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أشرف الغنى ترك املنى العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عقد رئيس مجلس ال�وزراء اجتماعاً مع رئيس 
جهاز األم�ن الوطن�ي ورئيس جه�از مكافحة 
اإلره�اب بحث األوض�اع األمنية يف الب�اد، فيما 
بحث الكاظمي مع املمثلة الخاصة لألمني العام 
لألمم املتحدة التعاون بني العراق واألمم املتحدة 
ودعم االس�تقرار يف الباد اضافة اىل االنتخابات 
املبكرة والتحض�رات الجارية إلجرائها يف موعد 

سيتم اإلعان عنه الحقا.
وعقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات 
املس�لحة مصطف�ى الكاظمي، أم�س األربعاء، 
اجتماعاً م�ع رئيس جهاز األم�ن الوطني، عبد 
الغني األسدي، ورئيس جهاز مكافحة اإلرهاب، 

الفريق أول الركن، عبد الوهاب الساعدي.
وذكر بيان ملكتبه تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه انه »ج�رى خال االجتماع بح�ث األوضاع 
األمني�ة يف الب�اد، ومضاعف�ة الجه�ود املبذولة 
لبس�ط األمن واالس�تقرار، وماحقة العصابات 
اإلجرامي�ة الت�ي تنفذ جرائ�م الخط�ف والقتل 

وكذلك تعقب خايا داعش االرهابية«.
وأض�اف البي�ان »كما تن�اول االجتم�اع حركة 
التظاه�رات الس�لمية الت�ي تش�هدها عدد من 
محافظ�ات الع�راق، حي�ث وّج�ه القائ�د العام 
للقوات املس�لحة مصطفى الكاظم�ي، القوات 
األمني�ة املختص�ة، وضم�ن نط�اق واجباته�ا، 
بتوفر الحماي�ة الازمة للتظاهرات الس�لمية، 
وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف، وتلبية 

املطالب املرشوعة للمتظاهرين السلميني«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الواليات املتحدة، أمس األربعاء، عن نيتها سحب 11 
ألفاً و900 من جنودها من أملانيا، إلعادة نرش جزء منهم يف 
بلجيكا وإيطاليا. وتنظر واشنطن أيضاً يف إعادة نرش قوات 
له�ا يف بولندا ودول البلطيق، يف ح�ال التوصل إىل اتفاق مع 
هذه ال�دول حول وضع تلك القوات، كم�ا أكد وزير الدفاع 
األمرك�ي مارك إس�ر خ�ال مؤتمر صحايف يف واش�نطن. 
وأش�ار وزي�ر الدف�اع األمرك�ي إىل أن اله�دف م�ن ه�ذه 
الخطوة اس�راتيجي، ال س�يما يف إطار الردع ضد روس�يا، 
إال أن الرئيس األمرك�ي، دونالد ترامب قال قبل دقائق من 

مؤتمر إس�ر الصحايف إن س�حب القوات م�ن أملانيا يعود 
لرفضها »دف�ع املزيد« من األموال، بحس�ب فرانس برس. 
وأعلن ترام�ب للصحافيني من البيت األبيض »س�ئمنا من 
أن نك�ون حمائم«، مضيفاً »س�نقلص عدد قواتنا ألنهم ال 
يدفعون. األمر بهذه البساطة«. وينترش حالياً يف أملانيا 34 
ألفا و500 عس�كري أمركي، س�تجري إعادة 6400 منهم 
إىل الواليات املتحدة. وس�ينقل 5600 آخرون إىل دول أخرى 
يف حل�ف ش�مال األطليس، كما أكد إس�ر.  وس�يجري نقل 
مقر القيادة العسكرية األمركية يف أوروبا من شتوتغارت 
يف أملاني�ا إىل مون�س يف بلجيكا حيث يق�ع مقر قيادة حلف 

شمال األطليس. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس حكومة اقليم كردستان العراق 
مرسور بارزاني اس�تعداد حكومة اإلقليم 
لحل ج�ذري مع بغداد يص�ب يف مصلحة 
الجمي�ع. وقالت حكومة االقلي�م يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
كردس�تان  إقلي�م  حكوم�ة  »رئي�س  إن 
مرسور بارزاني اس�تقبل وزي�ر الداخلية 
يف الحكوم�ة االتحادية عثم�ان الغانمي، 
وج�رى يف اللق�اء، بح�ث العاق�ات ب�ني 
االقلي�م والحكومة االتحادي�ة، كما تمت 
مناقش�ة س�بل تعزي�ز التع�اون األمن�ي 

املش�رك وعىل وجه الخصوص يف املناطق 
الحدودي�ة واملناطق الكردس�تانية خارج 

إدارة حكومة اإلقليم للتصدي لإلرهاب«.
إن  قول�ه،  الغانم�ي  البي�ان ع�ن  ونق�ل 
»األوض�اع العصيبة التي يم�ر بها العراق 
وإقليم كردس�تان يف ظل جائحة فروس 
كورون�ا باإلضافة إىل األزمة املالية تتطلب 
تعاوناً وتنس�يقاً بني الجانبني لحل جميع 
الخاف�ات العالقة«، موضح�اً أن »رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي مس�تعد لحل 

جميع املشاكل مع إقليم كردستان«.
وأب�دى رئي�س حكوم�ة اإلقليم بحس�ب 
البيان »االس�تعداد لحل املش�اكل العالقة 

م�ع الحكوم�ة االتحادي�ة بش�كل جذري 
ويف إطار الدس�تور وبم�ا يضمن الحقوق 
الدس�تورية إلقلي�م كردس�تان ويكون يف 
مصلح�ة العراقيني كاف�ة«. إىل ذلك، عقد 
كردستانجلس�ته  إقلي�م  وزراء  مجل�س 
بارزان�ي  م�رسور  برئاس�ة  االعتيادي�ة 
وبمش�اركة نائب رئيس مجل�س الوزراء 
قوباد طالباني، وذلك عر دائرة تلفزيونية 
مغلق�ة بنظام )الفيديو كونفرانس(.  ويف 
مستهل االجتماع، وبحسب بيان حكومة 
االقلي�م، »تط�رق رئيس مجل�س الوزراء 
إىل األج�واء اإليجابي�ة والتفاهم�ات التي 
أفرزتها املحادثات بني األطراف السياسية 

التوت�رات  إلنه�اء  كردس�تان  إقلي�م  يف 
الداخلي�ة، كم�ا أش�اد نيابة ع�ن مجلس 
ال�وزراء به�ذه املحادث�ات واللق�اءات ملا 
تمثل�ه من خطوة مهمة ل�رص الصفوف 
وزيادة الدعم لحكومة إقليم كردستان«. 

وبعد ذلك، أشار بارزاني إىل »أهمية حضور 
وزراء الحكومة يف جلس�ات االس�تضافة 
يف برمل�ان كردس�تان، وقدم لهم وباس�م 
مجل�س ال�وزراء خالص ش�كره نظراً ملا 
عرضوه م�ن معلومات وإيضاح�ات رداً 
عىل االستفس�ارات التي وجهت إليهم من 

أعضاء الرملان.
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الرافدين يستأنف الدوام لتوزيع رواتب املوظفني
     بغداد / المستقبل العراقي 

وجه م�رف الرافدي�ن، أمس األربعاء، باس�تئناف 
ال�دوام غ�دا الخمي�س يف بع�ض فروعه الس�تكمال 

رصف رواتب املوظفني.
وأوض�ح املكت�ب اإلعالم�ي للمرف يف بي�ان تلقت 
»اس�تنادا  أن�ه  من�ه،  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
لتوجيهات مدير عام املرف وبالتنس�يق مع البنك 
املرك�زي العراق�ي فقد تقرر اس�تئناف ال�دوام يوم 
الخميس للفروع التي لديها توطني واملشمولة بدفع 

الرواتب«.
ولفت إىل »رضورة االلت�زام باإلجراءات الوقائية من 

فريوس كورونا«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عق�د رئيس مجلس الوزراء اجتماع�اً مع رئيس جهاز 
األم�ن الوطني ورئي�س جهاز مكافح�ة اإلرهاب بحث 
األوض�اع األمني�ة يف البالد، فيم�ا بح�ث الكاظمي مع 
املمثل�ة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة التعاون بني 
العراق واألمم املتحدة ودعم االس�تقرار يف البالد اضافة 
اىل االنتخابات املبكرة والتحضريات الجارية إلجرائها يف 

موعد سيتم اإلعالن عنه الحقا.
وعق�د رئي�س مجل�س ال�وزراء القائ�د الع�ام للقوات 
املس�لحة مصطفى الكاظمي، أمس األربعاء، اجتماعاً 
مع رئي�س جهاز األم�ن الوطني، عبد الغني األس�دي، 
ورئي�س جهاز مكافح�ة اإلرهاب، الفري�ق أول الركن، 

عبد الوهاب الساعدي.
وذك�ر بي�ان ملكتبه تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه انه »ج�رى خالل االجتماع بح�ث األوضاع األمنية 
يف الب�الد، ومضاعف�ة الجه�ود املبذول�ة لبس�ط األمن 
واالس�تقرار، ومالحقة العصابات اإلجرامية التي تنفذ 
جرائ�م الخط�ف والقت�ل وكذل�ك تعقب خالي�ا داعش 

االرهابية«.
وأض�اف البيان »كما تناول االجتماع حركة التظاهرات 
الس�لمية التي تش�هدها ع�دد من محافظ�ات العراق، 
حيث وّج�ه القائ�د العام للق�وات املس�لحة مصطفى 
الكاظم�ي، الق�وات األمني�ة املختصة، وضم�ن نطاق 
واجباتها، بتوفري الحماية الالزمة للتظاهرات السلمية، 
وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف، وتلبية املطالب 

املرشوعة للمتظاهرين السلميني«.
وكانت مفوضية حقوق اإلنسان العراقية أعلنت عن أن 
3 متظاهرين قتل�وا وأصيب العرشات منذ يوم األحد يف 
بغداد، أثر االحتجاجات املطالبة بالطاقة الكهربائية يف 

بغداد والنجف.
والقت�ى الثالثة يف احتجاج�ات بغداد ه�م أول ضحايا 
يس�قطون يف مواجهات م�ع قوات األمن منذ تش�كيل 

الحكومة الجديدة يف أيار برئاس�ة الكاظمي الذي تعهد 
بحماية املحتجني وتظاهراتهم.

واإلثنني، أمهل الكاظمي أجهزة األمن 72 ساعة إلعالن 
نتائج التحقيق بأحداث العنف التي رافقت احتجاجات 

بغداد.
وبدأ الحراك الش�عبي بالع�راق، ترشي�ن األول املايض، 
برئاس�ة  الس�ابقة  بالحكوم�ة  اإلطاح�ة  يف  ونج�ح 

ع�ادل عب�د امله�دي. ويضغط ع�ى الكاظم�ي لإليفاء 
بتعهداته املتعلقة بتحس�ني الخدمات ومحاربة الفساد 
ومحاكمة املتورطني يف مقتل نحو 600 متظاهر خالل 

االحتجاجات.
إىل ذل�ك، بح�ث الكاظمي م�ع املمثل�ة الخاصة لألمني 
العام لألمم املتحدة يف العراق جنني هينيس بالس�خارت 
التع�اون ب�ني العراق واألم�م املتحدة ودعم االس�تقرار 

يف الب�الد اضاف�ة اىل االنتخاب�ات املبك�رة والتحضريات 
الجارية إلجرائها يف موعد سيتم اإلعالن عنه الحقا.

وأك�د الكاظمي عى أهمية ودور األم�م املتحدة يف دعم 
املفوضي�ة املس�تقلة لالنتخاب�ات يف املج�االت الفني�ة 
والتدريبي�ة، مش�ريا اىل حرص الحكوم�ة عى أن تكون 
االنتخابات حرة ونزيهة تلت�زم باملعايري الدولية وتلبي 
طموح�ات وتطلع�ات الش�عب العراقي وتتج�اوز كل 
األخطاء التي رافقت االنتخابات السابقة، بحسب بيان 

ملكتب الكاظمي تلقت املستقبل العراقي نسخة منه.
ونّوه الكاظمي اىل أن حكومته عازمة عى ضمان الدعم 
اللوجس�تي لالنتخاب�ات املبك�رة وتوفري املس�تلزمات 
التقنية والبيئ�ة اآلمنة والتخصيص�ات املالية الخاصة 

إلجرائها.
كما جرى خالل االجتماع مناقشة التظاهرات السلمية 
كحق كفله الدس�تور العراقي حي�ث بنّي رئيس الوزراء 
أن واجب الحكومة ينصب يف حماية سلمية التظاهرات 
واالس�تجابة اىل املطالب املرشوع�ة للمتظاهرين وهي 

جادة يف إنهاء التحقيقات بشأن هذا امللف.
وكم�ا تم بحث األوض�اع األمني�ة يف محافظتي كركوك 
ونينوى الش�ماليتني وقضاء س�نجار الشمايل ومناطق 
أخ�رى وجه�ود بعثة األم�م املتحدة يف دع�م االجراءات 

املتخذة لتتعزيز االمن هناك.
وكان الكاظم�ي ق�ال يف كلم�ة اىل العراقي�ني االثن�ني 
امل�ايض انه مر عى اجراء االنتخاب�ات املبكرة منوها 
اىل انه ال »يوجد يشء يعرب عن إرادة الش�عب أفضل من 
االنتخاب�ات الحرة والنزيهة وكل من يس�عى اىل تعطيل 

إرادة الشعب سيسقط بإرادة الشعب«.
واض�اف ان م�ن لدي�ه اع�راض عى مجمل ومس�رية 
الحك�م علي�ه االس�تعداد لالنتخاب�ات ال تعطيلها ومن 
يريد اس�تعادة العراق عليه اال يتحدث بالشعارات وهو 
جالس فوق الت�ل عليه النزول اىل األرض وتهيئة الناس 
لالنتخابات كما علينا جميع�ا العمل من أجل أن تكون 

االنتخابات نزيهة وعادلة وممثلة إلرادة العراقيني«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس حكومة اقليم كردس�تان العراق 
م�رور بارزاني اس�تعداد حكوم�ة اإلقليم 
لح�ل جذري م�ع بغ�داد يص�ب يف مصلحة 

الجميع. 
وقالت حكومة االقليم يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »رئيس حكومة 
إقليم كردس�تان م�رور بارزاني اس�تقبل 
وزير الداخلية يف الحكومة االتحادية عثمان 
الغانمي، وج�رى يف اللقاء، بح�ث العالقات 
بني االقليم والحكوم�ة االتحادية، كما تمت 
مناقشة سبل تعزيز التعاون األمني املشرك 
وعى وجه الخص�وص يف املناطق الحدودية 
واملناطق الكردس�تانية خارج إدارة حكومة 

اإلقليم للتصدي لإلرهاب«.
ونقل البيان عن الغانمي قوله، إن »األوضاع 

العصيب�ة الت�ي يم�ر به�ا الع�راق وإقلي�م 
كردس�تان يف ظ�ل جائحة ف�ريوس كورونا 
باإلضاف�ة إىل األزم�ة املالية تتطل�ب تعاوناً 
وتنسيقاً بني الجانبني لحل جميع الخالفات 
ال�وزراء  »رئي�س  أن  موضح�اً  العالق�ة«، 
مصطف�ى الكاظم�ي مس�تعد لح�ل جميع 

املشاكل مع إقليم كردستان«.
بحس�ب  اإلقلي�م  حكوم�ة  رئي�س  وأب�دى 
البيان »االس�تعداد لحل املشاكل العالقة مع 
الحكومة االتحادية بش�كل جذري ويف إطار 
الدس�تور وبما يضمن الحقوق الدس�تورية 
مصلح�ة  يف  ويك�ون  كردس�تان  إلقلي�م 
العراقيني كافة«. إىل ذلك، عقد مجلس وزراء 
إقليم كردستانجلس�ته االعتيادية برئاس�ة 
م�رور بارزاني وبمش�اركة نائ�ب رئيس 
مجلس ال�وزراء قوباد طالبان�ي، وذلك عرب 
دائ�رة تلفزيوني�ة مغلق�ة بنظ�ام )الفيديو 

االجتم�اع،  مس�تهل  ويف  كونفران�س(.  
وبحس�ب بي�ان حكوم�ة االقلي�م، »تطرق 
رئيس مجلس ال�وزراء إىل األجواء اإليجابية 
والتفاهم�ات الت�ي أفرزته�ا املحادثات بني 
األطراف السياسية يف إقليم كردستان إلنهاء 
التوت�رات الداخلي�ة، كم�ا أش�اد نياب�ة عن 
مجلس الوزراء به�ذه املحادثات واللقاءات 
مل�ا تمثله من خطوة مهم�ة لرص الصفوف 

وزيادة الدعم لحكومة إقليم كردستان«. 
وبعد ذلك، أش�ار بارزاني إىل »أهمية حضور 
وزراء الحكومة يف جلس�ات االس�تضافة يف 
برملان كردس�تان، وقدم لهم وباسم مجلس 
الوزراء خالص ش�كره نظراً ملا عرضوه من 
معلومات وإيضاحات رداً عى االستفسارات 
التي وجهت إليهم من أعضاء الربملان، كذلك 
ثمن رئيس مجلس الوزراء التنسيق والعمل 
ب�روح الفريق الواحد يف التش�كيلة الوزارية 

التاسعة لحكومة إقليم كردستان«. 
وحس�ب  املعني�ون،  ال�وزراء  وع�رض 
األجوب�ة  ع�ن  »ملخص�اً  اختصاصه�م، 
لتس�اؤالت أعضاء الربملان يف جلستي يومي 
27 و28 من الشهر الجاري، والتي تمحورت 
ع�ى عدة ملف�ات ومنها الوض�ع يف املناطق 
الكردستانية خارج إدارة اإلقليم، وإجراءات 
مكافحة فريوس كورونا، باإلضافة إىل الوضع 
املايل واالقتصادي يف اإلقليم وآخر مستجدات 
املباحثات مع الحكومة االتحادية«.  وخالل 
االجتم�اع، »س�لط رئي�س مجلس ال�وزراء 
الض�وء عى آخ�ر تط�ورات املحادث�ات بني 
إقليم كردستان والحكومة االتحادية، وأشار 
إىل أنها مس�تمرة وأن حكوم�ة اإلقليم تبدي 
مرة أخرى استعدادها لإليفاء بما عليها من 
التزامات دس�تورية مقابل تأم�ني الحقوق 
واملس�تحقات الدس�تورية لإلقليم، ال سيما 

وأن هناك عدداً من املقرحات التي تهدف إىل 
التوصل التفاق«. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء: »نأمل ويف أقرب 
فرصة أن تتمخض تلك املباحثات بعد عطلة 
العيد عن اتفاق متوازن تراعى فيه مصلحة 
الجانب�ني«.  وش�دد مجل�س ال�وزراء ع�ى 
»رضورة اس�تمرار الخطط الرامية لتخطي 
األزم�ة االقتصادي�ة الراهن�ة، م�ع تركي�ز 
الجهود لتأمني املس�تحقات املالية والرواتب 

وهي أولوية بالنسبة للحكومة«. 
ويف ختام االجتم�اع، »ناقش مجلس الوزراء 
اإلج�راءات الوقائي�ة والتعليم�ات الصحية 
الخاصة بمكافحة جائح�ة فريوس كورونا 
وباألخ�ص خالل أي�ام عي�د األضحى، وعى 
ض�وء ذل�ك وج�ه مجل�س ال�وزراء غ�رف 
العمليات التخاذ اإلجراءات املالئمة من أجل 

سالمة املواطنني«. 

