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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أم�س  بغ�داد،  يف  الصيني�ة  الس�فارة  كش�فت 
االربعاء، عن تط�ور كبري يف العالقات الصينية – 
العراقية، خاصة يف السنة املاضية، واصفة اياها 
بالسرتاتيجية، مبينة انها شملت تبادل الدعم يف 

االهتمامات الكربى للجانبني. 
وق�ال نائب الس�فري الصيني يف بغ�داد جیان فا 
نغنينغ، خالل مؤتم�ر صحفي عرب االنرتنت، ان 
»ب�الده ترى يف العراق رشيكاً تجارياً وسياس�ياً 
مهماً«، مش�ريا اىل ان »الصني كانت اول من قدم 
مساعدات للعراق ملواجهة جائحة كورونا، فضال 
عن كونها اول بلد شارك يف عمليات اعادة اعمار 
الع�راق بعد الحرب ضد تنظيم داعش، من خالل 

تنفيذ مشاريع بنى تحتية سرتاتيجية«. 
ويف اجابت�ه ع�ى س�ؤال، تحدث ف�ا نغنينغ عن 
مب�ادرة »الحزام والطري�ق«، موضحا ان »بالده 
وقع�ت )200( مذك�رة تفاه�م م�ع اكث�ر م�ن 
140 دولة، م�ن بينها 19 دولة رشق اوس�طية، 
وبضمنها العراق الذي وقع خالل العام 2015«.

واض�اف ف�ا نغنين�غ ان »)الح�زام والطري�ق( 
اصبح�ت منهجاً عام�اً يف املجتمع ال�دويل واكرب 
منص�ة للتجارة العاملية، وهي تعمل وفق مبادئ 
ابرزها تناسق السياسات وترابط البنى التحتية 
والتع�اون باالضافة اىل تحقي�ق املنفعة لجميع 
»)الح�زام  ان  امل�روع، مؤك�دا  يف  املش�اركني 
والطريق( س�تعود بنتائج ملموسة عى الشعب 
العراقي«.بدوره، اجاب كذلك املستشار التجاري 
للس�فارة الصينية »Xu Chun«، عن سؤال حول 

ما تضمنته »االتفاقية الصينية«.
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»النافذة الواحدة« لتمويل املشاريع 

االستثامرية والسكينة

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف تقري�ر دويل، أم�س األربع�اء، أن نح�و 20 مليون 
ش�خص يف مختل�ف أنح�اء العال�م واجهوا خ�الل العام 

املنرصم »أزمات غذاء« ألسباب مختلفة.
وأوضح التقرير أن هؤالء العرين مليون إنس�ان واجهوا 
أزمات الغذاء يف ظل الرصاعات املس�لحة وجائحة كوفيد-

19 وتقلبات الطقس.
وأض�اف التقرير، الذي أصدرته الش�بكة العاملية ملكافحة 
األزم�ات الغذائي�ة، أن توقع�ات العام الح�ايل غري مبرة 
أيض�ا، وفق�ا ملا ذكرت�ه رويرتز. وح�ذرت الش�بكة، التي 

أسس�ها االتحاد األوروبي واألم�م املتحدة عام 2016، من 
أن انع�دام األمن الغذائي الحاد تفاقم منذ 2017 وهو أول 

عام تصدر فيه تقريرها بشأن أزمات الغذاء.
وقال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش »علينا 
فعل كل ما بوس�عنا للقضاء عى هذه الحلقة املفرغة. ال 
م�كان للمجاعة والج�وع يف القرن الح�ادي والعرين«، 
مضيف�ا أنه ينبغي معالجة الرصاع�ات والجوع عى نحو 

مشرتك ألن أحدهما يعزز اآلخر.
وح�ذر التقرير م�ن أنه من غ�ري املتوقع تحس�ن الوضع 
هذا العام وذلك ألس�باب أهمها الرصاعات، لكن إجراءات 

احتواء ومكافحة جائحة كوفيد-19 عامل مساهم آخر.

      بغداد / المستقبل العراقي

دائ����رة  ك�ش��ف م��دي���ر ع���ام 
ش���ه��داء ض�ح�اي��ا ال�ع�م�ل�ي�ات 
الح�رب�ية واألخ��ط��اء ال�ع�س�ك�ري�ة 
والعملي�ات االره�اب�ي�ة ف�ي مؤسس�ة 
امل���ن����دالوي  ط�����ارق  الش�هداء 
ع���ن ش���م��ول امل��ف��ق��ودي��ن 
املؤسس�ة.وقال  بقان�ون  واملخطوف�ني 
املندالوي يف حديث صحف�ي، إن “الفقرة 
س�ابعاً من امل�ادة 13 م�ن التعديل األول 
لقان�ون رق�م 57 لس�نة 2015 ،عامل�ت 
م�ع�ام�ل��ة  واملخط�وف  املفق�ود 

ال�ش�ه�ي�د إذا ك��ان ذل��ك ن�ت�ي�ج�ة 
عم�ل إره�اب�ي، ويمكن ل�ذوي�ه تس�لم 
رات��ب الش�هيد ل��ح���ني وف��ات���ه 
ح��ك��������م���اً ع���ن ط��ري��ق 
وأض�اف  العراقي�ة”.   امل��ح��اك���م 
أن “االخب�ارات إذا كان�ت موج�ودة م�ن 
ذوي املفق�ود أو املخطوف فت�دون أقوال 
املدعي بالحق الشخيص ابتدائياً يف مراكز 
الرط�ة أو يف امل������حاك�م املختصة، 
ويت�م تروي�ج املعامل�ة وت�ح�وي�ل�ه�ا 
ال�ف�رع�ي��ة  ال��ل��ج���ان  ال���ى 
ص�اح�ب��ة االختصاص إلص�دار القرار 

املناسب بذلك “.  

وب���ني امل��ن���دالوي أن “اآلالف م��ن 
ملخطوف�ني  روج���ت  امل�ع�ام��الت 
ع�رب ال�ل�ج��ان الفرعي�ة يف ج�م�ي��ع 
أب�واب�ه��ا  وال�ت��ي  امل�ح�اف�ظ��ات، 
مس�تدركاً  لذويه�م”،  دائم�اً  مفتوح�ة 
األص�ل  يف  ه�م  مفقودي�ن  “هن�اك  أن 
إرهابي�ون، إذ تعرض أس�ماؤهم ع�ل�ى 
ال��ج��ه��ات األم��ن��ي��ة ل�ل�ت�أك�د 

م��ن س�الم�ة موقفهم من ذلك”.  
وأش���ار ال��ى “وج���ود م�ش�ك�ل�ة 
م�راج�ع��ة  ب�ع��دم  ت�ت�ع�ل��ق 
امل�خ�ط��وف  أو  امل�ف�ق��ود  ذوي 
ل�ت�روي��ج  ال�رس��م�ي�ة  ال�دوائ��ر 

ال�ل�ج��ان  ع�ب��ر  امل��ع��ام���الت 
أو  تأخريه�ا  اىل  ي�ؤدي  مم�ا  الفرعي�ة 
فقدانه�م ل�ح�ق�وق�ه�م ع�ل�ى م��دى 
م��ؤك��داً  امل�اض�ي�ة”،  ال��س�ن��وات 
“اس���ت��ح��داث ل�ج�ن��ة ف�رع�ي�ة 
س�تفتتح قريباً يف قضاء الفلوجة لتكون 
ال�رم��ادي  لجنت�ي  بع�د  لجن�ة  ثال�ث 
أله��ال���ي  ستس�مح  والت�ي  وراوة، 
ال��ش����������ه��داء وامل��ص��اب�ن 
برتوي�ج  واملخطوف�ني  وامل�ف�ق�ودي��ن 
يقتضي�ه  م�ا  بحس�ب  معامالته�م 

القانون”.
التفاصيل ص2
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الرافدين يطلق مبادرة »النافذة الواحدة« لتمويل املشاريع االستثامرية والسكينة
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرافدين، أمس األربعاء، إطالق مبادرة النافذة الواحدة لتمويل 
املش�اريع االس�تثمارية يف البلد وبس�قوف مالي�ة مفتوحة لتعزي�ز القطاع 
االستثماري. وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه، أن »املبادرة تقوم عىل اساس تسهيل وتبسيط اجراءات الرشكات 
واملس�تثمرين وإنج�از املعامل�ة يف ارسع وق�ت بعي�دا ع�ن الروت�ن لغرض 
اس�تقطاب املس�تثمرين الراغبن بالحصول عىل التمويل ومنح القروض لها 
لغ�رض إنجازمش�اريعهم«.  وأكد، »انش�اء غرفة موح�دة يف االدارة العامة 
للمرصف من االقسام املعنية املناط بها مهمة تمشية التسهيالت االستثمارية 
إلنجاز املعامالت بالرسعة املمكنة«.  ولفت إىل، أن »املرصف يدعم العديد من 
املش�اريع االس�تثمارية ومنها مش�اريع االس�كان يف اغلب محافظات البلد 

اسهاماً منه يف تنشيط القطاع والتخفيف من أزمة السكن«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشفت السفارة الصينية يف بغداد، أمس 
االربع�اء، ع�ن تط�ور كب�ر يف العالقات 
الصيني�ة – العراقي�ة، خاصة يف الس�نة 
اياها بالس�راتيجية،  املاضية، واصف�ة 
يف  الدع�م  تب�ادل  ش�ملت  انه�ا  مبين�ة 

االهتمامات الكربى للجانبن. 
وقال نائب السفر الصيني يف بغداد جیان 
ف�ا نغنينغ، خ�الل مؤتم�ر صحفي عرب 
االنرنت، ان »بالده ترى يف العراق رشيكاً 
تجارياً وسياس�ياً مهماً«، مش�را اىل ان 
»الصن كان�ت اول من قدم مس�اعدات 
للع�راق ملواجهة جائح�ة كورونا، فضال 
ع�ن كونه�ا اول بل�د ش�ارك يف عمليات 
اع�ادة اعم�ار الع�راق بعد الح�رب ضد 
تنظيم داعش، من خالل تنفيذ مش�اريع 

بنى تحتية سراتيجية«. 
ويف اجابته عىل س�ؤال، تحدث فا نغنينغ 
عن مبادرة »الحزام والطريق«، موضحا 
ان »بالده وقع�ت )200( مذكرة تفاهم 
م�ع اكثر م�ن 140 دولة، م�ن بينها 19 
دول�ة رشق اوس�طية، وبضمنها العراق 

الذي وقع خالل العام 2015«.
»)الح�زام  ان  نغنين�غ  ف�ا  واض�اف 
يف  عام�اً  منهج�اً  اصبح�ت  والطري�ق( 
املجتم�ع ال�دويل واك�رب منص�ة للتجارة 
العاملية، وه�ي تعمل وفق مبادئ ابرزها 
تناسق السياسات وترابط البنى التحتية 

والتعاون باالضافة اىل تحقيق املنفعة لجميع املشاركن 
يف امل�رشوع، مؤك�دا ان »)الح�زام والطري�ق( س�تعود 

بنتائج ملموسة عىل الشعب العراقي«.
ب�دوره، اج�اب كذل�ك املستش�ار التج�اري للس�فارة 
الصيني�ة »Xu Chun«، ع�ن س�ؤال حول م�ا تضمنته 

»االتفاقي�ة الصيني�ة«، مبينا ان »ه�ذه االتفاقية تركز 
بالدرج�ة االس�اس عىل اع�ادة اعمار الع�راق وتحقيق 
الكاملي�ة يف اقتص�اده والبنى التحتية في�ه، وصوال اىل 

تحسن معيشة الشعب«.
وقال املستشار التجاري ان »االتفاقية الصينية تضمنت 
تسهيل حصول العراق عىل القروض املتوسطة والبعيدة 

امل�دى، بم�ا ال تتجاوز ال� )10( ملي�ار دوالر، فضال عن 
انها تضمنت مش�اريع بنى تحتية سراتيجية«، مشرا 
اىل »مواصل�ة التنس�يق مع الجه�ات املعني�ة يف العراق 
من اجل تنفي�ذ بنود هذه االتفاقية وتحويل املش�اريع 

السراتيجية فيها من الورق اىل ارض الواقع«. 
ولف�ت اىل ان »الع�راق يعت�رب اك�رب موق�ع اس�تثماري 

العربي�ة«،  ال�دول  ب�ن  او  املنطق�ة  يف 
منوه�ا اىل ان »ال�رشكات الصيني�ة التي 
اس�تثمرت يف العراق ال تس�اهم يف تعزيز 
التنمي�ة االقتصادي�ة للع�راق فحس�ب 
وانما تساهم يف تحسن معيشة الشعب 
فيه، حيث انفقت ه�ذه الرشكات خالل 
العرش س�نوات املاضية انفقت اكثر من 
50 مليون دوالر عىل املش�اريع الخدمية 
ومشاريع التعليم وامداد املياه، وخلقت 
اكثر من 40 الف فرصة عمل للعراقين«، 
العراقي�ن  العم�ال  »نس�بة  ان  مؤك�دا 
العامل�ن يف ه�ذه الرشكات تج�اوز 88 
% م�ن مجم�ل العمال العامل�ن يف هذه 
دفع�ت  ال�رشكات  ان  كم�ا  املش�اريع، 
رضائب للجانب العراق�ي تصل مبالغها 

اىل مليار و780 مليون دوالر«.
واك�د ان »ال�رشكات الصينية ش�اركت 
وعملت بشكل محوري يف قطاع الكهرباء 
حي�ث اجمايل ما انجزت�ه هذه الرشكات 
ميغ�اواط  و400  االف   7 طاق�ة  م�ن 
وخاص�ة محط�ة واس�ط الحرارية التي 
أنش�أتها احدى الرشكات الصينية والتي 
تعت�رب اول محطة انجزت بع�د 2003«، 
مبين�ا ان »ه�ذه املحط�ة تق�دم وتس�د 
70% م�ن احتياج�ات بغداد م�ن الطاقة 
الكهربائية وتس�د 30% م�ن احتياجات 

العراق بمجمله من الطاقة«.
واوض�ح إن »الص�ن اس�توردت خ�الل 
العام املايض 60 ملي�ون و120 الف طن 
) 422 مليون و940 الف برميل( بنس�بة زيادة تصل اىل 
16.1% »، مبي�������نا ان »الواردات الصينية النفطية 
م�ن العراق تش�كل 11% م�ن مجمل وارداته�ا من دول 
العال�م وه�و )العراق( بذل�ك ما يزال ثال�ث اكرب مصدر 

للنفط للصن« .

      بغداد / المستقبل العراقي

دائ����رة  ع���ام  م��دي���ر  ك�ش��ف 
ال�ع�م�ل�ي��ات  ض�ح�اي��ا  ش���ه��داء 
ال�ح�رب�ي�ة واألخ��ط��اء ال�ع�س�ك�ري�ة 
مؤسس�ة  ف��ي  االره�اب�ي��ة  والعملي�ات 
الش�هداء ط����ارق امل���ن���دالوي ع��ن 
ش��م��ول امل��ف��ق��ودي��ن واملخطوفن 
بقانون املؤسس�ة.وقال املن�دالوي يف حديث 

صحفي، إن “الفقرة س�ابعاً م�ن امل�ادة 13 
من التعديل األول لقانون رقم 57 لسنة 2015 
املفق�ود واملخط�وف م�ع�ام�ل�ة  ،عامل�ت 
ال�ش��ه�ي�د إذا ك���ان ذل���ك ن�ت�ي�ج�ة 
عمل إره�اب�ي، ويمكن ل�ذوي�ه تسلم رات�ب 
الش�هيد ل��ح��ن وف��ات��ه ح��ك��م��اً 
ع��ن ط��ري��ق امل��ح��اك��م العراقية”.  
وأض�اف أن “االخب�ارات إذا كان�ت موجودة 
م�ن ذوي املفقود أو املخط�وف فتدون أقوال 

املدع�ي بالحق الش�خيص ابتدائي�اً يف مراكز 
الرشطة أو يف املحاكم املختصة، ويتم ترويج 
املعاملة وت�ح�وي�ل�ه�ا ال��ى ال��ل��ج��ان 
االختص�اص  ص�اح�ب��ة  ال�ف�رع�ي��ة 
إلص�دار الق�رار املناس�ب بذل�ك “.  وب���ن 
امل��ن��دالوي أن “اآلالف م��ن امل�ع�ام�الت 
روج��ت ملخطوفن عرب ال�ل�ج�ان الفرعية 
وال�ت��ي  امل�ح�اف�ظ��ات،  ج�م�ي��ع  يف 
أب�واب�ه�ا مفتوحة دائماً لذويهم”، مستدركاً 

أن “هناك مفقودين هم يف األصل إرهابيون، 
إذ تعرض أس�ماؤهم ع�ل�ى ال��ج��ه��ات 
األم��ن��ي���ة ل�ل�ت�أك�د م��ن س��الم�ة 
ال���ى  وأش����ار  ذل�ك”.   م�ن  موقفه�م 
ت�ت�ع�ل��ق  م�ش��ك�ل�ة  “وج����ود 
أو  امل�ف�ق��ود  ذوي  م�راج�ع��ة  ب�ع��دم 
ال�رس��م�ي�ة  ال�دوائ��ر  امل�خ�ط��وف 
ع�ب��ر  امل��ع��ام���الت  ل�ت�روي��ج 
ال�ل�ج��ان الفرعية مما ي�ؤدي اىل تأخرها 

أو فقدانه�م ل�ح�ق�وق�ه�م ع�ل�ى م��دى 
ال��س��ن��وات امل�اض�ي��ة”، م��ؤك���داً 
ف�رع�ي��ة  ل�ج�ن��ة  “اس���ت��ح��داث 
س�تفتتح قريب�اً يف قض�اء الفلوج�ة لتكون 
ثالث لجن�ة بعد لجنت�ي ال�رم��ادي وراوة، 
ال��ش��ه��داء  والتي ستسمح أله��ال��ي 
واملخطوفن  وامل�ف�ق�ودي�ن  وامل��ص��ابن 
بروي�ج معامالته�م بحس�ب م�ا يقتضيه 

القانون”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد مستشار األمن القومي قاسم األعرجي لرئيس أركان 
حل�ف »الناتو« ألدمرال يواكي�م رول، أمس األربعاء، أن 
انس�حاب القوات القتالية األجنبية من العراق يساهم يف 

استقراره. وقال املكتب اإلعالمي لألعرجي يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه إن األخر استقبل بمكتبه 
رئي�س أركان حلف الناتو، األدمرال يواكيم رول، والوفد 
املرافق له.  وأضاف، أن الطرفن بحثا »التعاون املشرك 
ب�ن العراق وبعثة الحل�ف، بما يحق األمن واالس�تقرار 

يف الع�راق واملنطق�ة«. ونقل البيان ع�ن األعرجي قوله، 
خالل اللقاء، إن »انس�حاب القوات األجنبية القتالية من 
العراق يس�اعد عىل اس�تقرار وتعزيز أمن�ه، مؤكدا عدم 
وج�ود زيادة بأع�داد القوات األجنبي�ة يف العراق«، مبينا 
أن »الع�راق بحاجة اىل التدريب واملش�ورة ورفع قدراته 

القتالية واليحتاج اىل أي قوة قتالية«.
من جانبه أش�ار االدمرال رول، إىل أن »بعثة الناتو بعثة 
غر قتالية، تس�اعد وتس�اهم برفع الق�درات واملهارات 
القتالية للقوات العراقية، من خالل التدريب واالستشارة 

الصحيحة«.

