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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اس�تدعت وزارة الخارجّي�ة س�فري جمهورّي�ة 
تركيا يف العراق فاتح يلدز عىل خلفّية الخروقات 
واالنتهاكات املُس�تِمرّة للجي�ش الرتكّي، ومنها: 
القصف األخري بطائرة ُمسرّية الذي طال منطقة 
س�يدكان بمحافظ�ة أربي�ل يف كردس�تان، وما 
تس�ّبب به من استش�هاد ضابطني، وجندّي من 

الجيش العراقّي. 
وحّملت املُذّكرة التي سلّمها وكيل الوزارة السفري 
عبد الكريم هاش�م إىل الس�فري الرتك�ّي ُحُكومة 
األخري مس�ؤولّية هذا االعتداء اآلثم، كما طالبت 
الجانب الرتكّي بتوضيح مالبس�اته، وُمحاَس�بة 

ُمرتكبيه املُعتِدين. 
وشّددت الوزارة يف املُذّكرة عىل رضورة أن ُتباِش 
الُحُكوم�ة الرتكّي�ة بإيق�اف القصف، وس�حب 
قواته�ا املُعتِدية من األرايض العراقّية كافة، التي 
اس�تهدفت وألّول مرّة قادة عس�كرّيني عراقّيني 
كانوا يف مهّمة لضبط األمن يف الرشيط الُحُدودّي 
ب�ني البلدي�ن.  وع�ّدت يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه أّن ما قامت به تركيا عمل 

عدائّي، وانتهاك لسيادة وحرمة البالد.
يف ذات الص�دد ألغ�ت الُحُكوم�ة العراقّي�ة زيارة 
وزي�ر الدف�اع الرتكّي إىل بغ�داد، وكذل�ك جميع 
الزي�ارات املربمجة للمس�ؤولني األتراك يف الوقت 
الحايلّ.م�ن جانب�ه، اعل�ن احس�ان جب�ي مدير 
ناحية سيدكان يف محافظة اربيل الشمالية التي 
ش�هدت قتل مس�رية تركية لضابط�ني عراقيني 
كبريين عن وصول تعزيزات عسكرية اىل الحدود 

الرتكية لنرشها هناك.
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       بغداد / المستقبل العراقي

دانت وزارة الدفاع اليونانية، أمس األربعاء، مواصلة تركيا 
اس�تفزازاتها يف منطقة شق املتوسط وانتهاكها للحدود 
البحري�ة للب�الد. وقال�ت وزارة الدفاع، إن »س�فن س�الح 
البحري�ة الرتكي كانت عىل مس�افة 60 ميال بحريا جنوب 
جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، مما يشكل انتهاكا للحدود 
البحرية«، موضحة أن األسطول البحري اليوناني موجود 
يف املنطق�ة ملراقبة النش�اطات الرتكية. وقال وزير الطاقة 
واملوارد الطبيعية الرتك�ي فاتح دونماز، يف تغريدة نرشها 
عرب حس�ابه الرس�مي عىل »توي�رت«، إن »س�فينة »أروج 
رئيس« قامت بإنزال كابالت املسح الزلزايل يف البحر األبيض 

املتوسط، إلجراء املسح ثنائي األبعاد«، مشريا إىل أن أعمال 
املسح ستستمر حتى 23 آب الجاري. وأعلن خفر السواحل 
الرتك�ي عن إصابة 3 أش�خاص، أحده�م يف حالة خطرة، 
جراء إطالق عنارص من البحرية اليونانية النار عىل زورق 
مدن�ي، فيم�ا طالب وزي�ر الخارجي�ة اليونان�ي، نيكوس 
ديندي�اس، تركيا بس�حب س�فينتها من الج�رف القاري 
اليوناني. ونرشت وزارة الخارجية الرتكية، مس�اء االثنني 
املايض، خريطة املنطقة التي تقوم سفينة »أروج رئيس« 
بأعمال مس�ح زلزايل ضمن حدودها البحرية يف املتوسط، 
بعدم�ا أصدرت البحرية الرتكية، إخطارا مالحيا قالت فيه 
إن السفينة الرتكية »أروج رئيس« ستجري عمليات مسح 

زلزايل شقي البحر املتوسط خالل األسبوعني املقبلني.

      بغداد / المستقبل العراقي

أع�رب مجلس وزراء إقليم كردس�تان، 
أمس األربعاء، عن استيائه من حكومة 
بغداد خ�الل جلس�ته االعتيادي�ة التي 
بارزان�ي  م�رور  برئاس�ة  عقده�ا 
وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء 
دائ�رة  ع�رب  وذل�ك  طالبان�ي،  قوب�اد 
)الفيدي�و  تلفزيوني�ة مغلق�ة بنظ�ام 
كونفران�س(«. ويف مس�تهل االجتم�اع 
وبحسب بيان املكتب االعالمي لحكومة 
االقلي�م ج�رت مناقش�ة الوض�ع املايل 
الراهن يف إقليم كردس�تان ونتائج سري 

املباحثات بني حكومة اإلقليم والحكومة 
يثم�ن  »إذ  البي�ان  االتحادية.واض�اف 
مجلس الوزراء الجهود التي يبذلها وفد 
حكومة اإلقليم التفاويض مع الحكومة 
االتحادي�ة، فإنه يؤكد أن حكومة إقليم 
كردس�تان لم ُتبِق أي مسّوغ دستوري 
أو قانون�ي أو إداري أو مايل إال وقدمته 
خ�الل املباحث�ات من أج�ل التوصل إىل 
اتف�اق، وقد واف�ق اإلقليم ع�ىل جميع 
شوط الحكوم�ة االتحادي�ة يف إط�ار 
الدس�تور، غري أن الحكومة االتحادية، 
ولألس�ف، لم تب�ِد ومنذ أكث�ر من ثالثة 
أش�هر أي استعداد إلرس�ال الجزء الذي 

كانت ترس�له من الرواتب، مما أدى إىل 
ع�دم تمكن حكوم�ة اإلقليم من رصف 
يتقاض�ون  مل�ن  املالي�ة  املس�تحقات 
الروات�ب، وألق�ى ذل�ك بظالل�ه وآثاره 
الس�لبية عىل الوضع املعييش بالنس�بة 
ملس�تحقي الروات�ب يف خض�م الوض�ع 
الصحي الش�اق الذي يواجهه اإلقليم«. 
وتابع: »كم�ا يؤكد مجلس ال�وزراء أن 
اإلقليم، شأنه يف ذلك شأن كافة األجزاء 
األخ�رى من الع�راق، تمنح�ه القوانني 
الناف�ذة يف الع�راق حق اس�تالم رواتب 
موظفيه، إذ ال يجب التمييز بني مواطني 
إقليم كردستان وباقي أجزاء العراق وال 

س�يما يف موضوع الروات�ب، وهذا حق 
دس�توري«. وزاد البي�ان »علي�ه، يعرّب 
مجلس وزراء إقليم كردس�تان استيائه 
الس�لبي  املوق�ف  إزاء  البال�غ  وقلق�ه 
للحكومة االتحادية، وعىل هذا األساس 
ندعو الحكومة االتحادية للتجاوب مع 
املس�اعي الج�ادة التي تبذله�ا حكومة 
اإلقلي�م بهدف حس�م املش�اكل جذرياً 
بموجب الدستور، بما يضمن احرتامها 
الدس�تورية  واملس�تحقات  للحق�وق 
الدس�تورية تجاه  بالتزاماتها  واإليفاء 

اإلقليم«.
التفاصيل ص2
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االتصاالت: نعتزم وضع »تسعرية جديدة« لإلنرتنت مطلع الشهر املقبل
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�ف وزي�ر االتصاالت أركان ش�هاب، أم�س األربعاء، عن وج�ود اجتماعات مس�تمرة مع 
الرشكات لتغيري التسعرية الجديدة لالنرتنت مطلع الشهر املقبل.

ونقل�ت وكالة األنباء العراقية الرس�مية عن ش�هاب قوله، إن »عمليات الصدمة مس�تمرة يف 
عملها حتى القضاء عىل تهريب سعات االنرتنت«، مؤكداً أن »الوزارة سوقت سعات انرتنت يف 
نينوى بقيمة مليارين ش�هرياً«. وأضاف ش�هاب أن »هناك توجه إللغاء االشرتاكات األضعف 

ملشرتكي خدمة االنرتنت دون تحميل املواطن مبالغ إضافية«.
وأش�ار إىل أن »الوزارة وجهت بأس�لوب الدعوة املبارشة إىل خمس رشكات يف العالم«، الفتا إىل 
»اإلع�الن عن الق�رض الياباني املتوقف رغ�م انجازه منذ 2017«. وتابع ش�هاب أن »القرض 
الياباني يحتوي عىل 150 ألف خط أريض + انرتنت )فايرب(«، مبينا أن »خدمة االنرتنت ستشهد 
تحس�ناً يف نهاية الع�ام الجاري لدى 150 ألف منزل يف مناطق مختلف�ة من العاصمة بغداد«. 
وبني أن »هناك اجتماعات مستمرة مع الرشكات لتغيري التسعرية الجديدة يف الشهر املقبل«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اس�تدعت وزارة الخارجّي�ة س�فري جمهورّي�ة تركيا يف 
العراق فاتح يل�دز عىل خلفّية الخروق�ات واالنتهاكات 
املُستِمرّة للجيش الرتكّي، ومنها: القصف األخري بطائرة 
ُمس�رّية الذي طال منطقة س�يدكان بمحافظة أربيل يف 
كردس�تان، وم�ا تس�ّبب به م�ن استش�هاد ضابطني، 

وجندّي من الجيش العراقّي. 
وحّمل�ت املُذّك�رة التي س�لّمها وكي�ل الوزارة الس�فري 
عبد الكريم هاش�م إىل الس�فري الرتك�ّي ُحُكومة األخري 
مسؤولّية هذا االعتداء اآلثم، كما طالبت الجانب الرتكّي 

بتوضيح مالبساته، وُمحاَسبة ُمرتكبيه املُعتِدين. 
وش�ّددت ال�وزارة يف املُذّك�رة ع�ىل رضورة أن ُتب�ارِش 
الُحُكوم�ة الرتكّي�ة بإيق�اف القصف، وس�حب قواتها 
املُعتِدي�ة م�ن األرايض العراقّي�ة كافة، التي اس�تهدفت 
وألّول م�ّرة ق�ادة عس�كرّيني عراقّي�ني كان�وا يف مهّمة 

لضبط األمن يف الرشيط الُحُدودّي بني البلدين. 
وعّدت يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه أّن 
ما قامت به تركيا عمل عدائّي، وانتهاك لسيادة وحرمة 

البالد.
يف ذات الص�دد ألغ�ت الُحُكوم�ة العراقّي�ة زي�ارة وزير 
الدفاع الرتكّي إىل بغداد، وكذلك جميع الزيارات املربمجة 

للمسؤولني األتراك يف الوقت الحايلّ.
م�ن جانبه، اعلن احس�ان جبي مدير ناحية س�يدكان 
يف محافظة اربيل الش�مالية التي ش�هدت قتل مس�رية 
تركية لضابطني عراقيني كبريي�ن عن وصول تعزيزات 
عس�كرية اىل الح�دود الرتكية لنرشها هن�اك، منوها يف 
ترصي�ح صحفي، أن حرس الحدود العراقي جلب املزيد 
من القوات واالس�لحة الثقيلة واملتوسطة لالنتشار عىل 
الح�دود العراقي�ة الرتكية حيث تم اب�الغ عنارص حزب 

العمال الكردستاني بعدم التعرض لهذا االنتشار.
ومن جهته، أكد العميد يحي رسول املتحدث باسم القائد 
العام للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي ان بالده لن 
تتس�اهل يف اهدار الدم العراق ودان قتل مس�رية تركية 

لعدد من العسكريني العاراقيني بينهم ضابطان.
وقال رس�ول يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »هذا االعتداء اآلثم أس�فر عن استش�هاد امر 
اللواء الثاني باملنطقة األوىل يف قيادة قوات حرس الحدود 
وام�ر الفوج الثال�ت وإصابة أمر الف�وج األول وضابط 
اس�تخبارات واثن�ني م�ن املنتس�بني املرافق�ني له�م«. 
وأوضح ان املقاتلني كانوا يف عملية استطالع يف منطقة 
سيدكان داخل األرايض العراقية وتبعد 4 كيلومرتات عن 

الرشيط الحدودي العراقي مع تركيا.
وطالب املتحدث العس�كري الق�وات الرتكية »بتوضيح 
مالبسات الجريمة ومحاسبة املتورطني بها حفاظاً عىل 
حسن الجوار والعالقات بني البلدين التي حرص العراق 

عىل الحفاظ عليها ومراعتها«. 

وق�ال »حذرنا يف وقت س�ابق من اس�تمرار التجاوزات 
الرتكية عىل األرايض العراقية«، مجددا تحذيره من »ان 
دم�اء العراقيني غالية ولن يتم التس�امح مع هدر الدم 

العراقي«.
وعىل الصعيد العربي أكدت الجامعة العربية دعمها ألي 
تحرك تقوم به الحكومة العراقية عىل الس�احة الدولية 

لوقف االعتداءات الرتكية عىل ارايض بالدها.
وقالت الجامعة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه إن امينها العام أحمد ابو الغيط يدين بأشد العبارات 
القص�ف الرتكي لالرايض العراقية، معت�ربا ذلك انتهاكا 
سافرا لسيادة العراق ومبادىء ومواثيق القانون الدويل 

ومبدأ حسن الجوار.
وعىل الصعيد نفس�ه دعا الربمل�ان العربي مجلس االمن 
اىل التحرك الف�وري والعاجل إليقاف االعتداءات الرتكية 
عىل االرايض العراقية واكد استعداده للعمل مع الربملان 

العراقي لحشد الدعم الدويل اليقاف هذه االعتداءات.
�لمي يف  ودان رئيس الربملان العربي مش�عل بن فهم السُّ
بيان تابعته »ايالف« بأش�د العبارات »االعتداء الس�افر 
الذي قامت به القوات الرتكية بقصف منطقة س�يدكان 
الشمالية بطائرة مسرية«.. وشدد عىل »أن هذه األعمال 
العدائية الس�افرة والخروقات العس�كرية املتكررة التي 

تق�وم بها الق�وات الرتكي�ة ع�ىل األرايض العراقية ُتعد 
تعدي�اً خط�رياً عىل س�يادة جمهورية الع�راق وانتهاكاً 
صارخ�اً مليثاق األمم املتحدة والقان�ون الدويل واألعراف 
الدولي�ة وخرق�اً واضحاً لق�رارات مجل�س األمن الدويل 

وعدم احرتام لعالقات ُحسن الجوار«.
�لمي »اس�تعداد الربمل�ان العرب�ي للعمل مع  وأك�د السُّ
مجل�س النواب العراقي لحش�د التأييد والدعم اإلقليمي 
والدويل إليقاف االعتداءات الرتكية املتكررة عىل األرايض 
العراقي�ة«. وطال�ب »مجل�س األم�ن ال�دويل بالتح�رك 
الف�وري والعاجل إليق�اف االعت�داءات الرتكية املتكررة 
عىل س�يادة جمهورية العراق حفاظاً عىل األمن والّسلم 

يف املنطقة«.
يف الغض�ون، أك�د املتحدث باس�م القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة يحيى رس�ول، االربعاء، ان الحكومة العراقية 
تنتظر ما يصدر من الجانب الرتكي بش�أن االعتداء عىل 

قوات حرس الحدود العراقية شمايل العراق.
وقال رس�ول يف ترصيح لوس�ائل اعالمي�ة حكومية إنه 
»إىل غاي�ة اآلن، ل�م يصدر بي�ان من الس�لطات الرتكية 
بشأن اعتداء قواتهم عىل قوات حرس الحدود العراقية، 
بقصف جوي وتسببه بمقتل قائدين عسكريني«، مبينا 
»نح�ن ننتظر ما يصدر م�ن الجانب الرتك�ي وعليه أن 

يراعي مبادئ حسن الجوار واحرتام سيادة العراق«.
وأض�اف، »القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة، مصطفى 
الكاظمي، وجه بمتابعة االعت�داء الرتكي وهذا االعتداء 
امل�دان يتطل�ب أن تعمل الق�وات الرتكية ع�ىل توضيح 
مالبسات الجريمة ومحاسبة املتورطني بها حفاظاً عىل 
حكم الجوار والعالقات بني البلدين التي يحرص العراق 

عىل الحفاظ عليها ومراعاتها«.
إىل ذل�ك، انتقد عضو لجنة العالق�ات الخارجية النيابية 
دان�ا محم�د الكات�ب موق�ف الحكوم�ة ال�ذي وصفه 
األرايض  ع�ىل  الرتك�ي  »الع�دوان«  إزاء  ب�«الخج�ول« 

العراقية.
وق�ال الكات�ب إن »الحكوم�ة الت�ي لديها فعال س�يادة 
حقيقية فإنها تستطيع التعامل مع أي خروق للسيادة 
بكل قوة وبش�كل حاس�م دون إراقة الدماء«، مبينا أن 
»م�ن اس�تهدفهم الع�دوان الرتكي هم ضب�اط تابعون 
ل قوات الحدود االتحادية بمعنى أنهم يتبعون للمؤسسة 
العس�كرية العراقية، ولألسف فإن الحكومة التي اّدعت 
السيادة وحماية العراق كان موقفها خجوالً تجاه هذا 

العدوان الفاضح«.
وأض�اف الكاتب، أن »الحكومة الحالي�ة تنادي بحماية 
الس�يادة وتحقي�ق األم�ن واالنتخاب�ات املبك�رة، ومنذ 
تش�كيلها تك�ررت الخ�روق عىل الس�يادة ع�دة مرات، 
فم�ا جدوى الحديث عن انتخاب�ات مبكرة«، الفتا إىل أن 
»الحكومة مطالبة بالتج�اوب مع هذه الحادثة ويجب 

أن تحمي حدودها ومواطنيها«.
وتابع أن »هناك قوات تابعة ل حزب العمال الكردستاني 
موجودة يف مناطق عصي�ة، وكانت هناك مطالبات من 
حكوم�ة اإلقليم ع�دة م�رات إلخراجها، لك�ي ال تكون 
األرايض العراقي�ة س�احة للرصاعات«، مبين�ا أن »عىل 
حكوم�ة تركيا حل مش�اكلها عىل أراضيه�ا وليس عىل 

أرايض العراق«.
وأش�ار الكاتب إىل أن »الحكومة العراقية عليها الوقوف 
عند ه�ذه الخروق وإيج�اد حل جذري إلنهائها س�واء 
من خ�الل مفاتح�ة الحكوم�ة الرتكية بش�كل مبارش 
أو اس�تدعاء الس�فري الرتك�ي وتقدي�م موق�ف عراقي 

واضح«.
وأكد الكاتب، أن »األع�راف الدولية أوجبت عىل أي دولة 
التح�اور مع جريانها بحال وج�د تهديد لها من جماعة 
معادي�ة ع�ىل ارض تل�ك الدول�ة، وحل املش�اكل بطرق 
س�لمية ومبني�ة عىل مب�ادئ العالق�ات الدولي�ة، لكن 
التحرك العس�كري من جانب واحد واس�تهداف ضباط 
بالجيش العراقي داخل األرض العراقية، هو خرق واضح 
وخطر«، الفتا إىل أن »عىل الحكومة ورئيسها مصطفى 
الكاظمي جعل ملف الق�وات األجنبية عىل أرض العراق 
والخ�روق املس�تمرة، امللف األول واألس�ايس يف حواراته 
مع واش�نطن وأن تك�ون حماية العراق وس�يادته هي 

الهدف األهم«.

