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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انهى مجلس النواب، أمس الثالثاء، قراءة قانونني 
فيم�ا وج�ه س�ؤالني ش�فهيني لوزي�ري املالية 
والتخطيط، خالل جلس�ته، قبل ان يتم رفعها اىل 
يوم الخمي�س املقبل.  وذك�رت الدائرة االعالمية 
للمجلس يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »املجل�س أنه�ى يف جلس�ته الثالثة من 
الدورة النيابية الرابعة للس�نة الترشيعية الثالثة 
 من  الفصل  الترشيعي االول التي عقدت  برئاس�ة 
   الحلب�ويس،    القراءة االوىل لقانون�ني، واطلع عىل 
رأي وزيري املالية والتخطيط بعد توجيه س�ؤال 
ش�فاهي لهما بش�أن ورقة االصالح االقتصادي 
املتضمنة بقانون االق�راض املحيل والخارجي«.  
واضاف البيان انه »ويف مس�تهل الجلس�ة، أرجا 
املجل�س التصويت ع�ىل مقرح قان�ون التعديل 
االول لقانون الهيأة العراقية لالعتماد )78( لسنة 
2017 واملق�دم من لجنتي االقتصاد واالس�تثمار 
واملالي�ة لح�ني اخ�ذ رأي الحكومة فيم�ا يتعلق 
بالجانب املايل لتعديل القانون«.  من جهته، وجه 
رئيس املجلس بحس�ب البي�ان »كل من اللجنتني 
املعنيتني بمفاتح�ة مجلس ال�وزراء لبيان رأيها 
بش�أن تعدي�ل قانون الهي�أة العراقي�ة لالعتماد 
واالجاب�ة بمدة ال تتجاوز االس�بوع وبخالف ذلك 
يميض مجلس النواب يف ترشيع القانون«.  وأنهى 
املجلس الق�راءة االوىل مل�رشوع قان�ون التعديل 
االول لقان�ون التعداد العام للس�كان واملس�اكن 
لج�ان  م�ن  واملق�دم   2008 لس�نة   )40( رق�م 
مراقب�ة تنفيذ الربنام�ج الحكوم�ي والتخطيط 

االسراتيجي والقانونية .
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       بغداد / المستقبل العراقي

حّذر األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييش، الثالثاء، 
م�ن أن الق�وى العاملي�ة يج�ب أن تتكات�ف وتعي�د تجهيز 
اقتصاداتها من أجل مستقبل أخرض وإال ستواجه اإلنسانية 
»الهالك«. وحّض غوترييش دول العالم عىل استخدام األزمة 
كنقطة انطالق إلطالق »سياس�ات تحويلي�ة« يف قطاعات 
الطاق�ة والنق�ل والصناع�ة وفيم�ا يتعلق بأس�لوب حياة 
الن�اس، وذلك يف مقابالت مع وكال�ة فرانس برس وأعضاء 
آخرين يف تحال�ف »تغطية املناخ اآلن«، وه�و تعاون عاملي 
ملناف�ذ إخبارية ملتزمة بزيادة التغطي�ة املناخية. ويف وقت 

س�ابق، حذرت دراس�ة من أن�ه يف غض�ون 50 عاما فقط، 
سيعيش ما بني 2 مليار و3.5 مليار شخص، معظمهم من 
الفقراء الذين ال يس�تطيعون تحمل تكلفة مكيفات الهواء، 
يف من�اخ ح�ار عىل نحو غري مس�بوق يف التاري�خ لدرجة ال 
يمكن مواجهتها، بحس�ب دراس�ة حديثة. وم�ع كل زيادة 
بمق�دار 1.8 درج�ة يف متوس�ط درج�ة الحرارة الس�نوية 
العاملي�ة من تغري املناخ من صنع اإلنس�ان، س�ينتهي األمر 
بحوايل مليار ش�خص أو نحو ذلك إىل أن يعيش�وا يف مناطق 
دافئة عىل نحو متقطع لدرجة تجعها غري صالحة للس�كن 
بدون تقنية التربيد، وفقا إىل عالم البيئة مارتني ش�يفر من 

جامعة واغنينغني يف هولندا، املؤلف املشارك للدراسة.

      بغداد / المستقبل العراقي

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، أم�س الثالث�اء، الجلس�ة 
االعتيادي�ة ملجل�س ال�وزراء. ووّج�ه 
الكاظم�ي بعق�د جلس�ة اس�تثنائية 
ملجل�س ال�وزراء يف مطل�ع األس�بوع 
املقب�ل، تخص�ص ملناقش�ة موازن�ة 
2020. كم�ا وّج�ه الجه�ات املختصة 
بتعجي�ل العمل يف م�رشوع الحكومة 
االلكرونية، ومعالجة اإلشكاالت التي 
تواجهه�ا بأرسع وقت ممكن، وإعداد 
تقري�ر متكامل عن اإلجراءات املتخذة 

يق�دم يف األس�بوع املقب�ل، ومراح�ل 
العمل وتش�خيص ال�وزارات املتلكئة 
بهذا الش�أن، وأس�باب التلك�ؤ. وقّدم 
وزي�ر الصحة والبيئ�ة تقريرا مفصال 
عن آخر مس�تجدات جائح�ة كورونا 
يف الع�راق، وجه�ود ال�وزارة يف تقديم 
الخدم�ات الطبية للم�رىض املصابني، 
زي�ادة  أي  احت�واء  يف  واس�تعداداتها 
محتمل�ة، وأيضا إجراءاته�ا يف توفري 
املستلزمات العالجية ويف مجال برامج 
التوعي�ة الوقائي�ة. فيم�ا اس�تعرض 
يف  وزارت�ه  جه�ود  الكهرب�اء  وزي�ر 
توفري الطاق�ة الكهربائية للمواطنني، 

وتحسني مس�توى إنتاجها، ومعالجة 
خط�وط  تع�رض  الت�ي  املش�اكل 
اإلنت�اج، وأيض�ا إجراءاته�ا يف أعمال 
الصيان�ة واإلنت�اج للمرحل�ة املقبلة. 
وبع�د مناقش�ة املوضوع�ات املدرجة 
ضمن جدول األعم�ال، أصدر املجلس 

القرارات اآلتية:
أوال/ املواف����ق�ة ع�ىل قي�ام وزارة 
االجتماعي�ة،  والش�ؤون  العم�ل 
بالتنس�يق مع وزارة ال������ش�باب 
والرياض�ة بتنفي�ذ امل�رشوع الوطني 
لتش�غيل الشباب من خالل االستفادة 
من الدليل االسرش�ادي ال�ذي أعدته 

وزارة التخطيط.
ثاني�ا/ املوافق�ة عىل ال�رشوط املالية 
بش�أن ق�ريض الصن�دوق الس�عودي 
وزارة  كت�اب  يف  تفاصيلهم�ا  املثب�ت 
يف  امل�ؤرخ   4430 الع�دد:  ذي  املالي�ة 
2020/8/11، وتخوي�ل ممث�ل ع�ن 
وزارة املالي�ة صالحي�ة التوقي�ع م�ع 
الجه�ات ذات العالق�ة بش�أن ق�رض 
مرشوع إنشاء صومعة عالل معدنية 
لخ�زن القمح يف محافظ�ة الديوانية، 
وقرض م�رشوع إنش�اء مستش�فى 

الصقالوية يف محاظة األنبار.
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الرشيد خيفض سعر فائدة سلف املوظفني ومنحهم فرتة إمهال ٣ أشهر
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرش�يد، الثالثاء، تخفيض سعر فائدة السلف 
املمنوح�ة ملوظفي دوائ�ر الدولة ومنحهم ف�رة امهال )٣( 

اشهر.
وذك�ر بي�ان للم�رصف، أن »مرصف الرش�يد ق�رر خفض 
س�عر الفائدة لتصل اىل )5%( بدال من )٨%( وتس�دد السلفة 

باقساط شهرية«.
وأضاف البي�ان، أن »التعليمات منحت املقرض فرة امهال 
)٣( اش�هر ويب�دأ اس�تقطاع القس�ط والفائ�دة مجتمعة، 
اعتبارا من الش�هر الرابع من مدة الس�لفة علما ان املرصف 
اعلن يف وقت س�ابق عن من�ح موظفي دوائر الدولة املوطنة 

رواتبهم لدى املرصف مبلغ )١٠،٨،5( مليون دينار«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انه�ى مجلس النواب، أمس الثالثاء، قراءة قانونني فيما 
وجه س�ؤالني شفهيني لوزيري املالية والتخطيط، خالل 

جلسته، قبل ان يتم رفعها اىل يوم الخميس املقبل.  
وذكرت الدائرة االعالمية للمجلس يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »املجلس أنهى يف جلسته الثالثة 
من الدورة النيابية الرابعة للس�نة الترشيعية الثالثة  من 
 الفصل  الترشيعي االول التي عقدت  برئاس�ة    الحلبويس، 
   الق�راءة االوىل لقانونني، واطلع ع�ى رأي وزيري املالية 
والتخطيط بعد توجيه س�ؤال شفاهي لهما بشأن ورقة 
االصالح االقتصادي املتضمن�ة بقانون االقراض املحيل 

والخارجي«.  
واضاف البيان انه »ويف مس�تهل الجلس�ة، أرجا املجلس 
التصويت عى مقرح قانون التعديل االول لقانون الهيأة 
العراقية لالعتماد )7٨( لس�نة 2٠١7 واملقدم من لجنتي 
االقتصاد واالس�تثمار واملالية لحني اخ�ذ رأي الحكومة 

فيما يتعلق بالجانب املايل لتعديل القانون«.  
م�ن جهته، وجه رئيس املجلس بحس�ب البيان »كل من 
اللجنتني املعنيت�ني بمفاتحة مجلس الوزراء لبيان رأيها 
بش�أن تعديل قانون الهيأة العراقي�ة لالعتماد واالجابة 
بم�دة ال تتجاوز االس�بوع وبخالف ذل�ك يميض مجلس 

النواب يف ترشيع القانون«.  
وأنه�ى املجل�س الق�راءة االوىل ملرشوع قان�ون التعديل 
االول لقانون التعداد العام للس�كان واملساكن رقم )4٠( 
لس�نة 2٠٠٨ واملقدم من لجان مراقب�ة تنفيذ الربنامج 
الحكوم�ي والتخطي�ط االس�راتيجي والقانوني�ة ألجل 
إع�ادة تش�كيل الهي�أة العامة للتع�داد العام للس�كان 
واملس�اكن يف ضوء التغيريات الحاصلة يف الهيكل االداري 
للدولة ومن�ح رئيس الهيئة الصالحي�ات الالزمة ألجراء 

التعداد العام للسكان واملساكن.  
وأت�م املجلس الق�راءة االوىل ملق�رح قانون الغ�اء قرار 
مجلس قي�ادة الث�ورة )املنحل( رقم 2١٨ لس�نة 2٠٠2 
واملق�دم م�ن اللجن�ة القانوني�ة بغي�ة رف�ع الغبن عن 
املوظف الذي قىض س�نني من عمره يف الخدمة االلزامية 
والحركات املقضاة عى وفق قوانني الخدمة العس�كرية 
واعتبار تل�ك الخدمة ألغراض العالوة والرفيع والتقاعد 
والغ�اء لقرار مجلس قيادة الثورة املنحل الذي اعترب تلك 

الخدمة ألغراض التقاعد حرصا.  
وطالب الحلبويس، بحس�ب البيان ب�� »تعاون اللجنتني 
املالي�ة والقانوني�ة للتداول بش�أن مقرح قان�ون الغاء 
قرار مجل�س قيادة الث�ورة املنحل قبل امل�يض بالقراءة 

الثانية ملعرفة االلتزامات املالية املتعلقة به«.  
ويف شأن آخر، رحب رئيس املجلس بحضور »عيل عالوي 
وزي�ر املالي�ة وخالد بت�ال وزير التخطي�ط لإلجابة عى 
سؤال شفهي موجه لهما من قبل النائب محمد صاحب 
الدراج�ي عض�و اللجن�ة املالي�ة، وفقا للنظ�ام الداخيل 

ملجلس النواب بممارسة دوره الرقابي«.  
البي�ان،  الدراج�ي، بحس�ب  النائ�ب محم�د  وتس�اءل 
»ع�ن عدم الت�زام الحكوم�ة بتقديم ورق�ة االصالحات 

االقتصادي�ة خالل مدة 6٠ يوم�ا التي نص عليها قانون 
االقراض املحيل والخارجي لعام 2٠2٠ يف املادة السابعة 
منه علما أن مجلس الن�واب صوت عى القانون بتاريخ 

  .»2٠2٠/6/24
واش�ار البي�ان اىل ان وزي�ر املالي�ة اوض�ح أن »برنامج 
االصالح االقتصادي بحاجة لوقت طويل لتقديمه بسبب 
ان الوضع االقتصادي يف الع�راق يمر بوضع حرج جراء 
تداعيات لسياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت عى 
الدول�ة العراقية منذ عقد الخمس�ينات يف القرن املايض 
ولح�د االن وخاص�ة ترشي�ع قان�ون االص�الح الزراعي 
وق�رارات الحزمة االش�راكية اضافة اىل فق�دان الرؤية 
االقتصادي�ة التي اضعف�ت القطاع الخ�اص واصبحت 
جمي�ع املوارد بيد الحكوم�ات«، الفت�اً اىل أن »الحكومة 
الحالي�ة تعان�ي م�ن ش�حة يف االم�وال اضطرته�ا اىل 
االقراض الداخ�يل والخارجي وال يمكنه�ا تنفيذ تقديم 
الورقة ضمن املدة التي حددها القانون املصوت عليه«.  
ونوه وزير املالية اىل »تشكيل فريق مختص بكادر مكون 
من 4٠ موظفا يعملون بشكل متواصل للعمل عى اعداد 
وتقديم الورق�ة املطلوبة بالرغم م�ن الظروف الصحية 
الحالي�ة«، مبينا ان »اس�باب تأخري تقديمه�ا هي فنية 
وتاريخية، محددا سقف تقديم الحكومة لورقة االصالح 
االوىل القابلة للتداول بنهاية الش�هر الح�ايل، فيما تقدم 
ورق�ة االصالحات بش�كلها النهائي يف منتصف الش�هر 
املقبل«.  بدوره، أش�ار وزير التخطيط اىل »وجود 625٠ 

مرشوعا قيد االنشاء بحاجة اىل توفري ١26 ترليون دينار 
إلكماله�ا وهذا العدد الكبري من املش�اريع تس�بب عدم 
ادراج اي م�رشوع جدي�د يف قان�ون املوازن�ة الجديدة«، 
موضح�ا ان تل�كأ اتم�ام املش�اريع ادى اىل ع�دم تقديم 
الخدمات للمواطنني منها وجود 42 مجمع س�كني غري 
منج�ز يحتاج اىل اعادة احصائها بش�كل دقيق للرشوع 
بإنجازه�ا، فض�ال ع�ن رضورة وضع خط�ة اصالحية 

حقيقية ملعالجة التلكؤ بتنفيذ املشاريع«.  
وتعقيبا عى اجابة الوزيرين، شدد النائب محمد الدراجي 
عى »رضورة تطبيق القانون املرشع بش�كل تام وليس 
جزئيا«، متسائال عن قيمة االقراض الداخيل والخارجي 
وحج�م م�ا خص�ص من�ه لس�د الروات�ب او يف قط�اع 
االس�تثمار، فضال عن معرفة قيمة سعر الرصف املحدد 
يف املوازنة املقبل�ة«.   ولفت وزير املالية اىل »وجود ثالثة 
ان�واع من القروض، منه�ا التجارية الت�ي ابتعدت عنها 
الحكوم�ة العراقية، واالقراض م�ن الحكومات والثالث 
ع�ن طريق االقراض من املؤسس�ات التنموي�ة الدولية 
مث�ل البنك ال�دويل والصندوق العربي لغرض االس�تثمار 
خاص�ة املتعلقة بمتطلبات تحس�ني قطاع الكهرباء من 
خ�الل تفعي�ل اتفاق�ات اقتصادية س�ابقة مع رشكتي 
س�يمينز وجنرال الكري�ك«، مؤكدا ع�ى »اهمية اعادة 
النظر يف س�عر الرصف ليدخل االقتص�اد العراقي ضمن 
دائ�رة التنافس مع اهتمام صندق النقد الدويل بمس�الة 
س�عر الرصف«، منوه�ا اىل »اس�تالم ال�وزارة مبلغ ١5 

ترليون دينار بشكل كامل لسد احتياجات الرواتب«.  
م�ن جانبه، ذكر وزي�ر التخطي�ط أن »ال�وزارة اوعزت 
بإيقاف االلتزام�ات الدولية ألجل ضغط وحدات االنفاق 
م�ا ادى اىل حرم�ان بع�ض املحافظات م�ن الخدمات«، 
مش�ريا اىل »استثناء بعض املش�اريع يف املحافظات التي 
لديها ام�وال لتنفيذ مش�اريعها ودون مطالبتها بأموال 

اضافية لحني توفر السيولة«.  
واك�د وزي�ر التخطي�ط عى »اهمي�ة التوج�ه للبدائل يف 
تخصي�ص االم�وال للمش�اريع الحيوي�ة الس�تكمالها 
خاص�ة املؤسس�ات الصحي�ة واملجمع�ات الس�كنية يف 
املحافظ�ات«، الفت�ا ان »ادراج اي مرشوع جديد يتطلب 
ادراج�ه ضمن قانون املوازنة العام�ة االتحادية أو يلبي 

اي فجوة تنموية«.  
وعقب النائب محمد الدراجي باستفساره عن »الجدوى 
من اقراض مبل�غ 5 مليار دوالر خارجي رغما من عدم 
االس�تفادة من القروض الس�ابقة يف تلبية االحتياجات، 
ومعرف�ة م�دى االس�تمرار بالق�رض م�ن االحتياط�ي 

املركزي«.  
ويف مع�رض رده، أش�ار وزي�ر املالي�ة اىل ان »الحاج�ة 
لالق�راض كان لدع�م املوازنة العامة وس�د العجز املايل 
دون ايالء الدعم للمش�اريع االس�تثمارية«، موضحا ان 
»التوج�ه اىل االق�راض من صن�دوق النقد ال�دويل يأتي 
المتالك�ه برام�ج معينة داعم�ة للدول الت�ي تعاني من 
ازمات مالية مثل العراق بواقع قروض ملدة ثالثة سنوات 

برشط ان ترتبط بإصالحات ادارية ومالية«.  
 ولف�ت وزي�ر املالية اىل »فتح الحكوم�ة قنوات االتصال 
م�ع صندوق النق�د الدويل لكون الع�راق ال يملك مصدرا 
لالقراض الداخيل سوى البنك املركزي العراقي والنعدام 
وج�ود اس�واق مالي�ة معتم�دة يف الع�راق، اضاف�ة اىل 
أن املؤسس�ات املرصفي�ة الحكومي�ة متخم�ة بالديون 
للحكوم�ة لتموي�ل العجز امل�ايل يف املوازن�ات واملصارف 

االهلية ليس لها تمويل مايل كبري«.  
واضاف الوزير أن »اجراء اصالحات اقتصادية ملموسة 
يحتاج اىل 5 س�نوات عرب ايجاد بدائل جديدة لإليرادات«، 
مشريا اىل أن حجم الدين الكيل يشكل ٨٠ اىل 9٠ باملئة من 
النات�ج الوطني للعراقي والبالغة م�ن الديون الخارجية 
١6٠ تريل�ون دينار بضمنها ديون الكويت والس�عودية 
البالغة 4٠ مليار دوالر«، ذاكرا »عدم وجود امكانية لدى 

وزارة املالية بإحصاء الكتلة النقدية يف العراق«.  
م�ن جهت�ه، أكد رئي�س مجل�س النواب ع�ى »رضورة 
عرض اي تحرك حكوم�ي للتفاوض ألي قرض خارجي 
عى اللج�ان النيابية املعنية قبل التف�اوض مع الجهات 
الخارجي�ة«، الفت�ا اىل »معالج�ة رف�ع القيد امل�ايل التي 
اتخذته الحكومة الس�ابقة عى التعاقدات يف املحافظات 
التي ش�هدت تظاهرات والس�ماح بوحدات االنفاق املايل 
للميض لها، معربا عن شكره لوزيري املالية والتخطيط 
للحض�ور اىل املجل�س واالجاب�ة ع�ى الس�ؤال النياب�ي 

املتعلقة بتنفيذ الدور الرقابي«.  
ولفتت الدائرة االعالمية ملجلس النواب اىل انه بعدها تقرر 

رفع الجلسة اىل يوم الخميس املقبل ١٠/9/2٠2٠«.  

