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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئيس إقليم كوردس�تان، نيجريفان بارزاني، 
دعمه للدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي، 
مصطف�ى الكاظم�ي، أمس اإلثن�ن، لعقد حوار 
وطن�ي، والتوصل التف�اق نهائ�ي ووضع حلول 
جذرية ملش�اكل ٳقليم كوردس�تان مع الحكومة 

االتحادية.
وق�ال نيجريف�ان بارزاني يف تغري�دة عىل تويرت: 
»أدعم دعوة رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
من اجل عق�د حوار وطني بن االطراف العراقية 
املختلف�ة واج�راء ح�وار حقيق�ي عمي�ق بغية 
الوص�ول اىل اتفاق نهائي ووض�ع حلول جذرية 
ملشاكل ٳقليم كوردس�تان مع الحكومة العراقية 

االتحادية بموجب الدستور«.
وط�رح رئيس الوزراء، يف كلم�ة مصورة، الدعوة 
إىل »حوار وطني ليك�ون معرباً لتحقيق تطلعات 
شعبنا«، ش�ملت أهدافه »التوصل التفاق نهائي 
للعالقة بن الحكومة املركزية وإقليم كردستان«، 
وايجاد البيئ�ة والتوقيتات إلخراج جميع القوات 
املقاتلة من أرض العراق ضمن آليات فنية زمنية 

متفق عليها مع التحالف الدويل.
ودعا الكاظمي إىل حوار وطني عىل كل املستويات 
الحزبية والرسمية والش�عبية للتوصل اىل اتفاق 
نهائ�ي ب�ن الحكوم�ة املركزية وحكوم�ة إقليم 

كوردستان.
والسبت املايض، قال املتحدث باسم حكومة إقليم 
كوردس�تان، جوتيار عادل، إن الحكومة سلمت 
جميع البيانات واإلحصائيات املتعلقة باإليرادات 

والنفقات، النفطية منها وغري النفطية.
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»حوار وطني« حلل خالفات بغداد وأربيل
بارزاني يدعم دعوة الكاظمي للتوصل إىل حلول جذرية واإلعالن عن »اتفاق نهائي« بني احلكومة االحتادية وإقليم كردستان الكهرباء تعلن دخول

 »660« ميغاواط إىل املنظومة الوطنية 
خالل الشهر احلايل

وزيرة اهلجرة:
 العيد احلقيقي للمرأة هو اعطاؤها 

استحقاقها احلقيقي

التعليم تطلق فرصة
 معادلة الشهادة يف الطب البرشي وطب 

األسنان والصيدلة

ص3

ص3

ص3

إصابة الرئيس السوري بشار األسد وزوجته بفريوس »كورونا«
املالية الربملانية: )4( عوائق تقف أمـام إقـرار املوازنـة
العراق يمـدد حظـر التجـوال اجلزئـي ملـدة أسبـوعيـن
»حتت قبة الربملان«.. رئيس اجلمهورية يصادق عىل قانون الناجيات االيزيديات

مفوضية االنتخابات متدد فرتة تسجيل التحالفات
 واستالم قوائم املرشحني

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

الصناعة تكشف
 قرب افتتاح مصنع حيوي ببغداد

 وخطة لتأهيل معاملها

الرتبية تنرش إحصائية 
ختص برنامج حمو األميـة: 

شملنا حتى املعتقلني

حمافظ ذي قار
 يعفي مديـر بلديـة قضـاء 

سيد دخيل

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرئاس�ة السورية عىل حساباتها عىل مواقع التواصل 
االجتماع�ي، أم�س االثن�ن، إصاب�ة الرئي�س بش�ار األس�د 
وزوجته أس�ماء بفريوس كورونا. وأوردت الرئاسة أن األسد 
)55 عام�اً( وزوجت�ه )45 عام�اً( خضع�ا الختبار الكش�ف 
عن الف�ريوس »بعد ش�عورهما بأعراض خفيف�ة«، وتبّينت 
إصابتهم�ا »علم�اً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مس�تقرة«. 
وقالت إّنهما »سيتابعان عملهما خالل قضائهما فرتة الحجر 
الصحي املنزيل التي ستس�تمر إىل أسبوعن أو ثالثة أسابيع«. 
وبعد حرب استمرت عرش سنوات وأودت بحياة مئات اآلالف 

ودفعت املالين لرتك ديارهم، استعاد جيش األسد أغلب أرايض 
البالد بمساعدة روسيا وإيران. وشهدت سوريا ارتفاعا كبريا 
يف ح�االت اإلصاب�ة بف�ريوس كورونا املس�تجد منذ منتصف 
ش�باط وفقا ملا ذكره عضو يف اللجنة االستش�ارية السورية 
ملكافح�ة ف�ريوس كورونا لرويرتز األس�بوع املايض. وكررت 
وزارة الصح�ة يف األيام املاضي�ة تحذيرها من موجة إصابات 
جديدة يف البالد، داعية املواطنن اىل التقيد باإلرشادات الوقائية 
الالزمة. وبدأت دمش�ق نهاية الش�هر املايض تلقيح الطواقم 
الطبية العاملة عىل الخط�وط األمامية بمواجهة الوباء، بعد 
تلقيها خمس�ة آالف جرعة كهبة من »دولة صديقة« وفق ما 

أعلن وزير الصحة حسن الغباش.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات تمديد 
م�دة تس�جيل التحالفات السياس�ية 

واستالم قوائم املرشحن.
وقالت املفوضية يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي إن�ه تم  تمديد مدة تس�جيل 
 ،»2021/5/1 »لغاي�ة  التحالف�ات 
قوائ�م  اس�تالم  »م�دة  أن  مضيف�ًة 
املرشحن لغاية 2021/4/17 تمديداً 
نهائياً للتحالفات واألحزاب السياسية 

واملرشحن«.
العلي�ا  وس�بق أن ق�ررت املفوضي�ة 

املس�تقلة لالنتخاب�ات، تمدي�د ف�رتة 
تس�جيل التحالفات السياس�ية لغاية 
ال�27 من شهر شباط املايض، وحينها 
كان الغاية من هذا القرار فسح مجال 
أوس�ع للتحالفات السياس�ية إلجراء 
عملي�ة التس�جيل، ولتحدي�ث بيانات 
األحزاب املنضوية يف داخل التحالفات 
مجل�س  وص�وت  س�ابقاً.  املس�جلة 
ال�وزراء العراقي، ع�ىل تحديد العارش 
من ترشين األول املقبل، موعداً إلجراء 
مجل�س  وكان  املبك�رة.  االنتخاب�ات 
املفوضن قد اقرتح يف وقت سابق عىل 
تحديد ال�16 م�ن ترشين األول املقبل 

موعداً إلجراء االنتخابات. وجاء القرار 
بعد دراس�ة مقرتح قدمت�ه مفوضية 
ال�وزراء،  مجل�س  اىل  االنتخاب�ات 
ينطوي عىل أس�باب فني�ة مهمة، من 
ش�أنها ان تضمن نزاه�ة االنتخابات 
وتساوي الفرص امام الجميع لخوض 

االنتخابات بحرية وعدالة.
دعم�ه  مواصل�ة  املجل�س  واك�د 
للمفوضية، وتذلي�ل كل العقبات التي 

تواجه عملها.
العلي�ا املس�تقلة  وكان�ت املفوضي�ة 
لالنتخابات اقرتحت تأجيل االنتخابات 
وإجراءه�ا يف 16 م�ن ش�هر ترشي�ن 

األول املقب�ل، بحس�ب وثيق�ة صادرة 
عن رئي�س مجلس املفوض�ن، جليل 
خلف، ي�وم األحد )17 كان�ون الثاني 
2021(، حي�ث قرر املجل�س بموجب 
قراره رقم )1( للمحرض االس�تثنائي 
)5( امل�ؤرخ يف 2021/1/17 اق�رتاح 
ي�وم 16 ترشي�ن األول 2021 موع�داً 

إلجراء االنتخابات الربملانية املبكرة.
 وبررت املفوضية س�بب اقرتاح املوعد 
أن  إىل  االنتخاب�ات،  إلج�راء  الجدي�د 
ذل�ك جاء نظ�راً النتهاء امل�دة املحددة 

لتسجيل التحالفات السياسية.
التفاصيل ص2
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وزير العمل يطلق برشى بشأن رواتب االعانة يف موازنة ٢٠٢١
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية، ع�ادل الركابي، أمس االثنني، عن زيادة بمبلغ االعانة 
يف ح�ال تمت املصادقة ع�ى التخصيصات املالية التي حددتها الحكوم�ة ضمن موازنة ٢٠٢١. 
وذك�ر بيان ملكتبه، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان« ذلك جاء خالل ترأس�ه اجتماعاً 
موس�عاً ضم املالك املتق�دم لهيئة الحماية االجتماعية ملناقش�ة اس�تحقاقات الفئات الفقرية 
وفق معيار خط الفقر واعتمادها عى الكثافة الس�كانية يف ضوء قانون الحماية االجتماعية«. 
واض�اف« كم�ا ناق�ش الركابي م�ع دوائ�ر الحماي�ة االلي�ة واالوزان املعتمدة من قب�ل وزارة 
التخطي�ط وااللية املعتمدة بني الوزارتني املعنية بش�مول الرشائح املتقدمة للحصول عى راتب 
الحماية االجتماعية«، مشرياً اىل ان« الجدول املعد من قبل وزارة التخطيط بخصوص حصة كل 
محافظة قريب من الواقع االرسي لكل محافظة«. وبني الركابي« اهمية التوس�ع يف الش�مول 
بالحماية االجتماعية وزيادة س�قف االعانة اذا ماتمت املوافق�ة عى التخصيصات املالية التي 

حددتها الحكومة واملصادقة عليها من قبل مجلس النواب ضمن موازنة العام ٢٠٢١«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئيس إقليم كوردس�تان، نيجريف�ان بارزاني، 
دعمه للدع�وة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي، 
مصطف�ى الكاظم�ي، أم�س اإلثنني، لعق�د حوار 
وطن�ي، والتوص�ل التف�اق نهائ�ي ووض�ع حلول 
جذري�ة ملش�اكل ٳقليم كوردس�تان م�ع الحكومة 

االتحادية.
وق�ال نيجريف�ان بارزان�ي يف تغري�دة ع�ى تويرت: 
»أدعم دع�وة رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
م�ن اجل عقد ح�وار وطني بني االط�راف العراقية 
املختلفة واجراء حوار حقيقي عميق بغية الوصول 
اىل اتف�اق نهائ�ي ووض�ع حل�ول جذرية ملش�اكل 
ٳقليم كوردس�تان مع الحكومة العراقية االتحادية 

بموجب الدستور«.
وطرح رئي�س ال�وزراء، يف كلمة مص�ورة، الدعوة 
إىل »ح�وار وطني ليك�ون معرباً لتحقي�ق تطلعات 
ش�عبنا«، ش�ملت أهدافه »التوصل التف�اق نهائي 
للعالقة بني الحكومة املركزية وإقليم كردس�تان«، 
وايج�اد البيئ�ة والتوقيتات إلخ�راج جميع القوات 
املقاتل�ة من أرض العراق ضمن آلي�ات فنية زمنية 

متفق عليها مع التحالف الدويل.
ودعا الكاظمي إىل حوار وطني عى كل املس�تويات 
الحزبية والرس�مية والش�عبية للتوص�ل اىل اتفاق 
نهائ�ي ب�ني الحكوم�ة املركزي�ة وحكوم�ة إقليم 

كوردستان.
والس�بت املايض، قال املتحدث باسم حكومة إقليم 

كوردس�تان، جوتيار عادل، إن الحكومة س�لمت جميع 
البيان�ات واإلحصائي�ات املتعلقة باإلي�رادات والنفقات، 
النفطي�ة منها وغ�ري النفطي�ة والتس�جيل البايومرتي 
للموظفني إىل بغداد، مشدداً عى االلتزام بمبدأ الشفافية 
واالستعداد لتقديم أي إيضاح إلزالة اإلشكاليات التي قد 

تعيق االتفاق بني الجانبني.
وخ�الل الفرتة املاضي�ة زارت وفود رس�مية م�ن إقليم 

كوردس�تان برئاس�ة نائ�ب رئي�س الحكوم�ة قوب�اد 
طالبان�ي، العاصمة العراقية بغداد ع�دة مرات وعقدت 
سلس�لة اجتماع�ات م�ع مس�ؤويل الحكوم�ة والربملان 
والكتل السياس�ية، قبل أن تعود إىل أربي�ل مؤخراً بدون 
التوصل التفاق حاسم، إثر اعرتاض القوى الشيعية عى 

النص الوارد يف مرشوع القانون.
وتن�ص املادة )١١ – أوالً(عى تس�وية املس�تحقات بني 
الحكومة االتحادية وإقليم كردس�تان للس�نوات ٢٠٠4 

لغاي�ة ٢٠٢٠، بعد قيام ديوان الرقاب�ة املالية االتحادي، 
بالتنس�يق مع دي�وان الرقاب�ة املالية إلقليم كردس�تان 
بتدقيقه�ا. كم�ا س�تقوم وزارة املالية االتحادي�ة ابتداء 
م�ن الع�ام ٢٠٢١ بتنزي�ل أقس�اط الدين املرتتب�ة بذمة 
إقليم كردس�تان املمنوحة لها من قبل املرصف التجاري 
العراق�ي وجدولتها عى عرش س�نوات، وتلزم املادة )١١ 
– ثاني�اً( من مرشوع القانون حكومة إقليم كردس�تان 
بتس�ليم ٢5٠ أل�ف برميل نفط خ�ام يومياً م�ن النفط 

الخ�ام املنت�ج م�ن حقوله�ا، وأن تس�لم اإليرادات 
النفطي�ة وغري النفطية إىل الخزين�ة العامة للدولة 
حرصاً.وقال عادل يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه إن الحكوم�ة »اطلَعت اللجن�ة املالية 
يف مجل�س الن�واب العراقي عى جمي�ع التفاصيل 
املتعلق�ة بالعملي�ة واإليرادات والنفق�ات النفطية 
)اس�تناداً لتقرير تدقيق ومراجع�ة رشكة ديلويت 
ذات  اإلحصائي�ات  إرس�ال  جان�ب  إىل  الدولي�ة(، 
الصلة باإلي�رادات غري النفطي�ة واملنافذ الحدودية 
وعائداتها اعتماداً عى البيان املايل الس�نوي لوزارة 
املالي�ة واالقتص�اد يف اإلقلي�م، ناهي�ك عن إرس�ال 
جداول األرقام واملعلومات الخاصة بموظفي إقليم 

كردستان بحسب نظام التسجيل البايومرتي«. 
وشدد عى أن »حكومة إقليم كردستان تؤكد دائماً 
التزامه�ا بمبدأ الش�فافية للكش�ف ع�ن اإليرادات 
النفطي�ة وغ�ري النفطية لل�رأي الع�ام والحكومة 
االتحادي�ة، وقامت حتى اآلن بال�رد الدقيق وبكتب 
رسمية عى جميع استفسارات وتساؤالت وزارتي 
املالية والنف�ط العراقيتني وكذل�ك اللجنة املالية يف 
مجلس النواب«، مبيناً: »يف الوقت ذاته يعرب اإلقليم 
م�رة أخرى عن اس�تعداده إليضاح أي استفس�ار 
به�ذا الص�دد، من أج�ل تبدي�د كافة االلتباس�ات 
واإلشكاليات التي من املمكن أن تلقي بظاللها عى 

مسار التفاهم واالتفاق بني الجانبني«.
ومنذ عدة س�نوات يعاني موظفو إقليم كردستان 
م�ن تأخر الرواتب جراء األزم�ة املالية الناتجة عن 
قطع  املوازنة منذ ع�ام ٢٠١4، التي ألقت بظاللها 

عى مواطني إقليم كردستان منذ سنوات.
وسبق أن ش�هد إقليم كردس�تان احتجاجات عى تأخر 
الرواتب بلغت ذروتها أواخر العام املايض حيث تس�ببت 
أعم�ال العنف واقتحام املبان�ي الحكومية والحزبية عن 

مرصع نحو ١١ شخصاً وإصابة العرشات.
وتنت�ج حكومة إقليم كوردس�تان حالي�اً نحو 48٠ ألف 

برميل من النفط يومياً.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مفوضي�ة االنتخابات تمديد مدة 
تس�جيل التحالفات السياسية واستالم 

قوائم املرشحني.
وقالت املفوضية يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي إن�ه ت�م  تمدي�د مدة تس�جيل 
التحالفات »لغاية ٢٠٢١/5/١«، مضيفًة 
أن »مدة اس�تالم قوائم املرشحني لغاية 
٢٠٢١/4/١7 تمدي�داً نهائياً للتحالفات 

واألحزاب السياسية واملرشحني«.
العلي�ا  املفوضي�ة  ق�ررت  أن  وس�بق 
املستقلة لالنتخابات، تمديد فرتة تسجيل 
ال��٢7  لغاي�ة  السياس�ية  التحالف�ات 

من ش�هر ش�باط املايض، وحينها كان 
الغاية من هذا القرار فسح مجال أوسع 
للتحالف�ات السياس�ية إلج�راء عملي�ة 
التس�جيل، ولتحدي�ث بيان�ات األحزاب 
املنضوي�ة يف داخل التحالفات املس�جلة 
سابقاً. وصوت مجلس الوزراء العراقي، 
ع�ى تحدي�د الع�ارش من ترشي�ن األول 
املقبل، موعداً إلجراء االنتخابات املبكرة. 
وكان مجل�س املفوض�ني ق�د اق�رتح يف 
وقت سابق عى تحديد ال�١6 من ترشين 
األول املقب�ل موعداً إلج�راء االنتخابات. 
وجاء القرار بعد دراس�ة مقرتح قدمته 
مفوضية االنتخابات اىل مجلس الوزراء، 
ينطوي ع�ى أس�باب فني�ة مهمة، من 

ش�أنها ان تضم�ن نزاه�ة االنتخاب�ات 
وتس�اوي الفرص امام الجميع لخوض 

االنتخابات بحرية وعدالة.
واكد املجلس مواصلة دعمه للمفوضية، 

وتذليل كل العقبات التي تواجه عملها.
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  وكان�ت 
لالنتخابات اقرتح�ت تأجيل االنتخابات 
ترشي�ن  ش�هر  م�ن   ١6 يف  وإجراءه�ا 
األول املقبل، بحس�ب وثيقة صادرة عن 
رئي�س مجلس املفوض�ني، جليل خلف، 
يوم األح�د )١7 كانون الثان�ي ٢٠٢١(، 
حيث ق�رر املجلس بموج�ب قراره رقم 
)١( للمح�ر االس�تثنائي )5( امل�ؤرخ 
يف ٢٠٢١/١/١7 اق�رتاح يوم ١6 ترشين 

األول ٢٠٢١ موع�داً إلج�راء االنتخابات 
الربملانية املبكرة.

 وبررت املفوضية س�بب اق�رتاح املوعد 
الجدي�د إلج�راء االنتخاب�ات، إىل أن ذلك 
جاء نظراً النتهاء املدة املحددة لتس�جيل 
ع�دد  ولقل�ة  السياس�ية،  التحالف�ات 
التحالف�ات املس�جلة يف دائ�رة ش�ؤون 
األحزاب والتنظيمات السياس�ية للفرتة 
املح�ددة يف جدول العمليات، مما يتطلب 
تمدي�د ف�رتة تس�جيل التحالف�ات، وما 
يرتتب عى ذلك من تمديد فرتة تس�جيل 
املرش�حني وإلفس�اح املجال أمام خرباء 
األمم املتحدة واملراقبني الدوليني، ليكون 
له�م دور يف تحقيق أكرب قدر ممكن من 

الرقابة والشفافية يف العملية االنتخابية 
املقبل�ة، ولضم�ان نزاهتها وانس�جاماً 
مع قرار مجلس الوزراء بش�أن توسيع 
التس�جيل البايوم�رتي وإعط�اء الوقت 
ال�كايف للمش�مولني ب�ه، وإكم�ال كافة 

االستعدادات الفنية.
وكان�ت االنتخاب�ات املبك�رة أح�د أبرز 
مطالب متظاهري س�احة التحرير عى 
م�دى أكثر من ع�ام، إال أن  الخالفات ال 
تزال قائمة داخ�ل الربملان العراقي الذي 
يملك كلمة الفصل لحس�م ه�ذا الجدل، 
ويلم�س ع�دم جدي�ة الكت�ل الكربى يف 
امليض بإجراء العملي�ة واكتفائها بإبداء 

التأييد كالمياً فقط.