بكني كشفت عن »تطور كبري« يف العالقات مع بغداد.. وأكدت البدء بتحول مشاريع االعمار من الورق إىل الواقع

»االتفاقية الصينية« و »احلزام والطريق«: جاري التفعيل
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»املؤسسة رشعت باستقبال امللفات«.. شمول املخطوفني واملفقودين بقانون مؤسسة الشهداء

األعرجي لرئيس »الناتو«: انسحاب القوات القتالية يساعد عىل استقرار العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

بره�م  الجمهوري�ة  رئي�س  أك�د 
صالح، أم�س األربع�اء، أن العراق 
يعم�ل ع�ىل دم�ج اي�ران يف االطار 
اإلقليمي باعتبارها جارة، لكن عىل 
وفق السيادة العراقية. وقال صالح 
يف ح�وار مب�ارش مع قم�ة بروت 
)انس�تيتيوت( إن »إي�ران جارتن�ا 
ونري�د دمجها يف اإلط�ار اإلقليمي، 
لكنن�ا نحرص كذلك عىل س�يادتنا، 
ال نريد أن يتحول العراق اىل س�احة 
رصاعات«. وأضاف، »لدينا مشكلة 
مخي�م اله�ول، والجمي�ع يريد أن 

يلقي بمشاكله علينا، ولدينا العديد 
م�ن املقاتلن األجان�ب«، مؤكدا أن 
»الع�راق ال يس�تطيع التعام�ل مع 
هذا امللف ونح�ن بحاجة إىل تعاون 

دويل من أجل ذلك«.
صال�ح،  بره�م  الرئي�س  واعت�رب 
الت�ي  االحتجاجي�ة  »الحرك�ة  أن 
 2019 ع�ام  يف  الع�راق  اجتاح�ت 
له�دف  عميق�ا  ترصيح�ا  كان�ت 
مه�م، فالش�باب العراقي�ون نزلوا 
بوط�ن،  يطالب�ون  الش�وارع  إىل 
والخروج من عقود الرصاع يتطلب 
إرادة سياسية وقرارا من العراقين 

انفسهم«.

رئيس اجلمهورية: إيران جارتنا ونريد 
دجمها يف اإلطار اإلقليمي

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجنة األمن والدف�اع النيابية، أم�س األربعاء، 
ع�ن ق�رب ص�دور توصي�ات جدي�دة ملن�ع الحرائق يف 
املستش�فيات، فيما أش�ارت إىل أن هذه الحرائق تدخل 

ضمن »األعمال اإلرهابية«.
وقال عضو اللجنة النائب محمد حسن أبو ذر يف ترصيح 
صحفي إن »حرائق املستش�فيات تدخل ضمن األعمال 
اإلرهابية التي ممكن أن تكون بعدة أشكال، منها القتل 
أو الخطف أو األوكسجن أو الكهرباء والتخريب وحتى 

األفكار السامة التي تدخل للشباب وغرها«.
وأض�اف، أن »لجنة االمن أوصت اللجان االمنية االخرى 
بأن يكون لها دور بش�أن حرائق املستشفيات وقضايا 
غاز االوكسجن والكهرباء«، الفتا اىل أن »هذه القضايا 
ال تتعل�ق بالجان�ب الصح�ي أو الخدم�ي فق�ط وإنما 

بالجانب االمني«.
وتابع، »سيكون هناك تحرك وستصدر توصيات جديدة 
بشأن ذلك، ألن املوضوع قد يأخذ منحى خطر كعمليات 

تسميم املياه أو احراق قناني االوكسجن وغرها«.
وبش�أن حريق مستش�فى اب�ن الخطيب الذي تس�بب 

بم�رصع وإصاب�ة املئ�ات م�ن املواطنن يف بغ�داد قبل 
ايام، أكد أب�و ذر أن »رئيس الوزراء كلف وزير الداخلية 
برئاس�ة اللجنة التحقيقية وس�تصدر أيض�ا توصيات 
أمني�ة بش�أنه«، مؤك�����دا أن »اللجنة س�تأخذ وقتا 
بالعمل للبحث عن االسباب واملتسببن واملقرصين بهذا 

الجانب«.
ولفت اىل أن »الربملان شكل أيضا لجان تحقيقية برئاسة 
النائ�ب الثان�ي لرئي�س مجلس الن�واب بش�ر الحداد 
لتق�يص الحقائ�ق يف الحريق الذي حصل يف مستش�فى 

ابن الخطيب«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب تحال�ف الفت�ح، أم�س االربعاء، 
رئاس�ة مجل�س الن�واب بعق�د جلس�ة 
مفتوحة ملناقش�ة الواقع الصحي وازمة 
الكهرب�اء والخروج بق�رارات وتوصيات 

ملزمة للحكومة. 
وق�ال التحال�ف يف بيان تلقت املس�تقبل 

العراقي نس�خة منه إن »الواقع الصحي 
يف العراق يشهد تدهوًرا وتراجًعا كبرين 
من سوء الخدمات واالمكانيات الصحية 
وفق�دان التخطي�ط يف توزي�ع الك�وادر 
وعدم توفر ابس�ط املستلزمات العالجية 

التي يحتاجها املواطن«. 
وأشارت إىل أن »انعدام الضبط والنظام يف 
املستش�فات وتامن الحماية لكوادرها، 

وجاءت فاجعة مستش�فى ابن الخطيب 
التي ذهب ضحيتها العرشات من االبرياء 
لتؤك�د هذا الواق�ع املري�ر وتضعنا امام 

مسؤولية رشعية واخالقية وقانونية«. 
وطالب التحالف »باتخاذ خطوات تساهم 
يف ايقاف الدمار والخراب يف البنى التحتية 
والفس�اد امل�ايل واالداري وفقدان النظام 
يف الواقع الصحي، كذل�ك الخلل الواضح 

والردي الكبر يف واقع الكهرباء واملعاناة 
املستمرة للمواطنن جراء ذلك«.

واختت�م البي�ان »ل�كل ما تق�دم نطالب 
رئاس�ة مجل�س الن�واب اىل الدعوة لعقد 
جلسة مفتوحة ملناقشة الواقع الصحي 
بق�رارات  والخ�روج  الكهرب�اء  وازم�ة 
وتوصيات ملزمة للحكومة وتقدم حلوال 

حقيقية خالية من الوعود والتربيرات«.

قال وزير الدفاع الركي خلويص أكار، 
إن ب�الده تح�رم ح�دود دول الجوار 
وسيادتها، وأن تواجدها شمايل العراق 
هو »ملكافحة التنظيمات اإلرهابية«.    
أكار يف كلم�ة بمرك�ز قي�ادة  وق�ال 
»غولج�وك« البحري�ة نقلته�ا وكالة 
الوحي�د ه�و  »األناض�ول«، »هدفن�ا 
يعل�م  أن  يج�ب  اإلره�اب،  محارب�ة 
الجميع أننا يف ش�مايل العراق بس�بب 

تعشيش اإلرهابين يف املنطقة«.  
وس�يادة  ح�دود  »نح�رم  وأض�اف، 
جراننا وخاصة العراق البلد الش�قيق 
والصدي�ق وال ينبغي ألحد أن يش�ك يف 
هذا«.  وأكد أنه »ليس لركيا أي هدف 
آخر يف س�وريا والعراق س�وى تحييد 
األتراك  املواطن�ن  الذين يس�تهدفون 

منذ 40 عاما، من شمايل العراق«.  
وأش�ار إىل أن »عدد الذين تم تحييدهم 
يف عمليت�ي مخل�ب ال�ربق والصاعقة 
ش�مايل العراق من�ذ انطالقه�ا يف 23 
نيس�ان املايض، ارتفع إىل 68، يف حن 
بلغ مجموعهم يف سوريا والعراق منذ 

كانون الثاني املايض 953«.  

األمن الربملانية: توصيات عىل الطريق ملنع حرائق املستشفيات

الفتح يطالب بـ »جلسة مفتوحة« ملناقشة الواقع الصحي وأزمة الكهرباء

وزير الدفاع الرتكي: 
نحتـرم سيــادة العـراق 

ولدينا فيه هدف واحد

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب، أم�س األربعاء، املختصة بتنفيذ 
التزام�ات الع�راق بق�رارات مجلس األم�ن ال�دويل ذات الصل�ة بمكافحة 

اإلرهاب، اليوم األربعاء، اجتماعاً ترأسه مستشار األمن القومي.
وقالت املستشارية يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن »مستشار 
األمن القومي، قاسم األعرجي، ترأس اليوم األربعاء، االجتماع الثاني لسنة 
2021 ، للجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب، املختصة بتنفيذ التزامات العراق 

بقرارات مجلس األمن الدويل ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب«.
وعقد االجتماع، وفق البيان »بحضور ممثيل الجهات املعنية ذات املس�توى 
املتقدم، يف وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، وجهاز املخابرات الوطني، 
وجه�از مكافحة اإلرهاب وجهاز األمن الوطن�ي، إضافة اىل وزارتي العدل 

واملالية، و مكافحة غسيل األموال«.
وجرى خالل االجتماع مناقش�ة املوضوعات املدرج�ة عىل جدول األعمال، 

واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النفط، أمس األربعاء، بتعرض حقل باي حس�ن يف محافظة 
كرك�وك اىل اعتداءات إرهابية أدت إىل استش�هاد وإصابة عددا من القوات 
األمني�ة. وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن 
»حق�ل باي حس�ن يف محافظة كركوك تعرض اىل اعت�داءات إرهابية فجر 
هذا اليوم، اس�فرت عن تفجر البرئين 183 و177 واستشهاد وجرح عدد 
م�ن القوات االمنية ورشط�ة الطاقة«.  وأوضح البيان ان »فرق الس�المة 
واالطفاء يف رشكة نفط الشمال والجهات الساندة تمكنت من اطفاء البرئ 
177 والس�يطرة عليه بوقت قيايس، فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة عىل 
حريق البرئ 183«.  واش�ارت اىل ان »يف الوقت الذي تدين فيه وزارة النفط 
جميع العمليات االرهابية والتخريبية التي تستهدف الثروة الوطنية، فإنها 
تؤكد بأن هذه املحاوالت اليائس�ة لن تثن�ي ولن توقف العاملن يف القطاع 
النفطي من بذل اقىص الجه�ود لحماية الثروة النفطية والعمل عىل ادامة 

وزيادة االنتاج خدمة للصالح العام«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

اتخذت محكمة تحقي�ق املثنى، أمس األربعاء، اإلج�راءات القانونية بحق 
املوقوفن واملحكومن الهاربن واملقرصين يف حادثة هروب اثنن وعرشين 

نزيال من قسم املخدرات يف مركز رشطة الهالل باملحافظة.
وقال املركز االعالمي ملجلس القضاء االعىل يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه إن »محكمة تحقي�ق املثنى أصدرت اوام�ر قبض وتحر بحق 
املقرصي�ن يف حادثة هروب مجموعة من املوقوفن واملحكومن من قس�م 
املخ�درات يف مرك�ز رشط�ة الهالل وفق�ا ألحكام امل�ادة 271 م�ن قانون 
العقوب�ات«، الفتا إىل أنه »تم اعتقال تس�عة عرش موقوف�ا ومحكوما من 

مجموع الهاربن«.
يش�ار إىل إن 21 س�جيناً يف موق�ف رشطة قضاء اله�الل بمحافظة املثنى 
جن�وب بغ�داد، هربوا ي�وم األحد )2 أي�ار 2021(، قب�ل أن تتمكن القوات 
األمني�ة هن�اك من إلق�اء القبض ع�ىل 19 منهم بعد عملية بحث واس�عة 

بمساعدة العشائر.

بالتفاصيل.. خمرجات اجتامع اللجنة الوطنية 
ملكافحة اإلرهاب 

النفط عن االعتداء عىل حقل نفطي يف كركوك: 
أسفر عن ضحايا وتفجري بئرين

حتقيق املثنى تصدر أوامر قبض وحتر بحق املقرصين 
يف هروب املوقوفني من »سجن اهلالل«

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الخارجي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
األربعاء، أن العراق سيمنح سمات 
األجانب  الوافدين  الدخول لجمي�ع 
العراق�ي، فيم�ا  االقتص�اد  لدع�م 
أش�ارت إىل أنه�ا فاتح�ت الجان�ب 
اإليط�ايل بش�أن األم�وال املجمدة.

وقال املتحدث باس�م الوزارة أحمد 
�اف، يف ترصي�ح صحفي أنه  الصحَّ
»سيتم منح سمات الدخول لجميع 
الوافدين من دول االتحاد األوروبي 

ودول أخ�رى خالل وصولهم املنافذ 
االقتصاد  لدعم  العراقية،  السيادية 
العراق�ي وتش�جيع االنفت�اح عىل 

العالم«. 
الجان�ب  ع�ىل  »طرحن�ا  وأض�اف 
اإليط�ايل مس�ألة األم�وال العراقية 
ح�وار  آلي�ات  وكرّس�نا  �دة،  املجمَّ
املصلح�ة  وحس�ب  واضح�ة 
الوطني�ة«، الفت�اً إىل »أنن�ا نعم�ل 
بجهد عاٍل لتحقيق ذلك«. وبش�أن 
زيارة وزير الخارجية فؤاد حس�ن 

لدولة الفاتيكان.

اخلارجية تعد بسامت الدخول لـ »مجيع 
الوافدين« لدعم االقتصاد
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    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت األمانة العامة ملجلس الوزراء، أمس األربعاء، 
توضيحاً بشأن رشيحة املحارضين املجانيني.    

وقال�ت األمان�ة يف بيان تلق�ى »املس�تقبل العراقي« 

نس�خة من�ه، إن�ه »تناقلت بع�ض مواق�ع التواصل 
االجتماعي معلومات غري دقيقة من ش�أنها املساس 
باملكتس�بات الت�ي تحقق�ت بموج�ب ق�رار مجلس 
الوزراء رقم )١٣٠ لسنة ٢٠٢١( التي تخص رشيحة 
املحارضي�ن املجاني�ني واألج�راء العامل�ني يف وزارة 

الرتبي�ة«.   وأضاف أن�ه »ويف الوقت ال�ذي تؤكد فيه 
األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء، وقوفه�ا إىل جانب 
هذه الرشيحة، فإنها تسعى جاهدة إىل حل املوضوع 
بش�كل جذري، من خالل تنسيقها وتواصلها املبارش 
مع الجهات املعنية باملوضوع، ممثلة بوزارتي الرتبية 

واملالية، وبما يضمن تنفيذ قرار مجلس الوزراء«.  
ودع�ت األمانة »وس�ائل اإلع�الم واألخ�وات واألخوة 
استس�قاء  إىل  آنف�اً،  املذك�ور  بالق�رار  املش�مولني 
املعلوم�ات من املصادر الرس�مّية، خدم�ة للمصلحة 

العامة«.

األمانة العامة ملجلس الوزراء تصدر توضيحًا خيص املحارضين املجانيني

    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

أعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحبوب، 
أم�س األربع�اء، عن تأم�ني مبل�غ )٢٥٠( 
مليار دينار مس�تحقات مس�وقي الحنطة 
لع�ام ٢٠٢٠، أكد ذلك املهندس عبد الرحمن 
الجوي�راوي مدي�ر ع�ام الرشك�ة العامة 

لتجارة الحبوب. 
وقال أنه مع تصاعد وترية تسويق الحنطة 
هذا العام، حرصت وزارة التجارة عىل تأمني 

كامل املس�تحقات املالية املتبقية ملس�وقي 
الحنط�ة للعام امل�ايض واهتم�ام الدكتور 
عالء الجبوري بذلك إضافة اىل مس�تحقات 

الفالحني و املسوقني ملحصول الشلب . 
وأكد الجويراوي تأمني مبلغ )٢٥٠( مليار 
دينار ج�زء من الدفعه االخ�ريه التي أعلن 

عنها يف وقت سابق معايل وزير التجارة. 
وأش�ار إىل أنه س�تكون جاهزة للتوزيع يف 
املحافظات التي لم ينجز توزيع املستحقات 

املالية لعام ٢٠٢٠.

مدير جتارة احلبوب يعلن تأمني مبلغ »٢٥٠« مليار دينار 
كمستحقات ملسوقي احلنطة

    بغداد / المستقبل العراقي

والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزارة  أعلن�ت 
العلم�ي، أم�س األربع�اء، تش�كيل فريق 
ملتابعة الدراسة اإللكرتونية يف الجامعات 

والكليات.
وق�ال مدي�ر ع�ام البح�ث والتطوي�ر يف 
ال�وزارة، ع�الء عب�د الحس�ن يف ترصيح 
صحف�ي إن وزارت�ه »لديه�ا اإلمكاني�ة 
ال�دوام الحض�وري  الكامل�ة يف تحوي�ل 
لديه�ا  الجامع�ات  وإن  االلكرتون�ي،  إىل 
وجمي�ع  بش�أنه  وضواب�ط  تعليم�ات 
التدريسيني والطلبة مدربني تدريباً كامالً 

عىل ذلك«.

وأضاف أن »هناك فريقاً وزارياً برئاستي 
الجامع�ات  متابع�ة  اىل  يه�دف  وارشايف 
يف موض�وع إلق�اء املح�ارضات بص�ورة 

الكرتونية«.
وأكد أن »قرار مجلس الوزراء بشأن وقف 
الدوام الحضوري يجب أن ينفذ، والوزارة 
مس�تعدة للع�ودة إىل ال�دوام الحض�وري 
بما فيها الدراس�ات العليا إذا تغري الحال 

وعادت األمور لوضعها الطبيعي«.
وق�ررت اللجنة العليا للصحة والس�المة 
ال�دوام  إيق�اف  أم�س،  ي�وم  الوطني�ة، 
وامل�دارس  الجامع�ات  يف  الحض�وري 
والتحّول إىل الدراسة االلكرتونية للحد من 

تفيش فريوس كورونا.

التعليم: فريق وزاري يتابع املحارضات 
االلكرتونية يف اجلامعات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

طالبت لجن�ة الرتبي�ة النيابية الحكوم�ة بتخصيص 
م��ب��ال��غ ل��ل��ط��الب لتش�جيعهم وتحفيزهم 

الستمراريتهم يف الدوام.
وقال عضو لجنة الرتبية النيابية هوشيار قرداغ، ف�ي 
ترصي�ح صحفي، إن “وراء ازدي��اد األمية العديد من 
األس�باب أبرزها األوض��اع السياس�ية واالقتصادية 
واالجتماعي�ة، فض�ال ع�ن الفس�اد املوج�ود وال�ذي 

جعل الحكومة ال تهتم بالجانب التعليمي«.   
صعب�ة  ب�ظ��روف  م��ر  “ال�ب�ل��د  أن  وأض���اف 
وبفرتة ح���روب أم��ام ع�ص�اب��ات )داع���ش( 
أرب��ك���ت ن�ظ�ام التعليم”، مبيناً أن لجنته طالبت 
امل�ال�ي��ة  ال�ت�خ�ص�ي�ص��ات  بزي�ادة  الحكوم�ة 
ل����وزارة ال�ت�رب�ي�ة، “ول�ك�ن م�ا ي�ؤس��ف ل�ه 

ع�دم اهتمام الحكومات بالجانب الرتبوي« . 
وأش�ار قرداغ اىل أن “الوضع االقتص�ادي أثر يف ت�رك 
وات�ج�اه�ه��م  ال�دراس��ي�ة  للمقاع�د  ال�ط��الب 
اىل العم�ل”، منوه�اً بمطالبهم “بتوف�ري تخصيصات 
مالية للطالب، الس�يما للمراحل األوىل لتشجيعهم عىل 

االستمرار بالدوام«. 
ي�ذك�ر أن رئ�ي�س ال�ه�ي�ئ�ة ال�ع�ام�ة ل�ح�رك�ة 
“وع���ي” الوطنية زك�ي الس�اعدي ح�ذر من تفيش 
األمية ف��ي امل�ج�ت�م�ع ال��ع��راق��ي، م�ش�ي�راً 
ال��ى أن “ب�ع�ض ال�دراس��ات أك��دت أن األم�ي�ة 
أصبحت ٢٠ % يف امل�دن و٥٠ % يف األري��اف”، وأش�ار 
إل��ى أن آخ�ر اح�ص�ائ�ي��ات ال�ت��ي أج��ري��ت 
ف��ي ال��ب��الد اك��دت أن م�ؤش�رات األم�ي�ة ف�ي 
٢٠١9 ف�ي ارت�ف�اع ملحوظ بنسبة ١٣ % وهذا يعني 

أن ما يقارب 4 ماليني  شخص أمي )بال تعليم(.