عالوي: الدين الكلي يشكل حوالي )90( باملئة من الناتج الوطين.. وبتال: هناك )6( آالف مشروع قيد االنشاء حباجة اىل )126( ترليون دينار

وزيرا املالية والتخطيط يقدمان »صورة قامتة« عن حالة االقتصاد

العدد )2212(   9     أيلول    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

        بغداد / المستقبل العراقي

عثم�ان  الداخلي�ة  وزي�ر  وج�ه 
الغانم�ي، أمس الثالثاء، بتش�كيل 
لجن�ة خاص�ة ملقابل�ة املواطن�ني 
واملنتس�بني واإلس�تماع إليهم لحل 

مشاكلهم.
تلق�ت  بي�ان  يف  الغانم�ي  وق�ال   
املس�تقبل العراقي نسخة منه، إننا 
»نتاب�ع باهتمام كب�ري احتياجات 
وطلبات املواطنني واملنتسبني وهو 

رشف لن�ا وواج�ب علين�ا، وعلي�ه 
وجهن�ا ب�أن تك�ون هن�اك لجن�ة 
خاصة برئاس�ة مدير مكتب وزير 
واالس�تماع  ملقابلته�م  الداخلي�ة 
إليهم صباح يوم كل ثالثاء يف قسم 

شكاوى املواطنني. 
اللجنة بصالحيات  وأضاف »خولنا 
تمكنها من حل املشاكل ومخاطبة 
وفق�اً  العالق�ة  ذات  الجه�ات 
للقانون، ولن نبخل يف التواصل مع 

الجميع«.

وزير الداخلية يوجه بمقابلة املواطنني 
واملنتسبني اسبوعيًا حلل مشاكلهم

الربملان ينهي القراءة األوىل لقانون احتساب مدة اخلدمة اإللزامية ألغراض العالوة والرتفيع والتقاعد

      بغداد / المستقبل العراقي

ترأس رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى 
الجلس�ة  الثالث�اء،  أم�س  الكاظم�ي، 

االعتيادية ملجلس الوزراء.
ووّجه الكاظمي بعقد جلسة استثنائية 
ملجلس الوزراء يف مطلع األسبوع املقبل، 

تخصص ملناقشة موازنة 2٠2٠.
كم�ا وّج�ه الجه�ات املختص�ة بتعجيل 
العمل يف مرشوع الحكومة االلكرونية، 
الت�ي تواجهه�ا  ومعالج�ة اإلش�كاالت 
ب�أرسع وق�ت ممك�ن، وإع�داد تقري�ر 
متكام�ل عن اإلج�راءات املتخ�ذة يقدم 
العم�ل  ومراح�ل  املقب�ل،  األس�بوع  يف 
به�ذا  املتلكئ�ة  ال�وزارات  وتش�خيص 
الش�أن، وأس�باب التلك�ؤ. وق�ّدم وزير 
الصحة والبيئ�ة تقريرا مفصال عن آخر 
مس�تجدات جائح�ة كورون�ا يف العراق، 
الخدم�ات  تقدي�م  يف  ال�وزارة  وجه�ود 
الطبية للمرىض املصابني، واستعداداتها 

يف احت�واء أي زي�ادة محتمل�ة، وأيض�ا 
إجراءاتها يف توفري املستلزمات العالجية 

ويف مجال برامج التوعية الوقائية.
فيم�ا اس�تعرض وزير الكهرب�اء جهود 
وزارت�ه يف توف�ري الطاق�ة الكهربائي�ة 
للمواطنني، وتحس�ني مستوى إنتاجها، 
ومعالجة املشاكل التي تعرض خطوط 
أعم�ال  يف  إجراءاته�ا  وأيض�ا  اإلنت�اج، 

الصيانة واإلنتاج للمرحلة املقبلة.
وبعد مناقشة املوضوعات املدرجة ضمن 
جدول األعم�ال، أصدر املجلس القرارات 

اآلتية:
أوال/ املوافق�ة ع�ى قي�ام وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة، بالتنس�يق مع 
وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ املرشوع 
الوطن�ي لتش�غيل الش�باب م�ن خالل 
االس�تفادة من الدليل االسرشادي الذي 

أعدته وزارة التخطيط.
ثاني�ا/ املوافق�ة ع�ى ال�رشوط املالية 
بشأن قريض الصندوق السعودي املثبت 

تفاصيلهم�ا يف كت�اب وزارة املالي�ة ذي 
الع�دد: 44٣٠ امل�ؤرخ يف 2٠2٠/٨/١١، 
املالي�ة  وزارة  ع�ن  ممث�ل  وتخوي�ل 
ذات  الجه�ات  التوقي�ع م�ع  صالحي�ة 
العالق�ة بش�أن ق�رض مرشوع إنش�اء 
صومع�ة عالل معدنية لخ�زن القمح يف 
محافظ�ة الديواني�ة، وق�رض مرشوع 
إنشاء مستشفى الصقالوية يف محاظة 

األنبار.
ثالث�ا/ املوافق�ة ع�ى رشوط الق�رض 
الوطني�ة  الكهرب�اء  برشك�ة  املتعل�ق 
لالس�ترياد والتصدي�ر املثبت�ة يف كت�اب 
وزارة املالي�ة ذي الع�دد: 4٣٠6، املؤرخ 
يف 2٠2٠/7/27، وتخوي�ل وزي�ر املالية 
الس�يد )عيل حي�در عبد االم�ري عالوي( 
صالحية التوقيع عى اتفاقية قرض بني 
هيئة الحشد الش�عبي ورشكة الكهرباء 
الوطني�ة الصينية لالس�ترياد والتصدير 
بمبلغ إجم�ايل مق�داره )7٨5٣9٠٠٠( 
دوالر، فق�ط ثماني�ة وس�بعون مليونا 

وخمسمائة وتسعة وثالثون الف دوالر، 
بضمان�ة مؤسس�ة ضمان الص�ادرات 
الدولية، لغرض تجهي�ز الهيئة املذكورة 
آنف�ا بآليات مختلفة األن�واع واألحجام، 
اس�تنادا اىل أحكام امل�ادة )2/ثانيا( من 
والخارج�ي  املح�يل  االق�راض  قان�ون 

لتمويل العجز املايل )5 لسنة 2٠2٠(.
رابعا/ املوافقة عى ما يأتي:

١- تخوي�ل مدي�ر عام س�لطة الطريان 
املدني وكالة صالحية التفاوض والتوقيع 
عى مرشوع اتفاقي�ة النقل الجوي بني 
حكوم�ة جمهوري�ة الع�راق وحكوم�ة 
مملك�ة البحري�ن بصيغت�ه املعّدلة من 
مجلس الدولة، اس�تنادا اىل أحكام املادة 

)٨٠/ البند سادسا( من الدستور.
2- قي�ام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة 
التخويل الالزمة باسم جمهورية العراق 
للسيد مدير عام س�لطة الطريان املدني 
وكالًة وفقا للسياقات املعتمدة، ورفعها 
اىل األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء من 

أج�ل اس�تحصال توقي�ع الس�يد رئيس 
مجلس الوزراء.

خامسا/ 
/6( امل�ادة  تعدي�ل  ع�ى  املوافق�ة   -١

ثاني�ا/ب( م�ن تعليمات تس�هيل تنفيذ 
قانون تش�غيل حملة الش�هادات العليا 
رقم )٣( لس�نة 2٠١9، وبحس�ب اآلتي 
: )تدقي�ق املالك ومح�ارض التعيينات يف 
الجامع�ات والكليات واملعاه�د األهلية، 
التدريس�يني  نس�بة  مراع�اة  وم�دى 
العاملي�ة  النس�ب  لتحقي�ق  الطلب�ة  اىل 
للتدريس�يني مقابل الطلبة للتخصصات 
الطبي�ة بنس�بة )١2-١( وللتخصصات 
الهندس�ية والعلمي�ة بنس�بة )2٠-١(، 
بنس�بة  اإلنس�انية  وللتخصص�ات 

.)٣٠-١(
2- إل�زام الجامعات والكلي�ات واملعاهد 
األهلي�ة بعدم زي�ادة نس�بة املتقاعدين 
واالستفادة من املالك الكيل للتدريسيني 

عى املالك.

جملس الوزراء يتخذ قرارًا لتشغيل محلة الشهادات العليا ويوافق عىل قرض سعودي

        البصرة / محمد الجابري

أعلن�ت قي�ادة عملي�ات البرصة، أم�س الثالث�اء، نجاح 
العمليات االمنية ملصادرة االس�لحة. وقال قائد عمليات 
الب�رصة اك�رم ص�دام، إن »عملي�ات موفق�ة والنتائج 

إيجابية حيث تم القاء القبض عى 52 مطلوباً وفق مواد 
جنائية مختلفة«.

وبني ان »العمليات توقفت واستمرارها يعتمد عى تقدير 
املوقف العام«. واش�ار اىل ان »من واجب القوات األمنية 
حرص الس�الح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية 

وايجاد البيئة اآلمنة للمواطنيني«، الفتاً اىل ان » املعلومة 
االستخبارية  هي التي أدت اىل نجاح عملية اليوم«. 

واك�د ان »قواتن�ا األمنية كان�ت عى مس�توى جيد من 
املهني�ة يف تأدي�ة واجباته�ا األمنية والتعامل اإلنس�اني 
م�ع املواطني�ني«.  واوض�ح ان » قواتن�ا األمنية تمكنت 

من مصادرة أس�لحة خفيفة وأخرى متوس�طة واعتدة 
مختلفة األنواع خالل لعمليات«. 

وشكر صدام » الدور الكبري لصقور الجو األبطال طريان 
الجي�ش العراقي يف إس�ناد القطع�ات االرضية يف واجب 

اليوم«. 

عمليات البرصة: الصولة االمنية تكللت بالنجاح وصادرنا أسحلة خمتلفة 

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة الدفاع، أمس الثالثاء، املفصولني السياس�يني الذين لم 
يكملوا معامالتهم للمراجعة.

وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنها 
تدعو »كاف�ة املفصولني السياس�يني الذين قدم�وا معامالت فصل 
س�يايس خالل مدة اقصاها )6٠( يوماً بناًء عى التعليمات الصادرة 
من االمانة العامة ملجلس الوزراء والتي وافقت عى اعطاء مهلة اىل 
اللج�ان املركزية اعتباراً من ١ ايل�ول 2٠2٠ ولغاية ١ ترشين الثاني 
2٠2٠ إلكمال كافة االضابري«.  واضافت »نرجو من املدعني بالفصل 
السيايس إكمال النواقص التي طلبت منهم من قبل اللجنة املركزية 
إلع�ادة املفصول�ني السياس�يني يف وزارة الدفاع وخ�الل فرة )٣٠( 
يوم�اً وخالف ذلك يعترب غري مش�مول بإحكام قانون )24( لس�نة 
2٠٠5 علماً ان املراجعة تكون يف املديرية العامة لش�ؤون املحاربني 

ليومي االربعاء والخميس من كل أسبوع«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

رص�دت هيئ�ة النزاه�ة مبال�غ تص�ل اىل 5٠ ملي�ار دوالر هربه�ا اىل خارج 
الع�راق قبل الع�ام 2٠٠٣ أزالم النظ�ام املباد، أو هي موج�ودة أصال يف عدد 
م�ن ال�دول.  وقال مدير دائرة االس�رداد يف هيئة النزاه�ة محمد عيل مفتن 
�دة التي تعمل عليها  ة واملُعقَّ يف ترصي�ح صحف�ي، إن »من بني امللفات املُهمَّ
الدائرة بعد العام 2٠٠٣، ملفي اسرداد املدانني وأموال العراق املُهرَّبة، سواء 
م�ا ُه�رَِّب أثناء حقبة النظام املباد، أو التي هرَِّب�ت بعد احداث العام املذكور 
جراء عمليَّات الفس�اد اإلداري واملايل«. واضاف ان »األموال العامة املوجودة 
خ�ارج العراق قبل 2٠٠٣ التي رصدتها الدائرة تراوح بني )4٠ - 5٠( مليار 
لٍة  دوالر، وهناك محاوالت إلعادتها الس�يما بعد إنش�اء قاعدة بياناٍت مفصَّ
ع�ن األم�وال العراقيَّة املُودع�ة يف الخارج قب�ل عام 2٠٠٣ ، يف س�ابقٍة هي 
ُر املعلومات كافة عن تلك األموال«.  األوىل بالع�راق لتنظيم قاعدة كه�ذه ُتوفِّ
ويف مع�رض اإلجابة عن طبيعة إجراءات الدائرة الس�رداد املدانني واألصول 
املُهرَّبة، أوضح مفتن أن »دائرة االس�رداد س�عت من�ذ مبارشتها عملها يف 
العام 2٠١4 لبناء عالقاٍت دوليٍة وإعداد قواعد بياناٍت لألموال املُهرَّبة والدول 
التي يحتمل وجودها فيها وُتَعدُّ مالذاٍت آمنة ملُتحّصالت الفساد، ُمبّيناً أنه تمَّ 
تفعيل عمليات التحرّي عن األموال املُهرَّبة من داخل العراق وأماكن إيداعها 
يف الدول التي ُهرَِّبت إليها وكيفيَّة تهريبها، فضالً عن تقديم طلبات مساعدٍة 
قانونيٍَّة باالس�تناد إىل اتفاقي�ة األمم املُتَّحدة ملكافحة الفس�اد واالتفاقيات 

اإلقليميَّة والثنائيَّة بغية الحجز عى تلك األموال تمهيداً السردادها«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس 
الثالثاء، عن تس�جيل 4٨94 إصابة 
جدي�دة بفريوس كورون�ا يف البالد، 
فيم�ا أك�دت تماث�ل ٣465 حال�ة 

للشفاء.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، انه 

»ت�م تس�جيل 4٨94 إصابة جديدة 
بف�ريوس كورونا يف الب�الد، فضالً 
عن ٣465 حالة ش�فاء، و6٨ حالة 

وفاة«.
وأضاف�ت أن »مجم�وع اإلصابات 
وح�االت   ،26957٨ بل�غ  ال�كيل 
الش�فاء ال�كيل 2٠6٣24 حالة، أما 
مجم�وع الوفي�ات ال�كيل فقد بلغ 

7657 حالة«.

الدفاع تدعو املفصولني السياسيني الذين 
لـم يكملوا معامالهتم إىل مراجعتها

النزاهة تالحق )50( مليار دوالر هرهبا 
»أزالم البعث« إىل اخلارج

عداد »كورونا«: جتدد ارتفاع اإلصابات
 وانخفاض أعداد الوفيات

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس الفريق عماد محمد محمود 
وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون الرشط�ة 
العلي�ا  االمني�ة  اللجن�ة  ورئي�س 
مق�ر  يف  اجتماع�ا  لالنتخاب�ات 
مفوضي�ة االنتخاب�ات وذل�ك م�ن 
اجل اكمال االستعدادت واالجراءات 
للعرس االنتخابي القادم واس�تمع 
محمود لرشح موجز من قبل القادة 
االمنني ضمن قواطع مس�ؤوليتهم 
وعن اخر االس�تعدادات والرتيبات 
املتخ�ذة من قبله�م لتامني العملية 
االنتخابية وحماي�ة مراكز االقراع 
وتوف�ري بيئة امن�ة لس�ري العملية 

باتخ�اذ  وج�ه  حي�ث  االنتخابي�ة 
كافة التدابري االمنية واللوجس�تية 
والتعاون مع القطعات فيما بينها. 
وبني الفريق عم�اد محمد محمود 
ان جميع مفاص�ل وزارة الداخلية 
عام�ة ووكال�ة ش�ؤون الرشط�ة 
االس�تعداد  اهب�ة  ع�ى  خاص�ة 
انج�اح  اج�ل  م�ن  والجاهزي�ة 
االنتخاب�ات وهي عى قدر عايل من 
املس�ؤولية تجاه حماية مواطنينا 
الديموقراط�ي  حقه�م  ليمارس�وا 
بكل سهولة وشفافية وان ابناءهم 
يف وزارة الداخلي�ة س�وف يكونون 
الدرع الحصني يف حمايتهم وحماية 
البلد من اي عارض ال سامح الله. 

وكيل الوزارة لشؤون الرشطة يرتأس اجتامعًا 
دوريًا للجنة االمنية العليا لالنتخابات 
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    المستقبل العراقي /توفيق علي لفتة 

ش�هدت ناحية الش�هيد عز الدين س�ليم ش�مال البرصة 
اكتم�ال مل�روع البنى التحتي�ة الذي بدء العم�ل به منذ 
عامني والتأخري كان بس�بب التوقف الذي واجه املروع 
لعدة مرات منها بسبب االزمة املالية والحرب عىل داعش 
والس�بب اآلخر هو بس�بب االزم�ة املالية منذ قبل س�تة 

اشهر. 
أم�ا يف الوق�ت الحارض فهناك اس�تمرارية بغي�ة اكتمال 
امل�روع بأتم وجه والذي تنفذه رشك�ة همدان والجهة 
املس�تفيدة وزارة البلدي�ات واالس�كان واالعم�ار بلديات 
الب�رصة؛ وعن�د جولتن�ا امليداني�ة الحظن�ا انه ت�م حدل 
وتبليط بعض الش�وارع الفرعية الداخلة ضمن املروع 
وضمن ح�دود الناحية، فض�ا عن اعم�ال املجاري ومد 
االنابي�ب الفرعي�ة اىل االحياء الس�كنية كاف�ة وما تبقى 
من املروع وهو األهم كنيس�ته فق�رات التندر الهنديس 
الذي ت�م اعداده والخاص باملروع وهو انش�اء محطة 

املعالجة والرصف الصحي الخاصة باملجاري والتأخري يف 
املصادق�ة عىل موقع املحطة الجديد كان س�بب يف تأخري 

انجاز املروع بالكامل.

وقال مدير املروع املهندس أحمد كاظم ان هناك اقرتاح 
موق�ع قب�ل اإلحالة للمروع يف منطقة ام الش�ويج من 
داخ�ل الهوي�ر ولكن اعرتض�ت عليه منظمة اليونس�كو 
ووزارة امل�وارد املائي�ة لك�ون املوقع عبارة ع�ن محمية 
تابع�ة لاهوار وال يجوز انش�اء او مد ش�بكة مجاري يف 
االنه�ر او االهوار... وبعدها ت�م تحديد موقع آخر ملحطة 
الرصف الصحي ورفضت املوقع وزارة النفط وآخر ش�ئ 
اآلن وافق�ت وزارة النفط عىل املوقع الجديد والتأخري هو 
بس�بب ان االرض املح�ددة للمحطة قس�م منها مس�جل 

حكومياً، والجزء اآلخر غري مسجل.
وأض�اف أن ن الرك�ة املنف�ذة مرتبطة بوقت وكش�ف 
هن�ديس مح�دد فيتطلب مصادق�ة املحافظ ع�ىل موقع 
املحطة الجديد بنس�بة ألن انشاء ونصب محطة املعالجة 
للمجاري تشكل 50%من نس�بة املروع... وكذلك هناك 
م�روع الجزء الثاني مس�تقباً لتطوي�ر ناحية الهوير 
ومن بينها توسعة الش�وارع وتعريضها وانارتها وانشاء 
مواق�ع اس�رتاحة وج�زرات وس�طية واعم�ال ارصف�ة 

وبإنتظار املصادقة عليه.
وتاب�ع  مدير املروع يف الركة املنف�ذة انه عند اكتمال 
اعم�ال مد االنبوب الناقل الكب�ري ومحطة املجاري بعدها 
س�تبارش الركة بأعمال الجزء الثاني من تطوير ناحية 
الشهيد عز الدين سليم شمال البرصة وبكشف هنديس تم 
اعداده ووفق التصاميم املعمارية الرصينة وفقط يتطلب 
االج�راءات االدارية واملوافقات من بعض الجهات لغرض 
اكتم�ال بقي�ة اعمال امل�روع ومن بينها اعم�ال الجزء 
الثاني وهناك تنس�يق مش�رتك مابني الدوائ�ر الحكومية 
الخدمية منه�ا البلديات واملج�اري والتخطيط العمراني 
من اج�ل تجنب العراقيل واألخط�اء وهناك تعاون مابني 
الرك�ة املنفذة وتلك الدوائر وجدي�ر بالذكر  أن املروع 
م�ر الفحص الهن�ديس لكافة مراحله م�ن فحص للرتبة 
وامل�واد االنش�ائية الداخل�ة يف امل�روع وظهرت نس�بة 
النج�اح لكاف�ة الفحوصات املختربية له�ذا املروع  من 
قب�ل الجهات الرس�مية ومختربات رصين�ة ووفق احدث 

وارسع التقنيات بالفحص الهنديس.