بارزاني يدعم دعوة الكاظمي للتوصل إىل حلول جذرية واإلعالن عن »اتفاق نهائي« بني احلكومة االحتادية وإقليم كردستان

»حوار وطني« حلل خالفات بغداد وأربيل
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مفوضية االنتخابات متدد فرتة تسجيل التحالفات واستالم قوائم املرشحني

الكاظمي يوجه عمليات بغداد بالرفع الفوري 
لنقاط تفتيش ووضع خطة رسيعة لرفع أخرى

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ّدم رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، أمس 
األثنني، تهانيه وتقديره للمرأة العراقية بمناس�بة يوم املرأة 
العاملي،جاء ذلك خالل استقباله لجمع من النسوة العراقيات 
ضم وزيرات وعضوات يف لجنة املرأة النيابية، إضافة اىل أرامل 

عدد من شهداء العراق األبطال، والكوادر الطبية النسوية. 
وقال يف مستهل اللقاء، ونحن نحتفل بيوم املرأة العاملي علينا 

جميًع�ا أن نقف بفخر أمام ش�موخ املرأة العراقية وتفانيها، 
ومواجهتها األزمات املتكررة التي مّر بها العراق. 

واض�اف ، إن امل�رأة العراقية تخّط�ت كل التحديات، وتصّدت 
بش�جاعة وثقة بالنفس يف مختلف امليادين، وهي تقوم بذلك 

رغم كل السلبيات التي مازالت موجودة. 
ووص�ف الكاظم�ي املرأة العراقي�ة خالل حديث�ه، بأنها ذات 
خصال استثنائية،  ألنها تمكنت من صيانة قيم املجتمع عرب 
كل الحروب واألزمات والكوارث التي مرّت بالعراق، وحفظت 

أمانة املحبة، وحمت أوارص عائلتها ومجتمعها. 
واضاف إن من أسباب تراجع املجتمعات هو تعطيلها لقدرات 
نسائها،  فال يمكن ملجتمع أن يتقدم ونصفه معطل ومكبل.  
وختم رئيس مجل�س الوزراء حديثه بتجديد التهنئة والتعبري 
ع�ن االعتزاز بوجوده بني أخواته من نس�اء العراق الرائدات، 
ووص�ف دور امل�رأة العراقية بأن�ه دور قيادي عى مس�توى 
املنطقة،  وإن املرأة التي تنال فرصة التعبري الكامل عن الراي 

والقرار، هي عالمة املستقبل املزدهر و الغد األفضل.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الثقاف�ة حس�ن ناظ�م، أم�س 
االثنني، أهمي�ة تضمني املناهج الدراس�ية، 
مواداً تتعلق باآلث�ار واملن���اطق التاريخية 
إنع�اش  يف  للمس�اهمة  وذل�ك  العراقي�ة، 

السياحة اآلثارية.      

وقال ناظم إن »تأس�يس سياحة آثارية تبدأ 
من خ�الل تأس�يس وعي يف املجتم�ع يدرك 
أهمية هذه اآلثار«، داعي�ا، » وزارة التعليم 
العايل ووزارة الرتبية، أن تهتم بصناعة جيل  

يدرك أهمية هذه اآلثار«.  
وأكد أن »هنالك أجانب يرتبطون بها روحيا 
مث�ل أور.. هنال�ك حج، وأن زي�ارة البابا إىل 

أور هي )حج تائب( كما عرب عنها ».  
وأضاف، »هنالك مسؤولية كبرية ليس فقط 
عى وزارة الثقافة، وهيئة اآلثار، وإنما عى 
مؤسس�ات الدولة جميعه�ا أن تعتني بهذا 
الجان�ب«، الفت�اً إىل أن »زم�ن الديكتاتورية 
زرع )رهاب األجانب( حيث اعترب كل أجنبي 
هو جاسوس، لكن هذه الحكومة ستواجه 

تلك الصورة«.   
وأكد ناظم، عى أن »الوزارة ماضية بمسائل 
التنقي�ب وتوفري البنى الس�ياحية للمنطقة 
لكي تجذب الناس وتوفر لهم الخدمات، مثل 
تأسيس مركز إرشادي وإداري، الن املنطقة 
ال تقترص عى بيت إبراهيم وال عى الزقورة، 

بل ثمة قصور ومقابر مللوك سومريني«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس 
االثن�ني، ع�ى قان�ون الناجي�ات االيزيديات 

والرتكمانيات والشبك.
وق�ال املكتب اإلعالمي لصال�ح يف بيان تلقت 

املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه إن األخ�ري 
الناجي�ات  قان�ون  ع�ى  رس�مياً  »ص�ادق 
االيزيديات والرتكمانيات والش�بك، تحت قبة 
مجل�س الن�واب، ويف الي�وم العامل�ي للمرأة، 
بحض�ور رئي�س مجل�س الن�واب ورئي�س 
مجل�س القض�اء االع�ى، وعدد من النس�اء 

الناجيات من االرهاب«.
ويحتف�ي العال�م يف الثامن م�ن آذار كل عام 

باليوم العاملي للمرأة.
يش�ار إىل أن الربمل�ان أقر، االثن�ني املايض )١ 
آذار ٢٠٢١(، قان�ون الناجي�ات اإليزيدي�ات 
رئي�س  ليعل�ق  والش�ك،  والرتكماني�ات 

الجمهوري�ة حينه�ا ع�ى القان�ون قائالً إن 
إق�راره ه�و »انتص�ار للضحايا م�ن بناتنا 
الذي�ن تعرّضوا ألبش�ع االنته�اكات وجرائم 
اإلبادة الداعشية«، داعياً إىل »مواصلة الجهد 
ملعرفة مصري باق�ي املفقودين واملختطفني، 

وانصاف الضحايا ومحاسبة املجرمني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  اعلن�ت 
العس�كرية، أمس االثن�ني، مداهمة 
قواته�ا مضافت�ني للدواعش جنوب 

القائم يف محافظة االنبار.
 وذك�رت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»ضم�ن مهامها للبح�ث والتفتيش 
ع�ن مخاب�ئ واوكار فل�ول داع�ش 
االرهابي وخالياه النائمة وبالتنسيق 
قي�ادة  اس�تخبارات  قس�م  م�ع 
الجزي�رة تمكن�ت مفارز  عملي�ات 
ش�عبة االس�تخبارات العسكرية يف 
الفرق�ة الس�ابعة وبالتع�اون م�ع 
قوة من الف�وج الثالث لواء املش�اة 
٢8  بمداهم�ة مضافتني  للدواعش 
يف جن�وب القائم باتجاه عكاش�ات 

االنبار«.
كان�ت  »املضافت�ني  أن  واض�اف 
تس�تخدم مخاب�يء للدواع�ش من 
والجوي�ة،  الربي�ة  قواتن�ا  مراقب�ة 
ومالذات امن�ه لالرهابيني القادمني 

من خارج الحدود«. 
املنف�ذة  أن »الق�وة  البي�ان  وتاب�ع 
للواج�ب ومف�ارز هندس�ة الفرقة 
املضاف�ات بش�كل  بتدم�ري  قام�وا 

تام«.

رئيس الوزراء يف عيدها العاملي: دور املرأة العراقية قيادي عىل مستوى املنطقة

وزير الثقافة يتحدث عن مكافحة »رهاب األجانب«: خطة إلنعاش السياحة اآلثارية 

»حتت قبة الربملان«.. رئيس اجلمهورية يصادق عىل قانون الناجيات االيزيديات

االستخبارات العسكرية 
تداهم مضافتني 

لـ »داعش« يف االنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  وج�ه 
مصطف�ى الكاظمي، أمس االثنني، 
عملي�ات بغ�داد بالرف�ع الف�وري 
لنق�اط التفتي�ش ووض�ع خط�ة 

مدروسة باارسع وقت
تلق�ت  بي�ان  يف  الكاظم�ي  وق�ال 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه،  
ان«رئي�س مجلس ال�وزراء، اجرى 
زي�ارة اىل قي�ادة عملي�ات بغ�داد، 
والتق�ى خالله�ا بعدد م�ن القادة 
االج�راءات  تاب�ع  كم�ا  االمني�ني، 
االمنية املتخذة يف العاصمة بغداد«. 
واشاد الكاظمي »بالجهود الكبرية 
التي بذلتها االجهزة االمنية يف تأمني 
وصول قداس�ة البابا فرانسيس اىل 
العاصمة بغداد يف زيارته التاريخية 
اىل الع�راق، وايضا الجه�ود االمنية 
يف تطبيق حظر التجول الذي اقرته 

العلي�ا للصحة والس�المة  اللجن�ة 
الخط�ط  ان«  الوطنية«،مبين�آ 
املوضوع�ة لتأم�ني مراس�م زيارة 
مرق�د االمام موىس بن جعفر عليه 

السالم. 
وش�دد »عى العمل املهني وتفعيل 
مواجه�ة  يف  االس�تخباري  الجه�د 
العصاب�ات  ومالحق�ة  الجريم�ة، 
املجرم�ة والخارجة ع�ن القانون، 
القان�ون  س�يادة  ع�ى  والتأكي�د 
وضم�ان حماي�ة ام�ن واس�تقرار 
املواطن�ني«. ووّج�ه القائ�د الع�ام 
للقوات املس�لحة« قي�ادة عمليات 
بغ�داد، بالرف�ع الف�وري لعدد من 
خط�ة  ووض�ع  التفتي�ش  نق�اط 
مدروسة ايضا وبارسع وقت لرفع 
نقاط التفتيش االخرى التي تشكل 
عبئا عى حركة املواطن وانسيابية 
املرور يف ضوء التحسن االمني الذي 

تشهده العاصمة بغداد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اش�اد بابا الفاتيكان البابا فرنس�يس، أم�س االثنني، باللق�اء مع املرجع 
الشيعي االعى آية الله عيل السيستاني، واصفا اياه بانه »اراح نفسه«. 

وقال البابا بحس�ب فرانس برس، وخالل مؤتمر صحايف عى متن الطائرة 
الت�ي أعادت�ه إىل روم�ا أن اللقاء مع املرجع الش�يعي األع�ى يف العراق آية 
الل�ه ع�يل السيس�تاني »أراح نف�ي«. وختم الباب�ا فرنس�يس زيارته اىل 
الع�راق هذا اليوم، حي�ث كان جدول زيارة الباب�ا مضغوطاً، فخالل أربعة 
أي�ام جاء من روما وعاد إليها، وزار خم�س محافظات عراقية وأقام أكثر 
م�ن قداس هناك. وكانت أبرز محط�ات البابا خالل زيارته للعراق يف اليوم 
الثان�ي، عندما ذه�ب إىل محافظة النجف للقاء املرج�ع الديني األعى عيل 
السيس�تاني يف لقاء غطته أبرز وس�ائل اإلعالم العاملية، قبل أن يتوجه إىل 
مدين�ة أور األثري�ة يف محافظة ذي ق�ار، حيث بيت النب�ي إبراهيم، ليقيم 

صالة هناك ويحج، بحسب قوله

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة مجلس الوزراء العراق�ي، أمس اإلثنني، تمديد إجراءات حظر 
التجوال الجزئي والكيل وملدة أسبوعني.

وقال�ت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه: »تقرر تمديد إج�راءات حظر التجوال الش�امل أليام الجمعة 
والس�بت واألحد، والجزئي من الثامنة مس�اًء حتى الخامس�ة فجراً لبقية 

أيام األسبوع  اعتباراً من ٢٠٢١/3/9 ولغاية ٢٢/3/٢٠٢١«.
وأش�ار البيان إىل املوق�ف الوبائي الحايل، »وما يرافقه م�ن مؤرشات تتنبأ 
بخط�ر زيادة اإلصاب�ات والحاالت الش�ديدة والحرجة، إذ تش�ري البيانات 
الوبائي�ة الحالية ملرض )كوفيد – ١9( إىل زيادة يف أعداد اإلصابات وحاالت 
دخول املستش�فيات، وللحفاظ عى س�المة املواطنني، واستناداً توصيات 

وزارة الصحة«.
وطالب�ت األمان�ة »الفرق الصحي�ة والق�وات األمنية بمتابع�ة اإلجراءات 

املأخوذة ومحاسبة املخالفني بشدة«.

   البابا فرنسيس: اللقاء مع املرجع السيستاين 
»أراح نفيس«

العراق يمدد حظر التجوال اجلزئي 
ملدة أسبوعني

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت اللجن�ة املالي�ة النيابية عدم 
وج�ود أي رضائ�ب ضم�ن قانون 
املوازن�ة العام�ة لع�ام ٢٠٢١ عى 

رواتب املوظفني.  
وقال مقرر اللجن�ة احمد الصفار، 
للوكالة الرس�مية، إن »هناك أربعة 
معرق�الت تعيق عملي�ة التصويت 
ع�ى قان�ون املوازنة العام�ة للعام 
الحايل«.  وأضاف، أن »املعرقل األول 
يتعل�ق بالتوافق الس�يايس واالخر 
حص�ص املحافظ�ات فيم�ا يتعلق 

الثالث بالدرجات الوظيفية ويتعلق 
الرابع بحصة إقليم كردستان«.  

ح�ول  يش�اع  »م�ا  أن  اىل  وأش�ار 
 ٢٠٢١ موازن�ة  يف  فق�رة  تضم�ني 
تتعلق بفرض رضائ�ب عى رواتب 
املوظفني غري صحيح«، الفتا اىل أن 
»اللجنة املالية حذفت هذه الفقرة 
ولم تكن هناك رضائب أو استقطاع 

عى رواتب املوظفني يف املوازنة«.  
يشار اىل أن وزير املالية عيل عالوي 
يض�ع  أن  س�ابق  وق�ت  يف  رج�ح 
مجلس الن�واب رضيبة الدخل عى 

جميع الرواتب.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن جه�از املخاب�رات الوطن�ي 
العراق�ي، أمس االحد، عن االطاحة 
باحد »االهداف الهامة« خالل عملية 
استخبارية وصفت ب�«الدقيقة« يف 
منطقة ال�دورة جنوب�ي العاصمة 

بغداد.وق�ال الجه�از يف بيان تلقت 
من�ه  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
إن »ضباطن�ا تمكن�وا م�ن اعتقال 
االرهابي )عاشور النعيمي( املكنى 
ب� عاش�ور الذباح املسؤول السابق 
ع�ن خلي�ة االعدامات بما يس�مى 

والية الفلوجة فرقة الريموك«.

املالية الربملانية: )4( عوائق تقف 
أمام إقرار املوازنة

املخابرات تصطاد »عاشور الذباح«
 يف الدورة ببغداد
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    بغداد / المستقبل العراقي

هن�أت وزي�رة الهجرة واملهجري�ن، إيفان فائ�ق جابرو، 
نس�اء العراق والعالم بمناسبة يوم املرأة العاملي، كاشفة 
ب�ان، العي�د الحقيقي للم�رأة هو اعطاؤها اس�تحقاقها 

الحقيقي يف املجتمع ورفع الغبن عنها يف شتى املجاالت.
وذكرت جابرو يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
أن« التكريم الحقيقي للمرأة يف عيدها هو التعهد بصيانة 
كرامتها واحرتام انس�انيتها والرأفة بها، والتعامل معها 

وفقاً للرشائع السماوية التي منحتها منزلًة عظيمة«.
واضاف�ت، ان » تكري�م امل�رأة يك�ون م�ن خ�ال إصدار 
الترشيع�ات والقوانني الت�ي تحفظ حقوقه�ا وتوفر لها 

الحماية من العنف بكل أشكاله، حتى العنف اللفظي .
وبين�ت جابرو« حينما يتعلق االمر بامل�راة العراقية وعن 
مختل�ف الظروف الت�ي مرت بها خال الس�نوات القليلة 
املاضية نجد أنفسنا بحاجة اىل كتابة مجلدات ضخمة، وال 

أبالغ يف حديثي إذا قلت أن املرأة العراقية هي األكثر 
قوة وعزماً وإرصاراً وصرباً كونها تنحت يف الصخر، 
تحم�ُل هموماً التطيُق حمله�ا الجبال، وباختصار، 
تعجُز الكلماُت عن وصف هذه اإلنسانة العظيمة«.
واوضحت ان« املرأة يف باد الرافدين عاشت امتحاناً 
يف غاية الصعوبة والقس�وة، فبعد عقوٍد من الزمن 
ب�ني ح�روٍب وحص�ار اقتص�ادي، ج�اءت الهجمة 
الداعش�ية التي كان أول ضحاياها النس�اُء اللواتي 
تعرضن للقتل والخطف وشتى انواع االعتداءات التي 
يندى لها جبني اإلنس�انية، ورغم ان املرأة األيزيدية 
بات�ت إيقون�ًة عامليًة النتصار املظل�وم عىل الظالم، 
إال أن العدي�د م�ن العراقيات م�ن مختلف املكونات 
تعرض�ن للظل�م أيضاً ع�ىل أيدي عصاب�ات داعش 
اإلجرامي�ة، واىل يومنا هذا توجد نس�اء مخطوفات 

النع�رف مصريهن«.وتابعت جاب�رو، ان » الوزارة عملت 
عىل إصاح ما يمكن إصاحه من واقع املرأة التي أجربها 

اإلحت�ال الداع�ي عىل الن�زوح والعي�ش يف املخيمات يف 
محاولة لتغيري  واقعها املأساوي قدر اإلمكان والتخفيف  
من حزنه�ا وحرساتها عىل فقدان ال�زوج واالبن وضياع 

املن�زل واالرتحال ع�ن املنطقة التي عاش�ت فيها، 
والي�وم، تكتمل فرح�ة املرأة عندما تع�ود أخرياً اىل 
ديارها بعد سنوات من النزوح، ومن واجب الوزارة 
السعي لتوفري لعديد من متطلبات العودة، وأهمها 
املش�اريع املدرة للدخل التي من ش�أنها أن تخفف 
عنه�ا أعباء املعيش�ة، علماً بأن من ب�ني العائدات 
من الن�زوح العديد م�ن األرامل اللوات�ي ليس لهن 
معيل«.واش�ارت اىل إن » العيد الحقيقي للمرأة هو 
اعطاؤها اس�تحقاقها الحقيقي يف املجتمع، ورفع 
الغبن عنها يف شتى املجاالت، ومنحها فرص التعليم 
والعمل واملشاركة يف صنع القرار وإدارة البلد، وقد 
قلناها سابقاً ونكررها اليوم إن مدى ارتقاء الدولة 
مرهون بمدى احرتامها لحقوق املرأة، فا يمكن أن 
تنهض أمٌة تنكر حق املرأة وترتكها مهمشة مكبلة 
اليدين ودورها يف الحياة ُمَعطل، فاملرأُة هي الحياة، وعيُد 

املرأِة هو عيُد الحياة«.

وزيرة اهلجرة: العيد احلقيقي للمرأة هو اعطاؤها استحقاقها احلقيقي

    بغداد/ المستقبل العراقي

تفق��َد مع�ايل وزي�ر الصناع�ة واملعادن 
منه��ل عزي��ز الخب��از، أم�س االثنني، 
الرشكة العام�ة للصناعات الهيدروليكية 

لُِمتابعة سري العمل فيه�ا . 
وأج�رى الخباز جول�ة ميدانية يف املعامل 
والورش اإلنتاجي�ة يرافقه معاونو مدير 
ع�ام الرشكة كل من املهندس عماد كريم 
واملهندس جمال سامة وعدد من السادة 
مدراء االقس�ام واملس�ؤولني فيها واطلع 
عىل انتظ�ام وانس�يابية العم�ل وحركة 

االنتاج واس�تمع اىل اخر التطورات الحاصلة 
يف الرشكة وامكانياته�ا وقدراتها ومنتجاتها 

املختلفة وأبدى بعض التوجيهات والتوصيات 
لارتقاء بمس�تواها وحج�م العمل الصناعي 

فيها. 

وأوىص الوزي�ر بب�ذل أق�ى الجهود من 
اجل االرتقاء بالواقع الصناعي واالنتاجي 
للرشكة ورف�ع كفاءة األداء فيها ، مؤكدا 
اهمية العمل والس�عي لزي�ادة الطاقات 
وتنوي�ع املنتج�ات بمايلب�ي احتياج�ات 
مؤسس�ات الدول�ة ويواك�ب متطلب�ات 
الس�وق املحلي�ة ، وأثن�ى معالي�ه ع�ىل 
مب�ادرة الرشك�ة يف تنظي�م دورة ملح�و 
األمية يف مركز الهيدروليك وأهمية تعميم 
هذه املبادرة والتجربة يف رشكات الوزارة 
األخرى ، موعزا بمنح كتاب شكر وتقدير 
وتثم�ني جه�ود كل املش�اركني يف الدورة 
لتحفيزهم وتش�جيعهم عىل تحسني وتطوير 

قابلياتهم وقدراتهم وإنجاح هذه املبادرة.

