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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن مستش�ار رئي�س الوزراء لش�ؤون االعمار 
واالس�تثمار صباح عب�د اللطيف مش�تت، أمس 
األربع�اء، تفاصيل املش�اريع االس�تثمارية التي 

ينبغي انجازها خالل السنة املالية الجارية.     
وق�ال مش�تت، يف ترصيح�ات صحفي�ة، إنه »ال 
يوج�د حت�ى االن مجل�س اع�ى لالعم�ار لحني 
املصادقة عى قانونه«، الفت�ا اىل ان »القانون تم 
اعداده وارس�اله اىل مجلس الن�واب القراره من 

خالل القراءات الثالث«.  
واضاف ان »هناك لجنة ش�كلت برئاس�تي وهي 
اللجنة العليا لالعمار والخدمات«، مبيناً ان »هذه 
اللجنة تض�م 13 وكيالً وممثلني عن املحافظات، 
وتهدف ملناقش�ة املشاريع املتلكئة يف املحافظات 
وايجاد حلول لها، حيث تم تخصيص كل جلس�ة 

ملحافظة معينة«.  
واش�ار اىل ان »اللجنة اس�تطاعت ان تجد حلوال 
ل�� 46 مرشوعاً متوقفاً يف املحافظات«، موضحاً 
أنه »من ضمن املش�اريع الت�ي وجدت لها حلول 
م�رشوع مج�اري الديواني�ة الذي ب�دأ يف 2008 
واحي�ل لرشكة ل�م تس�تطع ان تكمل�ه وتوقف 

العمل فيه«.  
وتاب�ع انه »تقرر ايض�ا تحديد كل جلس�ة ملباٍن 
معينة كالتعليمية والس�كنية والصناعية وكذلك 
مخططات التصاميم االساس�ية باملدينة«، الفتاً 
اىل أن »االجتم�اع املقب�ل س�يخصص للمبان�ي 
الصناعية واملناطق الصناعية«.  وذكر ان »هناك 
مشاريع تم رصف لها مبالغ كبرية ولم يوجد لها 

يشء عى الواقع«.
التفاصيل ص2

حلول عاجلة: إجياد طرق لتدوير عجلة )46( مرشوع متوقف
»طريق حلقي رابع« يف بغداد.. واالنطالق مبشاريع االتفاقية الصينية.. واعمار مدينة الصدر يف موازنة 2021 البرصة تناقش مرشوع 

»مبزل رشق دجلة« لتخفيف األمالح 
يف شط العرب

األسبوع املقبل.. 
وزير الكهرباء يزور طهران حلسم 

ملفي الغاز والديون

الثقافة الربملانية:
 قريبًا انطالق مشاريع اعامر سامراء 

عاصمة احلضارة االسالمية 

ص3

ص3

ص3
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واسط: املوازنة املخصصة
 ال تغطي 30 باملئة من حاجة 

املحافظة إلنجاز املشاريع

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير إدارة أمن املعلومات الدولية يف وزارة الخارجية 
الروس�ية أندري�ه كروتس�كيخ، أمس األربع�اء، أن بالده 
س�رد ع�ى الخط�ط األمريكي�ة املحتملة لش�ن هجمات 
إلكرونية عى البنية التحتية الروس�ية. وقال كروتسكيخ 
للصحفي�ني، »القدرات التكنولوجية لروس�يا تس�مح لنا 
برؤية كل يشء تماًما. من الس�ذاجة أن تفرض أن القوة 
النووي�ة العظمى، التي تخش�اها أمريكا بش�دة، لن ترى 

شيًئا، هذا مضحك«.
وأشار كروتس�كيخ، إىل أنه يف عام 2020، اقرحت روسيا 

عى الواليات املتحدة إقامة حوار يف املجال السيرباني، بما 
يف ذلك بشأن تدابري بناء الثقة، واستخدام خطوط االتصال 
املب�ارش للحصول عى معلوم�ات متبادلة حول الحوادث، 

واألهم من ذلك، ملنعها.
وأضاف كروتس�كيخ، »أي ميثاق س�الم. لق�د قدمنا هذا 
ليس فقط للوالي�ات املتحدة، ولكن أيًض�ا للدول األخرى. 
لم يرد األمريكيون عى هذا ألنهم كانوا منش�غلني بالفتنة 
الداخلي�ة«. وتابع، »لكن يمكنني أن أفرض بثقة تامة أن 
موض�وع أمن املعلوم�ات له أولوية كب�رية بحيث يمكننا 
بالطب�ع أن نعتق�د أنه س�يكون من ب�ني املوضوعات بني 

روسيا والواليات املتحدة عى أعى مستوى«.

      بغداد / المستقبل العراقي

تس�تعد اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة ف�ي 
مجلس ال�نواب إل�ى ت�ق�دي�م ق�ان�وني 
وان�ت�خ�اب�ات  االت�ح�ادي  الخ�دم�ة 
م�ج�ال�س امل�ح�اف�ظ�ات اىل رئ�اس��ة 
الربملان، من أج�ل االنتهاء منهما والتصويت 
عليهم�ا قب�ل انته�اء ال�دورة االنتخابي�ة 
الحالي�ة. وق�ال�ت عضو اللجنة القانونية 

ب�ه��ار محم�ود يف ترصي�ح صحفي، إن 
امل��وج���ودة  القوان�ني   أب��رز  “م��ن 
داخ�ل ال�ل�ج�ن�ة وال��ت��ي ت�س��ع�ى 
إىل إنهائه�ا، قان�ون انتخاب�ات مجال�س 
املحافظ�ات،  إذ إن ه�ن��اك م��ن ي�ري�د 
ه��ذا  يف  االن�ت�خ�اب��ات   ت�ك��ون  أن 
القان�ون دوائ��ر انتخابي�ة متع�ددة مثل 
قان�ون انتخاب�ات مجل�س الن�واب، وهو 
األص�ح”،   وأض�اف�ت، أن “النظام ال�ذي 

اتب�ع يف انتخابات مجلس النواب، يفرض 
أن يتبع يف انتخابات  مجالس املحافظات، 
ألن النائب ه�و نائب عن الش�عب بأكمله، 
ولكن عضو مجلس املحافظ��ة  هو نائب 
ع�ن محافظة فقط”.   وبخصوص قانون 
ال�خ�دمة االتح�ادي، أوض�ح�ت محمود 
أن “ه�ذا ال�ق�ان�ون مه�م وت�م امل�ي 
بخطوات مهمة فيه، وق��رئ ق�راءة أوىل 
وث�ان�ي��ة ولم ي�ت�ب�ق إال ت�ح�ض�ي�ره 

للتصوي�ت”،  مؤك�دة أن “ترشي�ع ه�ذا 
القانون س�يلغي الكثري م�ن ال�ق�وان�ني؛ 
م�ن�ه��ا ق�ان�ون ان�ض�ب��اط موظفي 
عن القوانني الخاصة بالعالقة بني املوظف 
والدولة”. وت�اب�ع�ت ان “اللجنة القانونية 
س�تكون لجنة تابعة لباق�ي اللجان اىل أن 
يت�م ترشيعه�ا”. مس�اندة ومش�اركة يف 

جميع القوانني األخرى.
التفاصيل ص2
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الثقافة الربملانية: قريبا انطالق مشاريع اعامر سامراء عاصمة احلضارة االسالمية 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت لجن�ة الثقاف�ة والس�ياحة واالث�ار يف مجل�س النواب، 
أمس األربعاء، انطالق مش�اريع اعمار مدينة س�امراء عاصمة 

الحضارة االسالمية خالل االيام القليلة القادمة.
وبين�ت رئيس�ة اللجن�ة س�ميعة الغ�الب ان »لجن�ة الثقاف�ة، 
باعتباره�ا عض�وا يف اللجنة املرشفة عىل تنفيذ قانون س�امراء 
عاصمة الحضارة االس�المية، زارت املدينة التاريخية املقدسة، 
والتق�ت بمحافظ صالح الدي�ن من اجل اطالق املش�اريع التي 

حددها القانون«.
واكدت ان »مش�اريع االعمار ستش�مل جمي�ع مفاصل املدينة 
وازقته�ا، فض�ال عن البن�ى التحتية والس�ياحية وتوفري جميع 

الخدمات لزوار املدينة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون االعمار واالستثمار 
صب�اح عبد اللطيف مش�تت، أم�س األربع�اء، تفاصيل 
املشاريع االس�تثمارية التي ينبغي انجازها خالل السنة 

املالية الجارية.     
وقال مشتت، يف ترصيحات صحفية، إنه »ال يوجد حتى 
االن مجلس اعىل لالعمار لح�ن املصادقة عىل قانونه«، 
الفت�ا اىل ان »القان�ون تم اع�داده وارس�اله اىل مجلس 

النواب القراره من خالل القراءات الثالث«.  
واضاف ان »هناك لجنة ش�كلت برئاس�تي وهي اللجنة 
العلي�ا لالعمار والخدمات«، مبيناً ان »هذه اللجنة تضم 
13 وكي�اًل وممثل�ن ع�ن املحافظات، وتهدف ملناقش�ة 
املش�اريع املتلكئة يف املحافظات وايجاد حلول لها، حيث 

تم تخصيص كل جلسة ملحافظة معينة«.  
واش�ار اىل ان »اللجنة اس�تطاعت ان تج�د حلوال ل� 46 
مرشوع�ًا متوقف�اً يف املحافظ�ات«، موضح�اً أن�ه »من 
ضمن املش�اريع التي وجدت لها حلول مرشوع مجاري 
الديوانية الذي بدأ يف 2008 واحيل لرشكة لم تستطع ان 

تكمله وتوقف العمل فيه«.  
وتاب�ع ان�ه »تقرر ايضا تحديد كل جلس�ة ملب�اٍن معينة 
كالتعليمي�ة والس�كنية والصناعية وكذل�ك مخططات 
التصاميم االساس�ية باملدين�ة«، الفت�ًا اىل أن »االجتماع 
واملناط�ق  الصناعي�ة  للمبان�ي  س�يخصص  املقب�ل 
الصناعي�ة«.  وذك�ر ان »هناك مش�اريع ت�م رصف لها 
مبال�غ كب�رية ولم يوجد له�ا يشء عىل الواق�ع«، مؤكداً 
ان »الحكوم�ة ج�ادة وعازم�ة ع�ىل ايجاد حل�ول لهذه 
املش�اريع وتحدي�د املس�ؤول عنه�ا الن فيه�ا نوعاً من 

االهدار واالرساف للدولة واملوازنة«.  
وتاب�ع ان »رئي�س ال�وزراء عندما زار هيئة االس�تثمار 
ط�رح موض�وع املش�اريع املتلكئ�ة«، مبين�ا ان »هناك 
مشاريع باسم االستثمار وخصص لها االرايض ومنذ 15 
عاماً ل�م تبَن فيها طابوقة واح�دة، كما ان هناك بعض 
املس�تثمرين تس�لموا االرض املخصصة ملش�اريعهم اال 

انهم قاموا ببيعها اىل مستثمرين آخرين«.  
وب�ن ان »املش�اريع االس�تثمارية تتضم�ن ان يدف�ع 
املس�تثمر االم�وال بعد تخصي�ص الحكوم�ة ارضاً له«، 
الفتاً اىل أن »االس�تثمار يحس�ن واقع الدولة واملش�اريع 
ويوفر ايدي عاملة ويس�اعد يف انجاز مش�اريع ال يمكن 
انجازها«.  واشار اىل ان »املستثمر يواجه تحديات كبرية 
حي�ث هناك نوع�ان منها عوام�ل ذاتية تتعل�ق بالدولة 
والرتهل االداري والبريوقراطية والفساد، والثاني عوامل 
موضوعية تحيط باملشكلة كالوضع االقتصادي واالمني 
والصح�ي املتمثل بكورونا«، الفت�ًا اىل أن »هذه العوامل 

تؤثر كثرياً عىل االستثمار«.  
وتابع ان »االنفتاح العراقي عىل الدول يعد عامالً ايجابياً 
النه س�يوظف للتط�ور والتنمي�ة االقتصادية من خالل 
اب�رام االتفاقي�ات والعق�ود واس�تقطاب املس�تثمرين، 
باالضاف�ة اىل هن�اك اج�راءات عىل مس�توى القوانن«، 
منوها بأن »رئي�س الوزراء عندما زار هيئة االس�تثمار 
طرح املوضوع برصاحة وشفافية، وكانت توصياته بان 
تسحب اجازة االستثمار من املشاريع املتلكئة واملتوقفة 
والت�ي ل�م تبدأ ».  وأوضح أن »أية ش�بهة فس�اد ترافق 

املرشوع س�تتخذ بحق الرشكة املنفذة اجراءات قانونية 
وليس فقط س�حب االجازة«، مؤكدا ان »هناك مشاريع 

بدأت بالتنفيذ منذ 12 و15 عاماً ولم تستمر«.  
واكد مشتت ان »املستثمر يفرتض به أن يأتي براسماله 
اىل العراق لتنفيذ املش�اريع، م�ا يعني انه ال توجد رسقة 
اموال وانم�ا رسقة اراٍض«، موضحاً ان »رسقة مرشوع 
ارض مهم�ة يف موق�ع مه�م وبقيم�ة معين�ة ويك�ون 
امل�رشوع مجم�داً ولم ينف�ذ، يجعل البل�د يخرس فرص 

مشاريع متعددة ومهمة«.  
وتاب�ع ان »احد االمور التي يتح�دث فيها رئيس الوزراء 
م�راراً وينتقد فيه�ا الوض�ع االقتصادي ه�و االقتصاد 
الريع�ي املره�ون بالنف�ط، أي كلم�ا انخفضت اس�عار 
النف�ط اصب�ح االقتص�اد العراق�ي صعب�اً«، مبين�اً ان 
»الورقة البيضاء الت�ي اعدتها الحكومة تهدف اىل زيادة 
اي�رادات الدولة والقضاء عىل الفس�اد، حيث ان القضاء 
عىل الفساد س�يزيد من مداخيل الدولة املالية كاملداخيل 
املتعلقة بالرسوم واملنافذ الحدودية، كما قامت الحكومة 
بتعدي�ل م�زاد العملة ال�ذي كان يس�تنزف مبالغ كبرية 

للدولة وملشاريعها«.  
وتابع أن »هناك نية وتوجهاً لزيادة ايرادات الدولة وهذا 
ما بدا من خالل الورق�ة البيضاء لالصالح االقتصادي«، 
مؤك�دا ان »الورق�ة البيض�اء ه�ي رؤي�ة اس�رتاتيجية 

للدولة«.  
وب�ن ان�ه »بالرغ�م م�ن ه�دف الحكوم�ة الحالية هو 
اجراء انتخابات ش�فافة وامنة اال انها بدات بالكثري من 
املش�اريع االسرتاتيجية ومنها ميناء الفاو وهو مرشوع 
اسرتاتيجي يسهم يف تطوير التنمية االقتصادية والوضع 
الخارج�ي للبل�د«، الفت�ا اىل ان »هن�اك مش�اريع اخرى 
كمرشوع س�د مكح�ول، حيث لم يبَن يف العراق أي س�د 
منذ الثمانينيات، ما جعل هناك مشاكل تحدث يف الوفرة 

املائية يف كل عام«.  
ومىض بالقول »يف العاصمة بغداد يتم العمل عىل انش�اء 
مرشوع الطريق الحلقي الرابع والذي سيكون له تاثريات 
عمرانية كبرية ع�ىل مدينة بغداد ويقلل من االزدحامات 

املرورية ويخلق نمواً حضارياً«.  
وب�ن ان »املرشوع عبارة عن طري�ق دائري حول بغداد 
طول�ه 94 كيل�و مرتا وعرض�ه 100 مرت بتكلف�ة مليار 
دوالر«، مؤكدا ان »هذا املرشوع يكلف الدولة حيث سيتم 

منحه فرصة استثمارية«.  
وتاب�ع »نعمل االن عىل اعداد دراس�ة ج�دوى للمرشوع 
م�ع البنك الدويل«، الفت�ا اىل ان »البنك الدويل تربع باعداد 
دراس�ة الجدوى، وكمكت�ب رئيس الوزراء حدد املس�ار 
له�ذا املرشوع، الذي يعد مس�ارا ذكي�ا وال يتعارض مع 
أي تعارضات اخرى، الن املس�ار القديم كان يمر ببعض 
االبار النفطية يف مناطق س�لمان باك والراش����دية تم 
تغيري املس�ار كذل�ك عن بعض ال����مناط�ق التي فيها 

قيمة آثارية ».  
واوضح، ان »كل 12 كم ستكون هنالك محطة اسرتاحة 
وخدمات للسيارات، باالضافة اىل ان هذا الطريق الحلقي 
س�يكون وس�يلة للتنمي�ة العمرانية ح�ول العاصمة«، 
مؤك�دا انه »تم اعداد دراس�ة اولية حول قيمة العقارات 
الواقع�ة عىل هذا الطريق س�تزداد قيمتها بنس�بة 300 

باملئة الن سوف يعطي قيمة  لالرايض التي يمر بها«.  
واشار اىل ان »هناك مرشوعاً يسمى نهضة بغداد، والذي 
ب�دأ بالنظاف�ة والتبليط وقضاي�ا اخ�رى«، موضحاً ان 

»واقع بغداد العمراني غري مرس«.  
ولف�ت اىل ان »م�رشوع اعمار مدينة الصدر س�يتضمن 
بن�اء 92 ال�ف وحدة س�كنية وه�و م�رشوع عمالق يف 
اح�دى املناطق املهمة ببغداد التي تمتاز باكتظ�����اظ 
س�كاني غري طبيعي الذي يؤث�ر يف الواق����ع الخدمي 

واالجتماعي والنفيس«.  
ولفت اىل ان »مرشوع مدينة الصدر سينفذ عرب االتفاقية 
الصينية العراقية«، مبينا ان »املرشوع تضمن يف املوازنة 
حيث انها حددت املبلغ وتم ادراجه ضمن املشاريع اال ان 
كلفته س�تتم تغطيتها عرب االتفاقية الن كلفة املرشوع 

من 7 اىل 8 مليارات دوالر«.  
واك�د ان »االتفاقي�ة الصيني�ة ال ت�زال موج�ودة حيث 
هناك الكثري من املش�اريع س�تنفذ عرب ه�ذه االتفاقية 
ومن ضمنها مرشوع االلف مدرس�ة ومطار النارصية«، 
الفت�ا اىل ان »االتفاقي�ة تعتم�د عىل مب�دا النفط مقابل 

االعمار«.  
وبن »ب�دات دفع االم�وال للصندوق الصين�ي وتوقفت 
لسبب رئيس وهو يفرتض ان يقوم العراق بوضع مبالغ 
100 الف برميل يوميا، حيث ان العراق ال يمكن ان يودع 
اموال�ه يف مرصف صيني بحكم الديون لبعض الرشكات 
او خش�ية االس�تيالء عليها، لكن تم فتح ضمان لتامن 

املبالغ«.  
واكد انه »سيتم اس�تمرار تفعيله بضخ مبالغ 100 الف 
برمي�ل باليوم«، مبينا ان »االموال لم يتم س�حبها ولكن 
املرشوع تعرض ملفاوضات وطل�ب العراق بعض االمور 

من الجانب الصيني ووفرها  له«.  
وح�ول مرشوع القط�ار املعلق ق�ال مش�تت ان »وزير 
النق�ل رصح بان�ه لم يت�م تخصيص مبال�غ للمرشوع 
ضم�ن املوازنة«، الفت�ا اىل ان »االتفاقي�ة الصينية ليس 

باستطاعتها تنفيذ جميع املشاريع ».  
واش�ار اىل ان »مرشوع القط�ار املعلق مرشوع حكومي 

وتمت املوافقة عليه وكلف فيه وزير النقل«.  
ولفت اىل ان »رئيس الوزراء مهتم بتوفري السكن للفئات 
الفقرية او الفئات التي ذات املس�توى االقتصادي القليل 
م�ن خالل مش�اريع س�كنية واطئة الكلف�ة، من خالل 
توزي�ع اراض مخدوم�ة وتوف�ري قروض للمس�تثمرين 
لبناء هذه االرايض«، مؤكدا ان »العراق بحاجة اىل بناء 3 

مالين وحدة سكنية«.  
وبشأن اعمار املوصل اوضح مشتت ان »هناك لجنة عليا 
العمار املوصل برئاسة رئيس الوزراء والوزراء املختصن 
واس�تحدثنا مكت�ب تنفيذ املش�اريع يضم م�ن الخرباء 
والكفاءات املوصلية«، مؤكدا انه »س�يزور املوصل للبدء 
بالعمل بهذا املرشوع املهم، حيث ان املوصل مدينة مهمة 
من ناحية مكانتها واهميته�ا االجتماعية واالقتصادية 

للعراق«.  
واشار اىل ان »االمارات خصصت مبلغاً  العادة بناء جامع 
الن�وري واملنارة الحدب�اء، بعدها اضاف�ت مبلغاً محدداً 
ليش�مل كنيس�تن إحداهم�ا الطاهرة وكنيس�ة اخرى، 
وكلفوا منظمة اليونسكو املسؤولة عن الثقافة والفنون 
الدارة هذا املرشوع«، مبينا ان اليونس�كو ارتات ان تقيم 
مس�ابقة عاملية وكلفت االتحاد العاملي للمعمارين لكي 

يراس املسابقة وتنفذ ضمن معايريه ورشوطه«.  
واكد ان »الحواج�ز حول هذا املوضوع غري مربرة وخلق 
امور غري موجودة يف املس�ابقة«، الفت�ا اىل ان »املرشوع 
ال�ذي ف�از هو م�رشوع واعد وسيش�كل مرك�زاً جديداً 

برؤيته وِقدم تاريخه«.  
ورجح مستش�ار رئيس الوزراء »الب�دء باملرشوع خالل 

شهرين، بعد اكتمال املسابقة وتحديد الفائز«.  
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        بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، 
أمس األربعاء )28 نيسان، 2021( 
بإيداع 3 ق�ادة بقيادة قوات حرس 
الح�دود، يف محاف�����ظة األنبار، 
يف التوقيف، بس�بب هجوم لتنظيم 
الن�����قاط  داعش، ع�ىل إح�دى 

التابعة للحرس.