إدانات عربية وإقليمية لضربات انقرة... وانتقادات ملوقف احلكومة إزاء االعتداء الرتكي على األراضي والقيادات األمنية

العراق يعزز األمن عىل احلدود مع تركيا ويلوح بـ »سالح التجارة«
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        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د الخبري االنتخاب�ي دريد توفيق 
حاج�ة املفوضي�ة العليا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات اىل 300 الف موظف يف 
يوم االقرتاع. وقال توفيق ان الكالم 
يكثر مع قرب موعد االنتخابات بان 
العملية االنتخابية سوف تزور وان 
املفوضي�ة مسيس�ة وان موظف�ي 
املفوضية لهم اجن�دات حزبية وان 
النتائج محس�ومة وان مش�اركتك 

االنتخابية ليس لها قيمة.
ل�و كان�ت جمي�ع  ب�ان  واض�اف 
ه�ذه الش�كوك حقيقي�ة فالح�ل 
دائم�اً يكمن يف يد الناخب، مش�رياً 
يتع�دى  ال  املفوضي�ة  كادر  ب�أن 
الس�تة االف موظ�ف يف العراق،من 
وموظف�ي  اداري�ني  ضمنه�م 
وخدم�ات  واس�تعالمات  صيان�ة 
ومحاسبني،يف حني يبلغ عدد مراكز 
االقرتاع تقريباً 8 االف و400 مركز 
يف غالبية املدارس املنترشة يف عموم 
العراق،فيم�ا يبل�غ ع�دد املحطات 
ه�ذه  محطة،وحس�ب  ال�ف   51

االحصائيات فأن املفوضية بحاجة 
اىل ح�وايل 300 ال�ف موظف اقرتاع 

خالل يوم االنتخابات.
وب�ني توفي�ق ان الناخ�ب عندم�ا 
يخ�رج من منزل�ه يف ي�وم االقرتاع 
متوجه�ا اىل املرك�ز االنتخابي الذي 
يق�رتع فيه حتى دخوله اىل املحطة 
االش�خاص  جميع  االنتخابية،فأن 
ال�ذي يراه�م امام�ه ه�م ليس�وا 

موظفي املفوضية.
وناش�د الخبري االنتخابي املواطنني 
برضورة حماية العملية االنتخابية 
والحف�اظ عىل نزاهته�ا من خالل 
عمله�م كموظفي اق�رتاع اذ ان كل 
كيان سيايس يس�تطيع ان يحصل 
ع�ىل هوي�ة مراق�ب كي�ان بع�دد 
الصنادي�ق االنتخابي�ة،اي يمكن�ه 
الحصول عىل 13 الف هوية مراقب 
فيستطيع املواطن حماية الكيان او 
املرشح الذي يرى انه يمثلك،كما ان 
املنظمات املحلي�ة والدولية تحتاج 
اىل مراقب�ني متطوع�ني وبذل�ك لن 
يستطيع احد رسقة اصوات الكيان 

او ان يتالعب بالعملية االنتخابية.

خبري انتخايب: املفوضية بحاجة اىل 300 ألف 
موظف يف يوم االقرتاع

      بغداد / المستقبل العراقي

أع�رب مجل�س وزراء إقليم كردس�تان، 
م�ن  اس�تيائه  ع�ن  األربع�اء،  أم�س 
حكومة بغداد خالل جلس�ته االعتيادية 
الت�ي عقدها برئاس�ة م�رور بارزاني 
وبمش�اركة نائب رئيس مجلس الوزراء 
دائ�رة  ع�رب  وذل�ك  طالبان�ي،  قوب�اد 
)الفيدي�و  بنظ�ام  مغلق�ة  تلفزيوني�ة 

كونفرانس(«.
ويف مس�تهل االجتم�اع وبحس�ب بي�ان 
املكتب االعالمي لحكوم�ة االقليم جرت 
مناقش�ة الوض�ع املايل الراه�ن يف إقليم 
كردس�تان ونتائ�ج س�ري املباحثات بني 

حكومة اإلقليم والحكومة االتحادية.

واضاف البيان »إذ يثمن مجلس الوزراء 
الجه�ود التي يبذلها وفد حكومة اإلقليم 
التفاويض مع الحكومة االتحادية، فإنه 
يؤكد أن حكومة إقليم كردستان لم ُتبِق 
أي مسّوغ دستوري أو قانوني أو إداري 
أو م�ايل إال وقدمت�ه خ�الل املباحث�ات 
م�ن أجل التوص�ل إىل اتف�اق، وقد وافق 
اإلقلي�م ع�ىل جمي�ع رشوط الحكوم�ة 
االتحادي�ة يف إط�ار الدس�تور، غ�ري أن 
الحكوم�ة االتحادي�ة، ولألس�ف، لم تبِد 
ومنذ أكثر من ثالثة أش�هر أي اس�تعداد 
إلرس�ال الجزء ال�ذي كانت ترس�له من 
الرواتب، مما أدى إىل عدم تمكن حكومة 
اإلقليم من رصف املستحقات املالية ملن 
يتقاض�ون الرواتب، وألق�ى ذلك بظالله 

وآث�اره الس�لبية ع�ىل الوض�ع املعييش 
بالنس�بة ملس�تحقي الروات�ب يف خضم 
الوض�ع الصحي الش�اق ال�ذي يواجهه 

اإلقليم«.
وتاب�ع: »كم�ا يؤكد مجلس ال�وزراء أن 
اإلقليم، ش�أنه يف ذلك شأن كافة األجزاء 
األخ�رى م�ن الع�راق، تمنح�ه القوانني 
الناف�ذة يف الع�راق ح�ق اس�تالم رواتب 
موظفيه، إذ ال يجب التمييز بني مواطني 
إقليم كردستان وباقي أجزاء العراق وال 
س�يما يف موض�وع الروات�ب، وهذا حق 

دستوري«.
وزاد البي�ان »عليه، يع�رّب مجلس وزراء 
إقليم كردس�تان اس�تيائه وقلقه البالغ 
إزاء املوقف السلبي للحكومة االتحادية، 

وع�ىل ه�ذا األس�اس ندع�و الحكوم�ة 
االتحادية للتجاوب مع املس�اعي الجادة 
التي تبذلها حكومة اإلقليم بهدف حسم 
املش�اكل جذرياً بموجب الدس�تور، بما 
يضمن احرتامها للحقوق واملس�تحقات 
بالتزاماته�ا  واإليف�اء  الدس�تورية 

الدستورية تجاه اإلقليم«.
ووجه مجلس الوزراء »الوفد التفاويض 
الحكوم�ة  م�ع  مباحثات�ه  بمواصل�ة 
االتحادية للتوصل إىل اتفاق، إذ س�بق أن 
أبدى اإلقليم يف الفرتة املاضية استعداده 
لتنفيذ ما عليه من التزامات دس�تورية 
يف النف�ط واملل�ف املايل، وع�ىل الحكومة 
مس�ؤولياتها  تتحم�ل  أن  االتحادي�ة 
الدس�ت�����ورية لحق����وق اإلقلي�م 

ومستحقاته املالية«.
كم�ا طال�ب مجل�س ال�وزراء، »رئيس 
إقلي�م  الجمهوري�ة وال�وزراء وممث�ي 
كردستان يف مجلس النواب، بالدفاع عن 
الحقوق واملستحقات املالية والدستورية 

لشعب إقليم كردستان«.
ه�ذا وق�رر مجل�س ال�وزراء »النظ�ر، 
مطل�ع األس�بوع املقب�ل، يف إق�رار آلية 
توزيع الرواتب عىل مس�تحقيها حسب 

اإلمكانات املتاحة حالياً لدى اإلقليم«.
ويف ختام االجتماع، وجه مجلس الوزراء 
»كالً من وزيري الداخلية والبيش�مركة، 
بمتابع�ة املش�اكل واملعوق�ات يف املنافذ 
الحدودية لضم�ان منع أي مخالفات أو 

نشاطات غري قانونية يف تلك املنافذ«.

حكومة كردستان عن مفاوضاهتا مع بغداد: قدمنا كل التنازالت للتوصل التفاق 

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الصح�ة،  وزارة  اعلن�ت 
االربع�اء، ع�ن املوق�ف الوبائي 

لفايروس كورونا يف العراق.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت 
العراق�ي  املس��������تقبل 
نس�خة من�ه ان�ه »ت�م فحص 
كاف�ة  يف  نم�وذج   )19933  (
املخت�ربات املختص�ة يف العراق؛ 
الكي  املجم�وع  وبذل�ك يك�ون 
للنم�اذج املفحوصة من�ذ بداية 
الع�راق  يف  امل�رض  تس�جيل 

.»)1203883(
وسجلت وزارة الصحة )2439( 
حالة ش�فاء يف الع�راق موزعة 
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        بغداد / المستقبل العراقي

اعرب رئي�س الربملان محم�د الحلبويس، 
أمس االربعاء، عن تطلعه لتهيئة الظروف 
لدور ش�بابي فاع�ل يف صناع�ة التغيري. 
وقال الحلب�ويس يف تغريدة عىل حس�ابه 
يف تويرت، »بمناس�بة اليوم الدويل للشباب 
نتطل�ع ونعم�ل لتهيئ�ة الظ�روف لدور 
شبابي فاعل يف صناعة التغيري الحقيقي 
يف الع�راق«.  واض�اف: »فاألم�ل معقود 
عىل هذا الجيل لتصحيح املس�ار وإكمال 
مهم�ة التحول الحضاري املنش�ودة، من 
خالل مش�اركة سياسية واعية تبدأ خط 

الرشوع نحو غٍد أفضل لعراق أقوى«.

املوقف الوبائي لـ »كورونا«: ارتفاع باإلصابات وانخفاض بالوفيات  رئيس الربملان: نعمل عىل 
هتيئة الظروف لدور شبايب 

فاعل يف صناعة التغيري

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت النائب�ة عن االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني ديالن غف�ور، أمس 
األربع�اء، عن تس�ليم ملف خروق�ات وتجديد العقود الزراعي�ة يف املناطق 

املتنازع عليها اىل دائرة التسجيل العقاري يف بغداد.
وقال�ت غف�ور يف ترصي�ح صحف�ي، ان »عدد م�ن الن�واب زاروا االربعاء، 
دائرة تس�جيل العقارات الزراعية يف بغداد، بهدف متابعة العقود الزراعية 
الت�ي تم تجديده�ا يف حدود امل�ادة 140«. واضافت انه »خ�الل الزيارة تم 
توضيح الخروق�ات القانونية للدائرة باالعتماد ع�ىل تقرير ديوان الرقابة 
املالي�ة«، مش�رية اىل انه« بعد مناقش�ة مس�تفيضة للمس�الة توصلنا اىل 
نتيجة متابعة العقود التي تم تجديدها باتجاه الطرق القانونية للمس�الة 
وحماية اصح�اب الحقوق«. واوضحت غفور، ان« الزي�ارة كانت يف اطار 
استمرار اعمالنا حول مش�اكل االرايض الزراعية يف املناطق املتنازع عليها 
وتجديد عقود الفالحني العرب بش�كل غري قانوني وخرق حقوق الفالحني 

للمكونات االخرى، خاصة حقوق الفالحني الكورد يف املنطقة«.

نائبة باالحتاد تعلن تسليم ملف خروقات 
االرايض يف املتنازع عليها اىل بغداد

         المستقبل العراقي / صفاء الفريجي

اس�تذكر محاف�ظ البرصة أس�عد العيداني 
الش�هيد ابن محافظة البرصة اللواء الطيار 
ماجد التميمي الذي استشهد بجبل سنجار 

يف عملية أمنية.
وهنا نص االستذكار:

تم�ر علينا ه�ذا اليوم ذكرى قص�ة الصقر 
العراق�ي الش�هيد البط�ل اب�ن محافظ�ة 
الب�رصة اللواء الطيار ماج�د التميمي الذي 

استش�هد بجبل س�نجار يف عملية أمني�ة نصفها باملثال لالنس�انية حيث 
لفت�ت تضحيات التميمي أنظار العالم اجمع ح�ول أنقاذ العوائل العراقية 
م�ن ابناء العراق من الطائفة االيزيدية م�ن بطش تنظيم داعش االرهابي  
،لق�د وقف التميمي وقفة انس�انية فيها كل معاني الغرية واملس�ؤولية يف 
تطبيق الواجب الوطني من اجل انقاذ ابناء وطنه لقد حفر الش�هيد ماجد 
التميمي اس�مه يف دفاتر التضحيات التاريخية اإلنس�انية بعد ان استشهد 
اثن�اء س�قوط الطائرة وه�و ينقذ العوائل م�ن الطائف�ة االيزيدية ويقوم 
بنقل املس�اعدات، ايها الشهيد البطل هنيئاً لك الش�هادة والرحمة لروحك 
الطاهرة وملواقفك الوطنية التي س�نبقى نوراً يذكرها التأريخ يف كل مكان 

فسالم عليك يوم ولدت ويوم استشهدت وانت تضحي من اجل العراق .

محافظ البصرة 
اسعد عبد األمير العيداني

حمافظ البرصة يستذكر »الصقر العراقي« 
الذي استشهد بجبل سنجار

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  وكال�ة  أعلن�ت 
أم�س  االتحادي�ة،  والتحقيق�ات 
األربع�اء، إلقاء القبض عىل »عائلة 
داعش�ية« يف محافظة نينوى أثناء 
مح�������اول�ة أفراده�ا الدخول 

إىل العراق.
تلق�ت  بي�ان  يف  الوكال�ة  وقال�ت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، إنه 
»بع�د ورود معلومات اس�تخبارية 
عن وجود عائلة داعش�ية يف نيتهم 
الدخ�ول إىل الع�راق قادم�ني م�ن 
إحدى دول الجوار، حيث تم تشكيل 
فري�ق للعم�ل م�ن مف�ارز وكال�ة 
املتمثلة باستخبارات  االستخبارات 

نينوى، وت�م إلقاء القب�ض عليهم 
أثناء دخولهم محافظة نينوى«.

وأضافت أن »والدهم مطلوب وفق 
أح�كام امل�ادة 4 إره�اب النتمائ�ه 
لعصابات داع�ش اإلرهابية، والذي 
عم�ل بم�ا يس�مى هيئ�ة التطوير 
والتصنيع العس�كري بصفة خبري 
تفخيخ وتصفيح العجالت واملكنى 
بابي ماريا، ومن خالل التحقيقات 
األولية معه اعرتف رصاحة بانتمائه 
لتل�ك العصاب�ات اإلجرامية وهرب 
ه�و وعائلته إىل إح�دى دول الجوار 
أثن�اء عملي�ات التحري�ر«، مبين�ة 
أن�ه »تم تدوين أقواله�م وإحالتهم 
للقضاء إلكمال أوراقهم التحقيقية 

لينالوا جزاءهم العادل«.

االستخبارات تلقي القبض عىل »عائلة داعشية« 
أثناء حماولتها الدخول إىل العراق
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر التجارة، ع�اء الجبوري، أم�س األربعاء، 
قرب تجهي�ز املواطنني بمفردات البطاق�ة التموينية، 
مبينا الحصول عىل األموال من وزارة املالية بعد جهود 
كب�رة بذلت من قبل وزارتي التجارة واملالية، فيما أكد 

ان العراق لن يستورد الحنطة.
وق�ال الجب�وري يف ترصيح صحف�ي إن “وزارة املالية 
أطلق�ت 91 ملي�ون دوالر م�ن التخصيص�ات املالي�ة 

لتأم�ني متطلب�ات تجهي�ز وتوزيع مف�ردات الحصة 
التمويني�ة بني املواطن�ني خال األيام املقبل�ة”، مبينا 
ان “الوزارة س�تبدأ اعتبارا من األس�بوع املقبل توزيع 
مف�ردات التمويني�ة ب�ني املواطنني بعد تس�لم املبالغ 

املخصصة لها”.
وأض�اف أن “ال�وزارة تعمل عىل زي�ادة التخصيصات 
املالية لتحسني مفردات البطاقة التموينية بعد تجاوز 
األزمة املالي�ة واالقتصادي�ة”، مش�را إىل أن “الوزارة 
س�تتعاقد ل�راء كمي�ات من مادت�ي الس�كر وزيت 

الطع�ام ضمن آليات التعاقد لس�د حاج�ة ومتطلبات 
البطاقة التموينية، والتي س�تتم وف�ق تعليمات تدعم 
املنت�ج املح�ي ب�رط ان يك�ون ضم�ن مواصف�ات 

وتعليمات املجلس الوزاري االقتصادي”.
وبش�أن مق�دار الخزي�ن الس�راتيجي م�ن محصول 
الحنط�ة”، مش�را إىل أن “ال�وزارة حقق�ت االكتف�اء 
الذات�ي م�ن الحنطة، والخزي�ن الس�راتيجي املوجود 
لديها يكفي للس�نوات املقبلة، ولن تلجأ اىل االس�تراد 

بخصوص محصول الحنطة”.

وزير التجارة: العراق لن يستورد حنطة بعد اآلن

    بغداد/ المستقبل العراقي

تعهد وزير الثقافة حسن ناظم، أمس االربعاء، 
لخريجي السياحة واآلثار بالعمل عىل تعيينهم 
يف مؤسسات الدولة.وذكر بيان لوزارة الثقافة 
ان »الوزير حسن ناظم استقبل يف مكتبه، اليوم 
األربع�اء، وف�داً يمث�ل املتظاهرين أم�ام بوابة 
الوزارة من خريجي أقسام السياحة واآلثار يف 
الكلي�ات واملعاهد، ووعد بعرض قضيتهم أمام 
مجل�س الوزراء بهدف إيج�اد الحلول الناجعة 
لها«.وأضاف البيان ان »وفد املتظاهرين عرض 
أهم مطالبهم، وأوضاعهم املعيشية  وتلخصت 
ب�توظيفه�م ع�ىل م�اك ال�وزارة بوصفه�م 
خريجي أقس�ام اآلث�ار ، ومعاهد الس�ياحة«.

وتاب�ع البي�ان ان »الوزي�ر تعّه�د بالعمل عىل 
إيجاد صيٍغ مناس�بٍة لضم�ان فرص عمٍل لهم 
م�ن خال متابعة حركة املاك يف دوائر الوزارة 
بالتنس�يق مع وزارة املالي�ة، واعتماد املعاير 

الصحيح�ة يف التعي�ني، ومخاطب�ة ال�وزارات 
األخرى التي تس�تقبل التخصصات السياحية، 
واآلثارية«.وتقل البيان عن الوزير تأكيده عىل 
أن »األهم ه�و تحقيق العدال�ة العامة لجميع 

خريجي السياحة ، واآلثار العاطلني عن العمل 
وفق�اً لألنظم�ة املعتم�دة ، وتفعي�ل الجان�ب 
الس�ياحي واالس�تثمارات يف القطاع السياحي 

الستيعاب أعداٍد اضافيٍة«.