الرتبية الربملانية تطالب 
بتوزيع منحة تشجيعية 

للطالب

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودي�ة، أمس األربعاء، ات�الف وطمر ١٠ 
حاوي�ات تحت�وي عىل مواد غذائي�ة منتهي�ة الصالحية. وذكرت 
الهيئة، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه أنه »استناداً 
إىل قرار قايض التحقيق، قام منفذ ميناء ام قرص الشمايل بإتالف 
وطم�ر محتوى ١٠ حاوي�ات حجم 4٠ قدم تحت�وي عىل مادتي 
)البطاطا وكبدة الدجاج(«.وبينت أن ذلك »باعتبار اس�ترياد مادة 
البطاطا مخالفا لضوابط االس�ترياد التزاما من الهيأة بمحددات 
الروزنامة الزراعية لحماية املنتج املحيل، وأن مادة )كبدة الدجاج( 

منتهية الصالحية وغري صالحة لالستهالك البرشي«.

املنافذ احلدودية تعلن اتالف وطمر »10« حاويات 
مواد غذائية منتهية الصالحية

    بغداد / المستقبل العراقي

ن�رشت وزارة الرتبية، أمس االربعاء، جدول ب�ث الدروس اليومية 
للمراحل الدراسية بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
بإيق�اف الدوام الحض�وري يف املدارس.  وذكرت ال�وزارة يف بيان، 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »بعد قرار اللجنة العليا 
للصحة والس�المة بإيقاف الدوام الحض�وري يف املدارس، مديرية 
التلفزي�ون الرتبوي تعلن عن جدول بث الدروس اليومية للمراحل 
الدراسية كافة وتؤكد انها مستمرة يف عملية البث وحسب املنهج 

»املكييف« ضمن حملة التلفزيون الرتبوي مدرستي«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف وزير الثقافة والسياحة واالثار حسن ناظم، أمس األربعاء، 
عن عن خطة النعاش قطاع الس�ياحة واالثار يف محافظة ذي قار. 
وقال ناظم خالل حديثه لوسائل إعالم، انه »بحث مع مدراء الدوائر 
املعنية والحكومة املحلية يف ذي قار س�بل تفعيل قطاع الس�ياحة 
واالثار، بعد زيارة بابا الفاتيكان اىل مدينة اور االثرية، واس�تثمار 
زخم تل�ك الزيارة لتطوير هذه القطاعات«.وأش�ار اىل انه »ناقش 
م�ع الحكومة املحلي�ة وضع اليات تقديم الخدم�ات للمحافظة يف 
جميع القطاعات من خالل التعاون املش�رتك«، موضحا ان »هذه 
الزيارة هي الثالثة من نوعها اىل محافظة ذي قار من اجل مناقشة 

االفكار التي ستعمل عليها الوزارة يف املستقبل القريب«.

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر محافظ صالح الدين عم�ار الجر، أمس األربع�اء، بإيقاف 
نح�و 6٠٠ م�رشوع، واصفاً تلك املش�اريع بغ�ري املجدية.ونقلت 
صحيف�ة الصباح ش�به الرس�مية، عن الج�ر قول�ه، إن »هناك 
١٥٠٠ مرشوع يف صالح الدين، 6٠٠ مرشوع منها غري ذي جدوى 
وتحتاج اىل ٣ ميزانيات إلكمالها، رغم أنها ال يمكن أن تفعل شيئاً 
مهم�اً للمحافظة«.وبنّي أنه »من غ�ري املعقول أن املحافظة تفيد 
رشكات ربحي�ة بحتة جاءت بهذه املش�اريع الت�ي ال يمكنها أن 
تقدم املحافظة خطوة لألمام، وترتك املشاريع الخدمية التنموية 
والت�ي ال يمك�ن إكماله�ا بوج�ود املش�اريع املتلكئ�ة لع�رشات 
الس�نوات«.وأضاف أن »املحافظة اقرتحت إيقاف تلك املش�اريع 
يف الوق�ت الحايل، والتوجه نحو املش�اريع التنموية التي يمكن أن 
تخ�دم املواطن وتنه�ض باملحافظة لتضعها يف مص�اِف املناطق 

املتميزة يف البلد«.

الرتبية تستأنف الدراسة االلكرتونية

الثقافة تطلق خطة النعاش 
السياحة واالثار يف ذي قار

»ال جدوى منها«.. حمافظ 
صالح الدين يوقف 600 مرشوع

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن صندوق اإلسكان، أمس األربعاء، عن آلية منح القروض للمحافظات، فيما أشار إىل 
أن منح القروض يتوقف عىل عاملني.    

وق�ال مدير عام صندوق اإلس�كان ضياء موج�د عبدالله، للوكالة الرس�مية، إن »مبالغ 
الصن�دوق وزعت بني املحافظات حس�ب التعداد الس�كاني ونس�بة خط الفق�ر اللذين 
تزودهم�ا له�ا وزارة التخطيط«، الفت�اً اىل انه »يتم االعتماد عىل كفال�ة املوظف املوطن 
راتب�ه بوصفه هو من يكفل نفس�ه«. واضاف ان »املبالغ عندم�ا تاتي اىل الصندوق يتم 
احتس�اب كل محافظة وحاجتها للمبلغ ويتم تقس�يمه عىل مدى ٣ او 4 اشهر«، مؤكدا 
ان »حص�ة كل محافظة تطلق ش�هرياً فهناك محافظات يتم نف�اد حصتها خالل اليوم 
االول او خ�الل س�اعة، وه�ذا يتوقف عىل حجم التقدي�م للقروض«.وتاب�ع انه »يف حال 
انتهاء حصة املحافظة الش�هرية يتم غلق الحس�اب االلكرتوني«، مشريا اىل ان »هناك ٥ 
محافظ�ات وهي املثنى واالنبار وصالح الدين وكركوك ونين�وى لم يتم حتى اآلن انتهاء 
حصصها الشهرية بسبب التقديم القليل«. واكد عبد الله انه »لغاية اآلن لم تصل قرارات 
جديدة من اللجنة العليا للسكان بشأن زيادة مبلغ القرض«، الفتاً إىل أن »الصندوق بارش 

منذ األول من شباط املايض باطالق القروض«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل، أمس األربعاء، إصدار 
توجيهات للقضاء عىل الفقر، مبينًة أّن ذلك 
ج�اء ضمن برنامج اإلصالحات الحكومية 
لس�نة ٢٠٢١ واملتضمنة إصالح مرشوعي 
التأهي�ل  االجتماعي�ة ومراك�ز  الحماي�ة 
املهني للعاطلني عن العمل.   وقالت الوزارة 
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه إن »وكي�ل وزارة العم�ل والش�ؤون 
االجتماعية عبري الجلب�ي عقدت اجتماعاً 
موسعاً مع أعضاء الفريق الوزاري املشكل 
لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء باملبارشة 
بتطبي�ق املش�اريع الت�ي تقع ع�ىل عاتق 
وزارة العم�ل ضم�ن برنام�ج االصالحات 
الحكومية لسنة ٢٠٢١ واملتضمنة إصالح 
مرشوع�ي الحماي�ة االجتماعي�ة ومراكز 
العم�ل  ع�ن  للعاطل�ني  املهن�ي  التأهي�ل 

للقضاء ع�ىل الفق�ر«.  ووجه�ت الجلبي 
بحس�ب البي�ان »أعض�اء الفري�ق بوضع 
قاع�دة بيانات موح�دة ورصينة لتصنيف 
املستفيدين حسب العمر والحالة الصحية 
للتمييز بني العاطلني القادرين عىل العمل 
م�ن العاجزين فضالً عن تصنيف النس�اء 
فاقدات املعيل حس�ب ع�دد األطفال ومن 
ث�م تحديد القادرين ع�ىل العمل وتدريبهم 
بعد تأهيل املراكز التدريبية وإنشاء مراكز 
جديدة يف املناطق التي ال تتوفر فيها مراكز 
تأهي�ل لتدريبه�م ع�ىل مختل�ف املهارات 
الفنية واملهنية حسب احتياج سوق العمل 
ومن املحتمل ش�مولهم بقروض املشاريع 
التي تقدمها ال�وزارة للعاطلني عن العمل 
لتمكينهم اقتصادي�اً والخروج من قاعدة 
بيان�ات ال�وزارة وامكاني�ة ش�مول أعداد 
أخ�رى م�ن العاجزي�ن والنس�اء فاقدات 

املعيل بإعانة الحماية االجتماعية«.

صندوق اإلسكان يعلن عن آلية منح 
القروض.. وال زيادة باملبالغ

العمل تصدر توجيهات جديدة للقضاء عىل الفقر

املرور توجه دعوة لـ »الفحص 
املؤقت«: ال جتوال دون تسجيل

حقوق اإلنسان تدعو الصحة اىل استمرار 
تقديم اللقاحات خالل احلظر الشامل

    بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت مديري�ة املرور العام�ة، أمس االربعاء، توجيهات مش�ددة بش�ان 
املركب�ات الحامل�ة للوح�ات الفح�ص املؤق�ت، فيم�ا اش�ارت اىل ان هذه 

التوجيهات ستطبق اعتبارا من االحد املقبل.    
وق�ال مدي�ر املرور الع�ام اللواء ط�ارق الربيع�ي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »مديرية امل�رور يف بغداد واملحافظات س�تقوم 

بحملة مشددة عىل املركبات التي تحمل لوحات تسجيل فحص مؤقت«.  
واضاف انه »سيتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية الصارمة بحق املخالفني 
مهم�ا كان�ت عائدية املركب�ة اعتبارا من االح�د املقبل املوافق التاس�ع من 
اي�ار الحايل«، داعيا اىل »ع�دم تجوال هذه املركبات اال بع�د اكمال إجراءات 

التسجيل«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

دعت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان، 
اىل  الصح�ة  وزارة  األربع�اء،  أم�س 
استمرار تقديم اللقاحات للمواطنني 
صباحا ومس�اء وأيام حظر التجوال 
الرس�مية.   وق�ال عض�و  والعط�ل 
مجل�س املفوضية فاضل الغراوي، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه إنه »من الرضوري أخذ املواطنني 
اللقاح�ات )ضد كوفي�د -١9( كونها 
انتش�ار  ملن�ع  الوحي�دة  الوس�يلة 

الوب�اء يف الوق�ت الحارض 
والضم�ان الوحيد لحماية 
م�ن  العراقي�ني  وس�المة 
خطر اإلصاب�ة واملحافظة 
ع�ىل أرواح الناس من أجل 
العودة إىل الحياة الطبيعية، 
كما أن اخذ اللقاح كأجراء 
وع�ي  ع�ىل  ي�دل  وقائ�ي 
املواطن�ني وتفهمهم العايل 
الت�ي  الوبائي�ة  لألوض�اع 

يمر به�ا العراق والعالم أجمع«.ودعا 
عضو مجلس املفوضية وزارة الصحة 
والجهات الحكومية إىل »زيادة الفرق 
الطبية ورضورة استمرارها  يف الدوام 
وتقدي�م اللقاحات الطبية للمواطنني 
صباحا ومس�اء وأيام حظر التجوال 
والعطل الرسمية مع اعتماد سياسة 
م�ع  بالتنس�يق  توعوي�ة  تثقيفي�ة 
القنوات الفضائية ومنظمات املجتمع 
املدن�ي ووزارة الرتبية والتعليم العايل 
بش�أن أهمي�ة أخذ اللقاح�ات وخلق 

بيئة آمنة سليمة يف العراق«.

البرصة: انشاء اول مدينة صناعية 
واكرب معمل للحديد

    البصرة / صفاء الفريجي

أدرج�ت هيئة اس�تثمار البرصة مشاريع 
ال�ع��ام  خ�ط��ة  ض�م��ن  عمالق�ة 
ال�ح�ال�ي اب�رزه�ا تنفيذ معمل ك�ب�ي�ر 
ل�ل�ح�دي��د وال�ص�ل�ب، واول م�دي�ن�ة 
صناعية تساعد عىل تشغيل االف العاطلني. 
وق��ال رئ�ي�س ال�ه�ي�ئ�ة ع��الء ع�ب�د 
ال�ح�س��ني س�لمان يف ترصيح صحفي، 
إن “خط�ة الع�ام الح�ايل تتضم�ن اقامة 
مشاريع استثمارية عمالقة ابرزها معمل 
الحديد وال�ص�ل��ب ب�ط�اق�ة تصميمية 
ت�ص�ل ال��ى اك�ث��ر من مليون طن من 

حديد التسليح والصناعي.  
واض����اف ان ال��خ��ط��ة ت�ش��م�ل 
اي��ض��ا م�ش��اري�ع سكنية وصناعية 
وترفيهي�ة وفندقي�ة تقدر كلفة انش�ائها 
بمئات امل�الي�ني م�ن ال���دوالرات، مشريا 

اىل استكمال جميع املوافقات القطاعية تقريبا بالتنسيق م�ع 
االدارة امل�ح�ل�ي�ة ل�ل�ب�ص�رة تمهيدا للتوقيع عىل االجازات 
االس�تثمارية.  ول�ف��ت س��ل�م�ان ال���ى اس��ت�ك�م�ال 
م�واف�ق��ات ال�دوائ��ر ال�ح�ك�وم�ي��ة الن��ش���اء اول 
م�دي�ن�ة ص�ن�اع�ي�ة ك�ب�رى باملحافظة عىل مس�احة الف 
دون�م، إذ تم التخطيط الس�تيعابها عددا كبريا من املش�اريع 
االستثمارية الصناعية البرتوكيمياوية وم�ش�اري�ع لصناعة 

الحدي�د والصل�ب وااللكرتوني�ة وتوف�ري االف ف�رص العم�ل 
للعاطلني من الخريجني والفئات الوسطية والفنية والخدمية. 
وذك�ر ان اختي�ار موق�ع املدين�ة الصناعي�ة ت�م بالقرب من 
مصادر الثروة النفطية وال��غ��از وامل��وان��ئ وال��ط��رق 
ال�س��ري�ع�ة م���ا ي�س��اع�د امل�س��ت�ث�م�ري�ن ع�ل�ى 
ت�ص�دي�ر ال�ف�ائ�ض ل��الس��واق ال�ع�امل�ي�ة وخ�ف�ض 
كلف�ة امل���واد االول�ي�ة امل�س��ت�وردة واملحلي�ة التي تدخل 

بالعملية االنتاجية«.

النقل تضع رشطًا الستئناف الرحالت اىل اهلند 
إلجالء العراقيني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل، أمس األربع�اء، عدم 
تحديد موعد أي رحل�ة جديدة الجالء بقية 
العراقيني من الهند، وسط توقعات بان تتم 
بع�د التأكد من خلو العائدين ضمن الدفعة 
االول��ى م��ن الس�اللة الهندي�ة املتحورة 

لفريوس كورونا.
ووصل�ت االثن�ني أول رحل�ة جوي�ة م��ن 
ب��غ���داد  م�ط��ار  ال���ى  ال�ه�ن��د 
ت�ق�ل عىل متنه�ا ٣99 ع�راق�ي�ا ك�ان�وا 
ع�ال�ق��ني بع�د تفيش س�اللة جديدة من 

كورونا.
وق�ال مس�ؤول ال�ع�الق��ات الخارجية يف 
الخطوط الجوية العراقية، حس�ني جليل يف 

ترصيح صحفي ان »الرحلة الثانية الج�الء العراقيني 
من الهند ل�م ي�ح��دد موعدها او يعلن عنها ح�ت�ى 
النق�ل  وزارة  اش���ع��ار  وب��ان��ت��ظ���ار  االن، 
بعد االتفاق م�ع وزارات الخارجي�ٔة والصحة والبيئة 

واللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية«.
وتش�ري التوقع�ات ال��ى ان الرحل�ة الثاني�ة الج�الء 
العراقي�ني م�ن الهن�د ل�ن تتحقق اال بع�د التأكد من 

خلو الدفعة االوىل من العائدين من الفريوس.
واض�اف جلي�ل انه »تم نق�ل الدفع�ة االوىل ال�ب�ال�غ 
ع�دده�م ٣99 ش�خصا بحافالت خاصة اىل فنادق يف 

بغداد، بعد اجراء الفحص املختري PCR عىل االرايض 
ال��ه��ن��دي���ة وت��أك���د خ��ل��وه���م م��ن 
اص��اب���ة ك�ورون��ا، واخ��ذ مس�حات ج�دي�دة 
PCR اخ�رى لكل وافد باملخترات املركزية يف ب�غ�داد 
وك�ان��ت النتيجة س�البة، حيث تم نقلهم بواس�طة 
حاف�الت تابع�ة للرشك�ة العام�ة لنق�ل املس�افرين 

والوفود«.
واش����ار ج�ل�ي��ل ال���ى »ن�ق��ل م�ج�م�وع�ة 
من العائدي�ن اىل محافظاتهم ليتم حجرهم بالفنادق 
املخصصة لهم يف كل محافظة ملدة ١4 يوما، وس�يتم 
اخ�ذ مس�حة اخرى ب�ع��د م���رور 7 أي���ام م�ن 

امل�س��ح�ة الس�البة االوىل وبعده�ا يت�م 
تنفي�ذ الحج�ر املن�زيل مل�دة اس�بوع ثالث، 
م�ع متابعته�م من قب�ل الف�رق الصحية 

لالطمئنان عىل حالتهم«.
وذكر انه »يف حال اثب�ات ايجابية الفحص 
املخت�ري س�يتم نقلهم اىل مراك�ز صحية 
خاص�ة لعدم انتش�ار ال�ع��دوى لالخرين 
ومعالجتهم ب�ال�ب�روت�وك�والت العالجية 

الخاصة واتخاذ االجراءات الالزمة لهم«.
م��ن ج�ه�ت�ه، اك��د م�دي�ر ال�ش�رك�ة 
ال�ع�ام��ة لنقل املس�افرين والوفود كريم 
»اس���ت��م��رار  ح�س��ني  ك��اظ���م 
جه�ود الرشكة الخاصة بخدم�ة املواطنني 
العالق�ني ف�ي بع�ض ال�ب�ل��دان ونقلهم 
من مطار بغداد الدويل اىل املواقع املخصصة 

للحجر الصحي يف بغداد«.
وذك�ر ان »الرشك�ة خصصت وبالتع�اون املبارش مع 
وزارة الصح�ة ١٢ باصا لنق�ل العائدين من الهند من 

املطار اىل اماكن ال�ح�ج�ر«. 
ون��وه ب��ان »م��الك��ات ال�ش��رك�ة اس�تنفرت 
جهودها يف مطار بغداد عىل م��دار ال�س�اع�ة للقيام 
بعملي�ات التعف�ري والتعقي�م للحافالت والس�يارات 
املتواج�دة ح�ف�اظ��ا ع�ل��ى ص�ح�ة وس��الم�ة 
ال�واف�دي��ن م�ع ض��رورة التثقي�ف وال�ت�وع�ي�ة 