الكاظمي وبالسخارت ناقشا توفري التمويل والبيئة اآلمنة لالقرتاع.. وتوجيه للقوات األمنية بتأمني ساحات االحتجاجات

االنتخابات املبكرة ومحاية التظاهرات تسيطران عىل املحادثات
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بارزاين والغانمي يبحثان إجياد »حل جذري« خلالفات بغداد وأربيل
بعد أيام من التوتر.. حكومة كردستان تتحدث عن »اجواء إجيابية« بني االطراف السياسية يف االقليم

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب النائب عن محافظة البرة 
عدي عواد، أم�س األربعاء، رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، اىل 
عقد جلسة طارئة ملجلس الوزراء 
لتعيني خريج�ي املجموعة الطبية 
والتمريضي�ة،  الصحي�ة  وامله�ن 
مش�ريا اىل ان املستشفيات تعاني 
من قل�ة الك�وادر الطبي�ة واملهن 
والخريجني  والتمريضية  الصحية 
يفرش�ون س�احات التظاه�رات 

مطالبني بالتعيني«.
وقال عواد يف بي�ان صحفي صدر 
عن مكتبه اإلعالمي، ان »خريجي 
املجموعات الطبية واملهن الصحية 
،صحي�ة،  طبي�ة   ( والتمريضي�ة 
تمريضي�ة ( يفرش�ون س�احات 
بحاجة  واملستش�فيات  التظاه�ر 
له�م »، مبينا ان« الح�رب الدائرة 
بني جائحة كورونا وكوادر الصحة 
والتي افقدتنا الكثري من كوادرها 
أثناء تأديتهم الواجب اإلنس�اني ، 
كما تم دخول مستشفيات جديدة 

ومئات الردهات الوبائية وردهات 
اإلنع�اش للعم�ل ولكن لألس�باب 
الت�ي ذكرناه�ا بكث�رة اإلصابات 
يف الك�وادر ودخول مستش�فيات 
جدي�دة للعمل الس�تقبال مصابي 
كورون�ا ق�د ولد ضغ�ط كبري عى 
كوادر الصحة وقد أثر عى عملهم 

وتقديم الخدمة للمرىض ». 
األرسع  الح�ل  ان«  ع�واد  واك�د 
واألمثل اآلن هو إصدار قرار فوري 
ومس�تعجل م�ن مجلس ال�وزراء 
بتعيينهم عى مالك وزارة الصحة 
وتوزيعهم عى املستش�فيات لسد 
النق�ص الحاصل، ولي�س تعينهم 
إعالمي�ا فق�ط، كم�ا أن ش�بابنا 
خريج�وا الصحة تعهدوا لنا بأنهم 
الجبه�ة  يف  للعم�ل  مس�تعدون 
الوبائية وتعريض أنفسهم للخطر 
من أج�ل إنق�اذ األرواح ومن أجل 

بلدهم العراق.
وأضاف ان »معركة جائحة كورونا 
مستمرة والجيش االبيض بحاجة 
للتعزيز وتعيني الش�باب الجدد ملا 

يمتلكون من طاقة وحيوية«.

النائب عواد يطالب الكاظمي
 بتعيني فوري خلرجيي املجموعة الطبية 

واملهن الصحية والتمريضية

اقرب الع�راق ألول مرة منذ 
دخول جائحة كورونا للبالد 
من عتبة ال��3 االف اصابة، 
بعد ان س�جل 2968 حالة يف 
عم�وم البالد. وقال�ت وزارة 
الصحة والبيئة يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه 
إنه »ت�م فح�ص )18556( 
نموذج�اً يف كاف�ة املختربات 
املختص�ة يف الع�راق؛ وبذلك 
يكون املجموع الكيل للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تسجيل 
امل�رض يف العراق ) 965317 
»س�جلت  واضاف�ت:    .»)
الوزارة )2399( حالة شفاء 

يف العراق موزعة كالتايل: 
بغداد / الرصافة   223 
بغداد / الكرخ      255 
مدينة الطب        102 
النجف االرٔشف    105 

السليمانية          158   
أربيل                62 

دهوك                5             
كربالء             212 

كركوك             131 
دياىل               58 

واسط              203           
البرة             155 
ميسان              69 

بابل                 216  
الديوانية            87  

ذي قار             60 

االٔنبار               27 
املثنى              235   

نينوى              36               
- االصاب�ات الجديدة: 2968 

حالة، وكما ييل: 
بغداد الرصافة   326 
بغداد الكرخ     502   
مدينة الطب      85   

النجف            76 
السليمانية        139        

أربيل            139 
دهوك            24                

كربالء        231 
كركوك       99   
دياىل          138 

واسط170 البرة 334 

ميسان         92 
بابل           159 

الديوانية       118   
ذي قار        51 
االٔنبار          35 
املثنى          96 

نينوى          78 
صالح الدين    76    

- الوفي�ات 68 حال�ة وكم�ا 
ييل: 

بغداد الرصافة     9 
بغداد الكرخ        9 

النجف            1 
السليمانية        2 

أربيل          6                 
كربالء          6 
كركوك         6 
دياىل            2 

واسط           3 
البرة         7 
ميسان         1 

بابل           4 
الديوانية      4 
ذي قار        4 

االٔنبار1 نينوى3              
 83461 الش�فاء:  مجم�وع 
)نسبة الشفاء 70.6 %(                       
مجموع االصابات: 1183                                                 
الراقدين الكيل: 30236                                                      
الراقدي�ن يف العناية املركزة: 
                                                  433

مجموع الوفيات: 4603.

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر مطلع، أمس األربعاء، 
بصدور ق�رار بتكليف اللواء الركن 
أس�ماعيل ش�هاب املحالوي قائداً 

لعمليات نينوى.
وق�ال املص������در، يف تري�ح 
ص�در  »ق����راراً  إن  صحف�ي، 
بتعي�ني الل�واء الرك�ن أس�ماعيل 
ش�هاب املح�الوي قائ�داً لعمليات 

نينوى بشكل رسمي«.

للمّرة األوىل.. العراق يسجل نحو )٣( آالف اصابة بـ »كورونا« 
منذ بدء اجلائحة

قال إنهم يفرتشون ساحات التظاهرات.. 
وأكد حاجة املستشفيات هلم

تعيني اللواء
 الركن إسامعيل شهاب 

املحالوي قائدًا 
لعمليات نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائب عن كتلة التغيري الكردية كاوة محمد، أمس االربعاء، ان 
حكوم�ة اقليم كردس�تان متواطئة مع تركيا بالس�ماح بانتهاكات 

االخرية من اجل مصالح مشركة.
 وقال محم�د يف تريح صحفي ان »هناك قصف مس�تمر وتدخل 
سافر من قبل القوات الركية وعى مدى السنوات السابقة لالرايض 
العراقي�ة ضم�ن اقليم كردس�تان«، مبين�اً ان »قوات البيش�مركة 
وحرس الح�دود جزء من املنظوم�ة االمنية العراقية والبيش�مركة 
تسمى حرس االقليم حسب الدستور للدفاع عن حدود العراق ضمن 

اقليم كردستان«.
وأض�اف ان »هن�اك تواطؤ م�ع الحكومة الركية م�ن قبل حكومة 
كردس�تان وبعض القوى السياس�ية الكردية لوجود عالقات امنية 
واقتصادية وسياسية وخاصة بني الحزب الديمقراطي الكردستاني 

وحزب العدالة والتنمية الحاكم يف تركيا«.
واشار اىل ان »هناك اتفاقية تسمى اتفاقية الخمسني سنة والتي لم 
تعلن ألي جهة رسمية وهي اتفاقية مبهمة ال احد يعلم ماذا تحتوي 
وتتضم�ن، ونتوقع ان هن�اك ابعاد اقتصادية وامنية وسياس�ية يف 
ه�ذه االتفاقية وال تتعلق بملف النفط والغ�از يف االقليم وتصديره 

عن طريق تركيا«.
وتاب�ع ان »ع�ى الحكوم�ة العراقية ان تق�وم بدوره�ا ألن املوقف 
العراقي وموقف الحكومة االتحادية ليس باملس�توى املطلوب حتى 
اآلن«، مؤكداً ان »هناك عالقات وتنس�يق واتفاقيات غري معلنة بني 

الحكومة العراقية وتركيا للتغايض عن هذه التدخالت«.
واوضح محمد أننا »نعلم ونس�مع بتريحات م�ن قبل الخارجية 
وايض�ا اصدار بيانات ضد ه�ذه التدخالت الركية لكن حتى االن لم 

تقم الحكومة باملوقف املطلوب للحفاظ عى سيادة البلد«.
وبش�أن دخول قوات اتحادي�ة اىل االقليم ملنع االنتهاكات بني محمد 
ان »دخول قوات اتحادية اىل االقليم غري مس�موح دس�توريا ويجب 
ان تك�ون هن�اك موافقة من برملان كردس�تان«، مضيف�اً ان »عى 
الحكومة العراقية ان تقوم بدورها للحد من هذه التدخالت السافرة 

التي تخرق السيادة العراقية«.
ولفت اىل ان »العراق عضو باألمم املتحدة ومجلس االمن ويستطيع 
عى املستوى الدويل ان يقوم بتسجيل شكاوى واصدار بيانات دولية 

لشجب هذه التدخالت والحد منها«.

نائب كردي: حكومة كردستان متواطئة
 مع تركيا يف االنتهاكات األخرية

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  بغ�داد،  أمان�ة  أك�دت 
االربعاء، استمرار األمينة ذكرى 
عل�وش بعملها حت�ى منتصف 

الشهر املقبل. 
وقال�ت االمان�ة بحس�ب وكالة 
االنب�اء العراقي�ة، إن »األمين�ة 

ذكرى علوش مس�تمرة بعملها 
حتى الخامس عرش من الش�هر 
املقبل«، من دون ذكر املزيد من 

التفاصيل.
وكان مص�در مطل�ع اف�اد بأن 
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س 
الكاظمي اقال ذكرى علوش من 

منصب امني بغداد.

أمانة بغداد تؤكد استمرار األمينة
 بعملها حتى الشهر املقبل
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل، األربعاء، 
 )FCC( ع�ن موافقة مجلس الوزراء عىل احالة مرشوع

يف مصايف الجنوب عىل رشكة )J.G.C( اليابانية .
واكد وزير النفط، يف بيان تلقت }الفرات نيوز{ نس�خة 
منه، إن “املرشوع يعد من املشاريع الكبرية والواعدة يف 
الصناعة التكريري�ة يف العراق  بطاقة )55( الف برميل 
بالي�وم وس�يوفر )7( االف فرصة عمل يتم تش�غيلهم 
بش�كل مب�ارش يف امل�رشوع ، باالضاف�ة اىل )70( ال�ف 

فرصة عمل اخرى خالل فرتة مراحل تنفيذ املرشوع”.
وق�ال اس�ماعيل ان “امل�رشوع يتضمن انش�اء معمل 
بتقنيات متط�ورة  )مصفى مصغر( يضم )7( وحدات 
انتاجي�ة لتحوي�ل مخلف�ات انتاج املصفى م�ن النفط 
االس�ود اىل منتجات بيضاء )غاز سائل ،  كازولني بعدد 
اوكتان 92.2  ، وكارولني بعدد اوكتافني 95 ، زيت الغاز 

، نفث�ا مختلط�ة ، زي�ت وقود ، زيت الغ�از يف وحدات 
الهدرجة(  بمواصفات اوربية صديقة للبيئة”.

واش�ار الوزير إىل أن “املرشوع يات�ي ضمن توجهات 
الحكوم�ة لتعزي�ز التنمي�ة االقتصادي�ة م�ن خ�الل 
االس�تثمار االمثل للطاق�ات االنتاجي�ة لتحقيق اعىل 
مردود اقتصادي من انتاج املنتجات  النفطية ، وتقليل  

االسترياد منها”.
م�ن جانبه، ذك�ر وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون التصفية 
حام�د يون�س ان “الق�رض اليابان�ي يأت�ي يف اط�ار 
تعزي�ز العالقات الثنائية بني العراق واليابان  ، قدمته 
منظم�ة “جايكا” اليابانية الت�ي تعد ممثال للحكومة 
اليابانية يف تمويل املشاريع التنموية يف العالم”، مبينا 
ان “الجانب الياباني ابدى  اس�تعداده لتسديد جميع 
كلف املرشوع”.وقال مدير عام رشكة مصايف الجنوب 
حسام ويل ان “مدة تنفيذ  املرشوع )4( سنوات اعتبارا 

م�ن تاريخ املبارشة به والتي من املؤمل ان تكون مطلع 
العام القادم ، وتم دع�وة الرشكة اليابانية للحضور اىل 
بغ�داد لتوقي�ع العقد ، بع�د ان تم  اس�تحصال موافقة 

مجل�س ال�وزراء  ، بكلفة تخمينية تص�ل اىل ) 4 ( 
مليار دوالر”.

واش�ار ان “امل�رشوع س�يقوم بتحوي�ل مخلفات 
انت�اج املصفى  م�ن زيت الوقود ) النفط االس�ود( 
اىل املش�تقات البيضاء )غاز س�ائل ،  كازولني بعدد 
اوكت�ان 92.2  ، زي�ت الغاز ، نفث�ا مختلطة ، زيت 
وقود ، زيت الغاز يف وحدات الهدرجة(  بمواصفات 

اوروبية”.
إىل ذل�ك، وتلبي�ة ملناش�دات عوائ�ل امل�رىض، أوعز  
وزير النفط بتخصيص مبل�غ )110( مليون دينار  

ملستشفى الثالسيميا يف محافظة البرصة.
يأت�ي ذلك يف إط�ار دعم ال�وزارة للقط�اع الصحي 
لتوفري العالجات واملستلزمات الرضورية للمصابني 
بالثالس�يميا.ويذكر ان الدعم امل�ايل املقدم من قبل 
وزارة النف�ط للقطاع الصحي ق�د تجاوز مبلغ 16 

مليار دينار.

وزير النفط  يعلن احالة مرشوع »FCC« يف مصايف اجلنوب بالبرصة اىل رشكة يابانية
اوعز بتخصيص مبلغ »110« مليون دينار ملستشفى الثالسيميا

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاهي�ة أمس الثالث�اء، عن 
تنفيذه�ا ث�الث عملي�ات ضب�ط يف الط�رق 
الدي�ن  ص�الح  محافظ�ات  ب�ني  الرابط�ة 
وكرك�وك وبغداد أس�فرت ع�ن ضبط )11( 
متهماً يستحصلون مبالغ جباية بطرق غري 

قانونيٍة.
وكش�فت دائرة تحقيقات الهيئة، يف معرض 
َذت  حديثها ع�ن تفاصيل العمليَّ�ات التي ُنفِّ
ن فريق  �راٍت قضائيٍَّة، عن تمكُّ بموجب ُمذكَّ
من مكت�ب تحقيق الهيئ�ة يف املحافظة من 
بالج�رم  ضب�ط )8( أش�خاص، متلبس�ني 
املش�هود وهم يقومون باستحصال جباياٍت 
من سيارات الحمل املارة عرب الطريق الرابط 

ب�ني محافظتي بغداد وكرك�وك قرب قضاء 
آمريل.

فيما أضافت أنها ضبطت املبالغ املاليَّة التي 
أقدم�وا عىل اس�تحصالها ع�رب عملهم غري 

القانوني.
دائرة التحقيقات يف الهيئة أش�ارت إىل تنفيذ 
املكت�ب عملية ضبط أخرى س�بقت العملية 
األوىل يف املدخ�ل الرشق�ي ملدين�ة تكريت من 
جهة محافظ�ة كركوك أس�فرت عن ضبط 
ش�خص يدَّعي انتس�ابه إىل إحدى النقابات 
يقوم بجمع مبالغ مالية من سيارات الحمل 
التي تدخ�ل مدينة تكريت ع�رب ذلك املدخل، 
مؤك�دًة ضب�ط املبال�غ املالي�ة الت�ي كان�ت 

بحوزته، فضالً عن ختم ودفاتر وصوالت.
ت  وتم ضب�ط متهمني يف املكان ذاته الذي تمَّ

في�ه العمليَّ�ة الثانية متلبس�ني بممارس�ة 
األعمال غري القانونيَّة نفس�ها باس�تحصال 
مبالغ مالية من س�يارات الحم�ل املارة عرب 
املدخ�ل الرشق�ي ملدين�ة تكري�ت م�ن جهة 
محافظة كركوك، جاء ذلك بعد عودته الفريق 

من العمليَّة األوىل إىل مركز املحافظة.
ه�ذا ونوَّه�ت الدائ�رة بتنظيمه�ا مح�ارض 
ضب�ٍط أصوليَّ�ة يف العملي�ات، وت�مَّ عرضها 
ِ واألوراق التحقيقيَّة، ُمعزَّزًة  رفقة املُتََّهَم�نينْ
بامل�ربزات املضبوط�ة، عىل ق�ايض التحقيق 
؛ الذي ق�رَّر توقيفهم وف�ق أحكام  املُخت�صّ

املادة 240 عقوبات.
وتنشط عمليات جباية غري أصولية يف بعض 
الس�يطرات، تجرب س�ائقي الش�احنات عىل 

دفع مبالغ مالية للسماح لهم باملرور.

النزاهة: القبض عىل »11« متهاًم باجلباية غري القانونية 
يف عدة حمافظات

الزراعة تعلن تصدير »4« 
منتجات اىل االمارات وتؤكد 

طرق ابواب دول اخرى

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الزراعة، أم�س االربعاء، عن تصدير 4 منتاج�ات زراعية اىل 
دول�ة االم�ارات بع�د التحقيق الذات�ي منها، مبين�ة ان اغالق الح�دود امام 
البضائ�ع املرسبة يس�هم يف زيادة الصادرات العراقي�ة اىل الخارج بنحو 28 

محصول زراعي.
وقال املتحدث باس�م الوزارة حميد النايف يف ترصيح صحفي إنه “بالتزامن 
م�ع اغالق الحدود العراقي�ة بوجهة املنتجات الزراعي�ة املرسبة من الحدود 
ت�م فت�ح عدة مباحثات لتصدي�ر اكثر من خمس منتج�ات زراعية اىل دولة 

إضافية”.
وأضاف النايف، أنه “تم تصدير الباذنجان والطماطة والبطاطة والتمور اىل 
دولة االمارات وهي ترغب يف زيادة تصدير العراق للمنتجات كونها جيدة”.

وتابع ان “اغالق الحدود فرصة تاريخية للفالح العراقي قد تس�هم يف توفري 
عملة صعبة تكون بديال عن النفط يف الس�نوات املقبلة”، مبينا أن “ العراق 
حق�ق فائضا يف العنب والتني قد يصدر منها كميات اىل عدد من الدول خالل 

الفرتة املقبلة، فضال عن فتح ابواب لصناعة التحويلية”.