بعد توقف لعامني.. تقدم واضح بمرشوع البنى التحتية يف ناحية الشهيد عز الدين سليم شامل البرصة
حمطة اجملاري الكبرية وموقع الصرف الصحي تعطال نتيجة لعدم املوافقة على املواقع وتأخري املصادقات

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية / منفذ ميناء أم 
قرص الشمايل يف محافظة البرصة عن  ضبط 
3 حاوي�ات، حج�م 20 قدماً محمل�ة بمادة 
)حليب س�ائل( بحمول�ة إجمالية )13933( 
كارتون�اً آس�يوي املنش�أ مخالف�ة ل�روط 
الصحة والخزن واملنجزة معاملتها الكمركية 

من قبل مركز كمرك املنفذ الحدودي.
 واضاف�ت يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه إن »ش�عبة البح�ث والتح�ري 
هيأتن�ا وخارج الح�رم الكمركي تمكنت من 
ضبط الحاويات وتدقي�ق املعاملة الكمركية 

للبضاع�ة تب�ني وج�ود مخالف�ة واضحة يف 
عملية خزن البضاع�ة ومخالفتها للضوابط 
الصحي�ة والت�ي من املف�رتض خ�زن املادة 
املس�توردة بدرجة حرارة ال تزيد عن )%25( 

وليس يف حاويات حديدية«. 
ويف السياق ذاته تمكن »منفذ ميناء أم قرص 
االوس�ط من ضب�ط حاوية حج�م 40 قدماً 
محمل�ة بم�ادة )م�اء راديرت( ب�وزن إجمايل 
)15طن�اً( حس�ب مات�م ذك�ره يف املعامل�ة 
الكمركي�ة والتي تم الكش�ف عليها من قبل 
لجن�ة الكش�ف الكمرك�ي يف منف�ذ أم قرص 

الشمايل« 
وبين�ت انه »بعد تدقي�ق معاملتها الكمركية 

من قبل ش�عبة البح�ث والتحري والكش�ف 
)مي�اه  بداخله�ا  أن  تب�ني  الحاوي�ة  ع�ىل 
معدني�ة فوارة( وبحمول�ة )40 باليتاً( وهي 
م�ادة ممنوعة من االس�ترياد وفق الضوابط 
والتعليم�ات النافذة وكذلك يعد تاعبا وتغريا 
يف وص�ف البضاع�ة مما س�بب ه�درٱ باملال 

العام«. 
واش�ارت اىل انه »تم إحالة املخالفتني واملواد 
املضبوط�ة وف�ق مح�ر أص�ويل إىل قايض 
تحقي�ق محكمة أم قرص التخ�اذ اإلجراءات 
القانوني�ة الازمة بحقه�ا وبحق املقرصين 
خ�ارج  الكمركي�ة  للمعام�ات  املنجزي�ن 

الضوابط والتعليمات النافذة«.

املنافذ:ضبط حاويات حمملة بمواد خمالفة لرشوط 
الصحة واخلزن يف أم قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير الرتبية، ع�ي حميد الدليمي، 
أمس الثاثاء، أن ال�وزارة وضعت خارطة 
طري�ق متقدمة ملكافح�ة األمية الهجائية 
مؤكًدا عىل امل�ي يف نر ثقافة العلم بني 
اوس�اط املجتمع. وأك�د الدليم�ي يف بيان 
ل�وزارة الرتبية تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان »اليوم العاملي ملحو األمية 
ُيمثل محطًة مهمة تزيدنا عزماً عىل املي 
يف طري�ق تخليص العراق م�ن آفة الجهل 
ونر ثقاف�ة العلم واملعرفة بني أوس�اط 
املجتمع، وتوس�يع أفق الق�راءة والكتابة 

خاصًة بني الكبار«. 
وقال إن »محو األمية هو الس�بيل إىل بناء 
مس�تقبٍل أكثر اس�تدامة للجميع، أذ ُيمثل 
ه�ذا العام تحدي�اً أكرب يف ظ�ل تفيش هذا 
الوباء ، وان الي�وم الدويل ملحو األمية الذي 
أطلقته منظمة اليونيس�كو يف 8 أيلول هو 
م�ن أجل حش�د املجتمع ال�دويل عىل نحو 
فّعال لتعزيز مح�و األمية ولتمكني الناس 

رجاالً ونساًء لتحقيق تطلعاتهم يف ميادين 
الحي�اة« ، مبيناً ان الع�راق من الدول التي 
لديه�ا تج�ارب ناجحة يف مج�ال محاربة 
األمي�ة والنه�وض باملجتمع من�ذ انطاق 
حملة محو األمية يف عام 2012 ولحد اآلن 
ليتم تخ�رج 8 دفعات . وأضاف البيان، ان 
ال�وزارة ب�دأت يف تنفي�ذ الحمل�ة الوطنية 
الك�ربى للقضاء عىل األمية، وقطعت فيها 
اش�واًط مهمة ومتميزة، موضح�اً أنه تم 
افتتاح )855( مركزاً يف عموم املحافظات، 
دارس�اً  أل�ف   )100607( فيه�ا  ويوج�د 
ودارسة، حيث تم تخريج نحو )25,730( 
ألف دارس من مراكز محو االمية موزعني 
بني الصف الخامس والسادس، فضاً عن 
وجود )35( مركزاً للتعليم املجتمعي. ودعا 
الدليم�ي، الحكوم�ة املركزي�ة لتخصيص 
درج�ات وظيفية كافية لتعيني محارضي 
محو االمية واس�تيعاب الك�وادر املتميزة 
الت�ي قدمت خدماتها الجليلة طيلة الفرتة 
املاضية للمس�اهمة يف القض�اء عىل هذه 

الظاهرة التي ُتعيق تقدم الباد.

وزير الرتبية يعلن وضع »خارطة طريق متقدمة« 
ملكافحة »األمية اهلجائية«

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

بعد تسليم حمصويل احلنطة 
والشعري للدولة.. النائب البعيجي 
يطالب بتسليم مستحقات الفالحني

    بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب النائ�ب منص�ور البعيجي، أم�س الثاث�اء، رئيس مجل�س الوزراء 
بالتدخل ش�خصيا وااليعاز اىل الجهات املختصة برصف جميع مس�تحقات 
الفاحيني الذين سلمو محاصيلهم الزراعية من الحنطة والشعري اىل الدولة 

وبارسع وقت ممكن.
 وق�ال البعيج�ي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »املوس�م 
الزراعي قد انتهى والعام الحايل ش�ارف عىل االنتهاء والفاح العراقي يعاني 
عدم اس�تام اس�تحقاقة املايل بعد تس�ويق محصولة الزراع�ي للدولة ولم 

يجني غري املواعيد التي تعطى له من قبل وزارة التجارة«.
وأضاف ان »قطاع الزراعة من اهم القطاعات يف الدولة خصوصا بعد حصول 
االكتفاء الذاتي من الس�لة الغذائية للمواطن وعدم الحاجة اىل االسترياد من 
خ�ارج البلد كما كان يحصل س�ابقا وبعد امتاء مخازن وس�ايلوات وزارة 
التجارة بمحصويل الحنطة والش�عري صار لزاما ع�ىل الجهات املعنية بدفع 

مستحقات الفاح بدون اي تاخري«.
وتابع البعيجي ان »التاخري برصف مس�تحقات الف�اح هو رضب للقطاع 
الزراعي بالبلد واستهداف مبارش للمزارع العراقي اليقافة عن الزراعة وهذا 
االم�ر حذرنا منه كثريا لذلك نامل من الكاظم�ي انصاف الفاحيني ورصف 
مستحقاتهم وهي ليست منة وانما حقهم الطبيعي بعد تسليم محاصيلهم 

الزراعية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم النائب ع�ن تحال�ف عراقيون ع�ي الحميداوي، 
مقرتحاً اىل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بانشاء 
جامعة حكومية يف منطقة املعامل الس�ياحي جنوب 

رشق العاصمة بغداد.
وعدد الحميداوي يف كتابه اىل رئيس الوزراء املردودات 
املس�تقبلية له�ذه الجامعة عىل مناط�ق رشق القناة 
باملنطق�ة  صح�ي{  }طم�ر  يف  موقعه�ا  واملق�رتح 

املذكورة«.
وب�ني الحميداوي، ان »التفكري ال�ذي يحفزنا عىل هذا 
امل�روع كونه س�يؤدي اىل إح�داث تغي�ريات ثقافية 
ممنهج�ة وحدوث تنمية برية يك�ون لها مردودات 
اجتماعي�ة مهم�ة، واملس�اهمة يف تنش�يط القط�اع 
املناط�ق م�ن خ�ال اس�تيعاب  له�ذه  االقتص�ادي 

الخريجني وفتح فرص عمل ألهايل هذه املناطق«.
وأضاف كما ان املروع »يكون بيئة جاذبة لاستثمار 
وج�ذب املس�تثمرين ع�ىل األقل من أصح�اب رؤوس 
االموال العراقيني من مشاريع مجمعات سكنية وبناء 
مراكز تس�وق وأماك�ن ترفيهية فضا ع�ن معالجته 
للوضع الصحي البيئي من خال تحويل موقع الطمر 

اىل جامعة«.

نائب يقرتح إنشاء »جامعة 
حكومية« إلحداث »تغيريات 

مهمة« رشق القناة

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت وزارة النق�ل الركة العامة للنقل ال�ربي، أمس الثاثاء ، 
مع مديرية مرور محافظة البرصة شمول شاحنات فرع البرصة 
بامل�روع الوطني الخاص باس�تبدال س�نويات الش�احنات عن 

طريق مديرية مرور املحافظة. 
وب�ني معاون مدير الركة أحمد ش�نون، أن�ه تنفيذا لتوجيهات 
وزير النقل الكابتن نارص الشبي يف تذليل الصعوبات التي تواجه 
عمل الركة وانسيابية حركة الشاحنات تم اجراء زيارة اىل مقر 
مديرية املرور يف املحافظة لبحث امكانية ش�مول شاحنات فرع 
البرصة  باس�تبدال سنويات الشاحنات يف املحافظة دون الرجوع 

اىل بغداد من اجل اختزال الوقت والجهد املبذول. 
من جانبه أبدى العميد عادل السوداني رغبته بالتعاون مع ادارة 
الركة النجاز هذه املهمة بارسع وقت ، مشيدا بجهود إسطول 
النقل يف الب�رصة ومواقفه االنس�انية بنقل الدواء ومس�تلزمات 
العاج للمصاب�ني بفريوس كورونا لصال�ح دائرة صحة البرصة 

واملحافظات املجاورة.

النقل تبحث أطر التعاون املشرتك 
مع مديرية مرور البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد عن استعداد ماكاتها يف دائرة املشاريع الدخال 
مجرسين عماقني للمشاة الخدمة خال االسبوع املقبل.

 وذكرت االمانة يف بيان تلقت املستقبل العراقي إن ذلك جاء »بعد 
انجاز اعمال الصيانة والتأهيل الجارية عىل الجرسين، حيث يقع 
املج�رس االول ضم�ن طريق الف�رات الرسيع ) رسي�ع الغزالية ( 

ويربط منطقة الغزالية بالعامرية وبالعكس«. 
ام�ا االخ�ر فيق�ع »ضم�ن الطريق الرسي�ع ص�اح الدين ضمن 
منطقة الس�يدية جنوب بغ�داد ، واللذين سيس�اهمان بدورهما 

بسهولة تنقل املواطنني وتقليل الحوادث املرورية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، أمس الثاثاء، شمول دوائر أخرى جديدة 
يف وزارة الداخلية وتشكياتها بالسلف الشخصية.

وق�ال املكتب اإلعامي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، إنه »تم ش�مول تش�كيات وزارة الداخلية بالسلف 
الش�خصية وهي }قيادة رشطة ميس�ان، مديرية م�رور بغداد/ 

الرصافة، قيادة فرقة الرد الرسيع، مديرية شؤون الجوازات{«.
وأش�ار املكتب إىل أنه »بإمكان املنتسبني التقديم عىل السلف من 

.« https://qi.iq/loans خال الرابط اإللكرتوني

جمرسان عمالقان للمشاة يدخالن اخلدمة 
خالل االسبوع املقبل يف بغداد

الرافدين يعلن شمول دوائر جديدة 
يف الداخلية بالسلف الشخصية

    بغداد/ المستقبل العراقي

عقدت وزارة النقل / الركة العامة للنقل الربي، أمس الثاثاء، اجتماعا موس�عا 
يف مقر الركة ضم عدداً من مدراء االقسام ومدراء الفروع ولجنة ممثلية سائقي 

النقل الربي ملناقشة االستعدادات املبكرة لزيارة األربعني. 
واوض�ح مدير عام الركة مرتىض الش�حماني بحس�ب بي�ان وزارة النقل الذي 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن�ه، »تنفيذاً لتوجيهات وزي�ر النقل نارص 
الشبي برورة تهيئة تشكيات الوزارة لزيارة اربعينية االمام الحسني )ع( تمت 
مناقشة خطة تش�غيل متكاملة للمركبات لتقديم خدمة تليق بالزائرين الكرام و 
تجهيز كافة املستلزمات اللوجستية من ادامة الشاحنات وتجهيز زيوت املحركات 
وتجهي�ز االوامر االدارية للمش�اركني م�ن مفارز متابعة وفني�ة ومفارز االركاب 

واالنزال« . 
من جانبهم، أعرب الحضور عن »استعدادهم لبذل كل الجهود واالمكانات املتاحه 
خدمة لزائري ابي عبد الله الحس�ني عليه الس�ام«، »مؤكدين ان الخدمة السنوية 

التي تقدمها الركة هي رشف كبري واحياء لشعرية من شعائر الله املقدسة«. 
وتابعت: »يذكر ان الركة العامة للنقل الربي شاركت 150عجلة يف زيارة العارش 

من محرم الحرام عىل محور االبراهمية ساحة ام الهوى اىل قنطرة السام«.

اجتامع عىل مستوى املدراء يف وزارة النقل لبحث 
استعدادات زيارة أربعينية االمام احلسني »عليه السالم«

أكد أن مشروعي  ميناء الفاو والبرتوكمياويات سيدران أموااًل كبرية حال تنفيذهما

حمافظ البرصة: خطوة رئيس الوزراء بشأن مرشوع ماء البدعة »جبارة وشجاعة«
    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وصف محافظ البرصة اسعد العيداني خطوة 
رئي�س الوزراء بش�أن م�روع م�اء البدعة 
ب�«الجب�ارة والش�جاعة«، فيما اش�ار اىل ان 
بعض املتظاهرين املطالب�ني باقالته يعملون 
الجندات خارجية، مؤك�داً ان البرصة نجحت 
بالتعامل مع ازمة وباء كورونا، وكاش�فاً ان 
اصاب�ات كورونا  الحقيقية يف العراق عرات 

اضعاف الرقم املعلن.  
وق�ال العيدان�ي يف لق�اء متلف�ز ع�ىل القناة 
الرس�مية، م�ع الزمي�ل كري�م حم�ادي ان�ه 
»بعض املتظاهرين يتهمون�ي بالعاقات مع 
ميليشيات مس�لحة، يف حني ان منزيل تعرض 
ل�رب صاروخي واس�تهداف اكثر من مرة، 
فكي�ف يتم التجاوز عىل املن�زل اذا كانت لدي 

عاقات مع جهات مسلحة؟«.  
واضاف العيداني ان »عائلتي تس�كن يف منزيل 
وسط البرصة، خال تعرضه للهجوم، اليصال 
رس�الة اننا ابناء مدينة واح�دة«، الفتاً اىل ان 
»بع�ض املتظاهرين لديهم حقوق وجلس�ت 
معهم واس�تمعت ملطالبهم يف حديث مطول، 
بينم�ا هن�اك متظاه�رون اخ�رون يعمل�ون 
الجندات خارجي�ة يريدون ان يحرق�وا البلد، 

وهذا لن نسمح به، ولن نستمع اليهم«.  
واش�ار العيدان�ي اىل انه »لم يطل�ب احد منه 
مغ�ادرة منص�ب املحاف�ظ مقاب�ل ان ته�دأ 
املحافظ�ة، لك�ن س�ابقاً كان هن�اك ح�راك 

وضغط القالتي مع ع�دد من النواب وال اعلم 
لتوجيهات سياس�ية او ش�خصية، وذكرتها 
س�ابقا م�ن لدي�ه ملف�ات فس�اد حقيقي�ة 

ليقدمها للقضاء«.  
وتاب�ع العيدان�ي ان »املتظاهري�ن يف البرصة 
اصحاب فضل يف استحصال حقوق املحافظة 
يف ع�ام 2018، فلم تعَط البرصة من منافذها 
اال بع�د تظاه�رات 2018«، مبيناً ان »واردات 
املناف�ذ التي اس�تحصلناها منذ عامني عمرنا 

فيها كثرياً من املشاريع الخدمية«.  
وبش�أن ضحايا التظاهرات، ذكر العيداني ان 
»قواتنا االمنية تحملت الكثري من املتظاهرين 
وقواتن�ا االمنية لم تس�تخدم الق�وة«، عازياً 
الش�هداء  ان »بع�ض  اىل  الضحاي�ا  س�قوط 
س�قطوا يف ح�ادث س�يارة ام�ام املحافظ�ة 
واصي�ب الس�ائق وكذل�ك يف ناحي�ة ام قرص 
كانت هن�اك اخطاء بالتعامل مع املتظاهرين 

وسقط عدد منهم«.  
وبني املحافظ أن »التحقيقات مس�تمرة، وال 
نس�تطيع كش�ف كل املعلوم�ات لاعام قبل 
نهاية التحقيق« متوعداً بالقول، »سأكش�ف 
القتل�ة اذا ثب�ت ت�ورط اي جه�ة او احد، وال 
نعل�م بعد ما اذا كانت االغتياالت سياس�ية او 

جنائية«.  
وبش�أن العاقة مع رئيس الجمهورية والذي 
رفض يف وقت سابق، تكليفه بمنصب رئاسة 
ال�وزراء، ق�ال العيدان�ي »ل�م اعات�ب رئيس 
الجمهوري�ة بره�م صال�ح بع�دم تكليف�ي 

لرئاس�ة ال�وزراء، وان�ا متفه�م ارادة الكت�ل 
السياس�ية، ووجهة نظره، وكن�ت معه قبل 

يومني يف حديث ودي ألجل استقرار البلد«.  
وع�ن مل�ف ازم�ة املي�اه يف الب�رصة، اوضح 
العيداني ان »ازمة املياه يف املحافظة س�تحل 
قريب�اً، لكن املش�كلة بش�كل نهائ�ي تحتاج 
وقت�ا«، الفت�اً اىل ان�ه »باألم�س كانت خطوة 
جب�ارة م�ن رئيس ال�وزراء حيث اتخ�ذ قرار 
ش�جاع وعم�ي ومصريي وهو ايص�ال املياه 
من خال قناة البدعة، فهذا املروع مخطط 

له من زمن الستينات او العهد امللكي«.  

وتابع العيداني اىل ان »املروع يجب ان يحول 
لقناة مغلقة، ففي حديث مع الرئيس الرتكي 
رجب طيب اردوغان يف حكومة حيدر العبادي 
قال ان لديكم قنوات مفتوحة ملاذا ال تحولنها 
لقنوات مغلقة، وهناك شواهد يف ليبيا وايران 

حولوا القنوات اىل مغلقة«.  
وبني محافظ البرصة ان »الكاظمي اتخذ قرار 
لتصمي�م هذه القناة والب�دء بها يف  ب2020 
بعد كان املخط�ط ان يكون البدء بها يف العام 
املقبل، لك�ن رئيس الوزراء ش�دد عىل رسعة 
االنج�از خ�ال ه�ذا الع�ام والب�دء باالعمال  

وهذه خطوات عملية وحقيقة«.  
وكشف العيداني عن »محطة يف ابي الخصيب 
س�تعطي ماء حل�و بقدر 72 ال�ف مرت كعب 
حت�ى وان كان�ت ازم�ة، وهي من املش�اريع 
الجديدة«، مشرياً اىل ان »خطتنا ملشاريع املاء 
القادم�ة، تتضمن الق�رض الياباني الذي هو 
مس�ؤولية وزارة البلديات، حي�ث ان القرض 
يغط�ي 35 %  من مياه الب�رصة ونحن نعمل 

بالتوزاي مع الوزارة«.  
العيدان�ي  ق�ال  الس�ككي  بالرب�ط  يتعل�ق 
»شخصيا انا من دعاة ومساندي واعمل بقوة 
م�ن اجل تك�ون الف�او مدينة اله�ا وقع عند 
العال�م، وميناء الفاو االهم واالكرب ملس�تقبل 
الع�راق«، موضح�اً ان »هن�اك مروع�ني يف 
الب�رصة اذا انجزت نضع رواف�د حقيقة لرفد 
موازن�ة البل�د، اوله�ا ميناء الق�او واملروع 
االخر هو مروع البرتوكمياويات »نرباس«، 
حي�ث يوفر املروع 10 االف درجة وظيفية، 

ومروع الفاو يوفر اضعاف هذا العدد«.  
واكد العيدان�ي »نعمل عىل اكمال ميناء الفاو 
الكبري والخطوط الربي�ة فا فائدة من امليناء 
بدون الخط�وط الربية، طريق خاص ورسيع 
وس�كك حديدية، حيث ان اوربا كلها مربوطة 
س�ككياً«، مش�دداً »ل�ن اقب�ل بقت�ل موانئ 
الع�راق، و لح�د االن ال يوج�د ربط س�ككي، 
لك�ن اول نقط�ة مهمة يج�ب ان يركز عليها 
قبل الرفض او القبول هل الربط الس�ككي او 

الربي ذو فائدة للبلد«.  