لطرق الوقاية«.
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تطبيع اإلساءة 
سرور العلي 

تشكل اإلس�اءة تهديدا حقيقيا للفرد 
آثاره�ا،  الس�يما يف مجتم�ع يجه�ل 
وم�ع التطور ال�ذي يش�هده العرص، 
ووجود وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
أصبحت تلك ظاه�رة تأخذ حيزا كبريا 
م�ن حياتن�ا، وتؤث�ر س�لبا يف عالقتنا 
باآلخرين.فبدأن�ا نالحظ يوما بعد يوم 
أن هناك من ييسء لبعض الشخصيات 

س�واء كانت عادية أم مهمة، واللجوء 
بها إىل تصفية الحسابات، والتحريض 
عىل العنف والتشهري حتى باتت كأنها 

دعوة لتطبيع اإلساءة بني الناس.
 واملش�كلة األكرب حني تكون اإلس�اءة 
ممارس�ة  وه�ي  ولفظي�ة  جس�دية 
العن�ف الجس�دي ع�ىل ش�خص أق�ل 
من�ا ق�وة، وش�تمه وركل�ه، وتوجيه 
ل�ه الكلم�ات الجارحة الت�ي ترتك اثرا 
طوي�ل األم�د، ومن املمكن ان تس�بب 

ل�ه مرض�ا نفس�يا يتطلب وقت�ا اكرب 
للعالج، وهذا النوع من اإلساءة ال ترى 
وال تتعدى حاجز الكالم، أما اإلس�اءة 
النفسية فإنها تعمل عىل تدمري ذاتنا، 
وصحتنا النفسية، وهويتنا االنسانية، 
والتش�كيك بصح�ة عقلن�ا، وعادة ما 
يصم�ت من يتعرض له�ا، وال يفصح 

عنها محتمال تبعاتها.  
الي�وم ويف ظ�ل الوض�ع االقتص�ادي 
املتده�ور للب�الد، وانعدام االس�تقرار 

اإلس�اءة  م�ن  نعان�ي  الس�يايس 
االقتصادي�ة، وامت�الك امل�ال والق�وة 
بأي�ادي ت�يسء اس�تخدامها، وتجهل 
التوزيع العادل للثروة، ومختلف املوارد 
الزراعية والصناعية، لتحقيق مكاسب 
شخصية، وإساءة استخدام السلطة، 
وغي�اب أه�م صف�ة وه�ي النزاهة يف 
أغل�ب مؤسس�اتنا، وغي�اب االصالح 
االقتص�ادي، وتف�ي الفس�اد، وعدم 
توفر فرص العمل للمواطنني، ويعاني 

معظ�م اف�راد مجتمعن�ا م�ن الفق�ر 
املدق�ع، والدخ�ل املح�دود م�ع تفي 
مختلف االم�راض واالوبئ�ة، وتطبيق 
نظام الحظر الذي بال ش�ك أثر بشكل 
كبري عىل الطبق�ة الكادحة كأصحاب 
البس�طات، والعم�ال بأج�ور يومي�ة 
وغريه�م. وكل ه�ذه األم�ور تنعكس 
بصورة س�يئة ع�ىل األف�راد، وااليادي 
العامل�ة، وإعاق�ة التنمي�ة، والتق�دم 
والبن�اء، وبإمكان الجه�ات املختصة 

معالجة الوضع الس�ائد، والهشاش�ة 
االقتصادية، وتحسني االوضاع، وبناء 
امل�وارد  راس م�ال ب�ري، وتوزي�ع 
بش�كل منصف، وتوفري فرص العمل، 
والقضاء عىل آف�ة البطالة التي تنخر 
بمجتمعنا، ودع�م الطاقات واملهارات 
وتطويرها، لتس�هم يف نهض�ة البالد، 
الق�وى  يف  امل�رأة  مش�اركة  وتعزي�ز 
باالس�تثمارات،  والقي�ام  العامل�ة، 
وتحس�ني البنى، وتحقي�ق طموحات 

الش�باب يف الحص�ول ع�ىل الوظائف 
التي يس�تحقونها، وإكراما لس�نوات 

دراستهم.
كل ه�ذا يمكن ان يكون بوابة الصالح 
النف�وس وتهدئة الخواطر، ويمكن ان 
تع�د عملية ترمي�م ل�الرواح املتنافرة 
واملستفزة وإبعادها عن حالة التشنج 
التي تعد احد عوامل ودوافع االساءة، 
حتى التكون االساءة مقبولة وطبيعية 

ومستساغة.

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

شعبة تنظيم املدن
اعالن تنظيم

نظم�ت مديري�ة التخطي�ط العمراني / نين�وى بكتابهم 
بالعدد 977 يف 2021/4/21 واملتضمن االعالن عن تنظيم 
املرق�م 60/2021  والخاص بالقطعة املرقمة 234/13 م 
37 بعويرة واس�تنادا اىل امل�ادة ) 45 ب ( من قانون ادارة 
البلدي�ات املرق�م 165 لس�نة 1964 املعدل تعل�ن الكيفية  
وع�ىل ذوي العالقة تقديم ما لديه�م من اعرتاضات خالل 
)30 يوم( ثالث�ون يوما من تاريخ ن�ر االعالن وبخالفه 

سوف يكتسب الدرجة القطعية . 
مع التقدير

العدد : 12979
التاريخ : 2021/5/2

املهندس
رضوان امحد سليامن
مدير بلدية املوصل

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2015/1531 

اسم املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته الرطي محمد ش�ناوة س�مري 

مشعل/ مديرية رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2015/1431
تاريخ ارتكاب الجريمة 2012/9/3

تاريخ الحكم 2015/11/9
املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باسم الشعب 
عىل املدان الغائب ) الرطي محمد ش�ناوة س�مري مش�عل( 

غيابيا بما ييل :
1 � بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر ( وفق املادة 5/ ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 بدالل�ة املادتني 61/اوال و 69/اوال  من 
ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر عمله من تاريخ 

2012/9/3 ولحد االن
2 � اخراجه من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام 

املادة 42/ثانيا /أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008
3 � اعطاء املوظفني العمومي�ني صالحية القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69/

ثانيا من ق أ د 
4 � ال�زام املواطنني االخبار عن مح�ل اختفاء املحكوم اعاله 

استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق أ د 
5 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق أ د 
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب جب�ار  عاتي 
جرب مبلغ قدره خمس�ة وعرون ال�ف دينار ترصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء  استنادا الحكام املادة 61/

اوال  من ق أ دوافهم علنا يف / /2015 م  
العميد الحقوقي

رئيس املحكمة
��������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 337/ب2018/1

التاريخ  :2021/5/2
إعالن

بن�اءا ع�ىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العقار تسلس�ل ) 35( محلة )8 دور الكوفة( يف الكوفة عليه 
تعل�ن هذه املحكمة عن بي�ع العقار  املذكور أع�اله واملبينة 
أوصافه وقيمته املقدرة أدناه فعىل الراغبني بالراء مراجعة 
ه�ذه املحكمة خ�الل )ثالث�ون ( يوما من الي�وم التايل لنر 
اإلعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ) %10 ( 
من القيمة املقدرة بموج�ب صك مصدق ألمر  محكمة بداءة 
الكوفة وصادر من مرصف الرافدين فرع مسلم بن عقيل )ع( 
يف الكوفة وس�تجري املزايدة واإلحالة يف الساعة الثانية عر 
م�ن اليوم األخري من اإلعالن يف قاعة املحكمة وعىل املش�رتي 

جلب هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض االول

مؤيد رياح غازي
األوصاف : - وهي دار سكن تتكون من طابقني ومشيد عليه 
محالت  عدد)3( الطاب�ق األول يحتوي عىل رسداب وغرفتني 
نوم وصحيات وس�احة مكش�وفة اما الطابق الثاني يتكون 

من غرفتني وصالة وان الدرجة العمرانية متوسطة
القيمة املقدرة: للعقار ارض ومنش�آت هو ) 545،312،000 
( خمس�مائة وخمس�ة واربعون مليون وثالثمائة واثناعر 

الف دينار عراقي.
مالحظ�ة:   ان ش�اغل العق�ار ) عرفات جاس�م عبد ( يرغب 

بالبقاء يف العقار بصفة مستأجر بعد البيع.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة: 2020/706
التاريخ: 2021/4/28

اعالن
ننظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لراء العقار تسلسل )2/14300( 
الكائ�ن يف النجف حي االمري العائ�د للمدين ) عادل عبد فرحان( 
املحجوز لقاء طلب الدائن ) عماد جواد سكر( البالغ )864000( 
ثمانمائة واربعة وس�تون الف درهم اماراتي )80%( من القيمة 
املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة )خمسة عر( يوما من اليوم 
التايل للنر فع�ىل الراغب بالراء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
امل�دة املذكورة مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 
التسجيل والداللية املشرتي وذلك استنادا للمادة 98 ممن قانون 

التنفيذ.
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات:-

1-موقعه ورقمه: 14300/حي االمري 
2-جنسه ونوعه: دار سكن

3-حدوده واوصافه: بلدية النجف
4-مش�تمالته: العقار يتك�ون من كراج وحديقة بمس�احة 50 
م�رت وممر بعرض م�رت ونصف ي�ؤدي اىل املطب�خ وجدرانه من 
الس�رياميك ويوجد في�ه مخزن وتوجد باب داخ�ل املطبخ تؤدي 
اىل الصال�ة ومس�احتها )7×4 م( وجدرانها من الخش�ب الصاج 
بارتفاع 2 م ويوجد فيها باب يؤدي اىل غرفة نوم مساحتها 6×5 
م وب�اب ايضا اخ�رى  يؤدي  لالس�تقبال الذي مس�احته 9×5م 
وجدرانه وس�قفه من البورك ويطل عىل االس�تقبال غرفة وفيه 
ايضا باب للخارج )ساحة البيت ( وتوجد صحيات داخل الصالة 
جدرانها من السرياميك ، كما توجد غرفة منام اخرى مساحتها  
5×4م جدرانها وسقفها من البورك وتوجد صحيات اخرى 1×1م 
ومنور يف نهاية الدار بعرض الدار ويوجد س�لم معلق ذي محجر 
من الخش�ب الجوي يؤدي اىل السطح والسطح من الفريش  وان 
عم�وم ارضية ال�دار من ال�كايش املوزائيك وال�دار مجهزة باملاء 

والكهرباء ووان درجة العمران هي دون املتوسط .
5-مساحته: 300 م

6-درجة العمران: دون املتوسط
7-الشاغل: زينب احمد محمد

6-القيم�ة املق�درة: 324،000،000 ثالثمائ�ة  واربعة وعرون 
مليون دينار

7- ببدل املزايدة االخري: اليوجد
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مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2829/ب2021/3

التاريخ : 2021/5/5
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) احمد موىس نور( 
أقامت املدعية )انعام جابر نعيم( الدعوى البدائية املرقمة أعاله 
والتي تطلب فيها الحكم ) بالزامك بتأديتك للمدعية اعاله بدالت 
االيج�ار للعقار املرق�م ) 1/4262 حي القادس�ية( مبلغاً قدره 
) ثالث�ة مالي�ني ومائت�ان ال�ف دينار مل�دة ثمانية اش�هر ومبلغ 
ثمانمائة وتسعون الف دينار عن اجور املاء والكهرباء (،ولثبوت 
مجهولي�ة محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي  واش�عار 
مختار منطقة الحسن 2 ) حسام سلطان امليايل( لذا قررت هذه 
املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2021/5/30 وعند عدم حضورك 
أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

وزارة النقل 
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية 

جلنة بيع والتاجري املركزية 
نرش اعالن 

تعلن الركة العامة للس�كك الحدي�د العراقية احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اجراء 
املزايدة العلنية وفق قانون بيع وتاجري اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 النافذ لتاجري 
العق�ار املدرج تفاصيل�ه ادناه والعائد لركتنا والتي س�تجري املزايدة عليه يف محطة 
بغداد املركزية يف اليوم )30( من اليوم التايل لنر االعالن يف الصحيفة يف تمام الس�اعة 
العارشة صباحا واذا وافق يوم املزايدة عطلة رس�مية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه 
من الدوام الرسمي فعىل الراغبني باالشرتاك  يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعنيني 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% م�ن القيمة املقدرة بصك مصدق 
معنون المر الركة العامة للسكك الحديد او نقدا عىل ان تستكمل باقي التأمينات بالسعر 
الذي ترس�و عليه املزايدة وعىل املزايد استقدام براءة ذمة رضيبية وجلب املستمسكات 
املطلوبة ) هوية االحوال املدنية و شهادة الجنسية و بطاقة السكن والبطاقة التموينية 
االصلية واملصورة ( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور االعالن والخدمة البالغة %2 
من قيمة االيجار الس�نوي ويتم تس�ديد بدل االيجار الس�نوي دفعة واحدة عند االحالة 
القطعي�ة ويمك�ن االطالع عىل العقار قب�ل موعد املزايدة وعىل من ترس�و عليه املزايدة 
تس�ديد بدل االيجار خالل )30( يوم من تاريخ املصادقة وبعكس�ه يعترب ناكال ويتحمل 
جميع االجراءات القانونية املرتتبة عليه وعيل من ترس�و عليه املزايدة مراجعة ش�عبة 

االمالك والعقارات / يف مقر الركة لغرض تبليغه  باالحالة القطعية

تنويه 
ذك�ر يف صحيفة املس�تقبل بالع�دد 2364 واملؤرخ�ة يف 26 / 4 / 
2021 وصحيف�ة العراق اإلخبارية بالع�دد 1392 واملؤرخة يف 26 
/ 4 / 2021 اإلع�الن الخ�اص بمديري�ة تنفيذ الكوف�ة والخاص 
بالعقار 32928 / 3 حي ميس�ان لم يذكر يتحمل املش�رتي أجور 
التس�جيل والداللي�ة و ذكر اوص�اف العقار ش�ارع عريض خطأ 

والصحيح شارع تجاري لذا اقتىض التنويه .
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 
محكمة بداءة الكاظمية 

العدد : 887 / ب / 2021 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / خاتون امني كمال 
اقام املدعي ) عالء خضري هاش�م ( الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
يطل�ب فيها تصحيح اس�م املدعى عليها وجعل�ه خاتون بدال من 
خاتونة يف قرار الحكم املرقم 2030 / ب / 2019 وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي – 
عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املصادف يوم 23 / 5 / 2021 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض

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

دائرة التنفيذ الكرخ 
العدد : 760 / 2021 

التاريخ : 4 / 5 / 2021 
اىل / سريوان احمد رشيد / مجهول محل االقامة 

لقد تحقق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة 
الغزالي�ة كتابه�م بالع�دد 5683 يف 2 / 5 / 2021 وتايي�د مختار 
محل�ة 673 الغزالي�ة انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبلي�غ عليه تقرر تبليغك 
بالحض�ور اىل هذه املديرية خالل س�تون يوما اعتب�ارا من اليوم 
التايل للنر وذلك لغرض سداد النفقة املستمرة واملرتاكم وبعكسه 
تقام دعوى تفريق لعدم االنفاق اس�تنادا الحكام املادة 43 تاسعا 

من قانون االحوال الشخصية .
املنفذ العدل 

نبيل حسن عيل 

�������������������������������������
إىل الريك زهراء لبث حسني

 اقتىض حضورك إىل مق�ر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعق�ار املرق�م 54385 /3حي النداء خالل ع�ره ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
فراق حسن دخينه

إىل الريك إحس�ان عيل م�وىس و بدريه عيل 
اسد  

اقت�ىض حضورك�م إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف 
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 1252 
/3العروبه خالل عره ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

أمري عواد منصور
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : وفاة/2021

التاريخ : 2021/5/5
إعالن

قدمت املدعو ) رائد براز دحام (
طلب�ا ي�روم في�ه الحص�ول عىل حج�ة وفاة 
للمدع�وة ) وس�يلة عباس مه�دي ( عىل انها 
توفيت بتاري�خ 1972/7/2 فمن تتوفر لديه 
معلومات عن املدعوة )وس�يلة عباس مهدي( 
علي�ه مراجع�ة املحكمة خالل م�دة اقصاها 
ع�رة ايام من تاريخ النر وبخالفه س�يتم 

اصدار الحجة.
القايض

عيل لفتة جادر
�������������������������������������

إىل الريك ثامر سالم عبد الحسن 
اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 53745 
/3حي النداء خالل عره ايام وبخالفه ستتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
نبيل حيدر عبد الكاظم

����������������������
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2021/57

التاريخ 2021/1/25
1 �الرتبة ن.ع

2 � اسم املدان الرباعي واللقب حسن حسني علوان عذافة 
االسدي

3 � الوح�دة : مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النجف االرشف 
واملنشات 

4 � رقم القضية : 2021/57
5 � امل�ادة القانوني�ة 5 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 

املعدل 
6 � خالصة الحكم 

1 � تعدي�ل مادة االحالة من املادة 5 اىل املادة 5/اوال من ق 
ع د رقم14 لس�نة 2008 املعدل بدالل�ة املادة 31 من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
2 � الحبس الش�ديد بحق املدان ن.ع حس�ن حسني علوان 
عذافة االس�دي  ملدة خمس س�نوات وفق احكام املادة 5/

اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل استنادا الحكام 
املواد 61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 

لغيابه للفرتة من 2020/6/2 ولحد االن
3 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة تبعية 
اس�تنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة 

املادة 89/اوال من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 
4 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه 
اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه وال�زام املواطنني 
باالخب�ار  عن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة 69/

ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 � حجز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6 �  احتس�اب اتعاب املحامية املنتدبة شيماء حمزة مجيد 
البالغ�ة 25,000 خمس�ة وع�رون ال�ف دين�ار عراق�ي 
ترصف لها من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
ق�رار ص�در باالتفاق غيابي�ا قابال لالع�رتاض وافهم علنا 

بتاريخ 2021/1/25
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

التامينات  مدة 
االيجار

نوع 
االستخدام المشيدات التفاصيل ت

650,000
ستمائة وخمسون الف 

دينارا 
3 سنوات

ورشة 
تصليح 
سيارا

قطعة 
ارض

العقار الواقع على جزء من 
القطعة المرقمة 1003/14 
مقاطعة 21 السالم بمساحة 

50م2
1

املدير العام 
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية
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هابرماس ورفض جائزة الشيخ زايد: عندما حتول االحتفال إىل مأتم
           محمد عبد الرحيم

»قلّم�ا نجد ش�خصيات ب�ارزة يف الحقل 
الفلس�في والثقايف والفكري مثل يورغن 
هابرم�اس، فهو يتمتع بمس�رة حافلة 
الت�ي  املتمّي�زة،  واألعم�ال  باإلنج�ازات 
جعلته الصوت األكثر حض�وراً وتأثراً يف 
الحي�اة الثقافية األملاني�ة، عىل مدى أكثر 
من 50 عام�اً، وما لقب ش�خصية العام 
الثقافي�ة إال تأكي�د ع�ىل تمّيز مس�رته 
ونتاج�ه الفلس�في امله�م، ال�ذي أث�ر يف 
الثقافة العاملية، ومنها الثقافة العربية«. 