    بغداد / المستقبل العراقي

حمل�ت مديري�ة الدفاع املدن�ي، االربعاء، 
صي�ف 2020 مس�ؤولية زي�ادة الحرائق 
يف البالد.وق�ال مدير اع�الم الدفاع املدني 
العمي�د جودت عبد الرحم�ن ان »حوادث 
الحري�ق تختلف من فصل الخر وحس�ب 
الظروف واالوقات، حيث س�جلت مديرية 
الدف�اع املدني ولس�نوات عدي�دة ارتفاع 
الصي�ف  فص�ي  يف  الحرائ�ق  مع�دالت 
والشتاء ولكال الفصلني اسبابها«.واشار 
اىل ان »ارتف�اع درجات الحرارة خاصة يف 
هذا الصيف }الش�اذ{ س�اهم بخلق بيئة 
مناس�بة الرتف�اع ع�دد ح�وادث الحريق 
ه�ذا الع�ام«. واض�اف عب�د الرحمن ان 
»املديري�ة اص�درت وصايا وارش�ادات يف 
ه�ذا الصي�ف وت�م نرشها ع�رب منصات 
التواص�ل االجتماعي وكانت عىل ش�قني 
}اجرائ�ي وخ�اص باس�باب الحرائق{ »، 

محذرة من« ترك قناني العطور والغازية 
واملعقمات يف املركبات خالل فرتة الظهرية 
والت�ي تع�د ذروة الحرارة«.وتاب�ع »كما 
نصحت املديري�ة عىل امالء خزانات وقود 
املركب�ات صباحاً واالبتع�اد عن االمالء يف 
وقت الظهرية، كما نصحت بعدم الس�فر 
بواس�طة العجالت وقت الظه�رية«.وزاد 
اما فيما يخص العائلة عدم تحميل نقاط 
الكهرباء اكثر من الحد املقرر، فهناك من 
يض�ع جهازي�ن او 3 اجهزة ع�ىل نقطة 
كهرباء واحدة رديئة املنش�أ مما تسببت 
باش�عال الحرائ�ق، كذل�ك االبتع�اد ع�ن 
املمتدة  الكهربائي�ة  العنكبوتية  الش�بكة 
م�ن املول�دات االهلية.واك�د ان مديري�ة 
الدف�اع املدن�ي نصح�ت ايض�اً باقتناء 
الكهربائية  الحماي�ة لالجه�زة  اجه�زة 
من مناش�ئ رصينة وعدم ت�رك اجهزة 
التكيي�ف والس�بالت تعمل ط�وال الليل 

والنهار والنوم يف غرفة واحدة.

الدفاع املدين: الصيف خلق »بيئة 
مناسبة« الشتعال احلرائق

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

تنفذ هيئة استثمار بغداد سبعة مشاريع استثمارية يف 
اطراف العاصمة، لتوفري 25 الف وحدة س�كنية، بينما 
تعمل عىل سحب االجازات االستثمارية املتلكئة بجميع 
القطاعات.وقال رئيس الهيئة شاكر الزامي يف ترصيح 
صحف�ي إن “الهيئ�ة وضم�ن جهوده�ا لدع�م قطاع 
السكن وحل ازمة توفري الوحدات السكنية، تنفذ حاليا 
س�بعة مش�اريع اس�تثمارية افقية يف اط�راف مدينة 
بغ�داد باالتجاه�ات االربع، مش�ريا اىل أنه�ا بمجملها 
ستوفر 25 الف وحدة سكنية بمساحات مختلفة،وأكد 
الزام�ي، “وجود اكثر م�ن 26 مرشوعا منفذا بنس�ب 
انج�از مختلفة، وبأس�لوب البناء االفق�ي، لتوفري 30 
الف وحدة س�كنية”.واوضح الزام�ي، ان “لدى الهيئة 
مشاريع يف القطاعات االخرى، وهي القطاع الصناعي 
بواقع 40 مرشوعا منجزا وقيد االنجاز، وكذلك الصحي 
املتضم�ن انش�اء 17 مستش�فى، اذ انجز منه�ا اربعة 
مستش�فيات بالكام�ل، فضال ع�ن القطاعات االخرى 
الرتفيهي�ة والزراعي�ة والتجارية”، الفت�ا اىل أن “هذه 

املشاريع وفرت اكثر من 100 الف فرصة عمل”.

استثامر بغداد تعتزم بناء 
»25« ألف وحدة سكنية 

يف اطراف العاصمة
    بغداد/ المستقبل العراقي

طالب�ت لجنة الزراعة النيابية، أمس االربعاء، برسعة تس�لم الحكوم�ة االتحادية ملنافذ 
اقليم كردس�تان . وقال رئيس اللجنة س�الم الش�مري يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان “خطوات الحكومة بنرش قوات امنية يف املنافذ الحدودية امر بدات بجني 
ثم�اره م�ن خالل الس�يطرة الكاملة عىل دخول وخ�روج البضائع بمختل�ف انواعها” . 
واض�اف ان “عىل الحكوم�ة ومن خالل مفاوضاتها ومخاطباتها الرس�مية مع حكومة 
اقليم كردستان ان تضع تسليم املنافذ يف كردستان لها اولوية قصوى خاصة وان مبالغ 
ايرادات منافذ االقليم الرسمية غري معروفة بشكل واضح”. وشدد الشمري عىل “اهمية 
القيام بعملية عسكرية لغلق املنافذ غري الرشعية ان كان يف االقليم او يف املناطق االخرى 

واالقتصار عىل املنافذ الرسمية والتي ستكون رافدا مهما ورئيسيا اليرادات الدولة”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اك�دت لجن�ة التخطي�ط ومتابع�ة الربنام�ج 
ع�دم  االربع�اء،  أم�س  النيابي�ة،  الحكوم�ي 
ح�دوث تغي�ريات جذرية ع�ىل موازن�ة 2021 
لتطوير القطاع اإلنتاجي غ�ري النفطي، مبينة 
ان الحكوم�ة عاج�زة لغاي�ة االن عن تحس�ني 
القط�اع الصناعي.وق�ال عض�و اللجنة محمد 
البل�داوي يف ترصيح صحفي ان “ما س�يحدث 
يف املوازنة املقبلة هو اضافة بعض االموال عىل 
املوازنة من خالل زيادة إيرادات املوانئ واملنافذ 

الحدودية والرضائب اال انها لن تغري الكثري من 
واق�ع االعتماد عىل القط�اع النفطي”.وأضاف 
البل�داوي، ان “تهري�ب البضائ�ع ع�رب املوانئ 
اس�هم يف تأخ�ري تقدم قط�اع الزراعة بش�كل 
كبرية واالعتماد علي�ه يف زيادة الناتج املحي”.

وتاب�ع ان “العج�ز يف املوازن�ة س�يكون كب�ري 
بسبب االعتماد عىل النفط وانخفاض اسعاره 
العامل�ي فض�ال ع�ن تخفي�ض حص�ة العراق 
يف البي�ع وس�ط عج�ز الحكومة عىل تحس�ني 
قط�اع الصناعة وهو االهم يف العراق لتخفيض 

االعتماد عىل النفط”.

الزراعة الربملانية تطالب احلكومة االحتادية بتسلم 
منافذ االقليم بـ »رسعة« وغلق غري الرشعية

التخطيط الربملانية تتحدث عن موازنة 2021: 
ستشهد بعض التغيريات االقتصادية

وجه انذارًا للدوائر اليت ال تصرف رواتب الـ »30« ألف درجة وظيفية

حمافظ البرصة يوافق عىل ختصيص أراض ملالكات الرتبية يف »السيبة«
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

واف�ق محاف�ظ الب�رصة أس�عدالعيداني، أمس 
االربع�اء، يوافق ع�ىل تخصيص 
قطع أرايض يف ناحية “الس�يبة” 
للمالكات الرتبوّية بقسم “تربية 

الفاو”.
وحصل�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
ع�ىل كت�اب لقائممق�ام قض�اء 
محاف�ظ  في�ه  يطال�ب  الف�او 
البرصة أسعد العيداني باملوافقة 
ع�ىل تخصي�ص أراض للمالكات 
الرتبوية لقسم تربية الفاو، وذلك 
مل�ا لهم م�ن دور كب�ري يف خدمة 
املجتمع ولعدم توفر قطع أراض 

يف الوقت الحارض بقضاء الفاو.
وأجاب العيداني بالقول »ال مانع 

من التخصيص«.

إىل ذلك، أك�د معاون محافظ البرصة أنه س�يتم 
توجية انذار للدوائر التي ال ترصف رواتب ال�30 
أل�ف درجة وظيفة، فيم�ا حذر من تأخري رصف 

الرواتب.

حمافظ بغداد يعلن الرشوع بتنفيذ
 »150« مدرسة يف للعاصمة

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

أعل�ن محافظ بغ�داد محم�د العط�ا، أمس 
األربعاء، الرشوع ببناء 150 مدرس�ة جديدة 
يف مناطق مختلفة من العاصمة ضمن خطة 
املحافظ�ة للع�ام املايض.وق�ال املحافظ، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن 
“املحافظة تويل اهتماما بالغا لقطاع الرتبية 
عن طري�ق متابعة مش�اريع بن�اء املدارس 
ملعالج�ة حالة االختن�اق وازدواج ال�دوام إذ 
سترشع ببناء 150 مدرسة جديدة يف مناطق 
مختلفة “، مؤك�دا “قرب انجاز )8( مدارس 
جديدة ضمن املش�اريع القديم�ة يف منطقة 
الش�علة باإلضاف�ة إىل تحقيق نس�ب انجاز 
متقدمة ل�)6( مدارس أخرى ضمن مشاريع 
املحافظ�ة للع�ام املايض”.وطال�ب، “توفري 

التخصيصات املالي�ة الالزمة ملحافظة بغداد 
للرشوع ببناء مدارس جديدة”، مشريا إىل “ان 
العاصمة تعاني من قلة االبنية املدرسية مع 

تزايد اعداد الطلبة اذ تشهد عدد من املدارس 
اختناق�ا بع�دد الطالب والذي ينعكس س�لباً 

عىل مستوى التدريس واستيعاب التالميذ”.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت ادارة العتبة الحسينية املقدسة، أمس االربعاء، عدم اقامة 
مراسيم صالة عيد االضحى املبارك بسبب الظروف الصحية التي 
يم�ر بها الع�راق، مبينة أن التوقف سيس�تمر لحني تحس�ن تلك 

الظروف.
وجاء يف بيان الدارة العتبة، تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
إنه “نظ�راً للتعليمات الوقائية الصادرة م�ن الجهات الصحية يف 

العراق، تقرر عدم اقامة مراسيم صالة عيد االضحى املبارك”.
وأضاف”س�يبقى ه�ذا التوقف لحني تحس�ن الظ�روف الصحية 

بسبب انتشار فريوس )كورونا(”.
وكانت ادارة العتبة املقدس�ة قد ق�ررت، يف )5 /3 /2020(، عدم 
اقامة صالة الجمعة بس�بب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به 
العراق ورعاي�ة ملا دعت اليه دائرة الصحة كربالء املقدس�ة، كما 

اعلنت يف )23 /5 /2020( عدم اقامة صالة عيد الفطر املبارك.
ويف بيان صدر عن ادارة الصحن الحس�يني الرشيف، أنه “بالنظر 
للظرف الصحي الراهن ورعاي�ة ملا دعت اليه دائرة صحة كربالء 
املقدس�ة من االمتن�اع من عقد التجمعات الكب�رية يف هذه االيام 

فقد تقرر عدم اقامة صالة الجمعة.

العتبة احلسينية تعلن عدم اقامة 
مراسيم صالة عيد االضحى املبارك

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املتحدث باس�م مصلحة الكمارك االيرانية روح الله لطيفي، 
أمس األربعاء تصدير الورود والنباتات إىل عدة بلدان، خالل فصل 

الربيع، يقف العراق بصدراتها، بقيمة تجاوزت املليوني دوالر.
ونقل�ت وكال�ة أنباء فارس ع�ن لطيفي قوله، إن ب�الده صّدرت 
ال�ورود والنبات�ات ل� 23 بل�داً يف فصل الربيع للم�دة من 20 آذار 
حت�ى 20 من حزي�ران 2020، حيث تخطت 2356 طن�اً، بقيمة 

5.33 مليون دوالر يف املدة املذكورة.
وبش�أن الدول املس�توردة من إي�ران، أوضح لطيف�ي أن العراق 
تص�در قائمة املس�توردين بأكث�ر من 1543 طن�اً بقيمة 2.389 
مليون دوالر، مؤكداً أن من األس�واق التصديرية الرئيس�ة للورود 
والنباتات االيرانية، فيتنام باس�ترياد أكثر من 5 أطنان من الورد 

أالحمر )الجوري( وأرمينيا ب� 266 طناً من النباتات.
ويع�د العراق من ب�ني الدول الت�ي تعاني من تداعي�ات األزمتني 
الصحي�ة واالقتصادي�ة بس�بب وب�اء كورونا، إضاف�ة إىل األزمة 
املالي�ة الناتجة ع�ن تهاوي أس�عار النفط، والتي ج�اءت يف ظل 
أوضاع اس�تثنائية يمر بها، منذ اندالع االحتجاجات الش�عبية يف 

مطلع ترشين األول 2019.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد مس�ؤول حكومي يف دياىل، أمس االربعاء، انتعاش مبكر ملدن 
الحدود مع عودة نشاط منفذ منديل مع ايران.

وق�ال مدير ناحي�ة من�ديل وكالة)90ك�م رشق بعقوب�ة( مازن 
الخزاعي يف ترصي�ح صحفي ان ”منفذ منديل الحدودي مع ايران 
رشق دياىل بدء يعود لوضعه الطبيعي من ناحية التبادل التجاري 
ب�ني العراق وايران مع تحديد حجم االرس�اليات ب�250 ش�احنة 
للي�وم”، الفت�ا اىل ان “مئات الش�احنات تدفقت صوب الس�احة 

الحدودية للتفريغ”.
واضاف الخزاعي،ان” انتعاش اقتص�ادي مبكر بدء يلوح باالفق 
بس�بب ع�ودة نش�اط معرب من�ديل خاص�ة توفريه ف�رص عمل 
للكثري من العاطلني يف مختلبف املهن”، مؤكدا أن “تحديد التبادل 
التج�اري ليومني يف االس�بوع يحدد من حجم النش�اط ونامل ان 
ت�زداد قريبا م�ن اج�ل ان يكون الوض�ع طبيعي م�ع اتخاذ كل 

االجراءات الوقائية الخاصة بفريوس كورونا”.
وكان منفذ منديل استئناف نش�اطه االسبوع املايض بدخول اول 
250 شاحنة اىل االرايض العراقي حاملة بضائع ومواد ايرانية بغد 

اغالقه الكثر من 4 اشهر بسبب جائحة كورونا.

بأكثر من مليوين دوالر.. العراق يتصدر 
مستوردي الورود والنباتات من إيران

دياىل: انتعاش مدن احلدود بسبب 
»منفذ منديل« مع ايران
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»والعة ديوجني«: بحث عن املعنى أم متجيد للعبث؟
           محمد شيكي

 

»أنا ال أكتُب الشعر
أنا أرقُص َعاريا يف مستنقع اللغة«

عز الدين بوركة

خطاب التمرد:
الش�عر خطاب الباطن قبل أن يكون 
ق�وال أو كتاب�ة جمالي�ة. وق�د انتقل 
بحكم الحداثة � يف نموذجنا العربي- 
م�ن مج�رد التعب�ر ع�ن مجري�ات 
الواقع الخارج�ي يف عالقتها بالذات، 
النفس�ية  اآلث�ار  ع�ى  الرتكي�ز  إىل 
الناجمة عن س�لطة العق�ل الجمعي 

ومعتقداته.
الكتاب�ة  أضح�ت  املعن�ى  وبه�ذا 
الش�عرية تؤس�س معناه�ا الخاص، 
وتبن�ي عوامله�ا املمكن�ة انطالقا من 
اإلفص�اح ع�ن مكن�ون  حريته�ا يف 
ال�ذات، وتص�ورات العق�ل وتمثالته 
تج�اه اإلنس�ان والطبيع�ة والعالم. 
إن الحداث�ة الش�عرية الي�وم تبق�ى 
منفتح�ة ع�ى كل أش�كال التأوي�ل 
املمكنة، لتفكيك بنياتها والكشف عن 
التعبرية بمختلف أنواعها  أنس�اقها 
واإلش�ارية  والرمزي�ة  االس�تعارية 
القتح�ام ُتخ�وم املعن�ى. إْذ أضح�ى 
الن�ص الحداثي تطريزا فني�ا تتعالق 
فيه األنساق، مدعومة بجرأة الشاعر 
ع�ى صناعة لغة ال تخض�ع للمألوف 
وال تهادن السائد، وال تحدها الحدود. 
ويعت�ر الش�اعر املغرب�ي ع�ز الدين 
بورك�ة، واح�دا م�ن أب�رز الش�عراء 
املعارصين وأكثرهم حضورا وجرأة يف 
التعبر والدفاع عن مقرتحه الشعري، 
املناهض ألي تقليد أعمى، يعيد اجرتار 
املحافظ�ة. وال  املق�والت واألش�كال 
يدخر جهدا يف تسخر ُعدَّته املرجعية 
»الحداثي�ة« إلب�داع أش�كال جمالية 
تعكس حس�ه اإلبداعي املتم�رد؛ بما 
تيرس له من قدرة عالية عى االشتغال 
يف مجاالت الش�عر والنقد والتشكيل، 
مس�نودا برصيده الفكري الفلسفي 
وبانفتاح�ه عى الثقافات اإلنس�انية 
والجمالي�ة، املنت�رة للحرية، ليس 
وإنم�ا  وحس�ب،  قيم�ة  باعتباره�ا 

بكونها الخالص املنشود.
»والعة ديوجني«: التش�بيك بالومض 

والتشكيل بالضوء
ع�ى  تهيمن�ان  خاصيت�ان  هن�اك 
نص�وص ه�ذه املجموعة: التش�بيك 
بالومض والتشكيل بالضوء. وكالهما 
ينش�آن من طرائق التوظيف اللغوي، 
وتع�دد صياغات بن�اء العبارة وتوليد 
الش�عرية. ويمك�ن تق�ي  الجم�ل 
املفهوم�ني مع�ا، م�ن خ�الل رص�د 
عالقة لغة املجموعة الشعرية »والعة 
ديوجني«، )مجموعته الش�عرية بعد 
إص�داره األول »حزي�ن بس�عادة«(، 

وحضورهم�ا  والتش�كيل،  بالرس�م 
الق�وي لتأثيث الفض�اءات الجمالية 
للنص�وص. ومل�ا كانت الع�ني طريق 
الب�ر والرؤية؛ فإن اللغة تس�تعني 
به�ا لتبعث الن�ور يف ثناي�ا الكلمات، 
التي تستحيل إىل أيقونات لونية تضئ 
النص، ليتسق البناء بحثا عن جدوى 
املعن�ى الث�اوي ب�ني س�قوف الداللة 

والرموز: )الوالعة/ ديوجني(.
مصباح ديوجني: بالغة العني والرسم 

بخطوط الضوء
هل جسد ديوجني أزمة املعنى وفساد 
املنط�ق ال�ذي يركن إىل قبول الس�ائد 
القابع يف زوايا العتمة؟ ما الذي يعنيه 
الن�اس  أن يخ�رج »ديوج�ني« ع�ى 
شاهرا قنديله يف واضحة النهار، باحثا 
ب�ني الناس ع�ن الحقيق�ة؟ مصباح 
ديوجني جهاز للكش�ف، مساعد عى 
وض�وح التج�ي وإض�اءة العتمات، 
لذلك نعتر أن اختيار هذا العنوان هو 
بداية النطالق الرشارة الش�عرية التي 
تؤثثه، وتجعل من�ه لوحات مطروزة 
بعناي�ة وإحكام. فالش�اعر يمس�ك 
والع�ة اللغ�ة، ليوق�د قندي�ل التمرد 
واالحتجاج عى وضع قائم ال يستقيم 
مع الحلم الكامن يف نبضه، الثاوي يف 
الله�ب الوام�ض يف فك�ره ومتخيله. 
يشحذ »والعته« بضوء العني؛ والحال 
أن الع�ني رمز لإلبصار والنور، وداللة 
ع�ى الحكم�ة. وباب فس�يح يفيض 
إىل الفه�م املختل�ف، وإىل إدانة املعنى 
املَُقيَّ�د، من حيث ينبغ�ي له أن يكون 
طافحا بالضوء/الله�ب، يمحو مداد 
الكتاب العس�ر، ال�ذي يحنط املعنى، 
ويكب�ل أجنح�ة الفراش�ات. ينق�ش 
بورك�ة الدهش�ة ع�ى جس�د النص، 
ويوقظ فض�ول املعنى املَُهرٍَّب لَيخرج 

من ُجبَّة الكتاب القديم:

البارح�ة ق�رأت ٍكَتاب�ا َعس�راٌ َع�َى 
الَْهْضِم

ْعِر اَحًة ٍمَن الشٍّ لَِهذا أََكلُْت ُتفَّ
َوِنْمُت.