وتابع »اذا استطعنا ربط 3 او 4 خطوط سكك 
بغ�ض النظر م�ع اي بلد، يجب ان نحس�بها 
جي�داً ونفكر بمصلحة العراق اوال، فاذا كانت 
تنف�ع البل�د ندعمه�ا او ذا م�رة س�نكون 
ضدها، لذل�ك يجب ان ي�درس املروع، لكن 
ظاه�راً االن يبدو راي الش�ارع اذا ربطنا مع 
دول الجوار سيهمل امليناء، ومن حق املواطن 

ان يخاف«.  
وبشأن ملف كورونا يف البرصة، قال العيداني 
»اصب�ح لدين�ا خ�ربة بالتعامل م�ع كورونا 
يف املحافظ�ة«، الفتا ان�ه »اذا اعلن�ت االرقام 
الحقيق�ة إلصاب�ات كورون�ا بالع�راق فأنها 

عرات اضعاف االرقام املعلنة«.  
واض�اف ان »مس�ؤولية وازرة الصحة تعالج 
املرىض ومس�ؤولية املجتمع حماية انفسهم، 
لكن امله�م يف كورونا تقلي�ل االصابات ورفع 
الشفاء، والبرصة سبقت العالم بعاج كورونا 

بواسطة بازما الدم«.  
وق�ال العيدان�ي ان »النتائج تثب�ت اننا ادرنا 
املل�ف كورنا بص�ورة صحيح�ة ولدينا كمية 
اوكس�جني كافية ولم تحدث لدينا ش�حة بل 
س�اعدنا املحافظات االخ�رى«، منوهاً اىل انه 
»تحسب لهيئة الحشد الشعبي جهود نصبت 
مصانع اوكسجني بجهود ذاتية، كما انه كان 
دور كبري يف انشاء مصانع االوكسجني لرجال 
االعمال واملقاولني يف املحافظة ويف مقدمتهم 
رجل االعم�ال الراحل عبدالله عويز الذي تويف 

جراء اصابته بالفريوس«.
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تكاد املفارقة تصبح س�مة العمل الحديث 
األساس�ية، وه�ي صيغ�ة م�ن الخط�اب 
تتضّم�ن رؤي�ة للعال�م خالفي�ة ودرامية 
يف الغال�ب، تعن�ي ق�ول امل�رء نقي�ض ما 
يعني�ه، أو أن تق�ول ش�يًئا وتقصد غريه. 
إّنها فّن، وموقف، ورؤية، ُثّم هي أس�لوب 
قول ال�يء عىل غري وجه�ة حقيقته من 
جه�ة، واإليح�اء بمعنى مناق�ض وُمبّطن 
يكون، بطريقة ضمنّيٍة وغري مبارشٍة، هو 
املقص�ود به واملعوَّل عليه من جهة أخرى، 
فيرتّت�ب عىل ذلك تفجري الوحدات الداللية، 
ونقض سكونّيتها من داخل العمل نفسه؛ 
وم�ن ثمة خلق دالالت متعددة ومس�تفزة 
يف نف�س الق�ارئ، ق�د تب�دو يف ظاهره�ا 
متناقضة غري أنه�ا بعد إمعان النظر تبدو 

كأنها تحوز َقْدًرا من الحقيقة.
تأخ�ذ املفارق�ة يف األعم�ال ذات الطاب�ع 
ا، بحكم  الس�ريذاتي وضًعا إش�كاليًّا خاصًّ
أن بنيته�ا ُمباين�ٌة، ش�كاًل ومعن�ًى، لنص 
الس�رية الذاتية ونظامها األنواعي. ولهذا، 
ينبع عن�ر املفارقة من البني�ة العميقة 
للن�ص، وينتع�ش م�ن تداخ�ل ال�ردي 
والش�عري باعتبارهما بنيت�ني متقابلتني، 
ويشمل ُمكّونات دالّة يف العمل السريذاتي، 
بما يف ذلك بنية اللغة والفضاء. وكّل مكّوٍن 
م�ن هذين العنري�ن، أو من غريهما من 
ا من  العن�ارص البانية، يخلق نمًط�ا خاصًّ
املفارقة، يعّب ع�ن طابع غنائي وعاطفي 
ل�دى ال�ذات، أو ع�ن وعي ح�اّد وخاليف له 
بنفس�ها وباألش�ياء الت�ي حواليه�ا، عىل 
نحو يكشف جملة التناقضات يف تريدها 

للعالم، رؤيًة وتعبريًا وحساسيًة.

سياسات العني الالقطة
ابت�داًء من عن�وان العمل »رأي�ت رام الله« 
)منش�ورات املركز الثقايف العربي(، يش�عُّ 
عنر املفارقة، ألّن فعل الرؤية ال يتّم ألول 
مرة، بل بعد ع�ودة الكاتب مريد البغوثي 
إىل مس�قط رأس�ه رام الل�ه، وغيبت�ه عنه 
يف منف�ًى ق�ريٍّ دام ثالثني س�نة؛ وكأّن 
الفعل الذي تحقق قد أشبع مشاعر اللهفة 
والش�وق والحنني يف نفسه؛ ولكنها ليست 
أي رؤي�ة، بل ه�ي رؤية ُمفارق�ة: »َغبٌش 
ش�اِمٌل يغلّ�ل م�ا أراه، وما أتوقع�ه، وما 
أتذّك�ره«؛ وإذاك ه�ي رؤية تمت�زج فيها 
أفع�ال من الكالم متنوعة ومتعارضة ُتعّب 
عن إعادة اكتش�اف من جهة، وعن سخط 
الرائ�ي وع�دم رض�اه مّم�ا رآه وعاينه يف 
مدينة مح�ارصة، بالكاد تتغ�رّي من جهة 

أخرى. فه�و من الجر تب�دو له »األرض 
املحتلّة« ويراها قريبًة ملموسًة وموجودًة 
بحّق، تتمّتع بكل وض�وح الرتبة والحىص 
والت�الل والصخ�ور، و»ليس�ت وهًم�ا يف 
آخر الدنيا، ليس�ت مجرّد عبارة يف نرشات 
األنب�اء«. وبالت�ايل، يمكن تأوي�ل ملفوظ 
العن�وان ب�)تأّثرُت ل�رام الله بعد رؤيتها(. 
ب�ني الرؤيت�ني األوىل والثاني�ة تاريخ آخر، 

ووالدة أخ�رى.
�الت  وبم�ا أن املفارق�ة ال تنب�ع م�ن تأمُّ
راس�خة ومس�تقرة يف النف�س، وإّنما هي 
تص�در أساًس�ا عن ذه�ن متوّق�د، ووعي 
شديد للّذات بما حولها، فقد استطاع مريد 
البغوثي بما هو شاعر يتمّتع بتلك الروح 
الشّفافة، والبصرية النافذة والعني الالقطة 
والس�اخرة، أن يجعل من املفارقة يف عمله 
الس�ريذاتي بمثابة اس�رتاتيجية خطابية. 
وق�د أثب�ت إدوار س�عيد ذل�ك يف تقديم�ه 
للعم�ل، ومن جمل�ة ما قال�ه: »إن عظمة 
وق�وة وطزاج�ة كت�اب مري�د البغوث�ي، 
تكم�ن يف أنه يس�جل بش�كل دقيق موجع 
ه�ذا املزي�ج العاطف�ي كام�اًل، ويف قدرته 
عىل أن يمنح وضوًح�ا وصفاًء لدوامة من 
األحاسيس واألفكار التي تسيطر عىل املرء 

يف مثل هذه الحاالت«.
يتج�ىل  )الج�ر(،  األول  العن�وان  ومن�ذ 
عنر املفارقة يف ملفوظات تّتصل بالذات 
واللغ�ة والسياس�ة، وم�ن ثّم�ة تعك�س 
مظاهر العزلة والتناقض والتضاد والعبث 
التي تطغى عىل الحياة يف الجر، ويش�عر 

به�ا أن�ا الس�ارد بقدر م�ا يتألّم ويس�خر 
منه�ا. وهو يخاطب الج�ر، يتحدث إليه 
بصفته املحسوس�ة واملاّدي�ة املبتذلة، من 
وإس�فلته،  ومس�امريه  أخش�ابه  حي�ث 
وكون�ه ضّيًق�ا ال م�اء يجري تحت�ه؛ لكن 
رسعان ما يرتق�ي به إىل جٍر آخر، خيايلٍّ 
ومفارق. يتحّول الجر إىل صورة بالغية، 
إىل موتي�ف يخلق مع الوق�ت تجربة عبور 
مليئ�ة باملش�اعر املتناقض�ة، الت�ي كانت 
تنتاب أنا الس�ارد. جر ُمعلّق بني الجانب 
األردن�ي و)الجانب اآلخ�ر(. يقول: »ها أنا 
أمي بحقيبتي الصغرية عىل الجر، الذي 
ال يزيد طوله عن بضعة أمتار من الخشب، 
وثالثني عاًما من الغربة. كيف اس�تطاعت 
هذه القطعة الخش�بية الداكنة أن تقيص 
أُّم�ًة بأكملها عن أحالمها؟ أن تمنع أجيااًل 
بأكملها من تن�اول قهوتها يف بيوٍت كانت 
لها«. يف نس�يج امللف�وظ ثّمة نق�د ُمبّطن 
والذع وس�اخر لتاريخ الخس�ارة والهزائم 
الخش�ب  يف  العي�ب  لي�س  إذ  املتالحق�ة؛ 
ال�ذي هو من ُصْنع نّجارين تعس�اء، بل يف 
الشتات الفلسطيني ويف العجز العربي عن 

اجتيازه.
من هنا، ف�إن مريد البغوث�ي بداًل من أن 
يلقي خطًبا تحريضية وحماسية رّنانة ضّد 
الجميع، فلس�طينيني وعرًبا وإرسائيليني، 
ر  ي�رتك لخط�اب املفارق�ة أن يخل�ق التوتُّ
الداليل يف بنية العمل عب التضاّد يف األشياء، 
ال�ذي قد ال يأتي فقط من خ�الل الكلمات 
والعب�ارات املجازي�ة املث�رية واملروع�ة يف 

الس�ياق، بل عب خلق اإلمكانيات البارعة 
يف توظيف مفردات اللغة العادية واليومية 
داخل الخطاب »خذ ش�نطتك واقطع املَّي. 
َخلَ�ْص. ال أق�ول ل�ك ش�كرًا أيه�ا الجر 

الصغري. الخشب يطقطق، إلخ«.
وملا يرى السارُد الجنديَّ اإلرسائييل يجد أن 
بندقّيته ش�ديدة اللمعان، أطول منه للمرة 
األوىل، ساخرًا بقوله: »بندقّيته هي تاريخي 
الشخيّص. هي تاريخ غربتي. بندقيته هي 
الت�ي أخ�ذت من�ا أرض القصي�دة وتركت 
لن�ا قصي�دة األرض. يف قبضته ت�راب. ويف 
قبضتنا رساب«. فهو يش�عر بأّنه يمتحن 
إنس�انيته الفردي�ة بق�در ما يعل�م عن ال 
إنسانية وظيفته كجندي احتالل يمّر تحت 
ظّل بندقيته الفلس�طينيون أحياء وموتى. 
وتجس�يًدا ملوقف الذات تح�ت تأثري الغربة 
يف مواجهة آخرها )العدّو(، يتكئ الس�ارد 
يف بنية نّصه عىل املفارق�ة الدرامية املؤملة 
يف مش�هدين مرتاكب�ني: مش�هِد عالقت�ه 
بالجندي اإلرسائييل الذي »يقف بني َعلََمنْي 
إرسائيلي�ني ُيحرّكهم�ا اله�واء والرشعية 
الدولي�ة«، ومش�هٍد يتخّي�ل فيه الش�هداء 
)الجدة، األب، األخ منيف، غس�ان كنفاني، 
ناجي الع�يل..( وهم يدخل�ون عليه غرفة 
االنتظار، وكأّنه يداري نفسه، ويتخىل عن 
أمله الش�خيّص ليوحي إلينا بمأس�اة وطن 
بأكمله فقد الكثري من أبنائه، ش�اعرًا بهم 
»كأّنه�ا أيقونات أندري�ه روبليي« تومض 
يف عتم�ة املعاب�د النائي�ة يف الق�رن الثالث 

عرش«.

حكمة الخسارات
عندما يتخّطى مريد البغوثي الجر يشعر 
كأّنه تخّطى حاجزًا يف الجغرافيا، وحاجزًا 
يف املش�اعر، وحاج�ًزا يف الوج�دان، ت�ارًكا 
عاملًا ومس�تقباًل عاملًا آخر. يف هذه األثناء، 
تعم�ل الرؤي�ة املفارقة ع�ب طزاجة اللغة 
يف العم�ل تلقائيًّ�ا تحت الش�عور بالغربة، 
والخيب�ة مّما يح�دث واللهف�ة الحتضان 
األرض واأله�ل. ويف ظّل اتفاقيات أوس�لو 
ومفاوضات عملية الس�الم التي ال تنتهي، 
م�ا زال ُينّب�ه إىل املفارق�ة الصارخ�ة عىل 
األرض، فاإلرسائيليون هم الذين يمسكون 
التعليم�ات  ويعط�ون  األم�ور،  بزم�ام 
بالدخول والخروج من ع�ىل الجر، فيما 
الضابط الفلس�طيني ال يستطيع مع هذا 
الوض�ع غري املتكافئ أن ُيقّرر ش�يًئا. كما 
أّن األعالم اإلرسائيلية تغىش س�ماء األرض 
املحتل�ة، ب�ل األده�ى أن يج�ري اخت�الق 
مفردات جدي�دة نتجت عن اغتصاب اللغة 
وفصلها عن س�ياقها الحقيق�ي، كأن يتّم 
إعادة تسمية العدو اإلرسائييل ب�)الجانب 
اآلخ�ر(. ويف ه�ذا الس�ياق، يق�ول مري�د: 
»نجح�ت إرسائي�ل يف ن�زع القداس�ة عن 

قضية فلس�طني، لتتحّول، كم�ا هي اآلن، 
إىل مجرد »إج�راءات« و«جداول زمنية« ال 
يحرتمها عادًة إال الطرف األطرف األضعف 

يف الراع«.
لذل�ك، ف�إّن منش�أ املفارق�ة الت�ي تطبع 
محكّي األحداث وُتغّذيه بطابع الراع غري 
املتكافئ يرج�ع إىل قّوة قاه�رة ومعادية، 
هي قّوة االحت�الل االرسائييل. إّن ما حدث 
يف حرب ال�67، أو ما عرف بالنكس�ة، كان 
نقطة التحول الكبى يف الراع مع سارق 
األرض؛ وجمي�ع ما جاء بعد ه�ذا التاريخ 
كان تنازالٍت ورشوًطا ُمهينة ودراماتيكية 
يتكّيف معها فلسطينيُّو الداخل والخارج، 
مّم�ن يحمل�ون تصاري�ح الزي�ارة أو ل�ّم 
الش�مل: »االحت�الل الطوي�ل اس�تطاع أن 
يحّولن�ا م�ن أبن�اء »فلس�طني« إىل أبن�اء 

»فكرة فلسطني««.
وقد تولّت عناوين العم�ل الثمانية املوالية 
)هن�ا رام الل�ه، دي�ر غّس�انة، الس�احة، 
اإلقام�ة يف الوق�ت، عمو باب�ا، غربات، لّم 
الش�مل، يوم القيامة اليوم�ّي( اإلفصاَح، 
بطريق�ة تمزج بني الرد والش�عر وتحت 
وطء حكم�ة الخس�ارة، ع�ن تكاليف هذا 
التاريخ املفارق املؤذية يف قصص اآلخرين 

من مثل منيف وأم طالل وأم عديل. وأخطر 
أش�كال اإليذاء أن تتوقف صي�غ الحياة يف 
انتظار الحّل، كما يف قول السارد: »منذ ال� 
67 وكّل م�ا نفعله مؤّق�ت و«إىل أن تتضح 
األمور«. واألمور ل�م تتضح حتى اآلن بعد 

ثالثني سنة«.
عىل الرغم من آلة التش�ويه التي يمارسها 
االحت�الل يف س�لوك اإلنس�ان، وع�ىل واقع 
األرض بأعالم�ه ومس�توطناته، فإّن ثمة 
إرصاًرا م�ن س�ارد التغريبة الفلس�طينية 
ب�ني  ينب�ض  اآلدمي�ة  بق�اء ح�ّس  ع�ىل 
التفاصيل ويومّي�ات الحياة التي يردها، 
مازًجا بني الشخيص والعام، وبني الشعري 
والنثري العاّمي عىل نحو ُيش�ّيد سياسات 
صورة الفلس�طيني، وهو يقاوم االحتالل 
بالمباالته وانرافه إىل شؤون يومه، كأّن 
ال يشء يح�دث، وق�د ح�دث. ويظهر مثل 
هذا الش�عور العاّم يف امللف�وظ التايل: »هنا 
موض�ع املرم�رة والش�قاء اليوم�ي آلالف 
الب�رش م�ن الفلس�طينيني طوال س�نوات 
احتالل رام الله. ما زالت مش�اكلهم عالقًة 
ومتش�ّعبًة وصعب�ة الح�ّل، لكنه�م، اآلن، 
يجدون ابتسامًة تستقبلهم يف املكان الذي 
ش�هد مح�اوالت إذالله�م من�ذ 1967. لم 
تكن الحياُة َنعيًما قبل االحتالل اإلرسائييل 
– كن�ا نتدب�ر أمورنا ع�ىل طريقتنا، يقول 
لك الجمي�ع. ويضيف الواح�د منهم: لكّن 

االحتالل! ويسكت«.
م�ن ملفوٍظ إىل آخ�ر أكثر إيالًم�ا، ال تكفُّ 
ظة  املفارقة عن تكثيف محكيِّ الذات املتلفِّ
عندما تتش�ابك مع محكّيات ذوات أخرى، 
فال يكون للحكاية الفلسطينية من معنى 
وقيم�ة إال به�ذا الت�ذاوت، ب�ال مطلق وال 
ر  متعاليات. يقول مريد يف عالقة ذلك بتطوُّ
تجربته الش�عرية: »إّنني كش�اعر لم أكن 
ُمْقنًع�ا أم�ام نف�ي إال عندما اكتش�ْفُت 
بهت�ان املج�رّد واملطل�ق، واكتش�ْفُت دّقَة 
املُجّس�د وصدق الح�واس الخمس، ونعمة 
حاس�ة العني تحديًدا، بذلُْت جه�ًدا كان ال 
ُبّد من بذله من أج�ل التخلُّص من قصيدة 
املج�اراة من س�هولة النش�يد. ومن رداءة 
ظ  البداي�ات«. وعىل ه�ذا النحو م�ن التيقُّ
العض�ال، يظ�ّل  األم�ل  الدائ�م ومج�اراة 
العمل األدبي الفلس�طيني ش�عرًا ونثرًا، أو 
الفّني بوجه ع�اّم، أحد املغان�م الحقيقّية 
التي اكتس�بتها األرض املحتلّة من أبنائها 
األح�رار، وأحد ص�ور الحقيق�ة الضائعة 
الت�ي لم ترَت�ِق إليها عدالتنا، وتس�امحنا، 
ووجداننا كبرش، مع ما يتطلّبه األمر ألجل 
تحّريها والكشف عنها من عمل االستعارة 

يف ليايل العبث واملنحدرات السحيقة.

»بانيبـال« باإلسبانيـة.. بعـد عقديـن 
مـن صـدورهـا باإلنكليـزيـة

           بغداد / المستقبل العراقي

يف صيف عام 1997، أّسس الزوجان الكاتب 
والن�ارشة  ش�معون  صموئي�ل  العراق�ي 
البيطانية مارغريت أوبانك مجلة »بانيبال« 
ليص�درا العدد األول يف ش�باط/ فباير من 
الس�نة التالية يف لندن، يف محاولة للرّد عىل 
تهمي�ش الكّت�اب الع�رب نتيجة الش�ّح يف 

ترجمة نصوصهم إىل اللغة اإلنكليزية.
وخالل أكثر من عقدين، كرّس�ت املطبوعة 
أعداده�ا من أجل لفت األنظ�ار إىل القضايا 
والظواهر واملوضوعات التي تشغل الثقافة 
العربي�ة املعارصة، واطالع املتلقي يف العالم 
األنغلوفوني عىل تج�ارب ملبدعني من اثنني 
وعرشي�ن بل�داً عربي�اً ويف املهج�ر، واليوم 
تتوجه إىل قرّاء اإلس�بانية يف عدد أول لربيع 
ع�ام 2020 فيما أعلنت املجل�ة عن صدور 
العدد الثاني )عدد الصيف( قبل أيام قليلة.