وزير الثقافة يتعهد خلرجيي السياحة واآلثار بالعمل 
عىل تعيينهم يف مؤسسات الدولة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت دائرة الوقاي�ة يف هيئة النزاه�ة االتحادية، 
س�ات الدولة كاف�ة بإيقاف  أم�س األربع�اء، ُمؤسَّ
رصف رواتب املكلفني باإلفصاح عن ذممهم املاليَّة، 
ة بذلك  يف ح�ال ع�دم تقديمه�م االس�تمارة الخاصَّ

خال املُدَّة املنصوص عليها قانوناً.
وذكر بيان للهيئة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، أن “الدائ�رة أف�ادت ب�رورة إيقاف رصف 
صات املُكلَّف�ني )أصالًة أو وكالًة( يف  رواتب وُمخصَّ
حال عدم كش�فهم عن ذممهم املاليَّ�ة لعام 2020 
ة القانونيَّة الت�ي حدَّدتها امل�ادَّة )17(/  خال املُ�دَّ
أوالً من قانون هيئة النزاهة والكسب غر املروع 
رق�م )30( لس�نة 2011 املُع�دَّل، الفت�ًة إىل أهميَّة 
إش�عار الهيئة بقرار اإليقاف حال صدوره من قبل 

سات املعنيَّة”. املُؤسَّ
ونبَّهت الدائرة إىل أنَّ “املادَّة )17(/ أوالً من القانون 
ألزمت املُكلف بتقديم االس�تمارة خ�ال ُمدَّة )90( 
يوماً من تاريخ تولي�ه الوظيفة أو املنصب وتاريخ 
انته�اء عاقته بهم�ا، فضاً عن تقديم االس�تمارة 

السنويَّة خال شهر كانون الثاني من كلِّ سنٍة”.
ولفت�ت إىل أنَّ “امل�ادَّة )18(/ ثاني�ًا م�ن القان�ون 
ُف الراتب التقاعدي م�ا لم ُيقدِّم ما  �ت )ال ُيرصَّ نصَّ
يؤيد تقديمه االس�تمارة(، فيما ألزم�ت املادَّة ثالثاً 
الجهة التي يتبع لها املُكلَّف بتزويد الهيئة بأس�ماء 
املُكلف�ني واملُتغ�رات الت�ي تط�رأ ع�ىل مناصبه�م 
ووظائفهم خال ثاثني يوماً من تاريخ نشوء هذه 

ات”. املُتغرِّ
وتج�دُر اإلش�ارة إىل أنَّ الهيئ�ة كان�ت قد أش�عرت 
روات�ب  إيق�اف  ب�رورة  الدول�ة  س�ات  مؤسَّ
ص�ات املُكلف�ني )أصالًة أو وكال�ًة( يف حال  وُمخصَّ
ع�دم تقديهم كش�فاً بذممهم املاليَّة لع�ام 2020، 
س�ات بأهميَّ�ة تزويدها بقوائم  مطالب�ة تلك املُؤسَّ
أسماء ومناصب املش�مولني بملء استمارة كشف 
ات التي تطرأ عىل مناصبهم من نقٍل  الذم�ة واملُتغرِّ
أو تقاعٍد أو إعفاٍء؛ اس�تناداً إىل أحكام املادَّة )18(/ 

البند ثالثاً من قانون الهيئة.

النزاهة تطالب مؤسسات 
الدولة بإيقاف رواتب املمتنعني 

عن كشف ذممهم املالية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلية االزم�ة الصحي�ة يف وزارة الصحة، أم�س االربعاء، 
تجهيز العادات الشعبية باالجدوية املزمنة لشهري آب وايلول.

 وذكرت الخلية يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان« 
الوزارة س�تبدأ بتجهز العيادات الطبية الش�عبية باالدوية العامة 
واملزمنة لشهرين متتالني }آب وايلول{ يوم االحد املقبل املصادف 

16 اب«.
واش�ارت اىل ان« االدوية التي توزع ستش�مل عاج ارتفاع ضغط 
الدم والسكري والقلب والربو والرصع وغرها من ادوية االمراض 

املزمنة اضافة اىل ادوية االمراض العامة«.

خلية األزمة تعلن جتهيز العيادات الشعبية 
باألدوية املزمنة لشهري آب وايلول

    بغداد / المستقبل العراقي

يعق�د ملتقى االربع�ني الدويل الرابع الش�هر املقبل ع�ر الفضاء 
االفرايض تحت شعار “اربعينية التقارب والسام”.

وس�يتم يف ه�ذا امللتق�ى اختي�ار افض�ل املق�االت ح�ول قضايا 
“األربعني وترس�يخ العاق�ات بني الش�عوب” ، “األربعني، تاحم 
ووح�دة الش�عوب”، “األربعني وتق�ارب العالم املطال�ب بالعدالة 
ضد االس�تعمار العاملي”، “األربعني وتقوي�ة الجوار”، “األربعني، 
السام التقليدي والسام الحديث”، و “األربعني وثقافة التضحية 

والشهادة”.
وبامكان الراغبني باملشاركة يف هذا امللتقى الدويل إرسال مقاالتهم 
إىل س�كرتارية امللتقى عىل العن�وان atu.ac.ir@arbaeen4 حتى 

21 اغسطس /آب الجاري.
ويعق�د ملتق�ى األربع�ني ال�دويل الرابع من قبل قس�م الش�ؤون 
الثقافي�ة بمقر األربعني وبالتعاون مع العتبة الحس�ينية ووزارة 
العل�وم وجامع�ة العام�ة الطباطبائ�ي وجامع�ة املصطفى، يف 
8و9 س�بتمر/ايلول املقب�ل، بالتزام�ن مع أيام ذك�رى األربعني 

الحسيني.

    بغداد / المستقبل العراقي

بارشت هيأة املنافذ الحدودية / منفذ منديل الحدودي يف محافظة 
دي�اىل برفع الكرفان�ات املتواجدة يف املنفذ بدون مس�وغ قانوني 

وتخويل رسمي .
وذك�رت الهي�أة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن 
»ه�ذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيه�ات مجلس الوزراء لتنظيم 
العم�ل يف املناف�ذ الحدودية كافة والتي أكدت عىل تنس�يق العمل 
املش�رك بني قي�ادة العملي�ات املش�ركة وإدارة املنف�ذ والدوائر 
العامل�ة  للقي�ام برف�ع الكرفان�ات املتواج�دة خاف�ٱ للضوابط 
والتعليمات النافذة وكذلك منع تواجد أي جهة غر مخولة قانونا 

للعمل يف املنفذ الحدودي«.
واضافت: »تم تشكيل لجنة برئاسة مدير املنفذ وعضوية الدوائر 
األمنية العامل�ة )مكتب جهاز املخابرات، مكت�ب األمن الوطني، 
مكت�ب االس�تخبارات، ق�وة الحماي�ة، مرك�ز رشط�ة الكمرك( 
والتي قام�ت بدورها بجرد رشكات التخلي�ص الكمركي املخولة 
فعلي�ا للعم�ل يف املنف�ذ الح�دودي ألداء مهامهم وف�ق الضوابط 

والتعليمات«.
وتابع�ت: »كما تم بعد رفع الكرفانات املتجاوزة تنظيم األصولية 

منها بمنظر الئق وحضاري«.

عقد ملتقى األربعني الدويل 
الرابع الشهر املقبل

املنافذ: رفع الكرفانات غري املخول 
تواجدها يف منفذ منديل احلدودي

    بغداد / المستقبل العراقي

أوعز وزير الصحة والبيئة، حس�ن محمد 
التميم�ي، أم�س األربع�اء، بزي�ادة ع�دد 
الخدم�ات  لتعزي�ز  الش�عاعية  االجه�زة 
الصحي�ة املقدم�ة للم�رىض واملواطنني يف 

ظل جائحة كورونا.
 وذك�ر بيان ل�وزارة الصح�ة تلقت وكالة 
»الف�رات ني�وز« نس�خة من�ه، ان »وزير 
الصح�ة التق�ى بعدد م�ن اطباء االش�عة 
واوعز بزي�ادة عدد االجهزة الش�عاعية يف 

الصحية  الخدم�ات  لتعزيز  املستش�فيات 
املقدمة للمرىض واملواطنني«.  

وأض�اف البي�ان، أن »التميم�ي بحث مع 
األطباء س�ر العمل وس�بل زيادة االجهزة 
ت�ويل  »ال�وزارة  ان  مؤك�داً  الش�عاعية«، 
اهتماما خاصا به�ذا االختصاص والعمل 
ع�ىل رف�ده بكاف�ة احتياجات�ه وبش�كل 

دائم«. 
وتاب�ع البيان: »من جهتهم اش�اد االطباء 
بدع�م واهتم�ام الوزي�ر من اج�ل تقديم 

االفضل خدمة للصالح العام«.

وزير الصحة يوعز بتعزيز األجهزة 
الشعاعية يف املستشفيات

     المستقبل العراقي / زهراء علي

اعلنت دائرة التسجيل العقاري، أمس االربعاء، افتتاح ماحظية تسجيل عقاري  سنجار 
التابعة اىل مديرية التسجيل العقاري ملحافظة نينوى.

وذك�ر بيان ل�وزارة العدل انه »بناًء ع�ىل توجيهات ومتابعة وزير العدل القايض س�االر 
عبد  الستار محمد، لتحقيق اهداف الوزارة وتقديم خدمات عدلية تتاءم  طموح املواطن 
وتذليل جميع املعوقات خدمة للصالح العام، تم افتتاح ماحظية تسجيل عقاري  سنجار 

يف  موقعها البديل وضمن مبنى مديرية تسجيل عقاري تلعفر«. 
ونقل البيان عن مدير عام دائرة التس�جيل العقاري محمد رش�يد جاس�م قوله ان » هذا 
االفتتاح يأتي لرفع مس�توى  األداء  املؤس�ي وتقليص الجهد والوقت للوصول اىل تقديم 
 أفض�ل  الخدم�ات   للمواطن�ني الذي سيس�اهم يف تخفيف الع�بء عن  كاه�ل املواطنني ، 

باإلضافة اىل توسيع الخدمات العدلية املقدمة لهم  وتيسر انجاز معاماتهم« . 
واض�اف ان »ه�ذا االفتت�اح يه�دف لتبس�يط اج�راءات  املوطني�ني والوق�وف عىل اهم 

احتياجاتها بما  يساهم يف تسهيل عمل  الدوائر التابعة للوزارة «.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت دائر ة صحة دي�اىل، أمس االربعاء، 
عن املبارشة ببناء 3 مستش�فيات حديثة 

بتمويل مبارشة من قبل وزارة الصحة.
وق�ال مدي�ر اع�ام صح�ة دي�اىل فارس 
الع�زاوي يف ترصيح صحف�ي ان ”الكوادر 
صح�ة  دائ�رة  يف  والفني�ة  الهندس�ية 
دي�اىل ب�ارشت يف تنفي�ذ م�روع بناء 3 
مستش�فيات حديثة س�عة الواحدة منها 
50 رسير م�ع كافة االجنح�ة واملخترات 
باالضافة اىل موقع لس�كن االطباء يف مدن 

بني سعد ومنديل وبلدروز”.
واض�اف الع�زاوي،ان” امل�روع بتمويل 
مبارش من قب�ل وزارة الصحة مؤكدا بان 
املستش�فيات س�يجري بناءه�ا بطري�ق 

البناء الرسيع والجاهز وسيتم تخصيصها 
يف املرحلة االوىل ملصابي فروس كورونا ثم 
اعتمادها كمستش�فيات لامراض  سيتم 
الوبائية حرصيا”، مبينا أن “كل مستشفى 
س�يجري بن�اءه عىل مس�احة ارض تزيد 

عن 2000 م″3.
وتابع،ان” امل�روع يعت�ر اضافة بالغة 
االهمي�ة لتعزي�ز ق�درات صح�ة دي�اىل يف 
املج�ال الطبي ملواجهة االم�راض الوبائية 
باالضافة اىل امكانية استثمارها يف تعزيز 
قدرات الصحة ملعالجة الكثر من الحاالت 

الصحية التخصصصية يف املستقبل”.
وش�هدت دي�اىل يف االونة االخ�رة ارتفاعا 
مطردا يف حاالت االصابة بفروس كورونا 
بعد تجاوز معدالت االصابة اليومية حاجز 

ال�100 اصابة يوميا.

نينوى: افتتاح مالحظية تسجيل 
عقار  سنجار

دياىل: الرشوع بـبناء »3« مستشفيات حديثة 
بتمويل مبارش من الصحة

الرافدين: منح السلف ملنتسبي الداخلية 
وتشكيالهتا يكون عىل شكل وجبات

األوراق املالية يغلق منخفضًا 
بنسبة »0.92« باملئة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رصف الرافدي�ن، أمس األربع�اء، أن منح الس�لف ملنتس�بي وزارة 
الداخلية وتشكياتها املوطنة رواتبهم لدى املرصف والذين قدموا عن طريق 

الرابط االلكروني تكون عىل شكل وجبات وبفرات زمنية رسيعة.
وق�ال املكتب االعام�ي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، إن “س�لف منتس�بي الداخلي�ة املوطنة رواتبهم ل�دى املرصف حرصا 
يكون التقديم عليها بواس�طة بطاقة املاسر كارد وعر الرابط اإللكروني   

.“https://qi.iq/loans
وأضاف البيان انه “بإمكان املنتس�بني الحصول عىل الس�لفة واالس�تفادة 

منها يف تمشية أمور حياتهم اليومية”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أغلق س�وق الع�راق املايل، أمس 
بنس�بة  منخفض�اً  االربع�اء، 

)0.92%(عن الجلسة السابقة.
وجاءت مؤرشات تداول س�وق 
العراق لألوراق املالية عىل النحو 

التايل: 
1. بل�غ ع�دد االس�هم املتداولة 

)1,475,579,817( سهم .
االس�هم  قيم�ة  بلغ�ت   .2

)1,528,554,049( دينار .
 60 ISX3. اغلق مؤرش االسعار
يف جلس�ة اليوم عىل )465.93( 
بنس�بة  منخفض�اً  نقط�ة 
)0.92%( عن إغاقه يف الجلسة 
 )470.24( البال�غ  الس�ابقة 

نقطة.
4. تداول اسهم )32( رشكة من 

اص�ل )105( رشك�ة مدرجة يف 
السوق .

5. يبلغ عدد الركات املوقوفة 
بق�رار من هيئ�ة االوراق املالية 
بتعليم�ات  التزامه�ا  لع�دم 

االفصاح املايل )23( رشكة .
6. بل�غ عدد االس�هم املش�راة 
من املس�تثمرين غر العراقيني 
 )292( النظام�ي  الس�وق  يف 
بلغ�ت  بقيم�ة  س�هم  ملي�ون 
)293( ملي�ون دينار من خال 
تنفيذ )82( صفقة عىل أس�هم 

رشكتني .
7. بل�غ ع�دد االس�هم املباعة من 
يف  العراقي�ني  غ�ر  املس�تثمرين 
النظام�ي )52( ملي�ون  الس�وق 
س�هم بقيمة بلغت )116( مليون 
 )56( تنفي�ذ  خ�ال  م�ن  دين�ار 

صفقة عىل أسهم )5( رشكات.

انتظرها السكان لفرتات طويلة

إطالق العرشات من مشاريع تطوير البنى التحتية يف األحياء السكنية بمحافظة البرصة
    المستقبل العراقي / توفيق علي لفتة 

ش�هدت محافظة البرصة انط�اق عرات 
مشاريع البنى التحتية واالساسية املهمة يف 
عدة احياء س�كنية كان ينتظرها املواطنني 

لفرة طويلة هم بحاجة اليها.
وم�ن اه�م املش�اريع الت�ي ت�م إطاقه�ا، 
انش�اء ش�بكات مج�اري ثقيلة وش�بكات 
مج�اري مي�اه االمطار ومحط�ات للرصف 
الصحي وتوسعة الش�وارع واعمال التبليط 
وارصف�ة يف ح�ي ط�ارق يف خمس�ة مي�ل 
وحي الصادق وح�ي النجيبية اعدتها بلدية 
البرصة ومديرية مج�اري البرصة وتنفذها 

رشكة سهل العراق وتصاميم معمارية رصينة 
وبتنسيق عايل وتعاون بروح الفريق الواحد بني 
الركة املنفذة والدوائر الحكومية ذات العاقة 

بتلك املشاريع.
وعن تفاصيل تلك املشاريع املهمة التي ينتظرها 

املواطنني، قال عي رحيم البزوني، مدير متابعة 
مش�اريع الرك�ة املنف�ذة لتلك املش�اريع، ان 
»تلك املش�اريع لاحياء السكنية املذكورة كانت 
مصادق عليها س�ابقا من�ذ 2019 لكن تأجلت 
بس�بب عدم التخصيصات املالية لتلك املشاريع 
واآلن تقدم انجاز تلك املش�اريع بنسبة متقدمة 

ناجح�ة وس�تنجز بالف�رة املح�ددة وف�ق 
الكش�ف الهنديس ال�ذي تم اع�داده وهناك 
مروع آخر مه�م جداً تنفذه الركة وهو 
تأهيل وتطوير وصيانة شارع حيوي رئيي 
يس�مى ش�ارع بغداد يف الب�رصة املمتد من 
بواب�ة الب�رصة وصوال اىل ج�رس كرمة عي 
ويش�مل اعم�ال تبليط بعد تقوية الش�ارع 
بمواد صلبة وحىص واعمال الحدل وتوسعة 
الشارع وانش�اء محطات للمجاري الثقيلة 
ومج�اري مي�اه االمط�ار ويم�ر امل�روع 
بنس�بة متقدمة وتش�هد حاليا م�د انابيب 
املجاري وبعدها توس�عة الش�ارع والتبليط 
وانشاء االرصفة واالنارة وسيكون بجمالية 
عالي�ة ورصانة كواجهة اساس�ية ألهم مداخل 
مدينة البرصة بعد ان كان الشارع يف تخسفات 
وانهيار ومما س�بب حوادث س�ابقة وس�تقوم 
الركة املنفذة بإعطاء وجه مرق وبتصاميم 

معمارية عالية الدقة والرصانة.

وزير النقل ملحافظ كركوك: نعتزم تسيري رحالت 
داخلية اىل املحافظة 

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزي�ر النقل الكابتن نارص حس�ني 
بندر الش�بي، أمس االربعاء، مع محافظ 
كرك�وك الس�يد راكان س�عيد الجب�وري 
يف مق�ر ال�وزارة اهم االعمال واملش�اريع 
املش�ركة يف مجال النقل ونس�ب االنجاز 

فيها ومتابعتها.
واك�د الش�بي، خ�ال اللق�اء، عزمه عىل 
التنس�يق ب�ني س�لطة الط�ران املدن�ي 
ومطار كركوك ودراسة طرق فتح رحات 
داخلية بني كركوك واملحافظات االخرى، 
مبينا اس�تعداد ال�وزارة لدعم ومس�اندة 
املحافظ�ة وتذليل املعوق�ات والصعوبات 

التي تواجه سر العمل فيها.
بال�دور  الجب�وري،  اش�اد  جهت�ه  م�ن 

الكب�ر الذي تلعب�ه وزارة النقل بمختلف 
تش�كياتها يف رب�ط محافظ�ات الع�راق 
وف�ق  العال�م  دول  وم�ع  بعضه�ا  م�ع 

املعاير الدولية وتقدي�م افضل الخدمات 
للمواطن�ني، ش�اكراً جه�ود وزارة النقل 

الرامية لدعم ومساندة املحافظة.
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الشاعر حممد الكفراوي: ال وجود لرصاع حقيقي بني الشعر والرواية
           حاوره: مصطفى عبيد

الش�عر جرس من األحاسيس تولد من 
املايض، وتتشكل يف الحارض، وتسافر 
إىل املس�تقبل اس�تقراء ونبوءة. كثرية 
ه�ي القصائد التي تنبأت باملس�تقبل 
يف مختلف زاوياه وكأن الش�اعر عائد 
من مس�تقبل ما ليخربنا بما شاهده 
وما سيحدث. هذا الحوار مع الشاعر 
املرصي محمد الكفراوي الذي يحاول 
أن يقدم لقرائه صورا من زمن قادم.