)عيل بن تميم، أمني عام الجائزة(
»لق�د أعلن�ت اس�تعدادي لقب�ول جائزة 
الش�يخ زايد للكتاب لهذا العام. كان هذا 
ق�راراً خاطئاً، وأن�ا أصحح�ه… لم يكن 
واضح�اً لدّي بش�كل كاٍف الصلة الوثيقة 
للغاي�ة ب�ني املؤسس�ة التي تمن�ح هذه 
الجائ�زة يف أبوظب�ي، بالنظام الس�يايس 

هناك«. )هابرماس(
»تع�رب جائزة الش�يخ زاي�د للكتاب عن 
أسفها لرتاجع الس�يد يورغن هابرماس 
عن قبوله املس�بق للجائزة، لكنها تحرتم 

قراره«. )عن موقع الجائزة(
ت�وىل اإلع�ان تباع�ًا األي�ام املاضية عن 
اس�ماء الفائزي�ن بجائ�زة الش�يخ زايد 
للكتاب له�ذا العام يف فروعه�ا املختلفة، 
فاش�تعلت الصحاف�ة ومواق�ع التواصل 
بالتهلي�ل والتهان�ي لهذا الفائ�ز أو ذاك، 
ليأتي موقف عالم االجتماع والفيلس�وف 
األملان�ي يورغن هابرم�اس � مواليد عام 
1929 � برفضه للجائزة كشخصية العام 
الثقافي�ة، ليض�ع الفائزي�ن يف موقف ال 
يحس�دون عليه. هذا بداي�ة، ثم أدى قرار 
الرجل إىل عقد مقارنة رسيعة بني موقفه 
وموق�ف )املثقفني( العرب، س�واء الذين 

فازوا أو الذين يحلم�ون بالفوز، فالقليل 
من املهتمني بالشأن الثقايف ثّمنوا موقف 
الرج�ل، مقاب�ل الكث�ر من املحس�وبني 
عىل الثقافة العربية، وهم بالطبع أش�هر 
أبواقه�ا، وُهم إما التزم�وا الصمت، رغم 
أنه�م يصّمون آذاننا ليل نه�ار عن القيم 
واملبادئ واالنتصار للحريات، أو ش�ككوا 

يف رفض الجائزة.

فقط موقف
اتخذ هابرم�اس موقفه التصحيحي هذا 
نتيج�ة انتق�اد صحيف�ة »دير ش�بيغل« 
ال�ذي جاء يف مق�ال بعن�وان »هابرماس 
أش�ار  حي�ث  اإلماراتي�ة«  والربوباغن�دا 
إىل أن من�ح الجائ�زة سيش�كل نجاح�اً 
دعائياً لإلم�ارات، التي يرسي فيها حكم 
اس�تبدادي. فرّد الرجل بإعان�ه تراجعه 
ع�ن قب�ول الجائ�زة، ه�ذا الق�رار الذي 
اعتربته الصحيفة قراراً يستحق التهنئة، 
بعدم�ا ذكرت أن هابرماس أوضح أن َمن 
قّدم له املش�ورة يف البداي�ة ودفعه لقبول 
الجائ�زة، ه�و يورغن ب�وس، وهو مدير 
معرض فرانكفورت للكتاب، وهو نفسه 
أحد أعضاء اللجنة العلمية لجائزة الشيخ 

زايد للكتاب.

كرامة املثقف
نس�تعرض بداية آراء بعض املثقفني من 
خال صفحاتهم عىل فيس�بوك، واملؤيدة 

ملوقف هابرماس.
□ الباحثة واألكاديمية التونسية رجاء بن 

سامة:
قبل يورغن هابرماس الجائزة اإلماراتية، 
ث�م رفضه�ا، بس�بب انته�اكات حقوق 
السياس�ية  الحق�وق  غي�اب  اإلنس�ان، 
واملدنية يف الباد، ومنظومة الكفالة التي 

تجع�ل العمالة اآلس�يوية يف وضع مهني، 
وأخراً املش�اركة يف التحال�ف الذي يؤدي 
إىل اس�تهداف املدني�ني يف اليم�ن. قيم�ة 
الجائزة حوايل 262 ألف يورو. لكن القيم 
أهّم من قيمة الجائزة. وحقوق اإلنس�ان 
هي القيمّية الكونّية التي تجمعنا، والتي 
يحرص عليها الفيلس�وف األملاني. عاملنا 
يتغّر رسيعا، من لم يفهم هذا، يعش بني 

الحفر.
□ الكاتب واألكاديمي الفلس�طيني خالد 

الحروب:
ه�ذا الرفض املبدئي من ِقبل الفيلس�وف 
األملاني الكبر هابرماس لجائزة الش�يخ 
زاي�د نضع�ه برس�م التأمل، أم�ام ُكّتاب 
عرب كث�رون يلهثون وراء هذه الجوائز 

التي تحولت إىل تحس�ني ص�ورة التطبيع 
واملطبعني.

□ الكاتب املرصي شادي لويس:
قب�ل أيام منحت اإلمارات جائزة الش�يخ 
زايد للفيلسوف األملاني يورغن هابرماس، 
ومن شوّية أعلن هو عن رفضه لقبولها، 
والسبب عاقة الجائزة بمنظومة الحكم 
السياسية هناك. كل االحرتام لرجل يعرف 
قيمة نفسه وقيمة الكتابة وأخاقياتها، 
ودور املثقف وكرامت�ه، ومعنى أن يكون 

للفرد ضمر وموقف عام.
□ املرُتجم املرصي سمر جريس:

رف�ض هابرم�اس لجائ�زة الش�يخ زايد 
بع�د أن قبلها، تربز ق�درة هابرماس عىل 
قب�ول النق�د، واالع�رتاف بالخط�أ. جاء 

رفض هابرماس بعد أن نرش موقع »دير 
ش�بيغل« صباح أمس مقالة تنتقد قبوله 
جائ�زة م�ن نظام س�يايس يمث�ل عكس 
ما يدعو إليه هابرماس. قرأ الفيلس�وف 
املقالة، واقتنع بالنقد، وأرسل عىل الفور 
اعت�ذاراً ع�رب ن�ارشه إىل إدارة الجائ�زة، 
واعرتف أن قبوله للجائزة كان من البداية 

خطأ.
□ الكاتب السوري فواز حداد:

االجتم�اع  وعال�م  والفيلس�وف  املفك�ر 
يورغ�ن هابرم�اس رفض تس�لم جائزة 
الشيخ زايد للكتاب. هذا الترصف يجعلنا 
نؤمن ب�أن هناك مثقفني كبارا، يمنحون 

للثقافة معناها الحقيقي.
□ الكات�ب والباح�ث امل�رصي نبي�ل عبد 

الفتاح:
هابرم�اس أهم فيلس�وف أملاني معارص 
يرف�ض جائزة الش�يخ زايد له�ذا العام. 
وراء  والاهث�ني  للس�اعني  كب�ر  درس 
الجوائ�ز األدبي�ة الس�خية، س�عياً وراء 
امل�ال وفق�دان الجوائز ملعناه�ا وقيمتها 

الرمزية.

ضد التطبيع
وحت�ى ال نظل�م ونعم�م موق�ف املثقف 
العرب�ي بالتحال�ف والتواط�ؤ م�ع هذه 
األنظمة، نجد العديد من األصوات رفضت 
موقف اإلمارات من التطبيع مع إرسائيل، 
عرب املطالبة بوقف تمويل أبوظبي لجوائز 
تخت�ص باألدب�اء والروائي�ني والش�عراء 
الع�رب، أو االنس�حاب م�ن جوائز أخرى 
إماراتي�ة، فطالب بعض الكتاب الفائزين 
بالبوكر العربية، بوقف التمويل اإلماراتي 
لها، قائلني: »ندعو مجلس األمناء الحايل 
إىل تحمل مس�ؤوليته الثقافية التاريخية 
يف حماي�ة الجائ�زة، عرب إنه�اء التمويل 

اإلمارات�ي، وذلك حفاظاً ع�ىل مصداقية 
الجائ�زة واس�تقاليتها«. وعىل رأس�هم 
من فلس�طني، إبراهيم ن�رص الله، الفائز 
بالجائ�زة ع�ام 2018، ربع�ي املده�ون، 
الفائ�ز بالجائ�زة ع�ام 2016، والراح�ل 
مري�د الربغوث�ي، رئيس لجن�ة التحكيم 
لع�ام 2015، ومحمد بني�س من املغرب، 
إلي�اس خوري من لبن�ان، فواز حداد من 

سوريا، وهدى النعيمي من قطر.
من ناحية أخرى، أعلن األكاديمي والناقد 
املغرب�ي يحي�ى ب�ن الولي�د، والروائي�ان 
واملرتجمان أحمد الويزي وأبو يوسف طه، 
والروائية الزهرة رميح، والش�اعر محمد 
بني�س، انس�حابهم من جائزة »الش�يخ 
زايد للكتاب«. كذلك أعلنت مؤسسة »بيت 
الش�عر يف املغرب« � مؤسسة مستقلة � 
إدانتها واس�تنكارها التطبي�ع اإلماراتي 
مع إرسائيل. إال أن رد اتحاد ُكتاب وأدباء 
اإلم�ارات، ج�اء معترباً أن »م�ا صدر من 
أصوات نشاز ومعارضة ملعاهدة السام، 

ما هي إال أصوات ال تمثل الواقع«.

يف صحة املثقف العربي
فكرة رفض الجوائز األدبية قلما تصدر 
ع�ن مثقف عرب�ي، لكنها ولل�ه الحمد 
تحدث، ربما أش�هرها موق�ف الروائي 
امل�رصي صن�ع الل�ه إبراهي�م، عندما 
رفض جائزة القاه�رة لإلبداع الروائي، 
يف م�ا ُيش�به )الش�و( اإلعام�ي قائاً: 
»أعلن اعتذاري عن ع�دم قبولها، ألنها 
ص�ادرة عن حكومة ال تملك، يف نظري، 

مصداقية منحها«.
أما املرصي به�اء طاهر فرفض جائزة 
)مب�ارك( يف اآلداب ع�ام 2011، قب�ل 
تنح�ي )املخل�وع( قائ�ًا إن�ه قبلها يف 
2009 »باعتبارها يف املقام األول جائزة 

الدولة املرصي�ة، واآلن وقد أهدر نظام 
مبارك دم�اء املرصيني الطاهرة، فإنني 
أرد ه�ذه الجائ�زة بكل راح�ة ضمر« 
، كذل�ك رف�ض املفكر املغرب�ي الراحل 
محمد عاب�د الجابري جائزة من صدام 
حس�ني، وأخ�رى م�ن معمر الق�ذايف، 
أن األوىل ل�م تك�ن تش�مل  إىل  مش�راً 
اختصاص�ه )الفلس�فة( أم�ا الثاني�ة 
فرفضها ألنه ال يس�تحقها. وبمناسبة 
القذايف، نذك�ر موقف الرفض الش�هر 
للكاتب اإلس�باني خوان غويتيس�ولو، 
الذي رفض جائزة القذايف العاملية لآلداب 
رف�ي  »إن  قائ�ًا:  األوىل،  دورته�ا  يف 
للجائ�زة التي يمولها نظ�ام مثل نظام 
الق�ذايف، ه�ي بمثابة خط�وة يف اتجاه 
البح�ث الدائم عن التمايش مع مواقفي 
االس�تبدادية«.  لألنظم�ة  املناهض�ة 
هذه الجائزة الت�ي كان يرتأس لجنتها 
الروائي إبراهيم الكون�ي، الذي لم يجد 
إال جابر عصفور ليمنحها له. وما كان 
من األخ�ر إال أن رد له الجائزة بمثلها، 
و منحه جائزة الرواية املرصية.ونختتم 
بحال�ة أخرى من ح�االت الرفض، التي 
ق�ام به�ا الصح�ايف والكات�ب اإليطايل 
إىل  ذه�ب  ال�ذي  أوج�اس،  ك�ورادو 
السفارة الفرنسية وأعاد وسام الرشف 
الفرن�ي، الحاص�ل عليه ع�ام 2007، 
بس�بب من�ح الوس�ام نفس�ه للرئيس 
املرصي، قائاً: »يف رأيي، لم يكن ينبغي 
للرئي�س الفرني إيمانويل ماكرون أن 
يمنح وس�ام جوقة الرشف رئيس دولة 
أصب�ح رشيكاً ملجرمني. أقول هذا ليس 
إحياء لذكرى جوليو ريغيني فحس�ب، 
إنما أيضاً لفرنسا، لألهمية التي ما زال 
يمثلها هذا الوسام«. كان ذلك يف نهاية 

العام الفائت.

كل صعود وكل هبوط
         مها العتوم

ترصفات غريبة

أترصُف كالنَّهِر
كلَّ صعوٍد،
وكّل هبوٍط
ويل ضفتاِن

هما وجهتا نظري
يف الحياة ويف الحبِّ

ال تشبهاِن يدي حني تكتُب
ال تشبهاِن سوى شجٍر طالٍع

ومياٍه تسيل عىل الركبتنْي

ويف الليل أرسق خيًطا من الضوء
بِح أسبُح فيه إىل الصُّ

ال صوَت إال لخبط اليديِن
عىل املاِء

ال يشء إالّ تجاذُب حبٍّ كبٍر
يقيُس امللوحَة يف اثننِي

ِح يستشهداِن بقيِس امللوَّ
ُر من غيمِة النوِم ما يتقطَّ

يف الجسديْن

أُسّدُد سهمي ووهمي
اتجاَه الكاِم

أصيُب وقد ال أصيُب
وأخرُس يف الحالتنْي

وإن صابني الوجُد
حتى تصّبب مني

أسيُل
كنهٍر

وكامرأة
مرّتنْي
■ ■ ■

شاعرة عربْت من ُهنا

عرفُت
وأعرف تلك الطريَق

التي ضعُت فيها
وما زلت أسلكها وأضيُع،

أمّر إليها من الّليل
عزالَء

أنىس الرّصاَص الذي 
ثقب النوَم

أنىس الشتاَء
الذي يجعل العاشقني

نبّيني أو شعراَء
وال أتذكر إال حروف الهجاِء

سأرسم خًطا يشر إىل البيت
بيتي الكاُم

الذي عشُت فيه كأشجارِه
أتسىّل وأعلو

ونّعسُت شمس الظهرة فيِه
ونمُت عىل بابِه
مثل أرجوحٍة

سوف يصبح بيتي كامي
ويفرغ حني أموُت
ويسكنه الغرباُء

سأرسم خّطنِي
يعرب بينهما العمُر

كالنَّهِر،
خيًطا رفيًعا من املاء

ألضُم فيه الحىص
ويصر طريًقا

لشاعرة عربْت من ُهنا:

الحىص ُخطواتي
وتلك الخطوط عىل املاِء

ما ظّل مّني
ومن كلماتي.

حممد عبد الوهاب.. أجيال أخرى يف معطف املوسيقار
           شوقي بن حسن

م�ن بني ألقاب كثرة أُطلقت عىل املؤلّف 
املوس�يقي املرصي محم�د عبد الوهاب 
)ُول�د ب�ني عام�ي 1898 و1902 وتويّف 
ع�ام 1991(، بق�ي لق�ب »موس�يقار 
األجي�ال« األكث�ر ت�داوالً إىل أيامنا، وقد 
مرّت اليوم عىل رحيله ثاثة عقود. لكأّن 
الجمهور الواسع بإقراره هذا اللقب قد 
التقط من بني جميع مامح ش�خصّيته 
اإلبداعية واإلنسانية ملمحاً دون غره، 
ذل�ك ال�ذي ُيمّي�ز صاحب لح�ن »النهر 
الخال�د« عن بقّية املش�هد املوس�يقي، 
وهو قدرته العجيبة ع�ىل إعادة تركيب 
عنارص فّنه حسب الذائقة املتجّددة لكّل 
عرص، فكان خال عق�ود طويلة عابراً 
لألساليب واألشكال والتلوينات، يمكنه 
أن يذه�ب إىل مناطق بعيدة عن قواعده 
األوىل دون أن يتنازل عن نفسه، ومن ثّم 

تصّب كل تلك التنويعات يف بحر واحد.
يمك�ن أن نرى ه�ذا التنويع املوس�يقي 
ح�ني نق�ارن ب�ني األغان�ي الت�ي أّداها 
بصوت�ه بني العقود. س�ُتظهره بداياته 
يف العرشينيات من القرن املايض كفنان 
مّي�ال إىل حف�ظ قواع�د الف�ّن الرشقي 

بإبقائه�ا بعيدة عن ش�وائب املؤّثرات املوس�يقية 
�داً يف  الواف�دة. كان عب�د الوه�اب الش�اّب ممجِّ
خيارات�ه لنزعة التطريب والتزيني الصوتي. كذلك 
كان يف »كلّن�ا نح�ّب القمر«، و«أحّب أش�وفك كل 
يوم«، و«إن كنِت تفتكري واّل تني«، و«عش�قت 
روح�ك«، و«ع�ىل غص�ون الب�ان«، و«ي�ا ج�ارة 

الوادي«.
أّما يف العقد املوايل، فس�ينتقل عبد الوهاب - دون 
مقّدم�ات - إىل نغم أكثر خّفة يس�تند إىل آالت غر 
تراثية، ويبدأ يف تأسيس »األغنية« كقالب موسيقي 
مضب�وط يقوم عىل نصوص )م�ن العامية( ذات 
هيكلة مختلفة عن القوال�ب املوروثة من قصائد 
وأدوار، وع�ىل نغ�م يمكن تذويب�ه برسعة يف أذن 
مس�تمع لم يعد يجد الوقت للمطّوالت التطريبية. 
لق�د كان عبد الوهاب يحدس بذل�ك انتقاَل مركز 
ثق�ل التلّقي م�ن القصور والفيّات الباش�وية إىل 
طبق�ة املوّظفني واألفندي�ة، وهي طبقة أخذت يف 
االّتساع مع تطّور الجهاز اإلداري املرصي ودخول 
املجتم�ع مرحلة تحواّلت ِقَيمية وس�لوكية كانت 

تتجىّل مبارشة يف منظومة استهاك الفّن.
يف تل�ك الثاثينيات ظهرت الس�ينما يف مرص. وما 
كان أسهل عىل عبد الوهاب أن يقفز بفّنه إىل العربة 
األمامي�ة م�ن القطار، فق�د جمع بني الوس�امة 
األرس�تقراطية )رغم أصوله غر األرستقراطية( 
وعذوب�ة الص�وت واكتم�ال الصنع�ة التلحينية، 
بحيث إنه إذا ذهب إىل »ما يطلبه املس�تمعون« لم 
يك�ن يعني ذلك بأنه يف�رّط يف املقوّمات الجمالية 

لفّنه.
ل�م يعّول عبد الوهاب وقتها عىل أضواء النجومية 
ك�ي تحج�ب الضعي�ف يف ألحان�ه. ب�ل عمل عىل 
أاّل يك�ون هن�اك نقاط ضع�ف حّتى ول�و أتاحت 
الصورة الس�ينمائية بعض الرتقيعات. وسيفرّس 
ذل�ك حف�اظ أغاني�ه ع�ىل بريقه�ا لعق�ود حني 
ُتسمع خارج س�ياق األفام التي أُنجزت ضمنها. 
لق�د كانت بالنس�بة للمخرجني مجرّد مش�هد يف 
الرشيط، وكانت لدى عبد الوهاب أعماالً موسيقية 
ينبغي أن تلبّي كل اشرتطات اإلتقان الفّني، ومن 
أبرز ه�ذه األغاني: »يا دنيا ي�ا غرامي«، و«أحّب 
عيشة الحرية«، و«سهرت منه الليايل«، و«يا ورد 
مني يش�رتيك«، وإجري إجري«، و«إيه انكتبيل يا 