وتضم�ن القرار، وفق�ا ملصد أمني 
مطل�ع، إيداع كل م�ن »قائد حرس 
الح�دود املنطق�ة الخامس�ة، وآمر 
املنطق�ة  الح�دود  ح�رس  ل�واء 
الخامس�ة، وامر الفوج الثالث لواء 
حرس حدود منطقة الخامس�ة، يف 
التوقيف، عىل خلفية هجوم لتنظيم 
داعش ع�ىل أحد نقاط واالس�تيالء 

عىل اسلحة للمنتسبن يف عرعر«.

وزير الداخلية يقرر توقيف )3( قادة بحرس 
احلدود يف األنبار

بسبب هجوم لـ »داعش«

      بغداد / المستقبل العراقي

تس�تعد اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة ف��ي 
مجلس ال�ن�واب إل�ى ت�ق�دي�م ق�ان�ون�ي 
وان�ت�خ�اب��ات  االت�ح��ادي  ال�خ�دم��ة 
م�ج�ال�س امل�ح�اف�ظ�ات ال��ى رئ�اس�ة 
الربملان، من أج�ل االنتهاء منهما والتصويت 

عليهما قبل انتهاء الدورة االنتخابية الحالية. 
وق�ال��ت عضو اللجن�ة القانوني�ة ب�ه�ار 
محم�ود يف ترصيح صحفي، إن “م�ن أب�رز 
القوانن  امل��وج���ودة داخ�ل ال�ل�ج�ن�ة 
وال��ت���ي ت�س��ع�ى إىل إنهائه�ا، قانون 
انتخابات مجالس املحافظات،  إذ إن ه�ن�اك 
م��ن ي�ري��د أن ت�ك��ون االن�ت�خ�اب�ات  

يف ه��ذا القان�ون دوائ�ر انتخابي�ة متعددة 
مث�ل قانون انتخابات مجل�س النواب، وهو 
األص�ح”،   وأض�اف��ت، أن “النظ�ام ال�ذي 
اتبع يف انتخابات مجلس النواب، يفرتض أن 
يتبع يف انتخاب�ات  مجالس املحافظات، ألن 
النائب ه�و نائب عن الشعب بأكمله، ولكن 
عضو مجل�س املحافظ����ة  هو نائب عن 

محافظة فقط”.   
وب��خ��ص��وص ق��ان�ون ال��خ��دم��ة 
محم�ود  أوض�ح��ت  االت���ح����ادي، 
أن “ه���ذا ال�ق�ان��ون مه�م وت�م امل�ي 
بخط�وات مهمة في�ه، وق�رئ ق��راءة أوىل 
وث�ان�ي�ة ول��م ي�ت�ب�ق إال ت�ح�ض�ي�ره 
ه�ذا  “ترشي�ع  أن  مؤك�دة  للتصوي�ت”،  

القانون س�يلغي الكثري م��ن ال�ق�وان�ن؛ 
م�ن�ه��ا ق�ان��ون ان�ض�ب��اط موظف�ي 
عن القوانن الخاص�ة بالعالقة بن املوظف 
والدول�ة”. وت�اب�ع�ت ان “اللجنة القانونية 
س�تكون لجن�ة تابع�ة لباقي اللج�ان اىل أن 
يتم ترشيعها”. مساندة ومشاركة يف جميع 

القوانن األخرى.

القانونية الربملانية ترسل قانون اخلدمة االحتادي إىل رئاسة الربملان للتصويت عليه

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهوري�ة برهم صال�ح، أمس األربع�اء، عىل 
رضورة تعزي�ز ق�درات األجهزة االمنية تدريباً وتس�ليحاً من 

أجل فرض القانون وحماية املواطنن.
وذك�ر بي�ان للمكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س الجمهوري�ة تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان »الرئيس صالح استقبل يف 

قرص الس�الم ببغداد رئي�س أركان الجيش الفريق أول الركن 
عبد األمري يارالله«. مش�رياً إىل ان�ه »جرى خالل اللقاء، بحث 
تط�ورات األوض�اع األمني�ة يف البل�د، والعمليات العس�كرية 
الجاري�ة ملالحق�ة اإلرهابين يف بع�ض املناطق وامل�دن التي 
تعرض�ت لهجمات يف محاول�ة لزعزعة األمن واالس�تقرار«. 
مبين��اً ان« الفري�ق ياالل�ه ق�دم عرض�اً بش�أن العملي�ات 

العسكرية الجارية حالياً ملالحقة بقايا داعش«. 

وأض�اف البيان، ان رئيس الجمهوري�ة أكد عىل رضورة دعم 
س�لطة الدولة وأجهزته�ا األمنية يف ف�رض القانون وحماية 
املواطنن، وتعزيز قدرات القوات األمنية بمختلف تشكيالتها 
تدريب�اً وتس�ليحاً يف القي�ام بمهامه�ا وتطوي�ر إمكانياتها 
القتالية، والتنسيق األمني املشرتك يف مجابهة التحديات وسد 
الثغرات األمنية، وقطع الطريق أمام محاوالت خاليا اإلرهاب 

يف شن هجمات عىل بعض القرى واملناطق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تحدث وزير الخارجي�ة االيراني محمد جواد 
ظري�ف، أمس األربع�اء، عن زيارت�ه للعراق 
ولقاءات�ه م�ع املس�ؤولن يف بغ�داد واربيل.  
وكتب ظريف يف تغريدة عىل تويرت عن زيارته 
إىل بغ�داد وأربي�ل ولقاءات�ه مع مس�ؤولن 

وشخصيات عراقية يف بغداد وإقليم كردستان 
العراق، وقال: اجريت مش�اورات مكثفة مع 
ش�خصيات ب�ارزة يف الع�راق: الس�يد عمار 
الحكي�م، ن�وري املالكي، عادل عب�د املهدي، 
قاس�م األعرج�ي، املط�ران لويس س�اكو«. 
واضاف: يف أربيل، يسعدني اللقاء مع مسعود 
بارزاني، نيجرفان بارزاني، مرسور بارزاني، 

قب�اد طالباني، باف�ل طالبان�ي والعديد من 
األصدقاء اآلخرين، والوجهة التالية مسقط«. 
وكان ظريف قد تحدث يف تغريدة سابقة عن 
لقاءات�ه مع املس�ؤولن العراقي�ن يف بغداد، 
قائ�ال: تم التأكي�د يف هذه اللق�اءات عىل أن 
دول الج�وار يمثلون أولوية بالنس�بة إليران 

ونرحب بالدور املحوري للعراق يف املنطقة.

وكان وزير الخارجية االيراني قد زار الدوحة 
يف املحطة االوىل من جولته االقليمية، واجرى 
مباحثات  م�ع امري قطر ونظ�ريه القطري 
حول العالقات الثنائية والتطورات االقليمية 
وزي�ر  يتوج�ه  ان  املق�رر  وم�ن  والدولي�ة. 
الخارجية االيراني اليوم االربعاء اىل مسقط، 

الجراء محادثات مع نظريه العماني.

أعلن�ت خلية اإلع�الم األمني، أمس 
األربعاء، عن إتالف 40 عبوة ناسفة 
ش�ديدة االنفجار يف منطقة 7 كيلو  

بمحافظة االنبار.
وذكر بيان للخلية، تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، ان��ه »بناًء 
عىل معلومات اس�تخبارية دقيقة، 
نفذت قوة من قيادة عمليات االنبار 
املختصة  الجه�ات  بالتع�اون م�ع 
واج�ب تفتي�ش يف منطق�ة 7 كيلو 
تمكنت خاللها م�ن العثور عىل 40 
عب�وة ناس�فة عىل ش�كل جليكان 
 C4 س�عة 20 ل�رت ممل�وء بم�ادة
و40 صاعق تفجري و 40 مس�طرة 
تفج�ري« وأض�اف البي�ان ان�ه »تم 
اتالفها من قبل مفرزة الهندسة« .

صالح يشدد لرئيس أركان اجليش عىل رضورة تعزيز قدرات األجهزة األمنية 

ظريف عن زيارته للعراق: أجريت مشاورات مكثفة

اإلعالم األمني يعلن إتالف 
)40( عبوة ناسفة شديدة 

االنفجار يف األنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس كتلة س�ائرون الربملاني�ة يف محافظة بغداد، صب�اح العكييل، 
أمس االربعاء، اىل تش�كيل جهاز مكافحة املخدرات اسوة بجهاز مكافحة 

االرهاب، مشددا عىل اهمية منح الجهاز صالحيات وإمكانيات واسعة.
وق�ال العكي�يل يف ترصيح صحف�ي ان »املخ�درات اصبحت الع�دو الكبري 
املقبل الذي س�يطيح بابناءنا وش�بابنا مالم نجد له حل�ول رسيعة تقابل 
قوة ووحشية مروجيها«، مبينا اننا »نستغرب من بقاء مكافحة املخدرات 
عىل ش�كل مديرية صغرية الترتقي اىل مس�توى الهجمة الكبرية عىل البلد 
م�ن قبل تجار تلك الس�موم وعصاباتهم، والت�ي اصبحت من القوة بحيث 

تصطدم باالجهزة االمنية بكل جرأة ودون خوف«.
ودعا العكييل، رئيس مجلس الوزراء، اىل »تشكيل جهاز مكافحة املخدرات 
اسوة بجهاز مكافحة االرهاب، كون املخدرات عمل ارهابي كبري، واعطاءه 
من الصالحيات واالمكانيات الواس�عة م�ا يجعل منه قادرا عىل ان يحارب 
وبقوة جرائم املخدرات«، مش�ددا عىل »رضورة ان تتوس�ع طرق محاربة 

املخدرات، وان تكون ملحاربتها جهاز كبري وبمستوى عايل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت املفوضية العليا لالنتخابات، 
أمس األربع�اء، عن تش�كيل لجنة 
املراقب�ن الدولي�ن، فيم�ا وجهت 
دعوة ل�75 سفارة ومنظمة دولية.

وقال�ت الناط�ق باس�م املفوضي�ة 
جمانة الغالي، يف ترصيح صحفي، 
ان »مفوضي�ة االنتخابات ش�كلت 
لجن�ة املراقب�ن الدولين برئاس�ة 
رئي�س االدارة االنتخابي�ة عب�اس 
فرحان وتم تنسيق العمل من خالل 
وزارة الخارجي�ة لتوجيه 75 دعوة 
لسفارات اجنبية ومنظمات دولية 
لالرشاف ع�ىل االنتخابات املقبلة«. 
واضاف�ت ان بع�ض ال�دول أب�دت 
رغبتها باملشاركة يف مراقبة العملية 
له�ذه  تلبي�ة  وهن�اك  االنتخابي�ة 

الطلبات من خالل اللجنة، الفتة اىل 
ان »رئي�س مجلس املفوضية جليل 
عدنان خلف زار العديد من السفراء 
الس�فارات وابدوا رغبتهم  وممثيل 
ايضا باملش�اركة يف مراقبة العملية 
االنتخابي�ة املقبل�ة«. واوضحت ان 
»عملي�ة املراقب�ة ال تقت�رص ع�ىل 
املراقب�ة الدولية فق�ط وانما هناك 
مجتم�ع  منظم�ات  م�ن  مراقب�ة 
مدني ووكالء االحزاب السياسية«. 
وتابعت الغ�الي ان »عملية تحديث 
س�جل الناخبن الت�ي انطلقت منذ 
الثان�ي من كان�ون الثان�ي املايض 
ولغاي�ة 15 نيس�ان الحايل، ش�ارك 
فيه�ا اكثر م�ن 5  آالف مراقب من 
منظم�ات مجتمع مدني واكثر من 
7 آالف مراق�ب م�ن وكالء االحزاب 

السياسية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة مكافحة اج�رام بغداد أم�س األربعاء الق�اء القبض عىل 
متهم�ن اثن�ن اقدما عىل خط�ف فتاة ورميه�ا يف الطم�ر الصحي غربي 

العاصمة.
وقالت املديرية يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، أن مفارزها يف 
مكتب اجرام ابي غريب، القت القبض عىل متهمن اثنن اقدما عىل خطف 
فت�اة تبل�غ من العمر ثالثة ع�رش عاما ورميها يف الطم�ر الصحي وهي ال 
ت�زال عىل قيد الحياة.  وبينت املديرية أنه بعد اخذ إفادة املجني عليها تبن 
أن الش�خصن اغتصب�ا الطفلة واعتديا عليها بال�رب ورميها يف الطمر 

الصحي ظنا منهم أنها فارقت الحياة. 
وأضاف�ت أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما واحالتهما إىل القضاء 

ليناال جزاءهما العادل وفق القانون.

نائب يدعو اىل تشكيل جهاز ملكافحة املخدرات 
بصالحيات واسعة

املفوضية تـوجـه دعـوة لـ)75( سفـارة 
ومنظمة دولية لإلرشاف عىل االنتخابات

إجرام بغداد تفك ألغاز »جريمة مدوية«: 
اعتقال متهمني اغتصبا طفلة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الرتبية، أمس األربعاء، 
يف  الحض�وري  ال�دوام  تعلي�ق  أن 
املدارس أو زيادة أيامه، من صالحية 
لجن�ة الس�المة الوطني�ة ح�رصاً.

وقالت الناطق باس�م الوزارة حيدر 
ف�اروق يف ترصي�ح لوكال�ة األنباء 
الرس�مية إن وزارته »وزارة الرتبية 
ملتزم�ة بمق�ررات لجن�ة الصحة 
والس�المة الوطني�ة بش�أن الدوام 
الحضوري لطلبة املراحل االبتدائية 
)االول والثان�ي والثالث(، واملراحل 

املنتهية )الس�ادس ابتدائي والثالث 
متوسط والسادس اعدادي(«.

ال�دوام  »تعلي�ق  أن  وأض�اف 
أو زي�ادة  امل�دارس  الحض�وري يف 
االيام هو قرار يتعلق باللجنة العليا 
بالصح�ة والس�المة الوطني�ة، وال 
يمكن إيقافه م�ن دون اإليعاز من 

قبل اللجنة«.
ويف وقت س�ابق م�ن اليوم، أوصت 
النيابي�ة بإيق�اف  لجن�ة الصح�ة 
الدوام الحضوري يف املدارس خشية 
زي�ادة اإلصابات بف�ريوس كورونا 

بن الطلبة.

الرتبية ترد عىل طلب تعليق الدوام احلضوري: 
القرار بيد جلنة السالمة 
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    بغداد / المستقبل العراقي

كشف املتحدث باس�م وزارة الكهرباء احمد العبادي، 
أم�س األربعاء،ع�ن رف�ع س�اعات تجهي�ز الطاق�ة 

الكهربائية يف العراق االسبوع املقبل.
وقال العبادي يف ترصيح صحفي إن »تجهيز س�اعات 
الكهرب�اء يختلف من محافظة إىل اخرى«، مش�راً إىل 
أن »محافظة مثل ذي قار وميس�ان والبرصة تش�هد 

ارتفاعاً كبراً يف تجهيز الطاقة«.
وبشأن تراجع تجهيز الطاقة مع بداية شهر رمضان، 
أشار العبادي إىل أن »السبب يعود إىل تعرض املنظومة 

الكهربائية يف رشق وغرب بغداد إىل اعطال فنية، فضالً 
عن وجود استهداف لخط )موصل- القيارة(«.

وأضاف العبادي، أن »هناك اس�باباً اخرى وراء تراجع 
تجهيز الطاقة مثل زيادة الطلب عىل الكهرباء«.

وتاب�ع املتح�دث باس�م الكهرب�اء أن »هن�اك طاقات 
توليدية س�تدخل إىل املنظومة منتصف الشهر املقبل، 
اضافة لوجود مباحثات من قبل وزير الكهرباء وايران 
بش�أن عودة اطالقات الغاز من قبل ايران«، مؤكداً أن 
»س�اعات تجهيز الكهرباء س�تكون مرضية الش�هر 

املقبل«. 
وبخص�وص ملف الدي�ون، أوضح العب�ادي أن »قرار 

مجل�س الوزراء بش�أن دي�ون الكهرباء وتقس�يطها 
للمواط�ن ج�اء مراع�اة لالزم�ة االقتصادي�ة«، الفتاً 
إىل أن »ال�وزارة ال تمتل�ك صالحي�ة اس�قاط الدي�ون 
ع�ن املواطن�ن عىل اعتباره�ا ديون حكومي�ة ولزاماً 
اس�تحصالها«. وتاب�ع، أن »هن�اك ديون�اً اخرى عىل 
املؤسس�ات الحكومي�ة لقاء حصولها ع�ىل الطاقة«، 
»االرساع  إىل  كاف�ة  الحكومي�ة  املؤسس�ات  داعي�اً 
بدفعه�ا«. ويعت�زم وزي�ر الكهرباء، ماج�د حنتوش، 
التوجه إىل إيران األسبوع املقبل، لبحث ملفي التنسيق 
بمل�ف الكهرباء، والدي�ون املرتتبة عىل الع�راق جراء 

استراد الغاز.

الكهرباء: نعد بـ :ساعات جتهيز مرضية« الشهر املقبل
تركيب حمطات جديدة وضخ غاز من إيران«

    بغداد/ المستقبل العراقي

األربع�اء،  أم�س  التخطي�ط،  وزارة  اعلن�ت 
ع�ن انخف�اض ع�دد ح�وادث امل�رور لس�نة 
2020 بنس�بة 23.9%، فيم�ا أش�ارت إىل ان 
ش�هر ترشين االول س�جل اعىل نسبة يف عدد 

الحوادث.
وق�ال جه�از املركزي لإلحص�اء، يف تقرير له 
ان »عدد حوادث املرور املس�جلة لسنة 2020 
بل�غ 8186 حادثا منها 2016 مميت بنس�بة 
24.6% وغ�ر ممي�ت 6017 بنس�بة بلغ�ت 
75.4% للمحافظات، )عدا اقليم كردس�تان( 
مقابل 10723 ح�ادث عام 2019 بانخفاض 

بلغ نسبته 23.9 باملئة«.
وبحس�ب تقرير الجهاز، فان »ع�دد ضحايا 
ح�وادث امل�رور لس�نة 2020 م�ن الوفي�ات 

حس�ب الجن�س س�جلت 2152 قتي�ال منهم 
الذك�ور 1776 قتيال بنس�بة 82.5%، واالناث 
376 قتيلة بنس�بة 17.5% من املجموع الكيل 

للوفيات«.
واش�ار التقري�ر اىل ان »ح�وادث االصط�دام 
س�جلت اعىل نس�بة خالل س�نة 2020 حيث 
بلغت 4524 حادث بنسبة 55.3% من مجموع 
الحوادث البال�غ عددها 8186 حادث�ا، تليهاً 
ح�وادث الدهس 2793 حادثا بنس�بة %34.1 
ثم حوادث االنقالب 773 حادثا بنس�بة %9.4 
اما حوادث االخرى فبلغت 96 حادثا بنس�بة 

1.2 باملئة«.
وتاب�ع تقرير الجه�از املرك�زي لإلحصاء ان 
»شهر ترشين االول لس�نة 2020 سجل اعىل 
نس�بة بعدد ح�وادث امل�رور ب�� 888 حادثا 
بنس�بة بلغ�ت 10.8% يلي�ه ش�باط وكانون 

االول 859 حادثا وبنس�بة 10.5% من اجمايل 
الحوادث«، الفتا اىل ان »اكثر الحوادث حصلت 
ع�ىل الطريق الرئي�ي وبواق�ع 5580 حادثا 
وع�ىل الطري�ق الرسيع 1513 حادثا بنس�بة 
18.5% واق�ل الح�وادث عىل الطري�ق الريفي 
544 حادثا بنس�بة 6.6% م�ن املجموع الكيل 
للحوادث«. واكد جه�از االحصاء ان »النتائج 
اظه�رت ان اح�د مس�ببات وق�وع الحوادث 
كان�ت بس�بب الس�ائق حيث س�جلت 6785 
حادثا بنس�بة 82.9% وتمثل اعىل نس�بة من 
اجمايل الحوادث، وبسبب السيارة 500 حادث 
بنسبة 6.1% يليها بس�بب املشاة 387 حادثا 
بنس�بة 4.7%، اما بقية االس�باب مجموعها 
بالنس�بة للطريق والركاب واالخرى هو 514 
حادثا بنسبة 6.3% من املجموع الكيل والبالغ 

8186 حادثا سنة 2020«.

التخطيط تسجل انخفاضًا بنسبة الربع بعدد حوادث املرور 
يف العراق

بالتفاصيل.. وزارة الكهرباء تصدر قرارات 
مهمة ألصحاب العقود واألجراء اليوميني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، ق�رارات مهمة تخ�ص أصحاب العق�ود واألجراء 
اليوميني.  وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه »استناداً 
إلق�رار املوازنة االتحادية العامة لع�ام ٢٠٢١، وورود فقرات تنفيذ املوازنة، 

ووفقاً ملقررات هيئة الرأي يف وزارة الكهرباء تقرر ماييل: 
اوالً- تجدي�د عق�ود جمي�ع منتس�بي ال�وزارة م�ن العق�ود وأعتب�اراً من 
تأري�خ١/١/٢٠٢١ وبصف�ة )عقود تش�غيلية( وتراعي جميع تش�كيالت 

الوزارة الزامياً التجديد وفق ماذكر اعاله. 
ثانياً- قرر تحويل جميع منتسبي الوزارة من األجراء اليوميني اىل عقود. 