الصناعة تكشف قرب افتتاح مصنع حيوي ببغداد وخطة 
لتأهيل معاملها

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه مدير امل�رور العام الل�واء الحقوقي 
طارق اس�ماعيل حس�ني، أم�س االثنني، 
بأس�تمرار ال�دوام يف مجمعات التس�جيل 
لغاي�ة الس�اعة الس�ابعة مس�اءاً يف ايام 

الحظر الجزئي.
وق�ال قس�م العاق�ات واإلع�ام يف املرور 
العام�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان »مدير املرور الع�ام اللواء 
الحقوقي طارق اس�ماعيل حس�ني، وجه 
بأس�تمرار ال�دوام يف مجمعات التس�جيل 
لغاي�ة الس�اعة الس�ابعة مس�اءاً يف ايام 
الحظر الجزئي مع اس�تمرار العمل بنظام 
الصباحي واملس�ائي وحس�ب  الش�فتات 
توجيهات وتعليمات اللجنة العليا للصحة 

والسامة الوطنية بأن يكون الدوام بنسبة 
٥٠٪ ملنتس�بي دوائرنا«. وبحس�ب البيان، 
اك�د حس�ني ب�رورة األلت�زام م�ن قبل 
املراجع�ني بموعد املراجعة حس�ب الحجز 
األلكرتون�ي وااللت�زام الت�ام باالج�راءات 
الصحي�ة الوقائي�ة من اج�ل الحفاظ عىل 

سامة الجميع«.

املرور توجه باستمرار الدوام
يف جممعات التسجيل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية الدف�اع املدني، أم�س االثنني، أن 
3٠ فرقة إطفاء أخمدت حريقاً كبرياً يف »ش�ارع 

النهر« وسط العاصمة بغداد.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه أن�ه »بمش�اركة 3٠ فرق�ة اطفاء 
وبأس�ناد من زوارق الدفاع املدني لس�حب املياه 
االزم�ة لعمليات االطف�اء من نهر دجلة بش�كل 
مب�ارش لتعوي�ض نق�ص ام�داد املي�اه بس�بب 
االزدح�ام يف الش�وارع املحيطة بموق�ع الحادث 
ورغم ضيق الشوارع املؤدية اىل مبنى بناية الدفرت 
دار العريق�ة وبأرشاف مبارش من قبل مدير عام 

الدفاع املدني اللواء كاظم سلمان بوهان« .
وأضافت أن فرقها »تمكنت من السيطرة واخماد 
ح�ادث حريق كبري ان�دالع يف طوابق بناية الدفرت 
دار املتخ�ذة ك� محات تجارية يف الطابق األريض 
ومخ�ازن تجاري�ة يف طواب�ق العلي�ا يف منطق�ة 
الشورجة ش�ارع النهر وس�ط بغداد صباح هذا 

اليوم االثنني« .
وبينت »حيث طوقت وعزل�ت فرق الدفاع املدني 
الن�ريان التي اش�تعلت دخ�ل املح�ات التجارية 
وابع�دت خطره�ا عن طواب�ق العلي�ا البناية ثم 
نفذت عملي�ات االقتحام املبارش للس�يطرة عىل 
النريان واخماد الحادث بوقت قياس دون تسجيل 

خسائر برشية مع تحجيم ارضارها املادية«.
وأكملت »إثر ذلك تم فتح تحقيق يف مركز الرشطة 
املس�ؤول عن الرقع�ة الجغرافي�ة باالعتماد عىل 
تقرير خبري االدلة الجنائية ملعرفة اس�باب اندالع 

الحريق بادئ االمر«.

الدفاع املدين: »30« فرقة 
إطفاء ختمد حريقًا كبريًا 

يف »شارع النهر« وسط بغداد

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الرتبية، أمس اإلثنني، تحقيق »قفزة نوعية« يف مجال محو األمية يف العراق. 
وقالت الوزارة، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إننا »أدركنا ما تسببه مشكلة 
األمي�ة من عقبات أمام برامج التنمية املس�تدامة، فعملت وزارة الرتبية عىل فتح مراكز 
لتعليم الكبار ومحو األمية وتوسعت فيها حتى شملت جميع أرجاء الباد لتوفري الفرص 
التعليمية للمواطنني الذين حالت ظروفهم دون مواصلة تعلمهم، حيث تمكنا من تحقيق 
قف�زة نوعي�ة يف ذلك املجال تمثلت بتخريج ٨ دفعات من حمل�ة محو األمية ُمنذ انطاق 
الحملة عام 2٠١2، حيث بلغ عدد املستفيدين من برامجها املتنوعة نحو 2 مليون، وعدد 

املراكز التي تم افتتاحها تجاوز ١2٠٠ مركز يف عموم العراق«.  
وأض�اف، »ت�م تخصيص مبال�غ مالية م�ن وزارة الرتبية لدع�م وتطوير مراك�ز التعلم 
املجتمعي وتجهيزها باملس�تلزمات الرورية، حي�ث بلغ عدد املراكز املجتمعية املطورة 
الت�ي تم افتتاحها ٤١ موزعة ب�ني املحافظات كافة، فضا عن افتتاح مركز محو األمية 
باعتماد املنهج املكثف يف سجن البرصة املركزي للنزالء من االميني وتزويدهم باملستلزمات 
الرتبوية«.  وتابع، »وبل�غ عدد املمتحنني من انصاف املتعلمني لغاية االنتهاء من الدفعة 
الثامنة ما يزيد عن 3٥ ألف دارس«، مبينا أنه »ويف مجال التنسيق مع املؤسسات األخرى 
للقضاء عىل األمية، تم التنسيق مؤخراً مع هيئة الحشد الشعبي لفتح مراكز محو األمية 
خاص�ة له�م«.  ولفت إىل أنه »أطلقنا الدفعة التاس�عة ملحو األمية لع�ام 2٠2٠ – 2٠2١ 

وعدد الدارسني فيها تجاوز ال�٥3 ألف دارس من كا الجنسني«.

الرتبية تنرش إحصائية ختص برنامج 
حمو األمية: شملنا حتى املعتقلني

املرصف الزراعي يعلن ختفيض نسبة 
الفائدة اىل 3 باملئة وجدول السلف اخلاص

التعليم تطلق فرصة معادلة الشهادة 
يف الطب البرشي وطب األسنان والصيدلة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن امل�رصف الزراعي التعاون�ي، أمس االثنني، عن خفض نس�بة الفائدة 
املس�توفات عىل السلف املعاشية للموظفني املوطنة رواتبهم اىل 3 باملئة من 

مبلغ السلفة.
وكش�ف جدول األقساط الخاص بس�لف املوظفني الصادر عن قسم الدفع 
اإللكرتوني، ان »الفائدة الش�هرية عىل مبلغ سلفة الخمسة مايني دينار ال 
تتج�اوز ١2.٥٠٠ دينار تضاف اىل رأس املال الش�هري البالغ ٨3.33٤ دينار 
ليكون القس�ط الش�هري 9٥.٨3٤ دين�ار عىل مدار خمس س�نوات فيكون 
مجم�وع الفائدة الكلية عىل مدار عمر الس�لفة س�بعمائة وخمس�ون ألف 

دينار ال غريها«.
فيما س�تكون الفائ�دة الكلية عىل مبلغ س�لفة العرشة ماي�ني دينار نحو 
ملي�ون ونص�ف دينار فقط عىل م�دار عمر القرض البالغ خمس س�نوات، 

ومليونان ومئتان وخمسون عىل سلفة خمسة عرش مليون دينار.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث 
العلم�ي، أمس االثن�ني، عن فرصة 
جدي�دة لطلب�ة معادل�ة الش�هادة 
يف الط�ب الب�رشي وط�ب األس�نان 

والصيدلة.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
العراق�ي نس�خة من�ه،  املس�تقبل 
ان�ه« التزاما باالش�رتاطات العلمية 

االس�تثنائية  للظ�روف  ومراع�اة 
يف  ال�رأي  هي�أة  ق�ررت  الحالي�ة 
الوزارة منح الطلبة الذين استنفدوا 
املتعلق�ة  االمتحاني�ة  املح�اوالت 
بمعادل�ة الش�هادة يف تخصص�ات 
األس�نان  وط�ب  الب�رشي  الط�ب 
والصيدل�ة فرصة جدي�دة يخريون 
فيها ب�ني أداء امتح�ان الرصانة أو 
دراس�ة الس�نة األخ�رية يف الكليات 

املعنية دواما وامتحانا«.

الكهرباء تعلن دخول »660« ميغاواط 
إىل املنظومة الوطنية خالل الشهر احلايل

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة الكهرباء، أمس االثنني، عن دخول 
66٠ مي�كا واط إىل املنظوم�ة الوطني�ة خ�ال 
الش�هر الجاري، مؤكدة أن العمل جار يف املراحل 
النهائي�ة اليص�ال التي�ار الكهربائ�ي إىل مط�ار 
النارصي�ة املدني.  وقال املتحدث باس�م الوزارة 
أحمد م�وىس يف ترصي�ح للوكالة الرس�مية، إن 
»الوزارة تس�عى بدخ�ول ما يق�ارب 66٠ ميكا 
واط من محطة واسط الحرارية، بجهود ماكات 
وزارة الكهرب�اء الوطنية بعد أن تكمل الصيانات 
ع�ىل املحطات التوليدية رقم 3 و٤ خال الش�هر 
الج�اري«.  وأض�اف أن »ماكاتن�ا اس�تطاعت 
النارصي�ة  ملط�ار  الكهربائ�ي  التي�ار  إيص�ال 
املدن�ي، وه�ذا يعترب مرشوعا اس�رتاتيجيا، حيث 

أن العمل جار الس�تكمال املراحل النهائية«.  وأش�ار إىل أن »وزير 
الكهرباء اس�تعرض خال اس�تضافته يف مجلس النواب مساعي 
وزارته للميض بخطة اس�رتاتيجية يف محافظة ذي قار، بعد زيادة 
املخصصات املالية للوزارة«. وذكر أن »النائب االول لرئيس مجلس 

الن�واب حس�ن الكعبي وج�ه اىل دع�م وزارة الكهرب�اء من خال 
تخصيص اموال داخل املوازنة للميض عن رفع الحيف والظلم عن 
محافظة ذي قار من خال ملف الكهرباء«.  وأوضح أن »الحكومة 
متجهة نح�و تأهيل حقول الغ�از، العتماده يف تش�غيل محطات 

الكهرباء، اضافة اىل سعيها يف تنويع مصادر الطاقة«.  

وزيرها: الزراعة توافق عىل جدولة قروض املبادرة 
الزراعية ملدة »5« سنوات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر الزراعة، محمد كريم الخفاجي، أمس 
االثن�ني، ع�ن حص�ول املوافق�ة بجدول�ة قروض 

املبادرة الزراعية.
ونقل املتحدث باس�م الوزارة حميد النايف يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، عن الخفاجي 
القول بأن�ه« نتيح�ة للجهود املتواصل�ة من أجل 
الحيواني�ة  والث�روة  الدواج�ن  مرب�ي  مس�اعدة 
وتخفي�ف معاناته�م نتيجة للظ�روف التي عانو 
منه�ا وافقت وزارة املالية بجدولة قروض املبادرة 

الزراعية وملدة خمسة سنوات«.
ووصف الخفاجي ه�ذا القرار ب�«املهم لكل مربي 
الدواجن والثروة الحيوانية وسيساهم بتشجيعهم 
عىل زيادة االنتاج واعادة تأهيل املشاريع املتوقفة 
،فض�ا عن القي�د االنجاز والتي س�وف تس�اهم 
يف زي�ادة انتاج قط�اع الدواجن من بي�ض املائدة 
والدجاج الاحم وصوال اىل االكتفاء الذاتي وتوفري 
عملة صعب�ة للبلد، فضا عن تش�غيل االالف من 

االيدي العاملة«.
كم�ا ثمن الخفاج�ي، جهود وزي�ر املالية ومكتب 
رئي�س ال�وزراء امل�رشف ع�ىل املب�ادرة الزراعية 
ومحافظ البنك املركزي والتي س�اهمت يف انضاج 

هذا االنج�از املهم«، داعياً كاف�ة منتجي الدواجن 
اىل« االس�تفادة م�ن هذا القرار واس�تثماره الجل 
تنامي قطاع الدواج�ن واعادة تأهيله وجعله رقم 

مهم يف الدخل القومي للباد«.

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعف�ى محافظ ذي ق�ار املكلف عب�د الغني االس�دي مدير بلدية 
قضاء سيد دخيل من منصبه.

وكان األس�دي قال خال حديث�ه مع مدراء الدوائر واالقس�ام يف 
دي�وان محافظة ذي ق�ار األربعاء املايض ان�ه »يمتلك صاحيات 
واس�عة ويطلب منهم العمل معي فوق الخطط املرس�ومة وعدم 
القبول بالنزول تحت الخط« متوعداً« أي مسؤول يف حال التقصري 

بمهامه«.

حمافظ ذي قار يعفي مدير 
بلدية قضاء سيد دخيل

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة الدفاع، أم�س االثنني، عائ�ات الضحايا واملفقودين 
والجرح�ى، ممن لديهم معوقات تخ�ص معاماتهم للحضور إىل 

مديرية الخدمات الشخصية ورعاية املقاتلني يف بغداد.  
وذك�ر املتحدث باس�م القائد العام للقوات املس�لحة اللواء يحيى 
رس�ول يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »وزارة 
الدفاع تدعو عائات الش�هداء واملفقودين والجرحى، ممن لديهم 
معوق�ات او مش�كات تخص معاماته�م للحض�ور إىل مديرية 
الخدمات الش�خصية ورعاي�ة املقاتلني يف مقره�ا الكائن يف باب 
املعظ�م )وزارة الدف�اع القديمة(، يف الس�اعة ١٠ صباحاً من يوم 
الثاثاء يف كل أسبوع، من أجل تذليل الصعوبات التي تواجههم يف 

إنجاز معاماتهم خدمة للصالح العام«.

    البصرة / المستقبل العراقي

دعت مديرية مرور البرصة، أمس االثنني، اصحاب املركبات والتي 
ية« اىل املراجعة لغرض انجاز معاماتهم.   يطلق عليها »املعااّ

وقالت املديرية يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إنه�ا »تدعو اصح�اب املركب�ات والتي يطل�ق عليه�ا )املعاية(، 
وهي املركبات التي س�جلت بموديات غ�ري مودياتها الحقيقية 
والتي ت�م ترويجها وانجاز كتاب التصحي�ح فيما يخص املوديل 
من الكمارك ضمن فرتة ال�) 6 أش�هر ( إىل املراجعه لغرض انجاز 

معاماتهم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة االعمار واالس�كان والبلدي�ات العامة، أمس االثنني، 
إنج�از 7٠٪ م�ن أعم�ال مرشوع ج�رس الكارضي�ة يف محافظة 

واسط.  
وذكرت الوزارة  يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
أن »الج�رس يتكون من ممرين، ويبلغ طوله مع املقرتبات ٥٥٠م 

وعرضه 2٨م«.   
وأضافت أن »االعمال الحالية تتضمن التسليح والقالب للفضائني 
الخامس والس�ادس، فضاً عن اعمال الجرس الرئيس الواقع عىل 
الطري�ق الحويل ملدينة الكوت حيث يرب�ط املحافظة باملحافظات 

الجنوبية«.   
ونوه�ت بأن »العم�ل يجري عن طري�ق رشكة املعتص�م العامة 
للمق�اوالت االنش�ائية وإرشاف دائرة الطرق والجس�ور، كما أن 

الجهة الفاحصة هي املركز الوطني للمختربات اإلنشائية«.

الناطق باسم القائد العام يوجه دعوة ختص 
معامالت عائالت الضحايا واجلرحى واملفقودين

ية«  مرور البرصة تدعو أصحاب »املعالاّ
إىل مراجعتها إلنجاز معامالهتم

االعامر تعلن تقدم نسبة اإلنجاز 
يف جرس »الكارضية« بواسط
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القروض احلكومية وأزمة السكن

أمريكا املنقسمة ورسالة »الديمقراطيني«

           واثق الجابري

ال ي�زال أكث�ر م�ن مليون�ي مواطن ال 
وهن�اك  ألرسه�م،  م�أوى  يمتلك�ون 
إحص�اءات تتح�دث عن حاج�ة تقدر 
بمليون�ي وحدة س�كنية، ملن رشدتهم 
الحروب، أو الفقر والحاجة، يف مشكلة 
مزمنة يعانيها العراق منذ عقود، وعىل 
امتداد مساحته البالغة نحو 435 ألف 
كيلومرت مربع.. أشعلت القروض التي 
أطلقته�ا املصارف الحكومية، أس�عار 
العقارات بعد جمود األزمة االقتصادية 
وجائحة كورون�ا، والهاجس األهم أن 
معظ�م املترضري�ن من أزمة الس�كن 
س�يحرمون من الش�مول بالقروض، 
وال يس�تبعدون أن تلع�ب املحس�وبية 
ب�ن  التفاض�ل  يف  دوراً  والفس�اد 
املتقدمن للحص�ول عىل تلك القروض 

من املشمولن.
والرش�يد  الرافدي�ن  مرصف�ا  وض�ع 

رشوطاً لتسليم قروض لبناء املساكن، 
ت�رتاوح أقيامها ب�ن 30 و 75 مليون 
دينار، لبناء مس�اكن تراوح مساحتها 
بن 50 - 100 مرت مربع، عرب البطاقة 
اإللكرتونية او املاس�رت كارد.. وضمان 
الق�رض ره�ن العق�ار امل�راد ترميمه 
وتأهيله أو اضافة البناء إليه؛ رشيطة 
م�رصف  وخف�ض  كفيل�ن..  توف�ر 
الرافدي�ن الفوائ�د اىل 4 %، يف حن قرر 
مرصف الرشيد تخفيضه اىل 5 % بمهلة 
ابتدائية 3 أش�هر للتسديد.. من جانب 
آخ�ر أطلق امل�رصف العق�اري، قرض 
مبادرة البنك املرك�زي العراقي، لرشاء 
وحدات سكنية عىل نوعن، بمبلغ 100 
ملي�ون دين�ار، ورشاء وح�دات ضمن 
املجمعات السكنية االستثمارية بمبلغ 
125 مليون دينار، بمدة س�داد ال تزيد 

عن 20 عاماً.
يواج�ه العراق مش�كلتن يف ما يخص 
تمويل وقروض اإلسكان، االوىل تتعلق 

بعدم منح اجازات للمصارف العقارية 
من قبل البن�ك املركزي، وانعدام وجود 
سوق للعقارات يتعامل بشكل طبيعي.. 
ومعلوم أن منح القروض، س�يؤدي اىل 
ارتفاع اس�عار العقارات بش�كل كبري، 
لعدم وجود بدائل وملحدودية املعروض 
من الوحدات الس�كنية، وتلعب مسألة 
الع�رض والطلب دورا كب�ريا يف ارتفاع 
وانخفاض االس�عار، فالع�رض دائما 
ثاب�ت والطل�ب متزايد، وهن�اك زيادة 
نس�مة  ملي�ون  اىل  تص�ل  س�كانية 
سنوياً.. القروض ال تعطي حال جذرياً 
بل تفاقم املشكالت يف ارتفاع االسعار، 
وتؤثر يف مدخول املواطنن، الذي يشهد 
تراجع�ا مس�تمرا نتيجة تغيري س�عر 
رصف الدوالر امام الدينار، والرضائب 
التي ستفرض ضمن املوازنة االتحادية 

لعام 2021.
 تختل�ف أزم�ة الس�كن م�ن منطق�ة 
ألخ�رى، وت�زداد وطأته�ا بالعاصم�ة 

بغداد التي ترتفع فيها أسعار العقارات 
واإليجارات بشكل كبري، إذ قدر احتياج 
الع�راق قبل ع�ام 2003 إىل نحو ثالثة 
مالين وحدة سكنية، أما اليوم فريجح 
أن يص�ل الرق�م لنح�و س�بعة مالين 
وح�دة س�كنية جديدة لس�د الحاجة، 
إذا اعت�رب أن معدل أف�راد األرسة أربعة 
أش�خاص.. املقلق أكثر هو عدم وجود 
ملعالج�ة  واضح�ة  حكومي�ة  خط�ط 
ه�ذه األزم�ة املتفاقم�ة، رغ�م وجود 
قان�ون اس�تثمار غ�ري مفع�ل يمكن 
اإلف�ادة منه للح�ل، ووج�ود معوقات 
كثرية عىل رأسها عدم وجود ضمانات 
الستقرار أمني يطمنئ املستثمرين عىل 
حقوقهم، وتسديد قيمة استثماراتهم 
الس�كنية  واملش�اريع  وأرباحه�ا، 
املوج�ودة ل�م تحل األزم�ة، وال تغطي 
احتياجات بلد نس�بة زيادته السكانية 
تبلغ 3 % سنوياً، ويقدر نفوسه بأنهم 
قد تجاوزوا ال� 40 مليونا، وهناك جدل 

وإشكاالت كبرية ومشاريع استثمارية 
لم تكتمل.