روحي معاك«.
ويف نف�س هذه الفرتة يمك�ن أن ناحظ إرصاره 
عىل أاّل تكون هذه النقلة، من الطرب الكاسيكي 
إىل األغني�ة، مقترصًة عىل نصوص م�ن العامية، 

فانتق�ى قصائد من الفصح�ى تتوّفر فيها جميع 
رشوط األغني�ة مث�ل »عندم�ا يأتي املس�اء« من 
ش�عر محم�ود أبو الوف�ا، و«جفنه عل�م الَغَزل«، 
ب�ا والجم�ال«، و«الهوى والش�باب« وهي  و«الصِّ
قصائد للش�اعر اللبناني بشارة الخوري، وقد بدا 
أن عب�د الوهاب قد وجد فيه ما يبتغيه من طراوة 
يف الرتاكيب وبس�اطة يف اصطفاء املفردات، وهي 
عنارص ل�م يعد يجدها يف املدّون�ة األوىل التي كان 
ينهل منها، أي شعر أحمد شوقي، وإن اجتهد مع 
الكثر م�ن نصوصه مثل »تلفت�ت ظبية الوادي« 
و«علّم�وه كيف يجفو فجفا«، وإىل ذلك، اش�تغل 
خال هذه املرحلة عىل قصائد ش�وقي يف العامية 
املرصي�ة وق�د كان نصيبه�ا أوف�ر م�ن قصائ�د 
الفصحى يف إرضاء أذواق املستمعني مثل »يف الليل 

ملا خيل« و«النيل نجايش« و«بلبل حران«.
أواخر الثاثينيات، استند عبد الوهاب إىل نصوص 
أحمد ش�وقي م�رًّة أخ�رى حني خ�اض مغامرة 
األوبريت. قّدم مع أس�مهان »مجنون ليىل« ليبدو 
كوري�ث رشعّي ملرشوع امل�رسح الغنائي املرصي 
الذي آمن به سّيد درويش، ولكّن عبد الوهاب بقي 
عند هذه التجرب�ة اليتيمة عىل الرغم من نجاحه 
يف توظي�ف اللحن بش�كل مثايل يف البن�اء الدرامي 
للحكاية. كان وقتها كمن رّفع اش�رتاطات إنجاز 
ف�ن األوبريت عربياً ثم انس�حب من املرشوع بعد 

أن تركه ممتنعاً عىل غره.
م�ن الواض�ح الحق�اً أن عب�د الوهاب ق�د اختار 
مواصل�ة »االس�تثمار« يف األغني�ة. ازده�رت يف 
صاح�ب  وتح�ّول  الفن�ون  س�وق  األربعيني�ات 
موس�يقى »عزيزة« إىل مؤّسس�ة حّية، فكان من 
الطبيعي أن يوّفر حوله كّل ما يحتاجه لصناعته. 
يف هذه الس�نوات، وج�د عبد الوهاب يف الش�اعر 
الغنائي حس�ني السّيد املادة النصية ألفق التنويع 
الذي يصبو إليه. كان يعرف أن موقعه السينمائي 
س�يبدأ يف االهتزاز بحك�م عامل الس�ّن وعليه أن 
يط�ّور مرشوع�ه األس�ايس يف األغني�ة والتأليف 

املوسيقي.
لعب�ت أغني�ة عبد الوه�اب يف هذه الف�رتة أدواراً 
الفّن�ان  كان  خط�رة.  وسياس�ية  اجتماعي�ة 
النفس�ية  للحاج�ات  جّي�داً  منصت�ًا  امل�رصي 
للمجتم�ع وللس�لطة، فانربى يوّظ�ف فّنه لتلبية 
هذه الحاج�ات. أّما حاجات الدول�ة، فهي بارزة 
يف مجموع�ة األلحان الوطني�ة أو يف عمله الفريد 
»الف�ّن«، وقد َضّمَنه مدح�اً رصيحاً للملك فاروق 
ك�راٍع للفّنان�ني. وأّما اجتماعياً، فقد أفس�ح عبد 
الوهاب مس�احة كبرة للحلم والهيام يف قماش�ة 

ألحان�ه، وأدخ�ل روح�اً م�ن امل�رح الداف�ئ، كما 
اس�تدعى الكلمات الرطب�ة الحّي�ة وكأنه يصنع 
ألهل زمنه »ماكينة للس�عادة«. هناك خيط ناظم 
يعرب مجموعة واسعة من أغاني هذه الفرتة، مثل 
»أنا اليل ط�ول عمري ما حّبي�ت«، و«أحّبه مهما 
أش�وف منه«، و«باش تبوس�ني«، و«يا مس�افر 

وحدك«، و«انس الدنيا«.
كّن مفارقة األربعينيات أّن اس�تقرار عبد الوهاب 
عىل النغمة التي باتت تسحر املستمعني صاَحَبها 
اشتغاُله عىل مش�اريع بأبعاد موسيقية وفكرية 
أوس�ع. كان من الواضح أن لدي�ه رغبة يف الجمع 
بني الحفاظ ع�ىل األغنية القصرة كجواٍد رابح ال 
يمكن تغي�ره، وبني املرور إىل مرحل�ة فنية أكثر 

عمقاً وأصالة.
رغم أنه حافظ عىل نفس الش�اعر، حسني السيد، 
س�نجد نقلة مضمونية وموس�يقية حني نستمع 
إىل »الحبيب املجهول« أو »عاش�ق الروح«. أّما إذا 
نهل عبد الوهاب من الشعر، فهو يتصدّى لتلحني 
قصائد س�بق وأن أطرب�ت الجمه�ور، كنصوٍص 
مثل »لس�ت أدري« إليليا أبو م�ايض، و«الكرنك« 
ل� أحم�د فتح�ي، و«كليوباترا« و«الجن�دول« ل� 
عيل محم�ود طه.صاَحَب هذا التأقل�م الفني بني 
العصور )وه�و محموٌد( تأقلٌم س�يايس كثراً ما 
أطفأ الربي�ق اإلبداعي لعبد الوه�اب. وكما حدث 
انق�اب الضّب�اط األحرار بش�كل مفاجئ، انقلب 
عبد الوهاب من »مغني امللوك واألمراء« إىل منارص 
فّني للثورة دون أن نش�عر بأنه قطع مسافة بني 
هذا املوقع وذاك. هل تنبع مثل هذه الخيارات عن 
وع�ي؟ أم أّنه كان يحمي إمرباطوري�ًة إبداعية ال 

تريد أن تلتفت إىل املعارك خلف النافذة؟
وج�د عبد الوه�اب تصلّب�اً من قي�ادات ثورة 52 
حي�ث اعُترب �� واألمر بديهّي �� أحد رموز »العهد 
امللك�ّي البائ�د«. لكن هل يمل�ك الفنان غ�ر فّنه 
لحيازة املرّبع الذي يحّب أن يقف فيه؟ يف س�نوات 
التهمي�ش، ك�ّرس وقت�ه لروائ�ع جدي�دة أبرزها 
»النهر الخالد«، و«بفّكر يف اليّل ناس�يني« و«سّت 
الحباي�ب«. كما لّح�ن بعض األغان�ي التي ُتغازل 

السلطة الجديد، لكن اآلذان تصاممت عنه.
يف احتفاالت »عيد الثورة«، عام 1959، قّدم بصوته 
أغنية »يا نس�مة الحرية«، ورسعان ما تحّولت إىل 
أيقونة موسيقية التقطها النظام وحّولها إىل رمز 
من رموزه. مرًّة أخرى، اّتضح أن لعبد الوهاب أذناً 
موس�يقية مرهفًة إىل حاجات الس�لطة والناس. 
وسيرشف الحقاً عىل إنجاز نشيد »الوطن األكرب« 

مع صعود الخطاب الوحدوي إىل املنصة.

بذلك، فرض عبد الوهاب لنفسه حظوة 
ل�دى نظ�ام عبد الن�ارص، فكان أش�به 
بمّي�ت انتفض بني ليلة وضحاها »فزاَل 
)عنه( الَق�رُب َوالَكَفُن«، بحس�ب عبارة 
املتنّب�ي. وأكث�ر من ذل�ك، اندمَج ضمن 
الجي�ل الصاع�د م�ع الث�ورة، جيل عبد 
الحليم حافظ، وتموقع عىل رأس املوجة 
التجديدية، فق�ّدم ألحاناً مثل »أهواك«، 
و«أن�ا لك عىل طول«، و«ق�وي حاجة«، 
و«يا خيل القل�ب«، بدت وكأّنها خرجت 
من عود ملّحٍن ش�اب؛ محمد املوجي أو 

كمال الطويل.
يف تلك الس�نوات برهَن عب�د الوهاب أنه 
ال يتأقل�م بني عرص وآخر فحس�ب، بل 
حّت�ى بني أداء وآخر، وّظف كل الحناجر 
من الستينيات إىل الثمانينيات يف تشييد 
مكتبة موسيقية ال يجمع بني مفرداتها 
غر اس�مه، من »لوال املامة« لوردة إىل 
»أس�ألك الرحي�ل« ل�� نج�اة الصغرة، 

إضافة إىل األغاني التي أّداها بنفسه.
وكانت اللحظة األكثر ألقاً فنياً، واألكثر 
تطلّباً، واألكثر وقوعاً تحت دوائر الضوء 
أيضاً، ما سّمي ب�«لقاء السحاب«، حيث 
قّدم ألحان�اً ألم كلثوم بدءاً من 1964 يف 
»إن�ت عمري«، وث�م تلتها روائ�ع »أغداً 
ألق�اك«، و«فّكرون�ي«، و«ليل�ة حب«، 
و«دارت األي�ام«، و«أمل حياتي«، و«هذه ليلتي«، 
وفيها أظهر عناية خاصة باملقّدمات املوس�يقية 
وكأن�ه كان يخرتع لنفس�ه أفق إبداع موس�يقي 
جديد.كلما توّق�ع املتابعون أن يأخ�ذ محمد عبد 
الوهاب �� يف ش�يخوخته �� مس�افًة من املشهد 
الفّني، كان يظهر بعمل جديد له فرادته وطرافته. 
هكذا استقبل الجمهور لحنه »يف عينيك عنواني« 
بص�وت عفاف رايض، وُفتن�وا حني أطلق من أحد 

أدراجه أغنية »من غر ليه« )1989(.
إذا كان تأث�ر عب�د الوه�اب يف الوس�ط الفني �� 
والحي�اة العامة بش�كل أوس�ع �� عائ�داً إىل هذا 
ع�ىل  وإرصاره  املتواص�ل  اإلبداع�ي  الحض�ور 
االحتف�اظ بمكانته املرجعي�ة بتكتيكاته املتنوّعة 
ب�ني العص�ور، فإنن�ا نتوّق�ع خف�وت بريقه بعد 
س�نوات قليلة من رحيله. غر أن عبد الوهاب قد 
تواص�ل يف تجارب رشيحة واس�عة م�ن الفنانني 
وال ت�زال رؤيته للموس�يقى، وضمنه�ا الخيارات 
اآلالتية مثاً، تمّثل املنهج الذي ال تزال املوس�يقى 
العربية س�ائرة عليه، خصوص�اً ضمن ما ترعاه 

الدول، من املغرب إىل الخليج.
ومثل فنانني كثرين، أت�اح اإلنرتنت حياًة جديدة 
ل�ه، فجرى تجميع أرش�يفه يف مدّون�ات وقنوات 
»يوتيوب« ومنتديات لعّشاقه. وبذلك لم يكتِف عبد 
الوهاب بكونه عابراً للمراحل التاريخية واألشكال 
املوس�يقية، بل هو عابر أيض�اً للمحامل التقنّية، 
من األس�طوانة يف بداياته إىل منّصات املوس�يقى 
والس�رتيمينغ يف يومن�ا ه�ذا، يف ح�ني أنه عارص 
الزم�ن الذهبي ألرشطة الكاس�يت. هكذا، ال يزال 

عبد الوهاب عارفاً بُسُبل التواصل مع األجيال.
ُيفرتض أن ُيغري ث�راء رحلة عبد الوهاب يف الفن 
ويف الحياة كّتاَب الس�رَ أو مخرجي األفام، لكّننا 
ح�ني نفحص ما أُنتج حوله ل�ن نجد الكثر، ولن 
يس�ّد املتوّف�ُر حاج�ة املتطل�ع إىل صورة ش�املة 
تجمع ش�تات منج�زه الفّني وتربطه بس�ياقات 
األزمن�ة الت�ي عارصه�ا، وخصوص�اً بمنطقه يف 
إدارة مس�رته الفني�ة. ها نحن نق�ف مع محمد 
عب�د الوه�اب ع�ىل أح�د وج�وه تعّط�ل الثقافة 
العربي�ة حني نجد أن�ه �� رغم منج�زه اإلبداعي 
الضخم والثراء الدرامي لحياته �� لم يخلق شبكًة 
من املؤلَّفات حوله. يقال إن كّل عظيم ال تس�تقّر 
روُحه إاّل يف كتاب س�رة يوَضع بعد رحيله، وبناًء 
ع�ىل هذا املجاز، ال تزال أرواٌح كثرة هائمًة تبحث 

عن قرار يف فضاء الثقافة العربية.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل،تب�دو األم�ور يف صالحك 
اليوم، فاستغل املوقف لالنتهاء من املرشوعات 
املعطلة ولبدء مرشوعات جدي�دة فور االنتهاء 
من هذه الخطوة. ثقتك مصدر إللهام اآلخرين، 
خاصة الذين يعملون معك. هذا يجعلك تش�عر 

بتقدير اآلخرين لك

عزيزي ب�رج الث�ور، اليوم يمكن�ك تحفيز من 
هم حولك، ولكن ال تهم�ل احتياجاتك الخاصة 
ألن أهداف�ك اآلن أصبحت أوض�ح عن ذي قبل. 
أس�لوبك النش�ط معدي ملن هم حولك ويلحظه 
اآلخرون. ال يوجد سبب يمنع االحتفال بأفكارك 

واالستمتاع بوقتك

عزي�زي ب�رج الجوزاء،يأت�ي الي�وم مصحوًبا 
ببع�ض املش�كالت، فس�وف تقاب�ل مواقف ال 
يمكن التغلب عليه�ا إال من خالل تغيري رؤيتك 
لألم�ور. افص�ل نفس�ك ع�ن كل ما ه�و قديم 
ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخ الحذر 

عند لوم اآلخرين

عزي�زي ب�رج الرسطان،س�وف تحص�ل اليوم 
ع�ى الكثري من االهتمام يف العمل، كما أن روح 
الفري�ق ملحوظ�ة. اعمل يف فري�ق كلما أمكن 
ذل�ك، ألن هذا يجعلك تش�عر براحتك. قم بعمل 

يشء غري عادي اليوم مع أصدقائك.

عزيزي برج األس�د،من املحتم�ل ظهور أزمات 
عن قريب، فحاول أن ال تفقد مزاجك وأعصابك. 
اذا حافظت عى رابطة جأشك، فلن تدوم كثريًا 

ولن تسبب خسائر مهمة. اعتني بصحتك.

عزيزي برج العذراء،تواجه�ك اليوم صعوبة يف 
أداء الروت�ن اليوم�ي. يرجع ذل�ك بالتأكيد إىل 
الكوكبة غري املحببة حيث لن تنجح يف أي يشء 
تفعله. لكن ال تجعل إحباطك يؤثر عى زمالئك، 
وال تنغلق عى نفس�ك أيًضا ألن ذلك لن يس�اعد 

يف يشء.

عزيزي برج امليزان،إذا كنت قد عملت ملدة طويلة 
للوص�ول إىل نتائج يف مرشوع ما، قد يكون هذا 
هو الوقت املناس�ب لتحقيق تقدم. إال إنه يجب 
أن تقوم بتخصيص مواردك بكفاءة، وتأكد من 
أال تصبح مهمالً، أو أن تجرفك مشاعر النجاح. 

اقبل املساعدة أو النصيحة ممن حولك 

عزيزي ب�رج العقرب،بما أنك اآلن تنضح بهالة 
خاصة من القوة واالستقرار، فإن الناس سوف 
يلجئون إليك من أجل املس�اعدة والدعم. حاول 
اس�تخدام طاقت�ك يف مس�اعدة اآلخرين، حيث 
أنهم س�وف ي�ردون الجمي�ل بالتأكي�د يف املرة 

القادمة التي تحتاج فيها إىل مساعدة.

عزيزي برج القوس،ال تصاب بخيبة أمل كبرية 
مع س�ري مجريات األم�ور اليوم، فع�ى الرغم 
من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثري. 
ق�اوم الرغبة يف لوم اآلخرين إذا س�ارت األمور 
ض�د رغبتك. توقعاتك غ�ري الواقعية قد تصيبك 

بخيبة األمل. 

عزي�زي ب�رج الجدي،حالتك البدني�ة والذهنية 
يف أحس�ن ح�ال، لذا لدي�ك تأث�ري إيجابي كبري 
ع�ى اآلخرين الذي�ن يالحظون م�دى إيجابيتك 
وملعان�ك بكامل ثقة. س�وف تنف�ُذ الحماس�ة 
التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر 

فيه، فتجدهم خري عون

عزي�زي ب�رج الدلو،تتمتع حالًي�ا بلياقة بدنية 
جي�دة جًدا وإمكانيات ذهني�ة حادة، ويبدو أن 
كل يشء ترشع يف القيام به س�يكون لصالحك 
وال يشء يقف أمامك. قُ�م باس�تغالل وتوظيف 
ه�ذه الطاقة يف الب�دء بالعمل يف مرشوع جديد 

رغبت منذ زمن يف الرشوع به

عزيزي ب�رج الحوت،هن�اك تنبؤ بق�دوم فرتة 
اختب�ار هامة، فتعام�ل معها بتف�اؤل وثق يف 
إمكانات�ك الذاتي�ة. ال تتأثر ب�آراء اآلخرين وال 
تجعله�ا تحيدك عن معتقداتك وب�دالً من ذلك، 
استخدم هذه املواجهة إليجاد ما يدعم الحجج 

املؤيدة ملواقفك.

العذراء

احلوت

اإلطاحة بقط هيرب املخدرات إىل املساجني
أعلنت الس�لطات البنمية الجمعة ضبط 
ه�ر كان مس�تخدما لتهري�ب املخدرات 
قرب س�جن يف بنم�ا، بعدما أث�ار كيس 

صغري معلق حول رقبته الريبة.
وقد ُضبط هذا الهر الذي س�مته وسائل 
)الق�ط  »ناركوغات�و«  محلي�ة  إع�الم 
تاج�ُر املخ�درات( لدى توجه�ه إىل حرم 
س�جن نويفا إس�بريانزا الذي يضم أكثر 
م�ن 1700 س�جن يف مقاطع�ة كولون 
الكاريبية عى بعد حوايل 80 كيلومرتا إىل 

شمال العاصمة بنما.
وأوض�ح املدي�ر الع�ام لهيئة الس�جون 

يف بنم�ا أندري�س غوتريي�س أن »قطعة 
قم�اش كان�ت ملفوفة حول عن�ق الهر 
كانت تحوي رزما ع�دة )...( تضم مادة 
نباتي�ة وأغلق�ة بالس�تيك ش�فاف م�ع 
مس�حوق أبيض«.وأعل�ن املدع�ي العام 
يف املقاطع�ة املكل�ف قضاي�ا املخ�درات 
ُفت�ح  »تحقيق�ا  أن  رودريغي�ز  إدواردو 
بش�أن اس�تخدام الحيوان�ات لنقل مواد 
غري قانونية إىل سجن نويفا إسبريانزا«.