تنه�ض ه�ذه الص�ورة م�ن وح�ي 
الع�ني، التي يرس�م بها الض�وء إطار 
النص، وس�احة الس�جال. فيمس�ح 
غب�ار »البارحة«، أي الكتاب العس�ر 
ال�ذي يخن�ق املعن�ى، ويحج�ب نور 
الع�ني ورغبته�ا يف اخ�رتاق املدى. ال 
س�بيل للمواجهة إال أن يطلق الشاعر 
عصيان�ه  ويوق�د  والعت�ه،  رشارات 
متسلحا بصعلكته، موسوسا لنفسه 
بقض�م تفاحة الش�عر. وكأن�ه بذلك 
يحكم عى نفسه بالخروج من عتمات 
الكت�اب/ القديم إىل أنوار املعنى. إنها 
صورة ش�عرية مكثفة ج�دا، مطرزة 
بألق العني يف انس�جام تام مع جذوة 
التم�رد. وكالهما يجع�الن من النص 
تش�كيال فسيفس�ائيا مبتكرا، يمنح 
املعنى وهجا جديدا ومغايرا ومنترا 
للذات ولرغبته�ا يف الغواية واالنقالب 
عى النموذج. إن الوعي بهذا التشكيل 
ال تحكمه بالغة العني وحسب، وإنما 
أيض�ا حضور اللغ�ة املنزاحة القادرة 

عى صناعة خطاب شعري بديل:
لَِكْي َتْكُتَب َقِصيَدة،

َيلْزُمَك ُمَسدَّس
َوَرَصاَصٌة واِحَدة

َيلزَُم�َك َخريَط�ة ِك�ْن َزَم�ِن الَْح�رِْب 
الَْباِردة

َوأَْن َتْجلَِس عارياُ َتَماماً
ٍن َفاِضح َناِظراً لَِخواِئك يِف َتَمعُّ

َوَتُقول: »هَذا لْيَس أََنا
أََنا لْسُت َهَذا«

هكذا تس�قط هالة القداس�ة وتنهار 
النص  الصنمي�ة، فينفت�ح  الذهني�ة 
باقتصاد لفظي كبر عى جدل جريء، 

ال يملك معه القارئ بعدئذ، س�وى أن 
يصغي إىل م�ا تنتجه الع�ني ويفرزه 
التشكيل اللفظي، الذي ينشأ من لغة 
العني، والعني يف ديوان عزالدين بوركة 
عني ُيرْسى بالرضورة، تش�اكس لغة 
املقدس فتبدع لغتها املاكرة املتواطئة. 
لغ�ة تنحت عالقتها بني صورة اللفظ 
وضوء العني. ولي�س للكلمات حينئذ 
س�وى أن تعني عى ترجمة بهاء ذلك 
التالحم املختلف، ويتكرر هذا الوضع 
يف معظم نصوص املجموعة الشعرية 

بشكل الفت:
أَْكُتُب َقصيَدًة َعرَْجاء َجوَْفاَء ِمْثِي؛

ف َعِن  َقصي�َدٌة ِبَكلِماٍت ِذْهنيٍَّة ال َتَتوَقَّ
الذََّوَباِن

ُ َوٍظيَفتي ُكلَّ َيوٍْم مْن َش�اِعٍر إىَِل  َوأَُغررِّ
َبْهلَوَان

…
وح�ني تش�تعل العني، تبس�ط نورها 
فتخ�رتق جدار الجماجم ليبدو العالم 

لها:
ُل َع�ىَ َقاِرَعِة  ُمَجرَّد كلْ�ٍب تاِئٍه، َيَتَبوَّ

الَْكْوِن؛
�ا ِتلْ�َك االلٍه�ُة الُْمَعلََّقُة ُهَن�اَك َعَى  أَمَّ

أَراجيِح األَْبراٍج،
َكبرُُه�م َيَتَعلَُّق يِف ُثْقِب األوزون َكِقطٍّ 

َيلَْعُق َذْيلَه
إنه�ا ع�ني ديوج�ني، وض�وء قنديله 
الذي يرى ما ال يراه اآلخرون، بل هي 
العني/اللغة: »حّمالة رس�ائل شديدة 
الّتنّوع يف اإلفصاح واإلضمار، تستحوذ 
ع�ى كل حواس الش�اعر لتقّدم له يف 
مقابل ذلك صورة متفرّدة عن جوهر 
العالم واألش�خاص. وحده الش�اعر 
ي�رى اختالًف�ا يف ال�يء ذات�ه كلّم�ا 
تمّع�ن أكثر، وهو الوحي�د أيًضا الذي 
يدرك متعة ذل�ك. فكلما أمعنت العني 
يف ق�راءة ضوئها اتس�ع أفق التطريز 

وامت�أت فراغات البياض بما يتخيله 
الذه�ن من نمنمات فكري�ة، تنضاُف 
إىل م�ا يحتفي به الن�ص من توظيف 
سيميائي للعالمات واإلشارات، ُيَمّكُن 
الرب�ط بينها من الوقوف عى حضور 
رؤية فلس�فية، يس�مح التوس�ل بها 
الوجودي�ة  باالق�رتاب م�ن األس�ئلة 
الت�ي تتقاطع يف نص�وص املجموعة.

وتتش�ابك يف تداخل تام مع النمنمات 
العني  البياضات، وومي�ض  وأض�واء 
»الديوجيني�ة«، إنه منتهى التش�كيل 
والرس�م بخط�وط الض�وء وش�عاع 

العني.
فوىض الخواء وجع االمتالء:

يقيم الش�اعر عز الدين بوركة توتره 
الش�عري ع�ى جدلي�ة ال�راع بني 
الخواء واالمتالء، كثنائية ضدية يدير 
الش�اعر م�ن خاللها ظه�ره للحدود 
الفاصل�ة بني الج�ود القائم والوجود 
الحال�م؛ حي�ث تج�د ال�ذات ضالتها 
مستنجدة بنور العقل، باعتباره اآللة 
التي تفك�ر الذات بها عند اصطدامها 
بالنم�وذج املوجود بقوة الواقع، وعيا 
منه�ا بالوج�ع وم�ا يس�ببه للعق�ل 
من إي�الم ناتج عن غياب االنس�جام 

الرضوري بني أن�وار العقل وحدوس 
الذات وانفعاالتها العفوية:

َعَيَّ اآلن أن أُعيَد َضْبَط الحْيٍل
ِبي رْغبة املُْسَتحيل

َورغَبة األيدي يف العدم
بي َهَشاَشُة فراشة

إن ه�ذا الوضع غر املنس�جم، يجعل 
اللحظات الشعرية يف معظم نصوص 
الديوان مؤطرة بخواء رهيب ومرعب، 
باالغ�رتاب  اإلحس�اس  مص�دره 
واالصطفاف خ�ارج النم�ط الجاهز 
الذي ال يقاوم بغر مواجهته بالعراء:

الُْعرُْي ِمْصَباُح الَْحقيقِة
ياَ ْديوجنُي َتَعرَّى ترَى الَحقيَقَة

……
الُْعرُْي خاِمُس األْسُطقَسات

َفك�ْم َيلْزَُم ِم�ْن َث�وْب لَِتْغطيَّ�ٍة ُعرِْي 
الَْكْون.

إن النم�ط الرتي�ب يف�رغ الحياة من 
التفاعل الالزم فيحيل الوضع إىل فناء 
وخواء، وإىل محض فقاعات ال تصمد 
أمام شغب العقل الذي ينساق بحكم 
طبيعت�ه النوراني�ة إىل صن�ع دالالته 
وترتيب نظامه�ا، أو فوضاها، نكاية 
يف املس�خ الذي يطبع العال�م والقبح 

الذي يرافق الس�لوك البرشي. يسعى 
الش�اعر تبعا لذلك، إىل هدم النموذج، 
بس�حب ثقت�ه م�ن س�لطة النم�ط 
ويرس�م صورا أخ�رى بديل�ة أللوان 
لغ�ة ضوئية، لكنه�ا قلق�ة ومتوترة 
ومستفزة. كأنه يواجه فوىض الخواء 
بش�عرية االمتالء، فيق�ذف بها بعيدا 
نح�و مخاض�ات االنبث�اق واالنبعاث 
بنَفِس شاعرٍي متمرد، ال تكبله قيود 
أو تح�ده حدود مس�تخفا بالتمثالت 
والوج�ود  العال�م  ح�ول  الس�ائدة 

واإلنسان:
َه�َذا الَْعالَُم ُمجرَّد كلب تائه يتس�ول 

َعى َقارَعِة الَْكْون.
�ا تلْ�َك االلَِه�ُة املَعلََّق�ُة ُهَن�اَك َعى  أمَّ

أَراجيِح األبراِج،
كبره�م َيَتَعلَّق يف ثقِب األوزوٍن َكٍقطٍّ 

َيلَْعُق َذْيلَُه
َدعَك مْن هذا واتَِّبْع َتَعاليَم الَْجسد

تمجيد العبث:
يكم�ُن العب�ث يف س�خرية املوق�ف، 
ال�ذي يت�م اتخ�اذه إزاء التص�ورات 
النمطي�ة للوج�ود وقوانينه. وينش�أُ 
من التناقض الحاص�ل بني الطرفني، 
وم�ن عدم ق�درة املنط�ق العقي عى 
إحداث االنسجام بينهما. وهذا وضع 
يؤدي إىل التمرُّد، واإلمعان يف التش�بث 
بحري�ة ال�ذات يف عالقته�ا برغبته�ا 
الجامحة إىل املعرفة، ومواجهة سؤال 
امل�وت. باعتب�اره منته�ى كل تصور 
تقلي�دي لوج�ود اإلنس�ان وفنائه، إذ 
ال يمكن لهذه املواجه�ة أن تقيم لها 
مدلوال م�ن غر التح�دي )التمرد( يف 
إط�ار تجربًة تحي�ا بالعب�ث، الذي ال 
يعني س�وى خوض معركة املواجهة 
والراع الحيُّ النابُض بني اإلنس�ان 
وغموض�ه الخاص من جه�ة، وبينه 
وبني العالم وألغ�ازه من جهة ثانية. 
يصر العبث به�ذا املعنى بتعبر ألبر 
كامو »رصاعا قائما بني مظهر العالم 
الالعقالن�ّي وتل�ك الرغب�ة املضطربة 
ح�ول الصف�اء والوض�وح«، حيث ال 
يق�ني يؤطرالرؤى، وال رضا للش�اعر 
عن هيويل هذا العال�م، املمتد يف مرايا 
تدح�رج حرته�ا عى بي�اض الورق، 
وتعب�ث باملعن�ى وف�ق م�ا يقتضيه 

التحدي وأوضاع املواجهة:
كُل َشاِعٍر َبْهلَوان… أَما أََنا َفحْنُفَساٌء 

َتلَْعُب ِبَرْوِث الَكلَِمة
ُتَدْحرُِجَه�اَ َع�َى َس�ْفِح َبَي�اِض َه�ذا 

الَوَرق.
هل يمكن القول ختاما، بأن الش�اعر 
عزالدي�ن بوركة نذر ديوان�ه لتمجيد 
العب�ث؟ أم للبحث ع�ن املعنى؟ وهل 
يكرس تجربته الش�عرية لبلورة أفق 
جم�ايل يحرض ع�ى رشعنة الراع، 
بني حم�أة االنتصار للوعي اإلنس�ان 
وعقالنيت�ه، وخي�ار الخضوع ملعاير 

النموذج؟

»رسائل فتغنشتاين«.. 
الفلسفة واحلرب والصداقة

ناشطون ضد العنرصية يستخدمون 
مهاراهتم اهلوليوودية

           بغداد / المستقبل العراقي

كتب املفكر النمس�اوي لودفيغ فيتغنشتاين 
)1889-1951( مئ�ات الرس�ائل ب�ني عامي 

1911 و1951، تتعلق بالحياة الفكرية 
واألكاديمية وقد شملت هذه املراسالت 
املناقشات بينه وبني زمالئه وأصدقائه 
م�ن املفكري�ن األمركي�ني راش رييز 
والفنلن�دي  مالكول�م،  ونورم�ان 
جي.إت�ش ف�ون راي�ت، والريطانيني 
برتران راس�ل ويوريك سميثيز وجون 
ويزدوم وفرانك رامزي وجون ماينارد 

كينز. 
هيئ�ة  إىل  ينتم�ي  ه�ؤالء  معظ�م 
التدري�س يف جامعة كامري�دج، التي 
دّرس فيه�ا من ع�ام 1929 إىل 1947، 
ومراسالت كامريدج هذه توثق حياة 
وطبيع�ة  الجامع�ة  يف  فيتغنش�تاين 
األفكار التي طرحها عى زمالئه يف تلك 

الفرتة. 
املرتجم العراقي عقيل يوس�ف عيدان، 
ق�دم مجموعة منتقاة من مراس�الته 
وعلق عليها يف كتاب بعنوان »رس�ائل 
فتغنش�تاين مخت�ارات تحكي وعيه« 

صدرت مؤخراً عن دار »الرافدين«. 
ويقول عي�دان يف تقديم الكتاب إن كل 
ص  فيلس�وف عظيم، كما ُيقال، ُيخصرِّ
للفلس�فة اتجاهاً جديداً. لكن لودفيغ 
فتغنش�تاين ه�و الوحيد، ال�ذي أنجز 
ه�ذا األم�ر َمرَّت�ني: كخب�ٍر َمْنطق�ّي 
وكفيلس�وٍف يف اللغ�ة. ل�ذا، ال يوج�د 

تمام�اً فيلس�وف آخ�ر أثَّ�ر يف فلس�فة وفكر 
القرن العرشين كما فعل.

ويضي�ف »يف ه�ذه املكاتيب، الت�ي َنْنرُش هنا 
ع�دداً منها، ألول مرَّة، باللغة العربية، نتعرّف 

إىل ج�زء الف�ٍت م�ن حياِت�ِه وأعمالِ�ِه، وْعِيِه 
وس�لوِكه، وذلك عر استمراريَِّته واندماِجه يف 
الخلفيَّة الفكرية والثقافية واإلبداعية للقرن 

الفائت«. 
نظ�رة  املراس�الت  »ُتعط�ي  ويتاب�ع 
َسديَدة لطريقة تفكره الخالَّبة، ومع 
ذلك، ُتقدرِّم يف كثر من األحيان إمكانية 
وجود أوارِص بين�ه ومعارصيه أمثال: 
برتران�د راس�ل، ج�ورج إدوارد م�ور، 
جون كين�ز، راش ريز، بي�رو رساّفا، 
نورمان مالكوم، فون رايت.. والقضايا 
ِصْنو الفلسفة، املنطق، اللغة، األخالق، 

الدين، الثقافة، الحرب، الصداقة..«. 
ويف مقدمت�ه يذك�ر املرتجم: »تس�جل 
األح�داث  طبيع�ي  بش�كل  الرس�ائل 
يف  فيتغنش�تاين  حي�اة  يف  الرئيس�ية 
يذك�رون   .1951-1911 الس�نوات 
الح�رب  خ�الل  العس�كرية  الخدم�ة 
 Anschluss النازي�ة  األوىل،  العاملي�ة 
يف النمس�ا، التق�دم بطل�ب للحص�ول 
عى الجنس�ية الريطاني�ة، رحالت إىل 
النمس�ا، النرويج، االتحاد السوفيتي، 

الواليات املتحدة وأيرلندا إلخ«. 
تجدر اإلش�ارة أيًضا إىل أن املراس�الت 
املنش�ورة هن�ا ال تتضم�ن م�ا يتعلّق 
مبارشة بعمل فيتغنشتاين الفلسفي، 
كما تم استبعاد وثائق مثل املالحظات 
املنش�ورة يف مالحق دفات�ر املالحظات 
م�ور  وحس�ابات   ،1916-1914
ملحارضات فيتغنشتاين 1933-1930 

ومختلف املحارضات األخرى.

           بغداد / المستقبل العراقي

تكتسب املعركة ضد العنرية يف لوس أنجليس 
طابًعا خاًصا، إذ أن الناشطني من الجيل الجديد 
يف مدين�ة الس�ينما، يس�تفيدون يف الدف�اع عن 
قضيتهم من املهارات والتقنيات التي اكتسبوها 

يف هوليوود.
وتق�ول املمثل�ة س�يرا فوس�رت، الت�ي تنظ�م 
تظاه�رات ضد العنري�ة والترفات العنيفة 
للرشطة يف لوس أنجليس مدفوعة بمشهد مقتل 
األس�ود األربعيني ج�ورج فلوي�د اختناًقا تحت 
ركبة رشط�ي أبيض، إن الكثر م�ن املتطوعني 
الشباب يس�تفيدون من مهاراتهم الهوليوودية 
يف إنتاج صور ومشاهد فيديو »شديدة اإلتقان« 
عن التظاهرات، تثر تفاعاًل واس�ًعا عى وسائل 
التواص�ل االجتماع�ي. وتح�ول رشي�ط فيديو 
صّور بواسطة طائرة مس�ّرة لتظاهرة سلمية 
شارك فيها أكثر من 20 ألف شخص يف هوليوود 
بولف�ارد الش�هر الفائ�ت، إىل رم�ز للتح�رك يف 
لوس أنجليس.تقول فوس�رت: »لدينا مصّورون 
متمركزون عى الجس�ور وعى واجهات املباني 
أعم�ااًل  لتغطي�ة تظاهراتن�ا، وه�م يرس�لون 
تس�تحق أن تع�رض يف مهرجان س�ندانس. إنه 

أمر رائع«.
أما تايسون س�وزوكي، وهو خبر توليف أفالم 
أس�ود من هاواي، فنّظم تظاهرات يومية أمام 
مكاتب رئي�س البلدية إريك غارس�يتي يف لوس 
أنجليس منذ مقتل جورج فلويد. وتّر منظمته 
»أكتي�ف أدفوكي�ت« ع�ى التظاه�ر من�ذ مائة 
يوم من دون توقف. وخ�الل النظاهرات، يغني 
س�وزوكي واآلخرون »إريك غارس�يتي، إسمع! 