تس�بب أزمة الس�كن املزمن�ة تفاقما 
بظاهرة الس�كن العش�وائي يف البالد، 
وعىل أراٍض مملوكة للدولة، بنسبة 76 
% وبعضها يف مراكز املدن ويف ساحات، 
للس�كن،  ومنش�آت غ�ري مخصص�ة 
وأخ�رى يف أراٍض خاص�ة.. يقدر عدد 
العش�وائيات بم�ا يق�رب م�ن األربعة 
آالف عش�وائية، فيه�ا 520 ألف وحدة 
س�كنية عشوائية ويس�كنها 3 مالين 
و500 أل�ف نس�مة وتش�كل 12 % من 
نس�بة س�كان العراق.. وبغ�داد تحتل 
املركز األول بعدد العش�وائيات وبعدها 
محافظت�ا البرصة ونين�وى، وأقلها يف 
محافظت�ي كربالء والنجف )98 و99( 

وحدة عشوائية.
إن عدم توزي�ع الحكومة لقطع أراٍض 
سكنية منذ سنوات، أدى النتشار أزمة 
السكن العش�وائي، وباتت تتغول عىل 

األرايض الحكومية والزراعية، ودفعت 
الرتف�اع أس�عار العق�ارات، وص�ارت 
تتفاوت ب�ن منطقة وأخرى بحس�ب 
تقيي�م خدماته�ا وموقعه�ا، وتزايدت 
الطلبات منذ إطالق الس�لف الحكومية 
للموظف�ن واملواطن�ن..  واملرصفي�ة 
هن�اك طلب متزاي�د عىل البي�وت ذات 
املساحات الصغرية؛ لذا ارتفع سعرها 
بزي�ادة الطل�ب وقلة الع�رض، فصار 
الع�راق يعان�ي أزم�ة س�كنية خانقة 
مرتاكم�ة رغم بناء مجمعات س�كنية 
كبرية، لكنها لم تساعد يف عالج األزمة 
لذوي الدخ�ل املحدود الذي�ن يعجزون 

عن دفع األقساط والدفعات العالية.
صعب�ة  رشوط  للق�روض  وضع�ت   
ول�ن  املواطن�ون،  يراه�ا  ومجحف�ة 
يس�تفيد منه�ا ذوو الدخ�ل املح�دود، 
فهي تشرتط وجود كفيل وحجز املنزل 
أو قطع�ة األرض لح�ن تس�ديد املبلغ 
كامالً، بضمانات عالية ال تتناسب مع 

راتب موظف يشرتط أن ال يقل عن 900 
ألف، وهذا سيحرم رشيحة واسعة من 
املوظفن هم األكثر احتياجاً، ويقيدها 
الكفيل�ن  أو  الكفي�ل  رشط  أكث�ر 
املوظف�ن، لصعوبة تحقيق�ه، يف ظل 
للموظفن..  وج�ود كف�االت س�ابقة 
يعان�ي قط�اع الس�كن يف الع�راق من 
مش�كلة عدم وج�ود تخطيط صحيح 
م�ن قبل الدول�ة، فالحكومة تعتقد أن 
حل مشكلة اإلسكان يكمن باملزيد من 
القروض، لكن ضخ الس�يولة س�ريفع 
االس�عار وس�يزيد التضخ�م بص�ورة 
كبرية.. والحل�ول املمكنة أنيا تكمن يف 
توس�عة البلديات، مع قي�ام الحكومة 
ببن�اء وحدات س�كنية وبيعها، أو من 
خ�الل التعاق�د م�ع رشكات عمالق�ة 
ب�رشوط  ق�روض  أو  متخصص�ة، 
وبآلي�ات منتجة، وال تكل�ف املقرتض 
ضعف املبل�غ بفوائ�د تراكمية تقصم 

ظهره عند التسديد.

           جيمس زغبي 

يف ع�ام 1967 خلص�ت »لجنة كرن�ر«، التي 
ش�ّكلها الرئيس ليندون جونسون للتحقيق 
يف أعمال الشغب التي عصفت بعدد من مدن 
أم�ريكا، إىل أن »أمتنا تس�ري نحو مجتمعن؛ 
مجتم�ع أس�ود ومجتمع أبي�ض، منفصلن 
وغري متس�اوين«. ومثلما ُتظهر مظاهرات 
الع�ام املايض الحاش�دة ضد عن�ف الرشطة 
وع�دم املس�اواة العرقي�ة، إضاف�ة إىل تعبئة 
حركة التظلم البيضاء التي يتزعمها ترامب، 
فإنن�ا ق�د نكون أس�وأ ح�االً الي�وم. فهناك 
م�ؤرشات ع�ىل أن نظ�ام الحك�م األمريك�ي 
أصبح أش�به بقبيلتن متصارعتن تتحدثان 
لغت�ن مختلفت�ن، وتنظ�ران إىل الواقع عرب 
أع�ن مختلف�ة. وبالت�ايل، فالس�ؤال ال�ذي 
يفرض نفسه هنا هو: »كيف وصلنا إىل هذه 

الحال؟«.
لق�د س�بق يل أن كتبُت ع�ن آف�ة العنرصية 
املتغلغل�ة يف النظ�ام والرضر ال�ذي ما زالت 
تلحقه بحيوات السود يف أمريكا، لكن الجانب 

اآلخر من االنقس�ام الذي يعرتي بلدنا حظي 
بقدر أق�ل من البحث. وبالطب�ع ال يشء من 
هذا يش�ّكل عذراً للعنارص املس�لحة القومية 
البيض�اء الت�ي قادت التم�رد العني�ف، لكن 
القصد هو فهم قاعدة االستياء الكبرية التي 

تستمد منها دعمها. 
بينما كنت أتابع صعود حركة الشاي يف عام 
2009، وتجمع�ات ترام�ب اعتب�اراً من عام 
2015، وأعمال التم�رد بمبنى الكونجرس يف 
2021، كان واضحاً أن الكثري ممن ش�اركوا 
فيها كانوا أمريكين بيضاً من الطبقة العاملة 
املتوس�طة، وهم يش�عرون بالغض�ب ألنهم 
ُهمش�وا، ويحّس�ون بالخيانة والخذالن إزاء 
الحكومة. وقد أصبح�وا يعتقدون أن ترامب 
فه�م تظلماتهم وس�يدافع عنه�م. صحيح 
أن ترامب اس�تخدم العنرصي�ة والخوف من 
املهاجرين ُطعماً الس�تمالتهم، لكن الرسالة 
التي كان لها ص�دى بينهم هي وعده بجلب 
الوظائ�ف واألم�ل. لكن كيف اس�تطاع نجم 
تلفزي�ون الواقع الثري أن يظهر لهم بمظهر 

املنقذ؟ 

هناك عامالن أعتقد أنهما يفرسان هذا األمر: 
تراج�ع اإليمان بالحل�م األمريك�ي، وفقدان 
الثق�ة يف املؤسس�ات الحكومي�ة والزعم�اء 

السياسين. 
خالل االنهيار االقتصادي عام 2008 -2009، 
ويف غض�ون بضعة أش�هر فق�ط، تضاعفت 
البطالة، وفقدت معاشات املتقاعدين 30 إىل 
40% من قيمتها، وكان واحد من كل خمسة 
من ُماّلك املن�ازل يواجه خطر فقدان منزله. 
ف�رّد البيت األبي�ض والكونج�رس عىل هذه 
األزمة بأن هّب إلنقاذ البنوك و»وول سرتيت«، 
يف ح�ن قيل لألمريكي�ن العادين أن يصربوا 
وينتظ�روا وصول التأثري غ�ري املبارش لهذه 
األموال إليهم عرب حرك�ة االقتصاد. والواقع 
أن بعضه�م رأى مزايا بالفعل، لكن ليس بما 
يكفي الس�تعادة ثقة معظم األمريكين بأن 
الحكومة تكرتث لهم. ويف غضون ستة أشهر 
فقط، أظه�رت اس�تطالعات ال�رأي تراجعاً 

دراماتيكياً يف اإليمان بالحلم األمريكي. 
باالضط�راب  الش�عور  ه�ذا  إىل  وإضاف�ة 
االقتص�ادي والتهمي�ش، كان هن�اك فقدان 

للثقة يف املؤسسات الحكومية. فخالل رئاسة 
بوش االبن، أصبح األمريكيون يش�عرون بأن 
الحكومة ال تس�تطيع توفري األمان لهم )11 
س�بتمرب(، أو ال يمكن االعتماد عليها لتقول 
له�م الحقيقة )حرب الع�راق(، أو حتى الرد 
عىل حاالت الط�وارئ الوطنية )الرد الكارثي 
ع�ىل إعص�ار كاترينا(.ث�م هن�اك اختالالت 
الحكم التي خلقتها حالة االستقطاب املتزايد 
لحياتن�ا السياس�ية. فق�د اس�تمال كل من 
»الديمقراطين« و»الجمهورين« أنصارهم، 
وأصبح ُينظر إىل كل موضوع من املواضيع من 
خالل عدسات هذا الرصاع الحزبي الذي يتسم 
بالتعصب املفرط. وأصبحت الطبقة العاملة 
البيضاء تنظ�ر إىل الديمقراطي�ن عىل أنه ال 
تهّمه�م س�وى »األقليات« وقضايا النس�اء، 
مما ت�رك املجال مفتوحاً أم�ام الجمهورين 
الستغالل شعور الناخبن البيض بالتهميش 
والخ�ذالن. ورغم مي�ل األجن�دة الجمهورية 
دائم�اً إىل تقديم مصال�ح األغنياء )من خالل 
خف�ض الرضائ�ب( وال�رشكات )م�ن خالل 
التقن�ن( واملحافظ�ن  التحري�ر وتقلي�ص 

الديني�ن )من خ�الل الترشيع�ات املعارضة 
لإلجهاض وحقوق املثلين(.. إال أنهم تمكنوا 
مع ذلك من تحقيق اخرتاق مهم داخل ناخبي 
الطبق�ة العاملة. ثم جاء ترام�ب الذي، وإن 
لم يحد عن ه�ذه األجندة الجمهورية، وقّدم 
نفس�ه باعتباره املدافع عن الطبقة العاملة 
البيض�اء. وم�ع أن كل يشء بش�أن تاريخه 
يتناق�ض مع احتياجاته�م، فإنه تحّدث عن 
تظلماته�م ووعد بأن يعي�د إليهم وظائفهم، 
ويدافع عنهم أمام النخب التي أدارت ظهرها 
له�م، وأن يجعله�م عظماء م�ن جديد. ومع 
أنه ل�م يحقق أياً م�ن ذلك، فإنهم يخش�ون 
االعرتاف بأنهم كان�وا مخطئن، ألنهم كانوا 
ق�د انضم�وا إلي�ه وأصبح�وا مرتبط�ن به. 
وهكذا، أصبح أعداؤه أعداءهم. وأولئك الذين 
كان�وا »يرسقون االنتخابات« كانوا يرسقون 
فرصتهم يف النجاح. أو هكذا اعتقدوا. ولهذا، 
ص�ّوت 75 مليون ش�خص له. وله�ذا أيضاً، 
كانوا معنين بخس�ارته. وبعد أن ش�اهدُت 
س�لوك الجمهورين يف أعق�اب التمرد، ليس 
ل�دي أي أم�ل يف إمكانية أن يغ�رّيوا االتجاه. 

فبع�ض زعم�اء الحزب الجمه�وري ما زالوا 
يحّملون »اليس�ارين« مس�ؤولية التس�بب 
يف العن�ف. وأح�د س�يناتوراتهم، وكان ق�د 
ن�ّدد برتامب يف البداي�ة، زار فلوري�دا )حيث 
يقيم ترامب( ثم ع�اد وهو يردد: »إننا حزب 
الطبق�ة العاملة، حزب ترام�ب«، محذراً من 
أن الجمهورين ال يستطيعون الفوز بدونه. 

يوّس�عوا  أن  بالديمقراطي�ن  يج�در  لذل�ك 
الطبق�ات  كل  م�ع  للتواص�ل  جهوده�م 
االجتماعية، وأن يصوغوا رس�الة وسياسات 
تخاطب كل الناخبن، س�وداً وُسمراً وبيضاً، 
وتهتم ببواعث قلقهم االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية. وهذا يشء أستطيع أن أقول إن 
جو بايدن مؤهل للقيام به. صحيح أن هذا لن 
يكون سهالً، غري أنه من الرضوري أن نعالج 
كالً من واقع عدم املس�اواة العرقية وفقدان 
األم�ل لدى ناخبي الطبق�ة العاملة البيضاء. 
فم�ا لم نق�م باالثن�ن ونعالج االس�تقطاب 
العميق الذي يع�رتي املجتمع األمريكي، فإن 
انقس�اماتنا س�تتواصل ومعه�ا س�نواصل 

حصد العلقم.

م/ تنويه
مدة موعد غلق مناقصة للمرة الثانية

)FTTH( مرشوع اعالن املشاركة انشاء وتشغيل وصيانة منظومة
يف حمافظات العراق كافة ) عدا اقليم كردستان (

اىل كافة الرشكات املتقدمة عىل املناقصة املش�ار لها يف االعىل 
والرشكات الراغبة باالشرتاك فيها ترس الرشكة العامة لالتصاالت 
واملعلوماتية احدى تش�كيالت وزارة االتص�االت ان تنوه لكم 
بان�ه ت�م تغيري موعد غل�ق املناقصة ليك�ون ) 2021/4/5 ( 
بدالً من ) 2021/3/7 ( لوجود أيام حظر تخللت مدة التمديد 
الثاني لالعالن بسبب جائحة وباء كورونا وبذلك يكون تاريخ 
غل�ق وفت�ح العط�اءات الس�اعة الثانية عرش ظه�راً من يوم 
االثنن املصادف 2021/4/5 ولهذا اقتىض التنويه  وملزيد من 
املعلومات االتص�ال عىل ارقام الهوات�ف ) 07600017078 ( 
) 07600017122 ( أو مراجع�ة املوق�ع االلكرتوني املدرجن 

ادناه ... مع التقدير 
 www.itpc.gov.iq     www.moc.gov.iq

 Legal_itpc@yahoo.com   legal_itpc@hotmail.com

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف تكريت 
العدد 2021/1257

التاريخ 2021/3/8
اعالن 

حجة حجر وقيمومة 
بس�نة 1991 فق�د املدع�و ) فاي�ق حمح�م عب�د ( 
وانقطع�ت اخباره من ذل�ك التاريخ ولحد االن عليه 

ولتقديم زوجته السيدة كميلة عراك عويد 
طلب�ا من ه�ذه املحكم�ة ت�روم نصبه�ا قيما عىل 
املفقود اع�اله لذا قررت هذه املحكم�ة االعالن عن 
حالة الفقدان بالنرش يف صحيفتن محليتن يوميتن 
فع�ىل كل من لدي�ه معلومات تخ�ص املفقود اعاله 
مراجعة ه�ذه املحكمة  خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام من تاريخ النرش يف الصحف وبعكس�ه ستصدر 

املحكمة حجة الحجر والقيمومة وفقا للقانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الصينية 
العدد : 2212

التاريخ 2021/2/24
اعالن

اىل املفقود / اياد رعد فريح 
ق�دم املس�تدعي رع�د فري�ح احم�د طلب�ا اىل هذه 
املحكم�ة يطلب فيه اصدار حجة الحجر والقيمومة 
بح�ق وذل�ك لفقدان�ك من�ذ تاري�خ 2016/1/17 
وملجهولية محل اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ن ويف ح�ال عدم حضورك س�يتم  اصدار 

حجة الحجر والقيمومة بحقك وفق االصول
القايض

مهند عيل حسن
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة تكريت
العدد : 529/ب/2020

التاريخ : 2021/3/8
اعالن 

اىل املدعى عليه / عيل احمد ياسن 
بتاريخ 2021/3/2 اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها 
بالع�دد  529/ب/2020  والقايض بالزامك بتاديتك 
للمدع�ي مصطفى عيل بره�ان ببدل بيع الس�يارة 
املرقم�ة 60618 ر / كركوك نوع دايو برنس موديل 
1994 اللون اس�ود وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار املنطقة قررت 
هذه املحكمة تبليغكم عن طريق النرش بصحيفتن 

محليتن يوميتن 
القايض

انور جاسم حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدور 
محكمة  االحوال الشخصية يف الدور 

العدد : 94   
التاريخ : 2021/3/8

اعالن 
اىل املفقود / وميض ناظم محمود  

بتاري�خ 2015/3/11 فق�د املدع�و ومي�ض ناظم 
محمود من منطقة جالم الدور اثناء عمليات تحرير 
قضاء ال�دور من عصاب�ات داع�ش االرهابية فمن 
تتوفر لديه معلومات ع�ن املفقود اعاله االبالغ عنه 

او االتصال بذويه اعتبارا من تاريخ 
القايض

عباس عبد الله شناك 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة تكريت
العدد : 178/ب/2021

التاريخ : 2021/3/8
اعالن 

اىل املدعى عليهم ) 1 � انعام ابراهيم سعيد 2 � منى 
صف�اء خلف 3 � زينب صفاء خلف 4 � عبد املهيمن 

صفاء خلف 5 � محمد صفاء خلف 
اقام املدعي ) ايمن حسن عيل ( دعوى ضدكم وامام 
ه�ذه املحكم�ة واملتضمنة الحك�م بالزامكم باملبلغ 
البالغ اربعون مليون دينار وملجهولية محل اقامتكم 
ق�ررت املحكمة تبليغكم بالحض�ور بموعد املرافعة 
املوافق 2021/3/31 ع�ن طريق النرش بصحيفتن 
محليت�ن وعند عدم حضوركم او من يمثلكم قانونا 

للمرافعة سوف تجر بحقكم املرافعة غيابيا 
القايض

انور جاسم حسن
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية تكريت
العدد : 382/ش/2021

التاريخ : 2021/3/3
اعالن 

اىل املدعى عليه / حسن عيل مهنا
اقام�ت املدعية اس�ماء حامد فهد الدع�وى املرقمة 
382/ش/2021 تطالب فيها الحكم باثبات نس�ب 
اطفال وملجهولية محل اقامتك عليه قررت املحكمة 
تبليغ�ك بموع�د املرافع�ة 2021/3/18 ع�ن طريق 

النرش بالصحف املحلية 
القايض

عبد الله حسن خلف الحبيب

املهندس
اسامة جهاد قاسم

املدير العام / وكالة
رئيس جملس االدارة

2021/3/4
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الوباء رسي الصغري

هدايا لليل

           عباس بيضون

دقائق 
كان يكفي أن تمر دقيقة

من خارج الوقت
الذي هو أيًضا مّر

ا من غري أن يرتك خلفه رسًّ
كان لدي رس بعته

ولم أستح من الخروج بدونه
ا فوقه رميت رسًّ
فانكشف أكثر
رميت أغنية

فاختفى يف الهواء
كانت الدقيقة الهاربة

متوقفة كالغصن فوقي
قبل دقيقة من تحولها إىل يمامة

قبل لحظة من إعدامها
هكذا فكرُت بنجمة تحمل اسمي

بصوت قطره أرغن يف دمي
وهل فكرت فعل

أم أنني توقفُت عن اللحاق بحياتي
التي هي أيًضا عدد هائل

تجمع من كل مكان
مايل لم أطرد من هذه الريح

الحقيقة الصغرية
التي لم أجدها عىل مائدتي

بني العصافري التي قايضتها بأطفايل
واألرواح التي بقيت يف الخلف

لم أعرف إذا استحقت العودة من الخارج
أو البقاء لساعة أخرى

يف بطن الليل
ال أعرف إذا كنا سنجد قوة

لتلك الصيحة
التي أنقذناها من الفوىض

والتي ظل أثرها بادًيا
حني سحقتها الضوضاء

حيث لم تكن بعد
مجرد كلم يرتامى من األبد

وليست أيًضا تواريخ تهوي عىل الناصية
أختار فقط دقيقتي
كما أختار عصفوري
وأعرف أن ليس مهًما
أن أترك اسمي يف القاع

أعرف أن 18 أيار 1945 ليست أكيدة
وأن دكتاتوًرا زائًفا انتحر فوقها

ومنذ تلك اللحظة
ورثت أسطورة

يف شمال أوروبا أو أالسكا
ورثُت كثريًا من الجليد

كثريًا من الكربيت
وسلًحا واحًدا بطلقة واحدة

لم أستطع أن أودعها يف حنكي
لم أستطع ان أطلقها عىل اسمي

أو عىل كتابي
وبالطبع ال أعرف

كيف يكون الوداع صافًيا
ال أعرف كيف تتم رسقة نارنا

وكيف نطرد من الصحراء
الصيحة املكهربة

والحجر املعلم
إىل ما وراء املوعد

ستكون هناك ذكرى واحدة
وسأشرتيها

ليس بثمن بقائي يف هذه الساعة
لكن أيًضا بثمن استيلئي وتعذيبي
ووجوه الحجر التي صنعتها لها

ال بد أننا سنتواعد يف نهاية الطريق
ونختفي مًعا

ال بد أنها الدقيقة الواقفة فوق رسيري
والرس الذي بعته

بثمن الوصول ناجًيا
إىل حيث ينقلني الضجيج نفسه

كعربة لم تتحطم تماًما
كتاريخ ال شفاء منه

إىل أن أسقط
قبل أن يبتلعني الفجر

وأغدو بثماني دقائق قبل الحكم
ساملًا يف آخر الطريق.