وتصوي�ر  الق�ادم،  ق�راءة  يمكن�ه 
اآلتي، واس�تنطاق الغد. يغيل الشاعر 
بمواجع البرش حوله، ويتفاعل معهم، 
ويس�ابقهم وعيا وش�عورا، ويرس�م 
ما ي�راه خطرا قادما فيح�ذر وينذر، 
ويلف�ت وينب�ه، ويم�د ي�دا س�امقة 
نح�و الس�ماء ممس�كا بلحظ�ات لم 
ت�أت بعد، كأن�ه جرس إن�ذار ألوجاع 
قادمة لبني البرش.ه�ذا ما يحاول أن 
يؤكده الديوان األحدث للشاعر محمد 
الكفراوي والذي يحمل عنوان “مكان 
مش�بوه”، إذ يقول يف إحدى قصائده 
الت�ي كتبت قب�ل ظهور وب�اء كوفيد 
– 19 ببضعة ش�هور “س�بَق أْن ُقلُت 
لُكْم/ إنَّ األرَض مكاٌن مشبوٌه/ وَغرُي 
آمٍن ِباملرِّة/ فهي يف أحس�ِن َحاالِتها/ 

مليئٌة باألوَحاِل واألوِبَئِة”.
ويتخي�ل  ي�رى  كان  الش�اعر  كأن 
الفتاك�ة نتيج�ة  أن ظه�ور األوبئ�ة 
طبيعي�ة ومتوقع�ة مل�ا علي�ه العالم 
م�ن ترد وانحط�اط ومادي�ة طاغية، 
مؤك�دا يف ح�واره م�ع “الع�رب”، أن 
إحدى وظائف الش�عر التنبؤ بالغد أو 

استرشاف املستقبل.

تطور بال نهايات
يق�ول الكف�راوي ب�أن الش�اعر لديه 
حساسية مفرطة تجاه كل ما يحدث 
حول�ه يف العال�م، تمنح�ه القدرة عىل 
التنبؤ بالقادم والتحذير منه، فالشعر 
س�الح من الخيال ال�ذي يجعلنا نعيد 
العال�م  مف�ردات  ترتي�ب  يف  النظ�ر 
بم�ا يتناس�ب ويتناغم م�ع جوهرنا، 
هو س�الح ق�ادر ع�ىل نح�ت الجمال 
ومقاوم�ة القبح وتغذي�ة الروح بكل 
ما تحتاجه من رؤى ومشاعر خاّلقة.

محم�د الكفراوي ش�اعر مرصي من 
جيل الوس�ط، اس�تطاع أن يقدم لغة 
خاص�ة ومميزة م�ن خ�الل دواوينه 
الش�عرية، ويحاول اس�تعادة وظيفة 

الشعر باعتباره طاقة روحية تسعى 
لتغي�ري العال�م، ونرش ثالث�ة دواوين 
ه�ي: “حل�م وردي يرف�ع ال�رأس”، 
والدي�وان  بقلي�ل”،  املوت�ى  و”بع�د 
األخري “مكان مش�بوه” والذي صدر 
قبل أيام.كما ص�در له كتاب قصيص 
أختها”،  بعن�وان “س�أكون  لألطفال 
وشارك الش�اعر يف مهرجانات عديدة 
للش�عر، وعم�ل يف مج�ال اإلعالم عىل 
مدى أكثر من عرشي�ن عاما، غري أنه 
قرر مؤخرا التفرغ لإلبداع لتصوره أن 

الكتابة الصحافية تؤثر عىل اإلبداع.
إذا كان البعض يرى أن الشعر وصل يف 
قصيدة النثر إىل أقىص درجات التطور 
املمكنة واملقبولة، فإن الشاعر محمد 
الكفراوي يؤكد ل�”العرب” أن التطور 
عملي�ة دائم�ة لي�س له�ا نهاي�ات، 
وإمكاني�ات التطوي�ر يف قصيدة النثر 
بال ح�دود، ومفتوحة عىل اتس�اعها، 
فكما تمرّد كت�اب هذه القصيدة عىل 
القديم�ة فإن�ه بإمكانه�م  األنم�اط 
أن يتم�ردوا ع�ىل أنفس�هم واألنماط 
والقوالب الجاهزة التي يحاول البعض 
ترس�يخها كنم�وذج مث�ايل لقصي�دة 
النثر، يف ح�ن أن ميزة هذه القصيدة 

أنها تمثل أفقا المتناهي الجماليات.
رغ�م اآلث�ار النفس�ية الس�يئة الت�ي 
أنه�ا  إال  كورون�ا،  جائح�ة  تركته�ا 
س�اعدته عىل الق�راءة واإلبداع، حيث 
ق�ام بكتابة مجموع�ة قصائد جديدة 

تشكل عماد ديوانه الرابع الذي اختار 
له عن�وان »يكش�ط الع�دم بأظافره 

ويقهقه«
ه�ذه  يف  “الجمي�ل  قائ�ال  ويضي�ف 
القصي�دة أو الن�وع الش�عري الجديد 
أن جي�ل ال�رواد ي�درك تمام�ا ماهية 
لتل�ك  املس�تمر  التط�ور  وص�ريورة 
القصي�دة، ب�ل ويح�ذر م�ن النمطية 
والقولب�ة، يف ح�ن أن ال�رواد يف أنواع 
بالتكل�س  أصيب�وا  أخ�رى  ش�عرية 
ورفضوا تطوير النمط الذي يكتبونه، 
ويعتربون املس�اس به يشبه املساس 

باملقدسات”.
مر الشعر العربي بثالثة تحوالت كربى 
من القصي�دة العمودية الكالس�يكية 
إىل الش�عر الحر� التفعيلة، إىل قصيدة 
النثر، لكن ذل�ك ال يعني انتهاء عملية 
التطوير، فهي س�مة دائمة للقصيدة 

الحديثة.
الش�عر  ف�إن  الكف�راوي،  رأي  يف 
وكل  االحتم�االت  كل  ع�ىل  مفت�وح 
مساحات التجريب بما فيها استخدام 
املصطلح�ات األجنبي�ة أو حتى نحت 
تراكي�ب  م�ن  عربي�ة  مصطلح�ات 
وكلم�ات قديمة وعادية، وهو الرهان 
اللغوي ال�ذي يعتمد علي�ه الكثري من 

املبدعن.
كانت السياس�ة مثال إح�دى القضايا 
الكربى التي تجاهلها الش�عر الجديد 
أو قصي�دة النث�ر كن�وع م�ن التمرد 

وإن  القائم�ة،  لألوض�اع  والرف�ض 
حرضت لدى بعض الش�عراء، فيكون 
ذلك كفك�رة فلس�فية أو انخراط من 
الش�اعر يف قضايا املجتمع، لكن عادة 
ما تحمل تل�ك القضايا صفة املبارشة 
التي تخلو م�ن روح الفن أو التخييل، 
وتبق�ى السياس�ة دائم�ا يف خلفي�ة 
املش�هد من املؤثرات املسكوت عنها يف 

خربات الشاعر.

رهانات اللغة
يوضح الكف�راوي أن ُجّل ما يحلم به 
أي ش�اعر هو أن يمتل�ك صوتا مميزا 
ال  الت�ي  بصمت�ه  ويحم�ل  يخص�ه، 
يمكن أن تتك�رر أبدا، والتميز والتفرد 
واللغة خاصيات تجعل للش�عر معنى 
ومصداقي�ة وربم�ا يم�س أك�رب عدد 
ممكن م�ن البرش، كلما ش�ّفت روح 
الشاعر وارتقى وعيه تمكن من إيجاد 
لغت�ه الخاصة وبصمت�ه املميزة التي 
يرتكه�ا كبوصل�ة تطوير يف الس�ياق 

الشعري لعرصه.
ويلف�ت إىل أن اللغ�ة تتش�كل لدى كل 
ش�اعر بطريق�ة تلقائية، فالش�اعر 
يكتسب عىل مدى مش�واره مفردات 
ويدعمه�ا  الخي�ال  يثريه�ا  وص�ورا 
ويف�رض س�لطته أحيانا ع�ىل اللغة، 
فيكون للخي�ال دور البطول�ة واللغة 

الوسيط التابع املطيع.
ويش�ري إىل أن أجم�ل الش�عر وأعذبه 

هو أصدقه وأكثره حساس�ية، فكلما 
حمل معاني وصورا وأفكارا مشرتكة 
بن جميع البرش كان أجمل يف الحزن 

أو البهجة.
ويلفت إىل عدم وج�ود رصاع حقيقي 
ب�ن الش�عر والرواي�ة كم�ا يتوه�م 
البعض، فمنذ نرش الناقد املرصي جابر 
عصفور، كتابه امله�م “زمن الرواية” 
وأطل�ق ه�ذا املصطلح يف تس�عينات 
القرن املايض، وهن�اك اعتقاد خاطئ 
مف�اده أن هن�اك رصاع�ا أو س�باقا 
محموم�ا بينهما للف�وز بعقل وقلب 
واهتم�ام املتلقي واالنفراد بالس�احة 
األدبي�ة، يف ح�ن أنن�ي أرى “الش�عر 
والرواي�ة والقص�ة وامل�رسح وحت�ى 
النقد جميعها أجناس أدبية تس�ري يف 

مسارات متوازية وربما متداخلة”.
ويدل�ل عىل ذلك ب�أن هن�اك أكثر من 
ش�اعر اتج�ه لكتاب�ة الرواي�ة، وهذا 
ليس دلي�ال عىل تف�وق الرواية، بقدر 
ما هو غواية النوع األدبي بقماش�ته 
الفضفاضة، قائال “ال ش�ك أن الرواية 
تحظ�ى باهتم�ام كبري عىل مس�توى 
الن�رش والجوائ�ز واملتابع�ات النقدية 
أكثر من الش�عر، ويف صدارة املش�هد، 
وربم�ا أدت صعوب�ة اللغ�ة أو غرابة 

الرتاكي�ب أو التجري�ب إىل ن�وع م�ن 
الخصوم�ة بن الناس والش�عر، لكن 
الخصومة ب�دأت تنزوي م�ع اهتمام 
بالقضاي�ا  كث�رية  ش�عرية  أص�وات 
الكربى أو حتى قضايا الشارع”. وقال 
“إنني شخصيا أسعى جاهدا أن أكتب 

قصيدة من لحم ودم الشارع”.
مش�اركة  ف�إن  الكف�راوي،  رأي  يف 
ومهرجان�ات  منتدي�ات  يف  الش�اعر 
رضورة  املس�توين  ع�ىل  متنوع�ة 
الزمة رغم تطور وسائل التكنولوجيا 
واالتص�االت ألنه�ا تصن�ع االحتكاك 
رؤى  وأصح�اب  باملبدع�ن  املب�ارش 
التطوير، وتلك املنتديات تطرح الشعر 
بكل أنواع�ه واتجاهاته، ف�ال تتوقف 
عند القصيدة العمودية أو الشعر الحر 
أو قصيدة النثر، والس�مات املشرتكة 

تظهر بن شعراء النوع الواحد.
ومن املمك�ن أن تجد الحس الخطابي 
القصي�دة  ش�عراء  ل�دى  والبيان�ي 
العمودي�ة، يف ح�ن تج�د نمط�ا من 
االحتف�اء باملوس�يقى ع�ىل حس�اب 
التفعيل�ة،  ش�عراء  ل�دى  التخيي�ل 
واليومي�ة  الذاتي�ة  والتفاصي�ل 
والهامش�ية واملفارق�ة الغالب�ة ع�ىل 
أه�م  النثر.وح�ول  قصي�دة  ش�عراء 

الش�عراء الذين تأثر به�م الكفراوي، 
يقول ل�”العرب” “إذا اس�تثنينا األثر 
الذي ترك�ه يف أبناء جييل من ش�عراء 
كبار ومؤسسن يف شعر التفعيلة مثل 
ص�الح عبدالصبور وأمل دنقل وأحمد 
عبداملعط�ي حج�ازي، فإنن�ي تأثرت 
كث�ريا بجي�ل ال�رواد يف قصي�دة النثر 
من السبعينات، وأعتقد أن الكثري من 
أبناء جي�يل تأثروا بهم، ومنهم حلمي 
س�الم  وفريد أبوسعدة ورفعت سالم 
وأنيس الحاج ووديع س�عادة وس�ليم 
ب�ركات وأدوني�س، وهن�اك جيل آخر 
ت�ال يف قصي�دة النث�ر يف الثمانين�ات 
والتسعينات من مرص والدول العربية 
م�ن األص�وات املتمي�زة واملتف�ردة”.

مرشوع�ه  أن  الكف�راوي،  ويكش�ف 
اإلبداعي ب�دأ مبكرا عندما كان يدرس 
يف كلية دار العل�وم بالقاهرة يف نهاية 
التس�عينات، حي�ث ب�دأ رحل�ة الولع 
بقصي�دة النث�ر وكان يكت�ب قصيدة 
الش�عر  التفعيل�ة، ووقته�ا وج�د يف 
الص�ايف البعي�د ع�ن ال�وزن والقافية 
آفاقا للتجريب واالنطالق بحرية ومس 
املش�اعر واألفكار املختلفة لإلنس�ان 
لين�رش قصائ�د تثري انتب�اه واهتمام 

النقاد وجمهور الشعر.

حسني النجار يرثي بريوت بريشته 
وجيسد مأساة انفجارها يف لوحات

           بغداد / المستقبل العراقي

لم يجد األس�تاذ بمعهد الفن�ون الجميلة 
يف البرصة، الفنان العراقي حسن النجار 
وس�يلة أكثر صدقا وتعبريا غري الريش�ة 
واألل�وان، ليع�رب بهما ع�ن تضامنه مع 
الش�عب اللبناني بعد كارثة انفجار مرفأ 
بريوت التي أس�فرت حتى اآلن عن مقتل 
ما ال يقل عن 158 ش�خصا وإصابة أكثر 

من 6000.
الت�ي  الن�ريان  إن  عي�ان  ش�هود  وق�ال 
تفج�رت م�ن املين�اء أحدث�ت بقعة من 
اللهب الربتقايل يف الس�ماء، قبل أن يطلق 
االنفجار س�حابة تشبه الفطر وكتلة نار 

يف سماء العاصمة اللبنانية.
ويف ثمان�ي لوح�ات تجريدي�ة وتعبريية، 
رس�م النجار بعض املشاهد مثل عروس 
كان�ت تلتق�ط صوره�ا يف ي�وم العم�ر 
لك�ن االنفج�ار رسق فرحته�ا وحياتها، 
وممرض�ة كانت تنقذ األطفال عالوة عىل 

الدمار واسع النطاق يف بيوت اللبنانين.
ويف مقابلة صحافية يف مرس�مه بمدينة 
الب�رصة الجنوبية، ق�ال إن هذا االنفجار 
ه�زه م�ن األعم�اق »وأث�ار مش�اعري 
اإلنسانية بعد تس�ببه يف مقتل أشخاص 
وأطفال ال ذنب لهم يف أي يشء«، مبيناً أن 
االنفجار دمر مدينة بش�كل كامل »وهو 

ما دفعني للرسم«.
وأض�اف النجار: »يف الواق�ع، هذه صور 
واقعي�ة وتمكن�ت م�ن تحوي�ل بعضها 
إىل الف�ن التعب�ريي وبعضه�ا اآلخ�ر إىل 
التجريدي«، مشرياً إىل أن »من بن لوحاتي 
موض�وع ع�روس ب�ريوت الت�ي ُقتلت يف 
االنفجار بينما كان�ت تلتقط الصور لقد 
أثار هذا املوضوع مشاعري حقا لذا قمت 

برسم هذه اللوحة عنها«.
م�ن جانب�ه، وصف عب�د العزي�ز كامل، 
وه�و طال�ب ي�درس الفن�ون، اللوحات 
بأنها رسالة تضامن، مضيفاً: »رأينا من 
خالل اللوحات حجم الدمار واملأساة التي 
حدث�ت يف ب�ريوت وكيف تفاع�ل الفنان، 
وهذه اللوحات ما هي إال رسالة تضامن 

مع الشعب اللبناني الشقيق«.
وع�ن طريقة ع�رض أعماله، الس�يما يف 
وقت يعاني العالم القيود بس�بب جائحة 
كورون�ا، ق�ال إن »بعض ه�ذه األعمال 
عرضتها عىل صفحتي ثم قمت بنقلها إىل 
مع�رض الغدير لتكون قريب�ة من الزوار 

بسبب فريوس كورونا«.
ووع�دت الحكوم�ة اللبنانية بمحاس�بة 
املسؤولن لكن بعض اللبنانين يشّكون يف 
حدوث تغيري ببلد يهيمن فيه السياسيون 
الطائفيون منذ الحرب األهلية التي دارت 

من عام 1975 إىل عام 1990.

»عالـم الفكر« تسلط الضوء عىل مناهج النقد األديب
           الفي الشمري

ي�رى د. محمد الديهاجي أن مس�ألة التعدد املنهجي يف النقد 
األدب�ي أفرزت قص�وراً واضحاً ضمن مجال ال�رؤى النقدية 

الغربية الحديثة.
يس�لط الع�دد 182 من مجل�ة »عالم الفك�ر«، وهي دورية 
محكمة تصدر عن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
الض�وء عىل مناه�ج النقد األدب�ي، مس�تعرضاً موضوعات 

فكرية وأدبية أخرى.
يس�تهل د. محمد الديهاج�ي بحثه املعن�ون »مناهج النقد 
األدبي... مالحظات ومآخ�ذ« بالقول إن املناهج األدبية هي 
من القضايا الش�ائكة التي كانت وال ت�زال تحظى باهتمام 
كب�ري م�ن أهل الدراي�ة يف مج�ال البحث، مش�ريا إىل أن هذا 
االهتم�ام يع�رب عن م�دى القيم�ة الحقيقية املتزاي�دة التي 
أصبح�ت تعن�ى بها ه�ذه القضية يف مجال البح�ث العلمي 

بمختلف جوانبه ومستوياته.
وأضاف الديهاجي: »ولعل هذا ما يفرس بال شك العدد الهائل 
من الدراس�ات واالطروح�ات، التي أعدت يف س�بيل الوقوف 
عن�د جوهر القضية، بيد ان املتمعن يف ه�ذا الكم الهائل من 
الدراسات ال يجد ما يثلج الصدر ويشفي الغليل؛ اذ غاب عن 
أصحابها الوعي املنهجي، فكانوا بعيدين عن عمق االشكالية 

املطروحة يف تشعباتها وأبعادها املختلفة«.
وهو يرى ان الغرب تعاملوا مع النقد األدبي املعارص بطريقة 
إمربيقي�ة مبالغ فيها احيانا، يف اختبار فروض دراس�اته يف 
اف�ق موضوعية مثالية، قد يكون ذلك بس�بب طبيعة النص 
االدب�ي وخصوصيت�ه عند الغ�رب، لكن بالنس�بة الينا نحن 
الع�رب ف�إن الظاهرة االدبية عندنا قد وس�مت من�ذ البداية 
بخصوصيات واضحة، ذل�ك ان تميزها عن نظريتها الغربية 

راجع يف االساس اىل البيئة التي احتضنتها«.
ويف حدي�ث عن نش�أة النقد املعارص، ق�ال ان النقد املعارص 
نش�أ عند الغرب يف احضان املنهج العلم�ي/ التجريبي، ذلك 
أن أصح�اب هذا املنهج ي�رون أن كل الظواهر األدبية يمكن 
ان تخضع للقوانن العلمية، وبذلك فإن الفروض التي توجه 
كل دارس ل�ألدب ينبغي لها ان توض�ع تحت محك االختبار، 
واذا تحق�ق الفرض وأكدته املش�اهدات يدخ�ل بذلك مرحلة 

القانون.