وكان العدد »صفر« قد صدر السنة املاضية، 
وض�ّم ملفاً ع�ن الش�اعر العراقي رسكون 
بولص )1944 – 2007(، ومراجعات نقدية 
لكت�ب العربية مث�ل »قارب إىل ليس�بوس« 
للشاعر السوري نوري الجراح، و«يف غرفة 
العنكب�وت« للكات�ب امل�ري محم�د عبد 
النبي، وترجمات نصوص قصصية للكاتبنْي 
العراقي محس�ن الرميل، والتوني حسونة 
املصباحي وآخرين، وثالث قصائد للش�اعر 
امل�ري ي�ارس عب�د اللطي�ف، وقصيدتني 

للشاعر اللبناني شوقي بزيع وغريها.
املجلّ�ة التي تأخذ اس�مها م�ن اإلمباطور 
اآلش�وري أش�وربانيبال )668-627 قب�ل 
امليالد(، مؤّسس أول مكتبة يف العالم، تشري 
أوبانك يف افتتاحيتها إىل أن أسباب صدورها 
تكمن بأن »األدب العربي جزء أس�ايس من 
الثقافة العاملية والحضارة اإلنس�انية، وأنه 
يعمل ع�ىل تعميق الح�وار ب�ني الثقافات، 
وذل�ك الف�رح والعاطف�ة الل�ذان تنتجهما 

قراءة قصيدة جميلة ونص إبداعي«.
أعي�د نرش بعض املواد الت�ي تضّمنها العدد 
صف�ر، منه�ا ع�رشون قصي�دة لركون 
بول�ص، لكنن�ا نج�د نصوصاً أخ�رى منها 
باري�س«  يف  »عراق�ي  رواي�ة  م�ن  فص�ل 
)2005( لصموئي�ل ش�معون الت�ي يتكئ 
فيه�ا عىل س�ريته الذاتية منذ ت�رك العراق 
نهاية س�بعينيات القرن امل�ايض وخروجه 

إىل س�ورية فلبن�ان ثم إىل أوروب�ا، برتجمة 
إيغانسيو غوتيرييز دي تريان.

يحت�وي العدد أيضاً مق�االً للكاتبة األردنية 
كف�ى الزعب�ي تحّدث�ت في�ه ع�ن عالقتها 
املبك�رة ب�األدب وتأثريات�ه الرئيس�ية عىل 
حياته�ا وكتابتها، وتقول في�ه: »أعتقد أن 
األدب، ف�وق الصحاف�ة، ووس�ائل اإلع�الم 
وحتى الواقع نفس�ه، هو أداة املعرفة التي 
جعلتن�ي أفهم حياة الش�عب ال�رويس«، يف 
إش�ارة إىل دراس�تها الجامعية يف موس�كو 
حيث ش�ّكلت الروسية لغتها الثانية، ونصاً 
بعنوان »ش�اربا مردخ�اي وقطط زوجته« 
للقاص الفلس�طيني محمود شقري يكشف 
عن س�خرية س�وداء تمّي�ز كتابات�ه حول 
ضاب�ط يف جيش االحت�الل اإلرسائييل يقف 

عند حاجز التفتيش.
إىل جان�ب قصة »الجثة« للكاتب�ة العراقية 
س�املة صالح صاحبة رواية »زهرة األنبياء 
- طفول�ة يف مدينة عراقي�ة« )1994( التي 
حمل�ت نبوءتها ب�زوال املدين�ة القديمة يف 
املوص�ل، وكان ذل�ك بعد خمس�ة وعرشين 
عاماً، وه�ي ترد طفولتها التي عاش�تها 

فيها.
كم�ا تن�رش إىل جان�ب قصائ�د للش�اعرة 
الس�ورية رش�ا عمران بعنوان »املرأة التي 
س�كنت البيت قبيل« برتجمة بيالر غاريدو 
كليمنت�ه، وقص�ة قصرية للكات�ب املغربي 
الهولندي عبد القادر بن عيل، بعنوان »انظر 
إىل املريخ م�ن مراكش« الت�ي ترجمها عن 
الهولندي�ة غيريم�و بري�ث، وقص�ة أخرى 
بعنوان »طريق العجائب« للكاتبة التونسية 

رشيدة الشارني برتجمة ألبارو أبّيا فّيار.
ه�ل م�ن املمكن فه�م الفلس�فة من خالل 
التصوي�ر الفوتوغ�رايف أو العكس؟ س�ؤال 
اللبنان�ي راوي  يطرح�ه الكات�ب الكن�دي 
ح�اج يف مق�ال بعن�وان »ال�كالب الضالّة« 
يتأم�ل في�ه كال املوضوع�ني، وترجمه عن 
اإلنكليزية إليس�تري هرنانديز، باإلضافة إىل 
فصل م�ن رواية »الِخر والوطن« للكاتبة 
املغربي�ة حن�ان درق�اوي برتجم�ة كريمة 
حجاج، وس�بع قصائ�د للش�اعر الُعماني 
س�يف الرحبي برتجمة ماريا لويسا بيريتو 
وأحم�د يمان�ي. وق�د نّف�ذ رس�وم الغالف 
الفنان العراقي اإلسباني أبو زيدون حنوش 

.)1958(

بريوت! من دون اسمك آخر مرة؟
           ليندا نصار 

بريوت، هل سمعت
آخر األخبار؟

أّولها الذي ال أّول له
أّنك كنت يف املكان الخطأ والزمان الخطأ...

َمن صاغ بيان املوت قبل
أن يقفل جرد أصابع من عزفت ظهورهم ثقل الحموالت؟

لم يكن املرفأ آخر
محج لقرصان يّسء النّية

بل كان مكان موعٍد ملالك وشيطان يعّدان حصيلة يوم من التفاوض
عىل من يوسوس للرقم 12 بإنجاز تجربة مصّغرة للقيامة عىل األرض...

ال تسأيل عن دور اإلسخريوطي
يف معادلة القبلة القاتلة،
وال عّمن شهد يد الساحر

وهي تخرج النار من قلب وردة
رّبما تذكرين بريوت

اسمك،
لكن هل تذكرين حكايته؟

من دّونها آلخر مرة؟
هناك بني الشبهة والتبني مقدار دمعتك

وما تبّقى من نوم يف العيون
ألم تسأمي من

أن تكوني قطع دومينو
فوق طاولة سمارسة الرموز؟

أّية استعارة القت بك
لم تحرقك؟
ما رأيت فيك

سوى جريح يحمل جرح غريه
سوى قتيل

ينعي حيًّا رشدته الحياة
وبات يلوذ ببقاياك

لعله يتذكر من يكون...
بريوت

يا موعًدا مؤّجال
يا قّداس البحر

من أين لك كّل هذا الصب عىل الصب؟
كل املدن ترقص عىل قدمني

إال أنت فعىل واحدة!
كل املدن تخىش الغزاة

إال أنت فتخشني حرّاسك!

يا.... ما اسمك؟
أنسيته؟

سأبحث عنه يف سجالت
العابرين الذين يعرفون أّنك
قد منحتهم اسمك ذات ليل

أضاعوا فيه أسماءهم.
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تعل�ن ادارة وق�ف الحاج ) محم�د امان محي الدين خ�ري(  عن اجراء املزاي�دة العلنية للمحالت 
املدرج�ة اوصافه�ا ادن�اه فعىل الراغب�ن يف االش�راك باملزايدة مراجع�ة ادارة الوق�ف الكائنة يف 
)الحسينية( نفسها ملراجعة متويل ادارة الوقف  وخالل )عرشة ايام( من اليوم التايل لتاريخ النرش 
يف اح�دى الصحف املحلية  وس�تجري املزايدة يف الس�اعة )الثانية عرشة ظه�را ( من اليوم االخر 
املدة املذكورة وس�تجري املزايدة يف مديرية الوقف الش�يعي يف النجف االرشف مستصحبن معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغة ) 20%( من ب�دل التقدير وبراءة ذمة من الرضيب�ة  وهوية االحوال 
املدني�ة و بطاقة الس�كن والبطاق�ة التموينية  ) مص�ورات + اصليات( واذا ص�ادف يوم املزايدة  

عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه يكون موعدا للمزايدة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجر االم�الك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية 
)الحرية ( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر 
في�ه ال�رشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الحرية او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلن للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / 
مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الساعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب 
الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |2333|2019
التاريخ/2020/9/8 

أعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ الكوت  العقار التسلس�ل 203/2م 
38 الخاجي�ه الواقع يف ألك�وت العائدة اىل املدين)رفعت 
خض�ر ي�ارس( املحجوز لق�اء طل�ب الدائنه )اس�ماء 
م�وىس ياس�ن(البالغ )10,000,000( ع�رشة مالي�ن 
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة )30 يوما ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه التأمين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- 203/2م38 الخاجيه 
2-جنس�ه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه ملك 

رصف
3-ح�دوده واوصاف�ه  : حس�ب م�ا مثب�ت يف ص�ورة 

العقار
4-مشتمالته :- ال توجد 

5-مساحتة :-  13 دونم و 9 اولك و 5م
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- الرشكاء 
8القيمة املقدرة : للسهام املباعه البالغه 140,000سهم 
واي تع�ادل 200م  35,200,000 خمس�ه و ثالث�ون 

مليون ومائتان الف دينار

�������������������������������������

فقدان 
فقد الباج الصادر م�ن دائرة االصالح 
العراقي ) وزارة العدل ( باس�م / عبد 
الحميد مجيد حميد جودة – فمن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
�������������������������������������

فقدان 
فقدت من�ي البطاقة املوح�دة برقم ) 
199267889187 ( باس�م املواطن / 
ابراهيم اسماعيل ابراهيم – يف منطقة 
التاج�ي – فمن يعثر عليها تس�ليمها 
اىل جه�ة االصدار او االتص�ال برقم – 

 – 07729880260
�������������������������������������

اعالن 
ق�دم ) نعم�ه كريم هاش�م ( الدعوى 
لتبدي�ل ) لقبه ( م�ن ) الجنابي ( اىل ) 
املس�اري ( فم�ن لديه ح�ق االعراض 
عىل ذلك مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق 
املادة 22 من قان�ون البطاقة املوحدة 

رقم 3 لسنة 2006 .
ع / اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام وكالة

فقدان 
فق�د وص�ل التامين�ات املرق�م ) 327605 ( 
والعائد للمحل رقم ) 17 ( يف مراب الكاظمية 
االول – هيئ�ة النقل الخ�اص ) وزارة النقل ( 
باس�م / وليد حسن رايض – تاريخ الوصل 4 
/ 2 / 2016 فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار .
�������������������������������������

فقدان جواز سفر 
اني املواطن الس�وري ) شادي محمد عصام 
الخب�از ( فقد مني جواز الس�فر الصادر من 
الجمهورية العربية الس�ورية – الرجاء ممن 
يعث�ر عليه تس�ليمه اىل س�فارة الجمهورية 

العربية السورية 
�������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 714/ب/2020
التاريخ :2020/9/6

اىل املدعي عليه/ حميد عبد الرضا عبد عيل
اعالن

اق�ام املدعي )وس�ام محمد داي�خ( الدعوى 
اع�اله يطالب�ك فيها باع�اده الح�ال واعادة 
الس�يارة املرقم�ة 69017 واس�ط خصويص 
و بالن�رض  ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
كتاب مركز رشطة الش�حيمية بالعدد 2385 
يف 2020/8/18  تق�رر تبليغ�ك بالن�رش يف  
صحيفت�ن محليتن  ويف حالة عدم حضورك 
يف موع�د املرافع�ة امل�ؤرخ يف 2020/9/16 
س�وف يتم الس�ر يف اجراءات الدعوى غيابيا 

بحقك 
القايض

محمد حران الرساي
�������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:448 /ب/ 2020
التاريخ :2020/9/2

اىل املدعي عليه/ قاسم جابر محمد
أع����الن

اقام املدعي )حيدر عبيد عويز ( عليك الدعوى 
البدائية املرقمة 448/ب/2020 يطالبك فيها 
بالزامك بتسديد مبلغ قدره)250,000,000( 
مئت�ان وخمس�ون ملي�ون دين�ار عراق�ي و 
بالن�رض  ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
اش�عار املخت�ار منطقة حي ال�راث )هادي 
بدر ش�جر( كذالك تايد كتاب رشطة الرش�اد 
تق�رر   2020/8/29 يف   13118 بالع�دد 
تبليغ�ك بصحيفتن رس�ميتن ويف حالة عدم 
حضوركم او م�ن ينوب عنك قانونيا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا يف موعد املرافعة 

2020/9/14 الساعه التاسعه صباحا
القايض

عمار حسن عبد عيل

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم الضبارة : 2019/2500
التاريخ : 2020/9/6

اىل / املنفذ عليه / بالل حميد نوري 
لق�د تحق�ق له�ذة املدي�ره م�ن جه�ه ذات 
اختص�اص ومن كتاب مرك�ز رشطة الكوت 
املرق�م 7446/31 يف 2020/8/20 واش�عار 
مخت�ار حي االمام عيل الثاني�ه   انك مجهول 
مح�ل االقامه وليس لك موطن دائم او مؤقت 
اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً 
للم�ادة )27( من قانون التنفيذ الكوت  تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
الك�وت خ�الل خمس�ة ع�رش يوماً تب�دأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
ه�ذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون :
منفذ العدل

رساج منر يوسف
اوصاف املحرر:

ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية يف الكوت 
  2019/8/18 يف  2888/ش/2019  بالع�دد 
والذي يقيض بفرض بنفقه مستمره لزوجتك 
)وسن حسن جابر( واالطفال كل من )احمد 
و نوري و مرسه( وان ه�ذه املديرية تمهلك 
لتس�ديد املبلغ الخاص بالنفقه خالل ستون 
ي�وم ويف ح�ال ع�دم التس�ديد خ�الل الفره 
اعاله سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك 
ومنها اقامة دعوى التفريق القضائي من قبل 

الدائنه )وسن حسن جابر( لعدم االنفاق 
�������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم الضبارة : 2020/395
التاريخ : 2020/9/7

اىل / املنفذ عليه / كريم حسن محوش 
لق�د تحق�ق له�ذة املديري�ة م�ن جه�ه ذات 

اختصاص 
انك مجه�ول محل االقامة ولي�س لك موطن 
دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
التنفي�ذ الكوت خالل خمس�ة عرش يوما تبدا 
من ي�وم التايل للن�رش مب�ارشة و املعلومات 
التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حظورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذية و 

الجربية وقف القانون 
منفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود
اوصاف املحرر:

)دين(

فقدان
فق�د مني  ج�واز الس�فر الصادر م�ن جمهورية 
 ZENEBECH OTOKO  ( بأس�م   ) اثيوبي�ا     (
ERGENO(  يحم�ل الرقم )EP4633315( يرجى 

من يعثر عليه تسليمه اىل مديرية دائرة االقامه 
مع جزيل الشكر والتقدير .

�����������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 2020/706
التاريخ  2020/9/8 

اىل  /املنفذ عليه / املدين عادل عبد فرحان  
لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل ورقة التكليف 
بالحض�ور ورشح املبل�غ وكذل�ك هام�ش مختار 

منطقة حي االمر /2 عيل مجبل الدجييل  
انك مجهول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ  عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ النجف 
خالل خمس�ة ع�رش يوم�ا تبدأ م�ن الي�وم التايل 
للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر

قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 304/ب2020/5 
يف 2020/2/25 املتضم�ن الزام املدعى عليه عادل 
عب�د فرحان لتأديت�ه اىل املدعى عماد جواد س�كر 
مبلغ ق�دره ثمانمائة واربعة وس�تون الف درهم 

اماراتي 
�����������������������������������������

فقدان 
فقدت مني براءة الذمة الصادرة من إلهيئة العامة 
للرضائ�ب فرع النج�ف االرشف ذي الع�دد 3707 
بتاريخ 13 / 2 / 2020 واملعنونة إىل الهيئة العامة 
للرضائ�ب فرع القادس�ية بأس�م ) كرار حس�ون 
رض�ا( / فعىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة 

اإلصدار
�����������������������������������������

اىل الرشيك ثابت عطيه متعب 
توجب عليك  الحضور اىل مقر بلديه التجف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم   املرقم 3/84433 

حي النداء خالل عرشه ايام 
طالب االجازه 

مهند جواد مهنه
�����������������������������������������

اىل الرشيك ثابت عطيه متعب 
اقت�ى حض�ورك إىل صن�دوق االس�كان العراقي 
فرع النج�ف وذلك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه عىل 
قيام رشيكك مهند جواد مهنه بالبناء عىل القطعه 

املرقمه 84433/3 حي النداء خالل عرشه ايام 
�����������������������������������������

اىل الرشيك احمد هادي عطيه جاسم 
توجب عليك الحضور اىل صندوق االسكان العراقي 
فرع النج�ف وذلك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه عىل 
قيام رشيك حسن عيل عجيل  بالبناء عىل القطعه 
املرقم�ه 29394/3 ح�ي الجامع�ه خ�الل عرشه 

ايام 
�����������������������������������������

اىل الرشيك ضياء جليل هاشم 
توج�ب عليك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه الحيدريه 
لغرض اصدار أجازه بناء للعقار املرقم 1673/116 

الحيدريه 
 طالب االجازه 
عيل عويد هالل

�����������������������������������������
فقدان

فق�د من�ي س�ند العق�ار املرق�م 2/50849 ح�ي 
االنصار يف النجف والصادر من التس�جيل العقاري 
يف النجف باسم / احالم عباس عيل فعىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار
�����������������������������������������

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 3/20958 مقاطعة 4 
جزيرة النجف والصادر من التس�جيل العقاري يف 
النجف باس�م / رضيه ابراهيم عبد الرس�ول فعىل 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
�����������������������������������������

اعالن
اىل ال�رشكاء االعتب�ار 1140 س�هم ومنهم�ا 589 
س�هم لكل من تقي وعالء  وضي�اء ومنهما 5453 
س�هم اىل احسان ومنهما 361 سهم لكل من تقية 
وربيعة ونظرة وختام ومليعة ومنهما 456  س�هم 
اىل بيان ومنهما 380 س�هم لكل من ايمان وجنان 
ومنهما 399 سهم اىل ازهار ومنهما 342 سهم اىل 
اقبال ومنهما 418 سهم اىل بيداء اقتى حضورك 
اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف االرشف وذل�ك لغرض 
اصدار اجازة بناء للقطعة املرقمة 15/3835 براق 

جديدة معلمن يف النجف 
الرشيك احسان حسن شبيب

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظ ة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطن )وسام ش�اكر ناطور سباهي( طلبا 
اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه تبدي�ل اللقب يف قيده 
وجعل�ه ) الزريج�اوي( بدال م�ن )النوبي( وعمال 
باح�كام املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب باحدى 
الصح�ف املحلي�ة فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل فرة )خمس�ة ع�رشة يوما( 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف الطلب 

حسب االصول  
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة / وكالة

�����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف تكريت

العدد : 225/ش/2020
التاريخ 2020/9/7

اعالن
اىل / املدعى عليه / رياض صالح محمد 

اقام�ت املدعي�ة ) ازه�ار حميد محم�د ( الدعوى 
املرقم�ة 255/ش/2020 نطال�ب فيه�ا الحك�م 
باثب�ات ال�زواج واثب�ات النس�ب وملجهولية محل 
اقامت�ك علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك  بموع�د 
املرافعة 2020/10/12 عن طريق النرش بالصحف 

املحلية 
القايض

عبد الله حسن خلف 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف تكريت
العدد : 214/ش/2020

التاريخ 2020/9/7
اعالن

اىل املدعى عليه حسان ثابت حمود
اقامت املدعية ) اريج احمد عبد( امام هذه املحكمة 
الدع�وى املرقم�ة 214/ش/2020 تطل�ب فيه�ا 
الحك�م باثبات ال�زواج واثبات النس�ب وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد 
املختار لذا قررت املحكم�ة تبليغك بموعد املرافعة 
صحيفت�ن  يف  بالن�رش   2020/9/23 املواف�ق 
محليت�ن يوميتن ويف حالة ع�دم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا فسوف تجري بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون
القايض