           عباس بيضون

وإذ آن أن أذهب إىل الفراش
هكذا تقول ساعة الجيب

هكذا يقول الجيب
شاشة التلفزيون ال تنظر إيل

إنها تبتعد
هذا الضخم ليس صندوًقا بعد

إنه ينسحب أمامي
ثمة أشياء عليه
لكنه يهديها لليل

جسدي ليس ساعتي
لكني أحمله يف الثانية إىل الرسير

حيث ال أجد الوقت
عيّل فقط أن أهرب يف غرفتي

هذا النهار لم يكن الذًعا
لم يفاجئني سعال
لم أعطس يف كمي

مع ذلك ال أعرف كيف أنهيه
أبقى فقط جسًدا مطروًحا هنا

ال أؤلف مع الرششف شيًئا
ما زلنا اثنني

ما زلنا جسًدا مجلوًبا من أمام التلفزيون
وسطًحا تحته

أفكر أن هذا لم يحتج إىل قفزة
أو وثبة إىل فوق

لقد فعل الصمت هذا كله
فعله انتهاء النهار بدون صوت

واالنتقال بجسد شاغر
برأس مغسول

بني انتهاء الكلم وانتهاء الوقت
فعله أيًضا

أن ال كلمة لتسليم ذلك
ال باب ينتهي عنده
أن ال طريان فوقه

بل آلة بقدمني وصدر ممدود
جاثمة بدون أن تسمع

الكلم الذي يحدث يف الهواء
بعيًدا عن الفكرة امليتة

التي حملتني إىل السطح
عن التلفزيون

الذي صار وراء السمع
وبعد العني

أفهم أن ما تركته هذه املرأة
خمس دقائق

ينبغي أن تقطعها يف الظلم
مجرد لعبة للنهار التايل
وخمس دقائق أخرى

ملرور امليكروب
 

وإذ آن أن أذهب إىل الفراش
أتقابل مع الوجه الجامد

املفروش عىل األريكة
والذي يتكّون من خمس وسائد

توقفت عن الحياة
ملجرد وصويل

أغلق الباب بمفتاحني
أغلق الشاشة

وأحاول أن أغلق السرتة
عىل صدري

العالم يف غرفتي
لقد أغلقوه عيّل

الوباء رسي الصغري
يصفر

يمكن له أن ينام اآلن
أن يحلم يف رأيس

أن يميض بقية اليوم عىل الشاشة
وأن تكون هنا كلمة الرس الصغرية

يشء لليل
عىل وسادتي.

»حليب سوفييتي«.. جثة االستبداد عىل طاولة طبيبة نساء
           سعيد خطيبي

موت الزعيم ليس دائما حدثا سعيدا عىل قلوب 
ضحاياه، ق�د ال يبهجهم بل يؤرقهم، ُيدخلهم 
يف قل�ق وترق�ب، كلما طال أم�د حكمه، زادت 
شكوكهم حول مصريهم بعد رحيله، من كثرة 
تعودهم علي�ه، يتعرس عليه�م تخيل حياتهم 
من بع�ده، ذلك م�ا حصل مع راوي�ة »حليب 
س�وفييتي« فبعدم�ا أتمت الثالث�ة عرشة من 
العم�ر، بلغها نبأ وف�اة ليونيد بريجنيف، الذي 
لم يكن يثري س�وى الش�جن يف قلب أمها، التي 
تقيم معه�ا يف التفيا � ذلك البل�د الصغري جداً 
ال�ذي ال نكاد نس�مع عنه ش�يئاً � والتي ظلت 
تصف حكم�ه باالحتلل، احت�لل لبلدها األم، 
ال�ذي عاش طوي�ًل حراً، قب�ل أن يزحف عليه 
الس�وفييت، و»يهدموا تاريخه وذاكرته« كما 
قالت. ش�عرت الراوية باضطراب حني تأكدت 

أنه قد مات.

جنازة بريجنيف
»ظ�ن الجميع أنه خالد ال يم�وت، لكنه مات« 
متسائلة: »ماذا س�يحدث بعد ذلك؟« ساورها 
أن نهاي�ة الزعيم س�وف تفتح ب�اب الجحيم، 
خمن�ت برباءته�ا أن الحرب س�وف تندلع، أن 
حض�ور الزعي�م أرح�م م�ن غياب�ه. »أعطتنا 
املدرسة إجازة يف يوم جنازة بريجنيف؛ رشيطة 
أن نش�اهد الجنازة عىل شاش�ات التلفزيون« 
»لم يش�عر أح�د بالرغبة يف ال�كلم بعد جنازة 
بريجنيف. س�اد ش�عور رهيب م�ن التطري يف 
الج�و« ل�م تندل�ع الحرب الت�ي تخيلته�ا، بل 
م�رت األمور هادئة، وأمها تطمئنها بصلواتها 
وأمنياتها بالخري لبلدها التفيا، وأن يرفرف علم 
بلدها باألحمر واألبيض، وهو ما سوف يحصل 
بعد وفاة بريجنيف بثماني س�نوات، لكن قبل 
ذلك التاريخ، س�وف تتناوب األم )طبية نساء( 

وابنته�ا، يف رسد حكاياتهما، التي تتقاطع مع 
س�رية بلدهم�ا، يف رواي�ة »حليب س�وفييتي« 
للكاتبة اللتفية نورا إكستينا )ترجمة ضحوك 
رقي�ة، عن دار ممدوح ع�دوان 2019( يجرّان 
حكم الس�وفييت الذي س�اد التفيا عقودا، إىل 
طاولة العيادة، ويرشحانه كما ترشح الطبيبة 

األجنة التي تخرج ميتة من أرحام النساء.
يف هذه الرواي�ة يتواىل صوتان األم، التي ُولدت 
نهاية الحرب العاملية الثانية، وما ش�هدته من 
تغول املخابرات السوفييتية، ُطردت من عملها 

يف لينيغ�راد إىل ري�ف يف التفي�ا، بع�د نرصتها 
ام�رأة اعت�دى عليه�ا زوجه�ا، قب�ل أن تغرق 
ش�يئاً فش�يئا يف االكتئاب، ال�ذي حرضها عىل 
التفك�ري يف االنتح�ار، وابنتها، الت�ي باتت منذ 
صغره�ا تتحم�ل دور )األم( تعتن�ي بوالدتها، 
وتنقذه�ا أكث�ر م�ن م�رة م�ن م�وت إرادي. 
يتب�ادل الصوتان األدوار يف رواي�ة لم تخُل من 
القس�وة، قس�وة الحكم الس�يايس ال�ذي عم 
البل�د، وتبعاته عىل نفس�يات الناس، خوفهما 
م�ن املخربين ووالءهم�ا الق�رسي للحكام يف 

موس�كو، رفضهما للش�يوعية ومس�ايرتهما 
لقوانينه�ا، رغبتهما يف التح�رر وعدم ثقتهما 
يف مس�تقبلهما. مع الفصول األوىل من »حليب 
س�وفييتي« نش�عر كما لو أننا نتصفح جزءاً 
م�ن »1984« لج�ورج أوروي�ل، ف�األخ األكرب 
يح�رس أنفاس املواطنني، يراق�ب تحركاتهم، 
يوزع صكوك الخيانة عىل من يشاء، وال يرحم 
األطفال م�ن جربوته، هكذا تضط�ر االبنة إىل 
التنكر ألبيها، بحكم أنه اتهم � ظلماً � بالتآمر 
ع�ىل الحكم، كم�ا تضطر األم للتنك�ر لخالها، 
بحكم أنه يقيم يف لندن، يف بلد اتفق السوفييت 
ع�ىل عداوته، ذل�ك الرشخ العائيل الذي س�ببه 
نظام الحكم س�وف ي�ؤدي إىل رشوخ داخلية، 
فاألم الطبيبة تبحث عن معجزات بغرس أجنة 
يف أرح�ام العواقر، مقتنعة بأن التحرر قدرها، 
بينم�ا ابنتها تس�مع كلمها غ�ري مصدقة ما 
تقول، غري مس�توعبة أن هناك حياة بعد حكم 

السوفييت للتفيا.
يف تل�ك املقاط�ع املطول�ة التي ترسده�ا نورا 
إكستينا عن حياة األم، يف عيادتها، بني الخليا 
والتحاليل، تحاول يف صور رمزية أن تربط بني 
فكرة من ينفخ روحا يف رحم امرأة عاقر، ومن 
ينفخ حرية يف عقل ش�عب استسلم إىل الحكم 
األجنب�ي، لكن تلك الطبيبة ل�م تلبث أن تخلت 
ع�ن مهنتها، عج�زت عن مواصلته�ا، عكس 
شعبها، الذي استمات إىل غاية االستقلل عام 
1990، قض�ت أعوامه�ا األخ�رية تتب�ع خيطاً 
ضئي�ًل يقوده�ا إىل الدين، إىل اإليم�ان، بعدما 
انتزع منها الش�يوعيون عقيدتها التي ورثتها 
ع�ن أجداده�ا، أرادت الروائي�ة أن تجع�ل من 
الدين نداً للستبداد، إن استعادة الدين إنما هو 
شكل آخر من أشكال مقاومة االحتلل، بينما 
اتخذت البنت منذ صغرها من مقاومة الحليب 
الس�وفييتي طريق�ة مقاومتها، ل�م ترضعها 
أمها خجلً من نفسها أن ترضعها حليب امرأة 

ليست حرة، فكربت البنت تستشعر حساسية 
م�ن الحليب، رافقتها تلك الحساس�ية طويل، 
ترف�ض الحليب، أو أن تش�م رائحته، يف إحالة 
رمزي�ة إىل رفضها مصدر ذل�ك الحليب املقبل 

من صدر أم لم تستعد حريتها.
األم  ب�ني حكاي�ات  الرواي�ة،  تت�واىل فص�ول 
وابنتها، بني كآبة األوىل واستسلمها إىل العزلة 
والكح�ول والقراءة، وف�رح الثانية برغبة من 
تن�وي الث�أر لجي�ل أمه�ا، إىل غاية اس�تقلل 
التفيا، ذلك الحدث الذي لن تعايشه األم، بينما 
البن�ت فهمت م�ا كان�ت تلقنه له�ا أمها عن 

معاني الحرية والخلص.

الهوية واالنتماء
تطرح رواية »حليب سوفييتي« أسئلة الهوية 
واالنتم�اء ووراث�ة املقاوم�ة، بني من عاش�وا 
مرغم�ني تحت حكم الس�وفييت، ف�األم التي 
ل�م تس�تطع أن تصري أم�اً، تخلت ع�ن ابنتها 
رضيع�ة، لم ترضعها، ثم ع�ادت إليها، خلفت 
ابنة عرفت كيف تقوم بأدوارها، تكمل الحلقة 
األخ�رية التي لم تعش�ها والدته�ا، أن تعارص 
استقلالً حلم به ش�عبها عقوداً طويلة، حتى 
ظن�وا أنه لن يتحقق. يف ه�ذا الرسد الثنائي أم 
� ابنة يطف�و كثري من اللحظات الس�وداوية، 
لك�ن مع تقدم البن�ت يف العم�ر، تظهر بعض 
اللحظ�ات م�ن الصف�اء وم�ن التكاف�ل ب�ني 
االثنتني، ي�زداد قربهم�ا من بعضهم�ا بعضا 
مع اقرتاب اس�تقلل التفيا، فق�د جعلت نورا 
إكس�تينا من قصتهما قصة بلدها، جعلت من 
املقاومة وجوها نس�ائية، وضعتها يف مقدمة 
مواجهة الس�وفييت وذكورية سياس�تهم، يف 
مواجهة زم�ن الخضوع الذي تكرر وال يزال يف 
أكثر م�ن بلد اليوم، عىل الرغم م�ن أن الرواية 
تحكي زمنا انقىض فمن السهل إسقاطها عىل 

أزمنة حارضة.

مرشوع »أصوات«.. إصدارات إلكرتونية ملحو املسافة مع الشعر

           بغداد / المستقبل العراقي

تح�ت عنوان »أصوات«، أطلق�ت »دار النهضة العربية« 
يف األول من شباط، مرشوعها لدعم إصدار الشعر ونرش 
نتاج الشعراء العرب. وتس�عى الدار عرب مرشوعها هذا 
إىل تقديم ش�عراء عرب ُجدد إىل املش�هد الثقايف العربي، 
وإم�داد املكتب�ة العربي�ة بإص�دارات ش�عرية جديدة، 
وبالتايل ضمان بقاء الشعر يف متن املشهد األدبي العربي، 
باعتباره وس�يلة ت�ؤرخ لعلقة الف�رد بذاته ومحيطه، 
باإلضاف�ة إىل موقف�ه وموقع�ه من األزم�ات والحروب 

والتحوالت السياسية واالجتماعية يف املنطقة العربية.
»ال م�اء يكف�ي الغرق�ى«، عن�وان املجموعة الش�عرية 
الصادرة حديًثا للش�اعر اللبناني محمد رضا، وهي أوىل 
إصدارات »دار النهضة العربية« ضمن مرشوعها الجديد 
»أصوات«، كما أنها املجموعة الشعرية األوىل ملحمد رضا، 

وتض�م قصائد متنوع�ة املواضيع واالتجاه�ات، تتنقل 
ما بني العوال�م الداخلية لإلنس�ان ومحيطه، وتبحث يف 
علقته م�ع ذاته من جهة، والعالم م�ن جهٍة أخرى، يف 

ظل األزمات القائمة يف املنطقة. 
يف واحدة من قصائد املجموعة املوزعة عىل 107 صفحات، 
يكت�ب رضا: »أن�ا طائر صغري بريش�ة واحدة/ يل موت 
مؤجل أخبئه عىل الغصون/ كي تكرب من بعدي/ أنا طفل 
أعرج/ لم أرسم شجرة العائلة يف دفرت التلوين/ ألن أمي 
ضاع�ت يف الحقل/ وهي تجمع جذورنا/ أنا يد ناعمة/ 
تصف�ق لكل األغني�اء الذين يمرون يف الح�ي/ بأزيائهم 
السخيفة/ ووجوههم الحادة/ وابتساماتهم الرشهة/ 
ألن طف�لً حزيًنا قد كرب يف داخيل/ وه�و يجمع القطع 
النقدي�ة من العمل يف املقاه�ي واملطاعم/ والرقص عىل 
األرصفة/ ليش�رتي قفاًزا ألنه يخىش عىل أصابع دميته 
من ال�ربد«.وإىل جانب »ال ماء يكفي الغرقى«، تس�تعد 

»دار النهضة العربية« إلصدار مجموعات شعرية أخرى 
لش�عراء عرب من جنس�يات مختلفة، منه�ا مجموعة 
»ثلثة وعرشون عاًما يف الوحل« للشاعر املغربي عثمان 
الدردابي، ومجموعة بعنوان »هارمونيكا السفينة، نشاز 
الطوفان« للشاعر اللبناني عيل شمس الدين، باإلضافة 
إىل »أغنيات لليوم التايل« للش�اعر العراقي صفاء س�الم 
إسكندر، و«ظلٌّ يظن نفسه ش�خًصا« للشاعر اللبناني 
باس�ل األمني.ُيقّدم هؤالء الشعراء يف مجموعاتهم هذه 
قصائد مختلف�ة، ُتعالج مواضيع متنوع�ة االتجاهات، 
تلمس غالًبا ما يعيش�ه اإلنس�ان العربي بش�كٍل عام، 
والش�باب بش�كٍل خ�اٍص، يف أيامنا هذه، مم�ا يجعلها 
قصائد تس�عى إىل تقليص املس�افة بينه�ا وبني القارئ 
نتيجة ارتباطها الوثيق بالتفاصيل اليومية املُعاشة من 
جهة، والقضايا التي تعنيه وتش�غله يف اللحظة الراهنة 

من جهٍة أخرى.

»حماورات غوته مع إيكرمان 
وسوريت«

           بغداد / المستقبل العراقي

ص�درت حديًث�ا ع�ن دار الرافدي�ن للن�رش 
ترجمة كتاب »محاورات غوته مع إيكرمان 
وس�وريت«، م�ن تألي�ف الش�اعر األملاني، 
يوهان بيرت إيكرمان، وترجمة إبراهيم جار 
الل�ه. الكتاب ُنرش ألول م�رة يف عام 1836، 
وم�ن ثم قام املؤل�ف بإضاف�ات إىل الطبعة 

األوىل التي ُنرشت يف 1848.
عمل يوهان بيرت إيكرمان كمس�اعد خاص 
لغوت�ه يف آخر فرتات حياة الش�اعر األملاني. 
ورسعان ما اش�ُتهر كتابه ه�ذا، وأصبح ذا 

ش�عبية تخط�ت الحدود 
دوًرا  ولع�ب  األملاني�ة، 
مهًما يف إحي�اء االهتمام 
والتقدير ألعمال غوته يف 

وقت الحق.
ومم�ا ج�اء يف الكتاب: يف 
إحدى املس�اءات يف منزل 
غوت�ه: كان غوته مرًحا، 
وتعامل ب�كل أريحية مع 
إنَّ  الت�ي تق�ول  الفك�رة 
الحماقات الت�ي يرتكبها 
منه�ا  يتعل�م  ال  اآلب�اء 
أطفالهم. أما التحقيقات 

التي كانت قيد التنفيذ بخصوص اكتش�اف 
عيون املاء املالحة؛ فق�د لفتت انتباه غوته 
بش�كل كبري. وقد هاجم غوت�ه بعنف غباء 
بع�ض املس�ؤولني ع�ن عملي�ات التنقي�ب 
الذين يتجاهلون اإلشارات الخارجية بشكل 
كام�ل، ويتجاهل�ون كذلك موق�ع وترتيب 
الطبقات التي يوج�د تحتها الصخر امللحي 
الت�ي يج�ب أن يم�ر م�ن خلله�ا املثق�ب. 
كم�ا قال إنهم مس�تمرون يف العمل بش�كل 
عشوائي عىل الفتحة ذاتها، ويف املكان ذاته، 
عن جه�ل، وم�ن دون محاول�ة البحث عن 

البقعة الصحيحة للحفر.