وتبننّ أن املواد املمنوعة التي كانت ُتهرب 
ع�ر القط هي م�ن الكوكاي�ن والكراك 

)صخر الكوكاين( واملاريجوانا.

وأشار رودريغيز إىل أن السجناء يجذبون 
الحيوان�ات إىل داخ�ل الس�جن من خالل 
إطعامها بغي�ة تحميلها باملخدرات التي 
يرغبون يف تهريبها.وقد ُس�لنّم الهر، وهو 
ذكر بالغ بوبر أبيض مرقط باألحمر، إىل 

جمعية للرفق بالحيوان.
ويف بنم�ا أكثر من 18 ألف س�جن يف 23 

سجنا، أكثريتها تعاني اكتظاظا.
وهذه ليس�ت املرة األوىل التي ُتس�تخدم 
فيها حيوانات لنقل املخدرات يف الزنازين. 
فقد س�بق أن اسُتخدمت طيور حمام يف 

محاوالت تهريب مشابهة.

طبيبة تنصح هبذا األمر قبل استخدام التكييف
أوضحت طبيبة روس�ية، طريقة تجهيز 
التكييفات بش�كل ُيحاف�ظ عى الصحة 

قبل استخدامها يف موسم الصيف.    
وبينّنت الطبيبة إيرينا دوبريتس�وفا، أنه 
يجب تنظي�ف التكييف قبل اس�تخدامه 
لتجنب اإلصابة بمش�اكل صحية ناتجة 

عن الهواء امللوث.    
ولفتت إىل أن تنظي�ف التكييف أمر مهم 

يف ظ�ل تراكم الكائنات الحي�ة والدقيقة 
من الخارج داخله، والتي يمكن أن تؤدي 

إىل اإلصابة بالتهابات رؤية.    
ودع�ت إىل توجي�ه ه�واء املكي�ف ملكان 
داخ�ل الغرف�ة يمكن من خالل�ه توزيع 
اله�واء بالتس�اوي، ناصح�ًة ب�رورة 
التهوية مل�دة 15 دقيقة يف كل مرة يعمل 

بها التكييف عدداً كبرياً من الساعات.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:

مرشوم مقطع

جرجري مقطع

سمسم

ملح

ليمون

خطوات التحضري:

يف بولة كبرية للتقديم ضعي املرشوم و الجرجري و قلبي.

ضعي السمسم عى املرشوم ثم تبيل السلطة بالليمون و امللح و قلبي.

ضعي السلطة يف بوالت التقديم ثم قدميها.

سلطة املرشوم و اجلرجري النباتية
الفواكه املجففة.. هل هي األفضل؟

يعد الزبيب والتمر والخوخ واملشمش، من أبرز الفواكه املجففة 
شيوًعا، خاصة يف شهر رمضان وتتناول عى اإلفطار، لكن هل 

يكون تناول الفواكه بهذه الطريقة صحيًّا أم ال؟
الفواكه املجففة، غنية باأللياف ومضادات األكس�دة، وتغطي 
احتياج�ات الجس�م م�ن الفيتامين�ات واملعادن، إال أن نس�بة 
فيتام�ن »يس« املوج�ودة فيها هي أقل من املعت�اد يف الفواكه 

الطازجة.
بحس�ب الدراس�ات، فإن من يتناولون الفواكه املجففة، تميل 
أوزانه�م إىل االنخف�اض، ويحصلون عى كم أكر م�ن الفوائد 
الغذائي�ة، كم�ا أنه�ا تحت�وي ع�ى كمي�ة كب�رية من الس�كر 
الطبيعي، إال أن حجمها الصغري مقارنة بالطازجة، يحفز عى 
تناول املزيد، ما يعني تناول كمية أكر من الس�كر والس�عرات 
الحرارية.يمك�ن أن يك�ون اإلفراط يف تناول ه�ذه الفواكه، له 
أرضاره وبينه�ا زيادة خطر الس�منة واإلصابة بداء الس�كري 

من النوع الثاني وأمراض القلب.
 فوائد عظيمة

وم�ن الفوائ�د املعروف�ة للفواك�ه املجفف�ة، أنها تمد الجس�م 
بالطاق�ة ملا تحت�وي عليه من الس�كر، ولذلك ينص�ح الخراء 
بتناول القليل منها بعد اإلفطار، لرفع نس�بة السكر املنخفض 

أثناء الصيام، وقبل ممارسة التمارين الرياضية.
كما أنها تس�اعد عى تقوية الجهاز املناعي، بفضل ما تحتوي 

علي�ه من فيتام�ن أ وفيتامن B ومضادات األكس�دة، وبالتايل 
تقل ف�رص اإلصاب�ة باألم�راض املختلف�ة عن�د املواظبة عى 

تناولها بكميات معتدلة.
وتمث�ل أهمي�ة كب�رية مل�رىض فق�ر ال�دنّم »األنيمي�ا«، وذل�ك 
الحتوائها عى نس�بة عالية من الحديد، الذي يساعد عى إنتاج 
الهيموجلوب�ن بال�دنّم، إضاف�ة إىل عملها عى تنش�يط الدورة 
الدموية وتنظيم رضبات القلب، الحتوائها عى نس�بة مرتفعة 
من البوتاس�يوم، الذي يحس�ن من تدفق الدنّم إىل جميع أعضاء 

الجسم املختلفة، كما يعمل عى ضبط ضغط الدنّم.
كم�ا تعتر عالًجا فعااًل لإلمس�اك، وذلك الحتوائها عى نس�بة 
عالي�ة م�ن األلياف التي تحس�ن حرك�ة األمعاء وتس�هل من 

عمليتي الهضم واإلخراج.
 ممنوعات

تجنب الفواكه ذات املذاق الحلو، خاصة تلك التي تلجأ الرشكات 
إىل دهنها بالس�كر قبل تجفيفها لجعلها أكثر جاذبية، ما يزيد 
م�ن خطر اإلصاب�ة باألمراض، لذلك تأكد م�ن أن الفواكه التي 

تتناولها خالية من السكر.
أيًض�ا عليك التأكد، أن هذه الفواكه، ال تس�تخدم مواد حافظة 
كالكريتيت، ال�ذي يغري لون الفاكهة كاملش�مش والزبيب، ما 
يؤدي لإلصابة بتش�نجات يف املعدة والطفح الجلدي، فضال عن 

احتمالية اإلصابة بنوبات قلبية.

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
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البرصة جتهز أسود الرافدين للتصفيات 
املونديالية

             المستقبل العراقي/ متابعة

يدخ�ل منتخبنا الوطن�ي لكرة القدم 
معسكرا تدريبيا يف محافظة البرصة 
يبدأ يف الثامن عرش من الشهر الحايل 
ويختت�م يف الثالث�ن من�ه تحض�را 
املزدوجة  القارية  التصفيات  لخوض 
املؤهلة اىل نهائيات كأس العالم  قطر 
.2023 الص�ن  آس�يا  وأم�م   2022
وق�ال املدير اإلداري الس�ود الرافدين 
باسل كوركيس: ان معسكر املنتخب 
سيش�هد خوض مباراتن تجريبيتن 
يف ملع�ب جذع النخل�ة أمام منتخبي 

طاجيكستان والنيبال يومي الرابع والعرشين 
والتاسع والعرشين من الشهر الحايل.واشار اىل 
ان الجهاز الفني بقيادة السلوفيني سيرتيشكو 
كاتانيتش يعول كثرا عىل هاتن املباراتن من 

اج�ل الوص�ول اىل الجاهزية املطلوب�ة وزيادة 
عام�ي التفاه�م واالنس�جام ب�ن الالعب�ن، 
السيما ان املحطة املقبلة تتطلب جهدا وتركيزا 
عالين من اجل تحقيق الهدف املنشود املتمثل 
بخطف بطاقة التأهل إىل التصفيات الحاسمة 

وضم�ان بل�وغ النهائي�ات القارية.
واضاف ان منتخبنا سيشد رحاله إىل 
املنامة وبالتحديد بعد ختام معسكر 
البرصة نهاية الش�هر الحايل للرشوع 
بالتحض�ر لخ�وض مبارياته الثالث 
املتبقية يف التصفيات، مبينا ان أسود 
الرافدين س�يقص رشيط التصفيات 
بمواجه�ة كمبودي�ا يف الس�ابع م�ن 
الشهر املقبل، ويالقي هونغ كونغ يف 
الحادي عرش منه، ويختتم مش�واره 
بلق�اء اي�ران يف الخام�س ع�رش من 
حزيران.تجدر االشارة اىل ان منتخبنا 
يتصدر املجموع�ة الثالثة برصيد 11 
نقطة، يليه املنتخب البحريني ويف جعبته تسع 
نق�اط، وتقف إي�ران يف الرتتيب الثالث بس�ت 
نق�اط، ثم هون�غ كونغ رابع�ا بخمس نقاط، 

وتتذيل كمبوديا املجموعة بنقطة يتيمة.

الديوانية حتتضن بطولة 3x3 السلوية
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت لجن�ة x 33  يف االتح�اد املركزي 
لكرة السلة، اقامة بطولة رمضانية عىل 
ارض قاعة املوهبة يف محافظة الديوانية، 
بالتعاون مع مجموعة من الرياضين يف 
املدينة ذاتها، للفرتة من 7-8 من الش�هر 

الحايل.
 وقال عضو االتحاد املركزي لكرة الس�لة 
الدكت�ور محم�د س�لمان يف ترصي�ح ل� 
“الصباح الريايض” ان البطولة ستحمل 
اس�م املرح�وم زي�د عصامي أح�د رواد 
اللعب�ة، وضم�ت 12 فريق�اً متألفة من 
48 العب�ًا يمثل�ون مؤسس�ات حكومية 
واندية، وس�يقود البطولة طاقم تحكيم 

دويل بالتنسيق
 مع لجنة الحكام .

واض�اف ان حصول منتخبنا عىل مركز اس�يوي جيد 
دفع االتحاد اىل التفكر جدي�ا بتطوير مرشوع لعبة 
x 33  ضمن منهاج السنة الحالية، وكان يفرتض بدء 
البطولة الس�نة املاضية ولكن بسبب جائحة كورونا 
تم تأجيل اغلب النش�اطات يف البلد، السيما ان اللعبة 

متعلقة بسلس�لة اج�راءات ومتطلبات ضمن منصة 
دولي�ة .وأوضح انه تم تش�كيل لجنة فنية برئاس�ة 
الدكتور محمد حسن شعالن تختص ب� x 3 3 بطلب 
م�ن االتح�اد املرك�زي للعب�ة ومنحه�ا الصالحيات 
مقاب�ل االصالح وتقدي�م نتائج جيدة، وذلك بس�بب 
تراج�ع ترتي�ب منتخبنا لعدم االش�رتاك يف البطوالت 
  x 33 الدولي�ة  .واش�ار س�لمان اىل ان رئي�س لجن�ة

منح شهادة دولية باالضافة اىل االرشاف 
عىل البطوالت بعد اجتي�ازه الدورة التي 
نظمه�ا االتح�اد ال�دويل، وس�يتم ن�رش 
نتائ�ج املنافس�ات عىل املوقع الرس�مي 
الخاص باللعبة .ويف ما يخص نظام لعب 
البطولة، أوضح سلمان ان الفرق وزعت 
بن ارب�ع مجموعات، إذ س�يتم لعب 12 
مب�اراة ع�ىل مرحلت�ن بنظام ال�دوري، 
وس�يتأهل فريق�ان ع�ن كل مجموعة، 
   Quarter Final  ومرحل�ة نصف النهائي
س�تكون عب�ارة ع�ن أرب�ع مباري�ات، 
وس�يلتقي املتصدر م�ن املجموعة A مع 
الثان�ي م�ن C  والفائز منهم�ا يتأهل اىل 
الدور شبه النهائي )Sami Final(، بينما 
 A الثاني من C يواجه متصدر املجموعة

 B وسيلتقي متصدر املجموعة ،
.   Dمع الثاني من

وبذلك س�تتواجد اربع�ة فرق يف الدور ش�به النهائي 
تلعب مباراتن، ثم يلتقي الفائزان يف ختام املنافس�ة 
لتحديد هوي�ة البطل ) Final ( .ويف ختام حديثه اكد 
س�لمان ان بطول�ة تحت 18 س�نة س�تقام يف بغداد 

يومي ال� 9-10 من ايار الحايل .

مالكمونا يف بطولة 
بيالروسيا الدولية

جوارديوال يلتحق بكلوب 
ومورينيو يف قائمة مميزة

              المستقبل العراقي/ متابعة

يشارك منتخب املالكمة بأربعة العبن يف بطولة بيالروسيا 
الدولية، التي انطلقت منافس�اتها الثالثاء، اىل جانب نخبة 

من ابطال العرب واسيا وبقية البلدان.
وق�ال مدي�ر املكت�ب االعالم�ي التح�اد املالكم�ة محم�د 
الخفاجي: إن منتخبنا ينافس يف بطولة بيالروسيا الدولية 
التي انطلقت فعالياتها يوم الثالثاء تحت تسمية )النرص(، 
بأربعة العبن من الوطني والرديف، ووقع االختيار عليهم 
م�ن قبل امل�الك التدريبي، وه�م كل من مؤم�ن عبد العال 
وخلي�ل ابراهي�م خليل وعي حس�ن عيدان وحيدر س�الم 
ش�مس.واضاف ان املسابقة تتميز بمش�اركة العديد من 
ابطال ال�دول املتقدم�ة يف رياضة الفن النبيل، وس�تكون 
محطة اعدادية لبطولة اس�يا، التي س�تقام يف مدينة دبي 
االماراتي�ة نهاي�ة الش�هر الحايل.واش�ار اىل ان الهدف من 
املش�اركة اكتس�اب الخربة، وتجهي�ز قبضاتن�ا للمحفل 
القاري املقبل، متوقعا حصول ابطالنا عىل اوس�مة ملونة 
س�تكون حافزا لهم يف ق�ادم البطوالت.واوضح الخفاجي 
ان ازم�ة فروس كورونا لم تؤث�ر يف تحضرات منتخباتنا 
الوطني�ة وفرقن�ا املحلية، الت�ي تواص�ل التدريبات تحت 
ارشاف اتحاد اللعبة، كما اقيمت دورات تدريبية وتحكيمية 
وبط�والت محلية، بحس�ب املنهاج الس�نوي، وتم تطبيق 

جميع االجراءات الصحية فيها للوقاية من الوباء.

رئيس الفيفا يرفض معاقبة ريال مدريد وبرشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ال يؤي�د رئيس االتحاد ال�دويل لكرة القدم، 
جيان�ي إنفانتين�و، ف�رض عقوب�ات عىل 
األندية التي حاولت إطالق الدوري األوروبي 
املمتاز، مفض�ال “حواراً” ش�امالً إلصالح 
الرياض�ة األكث�ر ش�عبية يف العال�م.وكان 
ألكسندر تش�يفرين قد هدد بمعاقبة ريال 
مدريد وبرش�لونة بس�بب عدم تراجعهما 
عن فكرة تنظيم دوري الس�وبر األوروبي، 
مؤكداً أنهما سيتعرضان لعقوبات قاسية 
مقارنة باألندية التي أعلنت انسحابها من 
املرشوع، وعىل رأس�ها األندي�ة اإلنجليزية 
الس�تة.وقال إنفانتين�و يف ترصيحات أدىل 
بها لصحيفة )ليكيب( الفرنس�ية: “بعض 

الق�رارات يج�ب أن تك�ون له�ا عواق�ب 
ويج�ب ع�ىل الجميع تحم�ل املس�ؤولية، 
ولك�ن علي�ك توخي الح�ذر عن�د الحديث 
عن عقوبات الس�وبرليج، الق�ول إن عليك 
معاقبة ش�خص ما، أمر شائع وشعبي”.
وأردف: “عن�د معاقبة ناٍد م�ا، يوجد أيضاً 
العب�ون ومدرب�ون ومش�جعون ال عالقة 
له�م بذل�ك س�تتم معاقبته�م. أن�ا أفضل 
دائم�اً الحوار ع�ىل الرصاع، حت�ى يف أكثر 
املواق�ف حساس�ية”.وأضاف: “م�ن أجل 
تحدي�د العقوبات املناس�بة، فاألمر مرتوك 
للسلطات املحلية أوالً، ثم االتحاد األوروبي 
لكرة القدم )يويفا( وأخراً الفيفا، ولكن أنا 
أدعو إىل الحوار، وأعتق�د أنه لم يكن علينا 
الوص�ول إىل ه�ذا الوض�ع أبداً”.وأوض�ح: 

“يجب االس�تماع للجميع، ومن بن السبل 
املس�تمر  اإلص�الح  ع�ىل  أرص  املتع�ددة، 

لسوق االنتقاالت، بما يف ذلك تحديد سقف 
لعموالت الوكالء وإعادة ترخيصهم.

فايت يستمع لنصيحة وكيل أعامله
              المستقبل العراقي/ متابعة

س�يدخل أنسو فاتي، نجم برشلونة، إىل غرفة 
العمليات، من أجل الخضوع لجراحة جديدة، 
للتخل�ص من املش�اكل التي س�ببها له تمزق 
الغرضوف املفصي الداخي يف ركبته اليرسى.

وتعرض أنسو فاتي لإلصابة يف شهر نوفمرب 

املايض عندما شارك ضد ريال بيتيس، ووقتها 
خضع لعملية جراحية ناجحة، وبينما كانت 
األمور تس�ر عىل م�ا يرام، تده�ورت حالته 
الغ�رضوف  بت�ورم يف  فج�أة، وب�دأ يش�عر 
املفص�ي، م�ا جعله مضط�راً إلج�راء عملية 

جديدة.
ديبورتيف�و”  “مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 

اإلسبانية، فإن أنسو فاتي قرر االستماع 
لنصيحة وكي�ل أعماله خورخي مينديز، 
حي�ث سُيس�افر إىل بورتو الي�وم ليضع 

نفسه بن يدي الطبيب كارلوس نورونها، 
ال�ذي كان من�ذ ع�ام 2014 كب�ر 

املس�ؤولن الطبي�ن يف املنتخب 
الربتغايل.

حمرز: لـم نظهر بالشكل املطلوب
            المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال النجم الجزائري رياض محرز إن مانشس�رت س�يتي 
اإلنجلي�زي ل�م يقدم أداء جي�دا للغاية ي�وم الثالثاء خالل 
الش�وط األول م�ن مبارات�ه أم�ام باريس س�ان جرمان 
الفرن�ي يف إي�اب ال�دور قب�ل النهائي م�ن دوري أبطال 
أوروبا، لكنه نجح يف التس�جيل ثم عزز تقدمه مع تحسن 
األداء خالل الش�وط الثاني.وس�جل رياض مح�رز ثنائية 
يف الدقيقتن 11 و63 قاد بها مانشس�رت س�يتي إىل الفوز 

عىل ضيفه س�ان جرمان 2 - صفر يوم الثالثاء يف مباراة 
اإلياب، بعد أن س�جل هدفا للفريق أيضا يف مباراة الذهاب 
التي انتهت بفوز مانشس�رت سيتي 2 - 1.وفاز مانشسرت 
س�يتي بذلك بنتيجة إجمالي�ة 4 - 1 ليتأهل للمرة األوىل يف 
تاريخ�ه إىل نهائي دوري األبطال، ويطيح بس�ان جرمان 
وصيف بطل النس�خة املاضية.وقال محرز عقب املباراة يف 
ترصيحات لقناة »بي.تي سبورت« التليفزيونية: لم نقدم 
أداء جي�دا للغاي�ة يف الش�وط األول لكننا س�جلنا الهدف. 
ويف الش�وط الثان�ي، قدمنا أداء رائعا وس�جلنا هدفا آخر.