خر الله خليل كلش
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بيجي
العدد : 33/ش/2020

التاريخ 2020/3/1
اعالن

اىل املدعى عليه ) حامد عسكر جياد( 
اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف بيج�ي 
قرارها بالعدد ) 33/ش/2020( واملتضمن الحكم 
بالتفريق القضائي بن املدعية شيماء حامد دوحي 
واملدعى عليه حامد عس�كر جياد وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب كتاب مركز رشط�ة بيجي بالعدد 
597 يف 2020/1/27   ومرفقه ورقة التبليغ بقرار 
الحك�م الغيابي واملذيل�ة بتوقي�ع املختار خميس 
محم�د مس�هر مخت�ار منطق�ة حي العس�كري  
واملتضم�ن فيه ارتحالك اىل جهة مجهولة لذا تقرر 
تبليغ�ك بالن�رش يف صحيفت�ن محليت�ن ويف حال 
عدم حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا لالعراض 
والتمييز خ�الل امل�دة القانونية فان ق�رار الحكم 

نافذا بحقك ومكتسب درجة 
القايض

قيرص عباس رشيد
�����������������������������������������

م/انذار
اىل /الفالح )جريان مدير اليج(

نظ�ر الرتحالك�م ع�ن االرض املوزع�ة عليك�م و 
البالغ�ه  )16( دون�م ضم�ن ارايض الس�لف 1\6 
مقاطع�ة 10 القطني�ة الرشقي�ه  بموج�ب ق�رار 
التوزيع املرقم 1245 يف 16\6\1973 واملربم وفق 
القان�ون 117 لس�نه  1970 ل�ذا ننذرك�م بوجوب 
العودة والس�كن واالس�تغالل وخالل فرة 15 يوم 
م�ن التاريخ نرش ه�ذا االنذار وبخالف�ه يتم الغاء 
التوزيع عليك�م واس�رداد االرض وتاجرها وفق 

الضوابط والتعليمات
م ر 0 مهندسن زراعين

اركان مريوش حسن
مدير زراعه محافظه  واسط

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت
الحرية 19,5م2 16/3ـ17/3ـ18/3 حوانيت  1
الحرية 17م2 353 حانوت 2
الحرية 75م2 354 حانوت 3

الشارع الفرعي / مقابل السوق العصري - 18/9 حانوت 4
الشارع العام /مقابل الشعبة الزراعية - 2/2ـ9/2 اكشاك 5
الشارع الفرعي / السوق العصري - 1 حانوت مع مخزن 6

مجاور البريد - 20/2 كشك 7

سوق ذو الطابقين  - 7/3 حانوت 8

داخل السوق العصري - 6/1 حانوت 9

سوق ذو الطابقين/ الطابق االول - 19/3ـ30/3ـ2/3 حوانيت 10
على جزء من القطعة 275 مجاور مدرسة امنة بنت وهب - بال كوفي شوب 11

السوق العصري / الشارع الفرعي - 24/1ـ25/1 حوانيت 12
مجاور دائرة البريد ـ 10/2 كشك 13

سوق القصابين /داخل السوق ـ 7/5 حانوت 14
الحرية 17م2 18/3 حانوت 15
الحرية 7م2 16/3 حانوت 16
الحرية 9م2 20/1 حانوت 17
الحرية 19م2 18/8 حانوت 18

الحرية 11,5م2 33/3 حانوت 19

الحرية 30,1م2 3/6 حانوت 20

الحرية 37,8م2 4/6 حانوت 21

الشارع العام 7,5م2 5/2 كشك )نكول(  22

العدد /134
التاريخ 2020/9/3

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

املتويل
زهري عبد الرزاق امان حمي الدين

بدل التقدير المساحة تسلسل العقار رقم العقار ت
6,050,000 ستة ماليين وخمسون الف دينار 24,5م2 كوفة /رشادية )1( جزء من تسلسل 2446 1
3,050,000 ثالثة ماليين وخمسون الف دينار 10,5م2 كوفة /رشادية )2( جزء من تسلسل 2447  2
3,050,000 ثالثة ماليين وخمسون الف دينار 13م2 كوفة /رشادية )3( جزء من تسلسل 2448  3
6,050,000 ستة ماليين وخمسون الف دينار 26م2 كوفة /رشادية )4( جزء من تسلسل 2449 4
3,050,000 ثالثة ماليين وخمسون الف دينار 11,5م2 كوفة /رشادية )5( جزء من تسلسل 2450  5
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل، أنت لس�ت يف حالة مزاجية 
جيدة الي�وم بحيث تكون متفتًحا مع اآلخرين، 
وربم�ا كان علي�ك أن تقبل بعض النكس�ات يف 
الوق�ت املايض وهذا أثر ع�ى ثقتك بمن حولك. 
خ�ذ الوقت الذي تحتاجه للوص�ول إىل حل لهذا 

املوقف. 

عزي�زي ب�رج الثور،س�وف تواجه الي�وم بعض 
املواقف التي ستختربك إىل أقىص حد، ومن املهم 
أن ال تفقد الثقة يف قدراتك. أنت تملك القدرة عى 
تغي�ر هذه الظروف. إذا كنت تواجه مش�كالت 
يف العم�ل كذل�ك، ح�اول أن ال تفق�د الس�يطرة 
واكتشف أفضل طريقة لحل املشكالت القائمة.

عزي�زي ب�رج الجوزاء،أن�ت تش�عر أن الطاقة 
أي وق�ت،  تنفج�ر يف  بداخل�ك ق�د  املوج�ودة 
ولألس�ف، هذا ليس ش�عوًرا جيًدا. ال تستسلم 
للدافع ال�ذي قد يجعلك تخرج كل يشء بداخلك 
ألن�ك قد تع�ادي املحيطني ب�ك وتجرحهم دون 

قصد.

عزيزي برج الرسطان، يبدو أن حجم املشكالت 
يف تزاي�د، ولك�ن يج�ب أن ال تطغى املش�كالت 
عليك. فق�ط عندما تواجه مش�كلة واحدة تلو 
األخرى س�وف تبدأ يف الش�عور بالس�عادة مرة 

أخرى. 

عزيزي برج األسد،روح الفريق التي تتمتع بها 
واضحة اليوم ألنك تضع االحتياجات أوالً، وهذا 
ما يالحظه زمالؤك. إذا استمريت هكذا، فسوف 
يعتربون�ك القوة الدافعة. اعت�ن بأرستك أيًضا، 
ف�اآلن وقت مناس�ب لح�ل النزاعات، وس�وف 

يسهل عليك البدء يف ذلك أيًضا.

عزي�زي برج العذراء،اليوم أنت متفق مع ذاتك، 
وه�ذا يتض�ح لآلخرين م�ن خالل س�لوكك. يف 
العمل، س�وف يطل�ب منك الزم�الء النصيحة، 
وكذل�ك الح�ال يف حيات�ك الخاص�ة. تأك�د من 
االحتف�اظ بالت�وازن بني األخ�ذ والعطاء حتى 

تتمكن من االستفادة من الصداقات.

عزي�زي ب�رج املي�زان،إذا كن�ت ق�د أصبح�ت 
مش�غوالً بالخيال وببناء الحصون يف السحاب، 
فقد حان وقت االس�تيقاظ والرشوع الفعيل يف 
هذه املرشوعات. سوف يظهر عى أرض الواقع 
فق�ط ما إذا كان لخططك أساس�ات قوية وما 

إذا كان يمكن تنفيذها.

عزيزي برج العقرب،الوقت مناسب جًدا لجميع 
العالقات الش�خصية، س�واء كان�ت جديدة أو 
قديم�ة. س�وف تجد عملي�ات التواصل مع من 
حول�ك ملهمة وغني�ة ألف�كارك الخاصة. لكن 
يج�ب أال تفكر فق�ط يف املزايا الت�ي يجلبها لك 

هؤالء املعارف

عزيزي برج القوس،،سوف تحصل عى السكينة 
والصفاء الذهني اللذان طاملا بحثت عنهما. من 
خالل تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة 
والنزاهة. س�وف يطلب منك أصدقائك املقربني 

أو زمالئك بالعمل املساعدة والعون

عزيزي برج الجدي،تش�عر بقوة بدنية وذهنية 
أك�رب م�ن ذي قب�ل، وقد ح�ان الوق�ت التخاذ 
الق�رارات الصعب�ة الت�ي طامل�ا أجلته�ا. اتخذ 
الوق�ت ال�الزم وقم بإع�ادة النظر م�رة أخرى 
جلًي�ا يف تفاصيل األمور قب�ل البت فيها واتخاذ 

القرار.

عزيزي برج الدلو،العديد من األش�ياء ال تس�ر 
كم�ا ينبغ�ي، فتواج�ه عراقيل أينم�ا توجهت 
ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن ترتيث 
أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل 

معها كونها تحديات. 

عزيزي برج الحوت،س�يتم إعادة بحث وتقييم 
أراءك أو أعمالك بشكل من األشكال. اذا لم تكن 
األمور تس�ر عى م�ا يرام، قد تمي�ل إىل إرجاع 
الس�بب إىل خطأ صدر من اآلخري�ن أو كنتيجة 

للظروف الحالية.

العذراء

احلوت

أهم املرشوبات للضغط املنخفض
تعت�رب مش�اكل ضغ�ط الدم م�ن أكثر 
املشاكل شيوًعا، فما هي أهم املرشوبات 

للضغط املنخفض؟!
ضغ�ط ال�دم املنخفض ه�و انخفاض 
مس�توى رسيان الدم يف الجس�م فتقل 
ق�راءة ضغ�ط الدم ع�ن 90 مليمرت من 
الزئب�ق للع�دد األع�ى )االنقب�ايض( أو 
60 مليم�رت م�ن الزئبق للعدد الس�فيل 

)االنبساطي(.
تعترب الدوخة، اإلغم�اء، نقص الرتكيز، 
املشوش�ة  والرؤي�ة  الغثي�ان  اإلعي�اء، 
الباهت�ه م�ن أه�م أع�راض انخف�اض 

ضغط الدم.
يس�بب انخف�اض ضغ�ط ال�دم الغ�ر 
طبيعي اإلغماء ويهدد حياة اإلنس�ان يف 
بعض حاالت االنخفاض الشديدة. إليكم 

أهم املرشوبات للضغط املنخفض:
للضغ�ط  املرشوب�ات  أه�م  ه�ي  م�ا 

املنخفض؟
تس�اعد بعض املرشوب�ات الطبيعية يف 
رفع ضغط الدم املنخفض والتقليل من 
األع�راض املصاحب�ة النخفاض ضغط 

الدم يف بعض الحاالت مثل:
1. املاء

حيث يس�بب القيء، اإلس�هال الشديد، 
ممارس�ة  املف�رط  التع�رق  الحم�ى، 
التمارين الشديدة وتناول بعض األدوية 
مث�ل م�درات الب�ول ح�االت الجف�اف 
الش�ديدة بس�بب فقدان امل�اء بكميات 
كب�رة التي بدورها ت�ؤدي إىل انخفاض 

ضغط الدم.
يس�اعد رشب الكثر م�ن املاء عى منع 
الجفاف وزيادة حجم الدم الذي بدوره 

يؤدي إىل رفع ضغط الدم املنخفض.
2. عرق السوس

 )Licorice( الس�وس  ع�رق  يحت�وي 

الجاليكريزن�ك  حم�ض  م�ادة  ع�ى 
تق�وم  الت�ي   )Glycyrrhizinic acid(
بسلسلة من التفاعالت يف الجسم تنتهي 

برفع ضغط الدم.
برف�ع  الس�وس  ع�رق  رشب  يس�اعد 
انخف�اض  ارتب�ط  إذا  ال�دم  ضغ�ط 
الضغ�ط بانخف�اض مس�توى هرمون 

الكورتيزول.
3. الكافيني

يتس�بب الكافي�ني يرف�ع ضغ�ط الدم 
املنخفض، حيث يحف�ز الكافيني الغدة 
الكظرية عى إفراز هرمون األدرينالني.

غسول الفم قد يقيض عىل فريوس كورونا
قال باحثون من جامعة س�انتياغو 
إن  إس�بانيا  يف  كومبوس�تيال  دي 
غسول الفم املحتوي عى اليود يمكن 
أن يقتل فروس كورونا املستجد أو 

يقلل من تأثره بشكل كبر.
وأوضح�وا، وفق�ا لصحيف�ة »دييل 
مي�ل« الربيطاني�ة، أنه�م اخت�ربوا 
غس�ول الف�م، ال�ذي يحت�وي ع�ى 
عنرص الي�ود، عى مجموعة صغرة 
من مرىض كورون�ا، ووجدوا أن هذا 
العن�رص يمكن أن يكون له نش�اط 

مبيد للفروسات.
وأش�اروا إىل أنه�م قام�وا بالتجربة 
أن  وج�دت  س�ابقة  دراس�ات  ألن 
غس�ول الف�م املحت�وي ع�ى اليود 
أثبت فاعليته الشديدة ضد متالزمة 
االلته�اب الرئ�وي الحاد »س�ارس« 

التنفسية  ومتالزمة الرشق األوسط 
الشبيهتني بكورونا.

وع�ى الرغ�م م�ن اختب�اره عى 4 
أش�خاص فق�ط، فإنه�م ي�رون أن 
النتائ�ج كان�ت واعدة وأن�ه ال يمنع 
فق�ط اإلصابة بالف�روس، بل يقلل 
من تأث�رات أعراضه الش�ديدة عى 
املصاب�ني ب�ه، حيث وج�دوا أن عدد 
املصاب�ني  يف  كورون�ا  فروس�ات 
انخفض بش�كل كبر بعد استخدام 

الغسول.
ُيذك�ر أن الي�ود ُيع�د مطه�راً قوي�اً 
وُيس�تخدم يف املستش�فيات لتعقيم 
أثن�اء  الب�رشة  وتنظي�ف  الج�روح 
الجراح�ة، ملنع الع�دوى، وهو قادر 
م�ن  كب�رة  مجموع�ة  قت�ل  ع�ى 

البكتريا والفروسات والفطريات.

النوم اجليد والعميق يقيك من هذا املرض!
عى مدار س�نوات طويل�ة، لطاملا تحدث 
العلم�اء والباحث�ون ع�ن أهمي�ة النوم 
الجي�د يف التأث�ر اإليجاب�ي ع�ى صحة 
عقولنا وأجس�امنا، لك�ن الجديد هو ما 
توصل إلي�ه فريق من جامعة بوس�طن 
األمركي�ة من أن الدماغ يغس�ل نفس�ه 
بسائل منظف أثناء النوم، وقد يكون هذا 

عامال وقائيا ضد الخرف أو الزهايمر.
وركزت هذه الدراسة عى النوم العميق، 
حيث لوحظ أن موجات السائل النخاعي 
الت�ي تندف�ع أثن�اء نومن�ا تزي�ل تراكم 
الس�موم م�ن أدمغتن�ا، وبع�ض ه�ذه 
السموم تشمل »بيتا اميلويد« الذي ثبت 
أنه يسبب مرض الزهايمر، باإلضافة إىل 

بروتني آخر يس�مى »تاو«، وهو بروتني 
يرض بوصالت الخاليا العصبية يف املخ.

وللبح�ث يف تأث�ر الن�وم ع�ى أدمغتنا، 
اس�تعان فري�ق الباحثني تح�ت إرشاف 
الربوفيس�ورة ل�ورا لوي�س بمجموع�ة 
من املتطوع�ني الذين وافق�وا عى النوم 
يف املخت�رب، حيث طلب منهم االس�تلقاء 
داخل جهاز التصوير بالرنني املغناطييس 

والنوم فيه.
وكان القائم�ون عى الدراس�ة قد طلبوا 
من املتطوعني مسبقا البقاء مستيقظني 
قليالً يف وقت متأخر من الليلة الس�ابقة 
الن�وم يف املخت�رب  حت�ى يتمكن�وا م�ن 

بسهولة.

وألول م�رة، تمك�ن العلماء م�ن التقاط 
هذه العملية بالصور، ويأملون أن يمهد 

الطريق لفهم أمراض الدماغ.
ويعتق�د الباحثون أن األش�خاص الذين 
يحصل�ون عى الكث�ر من الن�وم الجيد 
ه�ذا  م�ن  أنفس�هم  حماي�ة  يمكنه�م 
التدهور املعريف.وأوضحت الربوفيس�ورة 
لويس، املرشفة عى الدراسة التي نرشت 
يف مجل�ة »س�اينس« Science العلمية، 
أن للن�وم تأث�را كبرا ع�ى الحماية من 
التده�ور العق�يل، وقال�ت: »إن نبضات 
الس�ائل الدماغي النخاعي أثن�اء النوم، 
آلي�ة ل�م نك�ن نع�رف أنها تح�دث عى 

اإلطالق.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 ملعقة كبرة زيت نباتي - 1 ثمرة بصل مقطعة -

سبانخ مقطعة - 5 بيضات مخفوقة -
3 كوب جبن شيدر مبشور -

4/1 ملعقة صغرة  ملح - 8/1 ملعقة صغرة فلفل اسود مطحون
خطوات التحضر:

سخني الفرن عى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
ضعي القليل من الزيت يف صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن.

يف مقالة عى نار متوسطة ضعي الزيت يسخن.
ضع�ي البص�ل يف الزيت و اس�تمري يف التقليب حتى يصبح ط�ري ثم اضيفي 

السبانخ و قلبي حتى تجف املياه يف املقالة.
يف بولة كبرة الحجم ضعي البيض و الجبن و امللح و الفلفل و قلبي ثم اضيفي 

مزيج السبانخ و البصل و قلبي حتى تمام اإلختالط.
ضعي مزيج الس�بانخ و الجبن الشيدر يف الصينية ثم ضعيها يف الفرن ملدة 30 

دقيقة.
اتركي السبانخ ملدة 10 دقائق حتى تربد التقديم.

السبانخ باجلبن الشيدر

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن أول من حول الكس�ور العادية 
إىل كس�ور عرشية هو غياث الدين جمشيد 

الكايش  قبل عام 480 هجرية/1436 م.
العالم الفرنيس بليز باسكال أول من اخرتع 

اآللة الحاسبة عام 1642م. 
العال�م الخوارزم�ي هو أول من اس�تخدم 

الجذر الرتبيعي. 
الصيني�ون ه�م أول م�ن إكتش�فوا معداد 
ي�دوي وذلك عام 1000 قبل امليالد وُس�مَي 

إبوكس. 
املرصي�ون القدماء أول م�ن وضعوا نظام 

العد العرشي. 
أول حاس�وب إلكرتون�ي يعم�ل بالكهرباء 
كان يف ع�ام 1946 م يف الوالي�ات املتح�دة 

األمريكية.
هل تعل�م أول م�ن توصل إىل طول الس�نة 
الشمس�ية هو ابو الحس�ن ثاب�ت أبو قرة 
وه�و وثن�ي يعب�د النج�وم ح�دد الس�نة 
الشمس�ية ب 360 يوم�ا و6 س�اعات و9 

دقائق و10 ثواني. 
أول من أكتشف الجذر التكعيبي وطبقة هو 

العالم أبو الحسن عى بن أحمد النسوي. 
أول من اس�تعمل األس�س الس�البة العالم 
املس�لم س�مو األمر آل املغرب�ي وهو عالم 
اختص بعلم الحس�اب وت�وىف يف بغداد عام 

1175م. 
هل تعلم العدد الس�الب كلما كربت أرقامه 

قلت قيمتة. 
ه�ل تعلم أن التطورات الكبرة والحديثة يف 
علم الرياضيات كانت الس�بب يف اكتش�اف 
علم الفض�اء واإلنج�ازات العلمي�ة يف هذا 

املجال.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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التطبيعية جتتمع لتحديد موعد انطالق 
الدوري العراقي

             المستقبل العراقي/ متابعة

تعق�د اللجن�ة التطبيعي�ة املؤقت�ة، 
املكلفة بإدارة االتحاد العراقي لكرة 
القدم، غدا األربع�اء اجتماعا مهما 
لتحديد موعد انطالق دوري املوس�م 
املقب�ل، بعد أن منح�ت خلية األزمة 
التدريبات  الضوء األخ�ر إلقام�ة 

مع االلتزام بالرشوط الصحية.
ورصح مص�در مق�رب م�ن الهيئة 
»اجتم�اع  لك�ووورة:  التطبيعي�ة 
الغد مهم حيث يش�هد وضع املوعد 
النهائ�ي الس�تئناف دوري املوس�م 
املقب�ل، بع�د تأخ�ر ه�ذه الخطوة 

بس�بب غل�ق امل�دن ج�راء انتش�ار جائح�ة 
كورونا«.