منى صابوين.. فوتوغرافيا الذاكرة واحلدود
           بغداد / المستقبل العراقي

بع�د أن ح�ازت الفنانة الفرنس�ية، من أصل 
درج�ة   )1987( صابون�ي  من�ى  مغرب�ي، 
املاجستري يف االقتصاد االجتماعي والتضامني، 
التحقت ب� »املدرس�ة الوطني�ة للتصوير« يف 
مدين�ة آرل بجنوب فرنس�ا، والت�ي تخرّجت 
منها عام 2012، لتبدأ مشوارها مع التصوير 

الفوتوغرايف.
حتى الثالث عرش من الشهر الجاري، يتواصل 
يف »غال�ريي 127« بمدين�ة مراك�ش املغربية 
معرضه�ا الجدي�د ال�ذي افتت�ح يف الثلث�ني 
من كانون الثاني/ ديس�مرب امل�ايض، ويضّم 
سلس�لة أعم�ال نّفذته�ا كجزء م�ن برنامج 

إقامة يف »مؤسسة مونرتيسو« باملدينة.
تس�تند »تجربة صابوني إىل مفاهيم املنطقة 
والح�دود والنف�ي والهوي�ة والذاك�رة والتي 
تشّكل أس�اس تساؤالتها الفنية التي قاربتها 
من خ�لل مجموع�ة م�ن املش�اريع طويلة 
امل�دى، والتي تم تنفيذها يف مرص وفلس�طني 
واملغرب والربازيل، وفيها تتساءل عن علقتها 
الخاص�ة باألماك�ن التي تعمل فيه�ا وعلقة 

األفراد ببيئتهم«، بحسب بيان املنّظمني.
تكت�ب الفنان�ة نصوص�اً بج�وار العدي�د من 
أعماله�ا الفوتوغرافي�ة، ففي إح�دى الصور 
التي التقطته�ا يف مدينة طنج�ة عام 2018، 
وتحمل عنوان »شاشة نقطة سوداء بيضاء«، 
كتبت ع�ن صباح يوم ش�تائي يف املدينة التي 
التقطت خلله صورتها، وتظهر فيها شاشة 

إعلنات يف أحد الشوارع.
ويف سلس�لة ص�ور بعن�وان »كل يشء يتعلق 
بالجغرافي�ا« التقطتها يف لبنان س�نة 2018، 
تشري يف النص املكتوب إىل »الطريق الذي يعيد 
كّل يشء، وتظهر فيها مش�اهد مدينة بريوت 
والطبيع�ة واملعال�م األثري�ة يف لبن�ان، حيث 
تظهر يف العدي�د من أعمالها صور لتضاريس 
الجب�ال والودي�ان يف أكثر م�ن منطقة حول 

العالم.
أما سلسلة »أود أن أرى البحر« التي صّورتها 
و2013،   2010 عام�ْي  ب�ني  فلس�طني  يف 
فتتناول تحت هذا العنوان املجازي الذي يشري 
إىل حقيقة أن تقس�يم فلسطني الذي أٌقّر عام 
1947 ال يمنحه�ا منف�ذاً إىل البح�ر الذي هو 
حدود البلد الفعلية، وتتعامل صابوني يف هذا 

املرشوع م�ع الحياة اليومية للفلس�طينيني، 
وخاص�ة يف مخي�م الدهيش�ة للجئني يف بيت 
لحم الذي أمضت فيه عّدة أش�هر، وترّكز عىل 
الجي�ل الثال�ث م�ن اللجئني الفلس�طينيني؛ 
جيل من الش�باب الفلس�طينيني املولودين يف 
املخيم�ات، والذين يحظر عليه�م الوصول إىل 
موطنهم األصيل، أرض أجدادهم، ويرتافق مع 

مرشوعها فيديو تّم إنتاجه عام 2012.
ويف هذا املعرض، تقّدم سلسلة أعمال بعنوان 
»تل�ك الت�ي تبح�ث عنه�ا عيونن�ا«، وتتنّوع 
صورها بني الطبيعة يف مراكش، واش�تغالها 
عىل صور فوتوغرافية قديمة ترتبط بأحداث 
يف الذاك�رة الوطنية املغربي�ة ضمن عمل فني 
يظهرها بشكل جديد مقصوصة ويحيط بها 

بياض الورق.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،يب�دو وكأنك تق�ف أمام 
مش�كات ال يمك�ن التغلب عليها، ف�ا تيأس! 
فق�ط علي�ك تغيري منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ 
س�وف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من طلب 

النصيحة.

عزيزي برج الثور، س�وف تتع�رض للكثري من 
األس�ئلة الي�وم، وس�وف ُيطل�ب من�ك النصح 
يف  الس�ام  ع�ى  تحاف�ظ  أن  ذل�ك  ويتطل�ب 
موضوعات حساسة. لكن ال تدع الغرور يصيبك 

نتيجة لهذه الثقة املوضوعة فيك

عزيزي برج الجوزاء، ستلقى ترحاب عارم من 
قبل كل م�ن تقابلهم، فاحرص ع�ى أن تقابل 
ذلك الود بنفس القدر وس�وف تكسب أصدقاء 
العم�ر! وق�د يحالف�ك الح�ظ وتلتق�ي برشيك 

حياتك.

عزيزي برج الرسطان،أن�ت قادر عى االندماج 
بكل س�هولة ضم�ن فريق، دون نزاع، وتس�ود 
األج�واء تناغ�م وتوافق م�ن حول�ك. بإمكانك 
االستفادة من هذا التأثري اإليجابي يف نشاطات 
ترفيهية مذهلة أو يف العمل لدفع األمور وتكون 

فرد منتج.

عزيزي برج األس�د،أنت اليوم تشعر بإحساس 
رائ�ع وصحتك جيدة وتش�عر بالثق�ة، فأنت يف 
املقدمة يف العمل، ويمكنك أخريًا البدء يف تطبيق 
أف�كار جدي�دة. حيات�ك الخاص�ة مس�تمرة يف 
االزدهار. استغل الوقت ملحاولة اكتشاف فرص 

جديدة.

عزي�زي ب�رج الع�ذراء،ال يمك�ن التغل�ب عى 
العقب�ات التي تراها أمام�ك يف الوقت الحايل إذا 
حاولت حلها بالط�رق القديمة املعروفة. يجب 
أن تغريرِّ مدخلك والتوصل إىل اسرتاتيجية جديدة 
وأن ال تس�مح لآلخرين بتغيري رأيك أو خططك 

كثريًا. يكمن الحل بداخلك.

عزي�زي برج املي�زان، يلعب الق�در لعبته معك 
وس�تجد نفس�ك أم�ام موقف لم تك�ن تتوقعه 
تماًما، لكن ال تبايل بذلك. إن كان باس�تطاعتنا 
توقع كل يشء، ستغيب عنا ملذات الحياة. إذن، 

ال تنعي حظك وال تشعر باألسف ملصريك.

عزيزي برج العقرب،تس�تعجب حالًيا من مدى 
س�هولة األمور؛ استخدم هذه الفرصة املحببة 
ملواجه�ة أو إنه�اء الكث�ري من األم�ور وعندها 
س�وف تصب�ح مس�تعًدا ملواجهة أوق�ات أكثر 

توترًا عندما تصعب األمور.

عزي�زي ب�رج الق�وس،يف الغالب ل�ن تصادفك 
أي�ة عقبات م�ن اآلخرين، وس�وف تتعرف عى 
أش�خاص ج�دد برسع�ة وبأق�ل مجه�ود. إذا 
اس�تخدمت ه�ذه املعرف�ة، فس�وف تتحق�ق 
الصداقات املجدية عى املدى البعيد. اليوم يبدو 

أنه ليس هناك مشكلة ال تستطيع حلها

عزي�زي برج الجدي،س�وف ت�ُقِدم عى أش�ياء 
يف الوق�ت الحايل يك�ون لها يف النهاي�ة أثر عى 
حيات�ك لفرتة م�ن الزمن، وعليه ف�إن هذا هو 
الوقت املناس�ب لبداية إيجابية جديدة! يبدو أن 

لديك مصداقية وإمكاناتك جوهرية.

عزيزي برج الدلو،أنت سبب االحتكاك يف العمل 
وأنت من يجب أن يوجه له اللوم، ويرجع فشلك 
إىل نوب�ات الغض�ب الت�ي تنتابك وش�عورك أن 

الجميع يعرتضون طريقك. 

عزيزي برج الحوت،طريقك يزداد صعوبة أكثر 
مما تصورت يف بادئ األمر، وربما هناك شخص 
يح�اول إثنائك عن خطت�ك أو حتى إحباطك. ال 
تيأس انظر إىل األمر كأنه عقبة واخترب إرادتك.

العذراء

احلوت

عالمات استعداد الرضيع لألغذية
يب�دأ الرضيع م�ن عمر 6 أش�هر إىل 24 
ش�هرًا، يف تناول األغذية التكميلية، وهي 
الف�رتة ال يك�ون فيها حلي�ب األم كافًيا 
للطف�ل، ويف ه�ذا التقري�ر نتع�رف عى 
عامات استعداد الرضيع لهذه األغذية، 
وكميتها حس�ب العمر، وما نراعيه عند 

رشاء طعام األطفال املعلب وغريها.
عامات الجاهزية

هن�اك عامات ع�ى اس�تعداد الرضيع، 
وفًقا لدليل الهيئة العامة للغذاء والدواء، 
لتناول األغذية التكميلية، وهي أن يكون 
ق�ادًرا ع�ى التحك�م برأس�ه ووضعي�ة 

الجلوس، وق�ادًرا عى التحكم باللس�ان 
والف�ك، إضاف�ة ملراقبته البالغ�ن أثناء 
تن�اول طعامه�م، وقدرت�ه ع�ى إدخال 
الطع�ام وإبقائ�ه داخل فم�ه ومحاولة 

مضغه.
ق�د يكون اس�تيقاظ الرضيع لي�ًا دليًا 
ع�ى جوعه، لك�ن البدء بتقدي�م األغذية 

التكميلية مبكرًا لن يغري نمط النوم.
الكمية بالنسبة للعمر

يف عم�ر ال� 6 أش�هر - 8 أش�هر، ينبغي 
أن يعتم�د غ�ذاء الطف�ل ع�ى الخض�ار 
والفواكه والحب�وب املطحونة مثل األرز 

والشوفان.
وتك�ون الكمية املطلوبة من 2-3 ماعق 
كبرية بالوجبة الواح�دة، عى أن يتناول 
الطف�ل م�ن وجبت�ن إىل ث�اث يف اليوم، 

إضافة لحليب األم.
ويف عمر 9:12 ش�هرًا، ينبغ�ي أن يتنوع 
الغ�ذاء ب�ن الخض�ار والفواك�ه واألرز 
والش�وفان والزب�ادي والبي�ض واللحم 

والدجاج والسمك.
وتزي�د الكمي�ة ل�� 3-4 ماع�ق كب�رية 
ع�دد  يك�ون  وأن  الواح�دة،  بالوجب�ة 

الوجبات 3-4 وجبات يف اليوم.

عالمة يف العني حتذر من نقص فيتامني »د«!
يقول خ�رباء إنه إذا كنت ش�خصا يميل 
إىل تجن�ب أش�عة الش�مس، أو يعان�ي 
من حساس�ية الحلي�ب، أو يلتزم بنظام 
غذائي نبات�ي صارم، فقد تكون معرضا 

لخطر اإلصابة بنقص فيتامن )د(.
وُسدت العام�ات املوج�ودة يف العينن، 
والت�ي تحذر من أنك قد تعاني من نقص 
فيتام�ن )د(، ومنها الته�اب القزحية، 
وه�و ت�ورم يش�مل القزحية والجس�م 
الهدب�ي واألوعي�ة الدموية الت�ي تبطن 

الجزء الخلفي من العن.
وقال مرك�ز Sight: »هذه املش�كلة لها 
عدد من األس�باب املحتمل�ة، بما يف ذلك 
الع�دوى، وأم�راض الجه�از الهضم�ي، 
ومضاعف�ات م�ا بع�د جراح�ة العيون، 

وصدمات الع�ن، والح�االت االلتهابية، 
وأمراض املناعة الذاتية« .

وتاب�ع املوق�ع الصح�ي: »الحساس�ية 
للض�وء والرؤي�ة الضبابي�ة، واألل�م و/
الته�اب  أع�راض  ه�ي  االحم�رار،  أو 

القزحية«.
ويف إح�دى الدراس�ات، ت�م التحقق من 
الصل�ة بن الته�اب القزحي�ة وفيتامن 

)د(.
مس�تويات  بقي�اس  الباحث�ون  وق�ام 
تن�اول  وكذل�ك  ال�دم،  يف  )د(  فيتام�ن 

فيتامن )د( والتعرض له.
ويوجد لدى األشخاص الذين يعانون من 
التهاب القزحية النش�ط، مستويات أقل 
م�ن هذا الفيتام�ن يف دمائهم من أولئك 

الذي�ن يعانون من الته�اب القزحية غري 
النشط.

وخلص الباحثون إىل أن مكمات فيتامن 
)د( قد تس�اعد يف منع انت�كاس التهاب 

القزحية.
وهن�اك حاج�ة إىل ع�اج طب�ي ص�ارم 
اللتهاب القزحية للوقاية من الجلوكوما 
وتن�دب الهي�اكل داخل الع�ن واحتمال 
اإلصاب�ة بالعمى.وللتأك�د م�ن حصول 
الجس�م عى ما يكفي م�ن فيتامن )د( 
خال أش�هر الش�تاء، يويص مس�ؤولو 

الصحة بتناول مكمل يومي.
ولكن تناول الكثري من مكمات فيتامن 
)د( يمك�ن أن ي�ؤدي إىل مش�اكل، وفقا 

ملايو كلينك.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 حبة كبرية طماطم

جبنة موزاريا
رشائح

2 معلقة كبرية زيت زيتون
عصري ليمونة

ريحان مجفف
خطوات التحضري:

توضع الجبنة يف طبق، ويرش عليها الريحان.
تغسل الطماطم جيداً، وتقطع رشائح ولكن دون الوصول للنهاية.

توضع رشائح الجبنة بن رشائح الطماطم.
يوزع عليها زيت الزيتون وعصري الليمون.

توضع يف الطبق، وتقدم.

سلطة كابريس االيطالية

أخطاء شائعة تلحق الرضر بالشعر املجعد
تتطلّب العناية بالش�عر املجّعد اهتماماً كب�رياً كي يحافظ عى 
صحت�ه وحيويت�ه، ه�ذا باإلضاف�ة إىل تجّن�ب بع�ض األخطاء 
الش�ائعة التي نرتكبه�ا ع�ادًة دون أن ندري أنه�ا تلحق األذى 

بتموجاته.
ُيشّكل الرتطيب خطوة أساسّية يف مجال العناية بالشعر املجّعد، 
ويمّيز الخرباء بن عدة أنواع من الشعر املجّعد، يحتاج كل منها 
إىل نس�بة مح�ّددة م�ن الرتطيب. وهم يش�ّددون ع�ى رضورة 
تحدي�د حاجة الش�عر إىل الرتطي�ب قبل اختيار املس�تحرضات 
املناس�بة للعناية به. ولذلك ُينصح باستش�ارة الخرباء يف مجال 
تصفي�ف الش�عر لتحدي�د نوع الش�عر املجّعد واملس�تحرضات 

املناسبة للعناية به.
يتطلّب الش�عر املجّعد عناية نهارّية ومسائّية عى السواء. وهو 
يحتاج إىل اعتماد ترسيحة مريحة خال الليل تمنع تش�ابك هذا 
النوع من الش�عر كما يس�اعد النوم عى وسادة من الساتان يف 
الحّد من تقّصف أطراف هذا الش�عر وتكرّسه. أما خال النهار 

فُينصح باالستعانة بأدوات الترسيح التي تناسب الشعر املجّعد، 
باإلضافة إىل رّذاذ مرّطب يساهم يف حمايته من الجفاف.

- أخطاء شائعة تؤذي الشعر املجّعد:
تلحق بعض األخطاء الشائعة رضراً كبرياً بالشعر املجعد:

1- استعمال املنشفة التقليدّية: فهي قاسية عى الشعر املجّعد، 
خاصًة عندما يكون رطباً مما يسّبب تكرّسه وتقّصف أطرافه. 
ُينصح باستبدالها باملناشف املصنوعة من »املايكروفايرب« التي 

تمتّص رطوبة الشعر برسعة ودون إلحاق أي أذًى به.
2- ترسيح�ه بالفرش�اة: فهي ليس�ت األداة املناس�بة لترسيح 
الش�عر املجّع�د. واألفضلّي�ة هنا تبقى الس�تعمال املش�ط ذي 
األس�نان العريضة الذي يسمح بتخليص الش�عر وفّك تشابكه 

دون التسبب بتكرّسه.
3- االس�تعانة بالحرارة لتجفيفه: االبتعاد ع�ن الحرارة القوّية 
رضورّي لدى اس�تعمال مجّفف الش�عر الكهربائي عى الشعر 

املجّعد.

حرك عود الثقاب
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مدرب الساموة: لن نقبل بغري الفوز 
عيل نفط ميسان

             المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دد م�درب الس�ماوة ش�اكر محمود، 
عيل رضورة اس�تعادة الت�وازن، والفوز 
غدا عيل نفط ميس�ان، يف الجولة 23 من 

الدوري املمتاز.
صحف�ي  ترصي�ح  يف  محم�ود  وق�ال 
»فريقنا استنزف عدد من النقاط املهمة 
يف املرحل�ة الثانية من ال�دوري، وبالتايل 
هدفنا س�يكون الفوز غدا، بعد الخسارة 
غ�ر املس�تحقة يف الجول�ة املاضية أمام 
النج�ف، به�دف م�ن ركلة ج�زاء مثرة 

للجدل بالثواني األخرة«.
وأش�ار إيل أن الس�ماوة يجب أن يستغل 
املباريات يف أرضه لتحسني رصيده، بعد 
أن تراج�ع الفري�ق يف ج�دول الرتتيب إيل 

املركز األخر.

وبني »نراهن عيل تكامل صفوف الفريق 
بع�د ع�ودة 3 موقوفني، وهن�اك فرصة 
الستعادة العبني مصابني أيضا، وبالتايل 
يج�ب أن نس�تثمر الفرص�ة لتحقي�ق 
الس�ماوة  أن  إيل  الفوز«.يش�ار  نتيج�ة 

يقب�ع يف املرك�ز األخر برصيد 
18 نقط�ة فيم�ا يحت�ل فريق 
نف�ط ميس�ان املرك�ز الثامن 

برصيد 29 نقطة.

البورتا: معًا سنقنع مييس بالبقاء.. وجيب التصفيق هلذا الرباعي
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب خ�وان البورتا، عن س�عادته 
رئي�س  بمنص�ب  بف�وزه 
نادي برش�لونة، متفوًقا 
ع�يل  االنتخاب�ات  يف 
فون�ت  فيكت�ور 

وتوني فريسكا.
البورت�ا،  وق�ال 
يف أول خط�اب 
له بع�د إعالن 
»شكرًا  فوزه: 
لك�م جميًع�ا، 
االنتخابات  ه�ذه 
تجعلنا أكثر من مجرد ناد، 

وهي األهم يف التاريخ بس�بب الظروف 
الت�ي أقيم�ت فيها نظ�رًا له�ذا الوباء 

الذي غر حياتنا«.
وأضاف: »ش�كرًا ملن صوت لنا، ولكل 
م�ن ش�ارك، ول�كل م�ن جع�ل هذه 
كان�ت  والت�ي  ممكن�ة،  االنتخاب�ات 

احتفاال لجماهر برشلونة«.
وتاب�ع: »ه�ؤالء زمالئ�ي )يقصد مجلس�ه(، ل�وال هذا 
الفري�ق ملا كان ذل�ك ممكًنا، وأطل�ب التصفيق ليوهان 
كروي�ف ال�ذي ألهمنا يف جمي�ع قراراتن�ا، وأيًضا أولئك 

الذين لم يكونوا معنا، والذين ساعدونا كثرًا«.
وأردف: »أش�كر كل العبينا، الذين يستحقون كل يشء، 
وحرضوا اليوم للمش�اركة يف ه�ذه االنتخابات، وأيًضا 

اإلعالم عيل تغطيته«.
وأوض�ح: »يف مث�ل هذا اليوم قب�ل 20 عاما 
ظهر مي�ي ألول مرة كطفل يف برش�لونة، 
والي�وم جاء للتصويت، وهذا يعني أنه يحب 
برش�لونة، ومًعا س�نقنعه بالبقاء، صفقوا 

مليي«.
إذا  وبالتأكي�د  عائل�ة،  »نح�ن  واس�تكمل: 
ذهبنا معا فس�نحقق جميع التحديات التي 
وضعناها ألنفس�نا، واله�روب من الكوارث 
بشجاعة، وسنجعل برشلونة قوًيا اقتصادًيا 
مرة أخري، وس�يظل أعضاء برش�لونة هم 

أصحاب النادي«.
وأت�م: »صفق�وا لفيكت�ور فون�ت وتون�ي 
فريس�كا وفرق عملهما، وعلين�ا جميًعا أن 
نتكات�ف، وأن نحب برش�لونة أكث�ر من أي 
وقت ميض، وال تس�أل نفس�ك ما الذي يمكن أن يقدمه 
ل�ك برش�لونة، علي�ك أن تس�أل م�اذا يمكن�ك أن تفعل 

لربشلونة«.
الفائ�ز  فريق�ه  أعض�اء  وجمي�ع  البورت�ا  وارت�دي 
باالنتخاب�ات، أقنع�ة وج�ه تحمل الرق�م 14، وهو رقم 

أسطورة برشلونة الهولندي الراحل يوهان كرويف.