ثالث�اً- اعتم�اد العقد ال�ذي نص علي�ه قرار رق�م ٣١٥، واملنص�وص عليه 
بفقرات تنفيذ املوازنة، ونظرأً مليض الوزارة بتثبيت كل ما من شأنه ان يؤمن 
ويحفظ حقوق منتس�بيها، ويحفظ انسيابية تسليم املستحقات سينتظم 

تسلم مستحقاتهم اسوة بزمالءهم من املالك الدائم. 
رابعاً- استلمت وزارة الكهرباء )الدفعة األوىل( من املبالغ املخصصة لرواتب 
العق�ود واالجور والتي ُغطيت من اموال الجباي�ة املركزية والتي هي عبارة 
ع�ن جميع مس�تحقات عام ٢٠٢٠ كاملًة ،وس�يتم تنظي�م الصكوك خالل 

يومني وتسليمها للرشكات العامة بغية رصفها. 
خامس�اً- س�يتم بعد اكمال اجراءات وزارة املالية تغطية كافة مستحقات 
)الدفعة الثانية( من املبالغ والتي هي مستحقات اشهر عام ٢٠٢١ ورصفها 
كرواتب، وقد غطت وزارة الكهرباء بكتب رس�مية وقوائم وفواتري كافة ما 
ُطلب منها لوزارة املالية، وبعد تس�ليم الدفعة الثانية ورصفها ستتم عملية 

انسيابية دفع رواتب العقود أسوة باملالك الدائم بشكل منتظم. 
سادساً- فاتحت الوزارة األمانة العامة ملجلس الوزراء بخصوص تحويل قراء 
املقايي�س من قرار رقم ٣٤١ اىل ق�رار ٣١٥، وردت االمانة العامة بإعالمهم 
هل توجد تخصيصات مالية؟؟؟ وعليه قررت هيئة الرأي يف الوزارة أستمرار 
متابع�ة املوضوع م�ع االمانة العام�ة بأكمال أج�راءات التحويل،وتوضيح 

امكانية الكهرباء من تغطية تخصيصاتهم من اموال الجباية. 
س�ابعاً- قررت هيئ�ة الرأي يف ال�وزارة االيع�از لرشكات التوزي�ع بتعظيم 
موارد الجباية ورصف جميع مستحقات قراء املقاييس غري املدفوعة ريثما 

تستكمل اجراءات التحويل. 
ثامن�اً- بالنظ�ر لالعت�ذار والن�دم ال�ذي قدمه املهندس�ني الذين تم فس�خ 
عقديهما، وتعهدهما الخط�ي برفع خيم االعتصام وتأكيدهما عىل االلتزام 
بضوابط السلوك الوظيفي وعدم مغادرة التعليمات، تقرر اعطاؤهما فرصة 

اخرى واخرية والغاء اوامر فسخ عقديهما ومعاودتهما للعمل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

العالم�ات  العام�ة، تع�رض  امل�رور  أك�دت مديري�ة 
التعريفية، واإلش�ارات املروري�ة، للرسقة يف العاصمة 
بغ�داد، فيما لفتت إىل أمانة بغ�داد، ال تملك إحصائية 

تتعلق بعدد العالمات املرسوقة.
ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية، عن مدير عام 
املرور العامة، اللواء الحقوقي طارق إسماعيل حسن 
الربيع�ي، قوله إن »العالمات اإلرش�ادية واإلش�ارات 
املروري�ة تتع�رض للرسقة م�ن قبل بع�ض أصحاب 
النف�وس الضعيف�ة، وغالب�اً م�ا تكون هن�اك دعوى 

جزائية تسجل ضد مجهول«.
وب�ن أن »غياب ه�ذه العالمات يرتك أثراً س�لبياً لدى 
الزائري�ن ومس�تخدمي الطريق«، الفت�ا إىل أن »أمانة 
بغ�داد، صاحب�ة الصالحية، لم تبلغن�ا بأية احصائية 

تتعلق بأعداد العالمات التي تمت رسقتها«.
وبشأن إجراءات املرور يف حالة تعرض هذه اإلرشادات 
أو االش�ارات املروري�ة اىل حوادث س�ر، أوضح: »يتم 
تغري�م الس�ائق ثالث�ة أضعاف س�عرها الرس�مي يف 
دعوى جزائية لدى قايض التحقيق، ومن ثم اىل قايض 
املرور، واملبالغ تذهب اىل خزينة الدولة، وعائدية هذه 
العالم�ات وتجهيزها من وزارة الصناعة، وبخصوص 
الرضر باألس�يجة، تذهب الغرامات اىل مديرية الطرق 
والجسور«.ودعا الربيعي إىل »املواطنن لعدم التهاون 
بامل�ال العام، فوف�ق قانون العقوب�ات العراقي النافذ 
111 واملع�دل 169 فإن�ه عن�د حدوث الرسق�ة نتيجة 
اإلهم�ال أو الرسق�ة املتعم�دة، تك�ون هن�اك دعوى 
جزائي�ة تلحقها دعوى مدنية ويغرم املتس�بب بثالثة 
أضعاف الس�عر الرسمي«.وبحسب صحيفة الصباح، 
ف�إن العالمات واإلش�ارات املروري، يت�م رسقتها من 

قبل باعة متجولن، يعيدون تدويرها ويبيعونها.

يعاد تدويرها.. اإلشارات 
املرورية تتعرض للرسقة 

يف بغداد

  المستقبل العراقي/ الغانم

أكدت الحكومة املحلية يف واس�ط، أمس األربعاء، إن املوازنة التي 
خصصت للمحافظة ال تغطي 30%  من حاجتها إلنجاز املش�اريع 
س�يما مع افتقارها إىل مش�اريع البنى التحتية واملستش�فيات، 
فيم�ا لفتت إىل أن موازنة املحافظة لع�ام 2019 كانت تبلغ 315 
ملي�ار دينار إال أنها لم تمول بش�كل كام�ل األمر الذي أخر انجاز 

املشاريع.
وقال املحاف�ظ محمد املياحي يف ترصيح صحفي إن س�بب عدم 
التمك�ن م�ن إنجاز مش�اريع البلدية مث�ل تعبيد الط�رق وإنهاء 
أعمال األرصفة فيها إىل املناطق التي تم إنجاز مش�اريع املجاري 

يف األقضية والنواحي إىل عدم توفر االعتماد املايل.
وأش�ار املياحي إىل أن وجود رشط يف موازن�ة عام 2021 بتمويل 
املحافظات بدفعات من مس�تحقاتها املالية كل 3 أش�هر أمر من 

املمكن أن يسهم يف حل املشاكل للكثر من املشاريع.
يذك�ر أن الحكوم�ة املحلي�ة يف واس�ط أعلنت يف وقت س�ابق أن 
مجموع املبال�غ املخصصة لها ال تتجاوز 200 مليار دينار ضمن 

املوازنة العامة للدولة.

واسط: املوازنة املخصصة ال تغطي 30 باملئة 
من حاجة املحافظة إلنجاز املشاريع

    البصرة / محمد الجابري

طالب�ت لجن�ة الرتبي�ة النيابية، أم�س األربع�اء، ايق�اف الدوام 
الحضوري يف املدارس، عق�ب ارتفاع االصابات الجديدة بفروس 

كورونا يف العراق.
وق�ال عضو لجن�ة الرتبي�ة النيابية هوش�يار ق�رداغ يف ترصيح 
صحف�ي، إن »ع�دداً م�ن اإلصاب�ات الجدي�دة بف�روس كورونا 
ظه�رت يف إح�دى م�دارس محافظ�ة الب�رصة، وبالت�ايل ينبغي 
االرساع بالحفاظ عىل أرواح الن�اس قدر االمكان، وايقاف الدوام 
الحضوري، خوفاً من انتش�ار أكرب بالجائح�ة يف صفوف الطلبة 

والكوادر التدريسية«.
وبحس�ب وثيقة ص�ادرة عن قس�م الصحة العام�ة يف محافظة 
البرصة، موجهة إىل مديرية تربية محافظة البرصة، فإنه ظهرت 
14 إصاب�ة جديدة بفروس كورونا، يف مدرس�ة الفرح االبتدائية، 

موزعة عىل أربع مراحل دراسية. 
اإلصابات الجديدة بفروس كورونا يف املدرس�ة، توزعت بواقع 4 
إصاب�ات يف الصف األول، وإصابتن يف الصف الثاني، و4 إصابات 
يف الصف الثالث، و4 إصابات يف الصف السادس، فضالً عن إصابة 

4 من الكوادر التدريسية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة، أمس األربعاء، نجاح تجربة زراعة محصول 
العصفر يف البالد. وقال املتحدث باس�م ال�وزارة حميد النايف، يف 
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة  إن »بحث�اً أُجري يف ثالث 
محافظات )النجف االرشف واملثنى وبابل( توصل اىل نتائج جيدة 

حول زراعة محصول العصفر«.
وأش�ار النايف اىل أن »املحصول مهم وم�ن املتوقع أن غلَّة الدونم 
الواح�د منه بدون اس�تخدام االس�مدة تقدر بنح�و 500 اىل 600 

كغم، وسعره باألسواق يقدر بنحو 900 الف دينار«.
وأردف ان »العصف�ر م�ن املحاصي�ل عالية الزي�ت وذات جدوى 
اقتصادي�ة رسيعة للفالح�ن كون الطل�ب عليه كب�راً، كما انه 
سيس�هم يف الح�د م�ن ظاه�رة التصح�ر، باإلضاف�ة اىل فوائده 

الصحية والطبية الكبرة«.
وتاب�ع، ان »البحث حقق نجاحاً يف محافظة الس�ماوة، وس�يتم 
طباع�ة ملف تعريف�ي لزراعة نب�ات العصف�ر، والرتويج له من 
قبل الدوائر االرش�ادية ومديريات الزراعة«، مبيناً أن »التوسع يف 

زراعة املحصول سيسهم يف تعظيم ايرادات الدولة«.
ودع�ا الناي�ف، »الفالحن اىل التن�وع يف زراع�ة املحاصيل وليس 
االقتص�ار عىل الزراعة الكالس�يكية كالحنطة والش�عر وبعض 
املحاصي�ل التي مازال الفالح يركز عليه�ا ومردودها االقتصادي 

غر مجٍد وآني«.

بعد 14 إصابة بمدرسة البرصة..
الرتبية الربملانية: أوقفوا الدوام فورًا

العراق يستعد لزراعة »العصفر«: 
ومربح ويقيض عىل التصحر

    البصرة / المستقبل العراقي

ع�اودت أس�عار خ�ام الب�رصة الخفيف 
والثقي�ل، أم�س االربع�اء، االرتف�اع مرة 
أُخرى متأث�رة بالخامات النفطية االخرى 
بع�د توقعات بانتع�اش النمو االقتصادي 
الخفيف  الب�رصة  العاملي.وارتف�ع نف�ط 
املص�در آلس�يا إىل 65.43 دوالراً للربمي�ل 
بمقدار 0.91 دوالر، أو بنسبة 1.41% عن 
ي�وم امس الثالثاء، فيما س�جلت أس�عار 
خام البرصة الثقيل 61.49 دوالرا للربميل 
بأرتفاع بلغت نسبته 0.85%. وسجل سعر 

النفط البرصة الخفيف اعىل االس�عار من 
ب�ن أعض�اء منظم�ة أوبك، حيث س�جل 
دوالرا   64.99 الخفي�ف  العرب�ي  الخ�ام 
للربميل، وس�جل مزيج مرب�ان اإلماراتي 
63.90 دوالرا للربميل، فيما س�جل مزيج 
س�هران الجزائري 64.28 دوالرا للربميل، 
وبلغ سعر بوني الخفيف النيجري 64.20 
دوالرا، وجراسول االنغويل 64.67 دوالرا. 
وكان�ت أس�عار النف�ط العاملي�ة ارتفعت 
اليوم ليصل خام برنت عىل 66.11 دوالرا، 
وخام غرب تكساس األمركي عىل 63.19 

دوالرا.

خاما نفط البرصة يسجالن ارتفاعًا يف األسعار

    بغداد/ المستقبل العراقي

دعا مرصف الرافدين، أمس األربعاء، املواطنن لتس�ديد ما بذمتهم من اقس�اط شهرية 
متاخرة.وذك�ر املكت�ب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أن »هناك بعض املواطنن متلكئن يف تس�ديد مابذمتهم من اقس�اط الدفعات الش�هرية 
املرتب�ة عىل القروض والتس�هيالت املرصفية االخرى«.واش�ار اىل، ان »املرصف س�يتخذ 
االج�راءات القانوني�ة، وتفعي�ل قانون اس�تحصال ام�وال الدولة، اضاف�ة اىل الغرامات 
التاخري�ة املفروضة عىل املتلكئن«.ولفت البيان اىل ان »االمتناع عن تس�ديد ما بذمتهم 
ي�رض املواطنن ويراكم عليهم الديون ويعرضه�م اىل تبعات قانونية وخيمة ومن واجب 
النصيح�ة االرساع يف التس�ديد حفاظ�ا ع�ىل املال الع�ام اضافة اىل من�ح الفرصة لبقية 
املواطن�ن لالف�ادة من الخدم�ات التي يقدمه�ا املرصف م�ن عوائد االقس�اط واالموال 
املتلكئة«.وأض�اف، ان »امل�رصف مس�تمر يف تقديم ان�واع الخدمات والتس�هيالت منها 
للراغب�ن بالحصول عىل ش�قق مجمع بس�ماية الس�كني اضافة اىل قروض املش�اريع 
الصغ�رة وقروض البناء والرتميم وقروض الس�يارات اضافة اىل القروض االس�تثمارية 
وغرها من الخدمات التي ممكن االطالع عليها من خالل زيارة فروع مرصفنا او االطالع 

عىل مواقع التواصل االجتماعي الرسمية الخاصة باملرصف«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تمكنت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة من ضبط 
محافظ�ة  دوائ�ر   بابت�زاز  يق�وم  مته�م  
الديوانيَّة، كما تم ضبط أوليات رشاء كمياٍت 
كب�رٍة من مادة الس�كر التالف يف ميس�ان.

وذكرا دائرة التحقيق�ات يف الهيئة، تفاصيل 
رتن  َذتا بموج�ب ُمذكَّ العمليَّتيتن اللت�ن ُنفِّ
ن فري�ق عمٍل من  قضائيَّ�ت�ن، أفادت بتمكُّ
مكتب تحقي�ق الهيئة يف الديوانيَّة من ضبط 
ش�خص يقوم بابتزاز  الدوائر  الحكومية يف 
املحافظة. وتابعت أنَّ املتهم يقوم باستخدام 
مواقع التواصل االجتماعي البتزاز املؤسسات 
الحكومية يف املحافظ�ة، الفتًة إىل أن الفريق 
نصب كميناً محكماً، بعد ورود معلوماٍت من 
عدد من القطاعات الحكومية ومنها القطاع 
الصح�ي يف عفك الذين قدموا الش�كوى ضد 
�ن الفري�ق م�ن ضبطه  املته�م، حي�ث تمكَّ

بالجرم املش�هود يف إحدى كوفي�ات املدينة. 
ويف عمليٍَّة ُمنفصل�ٍة، انتقل فريق عمٍل تابٍع 
ملكت�ب تحقي�ق الهيئة يف ميس�ان إىل معمل 
سكر املحافظة الواقع يف قضاء املجر الكبر، 
وتمكن من ضبط أوليات رشاء )2400( طن 
من مادة السكر التالف، إذ قادت التحقيقات 
األوليَّ�ة للفريق أن املعمل ل�م يقم باتخاذ أي 
إج�راء إزاء هذه املخالف�ات، فضالً عن عدم 
العمل عىل إعادة تصنيع املادة أو االس�تفادة 
منها أو استغاللها لألغراض الصناعيَّة، عىل 
الرغم من رشائها منذ عام 2019. وتم تنظيم 
مح�رضي ضب�ط أصوليَّن، وس�يتم عرض 
األوراق التحقيقيَّ�ة رفقة املُتَّه�م يف العمليَّة 
األوىل عىل الس�يد قايض التحقيق وفق املادة 
)430( م�ن قانون العقوب�ات، فيما عرضت 
املضبوط�ات واألوراق التحقيقيَّة يف العمليَّة 
املختص�ة؛ الّتخ�اذ  املحكم�ة  الثاني�ة ع�ىل 

اإلجراءات القانونيَّ�ة املناسبة.

الرافدين يطالب املتلكئني بتسديد ما بذمتهم 
من أقساط وهدد املتخلفني بغرامات

النزاهة تعلن مستجدات بشأن السكر التالف 
وتضبط متهم يبتز دوائر حكومية

البرصة تناقش مرشوع »مبزل رشق دجلة« 
لتخفيف األمالح يف شط العرب

    البصرة / صفاء الفريجي

ناقش وكي�ل وزارة املوارد املائية الذي وصل اىل محافظة 
الب�رصة، أمس االربعاء، مع الجه�ات املعنية تنفيذ مبزل 
ع�ىل رشق نه�ر دجلة يف منطقة النش�وة بغي�ة تخفيف 

األمالح يف مياه شط العرب.
ووص�ف مدي�ر امل�وارد املائي�ة يف البرصة جمعة ش�ياع 
للمربد نس�بة األمالح يف مياه شط العرب يف الوقت الحايل 
بالطبيعية موضحاً انها تبلغ بمركز املدنية 2400 وكذلك 
الحال بالنسبة لقضاء املدينة فيما سجلت كتيبان 1600 

ويف قضاء القرنة900.
اما يف ناحية الس�يبة فلفت ش�ياع إىل ان نسبة األمالح يف 

املياه  الواصلة لها لم تتجاوز ال� 3000. 
وكانت ناحية الس�يبة أقىص جنوب البرصة قد س�جلت 
يف 25 من  الش�هر الحايل ارتفاعاً ملحوظاً بملوحة مياه 
ش�ط الع�رب، متج�اوزة ال�� 3100 ت�ي دي أس، وفيما 

توقع�ت إدارتها أن ترتفع تلك النس�بة، بين�ت أن الحكومة املركزية 
وح�ال ع�دم تحركها به�ذا الصدد فق�د تحدث »كارث�ة« يف جنوبي 
الناحي�ة وقضائي أبي الخصيب والفاو، يف وقت أفادت قائممقامية 
قضاء الفاو أقىص جنوب البرصة يف 16 من نيسان الجاري بحصول 

ارتفاع بنسب امللوحة يف املياه الواصلة للقضاء إىل TDS( 2800( ما 
ينذر بخطر ارتفاعها بصورة أكرب خالل األيام املقبلة.

فيم�ا جددت وزارة امل�وارد املائية تطميناتها للمس�تفيدين يف كافة 
محافظات العراق بأن املياه خالل املوس�م الصيفي الحايل ستكون 

متوفرة وبنوعية جيدة.

األسبوع املقبل.. وزير الكهرباء يزور طهران 
حلسم ملفي الغاز والديون

    بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  ال��ك��ه��رب���اء،  وزارة  أعل�ن��ت 
األربعاء، أن األس��ب��وع امل�ق�ب�ل س�ي�ش�ه�د 
اإلي�ران��ي  ال�ج�ان��ب  م���ع  ال�ت�ب�اح��ث 
ب�ش��أن اس��ت�ق�رار تجهيز الغاز مل�ح�ط�ات 
فص�ل  خ���الل  ال�ع�راق�ي��ة  اإلن�ت��اج 
ب�ح��ث  ال���ى  إض��اف���ة  ال��ص��ي���ف، 

م�وض�وع ملف الديون املستحقة عىل العراق.
 وق��ال الناطق باسم ال��وزارة أحمد العبادي، إن 
امل��ه��ن��دس م��اج��د  الك��ه�رباء  “وزي�ر 
ح�ن�ت�وش، س�يتوجه األسبوع املقبل عىل رأس 
وف�د وزاري ال��ى جمهورية إي��ران االس�المية 
ل�ل�ت�ب�اح�ث م��ع امل��س���ؤول��ن ه�ن�اك 
ال��ت��ع��اون وال�ت�ن�س�ي�ق ب��ن  ب�ش��أن 

ال�ج�ان�ب�ن يف مجال الكهرباء”.  
وأوضح العبادي يف ترصي�ح صحفي، أن “ الوفد 
س�ي�ب�ح�ث  طه�ران  يف  العراق�ي  ال���وزاري 
م��ع امل��س���ؤولن اإلي�ران��ي��ن، موضوع 
استقرار إمدادات الغاز اإليراني املجهز للمحطات 

االنتاجية ف�ي العراق م��ع اق��ت��راب م�وس�م 
ال�ص�ي��ف، وإش��ع�ار الجمي�ع ب��أن م�ل�ف 
ال�ك�ه�رب�اء ف�ي ال�ع�راق أضحى ملفا حاكما 

وحيويا”.  
وأض���اف أن “ال�ج�ان��ب اإلي��ران��ي يجهز 
ال�ع��راق ح�ال�ي��اً ب��� 20 م�ل�ي��ون ق��دم 
مكع�ب ق�ي�اس��ي م��ن ال�غ��از ي�وم�ي��اً، 

وه���ذه الكمية ال تلبي حاجة العراق لتش�غيل 
املحط�ات الكهربائي�ة ال�ت��ي تعتمد ع�ىل ه�ذا 
الغ�از وال�ت�ي تص�ل الحاجة الفعلي�ة لها خالل 
فصل الصي�ف اىل 70 مليون قدم مكعب وبن أن 
“وزير الكهرباء س�يبحث أيضاً قي�ايس يومياً”.