نظريات فلسفية
ويس�تطرد الديهاجي يف الحديث ع�ن تأثريات النصف الثاني 
م�ن القري�ن ال��20، وق�ال: »لقد طرح�ت مس�ألة املناهج 
النقدي�ة يف النقد األدبي يف النصف الثاني من القرن العرشين 
مجموع�ة من االس�ئلة عىل الن�ص األدب�ي، يف محاولة منها 
لجعل�ه يتكلم وينطق بما يخفيه ويكنزه، مطاردة بذلك جل 
مكوناته البنائية وكذا مدوناته الخفية، وملا كانت مرجعيات 
هذه األطر هي يف أصولها تعود إىل نظريات فلسفية متباينة 

ومتناقض�ة أحيانا فإن حركية االش�تغال يف النقد الغربي قد 
تميزت بنوع من الرصاع فيما بينها.

ويلف�ت إىل أن من مهام هذه املس�احة البحثية الوقوف عند 
أه�م املفاصل النقدي�ة الغربي�ة الحديثة، من حي�ث أطرها 
املنهاجي�ة بما يثبت ان مس�الة التعدد املنهاج�ي هذه التي 
أف�رزت قص�ورا واضحا ق�د جعلت النقاد الج�دد يفرتضون 
ح�وارا ممكنا فيما بن ه�ذه املناهج، يف اطار ما أطلق عليه 
املناهج وتكامل املعارف، تفاديا لكل املش�كالت التي واجهت 
النقاد والدارسن والباحثن عند تطبيقهم هذه املناهج عىل 
النص�وص األدبية التي عىل كل حال له�ا طبيعتها الخاصة، 
والت�ي تختل�ف م�ن أث�ر أدب�ي اىل آخر.ويوضح ضم�ن هذا 
الس�ياق، أن الفكرة ليس�ت وليدة اللحظة، بل تعود اساس�ا 
اىل فرانس�يس بيكون وكلود برنارد يف القرن الس�ابع عرش، 
واملنهج يؤدي اىل كش�ف الحقيقة يف العلوم بواسطة طائفة 
م�ن القواع�د العام�ة، التي تهمن عىل س�ري العق�ل وتحدد 

عملياته حتى يصل إىل غاية معينة.
إنه وس�يلة او طريقة لفهم الوجود وبلوغ الحقيقة الغائبة 
م�ن خالل آلي�ات دقيقة يف أقل وقت ممكن وبأقل الخس�ائر 
املمكن�ة. إن املنه�ج وف�ق الدكت�ورة رشيف�ة كالع: »عملية 
فكري�ة منظم�ة أو أس�لوب أو طريق منظم دقي�ق وهادف 
يسلكه الباحث املتميز باملوهبة واملعرفة والقدرة عىل االبداع، 
مس�تهدفا ايج�اد حلول ملش�كالت او ظاه�رة بحثية معينة 
ويلتزم الباحث بمجموعة من القواعد والضوابط مس�تعينا 

ب�االدوات البحثي�ة االكثر مالءمة لبحث�ه وإيضاح العالقات 
والعل�ل الس�ببية يف اط�ار تحلي�ل املش�اهدات واملالحظات 
واجراء املقارنات املنطقية للوصول اىل نتائج ثم اختبار مدى 
صحتها. وعق�ب ذلك بلورة هذه النتائج يف اطار التسلس�ل 
والتأطري النظري املتسق يف صورة قواعد مربهن عىل صحتها 

تقود إىل الحل املنتظر.

حقيقة النص
وعن طريقة تعامل الباحث الغربي مع النص، قال إن املنهج 
العلمي هو فن تنضيد االفكار وتنس�يقها وتنظيمها بآليات 
دقيقة ومضبوطة من أجل الكش�ف ع�ن حقيقة الكينونة/ 
الن�ص ونحن نجهله�ا، او الربهنة عليه�ا وتبيانها لالخرين 
ونح�ن نعرفه�ا، وأغلب الظن يف مج�ال االدب ان تغري نظرة 
الدارس�ن والباحث�ن اىل مفه�وم االدب يف ذات�ه، واىل النص 
االدبي باعتباره كينون�ة تضاعف من وجودها بفعل آثامها 
امللغوم�ة )اآلثام بما هي خرق وانزي�اح(، هي التي جعلتهم 
يعي�دون النظ�ر يف طرائ�ق تعاملهم مع الن�ص االدبي، منذ 
أواخ�ر القرن التاس�ع عرش. لقد كنت الرغب�ة يف تلك الفرتة 
ملحة ورضوري�ة من اجل تخليص النق�د االدبي من نزعته 
امليتافيزيقية وأحكامه التذوقية، االمر الذي دفع الدارس�ن 
خصوص�ا يف بح�ر الق�رن العرشي�ن اىل االس�تعانة بالعلوم 
االنسانية.وأضاف: »وعىل أثر ذلك، انقسمت نظرة الدارسن 
إىل األثر األدبي وتعددت بتعدد املش�ارب الفكرية والفلسفية 
واأليديولوجي�ة، فهن�اك من نظ�ر اىل الن�ص االدبي بوصفه 
نتاج�ا مرجعيا اجتماعيا، وهناك من اعت�ربه نتاجا وإفرازا 
لعوامل نفس�ية معقدة. ويف املقابل نج�د تصورا آخر اختزل 
االثر االدبي كله يف بنية مغلقة تنتظم يف سلسلة من العالقات 
والقوان�ن املضبوط�ة، م�ؤرشا بذلك إىل فكرة م�وت املؤلف، 
فض�ال ع�ىل ان هناك من اعت�رب النص مجرد س�لعة تعرض 
عىل قارئ متسهلك وتحتكم لرشوط السوق ما يفرض علينا 

النظر اليه يف تداوله واستهالكه.
وأشار الديهاجي إىل أنه سيلجأ إىل ثالثة مناهج يف بحثه األول 
املنهج البني�وي )سوس�يولوجيا األدب( واملنهج االجتماعي 
)البنيوي�ة التكويني�ة( ومنه�ج نظري�ة التلق�ي، مبين�اً أن 
البنيوية بوصفها اتجاها ظهر وتطور وانترش بش�كل الفت 
يف النص�ف االول م�ن القرن العرشين قد امت�دت اىل مختلف 
الحق�ول واملج�االت البحثي�ة املعرفي�ة والعل�وم االنس�انية 
كالتحليل النفيس والسوسيولوجيا والنقد االدبي وغريها من 

املعارف. 
وسوس�يولوجيا االدب تعترب ان النص االدبي نش�اط تخيييل 
بالدرج�ة االوىل محله النفس البرشية ب�كل ما تنطوي عليه 
من احاس�يس ومشاعر وتفاعالت، وهو نص زئبقي يصعب 
عىل املرء االمس�اك ب�ه بصف�ة نهائية ومطلق�ة. فال عجب 
ان تتض�ارب االراء حول�ه وتتع�دد طرق مقاربات�ه وتتباين 

النظريات واملناهج بخصوصه.
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قواعد ألسلحة الفضاء
           فريد واير 

التق�ى مفاوض�ون روس وأمريكيون 
يف فيين�ا األس�بوع امل�ايض م�ن أجل 
مناقش�ة خطر ما فتئ يزداد إلحاحاً 
يف الس�نوات األخ�رية، أال وهو س�بل 

كبح عسكرة الفضاء. 
الكث�ري املط�روح للنق�اش.  وهن�اك 
فاألسبوع املايض، اتهمت قوة الفضاء 
»س�اح  بن�ر  روس�يا  األمريكي�ة 
مق�ذوف« يف املدار القريب من األرض 
بالقرب من قمر اصطناعي تجسيس 
أمريكي. ومع أنه لم يدمر أي يشء، إال 
أن الواليات املتحدة تش�تكي منذ أكثر 
من عام من اس�تخدام روس�يا لنوع 
جديد من األقم�ار االصطناعية قادر 
ع�ى التح�رك واملن�اورة و»يضطل�ع 
اس�تخدامه  ويمك�ن  بالتفتي�ش«، 
للتجس�س عى األقم�ار االصطناعية 
اس�تخدامه  يمك�ن  األمريكي�ة كم�ا 

كساح. 
وم�ن جانبه�م، يحاجج ال�روس بأن 
أس�لحة  ط�ّورت  املتح�دة  الوالي�ات 
متطورة تنطلق من األرض قادرة عى 
األقمار االصطناعية  مهاجمة شبكة 
الخاصة بخصم أثن�اء الحروب. ومن 
الواض�ح أن الجانبني متفقان عى أن 
الوق�ت قد حان للجل�وس وبدء حوار 

ح�ول املوض�وع ع�ى األق�ل. 
ويف ه�ذا الس�ياق، يق�ول فاديم�ري 
دفوركني، الخبري يف مركز األمن الدويل 
ب�»آيميم�و«، وهي مؤسس�ة بحثية 
لألكاديمي�ة  تابع�ة  كب�رية  روس�ية 
الروس�ية للعل�وم: »إذا ب�دأت عملية 
تحويل الفضاء لس�اح، فإنها يمكن 
أن تؤدي إىل س�باق تس�لح جد باهظ 
ومزع�زع لاس�تقرار«، مضيف�اً »يف 
الوق�ت الراهن ليس�ت هن�اك قوانني 
تحظ�ر اس�تخدام أس�لحة تقليدي�ة 
يف امل�دار ح�ول األرض، س�واء النوع 

ال�ذي يمكن أن يرضب أش�ياء أخرى 
يف الفض�اء أو الن�وع الذي يس�تطيع 
رضب األرض. وله�ذا، فإننا يف حاجة 

حقاً للجلوس والتوصل التفاق«. 
الت�ي  الرئيس�ية  الدولي�ة  االتفاقي�ة 
تحك�م عس�كرة الفض�اء، »معاهدة 
الفض�اء الخارجي«، ُوقع�ت يف بداية 
عرص الفض�اء يف 1967. وهي تحظر 
وضع أس�لحة دم�ار ش�امل يف مدار 
األرض، ولكنه�ا ال تفعل ش�يئاً للحد 
من الك�م الهائل م�ن التكنولوجيات 
التي  األغ�راض  العس�كرية وثنائي�ة 
تكاث�رت من�ذ ذل�ك الح�ني أو الت�ي 
توج�د قيد التطوير. وتش�مل األقماَر 
االصطناعي�ة التجسس�ية، ومنصات 
الحرب اإللكرتوني�ة، وتحديد املواقع، 
والصواري�خ  االس�تهداف،  وأنظم�ة 

االعرتاضية، وأسلحة الليزر. 
وتتهم الواليات املتحدة روس�يا بنر 
ن�وع جدي�د م�ن املركبات ق�ادر عى 

التح�رك برسع�ة باس�تخدام قوت�ه 
الذاتية، بغرض التجس�س عى أقمار 

اصطناعية أخرى وربما تدمريها. 
ويتمح�ور النق�اش بش�كل خ�اص 
ال�ذي   ،»2543 »كوس�موس  ح�ول 
أُطل�ق م�ن قم�ر اصطناع�ي رويس 
أكرب، »كوسموس 2542« يف ديسمرب 
2019. ولك�ن الروس يش�ددون عى 
أن املركبة الجدي�دة، التي اقرتبت من 
أقم�ار اصطناعية روس�ية وأمريكية 
من�ذ ظهورها، مجرد قمر اصطناعي 
ومهمت�ه  ب�»التفتي�ش«  يق�وم 
األساس�ية ه�ي االس�تطاع. ولك�ن 
يف وقت س�ابق من هذا الش�هر أطلق 
ش�يئاً  نفس�ه   »2543 »كوس�موس 
جديداً من جسمه قّدرت قوة الفضاء 
األمريكية أنه نوع من س�اح مقذوف 
يمك�ن اس�تخدامه بس�هولة لتدمري 

قمر اصطناعي آخر. 
وق�ال الجنرال ج�ون رايمون�د، قائد 

العملي�ات الفضائية يف ق�وة الفضاء 
األمريكي�ة، يف بي�ان رس�مي، »ه�ذا 
دلي�ل آخ�ر ع�ى الجه�ود الروس�ية 
املس�تمرة لتطوي�ر واختب�ار أنظمة 
يف الفض�اء«. ال�روس يقول�ون إن�ه 
مجرد مس�بار، هدفه املس�اعدة عى 
تفتي�ش عم�ل املركبة األك�رب. ولكنه 
وض�ٌع جدي�ٌد كلي�اً، ويثري ع�دداً من 
األسئلة، كما يرى أندري باكليتسكي، 
الخبري األمني يف جامعة موس�كو، إذ 
يقول: »ه�ذا املوض�وع غامض جداً، 
حينم�ا يك�ون لدي�ك يشء يف الفضاء 
يستطيع التحرك واملناورة باستخدام 
ق�وة محرك�ه الخاص، يصب�ح لديك 
فعلياً س�اح. واألمر ال يتطلب الكثري 
ولك�ن  اصطناع�ي.  قم�ر  إلس�قاط 
بالطبع حتى يصب�ح تهديداً حقيقياً 
يف خ�وض الح�روب ينبغ�ي أن يكون 
لديك الكثري من تلك األش�ياء منشورة 
يف مدارها ح�ول األرض، وليس واحداً 

فقط«.
إن موس�كو  وي�رى محلل�ون روس 
قلقة جداً بش�أن الربنامج العسكري 
األمريكي ال�رسي يف الفض�اء، والذي 
ب�ات لدي�ه اآلن وج�ه رس�مي ع�ى 
األمريكي�ة«،  الفض�اء  »ق�وة  ش�كل 
الت�ي ُتع�د فرع�اً جدي�داً م�ن فروع 
الق�وات املس�لحة األمريكي�ة. وم�ن 
ب�ني مهامها عملية »إك�س-37 بي« 
الغامضة، وهي نس�خة غري مأهولة 
املركبتان  القدي�م.  الفضائي  للمكوك 
يف األس�طول األمريكي قامتا بخمس 
رح�ات طريان فضائ�ي رسية، حيث 
قضت�ا م�ا مجموع�ه قراب�ة ثمان�ي 
س�نوات يف املدار حول األرض. ويقول 
ال�روس إن »إك�س-37 ب�ي« يق�وم 
باملهام نفس�ها تقريباً التي تقوم بها 
أقم�ار »كوس�موس« االصطناعي�ة، 
بما يف ذل�ك وضع أقم�ار اصطناعية 
تضطل�ع ب�دور »التفتي�ش« يف املدار 

حول األرض. 
وتفي�د تقاري�ر ب�أن ق�وة الفض�اء 
األمريكي�ة من املقرر أن تكش�ف عن 
عقي�دة رس�مية لخ�وض الح�رب يف 
الفضاء يف الش�هر املقب�ل، وهو يشء 
يحّذر محللون روس من أنه قد يؤدي 
عى نحو ال مفر منه إىل س�باق تسلح 

فضائي جديد.
ويقول باكليتس�كي: »إن مصدر قلق 
روس�يا ال يتعلق بأي أس�لحة معينة 
أو نش�اط معني يف الفض�اء يف الوقت 
الراهن بق�در ما يتعل�ق بحقيقة أنه 
اآلن هن�اك قوة فضاء أمريكية دائمة، 
وأنه�ا تعم�ل ع�ى وض�ع عقيدته�ا 
الخاصة بخص�وص خوض الحروب، 
وأنن�ا يمك�ن أن نج�د أنفس�نا أم�ام 
عملي�ة ال يمكن وقفه�ا. وهذا يجعل 
أي جه�د يرم�ي إىل إيج�اد اس�تقرار 
اس�رتاتيجي عى كوك�ب األرض أكثر 

صعوبة وتعقيداً بكثري«.

خماطر بناء سد »اليسو« 
عىل العراق

           محمد كريم الخاقاني

عندم�ا رشعت تركيا يف بناء س�دود عمالق�ة عىل نهري 
دجل�ة والف�رات وروافدهم�ا فإنه�ا اس�تمدت ذلك من 
فكرة قديمة ترتكز عىل اإليجابية املطلقة لبناء الس�دود 
الكبرية عىل مج�اري األنهار، وفيما اذا كانت تلك األنهار 
هي مجاري مائية مش�ركة فإننا سنكون أمام مشكلة 
كبرية تتعلق بتناقص كميات املياه الواصلة لدولة أسفل 
النه�ر ونقص�د بذل�ك العراق، فس�د أليس�و ينفذ ضمن 
مرشوع عمالق يف جنوب رشق تركيا يف أعايل حوض نهر 
دجل�ة وهو ما يعرف بمرشوع )كاب(، وقد أعلنت تركيا 
بأن الهدف األساس من بناء سد أليسو هو توليد الطاقة 
الكهربائية، وتعد تركيا س�د أليسو سدا كهرومائيا وهو 
يس�مح بمرور املي�اه وتدفقه�ا بإتجاه الع�راق لتوليد 
الكهرباء حسب اّدعائهم ومن ثم فإنه ال يمثل خطرا عىل 
العراق، ويعد الس�د األول واألكرب م�ن نوعه الذي تقيمه 
تركي�ا داخل حدودها وعىل بعد ٦٥ كيلو مرا من الحدود 
العراقي�ة الس�ورية، وبذل�ك تس�تنفد تركيا نه�ر دجلة 
من خالل بناء الس�د كما فعلت س�ابقا عىل نهر الفرات 

وتشييدها لسد أتاتورك.
ويعد س�د أليسو من أكثر الس�دود جدال بسبب املخاطر 
الت�ي م�ن املمكن أن يتس�بب به�ا، إذ إنَّ تركي�ا قد بنت 
الس�د من دون حصولها عىل موافقة من قبل الس�اكنني 
املحليني يف جنوب رشقها وغالبية س�اكنيها من القومية 
الكردية ويهدد بإغراق مدينة حسن كيف األثرية، فضال 
عن عدم حصولها عىل موافقة دولتي أس�فل النهر وهي 
العراق وس�وريا ومن دون التفاوض معهما بش�أن بناء 

السد.
إن سد أليسو يتسبب بخسارة فادحة للعراق تتمثل بأكثر 
من نصف واردات نهر دجلة، فمثال يخرس العراق تقريبا 
٤٠ ٪ م�ن أراضي�ه الصالحة للزراعة فض�ال عن خروج 
س�دي املوصل وس�امراء عن العمل، وهذا ما يهدد األمن 
املائي العراقي، إذ س�يتحكم س�د أليس�و بكميات املياه 
الواردة من نهر دجلة من قبل تركيا، وهذا ما سيضاعف 
من ش�حة املي�اه التي يعان�ي منها العراق أص�ال، إذ أن 
إكم�ال بناء الس�د س�يمهد الطريق لبناء باقي الس�دود 
الفرعية كسد الجزرة الذي يعد جزءا من منظومة أليسو 
التي س�تعمل عىل تحوي�ل كميات كبرية م�ن مياه نهر 
دجلة ألغ�راض الزراع�ة والري وانخف�اض تدفق املياه 
اىل دول املصب )العراق وس�وريا( وهي تعاني من شحة 
مياه ويس�اعد عىل خلق أوضاع صعبة عليهما وخاصة 
أن املنطق�ة تش�هد منذ س�نوات جفاف ش�ديد وظروف 

مناخية قاسية جدا.
ومن أجل تجنب آثار ملء الس�د من قبل الجانب الركي، 
ال ب�ّد م�ن تح�رك حكومي ع�ىل أع�ىل املس�تويات عرب 
تش�كيل وفد للتف�اوض مع تركي�ا وبمس�تويني، األول 
يتعل�ق بالجانب الفن�ي وإعطاء ص�ورة واضحة لحجم 
األرضار التي يتس�بب بها س�د أليس�و وانعكاسات ذلك 
عىل الحصص املائية املقررة للعراق من مياه نهر دجلة، 
أما املس�توى الثاني فيخص الجانب السيايس وإمكانية 
حل املشكالت بني البلدين بالوسائل الدبلوماسية والعمل 
عىل توضيح فكرة أن نهر دجلة وفقا للقانون الدويل هو 
من األنه�ار الدولية ومن ثم تنطبق عليه أحكام القانون 

الدويل وخاصة يف ما يتعلق بحصة العراق املائية منه.