وب��نّ أن »ق�رار خلية األزمة الخ�اص بعودة 

التدريب�ات الجماعي�ة، وف�ق رشوط الوقاية 
الصحية منح التطبيعية فرصة لتثبيت موعد 
انط�الق ال�دوري بع�د زوال أعذار اس�تئناف 
املسابقة«.وأش�ار إىل أن »الهيئ�ة التطبيعية 

برنامجا متكامال يتضمن  س�تضع 
ال�رشوط الت�ي يج�ب تطبيقه�ا يف 
والح�االت  املس�ابقة  ويف  التدري�ب 
م�ع  التعام�ل  وكيفي�ة  الوقائي�ة 
اإلصاب�ات ال س�مح الل�ه يف ح�ال 
حدوثها«.يش�ار إىل أن خلي�ة األزمة 

أعلنت ع�ن إمكانية خوض 
األندية تدريباتها يف 

12 من الش�هر 
الجاري.

أكرم رحيم جيدد الوالء لنفط ميسان
             المستقبل العراقي/ متابعة

جدد العب نفط ميسان أكرم رحيم تعاقده 
مع النادي للموس�م املقبل لينضم للفريق 

بشكل رسمي.
وقال مصدر من داخل النادي يف ترصيحات 
خاص�ة لك�ووورة إن أك�رم رحي�م جدد 
تعاقده تحضريا للموس�م املقب�ل بعد أن 
انتهت مدة إعارت�ه للرشطة، ليجدد الوالء 

للفريق.
وب� أن الفريق س�يبارش تدريباته تحضريا 
للموس�م املقبل تحت إرشاف املدرب 
أن  بع�د  فرح�ان  رزاق  الش�اب 
منحت األندية الضوء األخر 
ال�ذي  بالق�رار  بالتدريب�ات 
خلي�ة  مؤخ�را  أصدرت�ه 

األزمة.
نف�ط  أن  إىل  وأش�ار 
 90 أكم�ل  ميس�ان 

% م�ن تعاقدات�ه للموس�م املقب�ل 
وهن�اك محاولة للتعاقد مع العب� 

محرتف� قبل انطالق الدوري.
يذك�ر أن نفط ميس�ان أس�ند مهمة قي�ادة الفريق للم�درب رزاق 

فرحان بعد استقالة املدرب السابق أحمد دحام.

ساري غاضبًا: يوفنتوس 
ال يمكن تدريبه

              المستقبل العراقي/ متابعة

هاج�م ماوريس�يو س�اري، يوفنت�وس، بعدم�ا رحل عن 
تدريب الفريق اإليطايل، بس�بب الخ�روج املبكر من دوري 

أبطال أوروبا عىل يد أوملبيك ليون الفرنيس.
وبحس�ب صحيفة »كوريري ديللو سبورت«، فقد اجتمع 
س�اري مع رئي�س الي�ويف، أندريا أنيي�ي وس�اري، اليوم 

الثالثاء.
وخالل االجتماع، رفض ساري، التنازل عن أي يشء، بعدما 

فسخ البيانكونريي، العقد من جانب واحد فقط.
وأوضح�ت الصحيفة، أن س�اري وج�ه رس�الة إىل أندريا 
أنييي رئيس يوفنتوس، قال له فيها »هذا الفريق ال يمكن 

تدريبه«.
وسيضطر يوفنتوس إىل دفع 6 مالي� يورو )قيمة املوسم 

املتبقي يف عقد املدرب( إىل ساري.
وإذا لم يحصل س�اري عىل وظيفة جديدة املوس�م املقبل، 
س�يضطر يوفنت�وس إىل دفع 2.5 ملي�ون يورو كتعويض 

للمدرب.

أسينسيو يتلقى نبأ سعيدًا

الزوراء: ننتظر تعليامت التطبيعية لبدء التدريبات

              المستقبل العراقي/ متابعة

للي�وم التاس�ع عىل الت�وايل، ت�درب ريال 
مدري�د يف مدينت�ه الرياضي�ة ضمن فرتة 
االس�تعداد للموس�م الجديد، دون حضور 
أغلب العبيه الدولي�، بترصيح من املدرب 

زين الدين زيدان.
كما غ�اب تيبو كورتوا وإيس�كو ومارتن 
أوديج�ارد وماركو أسينس�يو، الذي تلقى 

أنباء طيبة.
وتب�� يف آخ�ر فح�ص طب�ي خض�ع له 
أسينس�يو، أن�ه ال يعان�ي م�ن أي إصابة 
يف الركب�ة اليرسى، التي خض�ع لجراحة 
بها قبل 13 ش�هرًا لع�الج قطع يف الرباط 

الصليبي.

وتعرض الالعب لكدمة أجربته عىل مغادرة 
األس�بوع  اإلس�باني  املنتخ�ب  معس�كر 

املايض، وتطورت حالته بشكل إيجابي.
ويواصل أسينس�يو حاليا، امل�ران الفردي 
يف قاع�ة التدريبات الرياضية، حيث تدرب 
أيًض�ا العبون يعانون من متاعب بس�بب 
أحم�ال فرتة االس�تعداد للموس�م الجديد 
مثل إيس�كو وأوديجارد.ولن يحدث اللقاء 
املنتظ�ر ب� زيدان وجاريث بيل قبل الغد، 
نظ�رًا ألن امل�درب الفرنيس من�ح الالعب� 
الدولي� إمكانية االستمتاع بيومي راحة.

وقرر الحارس األوكراني لون� وكذلك داني 
كارفاخال، عدم االستمتاع بهذين اليوم�، 
وش�اركا يف املران مع باقي العبي امللكي.
ويف انتظار اتخاذ قرار بش�أن مس�تقبله، 

انض�م الظهري رسجي�و ريجيلون لتدريب 
ريال مدريد، بعد خضوعه لعالج من التواء 

يف الكاحل تعرض له خالل مباراة املنتخب 
اإلسباني أمام أوكرانيا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي ال�زوراء العراقي جاهزيته لخ�وض التدريبات 
الجماعية بعد أن حصلت األندية عىل الضوء األخر لعودة 
التمارين.وق�ال عض�و الهيئة اإلدارية لن�ادي الزوراء عبد 

الرحمن رش�يد لكووورة: »فريقنا جاهز لب�دء التدريبات 
والتحضري للموسم املقبل، لكننا لن ندخل املران الجماعي 
حتى تصدر التعليمات من الهيئة التطبيعية ضمانا لصحة 
الجميع«.وأكد أن الهيئة التطبيعية مطالبة باالستماع لرأي 
األندية لتحديد موعد ال�دوري وإصدار التعليمات الصحية 

كما نوه�ت خلية األزمة بعد أن منح�ت حق التدريب لكن 
وفق رشوط صحي�ة ملزمة لألندية.وأوض�ح: »مع ازدياد 
ع�دد اإلصاب�ات بكورونا يف األيام األخ�رية، علينا أن نكون 
حذرين وملم� بكل رشوط السالمة الصحية ليكون قرار 
انطالق التدريبات مدروس وإيجابي ونتفادى اإلصابات«.

أندرسون يعارض قرار ديوكوفيتش
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال الالع�ب الجن�وب أفريقي كيف�ن أندرس�ون، لرويرتز، 
إن اس�تقالة نوفاك ديوكوفيتش من رئاس�ة مجلس العبي 
التنس، التابع التحاد الالعب� املحرتف�، قبل انطالق بطولة 
أمريكا املفتوحة، أحدث صدمة يف املجلس وقد يؤثر يف هيكلة 
بطوالت املحرتف�.وفاجأ ديوكوفيتش مجتمع التنس الشهر 

املايض، باالس�تقالة من رئاس�ة املجل�س، إىل جانب أعضاء 
املجلس فاسيك بوسبيسيل وجون إيسنر وسام كويري، من 
أج�ل تكوين رابطة جدي�دة لالعبي التن�س املحرتف�.وأبلغ 
هندرس�ون، الذي يت�وىل رئاس�ة املجلس حالي�ا، رويرتز يف 
مقابل�ة عرب الهاتف من الواليات املتحدة: »من جهة املجلس 
شعرنا بصدمة خاصة فيما يتعلق بالتوقيت والتواصل، ألننا 
لم نناقش القرار«.وأضاف هندرسون: »ال أتفق مع ما حدث 

والطريقة وسأحرتم دائما جهودهم ملساعدة الالعب�، وهذا 
أمر رائع لكن هذا ما نقوم به بالفعل يف املجلس وس�نواصل 
الجهود«.وعارضت مؤسسات التنس هذه الخطوة وطالبت 
بتوحيد الجهود بعد اس�تئناف بط�والت اللعبة عقب توقف 
طويل، بس�بب جائحة كوفيد-19، كما شجع رفائيل نادال 
وروج�ر في�درر توحي�د الصفوف.وع�رب ديوكوفيت�ش عن 
إحباطه بس�بب معارضة فكرته قب�ل خروجه املفاجئ من 

بطول�ة أمري�كا، ي�وم األح�د املايض.وتابع أندرس�ون الذي 
خ�اض نهائي�� يف البطوالت األرب�ع الك�ربى: »ال أتفق مع 
ديوكوفيتش وافرتاضه بوجود معارضة ألن هذا يوحي بأننا 
ضد فكرة مس�اعدة الالعب�«.وأتم الالعب الجنوب أفريقي 
صاح�ب ال�34 عام�ا: »نحن جميعا م�ن الالعب� ونتعاون 
سويا ومن املهم االنسجام وتوحيد الجهود ألننا هكذا نكون 

أقوى«.

وكيله: كوتينيو لن يرحل عن كامب نو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د كيا جورابش�يان، وكيل أعم�ال النجم الربازي�ي فيليبي 
كوتينيو، العب برش�لونة، صعوبة رحي�ل موكله عن »كامب 
ن�و« ه�ذا الصيف.واس�تعاد برش�لونة خدم�ات كوتيني�و، 
بع�د انتهاء إعارت�ه إىل بايرن ميونخ، حيث س�اهم يف تتويج 
الفريق الباف�اري بالثالثية التاريخية.وارتبط اس�م كوتينيو 
بالرحيل عن برش�لونة يف املريكات�و الصيفي الجاري، خاصة 
يف ظل اهتم�ام أندية آرس�نال وتوتنهام.وقال جورابش�يان، 
يف ترصيح�ات نقلتها صحيفة »ص�ن« الربيطانية: »كوتينيو 

س�يظهر بقميص برشلونة املوس�م املقبل، ولن يرحل عن 
كام�ب نو«.وأض�اف: »كومان )مدرب برش�لونة( تواصل 
مع الالع�ب هاتفًيا بعد تتويجه ب�دوري أبطال أوروبا مع 
باي�رن ميونخ، وأخربه بأنه ضمن خططه املس�تقبلية يف 
البارس�ا، وينتظر عودته م�ن أملانيا«.وتابع: »تم االتفاق 
ب�� الطرف� عىل ع�ودة الالعب يوم 7 س�بتمرب/أيلول، 
ل أن يكون مع الفريق مطلع الش�هر،  لكن كوتينيو فضنّ
حت�ى ال يفقد لياقته مع العودة الرسيعة للمس�ابقات«.

وشارك كوتينيو يف هزيمة برشلونة الثقيلة يف ربع نهائي 
دوري األبطال أمام بايرن ميونخ، بنتيجة 2-8.

كأس إيطاليا: طريق سهل 
ليوفنتوس.. وديريب غضب حمتمل

              المستقبل العراقي/ متابعة

أج�رى االتح�اد اإليطايل لك�رة القدم، 
قرعة بطول�ة كأس إيطاليا للموس�م 
الجديد )2020-2021(. ومن املقرر أن 
تخوض فرق أتاالنتا ويوفنتوس وإنرت 
وروم�ا وميالن وساس�ولو والتس�يو 
ونابويل، املسابقة بداية من دور الستة 
القرعة عن مواجهات  عرش.وأسفرت 
نارية محتملة يف ال�دور ربع النهائي، 
حي�ث م�ن املحتم�ل أن يصط�دم إنرت 

وميالن، روما ونابويل، أتاالنتا والتسيو يف ربع 
النهائي.ويف املقابل، فإن طريق يوفنتوس قد 
يكون أسهل، يف ظل ابتعاد الفرق الكربى عنه، 
حيث يق�ع فري�ق ساس�ولو يف طريقه.ومن 
املقرر أن تقام مباريات دور ال�16 يف 13 و20 
يناير/كانون الثاني م�ن العام املقبل 2021، 
عىل أن تق�ام مباريات الدور رب�ع النهائي يف 

27 يناي�ر، بينم�ا يقام الدور نص�ف النهائي 
عىل مرحلت� ذهاب وإياب يف 3 و10 فرباير/
ش�باط.وتقام املباراة النهائي�ة يف 19 مايو/

أيار 2021، حيث تش�ري تقاري�ر صحفية إىل 
اس�تضافة ملعب سان س�ريو بمدينة ميالنو 
للنهائ�ي، يف ظل أن ملعب األوليمبيكو س�يتم 
تس�ليمه يف وقت مبكر لالس�تعداد والتجهيز 

الستضافة مباريات يورو 2020.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، ع�ن خطة جدي�دة من 
ري�ال مدريد، للتخلص من العب�ه الويلزي جاريث بيل هذا 

الصيف.
وبحسب موقع »ديفينسا سنرتال«، فإن ريال مدريد يعلم 
أن التخل�ص من بيل ليس باألمر الس�هل، حيث أكد وكيل 

أعماله، أن رغبة الالعب هي البقاء حتى نهاية عقده.
ويس�عى املرينج�ي لبي�ع بيل، خاص�ة وأن�ه يتقاىض 14 
مليون يورو كأعىل راتب يف الفريق، بالتساوي مع هازارد، 

رغم أنه خارج حسابات زيدان.
ونوه املوقع أن الجهة الوحي�دة التي قد تدفع بيل ملغادرة 

ريال مدريد، هي الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وال يمانع ريال مدريد من خفض مطالبه املادية لبيع العبه 
الويلزي، مثلم�ا فعل مع الكولومب�ي خاميس رودريجيز 
الذي انض�م إىل إيفرتون يف صفقة تق�در بنحو 25 مليون 

يورو.
ويس�عى ريال مدريد الس�تغالل رغبة مانشس�رت يونايتد 
يف ض�م ريجيل�ون، من أج�ل تضم� جاريث بي�ل يف هذه 
الصفق�ة، مس�تفيًدا م�ن ع�دم موافق�ة دورتمون�د عىل 
رحيل سانش�و إىل أولد تراف�ورد، وانتقال كاي هافريتز إىل 

تشيليس.

بايرن ميونخ يتصدر سباق خطف موهبة فرنسية
              المستقبل العراقي/ متابعة

أف�اد تقرير صحف�ي بوج�ود رصاع رشس ب� كبار 
الدوري األملاني وأندية أوروبا، من أجل الظفر بموهبة 
فرنسية، هذا الصيف.وكشفت صحيفة »ليكيب« عن 

دخ�ول بايرن ميونخ، يف رصاع مع غريمه بوروس�يا 
دورتمون�د، واليبزيج من أجل التعاقد مع جورجينيو 
روتر العب رين.ولم يتوق�ف هذا الرصاع عند الحدود 
األملاني�ة، ب�ل انض�م إليه أندي�ة إنجليزي�ة وإيطالية 
مث�ل آرس�نال، مي�الن ونيوكاس�ل.ويرتبط املهاجم 

الش�اب، الذي يجي�د اللع�ب بالقدم� 
اليمن�ى والي�رسى، بعق�د مع رين 

حت�ى صي�ف 2021، لكن�ه ل�م 
يحظ بفرصة اللعب يف الدوري 

الفرنيس حتى اآلن.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

يوفنتوس يضحي بنجمه حلسم صفقة رشيك رونالدو
            المستقبل العراقي/ متابعة

يعم�ل يوفنتوس بكل قوة خ�الل املريكاتو الصيفي، من 
أج�ل التعاقد مع مهاجم جديد يلعب بجوار كريس�تيانو 

رونالدو، نجم السيدة العجوز.
وكان أندري�ا بريل�و، امل�درب الجدي�د لليويف، أعل�ن أمام 
وس�ائل اإلعالم أن املهاجم األرجنتيني جونزالو هيجواين 
خارج حس�اباته يف املوس�م الجديد، لذا يبحث النادي عن 

تعويضه بصفقة جديدة.
ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت« اإليطالية، فإن 

يوفنتوس مرص عىل استعادة مهاجمه السابق ألفارو موراتا 
من أتلتيكو مدريد.

وأش�ارت إىل أن يوفنتوس حص�ل عىل موافق�ة موراتا، لكن 
إدارة أتلتيكو ومدربه األرجنتيني دييجو س�يميوني يرفضان 

رحيله.
وأوضح�ت أن يوفنتوس يعمل عىل إغ�راء أتلتيكو مدريد عن 

طريق إقحام الجناح الربازيي دوجالس كوستا يف الصفقة.
وذك�رت الصحيف�ة اإليطالية أن رغم س�عي أتلتيكو س�ابًقا 
لض�م كوس�تا، إال أن الالع�ب ال يقنع حالًيا مس�ؤويل النادي 

اإلسباني.

ريال مدريد يضع سيناريو 
جديد للتخلص من بيل
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اجتثاث العبث إالهناك والتٓاكل البطيء

عالء الخطيب الحقوقي خالد دواي العطواني

ليس الهدف تحطيم املؤسس�ة العس�كرية الٕحدى االٔمم، أو تدمري قدرتها العس�كرية، 
ب�ل الهدف هو: )االٕنهاك.. التآكل البطيء(* لك�ن بثبات.. فهدفنا هو ارغام العدو عىل 
الرض�وخ الرادتنا )الهدف زعزعة االس�تقرار..( وهذه الزعزع�ة ينفذها مواطنون من 
الدول�ة العدو لخل�ق الدولة الفاش�لة.. وهنا نس�تطيع التحكم.. وه�ذه العملية تنفذ 
بخطوات ببطء وهدوء وباستخدام مواطني دولة العدو، فسوف يستيقظ عدوك ميتاً.. 
ه�ذه املحارضة التي قي�ل إنها أخطر مح�ارضة يف التاريخ الحدي�ث حيث توضح كل 
م�ا جرى ويجري من حروب ورصاعات أهلية مس�لحة يف العالم االس�امي.. وأكثر ما 
يلف�ت االنتباه يف ه�ذه املحارضة هي عبارة :)االٕنهاك، والتآكل البطيء( لكننا نس�ٔال: 
مل�اذا ال يت�م االنهيار الرسي�ع بدل التآكل اله�ادٔي والبطيء؟ هذا هو الج�زء االٔخطر يف 
املح�ارضة..  ومعنى الت�آكل البطيء يعني خ�راب متدرج للم�دن، وتحويل مواطنيها 
اىل قطعان هائمة.. وش�ل ق�درة البلد العدو عىل تلبية الحاجات االساس�ية، بل تحويل 
نقص هذه الحاجات اىل وجه آخر من وجوه الحرب، وهو عمل مدروس ومنظم بدقة.. 
الربوفس�ور وهو ليس خبري الجيل الرابع للحرب فحس�ب، بل ضابط مخابرات سابق، 
ال يلق�ي املح�ارضة يف روضة أطف�ال وال يف مركز ثق�ايف، بل لجنراالت كب�ار يف الكيان 
الصهيون�ي، وحلف الناتو. )واملكان( يف ارسأيي�ل..! ويف عبارة الفتة يف املحارضة يقول 
ب�كل وقاحة مبطنة مخاطباً الجنراالت: )يف مثل هذا النوع من الحروب قد تش�اهدون 

اطفاال قتىل او كبار السن، فا تنزعجوا..
علينا امليض مبارشة نحو الهدف.. بمعنى ال ترتكوا املش�اعر أمام هذه املش�اهد تحول 
دون )تحقيق الهدف(. واالسلوب نفسه )طبق ويطبق يف العراق وسوريا واليمن وليبيا، 

وربما ااقتصاديا يف لبنان(.. وغداً ال ندري من سيكون عليه الدور؟
وم�رة أخرى الس�ٔوال االٔهم: مل�اذا )االنهاك والت�آكل البطيء، بدل اس�قاط الدول مرة 

واحدة(؟ الجواب:
ان اس�رتاتيجية االنه�اك تعني نقل الح�رب من جبهة اىل أخرى، وم�ن أرض اىل أخرى، 
واستنزاف كل قدرات الدولة العدو عىل مراحل متباعدة ، وجعل » الدولة العدو.. تقاتل 
ع�ىل جبهات متعددة مح�ارصة بضباع محليني من كل الجهات، والتخطيط لتس�خني 
جبه�ة وتهدئة جبهة أخرى، اي اس�تمرار ادارة االزمة وليس حلها.. ولكيا يتم انهيار 
الدول�ة الرسيع، الٔن االنهي�ار الرسيع يبقى عىل كثري من مقومات ومٔوسس�ات الدولة 
واملجتمع.. وبالتايل فإن أفضل الطرق هو التآكل البطيء، بهدوء وثبات عرب سنوات من 
خال محاربني )محليني رشس�ني ورشيرين( كما يق�ول هو، برصف النظر عن وقوع 
ضحايا أبرياء الٔن الهدف هو السيطرة وتقويض الدولة واملجتمع أهم من كل يشء، أي 

محو الدولة واملجتمع عرب عملية طويلة!
م�ن املٔوس�ف أن هذا املخطط الذي يعرتف�ون به ويعلنونه بكل وقاح�ة، هو الذي نراه 
بأعيننا، ويطبق بأيدينا نحن، تحت شعارات صاخبة من حقوق االنسان والديمقراطية، 

والحرب عىل االرهاب.!
فه�ل عرفنا االٓن ملاذا اس�لوب اس�تمرار ادارة االزمة بدال من حله�ا؟ وكيف يخططون 
ليظ�ل الن�زاع والخاف بني فئات الدول�ة... بل واالقتتال بني الدول والش�عوب من أجل 

القضاء عىل مقدرات الشعوب يف منطقتنا وتحويلهم اىل تابعني ال حول لهم وال قوة؟
يا ليت قومي يعلمون قبل فوات االٔوان؟ 

*محارضة تكش�ف لغز ما يجري يف منطقتنا وما يخطط لها والتي ألقاها الربوفسور 
)ماكس مانوارينج( خبري االس�رتاتيجية العس�كرية يف معهد الدراس�ات التابع لكلية 

الحرب االٔمريكية بتاريخ 2018/12/1 يف ارسائيل.

