالق يف الس�اعة 1٢:4٣ بع�د منتصف ليل ي�وم 16 يوليو من 

مركز تانيغاشيما الفضائي يف اليابان.
ويستغرق املسبار 7 أشهر للشفر ملسافة 49٣ مليون كيلومر إىل املريخ، 
ليقوم بالدوران حول كوكب املريخ لسنة مريخية كاملة تبلغ 687 يوما.

وقالت وزيرة الدولة لش�ؤون العلوم املتقدمة، سارة األمريي، إنها تتطلع 
إىل أول ٢4 ساعة بعد االنفصال، وأنها »هنا سرى نتائج عملهم«.

إليكم موعد أول مهمة عربية
 الستكشاف املريخ