إريك غارس�يتي، إس�مع! نح�ن التغي�ر. نحن 
التغير«.وقد بدأ س�وزوكي الثالثيني نضاله مذ 
كان مراهًق�ا، عندم�ا أدرك أن مهاراته يف مجال 
التولي�ف يمك�ن أن تكون مفي�دة يف حملة ضد 
منتجي التبغ. وي�روي الفنان الذي يملك الكثر 
من املنارصين يف قط�اع الرتفيه: »نعمل جميًعا 
يف املج�ال اإلبداع�ي. وهذا يعن�ي أن يبتكر املرء 
ش�يًئا، ويطّور فكرة يغذيها الش�غف. موضوع 

الشغف حالًيا هو القضاء عى العنرية«.
وبالنسبة إىل السينمائي إي. جاي لوفليس )28 
عاًما(، يعني ذلك ببس�اطة إنتاج أفالم وأرشطة 
له�ا بع�د اجتماع�ي، واس�تخدام التكنولوجيا 
ملس�اعدة  االجتماع�ي  التواص�ل  وش�بكات 

الناش�طني عى تحقيق أهدافهم ق�در اإلمكان. 
ويضيف »من أجل الحف�اظ عى الزخم، تقيض 

خطتي بمواصلة إنتاج املضامني«.
وال يكتفي الناشطون ضد العنرية باستخدام 
األدوات الهوليوودية يف املعركة، بل يس�تهدفون 
قطاع السينما نفسه. ولم تفاجئ هذه الحركة 
الصحافية جازمني كانك )42 عاًما( إلدراكها أن 

العنرية الكامنة غالًبا ما تسود هذا القطاع.
وتش�ر باريس درير، وهي ممثل�ة لم تتجاوز 
العرشي�ن عاًم�ا، إىل أن التعاط�ف ه�و ما يميز 
النض�ال من أجل التغير. وتق�ول »نختلف حًقا 
عن األجيال الس�ابقة بأننا نعطي وقًتا لس�ماع 

بعضنا بعًضا«.
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يشء عن مبادرة احلزام والطريق
    أ.د. عامر حسن فياض

يف كتاب�ه )ه�ل انته�ى الق�رن 
االمريكي( يرى جوزيف ناي ان 
الصني هي املهدد الرئيس لنهاية 
القرن االمريكي، إذ يتوقع بحلول 
عام 2040م، ستستحوذ الصني 
ع�ى 40 % من االنت�اج العاملي، 
يف حني ستنتج الواليات املتحدة 
االمريكي�ة والياب�ان معاً 21  % 
من االنتاج العاملي وتوقع تقرير 
مجلس االس�تخبارات الوطنية 
)االتجاهات  املعن�ون  االمريكي 
العاملية لعام 2025م( ان تكون 
الص�ني اك�ر ال�دول اقتص�اداً 
ع�ى مس�توى العال�م، فض�ًا 
ع�ن احتاله�ا لعن�ارص القوة 

العسكرية الرائدة.
الناعم�ة،  الق�وة  وباس�تخدام 

وتش�كيل تحالفات بينها وبني 
توقع�ات  تش�ري  العال�م،  دول 
ان  اىل  ال�دويل  النق�د  صن�دوق 
الصني س�تتفوق ع�ى الواليات 
املتحدة االمريكية اقتصادياً عام 
إذ س�يتجاوز اقتصاد  2021م، 
الص�ني الناتج املح�ي االجمايل 
االمريكي�ة  املتح�دة  للوالي�ات 
وس�يبلغ ضعفه ع�ام 2036م، 

وثاثة اضعافه عام 2045م.
ان  بع�د  الق�وى  موازي�ن  ان 
يف  الوه�ن  مواط�ن  انكش�فت 
الجانب االقتصادي للقوة االوىل 
يف العال�م اخذت تتج�ه لصالح 
بل�دان ال�رق، وان افول هذه 
املوازين يف الغرب بات وش�يكا، 
ولم تع�د مؤرشات الق�وة رهنا 
الخش�نة  العس�كرية  بالق�وة 
الق�وة  بات�ت  ب�ل  فحس�ب، 

االقتصادي�ة والثقافية واملوارد 
مح�ددات  البري�ة  املعرفي�ة 
جدي�دة لتبوء مواق�ع الصدارة 

والزعامة والقيادة للعالم.
كل ذل�ك قيل ويق�ال الن هناك 
مبادرة اطلقتها الصني تس�مى 
الحزام والطريق« فما  »مبادرة 

هي ؟
االملاني  الجغ�رايف  العال�م  يع�د 
»فريناند فون ريتشهوفن« أول 
من اس�تخدم تس�مية )طريق 
الحري�ر( ع�ام 1877م، لتع�ر 
ع�ن الطري�ق الذي كان�ت تمر 
به�ا س�لعة الحري�ر الصين�ي 
اىل رشق وغ�رب العال�م خ�ال 
ف�رة حكم امراطوري�ة الهان 
الصيني�ة ع�ام 206  قبل املياد 
اىل ع�ام 220  ميادية. ويقصد 
خ�ط  الحري�ر(  ب���)طري�ق 

املواصات الرية القديمة املمتد 
من الص�ني اىل املناطق الغربية 
واوروب�ا  افريقي�ا  قارت�ي  يف 
وع�ى طول ه�ذا الطريق كانت 
تتم التبادالت الواس�عة النطاق 
للسلع والبضائع والثقافات بني 

مختلف االجناس والقوميات.
وينقسم طريق الحرير بصورة 
عام�ة اىل طري�ق الحرير الري 
وطري�ق الحرير البحري يتوزع 
الطريق الري اىل قسمني شمايل 
)يم�ر م�ن الص�ني ع�ر رشق 
اوربا وشبه جزيرة القرم حتى 
البح�ر االس�ود وبح�ر مرم�رة 
والبلقان وص�والً اىل البندقية(، 
الجنوب�ي للحرير  الطري�ق  اما 
ويم�ر  )الص�ني  م�ن  فيتج�ه 
بركستان وخراس�ان عر باد 
م�ا ب�ني النهري�ن وكردس�تان 

واالناض�ول وس�وريا اىل البحر 
االبيض املتوس�ط عر دمش�ق 

ومرص وشمال افريقيا(.
فيب�دأ  البح�ري  الطري�ق  ام�ا 
من ش�نغهاي الصيني�ة مروراً 
بفيتنام وسنغافورة وسريالنكا 

وبومباي ومسقط فاليمن.
لق�د اعلن�ت الص�ني  )مب�ادرة 
واحي�اء  والطري�ق(  الح�زام 
طري�ق الحري�ر القديم من قبل 
الرئي�س الصيني )ج�ني بينغ( 
خال زيارت�ه اىل جامعة »نزار 
بابي�ف« يف كازاخس�تان ع�ام 
2013م تح�ت ش�عار »ح�زام 
واح�د طريق واح�د« ويف العام 
2017م استخدمت بكني، وألول 
مرة، مصطلحاً جديداً لاش�ارة 
اىل املب�ادرة اي »مبادرة الحزام 
والطري�ق« لتثب�ت انه�ا رشيك 

والنهض�ة  التنمي�ة  يف  عامل�ي 
املش�ركة ، وانها العب اس�اس 
يف دفع عملية التقدم الصناعي 
ورفع الطاقات االنتاجية فضا 
عن التواصل الثقايف والحضاري 
وتب�ادل الخرات بني الش�عوب 
لتكون املبادرة تجربة انس�انية 
غري مس�بوقة وبرنامجا فعليا 
لتحقي�ق الس�ام العامل�ي وفق 
مب�ادئ » املصال�ح املش�ركة ، 
واملسؤوليات املشركة، واملصري 
املشرك« لتتحول الصني من بلد 
مش�ارك يف العوملة اىل بلد صانع 
لها بن�اء عى خم�س اولويات 
هي » تنسيق السياسات –  ربط 
املراف�ق –  تس�هيل التج�ارة – 
التكام�ل املايل –  التبادل الثقايف 

بني الشعوب.
وبغ�ض النظ�ر عمن س�يكون 

ض�د املب�ادرة )مث�ل الوالي�ات 
املتح�دة االمريكي�ة والياب�ان( 
االس�هام  يف  س�يردد  وعم�ن 
الناش�ط بها مثل )الهند( نقول 
باختص�ار ش�ديد انه�ا مبادرة 
وال  تعم�ر   .. ت�ر  وال  تنف�ع 
تس�تعمر  لصالح الشعوب اوالً 
قب�ل الح�كام  لصال�ح الكثرة 
املقه�ورة قب�ل القل�ة القاهرة  
لصال�ح التح�ر والتم�دن ال 
للتوح�ش والح�روب  لصال�ح 
التعاون ال التصارع  وللراكة 

ال للهيمنة والتبعية.
نح�و  الهائج�ة  الث�ريان  ام�ا 
االستئثار والتسلط عى الشعوب 
واس�تغالها واذالله�ا فلو كان 
لها وعندها العقل ملا خافت من 
مبادرة بيض�اء املحتوى بحجة 

انها حمراء الغطاء. 

احلكومة اإليطالية.. مسلسل 
اخليارات الصعبة

           فرديناندو جوليانو 

بعد مرور يوم عى انهيار جرس »موراندي« يف جنوة، يف أغسطس عام 
2018، ومقتل 43 شخصاً نتيجة لهذا، أعلن رئيس الوزراء اإليطايل 
»جوزيبي كونتي« أنه س�يجرد رشكة »أوتوس�رادا ب�ري ال إيتاليا« 
م�ن امتيازاتها يف الط�رق الرسيعة. وبعد ذلك بعام�ني، أثار رئيس 
وزراء إيطالي�ا الجلبة نفس�ها لكنه لم يتخذ ق�راره بعد. والقضية 
ُتع�د مثاالً نموذجي�اً لعادة »كونت�ي« الخطرية يف إرج�اء القرارات 
الصعبة إلخفاء االنقس�امات داخل حكومة األغلبية الضعيفة التي 
يرأسها. وتمثل أيضاً تحذيراً للمستثمرين بشأن عدم اليقني املتعلق 
بضخ األموال يف نش�اط اقتصادي خاضع للوائح يف إيطاليا يف وقت 
السياسات املتقلبة. وكان لدى رئيس الوزراء ثاثة خيارات للتعامل 
مع عواقب املأس�اة. فقد كان من املمك�ن أن يلتزم بالتعاقد القائم 
ربما بالس�عي إىل إعادة التفاوض يف نقاط معينة منه مثل مطالبة 
رشكة أوتوس�رادا بإنفاق املزيد عى الصيانة. وكان بوسعه تأميم 
الركة ودفع ثمن عادل لحملة األسهم والسماح بفرض عقوبات. 
وأخرياً كان بوسعه إلغاء االمتياز وفتح معركة قانونية مع الركة 

بشأن األرضار املحتملة.
وأص�در رئيس الوزراء وزماؤه يف الحكوم�ة بدالً من هذا عدداً من 
التهدي�دات دون اتخ�اذ أي قرار. وتغيري الحكوم�ة من ائتاف كان 
يجمع حركة »خمسة نجوم« الشعبوية وحزب »الرابطة« اليميني 
إىل ائتاف بني حركة »خمس�ة نج�وم« والحزب »الديمقراطي« من 
تي�ار »يمني الوس�ط« لم يغ�ري من األمر ش�يئاً. لك�ن »كونتي« لم 
يضطلع بمسؤولية اختياره تاركاً الركة وموظفيها واملستثمرين 

يف حالة من عدم اليقني الانهائي.
وال ش�ك يف أن »أوتوس�رادا« عليها أن تقدم الكثري من التفس�ري ملا 
حدث قبل عام�ني. فقد ذكرت الركة أنها نف�ذت دوماً التزاماتها 
ال�واردة يف اتف�اق االمتي�از يف أعق�اب الخصخصة. لك�ن عى مدار 
س�نوات، استطاعت الركة تقايض رسوم عالية نسبياً مما سمح 
لها بمعدل هائل من العائدات، وهي تقرح اآلن تس�ويات بمليارات 
اليوروه�ات لتحافظ عى االمتياز. وبوس�عها فيما يبدو أنها تنفق 

أكثر بكثري يف االستثمار عما فعلت.
وما حدث يف جنوة مازال أمراً غامضاً، فمازال االنتظار املؤلم لنتائج 
التحقيقات مستمراً، لكنه من الواضح أنه يتعني عى الركة أن تبني 
أنها اتبعت االحتياطات املائمة لضمان س�امة جرس »موراندي«. 
لكن هذا ال يسوغ الطريقة التي تعاملت بها الحكومتان اإليطاليتان 
مع رشكة »أوتوسرادا« وأكر مالك ألسهمها وهي رشكة »آتانتيا« 
القابض�ة الت�ي تمتل�ك أرسة بينيتون 30% من أس�همها. وس�عى 
»كونت�ي« إلظه�ار أنه يتخذ موقف�اً قوياً يدافع فيه ع�ن الضحايا 
وأرسهم لكنه ظل يساوم »آتانتيا« بشأن االمتياز وصفقات أخرى 
بما يف ذلك اإلنقاذ املحتمل لركة »آتانتيا«، اإليطالية للطريان التي 

تعاني من خسائر مزمنة.
وقدم�ت رشكة »أوتوس�رادا« هذا الش�هر عرضاً منقح�اً من أجل 
تسوية محتملة. واملقرح يتضمن تقليصاً يف الرسوم وتعزيزاً لرأس 
املال واإلنفاق ع�ى الصيانة. وتتخى »أتانتيا« عن س�يطرتها عى 
»أوتوس�رادا« إىل صندوق البنية التحتية »إف.3 أي.« وبنك »كاس�ا 
دبوستي إ بريستتي« االستثماري الذي يقرض الدولة مع االحتفاظ 
بحصة األقلية. لكن »كونتي« رفض هذا العرض ووصفه يف ترصيح 
لصحيف�ة »إل فات�و كواتيديانو« بإنه »محري« وأش�ار إىل أن أرسة 
»بينيتون« يجب أن تخرج بش�كل كامل من رشكة »أوتوس�رادا«. 
وهذا يبدو كما لو أنه أخذ بثأر أكثر من كونه مسألة مبدأ. وامللحمة 
املؤس�فة لن تؤدي إال إىل انطباع س�لبي لدى املس�تثمرين األجانب. 
ويف فراي�ر امل�ايض أقرت الحكوم�ة اإليطالية قانون�ًا يقلص كلفة 
إلغ�اء االمتياز. والدرس الذي تتعلمه جهات التمويل من كل هذا أن 
أي وعود من إيطاليا تظل محل ش�ك. ومحكمة العدل األوروبية قد 
تنظر يف املستقبل إىل هذا القرار باعتباره انتهاكاً فيما يبدو لحقوق 

امللكية وحرمة التعاقدات.
وم�ن الواضح أن الحكومة اإليطالية تواجه خيارات صعبة. فهيكل 
امللكي�ة القائم لركة »اوتوس�رادا« ال يتمتع بتأيي�د وتركها دون 
تغيري س�يثري التهكم من االس�تعراض الس�يايس الفارغ الس�ابق. 
وتأمي�م النش�اط االقتص�ادي أو إلغ�اء االمتي�از قد يك�ون مكلفاً 
وق�د يج�ر الدولة اإليطالية ع�ى إدارة هذه األص�ول يف غمرة عدم 
يق�ني اقتصادي ووض�ع قانوني ملتبس. وه�ذه الوضع لن يصنع 
س�معة إليطاليا باعتبارها وجهة استثمار موثوق بها. ويتعني عى 

»كونتي« اتخاذ قرار قريباً وتحمل تبعاته.

ترامب لن يفوز يف االنتخابات الرئاسية من دون كبح االضطرابات الداخلية!

احلق يف احلصول عىل املعلومة

           سالينا زيتو 

شعر جميع األمريكيني، بغض النظر عن عمرهم 
إقامته�م ول�ون برته�م ووضعه�م  وم�كان 
االقتص�ادي، بحج�م االضطراب�ات التي أصابت 
بلدهم يف األشهر القليلة املاضية، بدءاً من الوباء 
القات�ل وصوالً إىل االحتجاجات وأعمال الش�غب 
بع�د مقتل ج�ورج فلويد عى ي�د الرطة، فقد 
أصبحت الواليات املتحدة معقاً للتغيري والغضب 
والخ�وف، لك�ّن أكثر من تأّثر بتل�ك األزمات هو 
رجل يثري االضطرابات يف العادة: الرئيس دونالد 

ترامب.
يف ع�ام 2016 ف�از ترامب يف االنتخاب�ات جزئياً 
بس�بب وعده بتغيري األوس�اط السياسية رأساً 
ع�ى عق�ب، فتعه�د بزعزع�ة املؤسس�ات التي 
خذلت األمريكيني طوال أجيال بوعودها املتكررة 
واملزيف�ة، وال�ركات الت�ي أصبح�ت منفصلة 
ثقافياً ع�ن عمائها يف محاولٍة منها الس�تمالة 
الناس م�ن مختلف االنتم�اءات العرقية يف جيل 
األلفية. لكن يواجه الرئيس اليوم مشكلة بارزة، 

حي�ث ُتزعزع آخر األحداث الواليات املتحدة أكثر 
مم�ا توّقع أح�د يوم�اً، فكيف س�يتمكن »مثري 
املش�اكل الكب�ري« من كب�ح االضطراب�ات التي 

تعصف ببلده؟
يقول بول رساس�يك، أستاذ يف العلوم السياسية 
يف جامع�ة والية »يونجس�تاون«: »ترامب يميل 
بطبيعت�ه إىل تعطي�ل الظ�روف الراهنة، س�واء 
تعلقت املس�ألة بالتجارة مع املكس�يك وكندا أو 
بعاقات خارجية عامة مع األصدقاء والخصوم 
معاً... كم�ا أنه يحمل ثقة مطلق�ة بقدرته عى 
إص�اح ما يدّمره عن غري قصد، لكن من س�وء 
حظ ترامب، تختلف مهارات ُمسّبب املشاكل،أي 
الش�جاعة والجرأة والوقاحة، عن الدقة والهدوء 
والتنبه إىل التفاصيل، وهي املزايا الازمة ملنع أي 
أرضار إضافي�ة. ال يريد الناخب�ون املتأرجحون 
مسؤوالً بهذه املواصفات، بل يفّضلون شخصاً 

قادراً عى تبديد مختلف األزمات«.
لك�ن ال يمكن الف�وز يف أي انتخابات عر تعبئة 
القاع�دة الش�عبية ب�كل بس�اطة، ب�ل يجب أن 
يكس�ب املرّش�ح تأييد الطبقة الوسطى املتقلبة 

أيضاً، ويف استطاع جديد أجراه معهد »غالوب«، 
أعل�ن 91% م�ن الجمهوريني أنه�م يؤيدون أداء 
ترام�ب، ويش�اركهم الرأي 33% من املس�تقلني 
و2% فقط من الديمقراطيني، وبحسب استطاع 
آخر أجرته جامعة »كوينيبياك«، يتفوق املرشح 
الديمقراط�ي ج�و باي�دن يف أوس�اط الناخبني 
املس�تقلني، إذ يدعمه 51% منهم مقارنًة ب�%34 

لرامب.
ج�ون ديروزييه رج�ل من ويسكونس�ن عمره 
75 عام�اً، وهو ج�زء م�ن الناخب�ني املتقلبني، 
لطاملا كان يدع�م الحزب الديمقراطي لكنه بات 
يمتعض من تعامل حزبه مع املحاربني القدامى 
وموقفه من ضباط الرطة، لذا بدأ يدعم الحزب 
الجمهوري منذ ش�هرين، لكن�ه ال يحب الرئيس 
ترامب بس�بب عجزه عن لم ش�مل الناس خال 

األزمات.
يظ�ن رساس�يك أن خط�اب الرئي�س يف 3 يوليو 
يف جب�ل راش�مور يعكس م�ا قد يفعل�ه إليجاد 
حل وس�ط، فيجذب ناخبني يتوقون إىل الس�ام 
واالس�تقرار، فق�د اس�تفاد ترام�ب م�ن مكان 

وج�وده لتذك�ري األمريكي�ني بإرثه�م املش�رك 
القّيم.