ع قان�ون الجتثاث البع�ث، البد من ترشيع قان�ون الجتثاث العبث،  مثلم�ا رشرُ
فق�د كان قان�ون اجتث�اث البعث ع�ادالً ألولئك الذي�ن أجرموا بحق الش�عب 
العراقي وتاعبوا بمقدراته وأس�اؤوا استخدام الس�لطة، فأن املبدأ ذاته قائماً 
حينم�ا يرشع قانون بحق العابثني بمس�تقبله واس�تقراره  ومقدراته وأمنه 
وتبدي�د ثرواته وتعطيل دوره اإلنس�اني والحضاري والعرب�ي واالقليمي من 
خال توجيهه نحو املجهول وإفس�اد مؤسس�اته، لقد عرفت املادة التاس�عة 
م�ن قانون االجتث�اث الذي صدر يف 16-4-2003: املجتث�ني بأنهم أولئك النفر 

املستفيدين من نهب ثروات الباد والعابثني باملال العام واملصالح العامة.
واذا اخذن�ا بمب�دأ القي�اس م�ن حيث اتح�اد العلة، ف�ان هذه امل�ادة تنطبق 
عىل البع�ض ممن يعطل�ون الحياة ويرسق�ون املواطن وينهب�ون املال العام 
ويس�تغلون الس�لطة، ويصارعون عىل املناصب من أجل نهب ما يمكن نهبه 
ولكي يكونوا يف مأمن من العقاب، أن االس�اس الذي قام عليه قانون اجتثاث 
البعث هو محاس�بة الذين أس�اؤوا استخدام الس�لطة واملال العام او تطويع 
الس�لطة والدولة لخدمة مصالحهم الخاصة، فقد عبثوا بالعراق لذا استحقوا 
العق�اب، وإذا كان مب�دأ الردع هو وس�يلة لعودة الح�ق اىل نصابه فاملنطقي 
والطبيع�ي أن يكون هن�اك قانون الجتثاث العبث العراق�ي، أن العابثني اليوم 
بالع�راق هم أكثر خطورة من أولئك الذين عبثوا بالع�راق وطالتهم يد العدالة 
وأنزل القضاء بهم حكمه العادل وذهبوا اىل مزبلة التاريخ وذلك لس�بب وحيد 
هو ان البلد يقف اليوم عىل شفري الهاوية ولربما يكون لهذه املرحلة ارتداداتها 
وتداعيته�ا االجتماعي�ة والنفس�ية الكب�رية يف املس�تقبل ألن العراقيني الذين 
ضح�وا بدمائهم من أجل إزال�ة الدكتاتورية وإزالة املجرمني قد أصيبوا بخيبة 
أمل جراء ما يش�اهدونه من تاعب بمقدراتهم بأيدي السياسيني املتصارعني 
والاهثني وراء الس�لطة والتس�لط، فهم باتوا ال يمي�زون -أي العراقيني- بني 
البعثيني والعابثني فكاهما يريد ان يمرر ش�عاراته للوصول اىل الس�لطة عىل 
حس�ابهم، ومن هنا يعقد البعض مقارن�ة بني املايض والحارض وهي مقارنة 
ظل�م بها الرشفاء واملضحني، اولئك الذين قدم�وا دمائهم والذين قدموا أجمل 

سنني أعمارهم مطاردون كالعصافري عىل خرائط البلدان واملنايف القرسية.
حينما ت�م إلغاء قان�ون االجتثاث واس�تبداله بقانون املس�ائلة والعدالة كان 
البع�ض يظ�ن ان االمر يتعل�ق بمحاكمة ظاه�رة من خ�ال رموزها، وليس 
العك�س، فمحارب�ة الظاه�رة ه�و األصل يف الترشي�ع، ك�ون القوانني تاحق 
الظاهرة وتعالج الخلل من خال األشخاص، وهكذا تفهم عملية سن القوانني 
لتطبي�ق ونرش العدالة، فاس�ترشاء الظاهرة يدعو املرشعني اىل س�ن القوانني 
للح�د م�ن الرضر الذي تلحقه باملجتمع، لذا علينا ان نتس�اءل عمن يس�تحق 
االجتث�اث البعث ام العب�ث أم االثنني معاً.. فاذا كانت القاعدة تش�مل كل من 
يتاعب بمقدرات البلد ويس�تغل الس�لطة واملال العام ألغراضه الخاصة وكما 
عرفه�م قانون االجتثاث، فان الذين يس�تحقون االجتثاث هم العابثني س�واء 
كانوا بعثيني أم غريهم. ويبقى الس�ؤال هو رضورة س�ن قانون يجتث العبث 
�ن قانون اجتثاث البعث. اما من يسن هذا القانون فالجواب اتركه بني  كما سرُ

أيدي الوطنيني الرشفاء من ابناء هذا البلد ..

»10« أطعمة جتعلك تقاوم احلساسية
أصبحت الحساسية من أكثر املشاكل الصحية 
ش�يوعاً ع�ىل مس�توى العال�م، ورغ�م تع�دد 
مسبباتها بني حبوب اللقاح، لدغات الحرشات، 
الفراء، الريش، بعض األطعمة واألدوية، إال أن 
حساس�ية الغب�ار تعد األكثر انتش�اراً يف وقتنا 
الحايل، وذلك بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء 
تش�مل أعراض حساس�ية الغبار الت�ي تعترب 
حالة من االلتهاب، العطس املس�تمر، س�يان 
األنف، الس�عال، التهاب العينني، ضيق التنفس 
والحك�ة، إذا كن�ت مم�ن يعانون م�ن أعراض 
حساس�ية الغب�ار املزعجة والتي ق�د تصل إىل 
اإلصاب�ة بأزم�ات ربوية، فإليك ه�ذه البرشى 
الس�ارة، فهناك 10 أنواع مذهل�ة من األطعمة 
يمكنها أن تجعلك يف منأى عن حساسية الغبار 
إذا واظب�ت عىل تناولها، وهي كاآلتي وحس�ب 
“العربي�ة”، ع�ن موقع “بولد س�كاي” املعني 

بالشؤون الصحية:
1 - السبانخ: إذا أردت التخلص من الربو، فعليك 
بتناول كميات كبرية من الس�بانخ باستمرار، 
حيث تعترب “الطبيب” بني الخرضاوات الورقية 
نظرا الحتوائها عىل كميات وفرية من فيتامني 
C، فيتام�ني E، البيتا كاروت�ني )أحد مضادات 
األكس�دة القوية(، البوتاس�يوم واملغنيس�يوم 

الذي يمنع حدوث نوبات الربو.
2 - التف�اح: تن�اول ثم�رة واحدة م�ن التفاح 
يومي�اً ال ترحمك فقط من زي�ارة الطبيب، بل 
تقيك من اإلصابة بالحساسية والربو، الحتوائه 
عىل نسبة عالية جداً من الكريسيتني، وهو من 

أقوى املواد املضادة لألكسدة عىل اإلطاق.
3 - امل�وز: الحتوائ�ه ع�ىل نس�بة عالي�ة م�ن 
األلي�اف، يعترب املوز من الفواكه التي تس�اعد 
يف الوقاية من مش�اكل الجهاز التنفيس كالربو 

وكافة أعراض الحساسية.
األف�وكادو  فاكه�ة  تتمي�ز  األف�وكادو:   -  4
األزم�ات  مكافح�ة  ع�ىل  املذهل�ة  بقدرته�ا 
الربوية ومش�اكل الجهاز التنفيس الناتجة عن 

الحساس�ية، الحتوائه�ا عىل نس�بة كبرية من 
م�ادة الجلوتاثي�ون، واملعروفة باس�م عماق 

مضادات األكسدة.
5 - الث�وم: يعترب الثوم م�ن األطعمة املذهلة يف 
مقاومة الحساس�ية، حي�ث يتحكم بل يحجم 
نش�اط بعض اإلنزيمات املس�ؤولة ع�ن إنتاج 
املركب�ات االلتهابية يف الجس�م، ل�ذا فهو يقلل 

من احتمال اإلصابة بالحساسية.
6 - الزنجبي�ل: ألنه غن�ي بالعن�ارص الغذائية 
املض�ادة لالتهاب�ات، يعمل الزنجبيل بش�كل 
أفضل م�ن األدوية بالنس�بة للكثريين يف إزالة 
االحتقان وعاج االلتهابات وبالتايل الس�يطرة 

عىل الحساسية.
7 - الكرك�م: م�ادة الكركم�ني املوج�ودة ب�ه، 
تجعل م�ن الكركم مض�اداً قوياً للحساس�ية، 
فالكركمني مركب مضاد لألكسدة وااللتهابات 
يحس�ن النظ�ام املناعي للجس�م، ل�ذا ينصح 
بتن�اول الكرك�م يومي�اً مع كوب م�ن الحليب 

الساخن.
8 - امل�اء: املواظبة ع�ىل تناول كمية كافية من 
املاء يومياً يساعدك يف التغلب عىل الحساسية، 
فالجفاف هو الس�بب الرئييس ال�ذي يؤدي إىل 

تفاقم أعراض الربو.

العلامء يطرحون محية غذائية حلامية مناخ األرض
وجد باحثون من جامعة نيويورك 
أن النبات�ات الغني�ة بالربوتين�ات 
الصالح�ة ل�ألكل تك�ون صديق�ة 
للبيئ�ة أكثر من الحلي�ب واللحوم، 
ويمك�ن أن ي�ؤدي اس�تهاكها إىل 
التخفي�ف م�ن آث�ار تغ�ري من�اخ 

كوكب األرض.
وأش�ار العلماء إىل أن حرق الوقود 
أكس�يد  ثان�ي  إط�اق  إىل  ي�ؤدي 
الكربون يف الغاف الجوي لألرض ، 
مما يساهم يف ارتفاع درجة حرارة 
الكوكب بس�بب ظاهرة االحتباس 
الح�راري. كم�ا ق�در الباحثون أن 
زيادة 1.5 درجة مئوية يف متوسط 
ع�ن  العاملي�ة  الح�رارة  درج�ات 
مستويات ما قبل الثورة الصناعية 

من ش�أنها أن تسبب تغريات ال رجعة فيها يف 
مناخ األرض.

 Nature ” وج�اء يف دراس�ة نرشته�ا مجل�ة
Sustainability” العلمي�ة، أن العلم�اء حللوا 
ورسموا خرائط للمناطق األكثر إنتاجا للحوم 
يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة، واتض�ح أن 
هذه املناطق تحتل 83% من مجموع األرايض 

الزراعي�ة، وت�ؤدي إىل من�ع ظه�ور النباتات 
والغابات أيضا.

وأظه�ر الباحث�ون أن�ه إذا نم�ت املحاصي�ل 
الغني�ة بالربوتني يف بعض ه�ذه املناطق بدالً 
من املاشية، فيمكن أن تعوض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون التي أطلقها البرش بالفعل يف 

الغاف الجوي.
ويقدر العلماء أن مثل هذا اإلجراء سيس�اعد 

يف القض�اء ع�ىل 9 إىل 16 عاًما من 
الكربون  انبعاث�ات ثان�ي أكس�يد 
إذا انخف�ض الطل�ب العامل�ي عىل 

اللحوم.
ويق�رتح العلم�اء زراع�ة الع�دس 
م�ن  مختلف�ة  وأن�واع  والف�ول 
املك�رسات يف األرايض املح�ررة من 

الرعي.
أن  دراس�تهم  يف  العلم�اء  ويؤك�د 
نتائ�ج أبحاثهم ته�دف إىل تطوير 
اس�رتاتيجيات جدي�دة للتخفي�ف 
من آثار تغري املناخ. عىل الرغم من 
اس�تمرار تزايد الطلب عىل اللحوم 
املناط�ق، فق�د تواج�ه  يف بع�ض 
مزارع املاش�ية يف املستقبل نقًصا 
يف األرايض بس�بب االستخدام غري 

املستدام لألرايض.
و وفًق�ا للدراس�ة، ل�ن يؤثر تقليل اس�تهاك 
اللح�وم عىل املناخ فقط. كما أنه س�يزيد من 
كمية املياه املتوفرة عىل كوكب األرض بسبب 
انخفاض عدد املاش�ية. باإلضافة إىل ذلك، من 
شأن مثل هذا اإلجراء أن يوسع الحياة الربية 

ويزيد من تنوعها البيولوجي.

يعد التفاح من أكثر الفواكه التي تعود بالصحة عىل اإلنسان، وذلك للقيمة 
الغذائية الكبرية التي تحتويها، خاصة يف بذر وقرش الثمرة.ولتس�تفيد من 
التف�اح بأكرب قدر ممك�ن، عليك معرفة أن فائدة التف�اح القصوى تكمن 
بتناول�ه يف الصباح الباكر، وخصوص�اً عىل الريق.ومن أب�رز فوائد تناول 

التفاح عىل الريق:
– الحماية من األلزهايمر، وتخّفيض نس�بة الكولس�رتول يف الدم وتجّديد 

الخايا.
– تقوي�ة العظام والش�فاء من الربو عن�د األطفال، كم�ا يقلّل من خطر 

اصابة الجنني بهذا املرض، اذا تناولته املرأة الحامل.
– يقي من مرض الرسطان، والسكري وأمراض القلب، والحساسية.

– يس�اعد عىل خس�ارة ال�وزن، نظ�راً الحتوائه عىل القليل من الس�عرات 
الحرارية.

– يعالج السعال، ويساهم يف تفتيت حىص املرارة.

هذه األسباب ستدفعكم لتناول
 التفاح عىل الريق!

ماء الباذنجان حارق خارق لدهون البطن 
‘تفيد الدراسات بأن رشب ماء الباذنجان هو 
أح�د الخيارات الطبيعية التي تس�ّهل عملية 
تنظي�ف الرشاي�ني وفق�دان وزن الجس�م. 
وه�ذا الرشاب غنّي باأللي�اف واملواد املضاّدة 
لألكسدة، التي تعّزز استهاك ورصف الطاقة 

وحرق الدهون الضاّرة. 
ويمّث�ل االس�تهاك املنتظ�م مل�اء الباذنجان 
مي�زة إضافية للنظ�ام الغذائي بالنس�بة إىل 
األشخاص الذين يواجهون صعوبة يف فقدان 

الوزن.
ح�ني  الباذنج�ان:  م�اء  تحض�ري  طريق�ة 
تحرّضي�ن وتتناولني ماء الباذنجان، س�وف 
تعملني عىل تحسني صّحتك وتفقدين الوزن، 
ولكن أيضاً ستش�عرين بزيادة يف مستويات 
الطاقة يف جسمك ملساعدتك يف إتمام مهامك 

اليومية.
املكّون�ات: • حّبة باذنجان واحدة متوّس�طة 

الحجم من الباذنجان • عصري ليمونة
• ليرت من املاء • إبريق زجاجي

طريق�ة التحض�ري: • قب�ل كّل يشء اغس�ي 
أو  التف�اح  خ�ّل  م�ن  بالقلي�ل  الباذنجان�ة 
يت�ّم  أن  وبع�د   • الصودي�وم.  بيكربون�ات 

إىل  قّطعيه�ا  جي�داً،  وتطهريه�ا  تنظيفه�ا 
قط�ع صغرية مرّبعة، بحجم حوايل س�نتمرت 
ونص�ف. • بع�د ذلك ضعي قط�ع الباذنجان 
يف إبري�ق الزج�اج، وضع�ي عليها ل�رت ماء. 
• أع�رصي الليمون�ة وضع�ي عصريها عىل 
املزيج الس�ابق. • ضعي املرشوب يف الثاجة 

ودعيه ينقع ليلة بأكملها. 
طريقة االس�تهاك: • م�ن أجل التخلّص من 
الس�موم يف الجس�م، ارشبي من ه�ذا املزيج 
مل�دة 7 أي�ام متتالية مل�دة ش�هر. • بإمكانك 
تناول�ه أيض�اً ث�اث م�رّات يف األس�بوع، أو 
عندم�ا تش�عرين برغب�ة ال تقاوم ل�ألكل. • 
ويمك�ن توزيع ل�رت من م�اء الباذنجان عىل 
عّدة جرعات يف اليوم الواحد، مثاً كوب واحد 

قبل كّل وجبة رئيسية.

ن�رشت رشكة "هونداي" الكوري�ة الجنوبية صورا 
فوتوغرافية رسمية لجيل جديد من سيدان "أزيرا" 
 Grandler املعروف�ة يف بع�ض األس�واق باس�م " 
".ويب�دو أن الس�يارة الجدي�دة م�ع تغي�ري جيلها 
اقرتب�ت مب�ارشة م�ن املودي�ات األخ�رية ملاركة " 
Genesis " الفاخ�رة. وذلك ع�ىل الرغم من إعانات 
واردة من إدارة رشكة "هونداي" مفادها أن إطاق 

مودي�ل "أزي�را" يعني تدش�ني عرص جدي�د يف فن 
التصمي�م الخ�اص باملاركة.فدفع ه�ذا األمر ومعه 
بعض امل�واد النادرة املس�تعملة يف ديك�ور صالون 
الس�يدان بالخ�رباء إىل االعتقاد أن رشك�ة هونداي 
ل�ن تبيع تلك الس�يارة تح�ت ماركته�ا إال يف بعض 
األس�واق. أم�ا بقي�ة األس�واق - وضمنها أس�واق 
البلدان املهمة اس�رتاتيجيا - فستباع فيها السيارة 

 Genesis " كموديل من موديات أسطول السيارات
".ول�م تكش�ف الرشك�ة ع�ن تفاصي�ل تقنية عن 
الس�يارة الجدي�دة. إال أن هناك ش�ائعات تفيد بأن 
مجموعة محركات الس�يارة س�تتألف أساس�ا من 
محركات تربو رباعية االس�طوانات. أما نس�ختها 
الفاخرة فس�تزود باملح�رك V6 وبصندوق الرسعة 

األوتوماتيكي الثماني.

هونداي ترفع النقاب عن سيدان فاخرة

يعاني العديد من األش�خاص من ضعٍف يف جهاز املناعة لديهم، وغالباً ما 
يلج�أون اىل األدوية واملكم�ات الغذائية لتقويت�ه، إال أن تحقيق ذلك بات 

ممكناً من خال مكونيني هما الثوم والعسل.
فالطريقة املثالية للجمع بني فوائد الثوم والعسل هو خلط الثوم املفروم 
مع العسل، للتمتع بنتيجة مذهلة، األمر الذي يسمح بتنقية الدَّم وحماية 
الجس�م من أزمات القل�ب وتحقيق التوازن بدون التأثري عىل مس�تويات 
السكر يف الدم، واألهم تعزيز صحة الجهاز املناعي والحماية من اإلنفلونزا 

ونزالت الربد.
املكونات:

- كوبان من العسل النقي
- 6-8 فصوص ثوم مفروم

طريقة التحضري:
- ض�ع الثوم املفروم يف وعاٍء محكم اإلغاق أو علبة باس�تيكية، ثم ضع 

فوقها العسل.
- ض�ع الوعاء يف مكاٍن جاٍف وبعيٍد عن الرطوبة، وخال ش�هٍر س�يكون 

جاهزاً لإلستخدام، ويمكن تناوله يومياً.

خلطة سحرية لتقوية اجلهاز املناعي