ملف الديون املستحقة إليران عىل العراق والبالغة 
بحدود 4 مليارات دوالر”.
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 
Second Extension Announcement for Tender No: 002-PC-21-EBS 

Provision of Pipeline, Valves and Accessories for Maintenance 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Pipeline, Valves and Accessories for Maintenance 
Tender No.: 002-PC-21-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
Company to seek TWO contractors who have qualified international professional experience and can supply Pipeline, 
Valves and Accessories for Maintenance，For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. 
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the deadline 4:00 PM May 2nd, 2021 based on the ITB documents. and now we made the Second Extension, 
so the deadline for buying the ITB and Submission the proposals should be extended to 4:00 PM 6th May 2021 Iraqi 
Time. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan 
S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address 
and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement. 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2268/ب2021/3

التاريخ : 2021/4/28
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) نوال ريمان جساس (
أق�ام املدع�ي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة اضافة 
لوظيفت�ه( الدع�وى املرقمة أع�اله ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم 
)بالزامك واملدعى عليه احمد انغيمش كصاد« بتأديتكما له بالتكافل 
والتضام�ن فيم�ا بينك�م مبل�غ ق�دره )750 $عن الق�رض املؤرخ 
2019/5/23 (،ونظ�را لثبوت مجهولية مح�ل إقامتك كون العنوان 
وهمي�ا حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكمة ب�داءة النارصية 
واش�عار مخت�ار منطقة الف�رات ) عب�د العباس مزعل كري�م(، لذا 
تقرر تبليغ�ك إعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموعد املرافعة 
2021/5/6 التاسعة صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب 

عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد
��������������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 253/ب2021/4

التاريخ : 2021/4/28
اعالن

إىل/ املدعى عليه االول ) عيل عادل رايض (
أق�ام املدع�ي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة اضافة 
لوظيفت�ه( الدع�وى املرقمة أع�اله ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم 
)بالزامك واملدعى عليه الثان�ي بتأديتك له بالتكافل والتضامن مبلغ 
قدره )1400 $ع�ن القرض امل�ؤرخ 2019/10/20 (،ونظرا لثبوت 
مجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكمة 
اس�تئناف الكرخ واش�عار مخت�ار الكاظمية / محل�ة 421 ) محمد 
جبار صالح التميمي(، لذا تق�رر تبليغك إعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميتن بموعد املرافعة املصادف 2021/5/3 التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
��������������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2278/ب2021/3

التاريخ : 2021/4/28
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) زامل حسن بدوي (
أق�ام املدع�ي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة اضافة 
لوظيفت�ه( الدعوى املرقمة أعاله ضدك وال�ذي يطلب فيها الحكم ) 
بتأديت�ك له واملدعى علي�ه االول له بالتكاف�ل والتضامن مبلغ قدره 
)525 $ع�ن القرض امل�ؤرخ 2019/1/13 (،ونظ�را ملجهولية محل 
إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكمة ب�داءة النارصية 
واشعار مختار منطقة ال جبل ) صبار موىس كواك(، لذا تقرر تبليغك 
إعالن�ا بصحيفتن محليتن يوميت�ن بموعد املرافع�ة 2021/5/6 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد
��������������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2272/ب2021/3

التاريخ : 2021/4/28
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) احمد مصدق رشموخ (
أق�ام املدع�ي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة اضافة 
لوظيفت�ه( الدع�وى املرقمة أع�اله ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم 
) بتأديت�ك له واملدع�ى عليه الثاني بالتكاف�ل والتضامن مبلغ قدره 
)400 $ع�ن القرض امل�ؤرخ 2019/1/29 (،ونظ�را ملجهولية محل 
إقامتك كون العنوان وهميا حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة 
بداءة النارصية واش�عار مختار منطقة الحي العسكري/1 ) عباس 
كاظ�م جابر(، لذا تقرر تبليغك إعالن�ا بصحيفتن محليتن يوميتن 
بموعد املرافعة 2021/5/6 التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك أو 
إرسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1220|2020
التاريخ/2021/4/28

 أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكوت يف العقار التسلس�ل  791/3م 38   الخاجية 
الواق�ع يف الكوت العائد للمدين )نهاد بش�ر كويعد ( املحجوز لقاء طلب 
الدائن�ه )هدى عب�د املنع�م خضر(البال�غ )15,000,000( مليون دينار 
فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة )30 يوما ( تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :-  الكوت / الخاجيه/ قرب مس�بح واس�ط  املرقم 
791/3م38 الخاجيه الواقع يف الكوت

2-جنسه ونوعه:- بستان يسقى بالواسطة  
3-حدوده واوصافه : ارض خالية من الشواغل 

4-مشتمالته :- 
5-� مساحة :-  161م2 و هي تعادل 161 سهم 

6-درجة العمران : 
7– الشاغل : 

8_القمية املقدرة : 15,000,000 خمسة عرش مليون دينار ال غر
��������������������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

الع�دد:681/ش/2021            
التاريخ: 2021/4/28

اىل املدعى عليه / احمد بشر عبداللطيف
م/ نرش مجهول محل اقامة

اقامت زوجتك املدعية )رنا رشيد فارس( الدعوى الرشعية املرقمة 681/
ش/2021 والت�ي موضوعه�ا تفريق للرر وبالن�ر لثبوت مجهولية 
مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض  وحس�ب اش�عار مخت�ار منطقة املحلة 
الرشقية يف قضاء الدور ومصادقة قائمقامية قضاء الدور عىل ذلك عليه 
قررت املحكم�ة تبليغك بواس�طة بصحيفتن محليت�ن يوميتن بموعد 
املرافع�ة 2021/5/10 واس�تناداً لألحكام امل�ادة 1/21 مرافعات مدنية  
ويف حال عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون.
مع التقدير....

القايض
كاظم متعب داود

��������������������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة العباسية

العدد : 2021/197
التاريخ : 2021/4/26

إعالن
اىل / املدعى عليه ) محمد ناجي جاسم(  

بن�اء عىل الدع�وى املقامة ضدك من قبل املدعي�ة ) فضيله مراد كاظم ( 
ملش�غولية ذمتك بمبل�غ مليون وثمانمائة وخمس�ة وس�تون الف دينار 
عراق�ي عن بدل ايجار وم�اء وكهرباء ولتعذر تبليغ�ك الرتحالك اىل جهة 
مجهولة حس�ب اش�عار املختار املرفق يف الدعوى ، عليه قررت املحكمة 
استنادا الحكام املادة )21( مرافعات مدنية تبليغك بصحيفتن محليتن 
يوميتن بالحضور امام هذه املحكمة يوم 2021/5/2 الساعة التاسعة 

صباحا وبعكسه ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون.
القايض

يارس مالك النفاخ
��������������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1161/ش2020/7

التاريخ: 2021/4/28
إعالن 

اىل / املدعى عليها ) ليىل محمد حسن (
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقم�ه )1161/ش2020/7( 
يف 2021/3/22 غيايبي�ا بحق�ك والق�ايض ب�)تصدي�ق ال�زواج الواقع 
خ�ارج املحكمة ( بن املدعيه )س�ليمه محمد مطر( واملدعى عليه االول 
) مش�تاق حاكم خطار( والحكم بنفي نس�ب االطفال كل من )عبد الله 
ومحم�د واحمد واي�ات( من املدع�ى عليها الثانيه ) ليىل محمد حس�ن( 
واثب�ات نس�بهم اىل والدته�م الحقيقي�ة املدعيه )س�ليمه محمد مطر( 
والده�م  املدع�ى عليه االول ) مش�تاق حاك�م خط�ار( وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي العس�كري/
النج�ف ، ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بالقرار بواس�طة صحيفتن محليتن 
يوميت�ن ولك حق االع�رتاض عىل الق�رار الغيابي خالل امل�دة القانونية 

وبعكسه سيكتسب القرار الدرجه القطعية. 
القايض

اثر فاهم محسن

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانىء العراق

العدد : 6878/39/5/1
التاريخ 2021/3/31

تنويه 
اشارة اىل االعالن املرقم 2833/39/5/1 
يف 2/3/ 2021 والخاص باملزايدة رقم 
متفرق�ة  عق�ارات  لتاج�ر   2021/3
واقع�ة يف منطق�ة املعق�ل ورد س�هوا 
 )9( التسلس�ل  يف  اع�اله  االع�الن  يف 
للمح�ل رق�م 10 مس�احته )6×5,6( 
م2 والتصحي�ح يك�ون مح�ل رقم 10 

مساحته )6×3,5( م2
علم�ا ان االع�الن قد ن�رش يف صحيفة 
 )2341  ( الع�دد  العراق�ي  املس�تقبل 
بتاري�خ االربع�اء 24/اذار/ 2021 لذا 

اقتىض التنويه
مع التقدير

 الدكتور املهندس
فرحان محيسن غضيب

املدير العام /وكالة
للرشكة العامة ملوانىء العراق

رئيس مجلس االدارة
��������������������������������

إىل الرشيك شهيد محمد عيل كريم
 اقت�ىض حضورك إىل مقر بلدية النجف 
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
35234 /3 ح�ي العدال�ه خالل عرشه 
اي�ام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضورك طالب االجازه 
منى عبد االمر حسن

��������������������������������
إىل الرشيك محمد محمد الرويشدي 

اقتىض حض�ورك إىل مقر بلدية النجف 
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
53532 /3ح�ي الن�داء خ�الل عرشه 
اي�ام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضورك طالب االجازه
كاظم عبد الحسن عيل

��������������������������������
مقتبس

محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الرابعة

العدد : 2021/56
التاريخ 2021/1/25

1 �الرتبة ن.ع
2 � اس�م املدان الرباعي واللقب محمد 

حسن مطرود كاظم الطرفاوي 
3 � الوح�دة : مديرية رشطة محافظة 

النجف االرشف واملنشات 
4 � رقم القضية : 2021/56

5 � املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل
6 � خالصة الحكم 

1 � تعديل م�ادة االحالة من املادة 5 اىل 
امل�ادة 5/اوال من ق ع د رقم14 لس�نة 
2008 املع�دل بداللة املادة 31 من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
2 � الحب�س الش�ديد بحق امل�دان ن ع 
محمد حسن مطرود كاظم الطرفاوي 
ملدة خمس س�نوات وفق اح�كام املادة 
5/اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل اس�تنادا الحكام امل�واد 61/اوال 
و 69 /اوال م�ن ق ا د رق�م 17 لس�نة 

 2008
لغيابه للفرتة م�ن 2020/5/24 ولحد 

االن
3 � ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن 
الداخيل كعقوبة تبعية استنادا الحكام 
امل�ادة 38/ثاني�ا م�ن ق ع د رق�م 14 
لسنة 2008 املعدل  بعد اكتساب الحكم 
الدرجة القطعية  بداللة املادة 89/اوال 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
العمومي�ن  املوظف�ن  اعط�اء   �  4
صالحي�ة القاء القبض عليه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطنن باالخبار  ع�ن محل اختفائه 
اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا 

من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 � حجز امواله املنقولة والغر منقولة 
استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008 
6 �  احتس�اب اتع�اب املحامية املنتدبة 
ش�يماء حمزة مجيد البالغ�ة 25,000 
خمس�ة وعرشون ال�ف دين�ار عراقي 
ت�رف له�ا م�ن خزين�ة الدول�ة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قاب�ال  باالتف�اق غيابي�ا  ق�رار ص�در 
بتاري�خ  علن�ا  وافه�م  لالع�رتاض 

2021/1/25
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

��������������������������������
اعالن 

اىل الرشيك / ساره لطيف عبد الله 
اقت�ىض حض�ورك اىل بلدية الش�علة – 
الغزالي�ة لغرض اس�تخراج اجازة بناء 

للقطعة املرقمة 3 / 5282 
الرشيك 

رؤيا عبد الجبار عبد املجيد 
��������������������������������

فقدان
الهوي�ة املرقم�ة 2787  فق�دت من�ي 
افغان�ي  الجنس�ية   2021/3/31 يف 
والصادرة من مديرية الجنسية العامة 
النج�ف باس�م )  مديري�ة االقام�ة يف 
عصمت الل�ه بصري( فع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري

اعالن 
طلب تسجيل عقار جمدد

بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه املديرية بتاريخ 2020/10/5 
لتس�جيل العقار املرقم 26 باب الرساي مجددا باسم مديرية 
بلدية املوصل باعتباره حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام 
قانون التس�جيل العقاري رقم 43 لس�نة 1971 قررنا اعالن 

الطلب.
فع�ىل كل م�ن يدعي بوجود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا 
العق�ار تقديم ما لديه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة 
ثالث�ن يوما اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش  هذا االعالن وكذلك 
الحض�ور يف موقع العقار الس�اعة العارشة صباحا من اليوم 
التايل النتهاء مدة هذا االعالن الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 525

التاريخ: 2021/2/1
إىل  / املدعو ) عيىس مجيد خيون(

إعالن
ق�دم طالب حجة الوف�اة )خالد مجيد خيون( طلب�ا إىل هذه املحكمة 
ي�روم فيه اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعو )عي�ىس مجيد خيون( 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك  يف الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور أمامها 
خالل عرشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب 

وفق القانون .
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
���������������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة البداءة يف الحيدرية
العدد : 120/ب/2021
التاريخ : 2021/4/27

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) عدي صادق محسن (

أق�ام املدعي )عيل احم�د مهدي( امام هذه املحكم�ة الدعوى املرقمة 
)120/ب/2021( واس�تحصلت قرار الحكم ال�ذي يلزمك بدفع مبلغ 
مق�داره ) 5،800،000( خمس�ة مالي�ن وثمانمائة ال�ف دينار الذي 
بذمت�ك وملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ )ثائر 
ش�اكر كريم( واشعار مختار قرية املزوكة الوسطى ) عويد عبد عون 
الرحيمي( قررت املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
املرق�م )120/ب/2021( يف 2021/3/23  الغياب�ي  الحك�م  بق�رار 
والص�ادر بحق�ك  وعند ع�دم حض�ورك واعرتاضك عىل ق�رار الحكم 

الغيابي سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفقا لالصول.
القايض

عيسم عيل الجبوري
���������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة غماس

العدد / 39/ب/2019
التاريخ 2021/4/12

اعالن
اس�تنادا اىل ق�رار الحك�م الص�ادر يف الدعوى املرقم�ة 39/ب/2019 
واملؤرخ يف 2019/3/6 واملكتس�ب  الدرج�ة القطعية واملتضمن ازالة 
ش�يوع العقار املرقم )96 مقاطعة 29 الوبله( بيعا واملدرجه اوصافه 
ادن�اه لذا تقرر وضعه يف املزايدة العلنية مل�دة ثالثون يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل للنرش فعىل من يرغب باملش�اركة يف املزايدة الخاصة ببيع 
العقار مراجعة هذه املحكمة يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم 
الثالث�ن ملدة  النرش لالش�رتاك باملزايدة عىل ان ي�ودع الراغب بالرشاء 
دفع تأمينات ال تقل عن 10% من قيمة العقار اذا كان من غرالرشكاء 
مس�تصحبن معهم املستمسكات التي تثبت شخصيته علما ان اجور 

النرش والداللية واالعالن يتحملها املشرتي
االوصاف :

1 � العقار املرقم 96 مقاطعة 29 الوبله جنس�ه زراعي تس�قى سيحا 
يحت�وي عىل اش�جار النخي�ل عدد 16 ودور س�كن ع�دد 2 مبنية من 

البلوك ومسقفة من الشيلمان درجة بنائها دون املتوسط 
2 � مساحة العقار ) 18دونم و8 اولك( 

3 � تقدر قيمة العقار ارضا وبناءا ) 83,116,000 د.ع( ثالثة وثمانون 
مليون ومائة وستة عرش الف دينار

القايض
مهند محمد عيل التميمي

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
مديرية  التسجيل العقاري يف غماس

اعالن
تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 2021/12/20  
لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل  )1426( )ال�رشق( باس�م / احالم 
عبد مش�ن  مجددا باعتباره حائزا له بصف�ة املالك   للمدة القانونية 
ولغ�رض تثبي�ت امللكية املذكورة له�ا تمهيدا للتس�جيل وفق القانون 
)43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود 
عالق�ة او حق�وق معينة  عىل ه�ذا العقار تقديم ما لدي�ه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائرة خ�الل مدة ثالثون يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش 
االع�الن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
م�ن اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذل�ك الحضور اىل موقع العقار يف 
الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
املالحظ

مطرش نعيم صرب

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2280/ب2021/3

التاريخ : 2021/4/28
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) دعاء كاظم يارس (
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة اضافة 
لوظيفت�ه( الدع�وى املرقم�ة أعاله ض�دك والذي يطلب فيه�ا الحكم 
)بالزام�ك واملدعى عليه س�عد ي�ارس خضر« بتأديتكما ل�ه بالتكافل 
والتضام�ن فيم�ا بينك�م مبل�غ ق�دره )600 $ع�ن الق�رض املؤرخ 
2019/4/3 (،ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل إقامتك ك�ون العنوان 
وهميا حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة النارصية واشعار 
مختار منطقة االدارة املحلية ) عيل غالب عيل(، لذا تقرر تبليغك إعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن بموعد املرافعة 2021/5/6 التاس�عة 
صباح�ا وعند ع�دم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد
���������������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2265/ب2021/3

التاريخ : 2021/4/28
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) ابتسام كاظم عبد الحسن (
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة اضافة 
لوظيفت�ه( الدع�وى املرقم�ة أعاله ض�دك والذي يطلب فيه�ا الحكم 
)بالزام�ك واملدع�ى عليها ديار ع�يل عبد عيل« بتأديتكم�ا له بالتكافل 
والتضام�ن فيم�ا بينك�م مبل�غ ق�دره )800$ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 
2019/3/26 (،ونظ�را لثب�وت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي يف محكمة ب�داءة النارصية واش�عار مختار منطقة 
االس�كان الصناع�ي/3 ) احم�د عيل غ�ايل(، ل�ذا تقرر تبليغ�ك إعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن بموعد املرافعة 2021/5/6 التاس�عة 
صباح�ا وعند ع�دم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد
���������������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2275/ب2021/3

التاريخ : 2021/4/28
اعالن

إىل/ املدعى عليها ) فائدة كامل ثويني (
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة اضافة 
لوظيفت�ه( الدع�وى املرقم�ة أعاله ض�دك والذي يطلب فيه�ا الحكم 
)بالزام�ك واملدعى علي�ه ميثاق نجم اعبي�د« بتأديتكما ل�ه بالتكافل 
والتضام�ن فيم�ا بينك�م مبل�غ ق�دره )2750$ع�ن الق�رض املؤرخ 
2020/7/8 (،ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل إقامتك ك�ون العنوان 
وهمي�ا حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة النارصية 
واش�عار مخت�ار محل�ة الفتاحية 1 ) قاس�م محمد جاس�م الهاليل(، 
لذا تق�رر تبليغك إعالنا بصحيفتن محليت�ن يوميتن بموعد املرافعة 
2021/5/6 التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب 

عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد
���������������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2279/ب2021/3

التاريخ : 2021/4/28
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) كرار عيل فرحان (
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة اضافة 
لوظيفت�ه( الدع�وى املرقم�ة أعاله ض�دك والذي يطلب فيه�ا الحكم 
)بتأديت�ك له واملدعى علي�ه الثان�ي بالتكافل والتضام�ن فيما بينكم 
مبلغ قدره )300 دوالر امريكي عن قرض مؤرخ يوم 2018/12/12 
(،ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
محكمة بداءة النارصية واش�عار مختار منطقة حي اريدو/4 ) جواد 
كاظم طاهر(، ل�ذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
بموعد املرافعة 2021/5/6 التاس�عة صباح�ا وعند عدم حضورك أو 
إرس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

التاريخ 2021/4/18

املدير
عامر غانم امحد الدباغ
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التشويه فنيًا: اجلامل من وجهة نظر أخرى
           تغريد عبد العال 

لوج�وه املتضّخم�ة، األعن�اق الطويل�ة، 
األجس�اد املتضّخمة واملتالصقة والوجوه 
بال أعني. خل�ل ما جعلنا الفن التش�كييل 
ننظر إليه نظ�رة أخرى، ربما كجمال من 
زاوي�ة أخرى.  ندخ�ل إىل لوح�ات الفنان 
اإلنكليزي فرانس�يس بيكون لنقرأ ش�يًئا 
آخ�ر ال يقصه الف�ن أو يحاكي�ه، بل كما 
قال دول�وز يف تعليقه ع�ى أعمال بوتريو 
»ليس للرسم نموذج كي يمثله وال تاريخ 
كي يقصه«. إنها إًذا حكاية رعب، تشويه 
ما يف العال�م يوصله الفن لنا كإحس�اس 
وحال�ة بالرغم من أن�ه أحياًنا قد نجح يف 
جعله جمياًل بمعايري أخرى كما يف لوحات 
مودليان�ي ال�ذي رس�م األعن�اق الطويلة 
للنس�اء وأصب�ح ذل�ك توقيع�ه الخ�اص 
وأس�لوبه املمي�ز، وأيًض�ا نج�ح الفن�ان 
الكولومب�ي فرناندو بوتريو يف جعلنا نرى 
التضّخم يف األجساد كحالة ورؤية للعالم، 
ربم�ا ه�ي أن نزي�ح نظرن�ا ع�ن األمور 
الجاه�زة واملعاي�ري الثابت�ة. لي�س هناك 
معي�ار جاهز. ربم�ا تغيب أيًض�ا العيون 
لنرى الوجوه أحياًنا ملس�اء وكأنها ترى 
عن بع�د كبري، وقد تبدو األجس�اد أحياًنا 
نحيل�ة جًدا إىل درجة تماهيها باألش�جار 
كم�ا نحتها الفن�ان جيوكوماتي وجعلها 
ت�ذوب يف عزلته�ا حت�ى تختف�ي تماًما. 
أكث�ر من معنى يتماه�ى يف األفق مع تلك 
التغيريات التي ابتكرها الفن لينحت فكرة 

عن الوجود اإلنساني الواسع.
كان ذل�ك واضًح�ا أيًض�ا يف األدب حي�ث 
ظهر وحش فرانكش�تاين ال�ذي اخرتعه 
الدكت�ور فرانكش�تاين يف رواي�ة م�اري 
ش�ييل من أجزاء برشية متع�ددة لتعطي 
مخلوًقا مس�ًخا، ليس�أل مل�اذا نحن هنا؟ 
لقد صدم�ت هذه الرواي�ة املرعبة العالم 
ولكنها طرحت س�ؤااًل عن القبح والبؤس 
يف ه�ذا العالم. وهناك أيًضا مس�خ كافكا 
الذي ظهر من ش�اب مع روايته »املسخ« 
من ب�ني أنقاض الحرب، لريس�م خارطة 
جدي�دة يف األدب الكاب�ويس، فلم يكن ذلك 
املس�خ مجرد حرشة فق�ط إنما انعكاس 

للحياة املادية القاسية.
هن�ا نظ�رة إىل معاني ه�ذا التش�ّوه من 
خالل أعمال فرانس�يس بيكون وفرناندو 
بوت�ريو ومودليان�ي وجيوكوميتي وبول 

غرياغوسيان.