مخس فائزين بالكرة الذهبية
 يف طي النسيان

حمرتف برازييل يشخص أهم 
سلبيات الدوري العراقي

              المستقبل العراقي/ متابعة

تعد الكرة الذهبية هي الجائزة الفردية األس�مى ألي العب 
ك�رة قدم، وه�ي جائزة ُتمن�ح ألفضل العب س�نوًيا، وقد 
س�يطر ليونيل ميي وكريستيانو رونالدو عىل الجائزة يف 
العقد املاضني، وس�اهمت سيطرة الثنائي يف نسيان نجوم 

آخرين حصلوا عىل الجائزة ولم يتحدث عنهم اإلعالم.
وهن�ا نلقي الضوء عىل خمس�ة فائزين منس�يني يف الكرة 

الذهبية ال يتحدث الكثرون عنهم :
مايكل أوين - 2001

أحدث اإلنجليزي مايكل أوين تأثرًا فورًيا بعد ظهوره ألول 
مرة مع ليفربول عندما كان مراهًقا، عىل الرغم من صغر 
سنه، كان العالم يتحدث عنه، حيث كان مايكل أوين العًبا 
يعتمد عىل رسعته املذهلة وقدرته عىل اإلنهاء أمام املرمى، 

غالًبا ما وجد أنه من السهل اخرتاق دفاعات الخصم.
وظه�ر أوين ألول مرة م�ع ليفربول يف ع�ام 1997، وبعد 
ذل�ك بعام�ني فق�ط، س�جل أهداًف�ا ال ُتن�ى يف نهائيات 
كأس العال�م مع إنجلرتا، وحص�ل عىل لقب هداف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
ورفع ماي�كل أوين جائ�زة الكرة الذهبي�ة يف عام 2001، 
متفوقا عىل العبني أمث�ال راؤول وأوليفر كان، عىل الرغم 
م�ن ذل�ك، ال يتح�دث الكثر من املش�جعني ع�ن املهاجم 

اإلنجليزي املعتزل.
كان صع�ود الفائ�ز بالكرة الذهبية س�الًحا ذا حدين، عىل 
الرغم من أنه غالًبا ما كان يرتكب خطأ من قبل املدافعني، 
لكن�ه تع�رض إلصاب�ات عضلي�ة مخيفة، وب�دأت األمور 

تتدهور بعد أن غادر أوين ليفربول إىل ريال مدريد.
ل�م تنجح األمور بالنس�بة للرجل اإلنجلي�زي يف العاصمة 
اإلس�بانية، ولم تش�هد فرتات الحقة يف نيوكاس�ل يونايتد 
ومانشس�رت يونايتد وس�توك س�يتي عودة أوين إىل أفضل 
حاالته. وم�ع ذلك، كان أوين أفضل بكث�ر مما توحي به 
السنوات األخرة من مسرته املهنية، ففي مقابلة صادقة 
مع قناة »بي تي س�بورت«، كش�ف أوين ع�ن مدى تأثر 
اإلصابات عليه، ربما تكون ش�خصيته أمام الكامرا أكثر 
ش�هرة مما اس�تحرضه كالع�ب. ربما لن يع�رف معظم 
املش�جعني املعارصي�ن أبًدا م�دى خطورة الالع�ب مايكل 

أوين، وكم كان املدافعون يخشون من رسعته الشديدة.

تشيليس يستعد ملكافأة كريستنسن بعقد جديد

غوارديوال يوجه رسالة ايل البورتا بعد فوزه برئاسة برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إنجليزي�ة أن 
ن�ادي تش�يلي س�يجرى محادث�ات مع 
العبه أندرياس كريستنس�ن بش�أن عقد 
جديد كمكافأة ع�ىل األداء الرائع للمدافع 
الدنمارك�ي تح�ت قي�ادة امل�درب الجديد 
توماس توخيل، حيث إن عقده س�ينتهي 

بنهاية املوسم املقبل.
ويحاول تش�يلي تحص�ني الالعب البالغ 
م�ن العم�ر 24 عاًم�ا، خاص�ة أن األندية 
األخ�رى ىف جميع أنحاء أوروبا س�رتاقب 

الوضع وتريد خطفه.
وبحس�ب صحيفة دييل تيليج�راف، فإنه 
من املتوقع اآلن أن يبدأ تشيلي محادثات 

ح�ول عق�د جديد كمكاف�أة عىل 
أدائ�ه الرائع تحت قي�ادة النادي 
الجدي�د.وكان كريستنس�ن العًبا 
رئيس�ًيا لتوخي�ل من�ذ انضمامه 
إىل الفريق يف أوائ�ل فرباير، ليحل 
محل تياجو س�يلفا يف الفوز عىل 
توتنه�ام، لق�د غاب ع�ن مباراة 
واح�دة فقط يف ال�دوري منذ ذلك 
الحني، ويف املباريات الس�بع التي 
ش�ارك فيها، تلق�ى فريق توخيل 
هدًفا واح�ًدا فقط.ويش�مل هذا 
النظيف�ة  الش�باك  الرائ�ع  األداء 

ضد توتنهام وأتلتيكو مدريد ومانشس�رت 
يونايتد وليفربول.كان كريستنسن يدخل 
ويخ�رج من الفري�ق تحت قي�ادة املدرب 

الس�ابق فرانك المبارد، الذي كان يتناوب 
باس�تمرار عىل املدافعني، حي�ث لم يقدم 
أى منهم م�ا يكفى للمطالب�ة بأنه العب 
أس�ايس.وُيعتقد أن تشيلي حريص عىل 

تعزيز خياراته الدفاعية يف الصيف 
ويرتبط ارتباًطا وثيًقا بتحركات 
إبراهيما كوناتي�ه العب اليبزيج 
وديفيد أالبا، الذي سيغادر بايرن 

ميونيخ هذا الصيف.
أنطونيو روديجر  وسينتهي عقد 
وس�يزار أزبيليكويت�ا، مدافع�ني 
البل�وز، يف الصي�ف املقبل ويبقى 
أن نرى ما إذا كان سيتم منحهما 

عقود جديدة.
ويمتلك تياجو سيلفا خيار تمديد 
عق�ده مل�دة 12 ش�هرًا أخ�رى، 
بينم�ا يبدو من املرج�ح أن يغادر فيكايو 
توم�وري نهائًيا إىل مي�الن يف الصيف بعد 

بدايته الرائعة يف إيطاليا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

عرب املدير الفني لنادي مانشس�رت سيتي االنكليزي 
بي�ب غواردي�وال ع�ن س�عادته للفوز ال�ذي حققه 
خوان البورتا يف رئاس�ة نادي برش�لونة اإلس�باني 

ليصب�ح الرئيس رقم 40 للنادي الكتالوني عيل مدار 
تاريخه.

وكتب املدرب االس�باني عرب حس�ابه الرسمي عيل 
موقع »تويرت«: »تهانينا خوان، تهانينا س�يدي 

الرئيس، فيس�كا بارس�ا » يذكر ان غوارديوال 

كان مدرب�ا يف عه�د البورتا بفرتته الرئاس�ية األويل 
وق�د فاز بالسداس�ية حينها، وف�از البورتا بأغلبية 
س�احقة حي�ث حص�ل ع�يل 54.28% من 
لفيكت�ور   %29.99 مقاب�ل  االص�وات 

فونت، ثم فريشيا ب� %8.58.

زاخو يلوح باللجوء ايل حمكمة الكاس عن مباراة الرشطة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح املرشف عيل زاخو، طه زاخويل، أن ناديه ينتظر نتائج لجنة 
االنضباط، بعد االع�رتاض املقدم ضد نظره الرشطة، الذي خالف 
الالئحة. وق�ال زاخويل يف ترصيح صحف�ي،ان »إدارة زاخو قدمت 
اعرتاًضا رسمًيا بعد املخالفة التي ارتكبها الرشطة، بإجراء تبديالت 
عيل 4 فرتات مختلفة«.وأضاف، »تنص لوائح املسابقات بأنه يحق 

ألي فري�ق، إجراء 5 تبدي�الت لكن برشط أن تك�ون عيل 3 فرتات، 
وبالتايل هذا الخ�رق يجب البت فيه«.ونوه،  انه«انترشت أنباء عن 
عدم وجود فقرة يف لوائح املس�ابقة، يندرج تحتها هذا البند، وهنا 
عيل االتحاد أن يعتمد لوائح الفيفا يف تقرير العقوبة وتجنب وجود 
اجتهادات شخصية«.وأش�ار ايل انه »ننتظر قرار لجنة االنضباط، 
س�نلجأ إيل محكمة التحكيم الريايض )كاس( الس�رتجاع حقنا إذا 
لم نحصل عليه، وقتها س�تكون الش�كوي ضد اللجن�ة التطبيعية 

ألنها لم تس�تند عيل اللوائح املعتمدة دولًيا«. يشار إيل أن« الرشطة 
فاز 2-1 عيل زاخو، يف مباراة شهدت إجراء التغيرات عيل 4 فرتات 
متفاوتة«.وكانت لجنة املسابقات يف الهيأة التطبيعية ارسلت، يوم 
امس االحد، تقرير مرشف مباراة الرشطة وزاخو ضمن منافسات 
الجول�ة الثانية والعرشين لدوري الكرة املمتاز إيل لجنة االنضباط.

وقاَل رئيس لجنة املسابقات، حيدر عويف، إن »تقرير مرشف مباراة 
فريق�ي الرشط�ة وزاخو الت�ي اقيمت ضمن الجول�ة 22 يف دوري 

الكرة املمتاز التي احتضنها ملعب الش�عب الدويل، قد تم إرساله إيل 
لجن�ة االنضباط التخاذ القرارات املناس�بة بحقها«.وأضاَف عويف 

ان« لجنة املسابقات، بدعٍم من التطبيعية، تسعي جاهدة 
ايل إظه�ار املباريات بصورة تليق بس�معة دورينا 

وكرتنا، وتقلل من السلبيات التي رافقت بعض 
املباري�ات، وتتطلع اللجن�ة إيل تعاون األندية 

إلقامة املباريات بطريقة منظمة«.

دجوكوفيتش حيقق حلمه وحيطم الرقم القيايس أمام فيدرر
              المستقبل العراقي/ متابعة

حط�م الرصب�ي، نوف�اك دجوكوفيت�ش، الرق�م القيايس 
العاملي املسجل باسم منافسه السويرسي املخرضم روجر 
في�درر، بعد تصدره قائمة التصنيف الدويل ملحرتيف التنس، 

لألسبوع 311.
وبهذه املناسبة احتفل التلفزيون الرسمي لرابطة محرتيف 
التن�س، بنرش صورة كاريكاتورية لنوفاك عىل حس�اباته 
الرس�مية يف مواق�ع التواص�ل اإلجتماعي، وعل�ق عليها: 
»دجوكوفيت�ش حط�م الرقم القي�ايس لعدد األس�ابيع يف 

صدراة التصنيف، متجاوزا فيدرر«.
وتصدر النجم الرصبي البالغ 33 عاما قائمة التصنيف 
للم�رة األويل يف يولي�و 2011، وظ�ل طوال ه�ذه املدة 
يحلم بتجاوز الرقم القيايس باالستمرار كمصنف أوال 
عامليا ملدة 310 أس�ابيع، الذي كان باس�م السويرسي 

في�درر، إيل أن بات نوفاك أكثر الالعبني بقاء يف التصنيف 
األول ب�311 أسبوعا.

وكان فيدرر قد سجل رقمه التاريخي بعد إزاحة األمريكي، 
بيت س�امرباس، من ص�دارة هذه القائم�ة يف 16 يوليو 

.2012

برشلونة يضع الفرعون عيل أولويات 
تعاقدات الصيف

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفية، ع�ن أن الدويل 
امل�رصي محم�د ص�الح الع�ب ليفرب�ول 
اإلنجليزي أخرب إدارة ناديه مؤخرا برغبته 
يف الرحيل عن الفريق خالل فرتة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
ينته�ي عق�د محم�د ص�الح م�ع ن�ادي 
ليفربول يف يوينو 2023 أي أنه ال يحق له 
الرحي�ل دون موافقة الن�ادي اإلنجليزي، 
خاصة أنه يتقايض ما يقرب من 230 ألف 

إسرتليني أسبوعيا.
قال�ت صحيفة دي�يل س�تار، اإلنجليزية، 
إن محم�د ص�الح حري�ص ع�يل مغادرة 
نادي ليفربول الصي�ف املقبل، ويف الغالب 
س�ينتقل ألحد قطبي الك�رة العاملية ريال 
مدري�د أو برش�لونة حي�ث يتج�ه الدويل 

املرصي صوب الدوري اإلسباني.
 وأضاف�ت الصحيفة أن ري�ال مدريد هو 

األق�رب للتعاقد مع محم�د صالح، يف ظل 
صعوبة ضم كيلي�ان مبابي العب باريس 
س�ان جرمان الفرني، وإيرلينج هاالند 

هداف بوروسيا دورتموند األملاني.
يأتي ذل�ك يف الوقت التي خرج�ت تقارير 
صحفية إس�بانية، تزع�م أن رامي عباس 
وكي�ل محمد ص�الح، س�وف يجتمع مع 
مس�ئويل األندي�ة الراغب�ة يف التعاق�د مع 
الالع�ب خالل ف�رتة اإلنتق�االت الصيفية 
القادمة.ووفق�ا ملوق�ع فوتبول إس�بانيا، 
فإن عب�اس ح�دد مواعي�د لالجتماع مع 
مس�ئويل نادي�ا ري�ال مدريد وبرش�لونة 
خ�الل األس�ابيع القليل�ة املقبلة.ويحت�ل 
محمد صالح صدارة ترتيب هدايف الدوري 
االنجلي�زي برصيد 17 هدفا، بفارق هدف 
ع�ن الربتغ�ايل برون�و فرناندي�ز الع�ب 
مانشس�رت يونايتد، الذي أحرز 16 هدفا، 
والنج�م ه�اري ك�ني مهاج�م توتنه�ام 

هوتسبر بنفس الرصيد.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ش�خص الالعب الربازييل ويسيل بريرا، املحرتف يف الدوري 
العراق�ي املمت�از أهم س�لبيات الدوري. وق�ال بريرا العب 
الديواني�ة الس�ابق واملنتق�ل حديث�ا ايل صف�وف الطلبة يف 
ترصي�ح صحفي: »أهم الس�لبيات يف ال�دوري العراقي هو 
اللعب عيل بعض املالعب غر الصالحة لكرة القدم«.وبني ان 
»خروجه من الديوانية كان بطلب من رئيس النادي حسني 
العنك�ويش بع�د تعاق�ده م�ع مهاجمني محرتف�ني وكنت 
أتمن�ي ان أبق�ي يف الديواني�ة ولك�ن القرار لم يك�ن بيدي، 
ودموع�ي يف اخر وحدة التدريبية كانت بس�بب حبي ملدينة 
الديواني�ة ولن أني جماهر النادي وتش�جعيهم«.وأضاف 
»أتفقت مع الطلبة وأكملت كافة التفاصيل ويف قادم االيام 
س�أكون العب يف صفوف الفريق« مبينا ان »مستقبل نادي 
الديوانية بخر دام فيها ش�خص مثل العنكويش النه يحب 
املدينة كثرا ودائما ما يردد }عشاق الديوانية يستاهلون{«.
وتابع »دائما ما اردد الع�راق بلدي الثاني ومدينة الديوانية 
لها مكانة خاصة يف قلبي الش�عب العراقي يتمتع بأش�ياء 
ساحرة.وأعرب املحرتف الربازييل عن »اعجابه الشديد بإداء 
الالع�ب مصطفي ناظم واعتربه افضل العب يف الدوري اما 
}ماكي رولون{ فه�و أفضل محرتف يف الدوري«.وقال انه 

»أكلته املفضلة أصبحت السمك العراقي«. 

غياب جالل حسن عن قمة الكالسيكو
              المستقبل العراقي/ متابعة

يغي�ب ح�ارس فري�ق ال�زوراء، ج�الل 
حسن، بشكل رسمي، عن قمة النوارس 
مع الق�وة الجوي�ة يف كالس�كو العراق 

املقبل.وق�ال  الخمي�س  ي�وم  املق�رر 
عض�و ادارة نادي ال�زوراء عبد الرحمن 
رش�يد يف ترصي�ح صحف�ي، ان »جالل 
حس�ن س�يغيب عن مواجهت�ي الجوية 

والحدود«.

وأضاف ان »العب الزوراء أحمد فاضل 
جهاز ملواجهة الق�وة الجوية«.وعزا 
رشيد غياب حسن »بسبب االصابة 
الجاهزي�ة  ايل  وصول�ه  وع�دم 

الكاملة«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

بيويل: زالتان هو زعيم هذه املجموعة
            المستقبل العراقي/ متابعة

أشار مدرب ميالن ستيفانو بيويل إيل أن فريقه 
يؤمن بما يفعله ويعمل عيل تحس�ني جودته 
وذل�ك عقب الف�وز 2-0 عيل هي�الس فرونا 

ضمن منافسات الدوري االيطايل.
ورّصح بي�ويل ل�«س�كاي س�بورت إيطالي�ا«: 
» لدين�ا مباراة صعب�ة ضد مانشس�رت يونايتد، 
مب�اراة صعب�ة للغاي�ة لكنها محف�زة أيضاً، 
فخ�ورون بوج�ود فريق ش�اب، لكننا نتوقع 

منهم االتساق معاً«.
وأضاف: »نعرف صفاتن�ا ونقاط ضعفنا، نعمل 
عيل تحسني جودتنا وتغطية بعض املشاكل التي 
نواجهها، ننظر إيل أنفسنا كما فعلنا دائماً، ندرك 

جودتنا وأن املوسم ال يزال طويالً وصعباً«.
وح�ول تواج�د ابراهيموفيت�ش م�ع الفري�ق يف 
فرونا أش�ار: »زالتان هو زعيم هذه املجموعة، 
كان يعلم م�دي صعوبة هذه املب�اراة، كنا نعلم 
أنه س�يأتي إيل هنا وق�د أويف بكلمته، رأيناه قبل 
املب�اراة، س�أل ع�يل الفور ع�ن ش�عور الفريق، 

احتف�ي ب�ه الجمي�ع، س�اعدنا وق�دم النصائح 
لالعبني كما يفعل األبط�ال الكبار«.وختم بيويل: 
»لعب كل ثالث مباريات يمكن أن يكون مفيداً يف 
بعض األحيان، ليس لدينا الوقت لنشعر باألسف 
عيل أنفسنا، حافظنا عيل التوازن بعد االنتصارات 
والهزائ�م، عندما تف�وز باملباري�ات، يجب عليك 
تحلي�ل األمور التي ال تس�ر عيل ما ي�رام، لدينا 
هويتنا وه�ذا أمر رائع ألن الفتي�ان يؤمنون بما 
نفعله، نقوم بتحليل املباريات ثم نستعد للمباراة 

التالية«.
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الثامن من آذارتوازن الردع اليمنية.. انتصارات مستمرة

ذكرى البياتيإياد اإلمارة

ثبات الشعب اليمني املظلوم أمام العدوان السعودي التكفريي الغاشم وصموده 
املذهل برغم تفاوت اإلمكانات وبرغم ما يعانيه شعب اليمن من حصار وقطيعة 
يجعلني أكرب هذا الش�عب املؤمن املجاهد الصابر م�رات ومرات.. اليمنيون أهل 
إيمان وثبات وصرب.. اليمنيون أهل ش�جاعة وعزم وق�درات خارقة.. اليمنيون 
أهل إيمان وعقيدة واس�تعداد للتضحية.. لقد سحقت اإلرادة اليمنية اإلسالمية 
املقاوم�ة الح�رة ج�ربوت الكفر الوهاب�ي الصهيون�ي وإذاقته م�رارات هزائم 
متكررة.. اليمانيون ينترصون كما يف كل مرة ومع كل رصاصة يمنية تنطلق من 
فوهة الصمود والتحدي نعد »جيفة« من جيف آل اإلرهاب الس�عودي التكفريي 
م�ن الذه�ن الخايل وحت�ى أوكار التآم�ر الصهيوني املنه�ارة. يريد أه�ل البغي 
التكفريي الوهابي السعودي من اليمانيني األحرار البواسل أن يوقفوا عملياتهم 
الرشعية الش�جاعة وهم يدافعون عن أنفس�هم أمام عدوان مس�تبد يفتك بهم 
ب�ال مربرات، يقتل العجزة واألطفال والنس�اء ويقف حائ�اًل دون حصولهم عىل 
رغيف خبز لكي يحقق إرادته الشاذة واملنحرفة! وال يكون لهم ذلك ألن اليمنيني 
أكث�ر وعي�اً وثباتاً وحرص�اً عىل قيمهم ومبادئه�م وقيمهم من كل ه�ذا التآمر 
األحمق الذي يحيط بهم. بل إن التحدي اليمني واضح وجيل وهذا عضو املجلس 
السيايس ألنصار الله القائد محمد البخيتي يقول: »سنحرض عىل كافة الجبهات 
وس�نكثف رضباتنا يف العمق السعودي وسنقابل التصعيد بالتصعيد« اليمنيون 
يدركون جلياً إن هؤالء بأذهانهم الخالية وكل بداوتهم املوغلة بالجهل والتخلف 
والدم�اء ال يفهم�ون إال منطق القوة التي تردعهم وتق�ف حائالً أمام جرائمهم 
البش�عة.. التطبيع واملساومة وموائد الفنادق الفارهة لن تحمي الشعب اليمني 
ول�ن توفر له لقمة عيش كريم�ة.. لنتعلم درس الحرية.. والثبات عىل العقيدة.. 
والصم�ود الدائم.. والعزوف عن مباهج الدنيا أمام القضايا العادلة.. لنتعلم كل 
ذلك من الش�عب اليمني املجاهد الصاب�ر الذي أذل الطواغيت والجبابرة.  لنتعلم 
من هناك ان سالم هؤالء الذين يدعونه ويروجون له ويحملونه شعاراً هو سالم 
زائ�ف غ�ري حقيقي يحاولون من خالل�ه االلتفاف عىل إرادة الناس واس�تعمار 
عقولهم لكي تس�تعمر من بعد مقدراته�م وُتحتكر حرياتهم وكرامتهم لصالح 
املستبدين غري الرشعيني..  أي سالم والشعب الفلسطيني يتعرض للقهر والقتل 
واإلضطهاد والتنكيل والتعذيب طوال هذه السنوات العجاف؟  أي سالم والشعب 
اليمني ُيقتل بالجملة وُيحارص من كل جانب ألنه يريد العيش بحرية؟  أي سالم 
ونح�ن أهل العراق تطوقنا أمريكا وأذنابه�ا من صهاينة وتكفرييني تدفع علينا 
بشذاذها يقتلوا أبنائنا ويرسقوا ثرواتنا ويمنعونا العيش الكريم؟  الدرس هنا يف 

العراق ويف فلسطني ويف اليمن ويف لبنان والبحرين.. 
تحية وألف تحية للمقاومة الحرة التي تؤمن بالسالم الحقيقي.. 