إنها رس�الة مهمة يف بلد متنوع بق�در الواليات 
املتحدة ألن مشاعر الوحدة ال ترتكز عى االنتماء 
العرقي املش�رك بل عى التاريخ املش�رك: كتب 
توماس جيفرسون أول فصل من هذه القصة يف 
أول مقاطع إعان االستقال، وهي التي تضمن 

تماسك الشعب وتضامنه.
إذاً يمكن الفوز يف االنتخابات عر توجيه رسالة 
مؤثرة وتشجيع الناس عى املشاركة يف مروع 
أك�ر منه�م، ع�ى غ�رار »اس�رجاع العظم�ة 

األمريكية« وإعادة إرساء »القانون والنظام«.
م�ن  ديروزيي�ه  الناخ�ب  أعل�ن  النهاي�ة،  يف 
ويسكونس�ن أنه قد يمنح ترام�ب »فرصة« إذا 
أوق�ف ال�كام عن نفس�ه بدرجة مفرط�ة وزاد 
تركي�زه ع�ى املس�ائل التي تجم�ع األمريكيني: 
»أظن أنه يحتاج إىل تعلّم س�بل التواصل وتحديد 
أفض�ل الطرق كي يتكاتف البلد يف مواجهة أزمة 
فريوس كورونا، وس�تكون ه�ذه البداية واعدة 

وقد أغرّي نظرتي إليه حينها«!

           د. سعد العبيدي

نتس�اءل جميعنا ب�ني الحني واآلخ�ر، لَِم نحن 
العراقيني أقل من غرينا حباً للوطن؟ ولَِم ننتقد 
أكثر من غرينا وجود الوطن؟ ولَم نذم أنفس�نا 
ب�ل ونجلده�ا والوطن؟واالجاب�ة ع�ن أس�ئلة 
ترتبط باملش�اعر ذات الصل�ة بالدولة والوطن، 
تحت�اج يف العادة اىل جه�ود علمية ووقت كاٍف، 
ومع هذا لو أردنا االختزال يف الخطوات والوقت 
يمكننا القول إن اإلجابة األقرب اىل الواقع تتعلق 
بمجم�وع أخطاء الدول�ة يف إدارته�ا للمواطن 
والوط�ن، إذ وفض�ا ع�ن الحاج�ات الرئيس�ة 
للمواط�ن الت�ي ل�م تؤمنه�ا الدول�ة يف الوطن 
العراقي منذ عقود بالقدر الكايف لدفعه باتجاه 
اإلحس�اس بوج�ود الوطن مثل األم�ن والعدالة 

واملساواة والتوظيف والخدمات، فهناك مسألة 
أبس�ط وذات صلة مب�ارشة بتكوي�ن املواطنة 
وإدام�ة وجودها أساس�اً لإلحس�اس بالوطن، 
وهي ح�ق الحصول ع�ى املعلومة، مس�ألة لم 
ندرك أهميته�ا وصلتها باملواطن�ة ولنا يف وقع 
األح�داث القريب�ة أمثل�ة عدة، منه�ا اختطاف 
جرى ألش�خاص من ش�وارع امل�دن ويف وضح 
النه�ار، لم تق�دم الدولة أو الجهات املس�ؤولة 
يف الدول�ة معلوم�ة ع�ن الخاطفني واألس�باب 
التي دفعتهم اىل ارت�كاب فعل الخطف، فركت 
املواط�ن يف حرية من أمره، س�اعياً مللء الفراغ 
يف العق�ل م�ن مصادر أخرى ق�د يكون بعضها 
معادي�اً للوط�ن، ودفعته م�ن دون قصد منها 
لابتع�اد عن الوطن. واغتيل عرات بل ومئات 
املواطن�ني العراقي�ني وبمس�تويات تحصيلي�ة 

وثقافية ومهنية مختلفة، ولم يخرج مس�ؤول 
يف الدول�ة يعط�ي معلومة ملواطن�ي الدولة عن 
أس�باب ودواف�ع االغتيال والجه�ات التي تنفذ 
االغتيال وتركته حائراً يف أمره يتخبط يف حاله، 
يله�ث خلف معلومة يحص�ل عليها من جهات 
تع�ادي الدولة أس�همت مع غريه�ا يف ابتعاده 
نفس�ياً عن الوطن. وبتكرار الحال ُملِئت عقول 
املواطن�ني باملعلوم�ات الت�ي يحس�ب بعضها 
مش�وهاً أو بعيداً عن الحقيقة مراً بمصلحة 
الوط�ن. ه�ذا من جه�ة ومن جهة أخ�رى فإن 
الحقيقة التي تقدم م�ن قبل الدولة مهمة جداً 
وان كان بعضها مؤملاً إذ تدفع املواطن أن يتألم 
مع ألم الدول�ة أو الوطن يتعاطف معها يفتش 
معها ع�ى تخفيف عبء املأس�اة التي تمر بها 
أو يفرح معها ينتيش بنش�وتها يحس أنه جزء 

منها يس�ري معها اىل املس�تقبل اآلم�ن يف وطن 
واح�د. هك�ذا تبنى املواطن�ة وتتعزز مش�اعر 
اإلحس�اس بالوط�ن. آلي�ة فيه�ا الحاج�ة اىل 
املعلومة لم يدرك أبعادها املعنيون ببناء الوطن 
العراق�ي يف كل األزمنة التي م�رت عى العراق، 
وخاصة يف العقود الس�تة األخ�رية من تاريخه 
الحديث، أهملوها - أي املعنيني- اس�تعاًء عى 
املواطن أو ركوناً اىل السياس�ة حيث االعتقاد يف 
بعض األحيان أن تزوي�د املواطن باملعلومة عن 
اغتي�ال أو اختطاف عراق�ي قد يربك أو يقوض 
أن  يدرك�وا  أن  السياس�ة، م�ن دون  العملي�ة 
تقويض العملية السياس�ة وإن حصل بالفعل 
فإن نتائجه أس�هل بكث�ري من تقويض وطن ال 
يمكن إعادته يف حال التقويض مهما تذرف من 

دموع.
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امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،قد تح�دث الي�وم بعض 
األخطاء يف العمل، فال تقف دون أن تتخذ موقفا 
وتس�هم يف تصحيحها. انعدام الثقة بينك وبني 

الحبيب قد يؤدي اىل نهاية هذه العالقة.

عزي�زي ب�رج الثور،ربما تعرض ع�ى الحبيب 
اليوم قضاء الوقت معا أو برفقة األصدقاء. إذا 
لم تستغل وقتك جيدا اليوم وتفعل شيئا جديدا، 

قد تصاب باالكتئاب والتوتر يف املساء. 

عزيزي برج الجوزاء،لديك قدرة غري عادية عى 
حل مش�اكلك يف وقت قصري ج�دا. إذا واجهتك 
مشكلة ما تعامل معها وحدد سببها. ال تصدق 
ما تسمعه اليوم من بعض األشخاص، بل تأكد 

من كل خرب ومعلومة بنفسك.

عزيزي ب�رج الرسطان،تس�تمتع بوقتك اليوم 
سواء قضيته مع األرسة أو يف العمل. إذا لم تتح 
لك الفرصة من قبل للسفر لبالد أوروبية، ربما 

تأتيك الفرصة اليوم. 

عزي�زي ب�رج األسد،االس�تقرار واالعتماد عى 
النفس من األمور املهمة بالنسبة لك هذا اليوم. 
اتخ�ذ اليوم الخطوات الت�ي تثبت ملن حولك أنك 

شخص مكافح وصبور. 

اتص�االت م�ن  العذراء،تتلق�ي  عزي�زي ب�رج 
ش�خصيات غريبة هذا اليوم. ربما تتعجب من 
كمية الرس�ائل التي تصلك اليوم من أشخاص 
مجهول�ني وربم�ا تفكر يف إغ�الق هاتفك منعا 

لإلزعاج. 

عزي�زي ب�رج امليزان،لي�س لدي�ك وق�ت اليوم 
لتضيعه يف املزاح مع األصدقاء. يجب أن تستغل 
كل لحظة يف تحقيق أهداف�ك وأحالمك. ال تكن 
ضعيف�ا أم�ام الخص�وم. ليس هن�اك أي مربر 

للرتاجع هذه الفرتة. 

عزيزي برج العقرب،ستش�عر الي�وم أنك تريد 
التعبري عن نفسك وعن رأيك بطريقة مضحكة 
ومبدعة يف نفس الوقت. ال تخاف من ردود فعل 
اآلخرين، فأسلوبك جميل ومهذب وال مثيل له.

عزيزي ب�رج القوس،خصص الف�رتة القادمة 
إلع�ادة االتص�ال بأف�راد عائلتك، فانغماس�ك 
ومشاركتك يف حوارات مع أفراد العائلة سيلقى 

استحسانا وترحابا حارا من الجميع. 

عزي�زي ب�رج الجدي،تح�اول الي�وم أن تتعلم 
مهارة جديدة يف مجال اختصاصك. ربما تكون 
قد حاولت خالل األيام املاضية، ولكن محاوالتك 
كلها باءت بالفشل. ال تيأس، فربما يكون اليوم 

بداية مرحلة جديدة ومميزة يف حياتك.

عزيزي برج الدلو،أنت ش�خص جذاب كالعادة 
ولكن اليوم تبدو أكثر جاذبية وتألقا. ال تندهش 
إذا الحظت نظرات اإلعج�اب من الجميع حتى 

من الغرباء أو املارين يف الشارع. 

عزيزي برج الحوت،سدد ديونك يف الوقت املحدد 
وقبل فوات األوان. س�تمتنع عن القيام ببعض 
املش�اريع ألنك غري واثق منها. س�تكتب الكثري 
م�ن التقارير ولكن�ك لن تعي�دي قراءتها وهذا 

ترصف خاطئ.

العذراء

احلوت

واتساب يطرح ميزات جديدة ملستخدميه
يس�تعد تطبي�ق واتس�اب إلضافة 
للمس�تخدمني،  خاصي�ات جديدة 
الفيدي�و،  محادث�ات  ع�ى  ترك�ز 

باإلضافة لبعض اإلضافات التي 
تسهل االستخدام.

ونرش التطبيق اململوك لفيسبوك 
مدونة هذا األس�بوع، عدد فيها 
امليزات الجديدة القادمة لتطبيق 

املحادثات األكثر شعبية.
الجدي�دة،  املي�زات  ب�ني  وم�ن 
سيسمح التطبيق للمستخدمني 
آخرين،  مس�تخدمني  بإضاف�ة 

عن طريق الرمز الرقمي.
كما سيتيح التطبيق للمستخدمني 
الوضع  الكمبيوتر، باستخدام  عى 

املظلم لواتس�اب، بخلفية سوداء، 
بدال عن البيضاء.

ملصق�ات  التطبي�ق  وس�يطرح 
»س�تيكرز« متحرك�ة جدي�دة، 

لالستخدام خالل املحادثات.
وم�ع تف�ي ف�ريوس كورون�ا 
املتزاي�د  واالعتم�اد  املس�تجد، 
ع�ى تطبيق�ات الفيدي�و، طور 
واتس�اب من خاصي�ة محادثة 

الفيديو.
 8 بدخ�ول  التطبي�ق  ويس�مح 
أش�خاص ملحادثة الفيديو مرة 

واحدة، كما سيتيح اآلن للمستخدم 
تكب�ري وتصغ�ري ص�ورة ش�خص 

واحد يف املحادثة.
ومن املنتظر أن يضاف زر الفيديو 
ملجموعات املحادثات عى واتساب، 
والت�ي س�يتمكن فيها املس�تخدم 
بدع�وة جمي�ع األعض�اء ملحادثة 

فيديو بنقرة زر واحد فقط.
ه�ذه  ف�إن  لوتس�اب،  ووفق�ا 
املي�زات الجدي�دة س�يتم إصدارها 
ع�ى التطبيق يف األس�ابيع القليلة 

املقبلة.

حماربة اجلراد بتحويله إىل كباب
بينم�ا يواجه العالم جائحة كورونا، 
تواج�ه كينيا ودول أخ�رى يف رشق 
إفريقي�ا جائحة من نوع أخر، وهي 
أرساب الج�راد التي ظه�رت مؤخراً 
والياب�س.  األخ�ر  ع�ى  وقض�ت 
وم�ع االس�تعداد ملوج�ة ثانية، فكر 
الكيني�ون يف ط�رق مبتكرة ملواجهة 

الجراد.
بحسب جريدة الغارديان الربيطانية، 
فإن هج�وم الج�راد ال�ذي تواجهه 
كيني�ا حالي�اً ه�و األس�وأ من�ذ 70 
عاماً. وبحسب توقعات البنك الدويل 
قد تتكب�د منطقة الق�رن اإلفريقي 
واليمن خس�ائر قد تصل 8,5 مليار 
دوالر بنهاي�ة 2020. وم�ع هط�ول 
األمطار املوسمية، حصل املزارعون 
عى هدنة قصرية من الجراد حاولوا 

فيها االستعداد للموجة الثانية.
وبحس�ب م�ا نقلت وكال�ة رويرتز، 
يس�ابق العلماء يف العاصمة الكينية 
نريوب�ي الزم�ن للتوص�ل إىل حل�ول 
مبتكرة يمك�ن مواجهة الجراد بها. 
يف العادة يمكن السيطرة عى أرساب 
الجراد ع�ن طريق رش�ها باملبيدات 
قب�ل أن تط�ري، إال أن ه�ذه امل�واد 
س�امة ومرة للبيئ�ة. لذلك توجه 
العلم�اء إىل املبي�دات العضوية وإىل 
حٍل قد يكون غريب�اً: تحويل الجراد 

إىل طعام لإلنسان والحيوان.
وأكل الجراد ليس باألمر الجديد عى 
منطقة القرن اإلفريقي والبالد التي 
يغزوه�ا الجراد، فف�ي اليمن حاول 
الس�كان التكّي�ف م�ع األم�ر بأكل 

الجراد وطهيها مع الزيت.

تويرت: يمكن إضافة زر تعديل التغريدات
قالت منصة تويرت: إنها ستبدأ بالسماح 
لألش�خاص بتعدي�ل تغريداتهم عندما 
يك�ون هن�اك اعتم�اد واس�ع النطاق 
ألقنعة الوج�ه يف العالم، حيث ال توجد 
يف الوقت الحايل طريقة لتعديل التغريدة 

بمجرد نرشها.
وشوقت منصة التدوين املصغرة الواقع 
مقره�ا يف س�ان فرانسيس�كو للميزة 
الت�ي ط�ال انتظاره�ا ع�ى حس�ابها 
الرس�مي قائل�ة: “يمكن�ك الحص�ول 

ع�ى زر التعدي�ل عندما يرت�دي الجميع 
قناًعا”.

وس�محت منصات التواصل االجتماعي 
األخرى، من ضمنها فيسبوك، لألشخاص 

بتعديل ما ينرشونه منذ سنوات، ويشعر 
بع�ض مس�تخدمي تويرت بالح�رية من 

سبب عدم توفري تويرت للميزة نفسها.
التغري�دة  تحري�ر  خي�ار  ويس�مح 
ملس�تخدمي املنصة بتصحيح التغريدات 

يف حال نرشوا ش�يًئا وأدركوا الحًقا أنه 
كاذب، أو إذا قام�وا ببس�اطة بخط�أ 

مطبعي.
ونرشت مجلة )Wired( يف ش�هر أبريل 
2013 مقااًل حول خيار تعديل التغريدة 
الت�ي  الوحي�دة  “الوظيف�ة  بعن�وان: 
تحتاجه�ا توي�رت بش�دة”، حيث جادل 
 Matt Honan )الصحفي )مات هونان
أن�ه يمكن أن تك�ون الوظيف�ة بمثابة 

أداة حاسمة يف الحرب ضد التضليل.
 ،Jack Dorsey دوريس(  )ج�اك  وق�ال 
الرئيس التنفيذي لرشكة تويرت، يف شهر 
يناي�ر: إن هناك اعتب�ارات عملية تجعل 

إضافة زر تعديل التغريدات أمرًا صعًبا.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2 حبة أفوكادو مقرش ومقطع

2 حبة خيار مقطع
2 حبة طماطم مقطع

1 حبة بصل رشائح
ربع كوب بقدونس مفروم

ربع كوب زيت زيتون
ربع كوب عصري ليمون

ملح
فلفل أسود

خطوات التحضري:
والبص�ل  والخي�ار  الطماط�م  إلي�ه  ويض�اف  بول�ة،  يف  األف�وكادو  يوض�ع 

والبقدونس.
تخلط جميع املكونات جيداً، ويضاف إليها زيت الزيتون وعصري الليمون.

تقلب مرة أخرى، وتتبل بامللح والفلفل األسود.
توضع يف الطبق، وتقدم.

سلطة األفوكادو بالبصل املتبلة

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن الرياض�ة تلعب دور هام 
يف الحف�اظ عى صحة الجس�م فهي 
تس�اهم يف تقوي�ة وبن�اء العض�الت 
كما تساهم يف إنقاص الوزن وبالتايل 

تحسن من شكل الجسم.
هل تعلم أن ممارسة الرياضة بشكل 
منتظم تساعد يف تخليص الجسم من 
العادات السلوكية الخاطئة وتساعده 

عى تنظيم نشاطاته.
ه�ل تعل�م أن اإلنتظ�ام يف ممارس�ة 
الرياض�ة كل ي�وم صباًح�ا يس�اعد 
يف التخل�ص م�ن الس�عرات الحرارية 
الزائدة كم�ا يرسع م�ن عملية حرق 

الدهون.
هل تعل�م أن ممارس�ة الرياضة تقي 
م�ن اإلصاب�ة بع�دد م�ن األم�راض 
الشائعة والتي منها ” أمراض القلب، 

ضغط الدم، السكري”.
هل تعلم أن ممارسة الرياضة تساعد 
يف الحفاظ عى قوة العظام واملفاصل 

وتمنحها املرونة الالزمة.
هل تعلم أن الرياض�ة تلعب دور هام 
يف زيادة النش�اط العام للجس�م كما 
تمده بالطاقة الالزم�ة ألداء األعمال 

املختلفة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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احتاد غرب آسيا يبحث سبل التعاون 
مع نظريه العراقي

             المستقبل العراقي/ متابعة

بح�ث اتحاد غرب آس�يا لكرة القدم م�ع االتحادين 
الُعمان�ي والعراقي أوج�ه التعاون ع�ى الصعيدين 

الفني واإلداري بما يخدم املصالح املشرتكة.
وعقد األمني العام ل اتحاد غرب آس�يا، خليل السالم، 
مع األم�ني العام لالتحاد الُعماني، س�عيد البلويش، 
اجتماع�اً تم خالله التأكيد عى العالقة التش�اركية 
ب�ني الطرف�ني، ومناقش�ة س�بل تب�ادل الخ�رات 
والتجارب التي تس�هم بش�كل مبارش بتطوير كرة 
الق�دم املحلية يف ُعمان، ويف اإلقليم عى حد س�واء.
واستعرض الس�الم مع البلويش الرامج التي ينوي 
اتحاد غرب آس�يا تنفيذه�ا، وخصوصاً يف ما يتعلق 
بتنظي�م الدورات التدريبية وورش العمل يف مختلف 

املجاالت، مع إمكانية االس�تفادة من الخرات املميزة التي 
يملكها االتحاد الُعماني بهذا الجانب واالستعانة بها، األمر 
ال�ذي يث�ري فعاليات ه�ذه الرامج، ويدف�ع نحو تحقيق 

األه�داف املرجوة منها.ويف اجتماعه م�ع االتحاد العراقي، 
كش�ف الس�الم لألمني العام، محمد فرحان، عن اس�تعداد 
اتحاد غرب آس�يا ألن يكون وسيطاً لرتتيب اتفاقية تعاون 
ب�ني االتحاد العراقي ورابطة الدوري اإلس�باني »ال ليجا«.