الرعب ليس احتجاجاً
ه�و فن�ان الرع�ب، الرس�ام اإلنكلي�زي 
اإليرلن�دي فرانس�يس بيك�ون، الذي قال 
مرة »ألس�نا قطًعا من اللحم النيء«، فقد 
كرّس فن�ه لتصوير تش�ويهات البرش. ال 
تظهر الوج�وه واضحة يف لوحات بيكون 

بل كلها متداخلة وكأنه أصابها جرح ما، 
ندرك لوهلة أنه جرح ما يف الداخل. يدخل 
بيكون إىل الوجه البرشي لكن بطريقة لم 
يرس�مها غريه من الفنانني الذين رسموا 
الوجه البرشي بطريق�ة أخرى، فلم تكن 
غايته هو رس�م البورتريهات، لقد كانت 
وجوه الناس بحسب تعبريه هي خرائط 
الروح، فق�د كان دائًما يعرتض عى رؤية 
عوامله ع�ى أنها م�آس أو فواج�ع، وأّكد 
دائًم�ا أنها ليس�ت تش�ويهات تع�ّ� عن 
احتج�اج ما، ألنه رس�م باملقاب�ل وجوًها 
لش�خصيات أخرى معروفة ولكن بنفس 
الطريقة ربما ليفّس أن هذه التشويهات 
ليس�ت احتجاًج�ا فنًي�ا ب�ل وجه�ة نظر 
فنية للحي�اة الت�ي يمّثل التش�ويه جزًءا 
م�ن تكوينها، لذلك راح يرس�م أصدقاءه 
الش�عراء. ولكن�ه اع�رتف يف املقاب�ل أن 
حيات�ه املبكرة يف إيرلن�دا، وغزواته للعالم 
الس�فيل للمثليني يف برلني، جعلته معتاًدا 
يف العي�ش يف أجواء عنف كما عّ� أيًضا يف 
حدي�ث معه ع�ن إعجابه بلوح�ة مذبحة 
األبرياء لنيكوال بوسان. »أعتقد أن الحياة 
ال معنى لها«، هك�ذا قال مرة وربما جاء 

فنه ليعطي معنى آخر لهذه العبثية.

االمتداد كحالة انفصال
تب�دو تجرب�ة الفن�ان االيط�ايل أميدي�و 
مودلياني وكأنها خارجة من الس�ياقات 
الت�ي اّتخذه�ا فنان�و الحداث�ة يف مطل�ع 
القرن العرشي�ن وهو الذي أمىض طفولة 
تالحقه فيها األمراض التي تركت جسده 
منه�ًكا، فأتت تأثرياته الفنية والنفس�ية 
واضح�ة يف لوحاته الت�ي تملؤها األعناق 
والوج�وه  اللوزي�ة  والعي�ون  الطويل�ة 
البيضاوية والش�فاه املائلة. ش�خصيات 
تعك�س االنطوائي�ة واالنس�حاب كما لو 
أنهم يحرتس�ون م�ن بيئاته�م املحيطة، 
أو كم�ا الح�ظ الناقد الفني ماس�ن كلني 
أن مودليان�ي كان يخت� ثب�ات الهوية يف 
الثقاف�ة األوروبية الهجينة يف بداية عرص 
العومل�ة وهو اليهودي املول�ود يف ايطاليا. 
»عندم�ا أع�رف روح�ك جي�ًدا، سأرس�م 
عينيك«، يق�ول مودلياني، وهذا واضح يف 
طريقته لرس�م البورتريهات فهو يحاول 
أن يدخ�ل إىل مش�اعرها، فتب�دو الوجوه 
وكأنه�ا أقنع�ة لوجوه أخ�رى يف الداخل، 

ولذل�ك تبدو منفصلة قلي�اًل عن صورتها 
الحقيقية.

كائنات بوتريو املتضخمة
يكّ� الفنان الكولومب�ي فرناندو بوتريو 
الشخصيات حتى تبدو وكأنها أمام مرآة 
مضخم�ة، ن�درك أن هذا ليس تش�ويًها، 
ونشعر بأن كل كائنات بوتريو أمام املرآة 
ذاتها. األجساد والوجوه تتضّخم لتعكس 
وجه�ة نظره�ا يف الوج�ود، فنتذك�ر تلك 
الدم�ى الكبرية التي تش�عرنا ب�أن العالم 
مسح كبري، طف�ويل ومرح، وكأن تقول 
إن روح الدعاب�ة ال تف�ارق ه�ذا العال�م 
املش�ّوه ال�ذي عال�ج بوت�ريو الكثري من 
قضاياه فهو الذي رس�م معتقيل س�جن 
أبو غريب ورفضت املتاحف األمريكية أن 
تعرض أعمال�ه. جعل بوتريو من املبالغة 
موضوًع�ا فنًي�ا، جعلن�ا أحياًن�ا نن�ى 
ه�ذا التضّخ�م لن�رى جمالي�ات الوجوه 
واألجس�اد. وهو الذي قال ع�ن فنه »كل 
ه�ذه العنارص يف فني، كرس�ام ونحات، 
تأت�ي م�ن ال�روح نفس�ها وه�ي حب�ي 

لألحجام«.

كائنات العزلة
الس�ويسي  النح�ات  الفن�ان  كان 
جيوكوميت�ي ق�د عمل مع الس�ورياليني 
ولكنه ُطرد من هذه الحركة نظرًا ألعماله 
الواقعي�ة. ولكن جيوكوميت�ي كان قريًبا 
م�ن الوجودي�ة ومن صديقه س�ارتر ألن 
أعماله قال عنها ناقد ما: »إن األجساد يف 
منحوتاته تبدو نحيل�ة لتصل إىل مركزها 
كما األش�جار تماًما يف فصل الشتاء حيث 
تفقد أوراقها«. وأما الشاعر الفرنيس جان 
جيني�ه ف�ريى يف كتابه »الج�رح السي، 
أن ف�ن  ألبريت�و جيوكومات�ي«،  مرس�م 
جيوكوماتي هو اكتش�اف الجرح السي 
عند كل الكائنات، ففي لوحاته تتبدّى أول 
مي�زة وهي الكش�ف عن الجوه�ر الفريد 
وإبرازه يف ثنايا الش�خوص، سواء كانت 
هذه الشخوص جميلة أو مشوّهة. ولكن 
كما ع�ّ� جيوكوميتي يوًما عن فنه »هذا 
ه�و اليشء املخي�ف، كلما عمل اإلنس�ان 
عى ص�ورة ما، كلما صار من املس�تحيل 
إنهاؤها«. ومن هنا يأتي فن جيوكوماتي 
وكأنه خالصة عمل طويل إلنهاء املنحوتة، 
فتب�دو وكأنها كائن�ات منعزلة ذابت من 
كثرة التخل�ص من زوائد الحياة لتصل إىل 

وحدة خالصة ومتحققة.

قامات متالصقة
الفن�ان  لوح�ات  يف  األجس�اد  تتالص�ق 
الفلس�طيني األرمني بول غرياغوس�يان 
حتى تب�دو وكأنه�ا قطعة واح�دة، إنها 
تعك�س ذلك الوج�ود الجماع�ي واملصري 
ال�ذي يواج�ه الجماع�ة. ربما ه�و ليس 
تش�وًّها إنم�ا إرصار عى غي�اب املالمح 
الت�ي تمّيز الوجوه، فتظه�ر الوجوه بال 
أعني حت�ى يف اللوحات التي يرس�م فيها 
شخًصا واحًدا. الوجود هنا هوية واحدة، 
قطع�ة واحدة من األجس�ام الت�ي تتلون 
بأكثر من لون، من ينظر ال يرى أجس�اًدا 
ناقص�ة ب�ل لوح�ة متكامل�ة، نقصانها 
هو اكتمالها. ومن لوحات غرياغوس�يان 
نس�تطيع أن نتأك�د أن الحي�اة فن يؤّثثه 
النقصان ويرس�م له التش�ّوه طريقة يف 

رؤيته بعني أخرى.

بني أصابع املاء
           عماد البريهي 

لو أنني أعُ� من شفتيِك إىل بوابِة الروِح
ُقبلًة

قبلتني
سيكون لسِّ الحقيقِة معنى الكنايِة

لو أنني أعدُت ترشيَح املسافاِت لفتاٍة أزليِة الجوانح
سيكون بمقدوري القفُز فوَق مداراِت املحيط

لو أنني وقفُت بني أصابِع املاِء
ألعدُت تفسريِك لألصداِف

عشبًة تتغنى بلغِة الحقيقِة

***
يف مسريِة الرمِل

تولدين بقلِب الحكاية قمرا فتزهُر الجهات
وتتجلنّي يف املنفى عشتاريَة املالمِح

فأستحيل ذئًبا
يسُق الرعاة

يف ِسْفِر الّسِ يتحدُث عشٌب
فينهمُر الغيم

رذاًذا عى هضاِبك
ويف الوهِم يولد فيلسوٌف فتشتعُل املسافة.

***
من أيَن أفتُح أزهاَر الضوِء ليعَ� نوُر الله؟

ويف األرِض ما يكفي لتدمرِي املعنى
ويف املعنى ما يكفي لفناِء الفراِغ

يف عوالِم السِّ ونقطِة األزليِة
تفوُح رائحُة الحِب

جوانيَة الرؤيا
فينزلُق العارُف يف الظلِّ وحيًدا

حيث صورُتِك صورُته
يف املرآِة ُتفردين عواملَك السبعَة يف األفالِك

فيتجى الغياُب
حيث هو بصورِة هو

***
بني ضلوعي

أزرُعِك وردًة فتصريين غابة
وتتناسلني يف الحقوِل عطرًا

فيتدىل الضوء من
خزائِن النور

بني نونني
يصبُح املحيُط قطرًة

والقطرُة محيًطا

***
يف املرِة القادمِة

فسيني بهدوٍء للقادمني من الصحراِء
وازرعيني قمًحا يف حقوِل األبدية

وقويل:
إن أنثى بريٍش تكفي إلخراِج مدينٍة مسكونٍة باألشباِح إىل دهاليِز 

املكاشفة.

لوحات عراقية حتاكي أرواح دمشق

فصحى التلفزيونات والرتمجات السينامئية

           بغداد / المستقبل اللعراقي

»همسات يف دمشق« عنوان املعرض 
الفن�ي ال�ذي أقام�ه املرك�ز الثقايف 
العرب�ي يف امل�زة للفن�ان التش�كييل 
العراقي الدكتور س�الم فيصل وقدم 
فيه خمس�ني لوحة زيتي�ة مختلفة 

املدارس واملضامني.
وجس�د فيص�ل يف لوح�ات معرضه 
وجوه�ا وأمكن�ة وح�االت نفس�ية 
متع�ددة ب�ني املدرس�ة التجريدي�ة 
واالنطباعي�ة ع�� م�ن خاللها عما 
يج�ول بدواخل�ه من عواط�ف وقيم 

ووجدان.
ه�ذا  أن  أوض�ح  فيص�ل  الدكت�ور 
املعرض هو األول له يف دمشق تعبريا 
عن عش�قه مل�ا فيه�ا م�ن حضارة 
وقدسية وتراث، وتعبريا عن عرفانه 
وإخالص�ه له�ذه املدينة الش�قيقة 
والعريق�ة، الفتا إىل جمالية دمش�ق 
القديمة وأبوابها وحاراتها وما فيها 
من شبه لحارات بغداد القديمة التي 

أسماها األدباء الشناشيل.
ولف�ت فيص�ل إىل ش�عوره باملحبة 
واإليمان عند السري يف شوارع دمشق 
القديمة التي تعطيه إحساسا عميقا 
عم�ل ع�ى إس�قاطه ع�ى القماش 
مؤكدا ع�ى الوج�وه يف أعماله التي 
ع� من خالل مالمحها عن مش�اعر 
الدع�اء والف�رح والح�زن وغريه�ا، 
إضاف�ة إىل األعم�ال التجريدية التي 
ترمز إىل العادات والتقاليد والطبيعة 

واإلنسان.

املعرض يستخدم األسلوب االنطباعي 
والتجريدي وتشكيل الوجوه املع�ة 
الحاملة للتعبري عن الصلة الروحانية 

بني اإلنسان واملدينة
الضاه�ر أوضحت  الفنان�ة دي�كارا 
األس�لوب  يس�تخدم  املع�رض  أن 
وتش�كيل  والتجري�دي  االنطباع�ي 
فالوج�ه  الحامل�ة  املع��ة  الوج�وه 
مفتاح الشخصية وقد ع� من خالله 
عن الصل�ة الروحانية بني اإلنس�ان 
والس�ماء الفتة إىل أن األلوان توحي 
بالفرح رغم معاناة الفنان الداخلية 

العميقة.
محم�د دب�ور فنان تش�كييل وصف 
أن  معت��ا  بالجمي�ل  املع�رض 
اس�تخدام الفنان لأللوان الوحش�ية 
ترجع إىل لجوئه إىل األلوان الطبيعية 
دون الخلط منوها بتكوين الحارات 
القديمة الذي نجح الفنان يف إبرازه.

ويذكر أن س�الم فيصل كاتب وفنان 
تش�كييل ولد يف بغداد الرصافه سنة 
الكتاب�ه  يف  موهبت�ه  ب�دأت   ،1976
والرس�م منذ عم�ر الخامس�ة تكلم 
وورث  إن�ذار  س�ابق  دون  الش�عر 
الكتاب�ة والرس�م من والده أس�تاذ 
اإلخراج املسح�ي والفنان والكاتب 

فيصل رديف.
ق�رأ الفن�ان الكثري من كت�ب األدب 
بش�كل  وتأث�ر  والغرب�ي  العرب�ي 
الفت بكب�ار األدباء العاملي�ني أمثال 
دستويفس�كي وشكس�بري وراسني 
وكان مالذه األول واألخري أحزان بدر 

شاكر السياب وأحالم نزار قباني.

ع�الوة عى تجربته التش�كيلية كتب 
فيص�ل الش�عر الفصي�ح والش�عر 
امللح�ون، ول�م تثنه دراس�ته للطب 
البيط�ري والجراح�ة البيطري�ة عن 

مواصلة مشواره الفني.
وقد اختزن الفنان عن دمشق صورا 
كث�رية م�ن رحلت�ه إليه�ا يف الع�ام 
2001، فدمش�ق كان�ت دائم�ا املرأة 
الت�ي تختبئ يف حضن�ه، كانت دائما 
العصف�ورة الت�ي تحط ع�ى كتفه، 
وكانت املرأة دائما تنعكس يف وجهه 
وهي الت�ي نهضت بأصابعه وقامت 
مرة أخرى وجعلته يكتب من جديد، 
وقب�ل هذا املعرض أصدر فيصل عام 
2019 أربعة دواوين شعرية يف ثالثة 
مجل�دات أوله�ا بعنوان “همس�ات 
يف دمش�ق” املس�توحى من�ه عنوان 
“آذار  مجموع�ات  تلت�ه  املع�رض، 
وحبيبتي”، “نساء الرشق والحرب”، 
ويكت�ب اآلن ديوان�ا جدي�دا بعنوان 

“قيامة املسيح”.
وال يخف�ي فيص�ل تأث�ره بمدين�ة 
دمش�ق التي خصها بمعرض كامل 
ومجموع�ة قصائد، ويؤك�د أنه كان 
دوم�ا يرى يف دمش�ق حبيبة، واليوم 

يرى فيها الوالدة.
وينكب الفنان منذ مدة عى الرس�م 
ليح�ر معرض�ا بعن�وان “قيام�ة 
املس�يح”، ويش�مل مجموع�ة م�ن 
املرس�ومة  التش�كيلية  اللوح�ات 
باأللوان الزيتية عى القماش، ويتبع 
فيه�ا الفن�ان املدرس�ة التجريدي�ة 

واالنطباعية.

           عباس بيضون

النزاع بني العامّيات العربي�ة والفصحى والدعوات 
األتاتوركية إلحالل األبجدية الالتينية محّل العربية، 
يمكن أن ُتنس�ب جميُعها إىل أواسط القرن املايض، 
وال يب�دو أنها انتقلت منه إىل الق�رن الجديد. مّثلت 
الس�ينما العربية وامل�سح والرواية تهدي�داً فعلياً 
للُفصح�ى، قاومت�ه بتثاُق�ل، لكنه�ا اس�تطاعت 
بدرج�ات متفاوتة النجاة. توقفت املعركة يف أواخر 
القرن العرشين وبدايات الواحد والعرشين، ال يعني 
ذل�ك أنها انتهت، لكن يعني أن القضية خرجت من 

السجال، ليس بدون عوامل جديدة.
يج�وز لن�ا أن نذك�ر م�ن ه�ذه العوامل الس�ينما 
األجنبي�ة املعرّب�ة والتلفزيون، ناهي�ك بالطبع عن 
الصحاف�ة والرتجم�ات. التلفزي�ون يف كل دار، وال 
تتق�ّدم علي�ه أدوات أخرى للتواص�ل، وليس هناك 
م�ا هو أكث�ر جماهريية وعمومية من�ه. قد يكون 
العتماد الُفصحى يف املحطات التلفزيونية أس�باب 
ش�ّتى، عملية وأيديولوجي�ة، إذ ال يمكن أن نتصّور 
جمه�وراً عربي�اً جامع�اً ب�دون اعتم�اد الفصحى 
كلغة قادرة عى اس�تقطاب ال�كّل. ليس هذا فقط 
أم�راً عملياً لكنه باٍق، ويس�تمر يف البقاء ألس�باب 

عقائدي�ة. اإلس�الم والق�رآن بلغت�ه وتنزيل�ه هما 
بالفصحى، كما أن الدع�وة القومية ال تزال تجد يف 

الفصحى، كلغة جامعة، عنواناً أساسياً.
ليست نرشات األخبار وحدها بالفصحى يف محطات 
التلفزي�ون. ه�ذا بطبيعة الحال فّع�ال ونافذ، لكن 
برام�ج التلفزيونات وما يصاحبها من حوارات مع 
ممثلني ش�تى لفئات املجتمع، جميعها تكاد تكون 
بالفصح�ى. هذا م�ا يبدو ش�به إعج�ازي، فنحن 
يف متابعاتن�ا لها، نجد وليس من غري دهش�ة، بأن 
أصنافاً عدة من املجتمعات العربية، ليس املراسلون 
وحده�م فيه�ا، ولكن أيض�اً سياس�يني وقادة من 
مختل�ف الفئ�ات وإداري�ني ونقابي�ني وموظف�ني 
واقتصادي�ني وعس�كريني، وبطبيعة الح�ال كّتاباً 
وأكاديمي�ني. يمك�ن أن نضيف أطباَء ومهندس�ني 
وممثل�ني لجمعيات ومنظمات ش�تى. يفاجئنا أن 
جميع هؤالء، وليسوا كلّهم ممن يفرتض أنهم تلقوا 
الفصح�ى يف مدارس�هم وجماعاتهم، جميع هؤالء 
أو معظمه�م ع�ى األقل، يزاول�ون الفصحى بدون 
جهد وباقتدار نسبي، لكنهم يف أكثرهم يمارسونها 

بطبعية وبدون تكلف، ومن غري إعياء أو تعّمل.
متابعاتن�ا له�ؤالء ع�ى شاش�ات التلفزي�ون تثري 
عجبنا، وتكاد تقلب ُمس�بقاتنا، فنحن كنا نحسب 