السالم الذي ال تعدي فيه عىل حقوق أحد.. 
السالم الذي ال يفرق بني الشعوب واألديان والقوميات.. 

السالم الذي يؤمن بحقوق الشعوب بثرواتها وتقرير مصريها.. 
تحي�ة للمقاومني األحرار يف كل مكان من العراق إىل لبنان واليمن وأماكن أخرى 

تترشف بوجود املقاومة.. 
تحية لليمانيني.. 

تحية ألبطال عمليات توازن الردع الش�جاعة الس�ابقة والحالية والتي س�تأتي 
حتى يتحقق النرص ويعم السالم ربوع أنصار الله يف مشارق األرض ومغاربها.

حقق�ت املرأة انجازات ونجاحات كربى بعد حرب طويلة خاضتها النتزاع 
حقوقها من قبضة املجتمعات التي ال تؤمن بقدراتها! لكن لألسف ما زال 
هناك بعض السيدات اللواتي يعانني ملجرد أنهن ولدن نساء. عىل الرغم من 
ذلك، هن لن ولم يستسلمن، بل عىل العكس ما زلن يكافحن حتى النهاية 
لتغيري الصورة النمطية حول املرأة ومس�اعدتها يف إثبات نفسها عىل أنها 
تمام�اً كالرجل وحتى أفضل منه أحياناً يف الكثري من املجاالت. باختصار، 
املرأة هي الص�وت الصارخ يف املجتمع واملناضلة لتحقيق املس�اواة بينها 
وبني الرجل. إياك أن تنيس أنك امرأة قوية، مضحية، مس�ؤولة وشجاعة، 
وإي�اك ابنتي اختي أن تدعي أي أحد يردعك عن تحقيق أحالمك وأمنياتك، 
ب�ل قفي صامدة وحاربي حتى النهاي�ة. فمن اجلك خلقت بهجة األعياد، 
ولك وحدك تنس�ج الشمس من خيوطها حروف الحب، فيكفيك فخراً انك 
االم والزوج�ة واألخت واالبنة والصديقة والقلب الكبري. تليق بك س�يدتي 
الحي�اة، وتزه�و ب�ك املحاف�ل. صباح الخ�ري لك س�يدتي امل�رأة املناضلة 
واإلنس�انة، واألم ليوم�ك الثامن م�ن اذار. يف هذا الصباح اس�محوا يل ان 
ارس�م أوالً أجمل وأطهر صباح الخري املعطر بالياس�مني والفل والجوري 
اىل امل�راة العراقي�ة والعربية الغالية ه�ي األم الحنونة واألخ�ت والزوجة 
والش�موع الت�ي تنري ال�درب واأليام، ه�ي املناضلة التي حمل�ت النضال 
والكفاح وكانت بجانب الرجل يف كل ميادين العمل الكفاحي والس�يايس 
واالجتماعي، هي أم الش�هيد والجريح واألس�ري، وهي األسرية والشهيدة 
واملبع�دة واملعذبة والقائ�دة، وهي رس الحياة ومص�در القوة هي الحنان 
والطفول�ة والفرح والتفاؤل واألمل، ه�ي النصف األهم يف كل الحياة. ويف 
ه�ذا اليوم أقف احرتاماً وتقديراً اىل امل�رأة العراقية املناضلة، وأتقدم منها 
واليها بكل عبارات التهاني الثورية والتحيات الوردية بمناسبة يوم املراة 
العامل�ي إىل امل�راة العربية، وكل النس�اء يف العالم يف هذا الي�وم الذي يجب 
ان ننح�ي في�ه أوالً إىل أجمل األمهات، أمهات الش�هداء. وال ننىس التحية 
األجمل إىل العامالت يف كل مناحي الحياة وإىل املرأة املناضلة يف الشتات ويف 
املخيم والقرية واملدينة والخي�م وتحت انقاض الدمار والترشيد واملعاناة 
التي تجس�دت يف عاملنا العربي. نحتف�ل ومعنا كل كلمات الحب والتقدير 
واالعتزار معنا كل أزهار وأغان�ي آذار. نحتفل ومعنا كل التحيات الحارة 
الت�ي تليق باملراة العربية املناضلة التي قدمت نفس�ها للوطن وصافحت 
الش�مس وزينت األرض بش�موخها وصمودها وتضحياته�ا لرتتقي مع 
الف�رح الوطن�ي، لتبقى رم�زاً لكل نس�اء العالم يف الثامن م�ن آذار نقف 
وننحني لدورك لش�موخك لصمودك لعطائك الجميل، يف آذار نرس�م لكن 
أل�ف تحي�ة وألف وردة وألف زهرة اقحوان وش�قائق النعم�ان، يف آذار يا 
سيدتي أقول أنت االنسانة واملناضلة وأنت ما زلت وستبقني الحكاية التي 
ال تنتهي، فأنت املرأة األجمل واألحىل والرمز كنِت وستبقني الشمعة التي 

تضيئ من أجل بناء املجتمع.

تطبيقات جتمع أكرب حجم من بياناتك الشخصية!
يرى خ�رباء م�ن رشك�ة “pCloud” أن 
تطبي�ق “إنس�تغرام” ينق�ل أكرب حجم 
من البيانات الش�خصية ملستخدميه إىل 

أطراف ثالثة، أكثر من غريه.
اس�تنتاج  إىل  الخ�رباء  وتوص�ل ه�ؤالء 
التطبيق�ات تق�وم بجم�ع  أن  مف�اده 
املعلومات حول مس�تخدميها ألس�باب 
تصحي�ح  محاول�ة  وبينه�ا  مختلف�ة، 
األخطاء وتحس�ني العم�ل. وإضافة إىل 
ذلك تس�تخدم ه�ذه املعلوم�ات لعرض 
اإلعالن�ات، وذل�ك عن طري�ق نقل هذه 

املعلومات ألطراف ثالثة.
وأظه�رت نتائ�ج البح�ث ال�ذي أجرت�ه 

رشك�ة “pCloud” أن ثلث�ي التطبيقات تقوم 
حالي�ا بنق�ل ه�ذه املعلومات ألط�راف ثالثة. 
وم�ن املمكن أن تكون ه�ذه األطراف مرتبطة 
بالرشك�ة التي أص�درت هذا التطبي�ق، أو من 
املمك�ن أنها تدفع نق�ودا مقابل حق الحصول 
ع�ىل ه�ذه املعلوم�ات. وم�ن امله�م أن ه�ذه 
التطبيق�ات تق�وم لي�س بجم�ع املعلوم�ات 
الش�خصية فحس�ب، بل وبتاريخ استعالمات 

البحث أيضا.
ه�ذا وتوصل الخ�رباء إىل اس�تنتاج أن تطبيق 

“إنس�تغرام” ينق�ل 79% م�ن املعلوم�ات عن 
مستخدميه، بما فيها تاريخ البحث واملعلومات 

الشخصية ومعلومات الرشاء.
وأوض�ح الخبري يف التس�ويق الرقم�ي، إيفان 
أن  “فورب�س”  ل��  حديث�ه  يف  ديمي�رتوف، 
التطبيق�ات تحت�اج إحيان�ا لنق�ل معلومات 
معين�ة ألط�راف ثالثة من أجل مس�اعدتها يف 
تقدي�م خدماته�ا، مش�ريا يف الوق�ت ذات�ه إىل 
أن ع�ددا م�ن الربامج والتطبيق�ات تعمل ذلك 

ملصالحها الخاصة، ال لصالح املستخدمني.
وإضافة إىل ذلك أعلن الخرباء أن “إنستغرام” يف 

الواقع يعد مرك�زا لنقل مثل هذا الحجم 
الكب�ري م�ن بيان�ات مس�تخدميه غ�ري 
املطلع�ني ع�ىل ذلك، الذي�ن يبلغ عددهم 

مليار شخص شهريا، وهذا يثري قلقا.
ويحتل املرتبة الثانية يف قائمة التطبيقات 
مس�تخدميها  معلوم�ات  تنق�ل  الت�ي 
ألط�راف ثالث�ة رشكة “فيس�بوك” التي 
تنق�ل 57% م�ن املعلومات. أم�ا تطبيق 
“يوتي�وب” فينق�ل 42% م�ن املعلومات 

عن مستخدميه.
التطبيقات  وقال ديمي�رتوف: “تس�عى 
الكبرية مثل “إنس�تغرام” و”فيس�بوك” 
لجم�ع أكرب ق�در ممكن م�ن املعلومات 
حول مس�تخدميها، بدال من االهتمام بحماية 

أمن هذه املعلومات”.
وأوضح�ت رشكة “pCloud” أن نحو 80% من 
التطبيقات تس�تخدم معلومات مس�تخدميها 
لتحريك منتجاتها داخل وخارج التطبيق، عىل 
حد سواء.وكشفت الرشكة أسماء التطبيقات 
التي تقوم بجم�ع أقل حجم من املعلومات، أو 
ال تق�وم بذلك بش�كل تام، وبينها “س�كايب” 
 ”Clubhouse”و تيم�س”  وميكروس�وفت 

و”Netflix” و”Signal” و”تلغرام”.

كشفت دراسة جديدة أن كوكبا خارج املجموعة الشمسية “أرض فائقة” 
بدرج�ة حرارة س�طح أبرد قليال م�ن كوكب الزهرة، ق�د يكون له غالف 

جوي قادر عىل استضافة حياة غريبة.
واس�تخدم علماء الفل�ك من معهد ماك�س بالنك طرق�ا مختلفة للرصد 
الكتش�اف العالم الغريب، الذي يدور حول نجم قزم أحمر قريب يبعد 26 
س�نة ضوئية. وُح�دد الكوك�ب 486b Gliese بأنه الوحيد الذي اكُتش�ف 
حت�ى اآلن وهو يدور حول نجم صغري، ويبلغ نصف قطره 1.3 مرة أكرب 

من األرض، ولكنه أكرب بمقدار 2.8 مرة.
وقال الفريق إن الكوكب يحتوي عىل تركيبة من س�يليكات الحديد تشبه 
تركيبة األرض، لكنها أكثر س�خونة، حيث تصل درجة حرارة سطحه إىل 
428 درجة مئوية. ولتحديد ما إذا كان الكوكب ما يزال له غالف جوي أو 
أنه صالح للحياة ومناسب جدا لها، يقول علماء الفلك إنه ستكون هناك 

حاجة إىل مزيد من الدراسات يف املستقبل.

املالعق الخش�بية ذات شكل فني يضفي عىل مطبخك طابعا ريفيا، ويعيدك 
إىل املايض عندما كان األجداد يطهون باألخش�اب ال باملعادن، كما هو الحال 

اليوم.
وع�الوة عىل طابعه�ا الفني، ثمة مزايا عديدة يف املالعق توجب اس�تخدامها 
عوضا عن بدائها املعدنية خاصة لجهة جودة الطعام ، بحس�ب موقع »تني 
بيس�ت« املرتب�ط بصحيفة »ي�و أس إيه ت�وداي«. واس�تعرض املوقع عددا 
م�ن مزايا املالعق الخش�بية:  التعامل مع الحرارة: بخ�الف املالعق املعدنية، 
ف�إن املالع�ق الخش�بية مقاومة للح�رارة، لذل�ك ال داعي للقلق م�ن حرارة 
عالي�ة ومباغتة يف حال ملس ه�ذه املالعق.  يمكن اس�تعمالها مع األطعمة 
الحمضية: املالعق الخش�بية غ�ري تفاعلية، مما يعني أنها ل�ن تتفاعل عند 
مالمس�تها لألطعمة الحمضية، وبالتايل لن ت�رتك أثرا عليها. ال تحتوي مواد 
كيميائي�ة ضارة: بمرور الزمن يمكن أن تت�رسب إىل الطعام مواد ضارة من 

األواني املعدنية، وهذا أمر غري موجود يف املالعق الخشبية. 

اكتشاف أرض فائقة صخرية ربام يمكنها 
استضافة حياة غريبة

ملاذا جيب أن نطهو الطعام
 بامللعقة اخلشبية؟

طرق التخلص من تقرحات الفم
ُتع�رف قرح�ة الف�م بأنه�ا فق�دان أو تآكل 
أنسجة البطانة الرقيقة املوجودة داخل الفم، 
وعادة ما تحدث بس�بب إصاب�ات طفيفة يف 
األنس�جة قد تك�ون مؤملة، ما يجع�ل تناول 

الطعام والتحدث أمرا صعبا.
ويف معظ�م األحيان، تختف�ي قرحة الفم من 
تلقاء نفس�ها دون عالج يف غضون سبعة إىل 

عرشة أيام، وال تحتاج إىل زيارة طبيب.
وم�ع ذلك، يف بع�ض األحيان تك�ون متكررة 
ويمكن أن تس�تمر لفرتة أط�ول، ما يعني أن 
الع�الج مطل�وب – ولكن من الس�هل القيام 

بذلك يف املنزل.
كيف أعالج تقرحات الفم؟

هناك ع�دة طرق يمكنك من خاللها التخلص 
م�ن تقرحات الف�م، بما يف ذلك ش�طف الفم 

بانتظ�ام بم�اء داف�ئ ممل�ح قلي�ال لتعقيم 
القرحة.

ويمكن أيضا اس�تخدام غسول الفم العالجي 
الخايل من الكح�ول، ويفضل أن يكون واحدا 

يحتوي عىل غلوكونات الكلورهيكسيدين.

ويمكن اس�تخدام العالج�ات املوضعية، مثل 
املواد الهالمية املطهرة واملراهم الستريويدية 
– ع�ىل الرغ�م من أنه�ا ال تتوف�ر إال بوصفة 
طبي�ة. وغالب�ا م�ا ي�ويص أطب�اء األس�نان 
باس�تخدام معج�ون أس�نان ال يحتوي عىل 
كربيتات لوري�ل الصوديوم، حي�ث يمكن أن 
يكون مزعجا. ويمكن أن يس�اعد اس�تخدام 
أدوات الرشب األس�طوانية أيضا يف منع األلم 
والتهيج يف الفم.وم�ن األفضل االقتصار عىل 
مياه ال�رشب عندم�ا تكون مصاب�ا بقرحة 
خاص�ة  األخ�رى،  املرشوب�ات  ألن  الف�م، 
الحمضية منها، يمكن أن تهيجها. وعادة ما 
يؤدي تناول املسكنات التي ال تستلزم وصفة 
طبي�ة إىل مقاومة األلم، الذي تش�عر به عند 

اإلصابة بقرحة الفم.

كتب�ت صحيف�ة البايي�س اإلس�بانية أن الوباء 
والعزلة الذاتية القرسية يف إس�بانيا ويف عدد من 
الدول األوروبية األخرى بسبب وباء كورونا أدت 
إىل انخف�اض ح�اد يف مع�دل املواليد. وبحس�ب 
الصحيفة، يف إس�بانيا، انخفض معدل املواليد يف 
شهري ديسمرب ويناير املاضيني مقارنة بنفس 
الفرتة من العام املايض بنسبة 22.6%. وقال مدير 

معهد املجلس القوم�ي للبحوث، دييغو رامريو: 
“حتى اآلن لدينا بيانات لش�هرين فقط من عام 
2021، هذا ال يكفي لعمل توقعات دقيقة للعام 
بأكمل�ه، لكن من الواضح بالفعل أن الركود من 
املتوق�ع أن يك�ون قويا”. ولفت�ت الصحيفة إىل 
وجود وضع مماثل يف بلدان أوروبية أخرى، ففي 
ديسمرب، انخفض عدد املواليد الجدد يف إيطاليا، 

مقارنة بالفرتة نفسها من العام املايض، بنسبة 
21.6 باملئة. وقال�ت الصحيفة إن معدل املواليد 
يف فرنس�ا انخفض بنس�بة 13 باملئ�ة يف يناير. 
من بني العوامل الرئيس�ية الت�ي أجربت الناس 
عىل تأجيل قرار تكوي�ن أرسة مؤقتا، انخفاض 
حاد يف الوظائف، وارتفاع معدل الوفيات بسبب 

اإلصابة بفريوس كورونا.

انخفاض حاد يف معدل املواليد باوروبا بسبب كورونا

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

حتذيرات طبية من تأثري كورونا عىل »الذاكرة«
ح�ذرت أخصائي�ة عل�م النفس، 
تأث�ري  م�ن  هوان�غ،  كريس�يتنا 
جائح�ة كورون�ا ع�ىل البالغ�ني 
األصح�اء حت�ى ل�و نج�وا م�ن 

اإلصابة بالفريوس املستجد.
وقال�ت هوان�غ لش�بكة “أن بي 
يس” األمريكي�ة، إن “الوباء أرض 
بالعديد من جوانب حياتنا اليومية 
وأثر ع�ىل قدرتنا ع�ىل التخطيط 
والتنظيم وتذكر األشياء يوميا”، 
مشرية إىل أن تزايد املهام والتوتر 
والقلق من اإلصاب�ة بكوفيد-19 
وقلة الن�وم، أدى إىل زيادة العبء 

العقيل عىل الناس.
وأوضح�ت أن “العمل من املنزل، 
وإدارة التعلم عن بعد، والبطالة، 

ومحاول�ة الحصول ع�ىل اللقاح، كل األش�ياء 
التي يتعامل معها الناس حاليا تؤدي إىل ارتفاع 
مس�تويات هرمون الكورتيزول بشكل مزمن، 
وال�ذي يرتب�ط بالتوت�ر”، محذرة م�ن أن ذلك 
يمك�ن أن يؤدي إىل ضعف الذاكرة لدى البالغني 

األصحاء.
وتضي�ف أن “اإلجه�اد املزمن يقل�ل يف الواقع 

م�ن حجم ق�رشة الف�ص الجبه�ي الواقعة يف 
الجزء األمامي من الدماغ، وهي املس�ؤولة عن 
الوظائف التنفيذي�ة والتخطيط، كما يؤثر عىل 
الُحصني )قرن آمون( وهو الجزء املسؤول عن 

دعم الذاكرة”.
وت�رى هوانغ أن�ه “كلما طالت ف�رتة وجودنا 
يف ه�ذا الوب�اء وزادت الضغ�وط املزمن�ة التي 
نعاني منها. سنكون أكثر ارتباكا وقلقا وتأثرا 

بسهولة أكرب”.
وأش�ارت هوان�غ إىل أن هناك ما 
يمك�ن فعله م�ن أجل مس�اعدة 
العق�ل ع�ىل التع�ايف، حيث حثت 
ع�ىل الخ�روج يف اله�واء الطل�ق 
والرتكي�ز ع�ىل مهم�ة واحدة يف 

الوقت الواحد.
وقالت: “لكي نساعد عقولنا عىل 
اس�تعادة الكث�ري م�ن وظائفها 
بالشكل الذي عهدناه قبل الوباء، 
يمكننا ذلك من خالل تركيز كامل 
الذه�ن، والتأم�ل، وجع�ل العقل 
أكثر اس�رتخاء، وإزالة الس�موم 

الرقمية”.
اليونيس�يف  منظم�ة  وكان�ت 
ح�ذرت، األس�بوع امل�ايض، م�ن 

تبعات الجائحة عىل الصحة العقلية لألطفال.
ومنذ بداي�ة جائحة كورونا ع�اش طفل واحد 
عىل األقل من بني كل س�بعة أطف�ال، أي 332 
مليون طفل عىل مس�توى العالم، ملدة تس�عة 
أشهر عىل األقل يف ظل سياسات البقاء يف املنزل 
امل�وىص بها يف عدة دول، مم�ا عرض صحتهم 

العقلية ورفاههم النفيس للخطر.