وتأت�ي ه�ذه املب�ادرة كخط�وة لفتح املج�ال أمام 
االتح�اد العراقي لالس�تفادة من خ�رات »ال ليجا« 
الكب�رة يف اللعب�ة، وتحدي�داً ك�رة القدم النس�وية 
الت�ي تحظى باهتم�ام بالغ لدى اتحاد غرب آس�يا 
واالتحادات األهلية يف اإلقليم.كما استعرض السالم 
م�ع البلويش وفرح�ان التص�ورات املطروحة حالياً 
لع�ودة النش�اطات الرياضية الت�ي فرضت جائحة 
كورون�ا توقفه�ا، وت�م االط�الع املس�تجدات التي 
طرأت عى النش�اطات املحلية يف ُعمان والعراق من 
جه�ة، وتلك التي أصاب�ت أجندة اتحاد غرب آس�يا 

م�ن جه�ة أخ�رى، وت�م التوقف 
عند الخي�ارات املمكن اللجوء 

إليه�ا أثناء إعادة برمجتها 
والرام�ج  للبط�والت 

اإلقليمية، والتعرف بشكل أدق 
عى مواعيد عودة النش�اطات 
الكروية يف االتحادين األهليني.

نابويل يرفض عرض 
مانشسرت سيتي

بايرن ميونخ حيدد 
سعر تياجو

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي، عن رفض نابويل العرض املقدم من 
مانشس�رت سيتي، لضم مدافعه السنغايل كاليدو كوليبايل، 

هذا الصيف.
وبحس�ب ش�بكة »س�كاي إيطاليا«، فإن عرض الس�يتي 
املقدر ب�65 مليون يورو، ال يلقى قبول إدارة البارتينوبي.
وأضافت الشبكة أن نابويل، سيكون عى استعداد للسماح 
برحي�ل كوليبايل، خالل الصيف الج�اري، مقابل 75 أو 80 

مليون يورو.
وأكدت أنه إذا لم يستطع أي ناٍد دفع هذا املبلغ، فإن نابويل 

سيبقي عى الالعب بني صفوفه، يف املوسم املقبل.
وأش�ارت »سكاي« إىل أن كوليبايل، ليس يف عجلة من أمره 
ه�و اآلخر للرحيل عن ن�ادي الجنوب، حيث رصح يف وقت 

سابق بأنه سيكون سعيًدا يف نابويل دائًما، مهما حدث.
جدير بالذكر أن عقد الدويل السنغايل، يمتد مع البارتينوبي 

ل�3 مواسم أخرى.

»القلب األزرق« ختطط لسحب الثقة من رئيس برشلونة

عامد حمسن يعزز صفوف السفانة

              المستقبل العراقي/ متابعة

يواجه رئيس برش�لونة، جوس�يب ماريا 
بارتومي�و، تهديدا غر متوق�ع، عى وقع 
سلس�لة الف�وىض الت�ي رضب�ت الن�ادي 
الكتالوني يف األشهر األخرة، بعد استئناف 

املوسم.
وأعلنت إحدى املجموعات املنتمية للنادي 
وتدعى »كور بلوجران�ا« )القلب األزرق(، 
بقيادة جوزيب ماريا كريمادس، األربعاء، 
أنها تعت�زم الدفع بمذكرة لس�حب الثقة 

من رئيس برشلونة.
وق�ال كريم�ادس يف ترصيح�ات إلذاع�ة 
س�ر كتالونيا: »نحن نعلم أن عدم وجود 
مباريات يف كامب نو ليس يف صالحنا، وأن 
هن�اك وب�اء ال ُينصح خالل�ه بالتحركات 

وأنه لم يبق سوى عام واحد عى انتخابات 
النادي«.

وتاب�ع: »م�ع ذل�ك، نري�د أن نتخ�ذ هذه 
الخطوة. نحن غاضبون إىل هذا الحد«.

وتقدم منصة »كور بلوجرانا » نفسها عر 
حس�ابها عى تويرت عى أنه�ا »مجموعة 
من الرشكاء الذين يهدفون إىل الكفاح من 
أجل الش�فافية والتطبي�ق الجيد واحرتام 

الرشيك يف نادي برشلونة«.
وأك�د كريم�ادس: »ليس هن�اك من يقف 
خلفن�ا، ولدين�ا بالفع�ل أكثر م�ن 2000 
توقيع«.وس�يحتاج القائم�ون ع�ى هذه 
املب�ادرة إىل جمع توقيعات 15% عى األقل 
من ناخب�ي النادي )ح�وايل 16 ألفا(، كي 
تميض مذكرة س�حب الثق�ة قدما.وحال 
تمكن�ت املنصة م�ن جمع هذه النس�بة، 

س�يتعني عى النادي إجراء استفتاء يؤدي 
فق�ط إىل إقال�ة مجل�س اإلدارة الحايل إذا 
رغ�ب 66.6% م�ن الناخبني ع�ى األقل يف 

ذلك.يش�ار إىل أن مجل�س اإلدارة الح�ايل 
للنادي قد واجه بالفعل محاوالت س�ابقة 

لسحب الثقة لكنها لم تنجح.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي امليناء الريايض، تعاقده بش�كل رس�مي مع 
املهاجم عماد محس�ن لتعزيز صفوف الفريق يف املوس�م 

املقبل.
وذك�ر الن�ادي يف بيان، ان »ن�ادي املين�اء الريايض، يرس 
االعالن عن توقيع الالعب عماد محس�ن بعقد ملدة موسم 

واحد«.

ولعب محس�ن لصفوف فريق الهالل السوداني يف تجربة 
قصرة مطلع العام الجاري.

وسبق وان لعب محس�ن لفريقي القوة الجوية والزوراء 
محلياً.

مدافع أتلتيكو: أظهرنا من نحن أمام ليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د األوروجوائ�ي خوس�يه ماري�ا خيميني�ز، مداف�ع 
أتلتيكو مدريد، أن قيمة بطولة دوري األبطال، لم تتغر 
بالنس�بة لهم باملقارنة بنسخ س�ابقة رغم التعديالت، 

وأن الفريق املدريدي يريد »الفوز بها«.
وستقام البطولة القارية بداية من دور الثمانية بنظام 

املباراة الواحدة يف العاصمة الرتغالية لش�بونة بس�بب 
تفيش جائحة كورونا. 

وق�ال خيمينيز يف ترصيح�ات نرشها املوقع الرس�مي 
للن�ادي: »ما ح�دث عى مس�توى العالم أمر مؤس�ف، 
ومؤل�م، وبالنس�بة لكرة الق�دم، لقد ظه�ر للجميع أن 

هناك شيئا ما تغر يف جميع الدوريات«.
دوري  يف  س�يحدث  األم�ر  نف�س  أن  »نعل�م  وتاب�ع: 

األبطال، لكن األمر س�يان بالنسبة لنا، ألننا نتحدث عن 
التش�امبيونزليج، أي�ا كان نظامها أو م�كان إقامتها. 
نحن نريد الفوز بها، وس�نبذل قصارى جهدنا من أجل 

ذلك«.
كم�ا أك�د صاحب ال��25 عاما أن�ه تنتظره�م »مباراة 
صعبة للغاية« أمام اليبزيج األملاني يف دور الثمانية، ألن 

كل الفرق التي تأهلت لهذا الدور »قوية جدا«.

وأضاف: »واجهنا منافس�ا صعبا ج�دا يف ثمن النهائي 
)ليفرب�ول اإلنجليزي حامل اللق�ب(، لكننا أظهرنا من 

نحن عندما نكون يف مستوانا«.
واستطرد: »اليبزيج يمتلك خط هجوم قوي، ومهاجمني 
يتمتعون بالقامة الطويلة، لكن بالنتائج التي حققناها 
مؤخرا، وم�ع تركيز الالعبني يف أدواره�م داخل امللعب، 

ستسر األمور حتما بشكل جيد«.

فان دايك: هذا الالعب سيكون نجم ليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

رش�ح الهولن�دي فرجي�ل ف�ان داي�ك، مداف�ع 
ليفرب�ول، زميله يف كتيبة الري�دز املتوجة مؤخرا 
بلقب الريمرليج، ليكون نجم الفريق يف املوس�م 

املقبل.
وقال فان دايك، إن الغيني نابي كيتا س�يتألق إذا 
تمك�ن من التخلص م�ن اإلصاب�ات التي عطلت 
مس�رته مع الفريق منذ انضمامه إليه يف صيف 

عام 2018.
ولعب كيتا، دورا مهما بعد استئناف املوسم عقب 
توقف طويل بس�بب قواعد اإلغالق العام املرتتبة 
ع�ى أزم�ة انتش�ار ف�روس كورونا املس�تجد، 
ليساهم يف تتويج ليفربول باللقب األول منذ عام 

.1990
وأضاف فان دايك يف ترصيحات للموقع الرس�مي 
لليفربول، اليوم األربع�اء: »نابي رجل رائع وهو 

يعمل بجد والعب كرة قدم مميز«.

وتاب�ع فان دايك: »نحن نرى ذلك أس�بوعا 
بع�د اآلخ�ر، لألس�ف ل�م يحالف�ه الح�ظ 
بتعرض�ه لبعض اإلصاب�ات، لكننا نأمل أن 
يحافظ عى لياقته لخوض املوسم املقبل«.

وواص�ل: »أعتق�د أنه العب من ط�راز عاملي، 
وأنا أتح�دث بصدق، وأرى كل اللحظات التي 

تك�ون خاللها الكرة بحوزت�ه، وتحركاته 
الذكية، وذكائه غر الطبيعي، إنه أمر ال 

يصدق وأنا سعيد جدا له«.

كيف تطور صالح جسديًا
مع ليفربول؟

              المستقبل العراقي/ متابعة

رص�د تقري�ر صحف�ي بريطان�ي، تطور 
املرصي محمد صالح، نجم ليفربول، عى 
املستوى الجس�دي حالًيا، مقارنة بحالته 

أثناء التواجد من قبل مع تشيليس.
ووفًق�ا لصحيف�ة »م�رور«، فإن جس�د 
ص�الح حالًي�ا لي�س مماثاًل لالع�ب الذي 
غ�ادر إنجل�رتا يف 2015، لخ�وض تجربة 

جديدة يف إيطاليا.
وأش�ارت إىل أن الرس يف ذلك، يعود إىل اتباع 
صالح، نظام تدريب مكثف يخوضه عقب 
املران الجماعي للفريق، كي يعد جس�ده 

بشكل جيد للمباريات.
وأوضح�ت أن أثر ذلك وض�ح عى صالح، 
الذي بات جسده يحتوي عى كتلة عضلية 
ملحوظة، مما يساعده كثرًا عى التعامل 
الريمرلي�ج  يف  اللع�ب  متطلب�ات  م�ع 
ودوري أبطال أوروبا.وقالت الصحيفة إن 

صالح كثرًا ما ينرش صوًرا من جلس�اته 
الرياضي�ة عى وس�ائل التواص�ل، والتي 
أظه�رت مدى التقدم البدن�ي الذي حققه 

الالعب.
س�ابقة  ترصيح�ات  »م�رور«  وأب�رزت 
لصالح عن برنامجه اليومي، قائاًل »عادة 
التدري�ب  إىل  للذه�اب  مبك�رًا  أس�تيقظ 
ال�ذي يب�دأ إم�ا يف الصب�اح أو عقب فرتة 

الظهرة«.
مل�دة  لالستش�فاء  أع�ود  »ث�م  وأض�اف 
س�اعتني، وتلقي الع�الج ألي إصابات أو 
الحص�ول ع�ى تدليك مع�ني لتخفيف أي 
معاناة يف الجسم«.وتابع »عقب ذلك أذهب 
إىل صال�ة األلع�اب الرياضي�ة يف الن�ادي، 
وه�و أمر اختياري لالعب�ني بعد التدريب، 
حيث أقوم بعمليات تمدد واستشفاء مرة 
أخرى، وأخ�ًرا أذهب إىل املس�بح بالنادي 
أو املن�زل، وأنتهي من كل هذه األنش�طة 

حوايل الساعة 7 أو 8 مساًء«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

قال تقرير صحفي أملاني، إن بايرن ميونخ حدد سعر العب 
وسطه اإلسباني، تياجو ألكانتارا، القريب من الرحيل هذا 

الصيف.
وينتهي عقد ألكانتارا )29 عاًما( مع بايرن، بنهاية املوسم 
املقبل، ويهتم أكثر من ناٍد بضمه حالًيا، أبرزهم ليفربول.
وبحس�ب صحيفة »بيلد« األملانية، ف�إن العمالق البافاري 
حدد 30 مليون يورو، للموافقة عى رحيل نجم برش�لونة 
الس�ابق، لكن الن�ادي لم يتل�ق أي عروض رس�مية حتى 

اآلن.
ويعتمد تخطيط إدارة بطل البوندس�ليجا، عى بيع العبني 
مثل تياجو وكورينتني توليسو، من أجل توفر أموال لضم 
جناح آخر، بعد لروي ساني الوافد من مانشسرت سيتي.

وأش�ارت الصحيفة إىل أن بايرن، يأمل التوصل التفاق مع 
إن�رت ميالن بش�أن الالع�ب الكرواتي، إيفان بريس�يتش، 

حيث يحاول تقليل قيمة بيعه وراتبه.

احتاد التايكواندو يعلن براءته 
من ايناس عطا

             المستقبل العراقي/ متابعة

اعلن االتح�اد العراقي للتايكوندو، براءته 
من الالعبة ايناس عطا.

وذكر االتحاد يف بيان ان »االتحاد العراقي 
املرك�زي للتايكوان�دو بص�دد م�ا أنت�رش 
مؤخرا حول فتاة تدعي انها العبة منتخب 
وطني بالتايكواندو العراقي بأسم إيناس 

عطا«.
واضاف »هنا نعلن اننا ال نتحمل مسؤولية 
عما صدر منه�ا باعتباره�ا التمت للعبة 
بصل�ة ولم تمثل العراق او حتى ش�اركت 
ببط�والت االتحاد املحلي�ة وال توجد لدينا 

اوليات لها«.
وتاب�ع »علمنا مؤخ�راً ان وزير الش�باب 
والرياضة الس�ابق احمد ري�اض كان قد 
ارس�لها ببطولة شاطئية يف القاهرة دون 

علم او مراجعة االتحاد املركزي او اللجنة 
االوملبية«.

وبني »س�نتابع ونالحق ونبحث وراء ذلك 

وبمس�اعدة عائلة التايكوان�دوا لتزويدنا 
بمعلوم�ات توصلن�ا اىل حقيقة ما نس�ب 

اعاله«.

يويفا يصدر بياًنا بعد إصابة ماريانو بكورونا
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف االتح�اد األوروبي لك�رة الق�دم »يويفا«، 
موقفه من إقامة مباراة ريال مدريد ومانشس�رت 
سيتي، يف دوري األبطال األسبوع املقبل، بعد ظهور 
حال�ة إيجابية بكوفيد-19 ملاريان�و دياز، مهاجم 

املرينجي.وق�ال »يويف�ا« يف بيان لوس�ائل إعالم 
بريطاني�ة »نتواصل م�ع النادي )الري�ال( ملراقبة 
املوق�ف، وقرارات الس�لطات اإلس�بانية املعنية«.
وأض�اف »نث�ق يف أن ه�ذه الحالة، ل�ن تؤثر عى 
إقامة املباراة بش�كل طبيعي«.وق�ال ريال مدريد، 
أم�س الثالثاء، إن عينة دياز ظهرت إيجابية، وهو 

ما أثار الشكوك حول إمكانية مشاركته 
يف املباراة، املقررة ع�ى ملعب االتحاد.
وخ�رس الفري�ق امللك�ي )2-1( أم�ام 
مانشس�رت سيتي، لحساب ذهاب دور 
ال�16 يف مدريد، قبل توقف املسابقة يف 

مارس آذار املايض.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

رهان أخري لباريس يف أزمة إصابة مبايب
            المستقبل العراقي/ متابعة

يس�ابق كيلي�ان مباب�ي، مهاج�م باري�س س�ان جرم�ان 
الفرن�يس، الزمن للتعايف من إصابت�ه بالتواء يف كاحل القدم 
اليمنى.وذك�رت صحيف�ة »ل�و باريزيان« يف تقري�ر لها أن 
مبابي يكثف برنامجه العالج�ي والتأهييل للتعايف يف أرسع 
وقت ممكن، حيث يعتمد بشكل كبر عى العالج الطبيعي.

وأضاف�ت أن كيليان يحاول الحف�اظ عى مرونة كاحل من 
خالل الس�ر يف حمام الس�باحة الخاص ب�ه، وأنها خطوة 
تس�اعده ع�ى التخل�ص م�ن آالم االلتواء.وأش�ارت إىل أن 

مس�ؤويل بي إس جي يعتقدون أن قدرة كيلي�ان مبابي عى التعايف 
مختلف�ة ع�ن باق�ي الالعبني، مما يمكن�ه من الش�فاء يف عدد أقل 
م�ن األيام.ولفت�ت الصحيفة أيض�ا إىل أن أق�ارب املهاجم الفرنيس 
الش�اب، يرفضون التعامل بتشاؤم مع إصابة الالعب.وأعلن النادي 
البارييس أن مبابي بحاجة لثالثة أس�ابيع للتعايف من اإلصابة التي 
تعرض لها يف نهائي كأس فرنسا يوم الجمعة املايض، ليتأكد غيابه 
عن مواجهة أوملبيك لي�ون يف نهائي كأس الرابطة بعد غد الجمعة.