أن ال�كالم بالفصحى قريب من األدب، وال يتس�ّنى 
بس�هولة إال ملن زاول الكتابة أو الخطابة أو األدب. 
كن�ا نظن ببس�اطة أن الفصحى ه�ي فقط لُنخب 
مغلقة، وأنها ليس�ت بأية حال للجمهور العريض. 
وإذا بنا نجد نقابيني وإداريني وعس�كريني وعلماء 
وعامّيني، نجد أن كل هؤالء يزاولون الفصحى بيشء 
من الُدربة والطبعية والتمكن، وكأنها، عى نحو ما، 
لغتهم املعت�ادة. كأنها هكذا حارضة يف رؤوس�هم 
وعى ألس�نتهم. ه�ذا الواقع يجعلنا نتس�اءل عّما 
إذا لم تك�ن ُفصحى غري ما نظّن. لق�د أّدت عوامل 
ش�تى، قد يكون م�ن بينها الصحاف�ة والتلفزيون 
واملساجد، إىل جعلها جماهريية إىل حد ما، ودارجة 
عى ه�ذا النح�و أو ذاك. كنا من قبل نحس�ب أنها 
تق�ارب الالتينية يف مايض اللغ�ات األوروبية، وأنها 
ليس�ت لغة إال لألدباء ورجال الدي�ن، فإذا بنا نرى 
أنها طّيعة لكل الفئ�ات وأنها، إذا جاز القول، تكاد 

تكون شعبية ودارجة.
الس�ينما العربي�ة تبّن�ت يف األخ�ري العامي�ة. لكن 
م�اذا يك�ون من الس�ينما األجنبي�ة الت�ي ال تزال، 
إال يف قلة، ترتج�م حواراتها. هذه الح�وارات ُتنقل 
إىل العربي�ة الفصحى، إنها مناَس�بة أُخ�رى لنعيد 
الفصحى املرتجمة لغ�َة للجمهور. هذه الرتجمات 

السينمائية، لها مع ذلك خصوصيتها، هي يف جانب 
منها ال ُتنجز فقط كتابة بالفصحى، بل تبحث عن 
مع�ادل بالفصحى لصياغ�ات أجنبي�ة، يضطرها 
أحيان�اً إىل اللج�وء إىل فصح�ى قديمة وق�د تكون 
تراثي�ة. يف ترجمات األفالم وحدها ال نزال نقول ملن 
نمتدح عمله »أبليت حسناً«، وملن يذهب إىل رسيره 
»خلد إىل النوم«. فيها وحدها نسمي األمر »خطباً« 
وتس�أل بدالً عن »ما حالك؟« »م�ا خطبك؟«. فيها 
يمكنن�ا أن نق�ول »ولو بق�در أنملة«، أو نس�تعري 
للغضب »تباً«، ونقول بدالً من جيد »حس�ناً«، ومن 
فكرت�ه صائب�ة »س�ديدة«، ونقول »فط�ر قلبها« 

للتأسف.
األمثلة جميعها من فيلم واحد، وقد نجد كثرياً مما 
يوازيه�ا يف أفالم أُخرى. هنا أيضاً يس�تمر تعجبنا، 
فنحن ال ننتظر أن نقع ع�ى لغة تراثية يف حوارات 
أفالم، لكن لغة كهذه تس�ود، كما يبدو، الرتجمات 
السينمائية. هذا ما يرد إىل الفصحى، وإىل الفصحى 
الرتاثي�ة أحيان�اً. م�ا يجعلها، حتى يف ه�ذا القالب 

جماهريية وعامة.
هن�اك س�احتان للفصح�ى، تزدهر ثاني�ًة فيهما، 
وتغ�دو معهم�ا للعم�وم أكث�ر منه�ا للخصوص، 

وللجمهور أكثر منها للنخبة.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،يتي�ح ل�ك الحظ توس�يع 
مش�اريعك وتحقي�ق أهدافك والتق�اط الفرص 
املناسبة، أما عاطفياً ال تخِف مشاكلك الشخصية 
م�ع الحبي�ب فهو يح�ّب أن يكون مس�انداً لك، 
واجتماعياً تش�عر بثقة عالية بالنفس تساعدك 

عىل التألق والظهور بمظهر جذاب.

عزي�زي برج الثور،تتطلع إىل تحس�ن رشاكتك 
يف العمل بعدما اس�رجعت قواك وعزيمتك،أما 
عاطفي�اً تعي�ش م�ع الحبي�ب عالق�ة ممتازة 
عن�ه،  االبتع�اد  تس�تطيع  ال  بأن�ك  وتش�عر 
واجتماعي�اً تتمت�ع بنش�اط ممي�ز فاس�تغله 

ملمارسة الرياضة والقيام بأمور ترفيهية.

عزي�زي ب�رج الجوزاء،يق�ف الح�ظ إىل جانبك 
ف�ال تضّي�ع الف�رص املؤاتية ألنه�ا تحمل إليك 
النج�اح، أما عاطفياً ابتعد ع�ن الغرية والتملّك 
إذ بدأ الرشيك يسأم من ترصفاتك وقد تخرسه، 
واجتماعي�اً تم�ي ف�رة ممي�زة م�ع العائلة 

بعدما تمكنت من حّل الخالف معها.

عزيزي ب�رج الرسطان، تبدأ عم�اًل جديداً لكنك 
تخىش عدم التأقلم مع الزمالء ومع املحيط الذي 
تعمل فيه، عاطفياً وضعك املايل السبب الرئيس 
لتفاقم املش�اكل الكبرية بينك وبن الرشيك،أما 
اجتماعياً ال تسئ فهم اآلخرين واضبط أعصابك 

ألنك قد تواجه مشكلة مع أحد األقارب.

عزيزي برج األس�د،أنت بحاج�ة لبعض التأمل 
والتفكر اإليجابي، ال تبخل عىل نفس�ك بالوقت 
ال�الزم لوضع األمور يف نصابه�ا الصحيح، خذ 
كامل وقتك يف التمعن باألمور واطلب مش�ورة 
من حولك القرار القادم قرار مصريي ال تترسع 

يف اعطاء رأيك باملوضوع عاطفياً

عزيزي برج العذراء،اجتماع مهم تكون نتائجه 
لصالح�ك وتس�مح ل�ك بتحقي�ق حلم�ك الذي 
انتظرت�ه طويالً، أم�ا عاطفياً تتط�ور العالقة 
بين�ك وب�ن الحبي�ب وقد تك�ون هن�اك بوادر 
لالرتباط الرسمي، أما اجتماعياً ال تقحم نفسك 

يف مشاكل أنت بالغنى عنها

عزيزي برج امليزان،يس�اورك شعور بأن األمور 
تس�ري عكس توقعاتك وتج�د صعوبة يف ضبط 
مهامك، أما  عاطفياً: تلتقي شخصاً جديداً يثري 
إعجاب�ك بمظه�ره الجميل والج�ذاب وحديثه 
املمتع، أما اجتماعي�ًا تبحث عن أجواء ترضيك 

عىل املستوى الفكري ألنك مللت التفاهة.

عزيزي ب�رج العقرب،ترى األمور بوضوح أكرب 
وتتحّم�س للتقدم وتحقيق النق�اط اإليجابية، 
أما  عاطفياً تش�عر بأحاس�يس جدي�دة تجاه 
الحبي�ب وتكون عىل أتّم وفاق معه وانس�جام، 
أما اجتماعياً تقلق بش�أن قرار عائيل وتردد يف 

مصارحة األهل به خشية أذيتهم.

عزي�زي ب�رج الق�وس، ينص�ّب اهتمامك عىل 
األمور املالية وتنش�غل بقضي�ة تعويض تبدو 
معق�دة، أما عاطفي�اً تجاهلك الدائ�م للحبيب 
يشعره باالهانة، جد الوقت الكايف لإلهتمام به، 
واجتماعي�اً يطلب منك أح�د األصدقاء أن تقّدم 

له معروفاً فكن إىل جانبه وال تركه.

عزيزي ب�رج الجدي،ال تقلل م�ن أهمية العمل 
ال�ذي بن يدي�ك وكن مس�ؤوالً عن�ه ألنه يربز 
قدراتك، أم�ا عاطفياً تس�يطر عليك الهواجس 
وت�ؤدي إىل خ�الف ح�اد بين�ك وب�ن الحبيب. 
اجتماعي�اً، تلتقي صديقاً قديماً تس�تعيد معه 

الذكريات الجميلة وتحّن إىل األيام الخوايل.

عزيزي برج الدلو،تجّنب الخالفات ونمِّ الروابط 
بزمالئك به�دف تقديم أعمال ممي�زة ومتقنة، 
وعاطفياً تش�عر كأنك تراوح مكانك يف عالقتك 
مع الحبيب ألنك لم تضع هدفاً لها، أما اجتماعياً 
أنت فخور بم�ا أنجزت وباملقاومة التي أبديتها 

وسط العواصف التي مررت بها.

عزي�زي ب�رج الحوت،تتاح ل�ك الفرصة لطرح 
أف�كارك أم�ام أش�خاص مهم�ن بع�د ط�ول 
انتظار، عاطفياً تش�عر بالوحدة بسبب ابتعاد 
الرشي�ك عن�ك، إتصل به فه�و ينتظ�ر مبادرة 
من�ك. اجتماعياً: تنجح يف ني�ل احرام الجميع 

وإعجابهم بشخصيتك املمتعة.

العذراء

احلوت

فوائد واستخدامات زيت الالفندر
يس�تخرج زيت الالفندر م�ن نبتة تعرف 
باالس�م نفس�ه ويطل�ق عليه�ا أيًض�ا 
املرصي�ون  واس�تخدمه  )الخزام�ى(، 
بينم�ا  التحني�ط وكعط�ر،  القدم�اء يف 
التعط�ر  يف  الروم�ان  اس�تخدمه 
واالس�تحمام والطبخ، ومؤخ�رًا، ُقيمت 

فوائده الصحية.
وقب�ل أن نتع�رف ع�ىل ه�ذه الفوائ�د، 
علين�ا أن ن�درك أن هناك بع�ض الفئات 
يجب عليها تجنب اس�تخدامه، كالنساء 
الحوامل واملرضعات، ومرىض السكري، 
والحساس�ية غ�ري الطبيعي�ة، ألن�ه قد 
يس�بب تهي�ج الجلد، ويمكن أن يس�بب 
ابتالع زيت الالفن�در مضاعفات صحية 

مث�ل ع�دم وض�وح الرؤي�ة وصعوب�ة 
يف التنف�س وحرق�ان العين�ن والتقي�ؤ 

واإلسهال.
وتتعدد فوائد الالفندر بحسب االستخدام، 
فعند استخدامه كدهان موضعي يمكنه 

أن يفيد يف املواقف التالية:
تعزيز التئام الجروح

يعزز الزيت العط�ري تركيب الكوالجن، 
ويشفي أنسجة الجلد، ويساعد يف عالج 
الجروح البس�يطة والكدمات والحروق، 
ويمكن�ك ف�رك بض�ع قطرات م�ن زيت 
الالفندر األس�ايس ع�ىل املنطقة املصابة 
بكدم�ات أو عىل الحروق لزي�ادة الدورة 
أيًض�ا أن  الدموي�ة والش�فاء، ويمك�ن 

يس�تخدم لتهدئ�ة تهيج الجل�د وحروق 
الشمس.

 معالجة الجهاز التنفيس
يوضع زي�ت الالفندر مع الزيت العطري 
األس�ايس أو بداًل من ذل�ك يمكن وضعه 
موضعًيا عىل جلد الرقبة والصدر والظهر، 
ويض�اف أيًض�ا إىل العديد م�ن املبخرات 
وأجهزة االستنشاق التي تستخدم عادًة 
للربد والس�عال، فل�ه خصائص مضادة 
للجراثي�م التي يمك�ن أن تصيب عدوى 

الجهاز التنفيس.
ويس�تخدم بهذه الطريقة لعالج التهاب 
الحل�ق، واإلنفلون�زا، والس�عال، والربد، 

والربو، واحتقان الجيوب األنفية.

عالمات يف النوم تؤكد إصابة قلبك هبذا املرض
يف  متخصص�ون  أطب�اء  ح�ذر 
بع�ض  م�ن  القل�ب،  أم�راض 
املشكالت التي قد تصاحب النوم 
ليالً، والتي ق�د تكون عالمة عىل 
يف  صحي�ة  بمش�كلة  اإلصاب�ة 
القلب. وأكدوا أن االستيقاظ لياًل 
بسبب ضيق يف التنفس قد يكون 
عالمة عىل إصابة املرء بقصور يف 
أداء القلب، املعروف باسم »ضيق 

التنفس اللييل االنتيابي«.

بوب�ي  القل�ب  طبيب�ة  وقال�ت 
بوجايي�ف، إن ه�ذا الن�وع م�ن 
إىل  ي�ؤدي  ق�د  التنف�س  ضي�ق 
االس�تيقاظ والس�عال وإص�دار 
صف�ري، باإلضاف�ة إىل ارتفاع يف 

معدل رضبات القلب.
وأضافت أن حالة ضيق التنفس 
ت�زول يف دقائ�ق بعد اس�تيقاظ 
امل�رء م�ن نوم�ه وجلوس�ه ملدة 

دقائق.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
6 كوب قطع بروكيل

توت أحمر مجفف
2/1 كوب بصل مقطع

2/1 كوب بذور عباد الشمس
4/3 كوب مايونيز

1 ملعقة صغرية بودرة كاري
2 ملعقة كبرية خل

4/1 كوب سكر
خطوات التحضري:

يف بولة كبرية الحجم ضعي الربوكيل و البصل و بذور عباد الشمس و قلبي.
اخلطي املايونيز و الكاري و الخل و السكر جيدا.

ضعي مزيج املايويز عىل الربوكيل و قلبي برفق حتى تختلط املكونات.
ضعي السلطة يف الثالجة قبل التقديم ب 30 دقيقة.

سلطة الربوكيل بالكاري و املايونيز

اطعمة ال يمكن تناوهلا ألصحاب التهاب القولون
أك�دت أكاديمية علم التغذي�ة، واملنظمة 
الهضم�ي،  الجه�از  ألم�راض  العاملي�ة 
عن�رصا  باعتباره�ا  األلي�اف  دور  ع�ىل 
غذائيا يس�اعد عىل حماي�ة القولون من 

االلتهابات.
وأوضحت وفق�اً ملوقع »هيلث الين«، أنه 
ينبغ�ي التوقف ع�ن أكل األطعمة الغنية 
باأللي�اف عند ح�دوث االلته�اب، لتقليل 

األعراض وترسيع عملية التعايف.
وأشارت إىل أن األطباء تنصح من يعانون 
م�ن التهاب القول�ون التقرحي، االمتناع 

عن تناول األطعمة التالية:
واملعكرون�ة  الكامل�ة  الحب�وب  خب�ز 

السمراء
تمي�ل األطعمة التي تحت�وي عىل الكثري 
من األلي�اف إىل أن تك�ون صعبة الهضم 
عىل األشخاص الذين يعانون من التهاب 

القولون التقرحي.
ويتوج�ب عىل م�رىض الته�اب القولون 
واملعكرون�ة  الخب�ز  تن�اول  التقرح�ي 
املصنوعة من الدقيق األبيض املدعم، كما 
يمك�ن أكل األرز األبيض ورقائ�ق الذرة، 

ألنها تحتوي عىل نسبة أقل من األلياف.
األرز البني ونشويات الحبوب الكاملة

ينبغ�ي ع�ىل م�رىض الته�اب القول�ون 
التقرحي تجن�ب األطعمة الت�ي تحتوي 
ع�ىل الحبوب مث�ل األرز البن�ي، الكينوا، 
الحنط�ة الس�وداء، الش�وفان، القم�ح، 
الربغ�ل، الش�عري، وذل�ك الحتوائه�ا عىل 
النخال�ة واأللي�اف التي يمك�ن أن تزعج 

القولون.
املكرسات

تتميز بعض املكرسات بغناها باأللياف، 
ل�ذا ينص�ح بتجنبه�ا إن كن�ت تعان�ي 

م�ن الته�اب القول�ون التقرح�ي مث�ل 
الج�وز والبندق والكاج�و واللوز والفول 

السوداني والفستق.
البقوليات

تعترب البقوليات مثل الفول والفاصولياء 
والع�دس والبازالء، م�ن األطعمة الغنية 
باأللياف والربوتن، وبس�بب السكريات 
غ�ري القابل�ة للهض�م فيها قد تتس�بب 
م�رىض  معان�اة  وزي�ادة  الغ�ازات،  يف 

القولون.
الخرضوات والفواكه الغنية باأللياف

الفواك�ه والخ�رضوات  قائم�ة  تش�مل 
املمنوع�ة عىل م�رىض الته�اب القولون 
التقرحي، تل�ك الغنية باأللياف، وينصح 
األطباء باس�تبدالها بالعصائر الطبيعية 
الخالية من لّب الفاكهة وحساء الخضار 

املهروسة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز

1 – دولة عربية – عكسها كفر
2 – ممثل مرصي

3 – متشابهة – متشابهان
4 – ج�واب – وض�ع خلس�ة – م�ن 

األبجدية
5 – غ�ري محرف مجزوم�ة – حب – 

للتمني
6 – أنواع – عكسها حصل

7 – عكس واجبات – يشكر
8 – عرب – متشابهة

9 – عكس�ها م�ن أس�ماء الس�يف – 
شعوب.

1 – ممثلة مرصية
2 – حيوان ضخم

3 – عكسها يعرب – متشابهة
 – أمريك�ي  فيلس�وف  – عكس�ها   4

جدها يف إمالق
املصب�اح  مخ�رع  أمريك�ي   –  5

الكهربائي
6 – عالمة موسيقية – من األبجدية

7 – جوه�ر – االس�م الثان�ي ملمث�ل 
كوميدي سوري

8 – مخرج سينمائي مرصي
9 – ممثلة أمريكية

عموديأفقي
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إعالن جدول مباريات كأس العرب
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت اللجن�ة املنظم�ة لبطولة كأس 
العرب »قطر 2021«، ج�دول مباريات 
البطولة التي س�وف تنطلق اعتبارا من 
30 نوفم�ر/ ترشين ثاني املقبل وحتى 
18 ديس�مر/ كان�ون أول، ع�ى 6 من 

مالعب مونديال قطر 2022.
وضمت املجموع�ة األوىل، منتخب قطر 
)املنظم للبطول�ة(، مع العراق، والفائز 
م�ن مواجهة عمان والصومال، والفائز 
من مواجه�ة البحري�ن والكويت، فيما 

ضم�ت املجموع�ة الثانية، منتخب�ات، تونس، 
واإلم�ارات، وس�وريا، والفائ�ز م�ن مواجه�ة 

موريتانيا، واليمن.
وضم�ت املجموعة الثالث�ة، منتخبات، املغرب، 
األردن  مواجه�ة  م�ن  والفائ�ز  والس�عودية، 
مواجه�ة  م�ن  والفائ�ز  الس�ودان،  وجن�وب 
فلس�طني وجزر القمر، بينما ضمت املجموعة 
الرابعة؛ منتخبات الجزائر، ومرص، والفائز من 
مواجهة لبنان وجيبوتي، والفائز من مواجهة 

ليبيا والسودان.
وسوف تفتتح البطولة بلقاء يجمع بني منتخب 
قطر مع الفائز من منتخبي الكويت والبحرين 
يوم 30 نوفمر/ ترشين ثاني املقبل، ويف نفس 
املجموعة يلعب أيضا منتخب العراق مع الفائز 

من لقاء عمان والصومال.
ثم يق�ام يف نفس الي�وم »30 نوفمر/ ترشين 
ثان�ي املقب�ل« منتخ�ب تونس م�ع الفائز من 
موريتاني�ا واليم�ن، كم�ا س�يواجه منتخ�ب 
إط�ار  يف  وذل�ك  الس�وري  نظ�ره  اإلم�ارات 

مباري�ات املجموع�ة الثانية.أم�ا الجولة 
األوىل م�ن املجموعة الثالثة س�وف تلعب 
يوم 1 ديس�مر/ كانون أول املقبل، حيث 
تلتق�ي الس�عودية مع الفائ�ز من األردن 
وجنوب الس�ودان، واملباراة الثانية تجمع 
بني املغرب مع الفائز من فلسطني وجزر 

القمر.
ويف املجموع�ة الرابعة س�يلتقي منتخب 
م�رص م�ع الفائز م�ن لبن�ان وجيبوتي، 
وتلع�ب الجزائ�ر م�ع الفائ�ز م�ن ليبي�ا 
والس�ودان، يوم 1 ديس�مر/ كانون أول 
املقبل.وتحص�ل جميع الفرق املش�اركة 
يف البطول�ة ع�ى راح�ة م�ن املباري�ات يوم 2 
ديس�مر/ كانون أول، وتقام مباريات الجولة 
الثاني�ة م�ن البطول�ة يومي 3 و4 ديس�مر/ 

كانون أول.
ويلعب يوم 3 ديس�مر كان�ون األول، منتخب 
سوريا مع تونس، ومنتخب اإلمارات مع الفائز 
من اليمن وموريتاني�ا، وكذلك قطر مع الفائز 
من مباراة عم�ان والصومال، ومنتخب العراق 

مع الفائز من البحرين والكويت.

ويف املجموعة الثالثة تلعب املغرب مع الفائز من 
لقاء األردن مع جنوب الس�ودان، وكذلك الفائز 
من لقاء فلس�طني وجزر القمر مع السعودية، 
ويف املجموعة الرابع�ة يلعب منتخب مرص مع 
الفائ�ز من ليبيا والس�ودان وكذلك الجزائر مع 
الفائز من لقاء لبنان وجيبوتي يوم 4 ديسمر 
كانون األول.وس�تحصل الف�رق عى راحة يوم 
5 ديس�مر/ كانون أول، وتلعب الجولة الثالثة 
»األخرة« من مباريات الدور األول من البطولة 

يومي 6 و7 ديسمر/ كانون أول.
وتلع�ب يوم 6 ديس�مر كان�ون االول، منتخب 
قط�ر مع العراق والفائز م�ن مباراة عمان مع 
الصومال مع الفائز من لقاء الكويت والبحرين 
باملجموع�ة األوىل، ويف املجموع�ة الثانية تلعب 
تونس م�ع اإلمارات وكذلك س�وريا مع الفائز 
م�ن موريتانيا واليم�ن.ويف املجموع�ة الثالثة 
تلع�ب املغرب مع الس�عودية، والفائز من لقاء 
األردن وجنوب السودان، ويف املجموعة الرابعة 
يلع�ب منتخب مرص مع الجزائ�ر، والفائز من 
لبنان مع جيبوتي يلتقي مع الفائز من جنوب 

السودان وليبيا يوم 7 ديسمر كانون األول.