كورونا وعامل اهلامش.. مشكالت عاملية
           جنيفر هارت 

أث�ار ارتفاع ح�االت ف�ريوس كورونا املس�تجد 
نقاش�اً محتدم�اً ح�ول كل يشء، م�ن رضورة 
ارت�داء الكمام�ات إىل ما إن كان�ت جولة جديدة 
م�ن اإلغاق�ات رضوري�ة يف بع�ض الوالي�ات. 
وس�بب العديد من الجداالت قلٌق حقيقي أثارته 
التداعيات االقتصادية لإلغاقات وشلل االقتصاد، 
إذ ب�دون مزي�د من الدع�م املايل الفي�درايل، فإن 
مخاطر كل من اإلغ�اق وإعادة الفتح تقع عى 
العمال املوجودين عى الهوامش االقتصادية، أي 
العم�ال ذوي األج�ور املنخفض�ة، وعمال عقود 
العمل قصرية األمد، و»عمال البقش�يش« الذين 
يجن�ون أقل من الحد األدن�ى لألجور. وإذا كانت 
الدينامي�ات األمريكي�ة فري�دة م�ن نوعها، فإن 
الع�بء االقتصادي للوب�اء يف كل مكان يقع عى 
العمال املهمش�ني، مما يكش�ف بع�ض جوانب 
ع�دم االس�تقرار وعدم املس�اواة يف الرأس�مالية 

العاملية. 
ه�ذا هو واقع الحال يف غانا، البلد الواقع يف غرب 
أفريقيا، حيث يش�ارك أكثر م�ن 80 يف املئة من 
السكان يف اقتصاد مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسواق 
اله�واء الطلق والحافات الصغ�رية التي نجدها 
يف املدن عرب بلدان الجن�وب. مثل هذه الوظائف 
تتقاس�م يف الواق�ع العدي�د م�ن أوج�ه الش�به 
م�ة عى نحو  م�ع القطاع�ات االقتصادية املنظَّ
فضفاض واقتصادات عقود العمل قصرية األمد 

يف الوالي�ات املتحدة. فهوام�ش ربحها الصغرية 
الضيق�ة جداً تعتمد عى تفاع�ل وثيق بني أعداد 
كبرية م�ن الناس، ما يش�ّكل تحدي�اً لتوصيات 
التباع�د االجتماعي. والواق�ع أن كا من حيوات 
العمال يف هذه القطاعات ومداخيلهم يف خطر. 

وإذا كان�ت الحكوم�ة الغاني�ة ق�د وّفرت بعض 
الدع�م االجتماع�ي يف بداية الوب�اء، مثل تعليق 
فواتري املاء والكهرباء وتخفي�ف القيود البنكية 
والقيود عى األموال املنقولة، فإن هذه األش�ياء 
ل�م تفع�ل الكث�ري لحماي�ة األش�خاص األكث�ر 
هشاشة يف الباد. بيد أن تاريخ غانا ُيربز كا من 
الظروف البنيوية التي تزيد من هشاش�ة هؤالء 
الس�كان –وخاصة يف أوقات األزم�ة– واالبتكار 
الق�وي الذي يجع�ل هذه األنش�طة االقتصادية 

عى مستوى قاعدة املجتمع ناجحة.
وُتع�د غان�ا م�ن االقتص�ادات األرسع نم�واً يف 
أفريقي�ا، يف ظ�ل زي�ادات يف نمو النات�ج املحيل 
اإلجمايل واالستهاك الخاص واإلنتاج الصناعي، 
دعمها جزئياً اكتشاف النفط يف عام 2007. وقد 
نمت بعض أجزاء االقتصاد بش�كل دراماتيكي، 
وخاص�ة يف قطاعي الخدمات والس�ياحة حيث 
وّسعت االستثمارات األجنبية، مثل مبادرة »عام 
العودة« األخرية يف غانا يف 2019، الفرص لغانيي 

الطبقة الوسطى. 
وم�ع ذل�ك، ف�إن م�ا يص�ل إىل 91 يف املئ�ة من 
النس�اء و80 يف املئة من الرجال ما زالوا يعملون 
كحرفي�ني وتج�ار وس�ائقني وباع�ة متجولني 

ل آخرون  وبائعي للطعام املطهي. هذا بينما يشغِّ
املطاع�م واملقاه�ي املحلية، التي ُتعد أس�عارها 
يف متن�اول معظم الغاني�ني مقارنًة مع املقاهي 
واملراكز التجارية التي ال ترتادها س�وى الطبقة 

الوسطى يف آكرا. 
يف األزم�ة الحالية، ُيس�تهدف ه�ؤالء العمال من 
جدي�د يف النقاش�ات ح�ول املصلح�ة العام�ة. 
فاألنظم�ة الت�ي أُدخلت م�ن أجل ضم�ان اّتباع 
سائقي الحافات الصغرية )»تروترو«( توصيات 
التباعد االجتماعي، ُتلزم السائقني أنفسهم بدفع 
رس�وم. ويف اآلونة األخرية، احتج الحّمالون عى 
غياب الدع�م والحماية الحكوميني يف األس�واق 
الحرضية، إذ أنه�م مطالَبون باقتن�اء كّمامات 

لريتدونها رغم تقلص أجورهم الهزيلة أصا. 
بيد أنه يف انتقاد هذا العمل، يفش�ل املس�ؤولون 
الحكوميون وأعضاء الجمهور عى حد س�واء يف 
استحضار الظروف التاريخية التي أنشأت هذه 
القطاع�ات ويعرّض�ون العّمال الذي�ن يوجدون 
يف وض�ع ه�ش أص�ا لق�در أك�رب م�ن الخطر. 
واألكث�ر من ذلك أن هؤالء العم�ال يقومون مرة 
أخرى بتطوي�ر ردود مبتكرة، ناتجة عن كل من 
الرضورة والعبقرية العلمي�ة التقنية، تؤثر عى 
ش�كل اس�رتاتيجيات الصح�ة العام�ة الوطنية 
ع�رب الق�ارة، مثلم�ا أش�ارت »آف�اوا هرت�ش« 
و»جينا م�ور« و»نانجاال نياب�وال« يف تقريرهن 
الكيفي�ة  أن  والواق�ع  يف »واش�نطن بوس�ت«. 
الت�ي يتدبر به�ا الن�اس أمورهم يف ظ�ل القليل 

م�ن اإلمكانات، مس�تخدمني الحل�ول املنطقية 
وبدائ�ل التكنولوجيا املنخفضة لتجنب انتش�ار 
املرض، ينبغ�ي أن يثري انتباهاً أك�رب يف الواليات 
املتحدة واململكة املتح�دة، حيث توجد رصاعات 
مستمرة لتوس�يع الوصول إىل االختبارات والحد 

من انتشار املرض. 
إن اإلقرار بهذه اإلنجازات ال ينفي وجود تحديات 
حقيقية. فوجود واس�تمرار عمل مطلوب، لكنه 
غري مقدَّر، بل مجرَّم، وينبغي أن يدفعنا للتفكري 
بخص�وص أش�كال ع�دم املس�اواة والعيوب يف 
األنظمة والنماذج الس�ائدة للتنمية االقتصادية 
عى الصعيدين املحيل والعاملي. وإذا كانت أسواق 
الهواء الطلق والحافات الصغرية كثرياً ما يشار 
إليها باعتباره�ا رموزاً للفق�ر والبنى والربامج 
التنموي�ة الفاش�لة يف أفريقي�ا، ف�إن العمال يف 
هذه الفضاءات يواجهون الظروف نفسها التي 
يواجهه�ا عمال أم�ريكا »األساس�يون«: األجور 
التفاوتات  االقتصادي�ة،  الهشاش�ة  املنخفضة، 
الصحي�ة، الوص�ول غ�ري املتس�اوي إىل الرعاية 
الصحية، والظروف البيئية غري اآلمنة، والوصول 
املحدود إىل املوارد األساس�ية مث�ل املاء والطعام 
الصحي، رغم أن العمل الذي يقومون به يضمن 
قدرة بقية املجتمع عى االش�تغال. إنها مشاكل 
عاملي�ة تتطلب منا النظر إىل أبعد من مجتمعاتنا 
يف الوقت الراهن، من أجل التفكري بش�كل نقدي 
حول س�بب ُبنان�ا وأوضاعنا الحالي�ة. وحينها 

فقط قد نستطيع إيجاد بدائل ممكنة.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،أمور طارئ�ة تثري بعض 
التعدي�ات  ببع�ض  القي�ام  االنفعاالت،علي�ك 
لتايف الوض�ع الحقا. األجواء املحيطة بالرشيك 
تخلق نوعا م�ن االرتياح، وهذا يدفعك إىل اتخاذ 

خطوات رسيعة. 

عزي�زي ب�رج الثور،تهت�م الي�وم باملغام�رات 
وعن�ر اإلث�ارة والتش�ويق. ال تجع�ل األمور 
الصغ�رية والتافهة تحبط�ك وتثبط من هممك 
وعزيمتك. انظر إىل األمور نظرة عامة وش�املة 

وافهم أهمية توسيع نطاق رؤيتك لألمور.

عزي�زي ب�رج الجوزاء،توق�ع الي�وم أن تكون 
ش�خصا إيجابي�ا ومتفاهم�ا م�ع م�ن حولك.

عاقتك بالحبيب س�تصري أقوى ه�ذه الفرتة. 
كم�ا ان الظروف ستس�اعدك خال األس�ابيع 

املقبلة عىل تحسني عاقتك به. 

عزيزي ب�رج الرسطان،حاول أن تهدأ اليوم وال 
تتهور فمن املهم الي�وم أن تهتم بآراء اآلخرين 
أثن�اء  أي ش�خص  تقاط�ع  ال  تنتقده�م.  وال 
حواره. اصمت واجعل أذنيك صاغية للجميع. 

عزيزي برج األس�د،القوة التي تشعر بها اليوم 
تجعلك تش�عر أن بإمكانك أن تحرك الجبال من 
مكانه�ا. قد تقوم الي�وم ببعض األفع�ال التى 

يراها البعض مستحيلة وصعبة.

عزي�زي برج العذراء،ال تتخذ ق�رارات مهمة ىف 
حيات�ك العاطفية ب�دون تفك�ري وبحث عميق 
ال يؤدي ذل�ك يف النهاية إىل الن�دم. عىل الصعيد 
الصح�ي، س�وف يص�ل جس�دك إىل وزن غ�ري 
مرغ�وب بالنس�بة ل�ك وال تس�تطيع حينه�ا 

السيطرة عىل األمر بسهولة

عزي�زي ب�رج امليزان،يطلب منك أف�راد العائلة 
الي�وم مطال�ب عدي�دة. ربما يح�اول بعضهم 
االبتع�اد عنك وربم�ا يتمرد البع�ض عليك. إذا 
كن�ت ال تريد أن تفقد أعصابك يف هذه املواقف، 

يجب أن تبتعد لفرتة عن هذه األجواء. 

عزيزي برج العقرب،عىل الرغم من أن كل يشء 
يس�ري عىل ما يرام اليوم، إ ال أنك قد تجد نفسك 
مكتئبا ويائسا من هذه الحياة. لديك خوف من 

فقدان شخص ما تحبه كثرياً. 

عزي�زي ب�رج الق�وس،ال تخش م�ن مواجهة 
التحدي، كن مس�تعدا وقدم أفضل ما لديك. قد 
تش�عر أنك محبط وحزين بس�بب ظروف ما يف 
العمل، وتراودك بعض األفكار الغريبة، وتعيش 

لحظات من التشاؤم.

عزي�زي برج الجدي،هل فكرت من قبل يف تربية 
حيوان ألي�ف يف منزلك؟ إذا كانت الفكرة تراودك 
اليوم، انطلق عىل الفور وقم برشاء حيوان أليف 
كقطة أو سلحفاة. إذا كنت تتمنى ذلك بالفعل، ال 
تجع�ل رأي اآلخرين يؤثر عليك، فرتبيتك لحيوان 

أليف يف منزلك ستكون حقا فكرة رائعة.

عزي�زي ب�رج الدل�و،ال تعتمد ع�ىل الحظ الذي 
يرافق�ك ويحم�ي خطواتك،بل افع�ل ما تكلف 
به واب�ذل كل جهودك للوص�ول إىل مبتغاك! قد 
يكون االنتباه والح�ذر من متطلبات هذا اليوم 
ال�ذي يضطرك إىل مواجهة مس�ألة دقيقة عىل 

املستويني املهني والعائيل.

عزيزي ب�رج الحوت،أفكارك تبدو واضحة جدا 
ولكن من حولك ال يس�توعبون م�ا تقول. عىل 
الرغم من الخجل الذي تش�عر ب�ه عند التحدث 
أم�ام اآلخرين، إال أن�ك ال تخاف من التعبري عن 

رأيك.

العذراء

احلوت

بعد السلمون القريدس متهم.. الرصاع ينتقل إىل الطعام
ما زال�ت فصول الراع ب�ني الواليات 
املتحدة وأمريكا عىل خلفية الوباء الذي 
ط�ال أكثر م�ن 12 ملي�ون و300 ألف 
إنسان حول العالم، تتواىل، وسط بوادر 

انتقاله إىل الطعام.
إذ تتخ�ذ الص�ني املزيد م�ن الخطوات 
ملحاولة ربط انتش�ار ف�ريوس كورونا 
بشحنات األغذية القادمة من الخارج، 
ناحية »الخصم«، وإن لم تكن مبارشة 

من أمريكا.
أمريكا ترد.. »ال دليل«

إال أن مس�ؤولني أمريكي�ني ص�دوا تلك 

املحاولة، مؤكدين أن املعطيات العلمية 
الراس�خة ال تقدم أي دلي�ل عىل وجود 
مثل ه�ذا االرتباط.فقد أص�درت إدارة 
الغ�ذاء وال�دواء األمريكية بياًن�ا جديًدا 
بشأن هذه املسألة بعد أن أعلنت الصني 
أن عينات م�ن »القريدس« )الروبيان( 

املستورد كانت إيجابية للفريوس.
الغ�ذاء  إدارة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
والدواء بيرت كاس�يل يف رس�الة بالربيد 
اإللكرتون�ي »ليس لدين�ا أي دليل عىل 
 19-Covid التنف�ي  الف�ريوس  أن 
ينتق�ل ع�ن طري�ق الطع�ام أو تغليف 

املواد الغذائية«.أتى ذلك، بعد أن أعلنت 
الصني أمس مؤقتا وقف اس�ترياد سلع 
غذائي�ة م�ن ث�اث رشكات إكوادورية 
غثر رصد الفريوس املستجد عىل أغلفة 
لحفظ القريدس املجلد، خال عمليات 
فح�ص جدي�دة لس�لع م�ربدة أعقبت 
تفش جدي�د للفريوس يف بكني.وجاءت 
فح�وص أجري�ت ع�ىل تل�ك األغلف�ة 
يف مراف�ئ دالي�ان وش�يامن إيجابي�ة، 
حس�بما ذكر املسؤول يف اإلدارة العامة 
للجمارك بي كيش�ني يف مؤتمر صحايف 
الجمع�ة. وقالت س�لطة الجمارك إنها 

س�توقف موقت�ا اس�ترياد الس�لع من 
ال�رشكات اإلكوادوري�ة الث�اث الت�ي 

جاءت الفحوص عىل سلعها إيجابية.
سمك السلمون

يذك�ر أن الح�ذر والخوف م�ن احتواء 
بعض األطعمة البحرية عىل الفريوس، 
كان ظهر الشهر املايض يف بكني بعد أن 
س�جلت العاصمة موجة تفش جديدة، 
إث�ر اكتش�اف الف�ريوس التاج�ي عىل 
ألواح تقطيع تس�تخدم لتحضري سمك 
السلمون املس�تورد يف سوق شينفادي 

الكبري للبيع بالجملة.

وفاة مؤسس »سكايب«
اإلس�توني  األعم�ال  رج�ل  ت�وىف 
تيوفو أنوس أحد مؤس�ي تطبيق 
»س�كايب«، قب�ل أم�س )األح�د(؛ 
جراء إصابته بمرض غري معروف.

وأوضحت وس�ائل إع�ام دولية أن 
أرسة أن�وس الذي يبلغ م�ن العمر 
48 عام�اً، ل�م تكش�ف عن س�بب 

وفات�ه، فيم�ا أعلن�ت أن الجن�ازة 
لن يحرضها س�وى ع�دد قليل من 

املقربني فقط.
ُيش�ار إىل أن رئيس إستونيا كان قد 
أهدى الراحل أنوس وس�ام النجمة 
البيض�اء من الدرجة الخامس�ة يف 

عام 2010.

وفاة عروس يوم زفافها بسبب احللويات
تس�ببت الحلويات بوفاة عروس روسية تبلغ من العمر 25 
عاما. حيث ساءت حالتها أثناء تناول وليمة يف أحد املطاعم 

جنوب العاصمة موسكو.
وأصيبت العروس بصدمة الحساس�ية مم�ا حدا بالضيوف 
اىل االتصال باإلس�عاف، لكنهم ل�م يتمكنوا من إنقاذها عىل 

الرغم من محاوالت فريق اإلنعاش الطبي.
وقال�ت صحيف�ة »موسكوفس�كي كومس�وموليتس« إن 
العروس تعاني من حساسية تجاه املكرسات، وقد تم إباغ 
املطعم بذلك عند وضع القائمة، ولكن الحلوى عىل الطاوالت 

تحتوي عىل أجزاء منها فأكلت الفتاة القليل منها.
يذك�ر ان صدم�ة الحساس�ية ه�ي رد فعل تحس�ي قوي 
ومتط�ور برسع�ة يتطل�ب عناي�ة طبي�ة فورية. وتش�مل 
أعراضها الحمى والتعرق واأللم يف الرأس والقلب وانخفاض 

الضغط واإلغماء.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
3 كوب بروكيل مقطع

1 ثمرة جزر مقطعة
4/1 كوب ماء

8 بيضات
4/1 كوب لبن

2 ملعقة صغرية مسرتدة
1 ملعقة صغرية ملح

8/1 ملعقة صغرية فلفل اسود مطحون
4/3 كوب جبن شيدر مبشور

1 ملعقة كبرية بصل أخرض مقطع
خطوات التحضري:

يف مق�اة عىل نار متوس�طة ضعي ال�ربوكيل و الجزر و املاء مع اإلس�تمرار يف 
التقليب ملدة 10 دقائق ثم صفي املزيج من املاء.

يف بولة كبرية الحجم ضعي البيض و اللبن و املسرتدة و امللح و الفلفل و قلبي 
جيدا.

ضع�ي مزيج الربوكيل و الجبن و البصل األخرض ع�ىل مزيج البيض و اللبن و 
قلبي جيدا ثم ضعيه يف املقاة عىل نار متوسطة.

قلب�ي مزيج البي�ض و اتركيه ملدة من 8-10 دقائق ثم ارفعيها من عىل النار و 
غطيها و اتركيها ملدة 10 دقائق اخرى.

قطعي الفريتاتا و قدميها كوجبة إفطار صحية متكاملة.