ولك�ن وفقا لتقرير لو باريزيان ف�إن كيليان مبابي أمامه بصيص 
من األمل بش�أن إمكانية لحاقه بمواجهة أتاالنتا اإليطايل املقرر لها 
يوم 12 أغسطس/ أب املقبل يف دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

 العدد   2189   الخميس   30   تموز   2020

العراقـي
تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 

للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

كوميدي من الواقعمحار احلاج علوان

نبيل محمد سمارةمنهل عبد األمير المرشدي

م�ات حم�ار الحاج علوان بعد ان س�قط يف بركة آس�نة وبقي بها 
حتى آخر صفنة م�ن صفناته. حزن علوان كثريا فهذا ثالث حمار 
يموت له لش�دة غبائه وال يدري من اي�ن يأتي بحمار ذكي يخدمه 
يف الحقل وينقل حاجياته. س�مع الحاج عل�وان بأن صديقه يبيع 
حيوانات مس�توردة تمتلك من النباهة والذكاء والفطنة ما ينافس 
عقل اإلنس�ان فقرر ان يشرتي منه حمارا )متميزا( يكون عونا له 
يف املرحلة الراهنة فذهب لصديقه وتفاجأ بس�قف األسعار العالية 
لكنه أقتنع بها ملا س�معه عن امتي�ازات الحمار العقلية وابداعاته 
الفكرية وعطائه العميل فأش�رتى الحمار بعد ان س�مع جملة من 
التوصي�ات يف التعام�ل معه ب�كل ود واحرتام وتقدي�ر وأن يعتربه 
صديق�ا له وكاتم ارساره ورشي�ك معانات�ه يف التداعيات القادمة 
وان عليه ان يطلع الحمار عىل أزقة القرية وشوارعها جيدا فبل ان 
يطلقه كي ال يتيه ويقع يف بركة آسنة كالذي قبله.  اشرتى الحمار 
املتمي�ز ومن فرحته به وعمال بنصيحة صديقه قرر أن يصعده اىل 
س�طح الدار أوال ليطلعه عىل معالم القرية وشوارعها وساحاتها. 
بعد التي والتيا اس�تطاع علوان ان يصعد حماره فوق سطح الدار 
ويريه مساكن قبيلته وعشريته من فوق السطح حتى يتعرف عىل 
ال�دروب والطرق وال يتيه او يقع يف بركة حني يرجع للبيت وحده. 
عن�د مغيب الش�مس أراد الرجل أن ينزل الحمار من عىل الس�طح 
إلدخاله اإلسطبل لكنه تفاجأ بإن الحمار مرص إرصار الحمري عىل 
البق�اء فوق الس�طح وال يقب�ل بالنزول فقد أعجبه س�طح البيت 
وق�رر أن يبقى فوقه. حاول صاحبن�ا ان يغري من قناعات حماره 
املتمي�ز املدلل من دون جدوى. توس�ل اليه مرات وم�رات وقبلّه يف 
مناخ�ريه وبرطم�ه وأذنيه م�ن دون أن يؤثر يف عن�اده فقد ارص 
الحاح�ا وألح ارصارا ان يبقى عىل الس�طح وال ين�زل. هنا اضطر 
الحاج علوان اىل س�حبه بالقوة أكثر من مرة لكن الحمار ال ولم لن 
يقب�ل بالنزول ودق رجله بني قرميد الس�طح وصار يرفس وينهق 
يف وجه صاحبه. مع اس�تمرار الرصاع األيدولوجي والجدال العقيم 
والتنافس والخالف واالختالف يف وجهات النظر بني علون وحماره 
ال�ذي أخذ يزيد من حاالت الرفس والنهيق اهتز جدار البيت القديم 
والسقف الخشبي املتآكل أصبح عاجزا عن تحمل تداعيات الخالف 
وح�ركات ورفس�ات الحم�ار. نزل الرج�ل برسعة ليخ�يل زوجته 
وأوالده خ�ارج املن�زل وخالل دقائق انهار الس�قف بجدران البيت 
ومات الحم�ار. وقف صاحبن�ا عند رأس حماره امل�رج بدمائه 
وق�ال له. الذنب لي�س ذنبك يا حماري فأنت حم�ار بن حمار لكن 
الذن�ب ذنبي فأنا الذي اصعدتك فوق الس�طح رغ�م اني اعرف ان 

مكانك األسطبل.. 

شاهدت حلقة تعرض عىل قناة ام بي يس عراق، وهي حلقة كوميدية 
تنتقد الواقع والتغيريات التي حصلت وتتناول هموم املواطنني. ففي 
ه�ذا الحلقة الكوميدي�ة التي ش�اهدتها، ظهر املمث�ل الكبري محمد 
حس�ني عبد الرحيم بدور انه صاح�ب بيت فيها حديقة مزروعة عىل 
جنب الس�ياج نخلة، وقام أحد االطفال بصعود السياج والتسلق عىل 

النخلة ليقطف التمر، فوقع الطفل واصابه كرس يف احدى أرجله. 
وبع�د لحظ�ات جاء وال�د الطف�ل املصاب »ناف�ش ريش�ه« وبحالة 
هس�تريية طارق�ا ب�اب املمثل محمد حس�ني عب�د الرحي�م محمله 
مسؤولية ما جرى البنه، وسط دهشة واستغراب عبد الرحيم، طالبا 

منه ان يقص هذه النخلة او دفع عالج ما تسبب من رضر البنه. 
ق�ال له عب�د الرحيم: وما دخيل ان�ا باملوضوع، ابنك ه�و من يتحمل 
نتيجة ما قام به من دون علمي ورسقة حبات التمر يف نخلتي، فجاء 
احد االش�خاص فوضعوه كطرف ثالث ليشهد عىل الحادث، وما كان 
من الطرف الثالث اال ان يقف مع الباطل، وتحدث يف مش�هد كوميدي 
ان محمد حس�ني عبد الرحيم هو املخط�ئ ألنه صاحب النخلة. هذه 
الحلقة ذكرتني » بسالفة » سمعتها من احد االصدقاء تماما كسالفة 
هذا املشهد الكوميدي، واعتقد ان مخرج هذه الحلقة والفنان نفسه 
محمد حس�ني عبد الرحيم ال يعلمان ان حلقتهم هذه وقعت بالفعل، 
وجرت احداثها يف احدى املناطق ببغداد، واالختالف الوحيد بني املشهد 
والواقع »ش�جرة النبق«. قال يل صديقي ان جاري عنده شجرة نبق، 
وقام احد الصبية بالصعود عىل الش�جرة ليلتقط النبق فس�قط عىل 
االرض فانكرست احدى اطراف رجله، وبعد نصف س�اعة جاء والده 
مع اشقاءه اىل صاحب البيت طالبني منه تعويض مادي مع االعتذار، 
فرف�ض صاح�ب البيت قائال لهم هو ال دخل ل�ه ال من قريب وال من 
بعي�د، واضاف ان ابنكم هو من قام برسقة النبق من ش�جرتي وهو 
الذي يتحمل خطأ فعلته. وانتهت الحكاية بفصل صاحب البيت مبلغ 
نصف مليون دينار بحضور بعض املحسوبني عىل العشائر الذين اتوا 
م�ع والد الطفل بكل وقاحة وقل�ة ادب. رغم الدور املمتع الذي دار يف 
هذه الحلقة والحركات الكوميدية من صاحب البيت ووالد الطفل لم 
اضحك اب�دا، بل اصابني الحزن عىل ما وصل بن�ا هذا الحال، وكأنما 
نعيش يف غابة ومن دون محاسبة، فهذه الحكاية لم تحدث يف جميع 
البل�دان حت�ى عند الهن�ود الحم�ر او يف االفالم. ه�ذه االفعال اخذت 
باالتس�اع يف مجتمعنا، ب�ل اصبحت قضية عادية من دون الش�عور 
بالخجل وهناك من يتباهى امام املأل انه انترص بجلسة فصلية حتى 
وان كان عىل باطل. ال نعلم اين س�يصل بنا الحال أكثر من هذا، وهل 
س�يكون هناك قانون قوي يردع مثل هؤالء الذين اس�اءوا للمجتمع 

العراقي الذي عرف عنه بانه مجتمع كريم وطيب النفس.

طرق حلامية جهازك من اهلجامت اإللكرتونية أثناء العمل من  املنزل
تع�رض عدد كبري من مس�تخدمي اإلنرتنت يف 
العال�م ملخاطر أمني�ة س�يربانية وإلكرتونية، 
ولكن ه�ذه املخاطر تزاي�دت مؤخرا مع عمل 
قطاعات كب�رية من الن�اس يف منازلهم. فتلك 
املخاط�ر بات�ت تع�رض رشكات ومنصاته�ا 
اإللكرتوني�ة إىل خط�ر بالغ، قد يك�ون تأثريه 
االقتصادي أوسع مما يتوقعه البعض. وباتت 
قطاع�ات كبرية من الن�اس تحت�اج إىل إدارك 
خط�ورة التهاون يف أمنهم اإللكرتوني، خاصة 
خ�الل عملهم من املنزل. يح�دد موقع “تايمز 
ني�وز ناو” مجموع�ة من الط�رق التي يمكن 
من خالله�ا حماية أجهزتك م�ن أي تهديدات 
س�يربانية محتمل�ة خ�الل عملك م�ن املنزل. 

وجاءت تلك الطرق عىل النحو التايل:
1- تحديث الربامج:

يتجاه�ل ع�دد كب�ري م�ن الن�اس التحديثات 
التي تأتي للربام�ج والتطبيقات املوجودة عىل 

أجهزته.
لكن�ه ال ي�درك أن ع�دد منها يك�ون تحديثات 
أمنية لتصحيح بعض الثغرات وسدها وحماية 

بياناتك.
2- احذر من رسائل الربيد اإللكرتوني املجهولة: 
يستغل مجرمو اإلنرتنت تفيش فريوس كورونا 

املستجد، إلرسال رسائل بريد إلكرتوني مزيفة 
ذات روابط خطرية للموظفني.

بالنق�ر عىل رابط غري معروف، من املحتمل أن 
تقوم بتنزيل برامج ضارة عىل جهازك.

بمج�رد أن تتأثر، أبلغ صاحب العمل بمحاولة 
التصيد االحتيايل عىل الفور، قد يس�مح الربيد 
اإللكرتون�ي للتصي�د االحتي�ايل ال�ذي يحتوي 
عىل برام�ج ضارة ملجرمي اإلنرتن�ت بالتحكم 
يف جه�از الكمبيوتر أو الوص�ول إىل معلومات 

األعمال الحساسة والبيانات املالية.
3- االتصال مع صاحب العمل:

حاول أن تحافظ عىل اتصال وثيق مع صاحب 

العمل الخاص بك.
قد يقوم صاحب العمل بدمج املعلومات األمنية 
ويطلعك عىل السياسات الجديدة للمساعدة يف 

الحفاظ عىل أمنك وأمن زمالئك املعلوماتي.
4- اس�تخدم أدوات رشكتك: حاول اس�تخدام 
األدوات التقني�ة الت�ي تعتمدها رشكتك فقط، 

ألنها تكون محمية من قبلها.
غالًب�ا ما تمتلك الرشكات أدوات تقنية يمكنها 
مس�اعدتك يف الحفاظ عىل أمانك عىل اإلنرتنت 
عند العمل م�ن املنزل. من املحتمل أن تتضمن 
حماية جدار الحماية ومكافحة الفريوس�ات، 
إىل جانب ميزات األم�ان مثل VPN واملصادقة 

الثنائية.
5- تحك�م يف دوافع االرتج�ال: غالًبا ما يعمل 
املوظفون يف فرق، وهذا يعني استخدام أدوات 
التعاون مثل منصات املراسلة الفورية وغرف 
اجتماع�ات الفيدي�و. إذا كان�ت األداة ال تعمل 
بش�كل صحيح، فق�د تمي�ل إىل تنزي�ل بديل. 
يمكن�ك تقديم برنامج ب�دون قصد مع وجود 
ثغ�رة أمني�ة – وه�ذا يعن�ي أن ش�خًصا غري 
م�رصح به ق�د يكون ق�ادًرا ع�ىل الوصول إىل 
بيان�ات الرشكة، أو أي بيانات ش�خصية لديك 

عىل هذا الجهاز.

نجدة بغداد تنفذ واجبات ومهام أمنية وإنسانية خمتلفة
 خالل )24( ساعة املاضية

بغداد / املستقبل العراقي

وفق توجيه�ات معايل وزي�ر الداخلية، ووكيل 
ال�وزارة لش�ؤون الرشطة، وب�إرشاف مبارش 
وميداني من قبل مدير نج�دة بغداد اللواء عبد 
الكريم اس�ماعيل عبد، نفذت مفارز ودوريات 
النجدة واجبات ومهام أمنية وإنس�انية خالل 

ال 24ساعة املاضية يف عموم العاصمة.
حيث ألق�ت مفارز نجدة الكن�دي القبض عىل 
مته�م يحم�ل حبوب مخ�درة ضم�ن منطقة 

زيونة، كما تم ضبط  7 سيارات مطلوبة عليها 
إش�ارات حجز م�ن قب�ل دوري�ات االعظمية، 
السيدية، حي العامل، املحمودية ضمن مناطق 
متفرق�ة، اىل ذلك تم  توجيه )15( دورية نجدة 
لتنفيذ واجبات مش�رتكة م�ع األجهزة األمنية  
األخ�رى، يف ح�ني الق�ي القب�ض ع�ىل  )٩٩(  
متس�وال من خالل حملة أعدتها مديرية نجدة 
بغداد للحد من هذه الظاهرة، كما القي القبض 
ع�ىل عدد م�ن املتهمني بحوزتهم أس�لحة غري 
مرخصه نوع ) مسدس( من قبل دوريات نجدة 

املدائن، الرشاد، الكندي ضمن مناطق الشعب، 
البلديات، ش�ارع فلسطني، وضبط265 دراجة  
ناري�ة مخالف�ة للتعليم�ات القانوني�ة، فضال 
عن إلقاء القب�ض عىل ٩ مخمورين يعرتضون 
س�بيل املارة، تم تس�ليم جميع الحاالت أعاله 
الجان�ب  أم�ا  أصولي�ا،  الرشط�ة  مراك�ز  اىل 
الخدمي واإلنساني، فقد تربعت دوريات نجدة 
بغ�داد  ب)٩( قناني  للم�رىض الراقدين داخل 
املستشفيات، فضال عن نقل 12 حالة مرضية 

اعتيادية اىل املستشفى.

م�ن األفضل الحد من تناول الش�اي والقهوة الب�اردة يف الطقس الحار 
بس�بب زي�ادة محتوى الس�عرات الحراري�ة يف هذه املرشوب�ات، وفًقا 

لتقرير رشكة “روس كاتشيستفو” الروسية.
وبحس�ب التقري�ر “يضي�ف املصنعون الس�كر أو الكريم�ة إىل القهوة 
املربدة، وقد تحتوي عىل مواد تحلية ومثبطات حموضة مختلفة إلخفاء 
الطعم امل�ر للقهوة الباردة. هذا املرشوب يحتوي عىل س�عرات حرارية 

أعىل من القهوة العادية مع الحليب أو الكابتشينو”.
يمك�ن أن تحت�وي زجاجة واح�دة فقط من 1.5 لرت من الش�اي املثلج 
الحل�و ع�ىل 40-50 غراًما من الس�كر، يف حني يويص األطب�اء بتحديد 

الجرعة اليومية ب� 50 غراًما من السكر.
“ع�ىل س�بيل املثال، تحتوي زجاج�ة نصف لرت من ك�وكا كوال عىل 53 
غراًما من الس�كر. باإلضافة إىل ذلك، تستخدم بعض الرشكات املصنعة 
م�واد التحلي�ة االصطناعي�ة الت�ي يمك�ن أن تس�بب مرض الس�كري 

وأمراض القلب”.

خماطر الشاي والقهوة الباردة 
يف الطقس احلار

ابتكار جهاز إلكرتوين ملساعدة املكفوفني
ابتكر أنتوني كامو، الطالب يف جامعة لوبورو 
الربيطانية، جهازا أوليا صغريا يناس�ب اليد، 
يمك�ن أن يح�ل مح�ل ال�كالب املدرب�ة عىل 
إرش�اد املكفوف�ني ومس�اعدتهم. وقد أطلق 
 ،Theia الطالب عىل الجهاز الذي ابتكره اسم
ال�ذي س�يعمل كجهاز مالحة ويحدد مس�ار 
املكفوف إىل النقطة املطلوبة. أي أنه س�يقوم 
بمس�ح الوس�ط املحيط كما الس�يارة ذاتية 
القيادة، وكمس�اعد صوتي للمكفوف. ولكن 
يف الواقع هذا الجهاز ال يمكنه القيام بجميع 
ه�ذه الوظائ�ف يف الوقت الح�ارض. ويعمل 
ه�ذا الجهاز بأمر صوتي م�ن صاحبه، يحدد 
في�ه املكان الذي ينوي الوصول اليه، بعد ذلك 
يرتبط الجهاز بش�بكة االنرتن�ت وعىل ضوء 
املعلومات التي يحص�ل عليها من الكامريات 

وأجهزة الليدار ، تحدد أجهزة املعالجة املسار 
األفض�ل واآلمن للوص�ول إىل املكان املطلوب. 
ويس�تخدم الجريس�كوب يف التحكم بمس�ار 
املركبات واألجهزة الفضائية، يف هذا الجهاز، 
لك�ي يفهم صاحب�ه إىل أين يتج�ه. واملثري يف 

األمر يسحب هذا الجهاز يد حامله إىل االتجاه 
املطلوب كما يفع�ل الكلب املدرب تماما. وقد 
أظهرت نتائج اختبار الجهاز عىل متطوعني، 
أنه ق�ادر عىل توجي�ه املس�تخدم يف االتجاه 
الصحيح ويف الوقت الحقيقي، حتى إذا تطلب 
األم�ر القيام بمناورات معقدة ومن املقرر أن 
يوفر الجهاز لصاحبه سالمة عبور الشوارع، 
عن طريق إشارة تعلمه أن عليه أن يكون هنا 
ح�ذرا قدر اإلم�كان. ويقول كام�و ، “يكمن 
اله�دف النهائي يف منح مس�تخدمي الجهاز 
إمكانية التنقل يف الطرق�ات بأمان بالرسعة 
األش�خاص  م�ن  أرسع  حت�ى  أو  املعت�ادة 
العاديني، دون قلق وصعوبة للتنقل يف الوسط 
املحيط , ومن عيوب النم�وذج األويل للجهاز، 

اهتزازه الشديد.

أف�اد علماء بأن اختبار الدم التجريبي املطور 
كان دقيق�ا للغاي�ة يف الكش�ف ع�ن م�رض 
ألزهايم�ر، يف إنج�از واع�د يمك�ن أن يجعل 
التشخيص بسيطا وبأسعار معقولة ومتاحا 

عىل نطاق واسع. 
وذكرت صحيفة نيوي�ورك تايمز أن االختبار 
تمّك�ن م�ن تحدي�د م�ا إذا كان األش�خاص 

يعان�ون م�ن م�رض  بالخ�رف،  املصاب�ون 
ألزهايم�ر بدال م�ن حالة أخ�رى. وقالت إنه 
ح�دد أيضا عالمات م�رض ألزهايمر قبل 20 
عاما من مش�اكل الذاكرة والتفكري املتوقعة 
لدى األش�خاص، الذين لديه�م طفرة جينية 
تس�بب املرض التنكيس املميت.وقال الدكتور 
ماي�كل وين�ر، الباح�ث يف م�رض ألزهايمر 

بجامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو: “إن 
اختب�ار الدم هذا يتنب�أ بدقة ش�ديدة للغاية 
بمن أصيب بمرض ألزهايمر يف دماغه، بما يف 
ذلك األش�خاص الذين يبدو أنهم طبيعيون”.
 JAMA Network وُنرشت الدراس�ة يف مجلة
Open وُقّدم�ت يف املؤتم�ر ال�دويل لجمعي�ة 

ألزهايمر.

علامء يشيدون بـ »اخرتاق علمي« للكشف عن مرض ال دواء له!
بغداد / املستقبل العراقي

تمكن الطالب مؤمل يف قسم الهندسة الكيمياوية يف جامعة املثنى من 
املش�اركة يف االمتحانات النهائية اإللكرتونية ع�ىل الرغم من ظروف 

الحجر الصحي.
رئيس جامعة املثنى األس�تاذ الدكت�ور عامر عيل العطوي وجه تحية 
باس�م الجامعة حيا فيها شجاعة مؤمل وصموده يف مواجهة املرض 
وتمن�ى له الش�فاء والعودة لكليت�ه وزمالئه، مؤك�دا أن مؤمل يقدم 

نموذجا رائعا للشاب العراقي يف مواجهة التحديات.

بصمة حتد ونجاح يف زمن كورونا