شنيشل: الزوراء يمر بظرف مايل صعب
             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د رايض شنيش�ل، مدرب ال�زوراء، األربع�اء، أن 
الفري�ق مطال�ب بالنتائ�ج، رغ�م الظ�روف املالية 
الصعب�ة التي يمر بها النادي.وق�ال مدرب الزوراء، 
يف ترصيح صحفي :«الزوراء فريق كبر وجماهره 

تطالب�ه باملنافس�ة ع�ى اللقب 
مهما كانت ظروف النادي«.

وزاد: »وبالتايل املباريات املتبقية 
م�ن ال�دوري نس�عى لتحقي�ق 
نتائ�ج طيب�ة م�ن خالله�ا، ألن 
ال  الرتتي�ب  الئح�ة  يف  الرتاج�ع 
يلي�ق بالالعبني والجه�از الفني 
»اإلدارة  وال�زوراء«.وأردف: 
تس�عى لحل األمور املالية وخلق 
حالة م�ن االس�تقرار، والزوراء 
اعتاد ع�ى التعامل مع األزمات، 
بمراحل�ه  يم�ر  ال�دوري  لك�ن 
األخ�رة والحاس�مة، وال�زوراء 
مطالب باملنافسة وبالتايل علينا 
أن نتجاوز األزمات«.وأتم مدرب 

الزوراء: »فريق أمانة بغداد فريق جيد وال يس�تهان 
به، وعلينا الدخول للمباراة بعزيمة الفوز، فالنقاط 
ال�3 س�تحافظ عى موقع الزوراء وعدم الرتاجع يف 
الئحة الرتتيب«.يش�ار إىل أن الزوراء سيواجه أمانة 
بغ�داد، مس�اء غدا الخمي�س، عى ملعب الش�عب، 

لحساب الجولة 29 من الدوري املمتاز.

برشلونة يراهن عىل عدة 
مفاتيح الستعادة نيامر

ترصيح مثري من هازارد

              المستقبل العراقي/ متابعة

رغ�م ترصيح�ه أم�س ب�أن مس�تقبله مع باريس س�ان 
جرم�ان أمر محس�وم، وأنه س�عيد يف الفري�ق الفرنيس، 
إال أن نيم�ار دا س�يلفا ال ي�زال يضع العودة إىل برش�لونة 
كخيار ممكن.وغادر نيمار دا س�يلفا صفوف برشلونة يف 
2017، وانتقل إىل باريس س�ان جرمان يف صفقة ضخمة 
وصل�ت وقته�ا إىل 222 ملي�ون يورو، ولكن يف املوس�مني 
املاضيني، ت�رددت أنباء تفيد بأن النج�م الرازييل مجنون 
بفكرة العودة إىل الكامب نو.وبحسب صحيفة “سبورت” 
اإلس�بانية، فإن برش�لونة ُيعول عى 4 مفاتيح يف صفقة 
نيم�ار دا س�يلفا، ويتمثل األول يف أن النج�م الرازييل قرر 
تجميد مفاوضات تمديد عقده مع باريس سان جرمان، 
وذلك م�ن أجل معرفة موقف البارس�ا م�ن التعاقد معه.
وأضاف�ت، أن املفت�اح الثاني يتمثل يف خ�وان البورتا الذي 
يمل�ك عالقات جي�دة مع كافة األندية وم�ن بينها باريس 
سان جرمان، أما األمر الثالث فهو إدراك النادي الكتالوني 
أن هذه هي الفرصة األخرة الس�تعادة راقص الس�امبا.
وأش�ارت، إىل أن املفتاح الراب�ع، يتعلق بليونيل مييس، ألن 
قدوم النجم الرازييل يعني استمرار الرغوث األرجنتيني، 
خاص�ًة وأنهما يمل�كان عالقة وطيدة، كم�ا أنهما ال يزال 

عى تواصل منذ 2017.

مدرب الطلبة: الفريق يمر بحالة نفسية معقدة

توخيل: سنحت لنا الكثري من الفرص

              المستقبل العراقي/ متابعة

أوض�ح حس�ن أحمد م�درب الطلب�ة، أن 
فريقه ينقصه اس�تغالل الف�رص، مؤكًدا 
أن خس�ارته أمام النج�ف نتيجة الضغط 
الالعبون.وق�ال  يعيش�ه  ال�ذي  النف�يس 
أحم�د يف ترصيح صحفي »فري�ق الطلبة 
يمر بحالة نفس�ية معقدة جراء الظروف 
اإلداري�ة التي تع�رض لها الن�ادي وتأخر 
مستحقات الالعبني طيلة املوسم، وتحاول 
اإلدارة املؤقت�ة رفع معنويات الالعبني من 
خ�الل الس�عي الدائ�م لحل األزم�ة املالية 
ومنح الالعبني مستحقاتهم املالية«.وأشار 

إىل أنه رغ�م تلك الظروف يع�د الطلبة من 
أكثر الف�رق التي تلعب يف منطقة املنافس 
واألكث�ر وص�وال ملنطق�ة جزائه�م، لك�ن 
الفريق ينقص�ه الخرة والثق�ة بالنفس، 
وأحيان�ا الحظ، لذلك يتعرض للهزائم رغم 
أفضليت�ه يف امللعب.وخت�م: »أم�ام النجف 
أهدرن�ا ما يقارب 5 فرص س�هلة وهداف 
الفريق وكاع رمضان لم يوفق يف التسجيل 
وبالت�ايل تقبلنا هدفني م�ن أخطاء فردية 
فخرسنا املباراة«.يشار إىل أن الطلبة خرس 
نتيج�ة مواجه�ة النج�ف يف الجولة ال�29 
م�ن الدوري بهدف�ني دون رد وبات مهدداً 

بشبح الهبوط اىل الدرجة االوىل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

حلل مدرب فريق تشيليس توماس توخيل التعادل املحقق 
مع فريق ريال مدريد ضمن منافسات نصف نهائي دوري 
ابط�ال اوروب�ا وقال: »بدأنا املباراة بش�كل جي�د للغاية، 

بقوة ش�ديدة وبجودة عالية. لقد اس�تحقنا السيطرة يف 
الش�وط األول. كان لدينا الكثر من الفرص لكن لالس�ف 
لم يكن لدينا الدقة مع اللمسة األخرة كي نستغل فرص 
التسجيل. لسوء الحظ سجلوا من ركلة ثابتة لكن لم يكن 
هناك يشء آخر ندافع عنه ولم نس�مح بأي فرص. كانت 

النتيجة مخيبة لآلمال بعض اليشء ومن املهم أن نحافظ 
نفق�د  ال  وان  هدوئن�ا  ع�ى 
الثقة. علينا أن نتعايش 

مع نتيجة 1-1«.

اعتامد تقنية الفيديو بدءًا من ربع هنائي دوري أبطال آسيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن االتح�اد اآلس�يوي لكرة القدم، رس�مياً، ع�ن اعتماد 
تطبي�ق تقنية الفيديو “الفار” يف بطولة دوري أبطال آس�يا 

اعتباراً من دور ربع النهائي.
وُيستخدم نظام حكم الفيديو املساعد اعتباراً من ربع نهائي 
دوري أبطال آس�يا 2021، وذلك للم�رة الثانية عى التوايل يف 

تاري�خ البطول�ة، وكذلك يف نهائ�ي كأس االتحاد اآلس�يوي 
للمرة األوىل يف تاري�خ البطولة.وظهر نظام حكم الفيديو يف 
النسخة املاضية من دوري أبطال آسيا، لتكون أوىل بطوالت 
األندية عى اإلطالق يف تاريخ االتحاد اآلسيوي، التي يتم فيها 
استخدام هذا النظام، وسيتم هذا العام تحقيق إنجاز جديد 

من خالل استخدامه نهائي كأس االتحاد اآلسيوي.
وكان اس�تخدام حكم الفيديو املساعد يف مسابقات االتحاد 

اآلس�يوي لكرة القدم بدأ للمرة األوىل اعتباراً من ربع نهائي 
كأس آس�يا 2019 يف اإلم�ارات، كم�ا اس�تخدم يف جمي�ع 

مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 يف تايالند.
وحظ�ي االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم بإش�ادات كبرة عى 
استخدام نظام حكم الفيديو املساعد، والذي اعتمد من قبل 

االتحاد الدويل لكرة القدم واملجلس العاملي لكرة القدم.
وم�ن أجل ضمان تطبيق النظام بأفضل صورة ممكنة، قام 

االتحاد اآلس�يوي لكرة الق�دم بتنظيم العديد م�ن الدورات 
وورش�ات العم�ل اعتباراً من ش�هر م�ارس 2017 لضمان 
مواكبة أحدث التطورات يف هذا املجال.ويس�عى نظام حكم 
الفيديو املس�اعد إىل تحقيق أكر قدر من الفائدة يف ظل أقل 
تدخ�ل ممكن، حيث يقترص عى أرب�ع حاالت وهي: اعتماد 
تس�جيل اله�دف، رضبات الج�زاء، حاالت الط�رد املبارشة، 

الخطأ يف تحديد الالعب عند اتخاذ القرارات.

مييس يتلقى عرضًا رسميًا من باريس سان جريمان
              المستقبل العراقي/ متابعة

قدم نادي باريس سان جرمان عرضاً مغرياً للتوقيع 
مع النجم األرجنتيني وقائد برش�لونة، ليونيل مييس، 
خ�الل االنتق�االت الصيفي�ة القادمة، يف ظ�ل انتهاء 
عق�ده م�ع الفري�ق الكتالون�ي بحلول ش�هر يوليو 
القادم.وطلب مييس من برشلونة السماح له بالرحيل 
يف الصي�ف امل�ايض، ولكن الرئيس الس�ابق جوس�يب 
ماري�ا بارتومي�و رف�ض التفريط فيه، وم�ع مجيء 
خ�وان البورت�ا، يعتق�د قط�اع عريض م�ن جمهور 
البارس�ا أن البولجا لم يعد ُيفك�ر يف املغادرة.ويعيش 

برشلونة فرتة رائعة يف الوقت الحايل، حيث من املرجح 
أن يت�وج الفريق بثنائي�ة الدوري وال�كأس، رغم كل 
الظروف الس�يئة واملحبطة التي أحاطت به منذ بداية 
املوسم الراهن.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” 
اإلس�بانية، فإن باريس س�ان جرمان عرض بالفعل 
ع�ى مييس عق�داً ملدة عامني، مع خي�ار التمديد لعام 
ثالث، إال أن النجم األرجنتيني لم يحسم مستقبله حتى 
اآلن ألنه ينتظر ما س�تؤول إليه األمور بنهاية املوسم.
وأضاف�ت الصحيفة املذكورة، أن مييس ُيركز بش�كل 
كامل عى الف�وز بالثنائية، وبعد ذلك س�ُيحدد املكان 
الذي سيلعب فيه املوسم املقبل.وأشارت، إىل أن خوان 

البورت�ا ل�م يتح�رك حتى 
اآلن لتجدي�د عق�د ليونيل 
مييس، ما ُيؤكد أن الرئيس 

الجديد واثق من اس�تمرار 
الرغ�وث األرجنتين�ي داخل 

الكامب نو.أنعش خوان البورتا، رئيس برشلونة، 
خزينة النادي الكتالوني بنصف مليار يورو، وهو 
ما سوف ُيس�اعده يف عقد صفقات قوية خالل 
االنتق�االت الصيفية القادمة.ويضع برش�لونة 
كالً من إيرلينج هاالند ونيمار دا س�يلفا ضمن 

قائمة أولوياته.

منبوذين يف برشلونة مع رونالد كومان
              المستقبل العراقي/ متابعة

ال يعتم�د رونال�د كومان كث�راً عى نظام 
إذا  إال  برش�لونة،  مباري�ات  يف  امل�داورة 
عان�ى من نقٍص كب�ر يف الرتكيبة البرشية 
كم�ا حدث يف خ�ط الدف�اع عندم�ا أصيب 
أراوخو.ويحت�ل  ج�رارد بيكي�ه ورونال�د 
برش�لونة املرك�ز الثان�ي يف ج�دول ترتيب 
ال�دوري اإلس�باني، ولدي�ه فرص�ة كبرة 
العت�الء الصدارة عندما يواجه غرناطة غداً 
الخميس ضمن مب�اراة مؤجلة من الجولة 
31 من مس�ابقة الليجا.ورصدت صحيفة 
العب�ني   5 ح�ال  اإلس�بانية  )س�بورت( 
وصفتهم بقولها “العبون نسيهم كومان”، 
ويتعلق األم�ر بكل من صاموي�ل أومتيتي 
ومارت�ن بريثويت وريك�ي بوتش ومراليم 
أن  بيانيت�ش وجوني�ور فربو.وأضاف�ت، 
ريكي بوتش لعب بشكل أسايس هذا املوسم 
يف 4 مناس�بات فقط، ويف آخر ش�هرين، لم 
ُيش�ارك س�وى يف 6 مباري�ات، كلها كبديل 
ولم يحص�ل يف كل مباراة منها س�وى عى 
أقل من 10 دقائق.وع�ى الرغم من تعافيه 

من إصابة يف الركبة، ال تزال الفرص ضئيلة 
للغاية بالنسبة لصامويل أومتيتي، وكانت 
مباراته األساس�ية األخرة ضد أوساسونا 
ووقتها تم استبداله يف الشوط األول بسبب 
حصول�ه ع�ى بطاقة صف�راء، ومن�ذ ذلك 
الوق�ت ل�م يظهر س�وى ضد خيت�ايف يوم 
الخمي�س املايض كبديل.ويب�دو أن مراليم 
بيانيت�ش قد خ�رس بالتأكي�د معركة خط 
الوس�ط، ألن آخر مب�اراة لعبها كأس�ايس 
كانت ضد إلتيش يف 24 فراير املايض، ومنذ 
ذل�ك الوقت لم يلعب س�وى 11 دقيقة ضد 
باريس س�ان جرم�ان يف حديق�ة األمراء.

أما جونيور فربو، فلم يش�ارك هذا املوسم 
بصفة أساسية سوى يف 6 مباريات، وتزامن 
آخرها مع إصابة ألبا، بينما ظهر كبديل يف 
8 مباري�ات أخرى، آخرها كان ضد باريس 
س�ان جرمان عندما لعب 55 دقيقة.ومن 
بني كل هذه األسماء، فإن مارتن بريثويت 
هو الش�خص ال�ذي يتمتع بأك�ر قدر من 
الفرص، حيث كان قد ش�ارك يف 12 مباراة 
متتالية )كأس�ايس وكبديل(، ولكنه لم يعد 

يظهر يف تشكيلة كومان مؤخراً.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أطل�ق نج�م فريق ري�ال مدريد اإلس�باني، إدي�ن هازارد، 
ترصيحاً مثراً بعد تعادل النادي امللكي مع فريقه السابق، 

تشيليس اإلنجليزي، بهدف ملثله مساء الثالثاء.
وس�قط الريال يف ف�خ التعادل مع البلوز به�دف يف اللقاء 
الذي جرت وقائعه يف الفالديبيباس بمدريد، برسم مباريات 

الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
هازارد الذي ش�ارك كبديل يف آخر نصف س�اعة من اللقاء 
قال يف ترصيحات صحفية “كان يمكن أن تكون املحصلة 
أفض�ل لري�ال مدريد يف النهاية ولك�ن يف نفس الوقت كان 

يمكن أن تكون أكثر سوًء”.
وأضاف البلجيكي “س�نذهب إىل لن�دن من أجل الفوز عى 
تش�يليس، وعن نفيس أس�ر خطوة بخطوة وبالطبع أريد 

أن ألعب بشكل دائم وأريد أن أحرض دوماً يف امليدان”.
وأكمل هازارد ” لعبت دقائق أكثر اليوم مقارنًة بما حصلت 
عليه مؤخراً، ولدينا عدة مباريات قبل نهاية املوسم وأريد 

أن أكون مستعداً لها”.
واس�تطرد العب البلوز السابق “أشعر بالسعادة للعب من 
جديد، ومن الجيد دوماً اللعب ضد األصدقاء، اآلن أنا العب 
يف ريال مدريد ولذلك كل ما أريده فقط هو فوز فريقي”.

وع�ن خطة زيدان يف اللقاء قال “املدرب هو صاحب القرار 
يف اختي�ار التش�كيل والخطة، نع�رف كيف نلع�ب بثالثة 

مدافعني يف الخلف ويمكننا أيضاً اللعب بأربعة”.

ميالن يعيد التفكري بالتعاقد مع توموري
              المستقبل العراقي/ متابعة

واص�ل فيكايو توم�وري مدافع ن�ادي ميالن 
تراج�ع مس�تواه يف األون�ة األخ�رة حيث لم 
ينجح يف مساعدة يف املباريات املاضية بالدوري 

اإليطايل.
وتزعم الصح�ف الرياضي�ة اإليطالية أن قلب 
دف�اع ميالن فيكايو توم�وري فقد ميزته بعد 

أداء ضعيف آخر ضد التسيو.
واك�دت التقارير أن توموري أراد بش�دة إنهاء 

املباراة بعد أن تس�بب يف كل من هديف خواكني 
كوري�ا لذل�ك قد يعي�د ن�ادي مي�الن التفكر 
يف فك�رة التعاق�د م�ع فيكاي�و توم�وري من 
تش�يليس االنكلي�زي بش�كل نهائ�ي بس�بب 

تراجع مستواه بشكل واضح.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مالك أرسنال يؤكد أن الفريق اللندين »ليس للبيع«
            المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت املجموع�ة املالك�ة لن�ادي أرس�نال اإلنكليزي 
»كرونكي س�بورتس أند إنرتتاينمنت« )كاي أس اي( 
أن ستان كرونكي، مالك أرسنال اإلنكليزي لن يستمع 
إىل أي ع�روض من أجل رشاء النادي اللندني يف أعقاب 

االحتجاجات التي قام بها أنصار الفريق.
وانسحب أرسنال واألندية اإلنكليزية الخمسة األخرى 
م�ن امل�رشوع االنش�قاقي، بعد أق�ل من 48 س�اعة 
ع�ى إطالقه بعد ضغوطات من املش�جعني، الالعبني، 

االتحادات، رجال السياسة والرعاة.
وأعرب الس�ويدي، داني�ال إيك، مؤّس�س منصة البث 

التدفق�ي العمالقة يف الخدمات الصوتية واملوس�يقى 
»س�بوتيفاي«، الجمعة الفائت، ع�ن اهتمامه برشاء 
أرس�نال، فيم�ا أش�ارت تقارير ه�ذا األس�بوع إىل أن 
أس�اطر النادي الفرنس�يني تي�ري هن�ري وباتريك 
فيرا والهولندي دنيس بركامب س�يكونون جزًءا من 

مجموعة استشارية للملياردير السويدي.
لك�ن الرد جاء من مجموعة »كاي أس اي« التي قالت 
يف بيان »الحظنا يف األيام األخرة تكهنات من وس�ائل 
اإلعالم بش�أن عرض محتم�ل لالس�تحواذ عى نادي 

أرسنال لكرة القدم«.
وتابع�ت: »ما زلنا ملتزمني بنس�بة 100 يف املئة تجاه 
أرس�نال، ول�ن نبيع أي حص�ة يف النادي. ل�م نتلق أي 

عرض ول�ن نقب�ل أي عرض«.وأردفت قائل�ة: »يظل 
طموحنا بالنس�بة ألرس�نال املنافس�ة من أجل الفوز 
بأكر األلقاب يف الرياضة ويبقى تركيزنا عى تحسني 

قدرتنا التنافسية عى أرض امللعب لتحقيق ذلك«.
لكن عى أرض امللعب، يحتل أرس�نال املركز العارش يف 
الدوري املمتاز وهو يف طريقه إىل تحقيق أس�وأ نتيجة 
له منذ الع�ام 1995.إال أن الفرصة أمامهم للعودة إىل 
دوري أبط�ال أوروب�ا بعد غياب أربع س�نوات يف حال 
فوزهم بال�دوري األوروبي »يوروبا ليغ«.ويحل فريق 
املدرب اإلس�باني ميكي�ل أرتيتا، الخمي�س، يف ذهاب 
نص�ف النهائ�ي عى فياري�ال اإلس�باني الذي يرشف 