فريتاتا الربوكيل بالبيض

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن ذهنك يستطيع أن يشعر 
عندم�ا يحدق أحد ب�ك حتى ولو كنت 

نائم أو غري مفتح العينني.
أن�ه ال يمكن للمخ أن يق�وم بالقراءة 
أثناء الحل�م وذلك ألن الج�زء املرتبط 
بالحل�م يف الدم�اغ منفصل عن الجزء 

املسئول عن القراءة يف الدماغ. 
أن ق�درة العقل تكون أنش�ط يف فرتة 
اللي�ل ع�ن قدرت�ه يف وق�ت م�ا بع�د 

الظهر. 
هل تعلم أن اللون األزرق له القدرة عىل 
تهدئة اإلنس�ان وهو ل�ون يعمل عىل 
تخليص الشعور بالتوتر واإلجهاد ألن 
الجس�م يفرز هرمونات معينة تعمل 

عىل ذلك بعد رؤية هذا اللون. 
أن رؤية األحام بوجه عام تس�اعد يف 
تخطي التجارب املؤملة والس�يئة التي 
مر بها الش�خص ويحاول أن يكبتها 

يف الاشعور. 
أن مع�دل ب�كاء امل�رأة يف�وق معدل 
بكاء الرج�ل بمراحل حيث أنها تبكي 
بمع�دل م�ن 30 إىل 60 مرة يف الس�نة 

بينما الرجل يبكي 6 مرات فقط. 
اآلخري�ن  س�خرية  فه�م  ع�دم  أن 
وتهكمه�م م�ن ش�خص ه�ل مبرش 
لإلصابة باإلضطراب�ات العقلية فيما 

بعد.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2194( الخميس  13  آب  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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درجال يبدي استعداده للتدخل ومعاجلة مصايب 
املواي تاي بفايروس كورونا

             المستقبل العراقي/ متابعة

أجرى وزير الش�باب والرياضة عدنان 
درج�ال، اتصاالً هاتفي�اً برئيس اتحاد 
امل�واي ت�اي مصطف�ى جب�ار عل�ك، 
لالطمئن�ان ع�ى صح�ة الكابتن عالء 
الش�بابي،  منتخبن�ا  م�درب  فاض�ل 
وأيضاً لالستفس�ار عن صح�ة البطل 
االس�يوي مصطف�ى التكريت�ي، اث�ر 
إصابتهم�ا بفاي�روس كورونا.وأعرب 
درج�ال بحس�ب بي�ان التح�اد املواي 
تاي، عن »استعداد وزارته التام لتوفري 

كل الس�بل واإلمكانيات لجمي�ع الرياضيني بغية 
تجاوزه�م ه�ذه األزم�ة التي س�ببها الفايروس 
اللعني«.وأكد درجال عى »وعده الذي اطلقه قبل 
عطل�ة عيد األضح�ى املبارك بزيارة رس�مية ملقر 
اتحاد املواي تاي والوقوف عى أهم املعوقات التي 

تواج�ه األبط�ال وتذليل الصع�اب أمامهم، فضالً 
عن مش�اهدة إنجازاتهم الذهبية وحضور وحدة 
تدريبي�ة ألبطاله«، مش�رياً إىل »انش�غاله مؤخراً 
بس�بب التزامات اليوم العاملي للشباب وستكون 
الزيارة قريباً«.من جانبه، قدم علك »شكره وزير 
الشباب والرياضة الهتمامه الكبري بمتابعة جميع 

االتحادات الرياضية وكذلك األندية وتلبية مطالب 
الرياضي�ني«، مضيف�اً أن�ه »كلما كان املس�ؤول 
قريب�اً م�ن الرياضي�ني بمختلف األلع�اب يكون 

قريب�اً ع�ى قلوبهم ويس�اهم 
مساهمة فعالة يف دعمهم 

وهذا ما ملسناه حقيقة 
يف الوزير حالياً«.ودعا 

إىل  الجمي�ع،  عل�ك 
تكثي��������ف  «
والعمل  الجه�ود 
الفري�ق  ب�روح 
لتجاوز  الواحد 
ه�ذه املرحلة 
لصعب����ة  ا
سببها  التي 
س  و ي�ر فا

كورونا«.

الزوراء يشكل فريقًا نسويًا لكرة القدم
             المستقبل العراقي/ متابعة

ال�زوراء  ن�ادي  إدارة  أعلن�ت 
الريايض، تش�كيل فريق نس�وي 

لكرة القدم.
الناط�ق اإلعالم�ي باس�م  وق�ال 
الن�ادي عب�د الرحم�ن رش�يد، إن 
»ادارة ن�ادي الزوراء، قررت تش�كيل 
فري�ق نس�وي لك�رة الق�دم، حي�ث 
بط�والت  يف  سيش�ارك 
ال�دوري لك�رة الق�دم 
املكشوفة  الساحات 
وكذل�ك يف ال�دوري 
الص�االت للموس�م 

القادم«.
وأضاف »بعد تسلم 
الجدي�د  امللع�ب 
ال�زوراء،  لن�ادي 
هن�اك  س�تكون 
قاعة مغلقة س�عة 
متف�رج،   1000

حيث ستسعى االدارة اضافة االلعاب 
اخرى مثل كرة السلة وكرة اليد وكرة 
الطائرة وحس�ب الظروف«.وتابع أن 

»الفريق النسوي يضم العبات وكادراً 
تدريبي�اً عى مس�توى عال وس�يتم 

إضافة العبات جديدات«.

نريوز: نسعى إلعادة حقوق 
مدربينا والعبينا

يوفنتوس يعلن غياب 
نجمه 3 أشهر

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد عضو الهيئة املؤقتة لن�ادي نفط الجنوب عالء نريوز، 
أن اإلدارة تس�عى لدف�ع مس�تحقات املدرب�ني والالعب�ني 

املنقوصة يف املواسم الثالث األخرية.
وق�ال ن�ريوز يف ترصيحات لكووورة »اإلدارة الس�ابقة لم 
ت�وف بالتزاماتها املالية وس�يكون ضمن ج�دول أعمالنا 
املهمة التدقيق بالحقوق املالية لألجهزة الفنية والرياضيني 

للسنوات الثالث األخرية، من أجل تسديدها ألصحابها«.
وبني أن املواس�م الثالث ش�هدت اس�تقطاعات كبرية من 
نسبة عقود الالعبني واملدربني يف مختلف األلعاب، وواجب 
الهيئة املؤقتة التدقيق يف مس�تحقات املنتس�بني للنادي«، 
منوها بأن االعداد للموس�م املقبل سيتواصل دون انقطاع 

من خالل التعاقدات واستقطاب العبني جدد.
يش�ار إىل أن الهيئ�ة العام�ة لنادي نفط الجنوب س�حبت 
الثقة من اإلدارة الس�ابقة، وش�كلت هيئ�ة مؤقتة إلدارة 

النادي.

بايرن مهدد بغياب نجمه عن موقعة برشلونة

الرشطة جيمع غونزالو وشهد مرة أخرى

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى هانز فلي�ك، مدرب باي�رن ميونخ، 
رضبة جديدة قب�ل مباراة فريقه املرتقبة 
ض�د برش�لونة، الجمع�ة املقب�ل، ضمن 
منافس�ات ال�دور رب�ع النهائ�ي لبطولة 
دوري أبط�ال أوروب�ا. ووفًق�ا لصحيف�ة 
»بيل�د«، ف�إن الظه�ري الكندي ألفونس�و 
ديفي�ز ل�م يس�تطع املش�اركة يف م�ران 
الفريق، إذ اكتف�ى بالجلوس خارج أرض 
أثن�اء  باق�ي زمالئ�ه  امللع�ب، ملش�اهدة 
التدريب�ات. وأفادت الصحيف�ة بأن فليك 
منح ال�دويل الكندي راحة من مران اليوم، 
ملعانات�ه من مش�اكل طفيف�ة يف العضلة 
الضامة. من جانبه، أكد املدرب األملاني أن 

صاحب ال�19 عاًما عانى من بعض اآلالم 
خالل مشاركته يف مران الفريق البافاري، 
أم�س الثالثاء، مما ح�ال دون ظهوره يف 
اليوم التايل. ومع ذل�ك، بدد فليك املخاوف 
ح�ول ق�وة إصاب�ة ديفي�ز، بالتأكيد عى 
أن غياب�ه ع�ن م�ران اليوم ج�اء كإجراء 
اح�رازي، لتف�ادي تفاقمه�ا. وقد تضع 
ه�ذه اإلصابة مدرب باي�رن يف مأزق قبل 
مواجهة البارس�ا، حال ع�دم قدرة ديفيز 
عى املش�اركة يف املب�اراة. ومن املتوقع أن 
يش�ارك الفرن�ي ل�وكاس هريناندي�ز يف 
التش�كيلة األساس�ية ضد البارس�ا، حال 
فشل ديفيز يف اللحاق باملواجهة املرتقبة.

 وتأت�ي هذه اإلصابة يف ظل غياب الظهري 
الفرن�ي بينيام�ني بافارد ع�ن تدريبات 

الفريق مؤخرًا بس�بب إصابته يف الكاحل، 
مم�ا دف�ع فلي�ك لالعتم�اد عى جوش�وا 

كيميت�ش بداًل منه أمام تش�يلي يف ثمن 
النهائي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي الرشطة الريايض، تعاقده مع مدرب اللياقة 
االس�باني غونزال�و رودريغ�ز، لالنضم�ام اىل ال�كادر 

التدريبي لفريق الكرة بالقيثارة الخرضاء.

ون�رش ت الصفحة الرس�مية للن�ادي ص�ورة لوصول 
غونزالو اىل مطار بغداد الدويل وكان يف استقباله رئيس 

نادي الرشطة وهاب الطائي.
ومن املقرر ان يوقع غونزالو عى العقد بش�كل رس�مي 
الي�وم األربعاء واملبارشة بالتدريب�ات بعدما تم االتفاق 

عى جميع بنود العقد.
يذك�ر ان غونزالو ابدى س�عادته يف العمل مع الرشطة 
خاصة وانه س�بق ل�ه وان عمل مع امل�درب عبد الغني 
ش�هد وعدد م�ن العب�ي الفريق م�ع املنتخ�ب األوملبي 

العراقي.

كاسياس: برييز طلب مني العودة.. ورحييل عن الريال صادم
              المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى إيكر كاس�ياس نجم ريال مدريد السابق، رغبته 
يف العم�ل خ�الل الف�رة املقبل�ة داخل أروق�ة النادي 

امللكي.
وقال كاس�ياس، خ�الل ترصيحات نقلته�ا صحيفة 
»ماركا« اإلس�بانية: »لم يتم حسم أي يشء بعد حول 

مستقبيل، لكنني أتمنى أن تكون مرحلتي الجديدة يف 
ريال مدريد«.

وأضاف: »الرحي�ل عن ريال مدريد كان صادًما، لكنه 
منزيل، وانفصلنا كما لو انفصل زوجان، وكانت هناك 
عب�ارات قيلت بش�كل خاطئ وخارج الس�ياق، لكن 

الوقت يمر وكل يشء يهدأ«.
وع�ن عالقته برئيس ري�ال مدري�د فلورنتينو برييز، 

أجاب: »بعد مرور عامني أو ثالثة، كانت عالقتنا أكثر 
هدوًءا، وقال يل يجب أن تكون هنا«.

وتاب�ع: »اآلن يف أغس�طس/ آب س�نتحدث، ألن ريال 
مدري�د هو من�زيل وحيات�ي، ومنذ وقت لي�س ببعيد 
اتصل بي فلورنتينو برييز ليقدم يل عرًضا، واآلن حني 

أعود إىل مدريد سنتحدث«.
وأردف: »قبل ع�ام كنت مع أصدقائي ويف اليوم التايل 

أصب�ت بنوبة قلبية، وتغري كل يشء، ولوال أن الطبيب 
كان رسيًع�ا لكن�ت رحل�ت، ومن�ذ ذل�ك الح�ني تغري 
تفكريي تماما، رضبة كهذه تجعلك تضع قدميك عى 

األرض وتزيل غرائزك برسعة«.
وأت�م: »الرش�ح لرئاس�ة االتح�اد اإلس�باني؟ كنت 
سأفوز، لكن أسباب أخرى كان لها وزن أكرب، وكانت 

معركة غري متكافئة وقررت االنسحاب«.

جريزمان: نمتلك أدوات الفوز بدوري األبطال
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د الفرن�ي أنطوان جريزم�ان مهاجم برش�لونة، 
صعوب�ة مواجهة بايرن ميون�خ الجمعة املقبل، بربع 
نهائ�ي بطولة دوري أبط�ال أوروبا، ُمش�رًيا إىل قدرة 
البلوجرانا عى التتويج باللقب.وقال جريزمان، خالل 
ترصيحاته لقناة ناديه الرسمية: »بايرن؟ نحن نتطلع 
إىل تلك املواجهة حًقا، وعملنا بش�كل جيد من الناحية 
التكتيكي�ة، وس�تكون األمور صعبة، لكنن�ا نملك كل 
يشء للعب�ور إىل نص�ف النهائي«.وأض�اف: »الحرارة 

متعب�ة بعض اليشء، وتراكم املباريات كل 3 أيام يؤثر 
بدنًيا، لكن أغ�رب يشء هو أننا نلعب دون جماهرينا، 
يف ملع�ب فارغ«.وتاب�ع: »لك�ن يمك�ن أن تس�اعدنا 
رس�ائلهم لنا ع�ى ش�بكات التواص�ل االجتماعية يف 
اللحظات الصعب�ة يف املباريات«.وأكد: »اللعب يف دولة 
محاي�دة أقرب إىل بطولة دولية م�ع املنتخب الوطني، 
ويج�ب أن نكون مس�تعدين عى أي حال، وس�تكون 
مباراة جميلة، حتى لو لم يكن هناك جماهري، وعلينا 
أن نب�ذل كل م�ا لدينا لكي نتأه�ل«.وأردف: »الهدف؟ 
حقيبت�ي جاه�زة حت�ى 23 أغس�طس/ آب )موع�د 

نهائي البطولة(، ألننا نس�تهدف 
»م�ن  يشء«.واس�تكمل:  كل 
الجي�د مش�اركة اللحظات مع 
بالعمل  واالس�تمتاع  الزم�الء، 
الفوز«.وأت�م:  لتحقي�ق  مًع�ا 

»يتبق�ى 3 مباري�ات، والطري�ق 
األدوات  لدين�ا  لك�ن  للفوز صع�ب، 

ب�دوري األبط�ال، ويتبق�ى القلي�ل، وأتمنى أن 
نحظ�ى بيوم جيد يوم الجمعة، مع الكثري من 

الجهد والعمل والجودة يمكننا الفوز«.

الكشف عن هوية العب برشلونة 
املصاب بكورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

خ�رًبا  برش�لونة،  جماه�ري  تلق�ت 
أح�د  إصاب�ة  ثب�وت  بع�د  صادًم�ا، 
العبي الفري�ق بفريوس كورونا، قبل 
املواجه�ة املرتقبة ضد بايرن ميونخ، 
ي�وم الجمعة املقب�ل، يف رب�ع نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
ولم يكشف النادي الكتالوني يف بيانه، 
عن هوي�ة الالعب املصاب، إال أنه أكد 
عدم اختالطه بالعب�ي الفريق األول، 

مما أثار حرية الجماهري.
 بدورها، كش�فت صحيف�ة »موندو 
الالع�ب  هوي�ة  ع�ن  ديبورتيف�و« 
املص�اب، إذ أكدت أن�ه الفرني جان 
كل�ري توديب�و، ال�ذي أمىض املوس�م 
امل�ايض معاًرا ضمن صفوف ش�الكه 

األملاني.

كما خرج الالعب الش�اب بنفسه بعد 
ذلك للتأكيد ع�ى إصابته بالفريوس، 
وذلك عرب رس�الة عى حسابه بموقع 

توير.
ول�ن ينض�م توديب�و إىل التدريبات يف 
األيام املقبلة، نظرًا لحتمية عزله داخل 

منزله، لحني تعافيه من الوباء.
الجه�ات  بإب�الغ  برش�لونة  وق�ام 
الرياضية والصحية املختصة بإصابة 
كاف�ة  لتتب�ع  باإلضاف�ة  توديب�و، 
األش�خاص الذي�ن كانوا ع�ى اتصال 
مع توديب�و، أثناء إج�راء االختبارات 

الطبية.
ولم ينضم توديبو إىل تدريبات البارسا، 
الذي لم ينته موسمه حتى اآلن، نظرًا 
الس�تمراره يف دوري األبطال، املقرر 
إسدال س�تارها يف 23 أغسطس/آب 

الجاري.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي يوفنتوس اإليطايل، غياب أحد نجوم الفريق عن 
املباريات بسبب اإلصابة ملدة 3 أشهر.

وقال يوفنتوس يف بيان رسمي »خضع ماتياس دي ليخت، 
الي�وم األربع�اء، لجراحة ناجح�ة يف الكتف، وق�ت التعايف 

املتوقع 3 أشهر«.
وهذا يعن�ي أن دي ليخت، لن يكون قادًرا عى اللعب تحت 
قي�ادة م�درب البيانكونريي الجدي�د، أندري�ا بريلو، حتى 

منتصف شهر نوفمرب/ترشين ثان املقبل.
وكان ماتي�اس دي ليخ�ت، ق�د تعرض إلصاب�ة يف الكتف 
أواخ�ر 2019، لكنه اس�تمر يف خوض املباريات، مع وضع 
رب�اط قوي حت�ى وقت إج�راء الجراحة يف نهاية املوس�م 

الحايل.
يذك�ر أن موس�م يوفنتوس انته�ى، بع�د أن ودع الفريق، 
دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي أمام ليون الفرني.

برشلونة جيري تغيريات يف ملعب كامب نو
              المستقبل العراقي/ متابعة

بدأ نادي برش�لونة أعمال تجديد العش�ب 
الهجني مللع�ب كامب نو للموس�م املقبل، 
عى أمل أن يكون جاهزا مع انطالق الليجا 

يف سبتمرب/ أيلول.
وجاء قرار تغيري العش�ب نتيج�ة متابعة 
تحليلية لبيانات مختلفة عن حالته تش�ري 

إىل رضورة تجديده.
وس�يتم يف البداية إزال�ة الطبقة الخرضاء 

الج�ذور  طبق�ة  إزال�ة  ث�م  الس�طحية، 
واأللي�اف، وفصله�ا ع�ن امل�واد العضوية 

والرمل.
وبمج�رد تهيئ�ة األرضي�ة، س�يتم فرش 

امللعب بالعشب الجديد وتحديد مستواه.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ديمبيل يعود إىل قطر جمددًا
            المستقبل العراقي/ متابعة

نيمار: مباراة أتاالنتا األخرية يف حياتي
وج�ه نيمار جوني�ور، نجم باريس س�ان جريمان، 
رس�الة تحفي�ز لزمالئ�ه قب�ل س�اعات قليلة من 
مواجهة أتاالنت�ا، اليوم األربع�اء، يف دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا.
وق�ال نيم�ار يف رس�الة بالفيديو، عرب حس�اب 
ناديه الرسمي عى »توير«: »أعترب هذه املباراة 

وكأنها األخرية يف حياتي«.

وش�دد الدويل الربازييل: »علينا بذل أقىص ما لدينا، يجب 
أن نتسم بالركيز والوحدة، واالنتباه لكل دقيقة«.

ويتطلع الفري�ق الباريي للتأهل إىل نصف نهائي دوري 
األبطال، ألول مرة يف تاريخه.