عليه مدرب أرسنال السابق أوناي إيمري.
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بتوقيتها، ق�ّررت أن ترفع صوتها وتتكلم، وهي دائمة الكالم، ولكنها 
نادرا ما ترفع صوتها، فكالمها يش�به الهمس الرقيق يف ليٍل س�اكن، 
ولم يكن يسمعه سوى أهلها، الكبار والصغار، البنات والبنني، ولكنها 
ق�ّررت أن ترفع صوتها كما اعت�ادت يف كل مرحلة من مراحل معركة 
البق�اء. وبعادته�ا تل�ك، هي تش�به جّدتي كثريا ح�ني كانت تخفض 
صوته�ا، وه�ي تروي لن�ا الحكايا وتس�تعيد الذكريات. ل�م يكن غري 
األحفاد يسمعون حكاياتها وذكرياتها. ومن يمّر من بعيد كان يعرف 
أن هذه جّدة قد تقّدم�ت يف العمر، ولكنها تمتلك ذاكرة قوية، وصوتا 
ذا نرباٍت حانية، ترتفع وتنخفض حسب املوقف، فتشد اآلذان نحوها، 
وتكاد األنفاس تنحبس من جمال ما تروي وروعته.حكايتها معروفة، 
وأهله�ا هم العارفون امللتّفون حولها بالطبع، فهي املدينة املقّدس�ة، 
عاصمة كل فلس�طيني، مسلم ومس�يحي، أرسى النبي محمد إليها، 
ووطئ ترابها املس�يح عيىس. إنها الق�دس الجريحة واملتأملة والنازفة 
واملوجوع�ة، ولكنها تبكي وتتألم، ثم تلعق جراحها يف كل مرة، وترفع 
هامته�ا، وتعلن بدء مرحلة جديدة من مراحل النضال، معيدة ترجمة 
التاري�خ. بتوقيت الق�دس، قّررت أن ترفع صوته�ا، كما كانت جّدتي 
تفع�ل، حني تمّر جارة عاصية لزوجه�ا، ومهملة لصغارها، فتتحّدث 
ع�ن الحدأة التي تختطف الكتاكيت الذين تغفل عنهم أمهم، والثعبان 
ال�ذي يهاجم العّش ال�ذي تبتعد عنه العصفورة قلي�ال، تاركة البيض 
الذي أوش�ك عىل الفق�س بداخله. وهكذا تفهم الج�ارة فتعود وتضم 
وتحضن عّش�ها بما فيه من أرواح صغ�رية، وتتغافل عن زوج طيب، 
ولكن ضيق الحال يحّوله إىل كائن هائج رسعان ما يهدأ بلمسة طيبة. 
بتوقيته�ا، ق�ّررت القدس أن ترف�ع صوتها، لكي يس�معها كل من يف 
أقىص األرض وأدناها. جراحها كثرية ونزفها مس�تمر، ولكنها قّررت 
أن تتكل�م، أن تتحّدث عن األرض واألوالد والخيانة والوفاء، وتذكر كل 
داّب�ة عىل هذه األرض أنها ريحانة البالد والقبلة الثانية للعباد. قّررت 
القدس أن تتألق يف ليايل ش�هر رمضان، فتزّين�ت وتحّضت، وأعادت 
رس�م صورتها الربّاقة، فبدت مرشقة والمعة. وما بني صالة الرتاويح 
ومواجه�ة املحت�ل، روت للعالم أجمع أس�طورة جديدة م�ن الكفاح، 
تش�به التي رواها الثوار عىل مر التاريخ، بدءا من ثورة الرباق ومرورا 
بثورة القس�ام وانتفاضة الحجارة، ثم هّبة النفق واالنتفاضة الثانية 
التي عرفت بانتفاضة االقىص، وها هو التاريخ اليوم يسّجل أسطورة 
اسمها معركة باب العمود. القدس اليوم تفخر باألحفاد الصغار الذين 
وعوا كل حكاياتها، حكايات املس�اجد والكنائ�س واألزقة والحارات، 
وترّشبوا كل ما قالته لهم عن بطوالت أجدادهم فانطلقوا يف كل مكان، 
وه�ي تدعو لهم من فوق مآذن أقصاها وقبتها، وتباركهم وتحوطهم 

كنائسها بالرتاتيل وتشعل الشموع.

يع�ّد الكاتب الرويس املول�ود عام 1860، أنطون تش�يخوف، من أهم 
اآلباء املؤسسني لفّن القصة. وقد قال يوسف إدريس إّن التشيخوفية 
مرحل�ة يف حياة كّل كاتب قص�ة قصرية، ال بد أن يمّر بها يف وقت ما. 
وقال تولس�توي إن تش�يخوف كات�ب ليس له مثيل، وهو بوش�كني 
روس�يا يف النثر. طبيٌب عش�ق األدب، وأبدع فيه، لكّن املوت لم يمهله 
طويالً، فمات متاثراً بمرض الس�ّل عام 1904 ع�ن 44 عاماً، مخلفاً 
إرث�اً ثمين�اً م�ن األعمال القصصي�ة املذهل�ة، مثل »م�وت موظف« 
و«الحرب�اء« إضاف�ة إىل أعماله املرسحية العظيمة؛ »بس�تان الكرز« 

و«النورس« و«األخوات الثالث« و«العم فانيا«.
وع�ىل الرغم من عب�وره الخاطف يف ه�ذه الحياة، يمك�ن القول إّن 
تش�يخوف ظ�ّل عالم�ة فارقة عصي�ة عىل التك�رار يف تاري�خ األدب 
العامل�ي. تميز يف كّل ما كتب بحسٍّ إنس�اني ع�اٍل وحرص عىل تناول 
الش�خصيات املعّذبة واملهّمش�ة واملسحوقة، س�ارداً معاناتها يف ظّل 
الفق�ر والظلم والحرم�ان. وتبقى قصته »الحوذي« )أو »ملن أش�كو 
أحزان�ي« يف ترجم�ة أخرى( مدرس�ة قائم�ة بذاته�ا يف كيفية املزج 
بني البس�اطة والعمق والتكثيف والرباع�ة يف توصيف دواخل النفس 
البرشي�ة، وما يعرتيه�ا من حزن ووحش�ة واغ�رتاب. قصة قصرية 
ال تتج�اوز الث�الث صفحات، كتب�ت بلغة محايدة مب�ارشة واضحة، 
خالي�ة من البكائيات املبتذلة. ال تحتمل التأويل عىل الرغم من وقعها 
الهائ�ل يف النف�س. رسد فيها تفاصيل يوم حزين م�ن حياة الحوذي 
العج�وز الفقري، أيونا، الذي فقد ابنه الوحي�د جرّاء إصابته بالحّمى. 
كان أق�ىص طموح ذلك الرجل الجريح أن يبث معاناته لركاب عربته 
العديدي�ن، أن يفضفض له�م عن مقدار الح�زن واللوعة التي يحّس 
به�ا، أن يخ�وض يف التفاصيل، فريوي كيف مات ابن�ه، وكيف تعّذب 
وماذا قال قبل وفاته، أن يصف جنازته وذهابه إىل املستشفى ليتسلم 
ثي�اب الفقيد. أراد أن يق�ول كّل يشء، ألّنه لم يتمّكن من الحديث عن 
ذلك مع أحد، عىل الرغم من مرور أسبوع عىل الحدث الجلل. أحس أّن 
علي�ه أن يتحدث بوضوح وعىل مهل عن ذلك كله، غري أّنه لم يلَق من 
الركاب الذين ظّل يقلّهم طوال اليوم، يف عربته الراكضة، عرب ش�وارع 
بطرس�ربغ س�وى عدم االكرتاث وقل�ة االنتباه، بل الزج�ر والتوبيخ 
والح�ّث ع�ىل اإلرساع بهم إىل بغيتهم. يصف تش�يخوف مش�اعر تلك 
الخيب�ة قائالً: »وتدور عينا أيونا بقلق وع�ذاب عىل الجموع املهرولة 
ع�ىل جانبي الطريق: ألن يجد يف ه�ذه اآلالف واحداً يصغي إليه، لكّن 
الجموع ترسع من دون أن تالحظه أو تالحظ وحشته، وحشة هائلة 
ال ح�دود لها. لو أّن صدر أيونا انفجر، لس�الت منه الوحش�ة، فربما 
أغرقت الدنيا كلها. ومع ذلك ال أحد يراها. لقد اس�تطاعت أن تختبئ 

يف صدفة ضئيلة، فلن ترى حتى يف وضح النهار«.

فريوس كورونا قادر عىل مهامجة الدماغ
عىل خالف ما هو معروف حتى 
اآلن م�ن اس�تهداف فريوس 
التنف�ي،  للجه�از  كورون�ا 
كشفت دراسة حديثة كيفية 
وصول الف�ريوس إىل الدماغ، 
من خ�الل تتبع املس�ار الذي 

يسلكه داخل جسم املريض.
دراس�ة  يف  باحث�ون  وأك�د 
خ�الل  الثالث�اء  قدم�ت 
االجتم�اع الس�نوي للجمعية 
األمريكي�ة،  الفس�يولوجية 
يف  العصبي�ة  الخالي�ا  أن 
الحبل الش�وكي تمثل مسارا 
يس�تخدمه ف�ريوس كورونا 

من أجل الوصول إىل الدماغ.
وقال الباحث�ون إن التجارب 
أثبت أن الفريوس ربط نفسه 
بربوتينات عىل سطح الخاليا 

العصبية، أو عىل الخاليا العصبية نفسها، مما 
قد يف�رس كيفية انتش�اره بس�هولة يف دماغ 

بعض املصابني ب�«كوفيد 19«.
وأضافوا أن الفريوس يرتبط أيضا بالربوتينات 
املوج�ودة ع�ىل س�طح م�ا تس�مى »الخالي�ا 

النجمي�ة«، وه�ي خالي�ا يف النخ�اع الش�وكي 
تحمي الخاليا العصبية من التلف.

وقد توف�ر النتيجتان أدلة عىل كيفية تس�ببب 
»كوفي�د 19« يف تلف عصبي كب�ري لدى بعض 
امل�رىض، وفقا للباحثني.وقال املؤلف املش�ارك 
يف الدراس�ة ريكاردو كوس�تا، يف بيان: »بينما 

النجمي�ة  الخالي�ا  تظه�ر 
مقاوم�ة أعىل للعدوى، يبدو أن 
الخالي�ا العصبي�ة أكثر عرضة 

لإلصابة«.
وأضاف كوس�تا، زمي�ل ما بعد 
والي�ة  جامع�ة  يف  الدكت�وراه 
لويزيانا الصحية يف رشيفبورت 
»يمك�ن  املتح�دة:  بالوالي�ات 
أن تفرس ه�ذه النتائ�ج تباين 
املرىض  العصبية لدى  األعراض 
كورون�ا،  بف�ريوس  املصاب�ني 
فبينما ال يعان�ي بعض املرىض 
أي أع�راض عصبي�ة، يب�دو أن 
البع�ض اآلخ�ر تظه�ر عليه�م 

أعراض حادة«.
وتش�ري األبحاث إىل أن ما يصل 
املصاب�ني  م�ن  باملئ�ة   10 إىل 
ب�«كوفي�د 19« يعانون تلفا يف 
الدماغ أثناء فرتة مرضهم.وبالنس�بة للبعض، 
ق�د يش�مل ذل�ك أعراضا مث�ل فقدان حاس�ة 
التذوق أو الش�م أو مضاعف�ات أكثر خطورة، 
مثل نوبات االرتباك أو الهذيان أو حتى السكتة 

الدماغية، وفقا لكوستا.

قال�ت الطبيبة الروس�ية ليودميال البا، إنه يمكن للش�خص تحديد معرفة 
إصابته بالحمى دون ميزان حرارة.

وأوضحت البا لقناة »زفيزدا« التابعة للدفاع الروسية، من عالمات معاناة 
الش�خص من ارتفاع درجة الحرارة هو اإلحس�اس بالقشعريرة. وعالمة 

أخرى هي سخونة الجبني وتحت اإلبطني.
وأش�ارت الطبيبة، إىل أن الش�خص، الذي يعاني م�ن الحمى، يعاني أيضا 
من تش�نج وعائي ما يس�بب ش�عور بالربودة يف الذراعني والرجلني. كما 
تكون عيون الش�خص دامعة. وتابعت، »يشعر اإلنسان بارتفاع يف درجة 
حرارته... يشعر بالسخونة الداخلية. وبرودة القدمني. يظهر أحمر الخدين 
عند ارتفاع الحرارة إىل 38 درجة«. يف وقت س�ابق، وجد خرباء أنه يف حالة 
الحمى، فإن األدوية األكثر اس�تخداًما هي الباراسيتامول واإليبوبروفني. 
ومع ذلك، فقد الحظوا أن هذه األدوية لها خصائص مختلفة، وينصحون 

بتناولها حسب األعراض.

يحاول أغلب األشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا معينا، االمتناع عن األكل 
يف الليل من أجل الحفاظ عىل رش�اقة أجسامهم، فتقليل استهالك السعرات 
الحرارية يس�اعد فعليا يف الحفاظ عىل ال�وزن، لكن من ناحية أخرى، هناك 

بعض األطعمة التي ال تض الجسم إذا تناولناها يف املساء.
تحّدثت خبرية التغذية الروسية، ماريات موخينا، عن املنتجات الغذائية التي 
ال تسبب أرضارا للجسم إذا تم تناولها يف وقت متأخر من الليل، وفقا ملا نقله 

موقع قناة “زفيزدا” الروسية.
وأوضح�ت الخب�رية بأن “الخ�ضوات هي األطعم�ة املثالية لالس�تهالك يف 

املساء من الناحية العلمية”.
وقالت: “إن اإلفراط يف تناول الطعام يف املس�اء، عادة س�يئة تساهم يف تلقي 

مادة اإلندورفني )هرمون السعادة( التي لم يتلقاها يف النهار”.
وأضافت موخينا: “يف املس�اء، من الجّي�د جدا تناول الكرفس ومضغه جيدا، 

وبالتايل لن تستهلك سعرات حرارية إضافية ولن تكتسب وزنا زائدا”.

هكذا تكشف إصابتك باحلمى من دون 
ميزان حرارة!

أطعمة يمكنك تناوهلا يف الليل 
دون رضر

من هم األشخاص املمنوعني من تناول البصل؟
يع�ّد البصل من الخضار الغنية بالفيتامينات 
والعن�ارص الغذائية املفيدة لصحة اإلنس�ان، 
لك�ن هناك بع�ض الفئات التي يج�ب عليها 
االمتن�اع من تناول ه�ذه الخضار ألنها تعود 

بالضر عليهم.
كش�فت أخصائي�ة الغدد الصماء الروس�ية، 
تاتيانا بوتشاروفا، عن الفئات التي ال يسمح 
لهم بتن�اول البصل، وقال�ت: »إن البصل من 
الخض�ار الغني�ة بفيتامين�ات )ب( وحمض 
اإلس�كوربيك، لكنه مض لبعض الفئات من 

الناس«.
وأضافت: »إن حقيقة أن البصل يقوي جهاز 

املناعة، هذه خرافة«.
وأوضح�ت: »بأن البصل يحت�وي عىل العديد 
من املبي�دات النباتية الت�ي تحتوي عىل مواد 
فعالة تتداخل مع نمو البكترييا والفريوسات، 
وتحف�ز عملي�ة الهض�م والش�هية، وكذل�ك 

البصل يساعد عىل إدرار البول وإزالة السموم 
من الجسم«.

وتابع�ت: »فمثال يحت�وي البصل عىل عنرص 
الكوبالت وهو جزء من فيتامني )ب( املسؤول 
بش�كل خاص عىل تكوين خاليا الدم الحمراء 

ومعالجة الكوليسرتول وفيتامني )د(«.
وقال�ت: »يحت�وي البص�ل ع�ىل الكث�ري من 

الدموي�ة  لألوعي�ة  ال�ضوري  الس�يليكون 
والعظام وصحة الشعر«.

ونّبهت بوتشاروفا »األشخاص الذين يعانون 
من أم�راض الته�اب البنكري�اس أو التهاب 
املعدة أو مرض القرحة الهضمية أن يمتنعوا 

عن تناول البصل«.
وقال�ت: »يج�ب تجن�ب البصل الط�ازج ألنه 
يزيد من حموضة املعدة، وأما البصل املسلوق 
فهو أخف عىل املعدة رغم أن الفيتامينات فيه 

أقل«.
ونصحت بوش�اروفا بإدراج البصل يف النظام 
الغذائي اليومي لألش�خاص الذين ال يعانون 
م�ن األمراض الت�ي ذكرتها، وأش�ارت إىل أن 
مقدار الس�عرات الحراري�ة يف البصل هو 40 

سعرة حرارية لكل 100 غرام.
وأضافت: » إذا ل�م تكن هناك موانع، فيمكن 

تناول رأس بصل متوسط الحجم يوميا«.

ح�ذر الطبيب االٔس�رتايل س�ام هاي م�ن مخاطر 
االس�تحمام اليوم�ي للرض�ع، مش�ريا اىٕل كون�ه 
املسبب الرٔييي لالٕصابة بالطفح الجلدي وتفاقم 
االٔم�راض مثل االٔكزيما. ونقلت صحيفة “مريور” 
الربيطانية، عن الطبيب قوله: “ليست هناك حاجة 

لالس�تحمام اليومي لالٔطفال الرضع. من االٔفضل 
القي�ام بذلك مرت�ني اىٕل ثالثة مرات يف االٔس�بوع”. 
ووفقا له يعتمد عدد مرات االس�تحمام عىل املناخ 
ال�ذي تعيش فيه االرٔسة ونش�اط الطفل، الفتا اىٕل 
أن االس�تحمام املتك�رر يمك�ن أن يس�بب جفاف 

البرشة، وقال الطبي�ب: “لتجنب ذلك، من االٔفضل 
تقليل اس�تخدام الصاب�ون واس�تخدام املرطبات 
بكث�رة”. يف املقاب�ل أكد هاي أن قلة االس�تحمام، 
يمكن أن تسبب تهيج الجلد، وتعزز نمو البكترييا 

وتٔودي اىٕل مشاكل جلدية خطرية.

طبيب حيذر من خماطر االستحامم املتكرر لٔالطفال

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

أرسار السعادة اليومية
كش�ف تقري�ر علم�ي حدي�ث مجموع�ة من 
األرسار ح�ول أح�د األنش�طة، ال�ذي تضم�ن 

ممارسته اليومية السعادة ألي شخص.
وأوض�ح موق�ع »كليفالن�د كلين�ك« العلم�ي 
املتخصص أن ممارسة الرياضة يوميا، يمكن 
أن تكون أقوى س�الح ض�د االكتئاب والحزن، 

وتضمن السعادة ألي شخص يوميا.
يعت�رب  العاملي�ة،  الصح�ة  ل منظم�ة  ووفًق�ا 
االكتئاب مرًضا ش�ائًعا عىل مس�توى العالم، 
حي�ث يصيب ح�وايل 264 مليون ش�خص يف 
جمي�ع أنحاء العالم، وعندما يكون متوس�ًطا 
أو ح�اًدا، يمكن أن يتحول إىل مش�كلة صحية 
خط�رية. وعىل الرغ�م من أن الع�الج النفي 
واألدوي�ة قد تكون فعال�ة، إال أن هناك عالًجا 
واحًدا مجانًيا لالكتئاب وهو متاح للجميع، أال 

وهو ممارسة الرياضة.
ونق�ل التقري�ر عن أس�تاذة الط�ب التكاميل، 
إيرينا تودوروف، قولها: »ال تس�اعد التمارين 
الرياضي�ة يف تخفي�ف االكتئاب فحس�ب، بل 
يمكنه�ا أيًض�ا خفض ضغط الدم، وتحس�ني 
واملس�اعدة  لدي�ك،  الكوليس�رتول  مس�توى 
يف التحك�م يف نس�بة الس�كر يف ال�دم وتقليل 
خط�ر اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب والس�كري 

والرسطانات الشائعة«.
وتابع�ت بقوله�ا »يمك�ن أن يؤث�ر النش�اط 
البدن�ي، جنًب�ا إىل جن�ب مع تغي�ريه خيارات 
الطع�ام ومس�تويات التوت�ر، بش�كل عميق 
عىل الحال�ة املزاجية ويقلل من مخاطر القلق 

واالكتئاب«.
رس الس�عادة: وكش�ف التقرير الرس وراء أن 
ممارس�ة الرياض�ة، يمكنه�ا أن تضم�ن لك 
السعادة يوميا، والتي جاءت عىل النحو التايل

1- عدم تطور التوتر إىل اكتئاب
لبيان�ات مراك�ز مكافح�ة األم�راض  وفًق�ا 

والوقاي�ة منه�ا األمريكي�ة، الص�ادرة يف عام 
2019، ف�إن 4.7% م�ن البالغ�ني الذي�ن تبلغ 
أعماره�م 18 عاًم�ا أو أكث�ر يعانون بش�كل 
منتظ�م من االكتئ�اب، تميل أنم�اط حياتهم 
عالي�ة التوت�ر إىل أن تك�ون مص�دًرا رئيس�ًيا 

لالكتئاب.
ويمك�ن أن يؤدي اإلف�راز املتزاي�د لهرمونات 
التوت�ر إىل إتالف أو منع نمو الخاليا يف مناطق 
الدم�اغ التي تتحك�م يف الحال�ة املزاجية، كما 
يمك�ن أن يك�ون الع�الج النف�ي ومضادات 
االكئئ�اب فعالني مع األمر، إال أن الرياضة لها 

مفعول السحر يف تحقيق هذا األمر.
2- عالج لالكتئاب: تويص الجمعية األمريكية 
للط�ب النفي بممارس�ة التمارين الرياضية 
كخي�ار عالج�ي لالكتئ�اب، مؤكدة أن�ه فعال 
العالج�ات  م�ع  دمج�ه  عن�د  أو  بمف�رده 

القياسية.
وتق�دم التج�ارب اإلكلينيكية دلي�اًل قوًيا عىل 
أن التماري�ن الهوائية، مثل امليش أو الجري أو 
رك�وب الدراج�ات، أو تدريب�ات املقاومة مثل 
تدريب�ات صال�ة األلع�اب لتقوي�ة العضالت، 
يمكنه�ا املس�اعدة بق�وة يف ع�الج املصاب�ني 

باالكتئاب.