وس�يصعد الفائ�ز م�ن مواجهة ب�ي إس ج�ي وأتاالنتا، 
ملالق�اة الفائ�ز م�ن مب�اراة أتلتيك�و مدري�د اإلس�باني 

واليبزيج األملاني.
يذكر أن نيمار سبق له التتويج بلقب دوري األبطال، عام 
2015 بقميص برشلونة، قبل أن ينتقل إىل سان جريمان 

يف صيف 2017، بعقد يمتد حتى 2022.
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س�وف نخرس وما رسقوا منا وما سوف يرسقوا وما راح 
من شباب وتضحيات وما س������وف يروح ومفقودين 
وما سوف يفقد ومخطوفن وما سوف يخطف ومقتولن 
وما س�وف يقت�ل تتكاث�ر لدين�ا فطاح�ل التح�����ليل 
ومفال�ت الدهر وعباقرة آخر صيحة يف االس�تنت�����اج 
والتنب�ؤ  املس�ت�����قبيل  واالس�تنباط  الس�ي�����ايس 
الفلكي.. ومن يخربك بأرسار ال يعلمها إال الله وهو فقط 
ال غره وخالي�ا ال يدرك����ها إال فاعلها وه����و فقط 

ال غره. 
وه�و من هو؟ لقد كان�ت هناك قبيلة م�ن الهنود الحمر 
يقدس�ون زعيمه�م اىل ح�د التأليه ويصدق�ون كل يقول 
ويتنب�أ فذهب�وا الي�ه كم�ا يفعل�ون يف مطلع كل ش�تاء 
وسألوه هل سيكون الش�تاء القادم بارداً أم معتدالً لكي 
يتهيؤوا له. لكي يثبت الزعيم لهم رصانة توقعاته وقدرته 
عىل التحليل والتخمن والتنجيم واالس�تنباط رغم جهله 
بتوقع�ات الطقس واملناخ وبع�د ان صمت قليال وأغمض 

عينيه اجاب بحذر.. 
نعم س�يكون ب�اردا فبدأوا بجمع الحط�ب للتدفئة. ذهب 
الهن�ود الحم�ر ليق�������يم�وا حمل�ة الوط�ن الكربى 
لجم�ع الحطب فلما رآهم الزعيم بهذا الحال وللتيقن من 
صحة توقعاته اتصل بمس�ؤول هيئ�ة األرص��������اد 
الجوية وس�أله هل سيكون الش�تاء القادم باردا؟ أجابه 
مس�ؤول الهيئة بنعم س�يكون باردا ج�داً.. جمع الزعيم 
رجال عش�رته من جديد وقال لهم: الشتاء سيكون أكثر 
م�ن بارد اجمعوا كل ما تصل إليه أيديكم من الحطب كي 

تتدفؤوا. 
بعد فرتة أراد الزعي�م االطمئنان والتأكد من أن التوقعات 
ل�م تتغر وان الش�تاء س�يكون ب�اردا فعال ع�اد واتصل 
بمس�ؤول األرصاد الجوي�ة ليطرح عليه نفس الس�ؤال؛ 
فأجابه املسؤول: نعم سيكون مرعباً يف برودته وستكون 
برودة لم تعرف البالد مثيالً لها يف تاريخها فس�أله الزعيم 
متعجب�اً وكي�ف تعرف ذل�ك؟ أجابه املس�ؤول ألن الهنود 
الحمر يجمعون الحطب بجنون منذ أكثر من شهر... تبن 
فيما تبن انه ال الزعيم زعيم وال األرصاد إرصاد وسيبقى 

الهنود الحمر يجمعون الحطب حتى إشعار آخر..

تأليه الحاكم مرض، او خلل يف املركب الحضاري للمجتمع، 
ظه�ر ربم�ا الول م�رة يف وادي الرافدي�ن بع�د ان انتقل�ت 
الجماع�ة البرشية آنذاك من حالة الس�لطة االجتماعية اىل 
الس�لطة السياس�ية، و »هبوط امللوكية من الس�ماء« كما 
تق�ول قائمة امللوك الس�ومرية، ثم ظه�رت يف مرص عىل يد 
الفراعن�ة، كما ادعى بعض اباط�رة الرومان االلوهية. ويف 
عرصنا الراهن برزت هذه الظاهرة عىل يد هتلر، وهي االن 
موجودة يف اش�د حاالته�ا يف كوريا الش�مالية، حيث رأيُت 
الناس يركعون لتمثال مؤس�س الدولة كيم ايل سونغ، جد 

رئيسها الحايل. 
ويف الع�راق الحديث ظهر تأليه الحاكم بابش�ع صوره مع 
صدام حس�ن الذي عّمده حزبه العلماني »قائد الرضورة« 
ث�م حاك�ت جوق�ة االعالمين املحيط�ن به قص�ة »عبادة 
الش�خصية« الت�ي ص�ارت الدين الرس�مي االع�ىل للدولة 

البعثية البدوية- الريفية املتخلفة.
وقد عارصت عملية تأليه صدام خطوة خطوة منذ ظهوره 
االول يف ص�ورة منش�ورة واقف�ا خلف احمد حس�ن البكر 

ضمن فريق حمايته وهو يلقي كلمته.
وقام الفريق االعالمي املحيط بصدام بتصنيع هذه العملية 
م�ن خ�الل العدي�د م�ن االدوات والفعالي�ات والرمزي�ات 
االعالمي�ة مث�ل التغطي�ة التفصيلي�ة اليومية لنش�اطاته 
الش�عبية  للمواق�ع  االس�تعراضية  وزيارات�ه  وتحركات�ه 
والتجمعات املحلية والص�ور الهوليودية، والظهور املكثف 
يف التلفزي�ون. ون�رش صوره بش�كل يوم�ي يف الصفحات 
االوىل للجرائ�د العراقية انذاك، وراف�ق ذلك منحه اعىل رتبة 
يف الجيش العراقي، وه�ي رتبة املهيب الركن، وهو الذي لم 
يرتِد بدلة العس�كرية يوم�ا واحدا فكان اول ضابط دمج يف 

الجيش العراقي ليحمل لقب القائد العام للقوات املسلحة!
يطلق القران اس�م »الظاهرة الفرعونية« نسبة اىل فرعون، 

وهو اللقب الذي يطلقه القران عىل حكام مرص القديمة.
تتميز ظاهرة تاليه الحاك�م، او الفرعونية بعدة خصائص 
منها: الس�لطة املطلقة التي يملكها الحاكم، وهي س�لطة 
فردي�ة ال تن�ازع وال تناق�ش. والحاكم االل�ه معصوم عن 
الخطأ يف قرارات�ه واحكامه، وال يمكن تخطأته او نقده او 

رده. 
ويق�وم هذا الحاك�م بتمزي�ق املجتمع اىل فئ�ات وطبقات 
واقسام ليسهل عليه حكمه، وفرض رؤيته االحادية عليه، 
ويرافق ذلك تسطيح وعي وثقافة املجتمع. وكل هذه امور 

ذكرها القران بوضوح مطلق يمكن ملن يحب مراجعتها.
وتتفاع�ل عدة ظروف وعوامل فردية وجماعية، سياس�ية 
واجتماعي�ة وعس�كرية وغره�ا يف صناع�ة الحاكم االله. 
ومن هذه العوامل املرض النفيس الذي يعاني منه الحاكم، 
وامتالك�ه لس�لطة كبرة ب�ن يديه، ون�زوع ذات�ي للتعايل 
والعظمة. وهن�اك العامل االجتماعي ال�ذي يتمثل باصابة 
املجتمع بمرض »العبودية الطوعية« الذي شخصه الفرنيس 

إتيان دو ال بوييس عام 1576.
تع�د ظاه�رة تالي�ه الحاك�م احد مظاه�ر الخل�ل الحاد يف 
املرك�ب الحض�اري للمجتم�ع. ويتج�ىل الخل�ل يف عالق�ة 
الحاكم-االل�ه باملحكوم�ن الذين س�وف تص�ادر حريتهم 
وحقهم بتقري�ر املصر، ويتحولون اىل عبي�د للحاكم الذي 
يضع موتهم وحياتهم تحت اش�ارة يده. كما يتجىل الخلل 
يف عالق�ة الحاكم- االل�ه بالدولة حيث تصب�ح الدولة ملكا 
ش�خصيا للحاكم، فيكون املطار باسمه، والشارع باسمه، 
واملستش�فى باس�مه، والتاريخ باس�مه )قادس�ية صدام، 
ومط�ار ص�دام، ومدينة ص�دام مثاال(، وال يبق�ى للقانون 
واملؤسس�ات قيمة. اس�وق كل هذا الكالم لوقوع الش�ك يف 
نف�يس، وارجو ان اكون عىل خطأ، بوج�ود عملية مصغرة 
لتأليه حاكم وبناء عبادة شخصية عىل قدر حجم صاحبها، 
لكن يمكن ان تتطور اىل حالة مشابهة لحالة صدام، اعالميا 
ع�ىل االق�ل، ولكن بعد ف�وات االوان. ربم�ا كان الناس غر 
منتبهن لذلك، فهذا جرس انذار. ويمكن ان يكون الشخص 
املعن�ي غر ملتفت له�ذا، فهذا تنبيه ل�ه. وربما اكون عىل 

خطأ، وهذا ما سوف اشكر الله عليه الحقا!

أزال موقع »فيس�بوك« نحو 7 مالين منشور الحتوائه عىل معلومات 
مغلوطة عن فروس كورونا املستجد وباتت املنشورات املزيفة تروج 

إلجراءات وقائية وعالجية غر حقيقية.
كما سيلجأ فيسبوك لخرباء خارجين للتأكد من املقاييس املستخدمة 

يف التقارير عىل نحو مستقل، وذلك بدًءا من عام 2021.
وتعتمد رشكة فيس�بوك ع�ىل تقنية األتمتة ملراجع�ة املحتوى والذي 
زاد خالل أش�هر نيس�ان/ أبري���ل وأيار/ مايو وحزي�ران/ يونيو، 
وانخف�ض ع�دد مراجعي�ه الذي يح�رضون إىل املكاتب بس�بب أزمة 

فروس كورونا ».
وم�ن جان�ب آخر حذف�ت رشكة فيس�بوك نحو 8.7 مالين منش�ور 
مرتبط بمنظمات متطرفة مقارنة ب� 6.3 مالين يف الفرتة الس�ابقة، 
أبدت الرشكة إجراءات أقل بش�أن املحت�وى املتعلق باالنتحار، وإيذاء 

النفس، وتعري األطفال، واالستغالل الجنيس عىل منصاتها.

فيسبوك حتذف 7 ماليني منشور 
مظلل عن كورونا

عالمات عىل جلدك تكشف إصابتك بأمراض خطرية
لون الجلد وشكله يمكن أن يكون مؤرشا عىل 
وج�ود خلل يف أعضاء الجس�م وأمراض ربما 

يكون بعضها بالفعل خطر.
عرض ينس ِتس�مان من جمعية أطباء الجلد 
األملان “BVDD” أهم األمراض الداخلية التي 
تظه�ر عوارضه�ا عىل الجلد، بحس�ب موقع 

“دويتشه فيله” األملاني.
إذا وج�دت بقع حمراء مؤملة أس�فل الس�اق 
والُحماَم�ى الَعِقَدُة )الته�اب الخاليا الدهنية 
تحت الجلد( فهذا يشر إىل التهابات يف األمعاء 

كالتهاب القولون التقرحي وداء كرون.
أما إذا أصبت بالرقان )تصبغ الجلد وبياض 
الع�ن بالل�ون األصفر(، فهذا يعن�ي أن لديك 
اضطرابات يف الكبد أو التهاب الكبد الوبائي أو 

تليف الكبد أو احتقان القنوات الصفراوية.

وكذل�ك تؤدي االضطرابات يف عمل األوعية إىل 
ظهور بقع حمراء عىل راحة اليد واإلبهام.

ويف حالة اإلص������ابة باضطرابات التمثيل 
الغذائ�ي للده�ون )ارتفاع نس�بة الدهون يف 
الدم( تظهر عىل ش�كل نت�وءات صغرة عىل 

الجف�ون وأحياناً عىل ش�كل هاالت س�وداء 
ح�ول الع�ن. أم�ا اإلصاب�ة بالكب�د الدهني 
والته�اب الكب�د وتليف�ه ت�ؤدي إىل العناكب 
الوعائي�ة )الوحم�ة الوعائية(: ت����وس�ع 
لألوعية الدموية عىل ش�كل ش�بكة عنكبوت 
تحت سطح الجلد يف القسم األعىل من الجسم 

ويف البطن.
ويش�ر وجود نقاط دموية صغرة يف أسفل 

الساق لوجود التهاب وعائي.
ويف حال ظهر “الش�واك األس�ود” وهي بقع 
بني�ة ع�ىل الرقب�ة والحل�ق فه�ذا دلي�ل عىل 

مشكلة يف مستوى السكر يف الدم.
أم�ا تل�ون الخدين واألن�ف بالل�ون األحمر-
األرجوان�ي فهذا مؤرش ع�ىل اإلصابة بمرض 

املناعة الذاتية املعروف بالذئبة الحمامية.  

أتاح�ت رشكة »تويرت« الي�وم، خاصية جديدة 
تسمح للمس�تخدمن بتحديد عدد األشخاص 
الذين يمكنه�م الرد عىل تغريداتهم، مما يمنح 
أصح�اب الحس�ابات املزي�د م�ن التحك�م يف 
املحادثات ع�ىل صفحاتهم. وأعلن�ت »تويرت« 
أن�ه أصبح اآلن بوس�ع جميع الحس�ابات بما 
فيها حس�ابات املس�ؤولن املنتخب�ن اختيار 

األش�خاص الذي�ن سيس�مح له�م بال�رد عند 
إط�الق تغريدة جديدة، بحس�ب ما ذكر موقع 
»irishtimes«. وس�يختار املس�تخدمون ب�ن 
ث�الث مجموعات من األش�خاص، الجميع، أو 
األش�خاص الذي�ن يتابعونهم، أو األش�خاص 
الذي�ن ذكروه�م يف التغري�دة فق�ط. وأضاف 
موق�ع التدوي�ن املصغ�ر ال�ذي ب�دأ يف اختبار 

الخاصية يف مايو/ أيار أنه سيظل بوسع جميع 
املستخدمن إبداء إعجابهم بالتغريدة أو إعادة 
نرشها عرب حسابهم، لكنهم لن يستطيعوا الرد 
عليها إذا لم يسمح لهم صاحب التغريدة بذلك.  
وس�تتيح هذه الخاصية ملس�تخدمي »تويرت« 
إج�راء محادث�ات أفضل والحد م�ن تعرضهم 

للمتطفلن واملتحرشن عىل اإلنرتنت.

ميزة جديدة من تويرت للتحكم بالتعليقات

كش�فت تقارير صحفية أن رشكة رائدة تستعد ألن تطلق أول هاتف 
ذكي يف العالم مزود بكامرا »رسية« مخفية تحت الشاشة اللمسية.

وأوض�ح التقري�ر املنش�ور عرب موق�ع »أندروي�د هيدالين�ز« التقني 
املتخص�ص أن هذا الهاتف س�يأتي من رشكة »زد ت�ي إي« الصينية 

الرائدة.
وكانت رشكتي »شاومي« و«أوبو« قد عرضتا نماذج أولية من تقنية 
الكامرا الجديدة تحت الش�افة، لكن »زد تي إي« ستكون أول رشكة 

يف العالم تزود هواتفها الذكية.
من املتوقع أن يكون اس�م الهاتف هو »آكسون 20« للجيل الخامس، 

حسبما أكد رئيس األجهزة املحمولة يف الرشكة، ني يف.
وت�م تطوير تقنية الكامرا الرسية الجديدة من نوعها من قبل رشكة 

»فيجن أو إكس«.
ول�م تق�دم »زد تي إي« تفاصي�ل إضافية عن الهات�ف أو الكامرا أو 

توقيت عرض الهاتف للجمهور أو السعر املتوقع طرحه به.

بغداد / املستقبل العراقي
أعلن�ت مديرية رشطة نجدة بغداد، أمس األربعاء، إلقاء القبض عىل أكثر 
من 200 ش�خص بينهم مطلوبون وفق املادة الرابعة من قانون مكافحة 

اإلرهاب يف مناطق متفرقة من العاصمة.
وقال�ت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه »خالل 
ال�24 س�اعة املاضية وضمن مناطق متفرقة م�ن العاصمة بغداد )تم( 
ضبط 12 سيارة مطلوبة عليها إشارات حجز، و42 دراجة نارية مخالفة 
للتعليمات القانونية«، الفتة إىل إلقاء »القبض عىل ش�خص يحمل سالح 
غر مرخص نوع مسدس ضمن منطقة الكفاح من خالل إجراء ممارسة 

أمنية«.
وأضافت أنه تم »القبض عىل 29 مخموراً يعرتضون س�بيل املارة، و183 
متسوالً«، مشرة إىل أنه تم »القبض عىل أشخاص مطلوبن وفق املادتن 

)4 إرهاب - 459( ضمن مناطق ساحة الخالني وساحة النسور«.

أول هاتف ذكي يف العالـم مزود
 بكامريا »رسية«

نجدة بغداد: القبض عىل أكثر من 200 شخص 
بينهم »إرهابيون« 

تعرف عىل أعراض فقر الدم وطرق الوقاية منها
فق�ر ال�دم )األنيميا( ه�و حالة 
طبي�ة تتميز بعدم وج�ود كمية 
كافي�ة م�ن خاليا ال�دم الحمراء 
يف الجس�م املس�ؤولة ع�ن نق�ل 
االكس�جن و توزيع�ه ع�ىل كل 

خاليا الجسم.
قد يكون فقر ال�دم حالة مؤقتة 
أو حال�ة طبي�ة مس�تمرة، وق�د 

يرتاوح بن املعتدل والحاد.
من االع�راض التي قد تظهر عىل 

مريض فقر الدم:
التعب، ش�حوب البرشة، خفقان 
قلب رسيع وغ�ر منتظم، ضيق 
الص�در،  يف  اوج�اع  التنف�س، 

الدوخ�ة، الن�وام، تغرات يف الحال�ة االدراكية، 
برود اليدين والقدمن، الصداع، احتشاء عضلة 
القلب )يف الحاالت النادرة والقاسية للمرض(.

وغ�ر  ج�دا  معتدل�ة  بداياته�ا  يف  االنيمي�ا 
محسوسة، لكن االعراض قد تزداد سوءا كلما 

تفاقم املرض.
ومن أسباب فقر الدم:

نقص كميات الحديد يف الجسم
فق�دان كميات كبرة م�ن الدم خ�الل الدورة 

الشهرية
نقص فيتامن ب12 يف الجسم
إزالة جزء من املعدة أو األمعاء

إصابة الجس�م بالعديد من األمراض املختلفة 
مث�ل الرسط�ان، واإلي�دز، والفش�ل الكل�وي، 
مث�ل  املفصلي�ة  االلتهاب�ات  إىل  باإلضاف�ة 

الروماتيزم
نقص املناعة يف الجسم

رسطان يف الدم
العوامل الوراثية، ويعود السبب إىل إنتاج خاليا 

حمراء غر طبيعية وتسمى باسم 
فقر الدم املنجيل

التدخن
ومن طرق الوقاية من فقر الدم:

معظم حاالت فق�ر الدم غر قابلة 
االخ�رى  الح�االت  لك�ن  للمن�ع، 
الناجمة عن انخفاض مس�تويات 
الفيتامينات و املع�ادن الرضورية 
للجس�م يمكن تعويضها من خالل 
تحس�ن نم�ط التغذي�ة باالضافة 
اىل أقراص املكم�الت الغذائية منها 
)الحديد، حمض الفوليك، فيتامن 

B 12، فيتامن C، الكالسيوم(.
م�ن األغذي�ة الت�ي تس�اعد ع�ىل 

تخفيف نسب حصول فقر الدم:
البي�ض،  الدج�اج،  فخ�ذ  الحم�راء،  اللح�وم 
املأك�والت البحري�ة، زب�دة الفول الس�وداني، 
الفاصولي�اء، الحمضيات والبن�دورة، األوراق 

الخرضاء )السبانخ وامللوخية(.
باإلضافة إىل أنه عىل الجميع اجراء فحوصات 
دم عامة مرة خالل الس�نة و بحسب توصيات 
ولتجن�ب  لالط�����مئن�ان  العائل�ة  طبي�ب 

حصول فقر الدم.