وتحدث محرز بشأن التوتر الذي سيطر عىل العبي سان 
جرمان وأس�فر عن ط�رد أنخيل دي ماري�ا يف الدقيقة 

69، قائ�ال: فقدوا أعصابهم وب�دأوا يف توجيه ركالت لنا. 
بعد البطاق�ة الحمراء بات�ت األمور مريحة بش�كل أكرب 

بالنسبة لنا.وأضاف بشأن مباراة مانشسرت سيتي املقررة 
أمام تش�يلي يوم الس�بت املقبل والتي يمكن ملانشسرت 
من خاللها أن يحس�م لق�ب الدوري اإلنجلي�زي املمتاز: 

أمامنا مباراة يوم السبت وعلينا الفوز بها كي نصبح 
األبطال، وبعدها يمكننا الرتكيز عىل النهائي.

السامح بتواجد اجلامهري يف هنائي 
دوري أبطال أوربا

              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى االتح�اد األوروب�ي لك�رة القدم 
ملع�ب  مدرج�ات  فت�ح  إىل  “يويف�ا” 
“أتاتورك”، وذلك حتى تتمكن الجماهر 
دوري  مس�ابقة  نهائ�ي  متابع�ة  م�ن 
أبطال أوروبا، املقرر إجراؤه يف 29 مايو 

الجاري.
وتأهل مانشسرت سيتي إىل نهائي الكأس 
ذات األذنن، بعد تغلبه عىل باريس سان 
جرمان بهدف�ن دون مقابل، ومن أجل 
معرفة خصمه، س�يكون علي�ه انتظار 
ما س�تؤول إليه نتيجة مباراة تش�يلي 
وري�ال مدري�د، املزم�ع إقامته�ا اليوم 

األربعاء.
مي�ل”  “دي�ي  صحيف�ة  وبحس�ب 
األوروب�ي  االتح�اد  ف�إن  الربيطاني�ة، 
لكرة القدم وافق عىل اس�تقبال 25000 
متفرج�اً بملع�ب “أتات�ورك” يف نهائي 

دوري األبط�ال، م�ع الس�ماح بحضور 
4000 م�ن مش�جعي النادي�ن الل�ذان 
س�يلعبان تلك املواجه�ة.ويف حال تأهل 
تشيلي، فإن النهائي سيكون إنجليزياً 
100%، ووقتها ستجد تلك األندية صعوبة 
يف بيع تذاكرها، بسبب قيود السفر التي 
تفرضه�ا حكومة اململكة املتحدة، حيث 
سيتعن عىل املش�جعن الدخول للحجر 

الصحي عند عودتهم من تركيا.
ويتس�ع ملع�ب “أتات�ورك” إىل 75 ألف 
مش�جع، ومن املمكن أن يرف�ع االتحاد 
األوروبي لكرة القدم نس�بة الحضور إىل 
50%، لكن هذا القرار س�يتخذ وفق سر 

الوضعية الوبائية يف تركيا.
وهناك أنباء تشر إىل أن اليويفا يف طريقه 
إلقام�ة النهائ�ي عىل ملع�ب ويمبي إذا 
كان النهائي إنجليزياً خالصاً، خصوصاً 
وأن ع�دد اإلصابات بف�روس كورونا يف 

تركيا ترتفع يوماً بعد يوم.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تمك�ن بي�ب جوارديوال م�ن قيادة مانشس�رت س�يتي إىل 
نهائ�ي دوري أبطال أوروبا، بعدما جدد فوزه عىل باريس 
س�ان جرم�ان يف إياب نص�ف النهائ�ي بثنائي�ة نظيفة، 
مس�تفيداً من انتص�اره ذهاب�اً بهدف�ن لهدف.وهذا هو 
النهائ�ي الثالث الذي س�يلعبه بيب جوارديوال يف مس�رته 
التدريبية، حيث س�بق له أن وصل للمب�اراة الختامية مع 
برشلونة عامي 2009 و2011، ووقتها تمكن من التتويج 
باللقب يف كال املناسبتن.وبحس�ب شبكة “أوبتا” لألرقام 
واإلحصائي�ات، ف�إن بيب جوارديوال أصبح س�ابع مدرب 
يصل إىل نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقن مختلفن، 
بعد أوتمار هيتسفيلد ولويس فان خال وجوزيه مورينيو 
وي�وب هاينك�س وكارلو أنش�يلوتي ويورج�ن كلوب.ويف 
سياق متصل، أش�ارت الشبكة نفس�ها، إىل أن جوارديوال 
وصل للنهائي بعد 10 س�نوات م�ن الغياب، أما أكرب فارق 
بالس�نوات بن نهائين فهو بح�وزة لويس فان خال )14 
س�نة(، وي�وب هاينك�س )14 أيضاً(.وأش�ارت الش�بكة 
ذاتها، إىل أن ماوريس�يو بوتش�يتينو خ�رس مباريات ضد 
بي�ب جوارديوال )12( أكثر مم�ا خرس أمام أي مدرب آخر 
يف مس�رته، وأضافت، أن انتصارات جوارديوال ال�12 ضد 

بوتشيتينو هي األكثر لإلسباني ضد مدرب يف مسرته.

ذهبيتان للعراق بالقوس والسهم يف األندية العربية للسيدات
              المستقبل العراقي/ متابعة

مدرب مانشسرت سيتي: األموال ليست سبب تأهلنا للنهائي
دافع بيب جوارديوال، مدرب مانشسرت سيتي، عن اتهام البعض 
للن�ادي بالوص�ول إىل نهائي دوري أبط�ال أوروبا، فقط بفضل 

األموال التي أنفقها يف األعوام األخرة
املخت�رص املفي�د.. يف االخبار الهامة تجده يف قن�اة الفرات نيوز 

عىل التلكرام  .. لالشرتاك اضغط هنا
وتأهل الس�يتي إىل نهائي دوري األبطال للمرة األوىل يف تاريخه، 
وذلك بعد إقصاء باريس س�ان جرمان الفرني أمس الثالثاء، 

بمجموع املباراتن )1-4(.
وقال جوارديوال يف هذا الشأن بحسب ترصيح صحفي »بالطبع 
اس�تثمرنا األموال يف العق�د األخر منذ أن توىل الش�يخ منصور 

النادي، ولكن األمر ال يتعلق بذلك«.

وأض�اف: »إذا أردتم التفك�ر أن ذلك تحقق فقط بس�بب املال، 
حس�ًنا، ولكن هن�اك الكثر من األم�ور املذهل�ة وراء الكوليس 
والكث�ر من األش�خاص الذين يعملون ويدعمون اس�رتاتيجية 

واضحة«.
وتاب�ع: »م�ا قمن�ا به يف آخ�ر 4 أع�وام كان مذه�اًل بالنظر إىل 
الربيمرلي�ج وكأس الرابط�ة وباقي الك�ؤوس والبطوالت التي 

شاركنا بها«.

وواص�ل: »الوصول إىل نهائي دوري أبطال أوروبا هو أمر صعب 
للغاية، هي أصعب مسابقة ولكن نجحنا يف ذلك، حظينا بموسم 

مذهل يف دوري األبطال، واآلن نستحق التواجد يف النهائي«.
وتط�رق جواردي�وال إىل غي�اب الجماهر قائ�اًل: »األمر غريب 
للغاي�ة أن تلع�ب نصف نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا يف ملعب 
فارغ، كان االنجاز يتطلب تواجد جماهرنا، ولسوء الحظ هذا 

ما حدث«.

كابيلو حمذرًا مورينيو: روما حترق اجلميع
              المستقبل العراقي/ متابعة

ح�ذر فابي�و كابيل�و، وهو آخر م�درب ينال م�ع روما 
لق�ب دوري الدرجة األوىل اإليطايل لك�رة القدم، جوزيه 
موريني�و م�ن الضغ�ط الذي س�يتعرض ل�ه يف تدريب 
ن�ادي العاصمة.وأعل�ن روم�ا بش�كل مفاج�ئ تعين 
مورينيو ي�وم الثالثاء، بداية من املوس�م الجديد، وبعد 

أكثر من أس�بوعن بقليل من إقالة املدرب الربتغايل من 
تدريب توتنهام هوتسبر اإلنجليزي.وسيتوىل مورينيو 
املس�ؤولية بدءا م�ن موس�م 2021-2022 وملدة ثالث 
س�نوات، ليعود إىل إيطاليا حيث نال هناك لقب الدوري 
وكأس إيطالي�ا ودوري أبط�ال أوروب�ا م�ع إنرت ميالن 
خالل موسم 2009-2010.لكن كابيلو، الذي قاد روما 
لحص�د لقب ال�دوري آلخر مرة موس�م 2001-2000، 

أك�د أن مهمة مورينيو ل�ن تكون س�هلة.وقال كابيلو 
لصحيفة »غازيتا ديلو سبورت« : روما تحرق الجميع. 
إنها أجمل مدينة يف العالم لكن من الصعب أيضا العمل 
فيها يف كرة القدم. ال يوجد الكثر من الصرب عىل عكس 
االعتقاد الش�ائع. س�بب الهزيمة من الصعب االقتناع 
ب�ه. مفت�اح كل يشء ه�و وجود جهاز ق�وي وصناعة 

تشكيلة قوية من الالعبن الداعمن للمدرب.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

جلنة االستئناف تعلن قرارها بشأن عقوبة كومان
            المستقبل العراقي/ متابعة

أعلنت لجنة االستئناف يف االتحاد اإلسباني عن قرارها 
النهائي بشأن العقوبة املفروضة عىل مدرب برشلونة 
رونال�د كوم�ان، وذل�ك عق�ب حصوله ع�ىل البطاقة 

الحمراء أمام غرناطة، يوم الخميس املايض.
وق�ررت لجنة االنضب�اط يوم الجمعة امل�ايض إيقاف 
رونال�د كوم�ان ملبارات�ن، وق�د بالفع�ل ع�ن مباراة 
واحدة وكانت ضد فالنس�يا، ولكن الن�ادي الكتالوني 

أراد تقلي�ص تلك العقوبة حتى يتمك�ن الهولندي من 
التواجد ضد أتلتيكو مدريد.وبحسب صحيفة “موندو 
ديبورتيفو” اإلس�بانية، فإن لجنة االستئناف رفضت 
طع�ن برش�لونة، لتس�تمر عقوب�ة الهولن�دي رونالد 
كومان، حيث س�يغيب ع�ن قمة أتلتيك�و مدريد يوم 
الس�بت الق�ادم، بملع�ب كام�ب نو.وأش�ارت، إىل أن 
برش�لونة س�يلجأ ملحكمة التحكي�م الرياضية بطلب 
إيق�اف مؤق�ت لعقوبة كوم�ان، حتى يتمك�ن املدرب 
الهولن�دي من الجلوس عىل مقاعد البدالء ضد أتلتيكو 

مدريد، نظراً ألهمية تلك املواجهة.واحتج رونالد كومان 
عىل الحكم الرابع ودخل معه يف تالسن عنيف، وقال له: 
“يا لها من شخصية”، ما دفع حكم الساحة إىل طرده 
بالبطاق�ة الحمراء، وبعدها بي�وم واحد، اتخذت لجنة 
االنضباط باالتحاد اإلس�باني، قراراً بإيقافه ملباراتن.

يذكر أن برش�لونة يحتل املركز الثال�ث بجدول ترتيب 
الدوري اإلس�باني برصي�د 74 نقطة، متس�اوياً بذلك 
مع ري�ال مدريد صاحب املرتبة الثاني�ة، فيما يتواجد 

أتلتيكو مدريد بالصدارة برصيد 76 نقطة.



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2372   الخميس  6  آيار   2021

العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

َلْوثُة االنحطاطالتأصيل واهلوية املصطنعة

نجوى بركاتجواد كاظم البيضاني

أمعلن تنظيم »داعش« اإلرهابي بعد سليطرته على املوصل يف تغيري 
معاللم تراث هلذه املدينة وتاريخها من خلال إزالة النصب، ورسقة 
املتاحلف، وحلرق املكتبلات، فضلًا علن تجريلف امللدن التاريخية 
وتخريبهلا، والحقيقة أن تراث املوصل هو تراث عاملي ال يمكن ازالته 
بهذه األدوات ذات التوجهات املعروفة والتي ترتبط بمسميات دولية 
كانلت داعمة لها. إن سياسلة محو الهوية وتدمري الرتاث اإلنسلاني 
التلي ُبنيلت عى قاعلدة التهجري القلري، واإلبلادة الجماعية التي 
ارتكبت عرب فلرتات زمنية مختلفة كان اخرها إبادة عام 1915 التي 
راح ضحيتهلا مليلون ونصف أرمنلي، فضاً عن إزالة تراث شلعوب 
األناضلول األصيلة من ايزيدية ويونان ورسيان وغريها من شلعوب 
هلذه املنطقة، كانت هذه السياسلة معروفة للدى الباحثني يف حقل 
التاريخ، تبدأ بإزالة املعالم، وقللب الوقائع، وتغيري املامح. ولحماية 
اإلرث الحضلاري لألمم رشعت املنظمات الدوليلة قوانني ونظم كان 
لهلا دوراً يف كَبلح ِجماَحه بعلض الدول املتطفلة على التاريخ، ولعل 
ملن اميز تللك القرارات ما صلدر عن مجلس األملن بالرقم 2347 يف 
2017 الذي اتخذه مجلس األمن يف جلسته 7907 املعقودة يف 24 اذار 
2017 وملن ابرز ما ورد يف هذا الترشيلع الفقرة التي جاء فيها، »ان 
التدمري غري املرشع للرتاث الثقايف، ونهب وتهريب املمتلكات الثقافية 
يف حاالت النزاع املسللح، وال سليما من جانب الجماعلات اإلرهابية، 
ومحاولة حجب الجذور التاريخية ومنع التنوع الثقايف يف هذا السياق 
يمكلن ان تؤجج النزاع وتؤدي اىل تفاقمله«، ووصفت الفقرة الثانية 
من هذا القرار الجماعات التي تسلاهم يف تدملري الرتاث بالجماعات 
االرهابية، وشلمل هذا الوصف تنظيم القاعلدة، وتنظيم داعش، وما 
يرتبلط بها من افراد وجماعات ومؤسسلات وكيانلات واكد مجلس 
االمن يف هذا القرار عزمه عى التصدي لجميع جوانب التهديد تلك. إن 
محاولة تزييف حقائق التاريلخ جرم يعاقب عليه هذا القرار، وليس 
خافيلاً عى أحد ملا تقوم به أذربيجلان يف هذا الحقلل من محاوالت 
ملسلح هوية ارتسلاخ )ناغورنلي قاربلاخ( وتجريدها ملن أصولها 
األرمينية. وما يحدث يف مدينة شويش غري خايف عى أحد. فأذربيجان 
بعد احتالها اجزاء واسلعة من قاراباخ بمساعدة وتدخل مبارش من 
تركيلا أخفوا )2000( نصب تذكاري ومعماري وتاريخي، ولم يعرف 
مصري )13( مجمع رهبانّيا و)52( حصن، و122 كنيسلة تم بنائها 
بفلرتات تاريخية مختلفة. هذه الدولة تعتمد سياسلات ممنهجة يف 
تدمري وتزوير واسلتبدال اللرتاث الثقايف األرمينلي. ووفقاً للتقديرات 
الحكوميلة يف اتسلاخ فلان أذربيجلان اسلتولت على )127( مكتبة 
مدرسلية ضملت )68400( كتابلاً، فضلًا عن متحفلني حكوميني، 

واثنان من املتاحف الخاصة. 

ثّمة حجلر عالٌق يف بلعوملي. حجارة وحىص ودبابيلس أبصق الكثرَي 
منهلا، إنما تبقى آثاُرها ويلدوم صدأُها. كم ينبغي يل أن أنأى، وما هو 
مقلدار العزلة الرضورية لكي أحتمي من هذا الوباء؟ ليس كورونا هو 
شلاغيل. إنه وباٌء من نوع آخر، يسلّمم العقل، ُيفسلد الروح، يرضب 
األنسلجة العصبية، يقتل الطاقة التي فينا ويزيحنا عن املشهد العام. 
كالجلذام. أنت تصبح منبوذا بني الجميع. مللاذا لم تصبك اللوثة إياها، 
وما سلبب مقاومتك املستميتة هذه، أيها »الفالح« الذي لم يسمع بك 
أحد، وال تعرفك إال قلّة قليلة ال يعدو عدُدها عدَد األصابع؟ ضع رأَسلك 
بني الرؤوس واملشِ بني القطيع. القطيُع ملتحملا، يحميك. دَْع أمرك 
له، استسللْم والتحْم لتصبحا جسلًما واحًدا. لكن تذّكر، إن أنَت أعقَت 
حركَته، سلرَيه، داسلك بحوافلره وانطلق من دون مبلاالة. أجلُس يف 
بيتي، وال أهتّم إال بشؤوني. شؤوني صغرية ال ُتقلق أحداً وال صوت لها 
أو فحيح. شؤوٌن صغرية جدا قد ال ُيرى بعُضها حتى بامليكروسكوب. 
وملع ذلك، ثّمة ملا ال ُيبتلع ويبقلى عالًقا يف الحنجلرة ُيعيق التنّفس 
والكام. أقول لنفيس: يا نفيس، ارشبي كوَب ماء، فأقوم وأرشب كوَب 
ماء. امضغي علكة، فأمضغ علكة. ضعي موسليقى وقومي بحركاٍت 
تلهلي وُتبهلج، فأمتثلل، إىل أن يفاجئنلي معطوٌب آخر يقفلز إيل من 
شاشة الكومبيوتر عرب ما ينرشه »أصدقاٌء« افرتاضيون أتوّهم أن ثّمة 
ما يربطني بهم ولو من بعيد. َنْعُي أشخاٍص ال أعرفهم أخجل أال أعزّي 
بهم، وإن فعلُت مسايرًة، فألن األمر ال يؤذي وال يشّكل معضلة ضمري 
أو أخلاق. صور أطفال ولدوا، ويكربون، جميل. إصدارات كتب جديدة 
وتهاني باملئات، ولسلت أدري فعليا كم من املهّنئني سيقتنون الكتاَب 
ويقرأونه. إنهاء مخطوطة ما ونرشها غبطٌة ال يمكن أرسها، أعرتُف، 
إنهلا تفيض. ثم يأتي ما ال ُيحتملل من مقاالت وتعليقات حول أهمية 
عملل فني أو أدبلي ما. أخريا، مثا، قلرأت مقالًة صدمتنلي بخوائها. 
الصادم نرشها يف مجلة أدبية محرتمة، واحتالها سّت صفحات. أجل، 
سلّت! قيلل يل إن كاتبها »طّيلب«، وهو يحّب الروائي اللذي كتب عنه. 
قيل يل أيضا إن الكاتب املعنّي موهوب، ويسلتحق هذه اللفتة الزاخرة 
بل«العواطلف األدبية«. نرش الكاتب هذ املقالة عى صفحته، واعتداده 
بهلا مدعاة للتسلاؤل. إنما، الكّتلاب أيضا يحتاجون الدعلم، وإن أتى 
عشوائيا وكيفما اتّفق. موهبة الكاتب ليست هي املسألة. املقالة التي 
تقول إن الكاتب موهوب ُيتوقع له نيل جائزة نوبل لآلداب، وال تضيف 
شليئا عن مربّرات هذا »التوقع« هي املعضلة. املقالة ليست ستاتوس 
على صفحة قارئ معجلب ال يمتهن النقد أو الكتابة. سلّت صفحات 
لكلي تقول فلرادة الكاتب وعبقريتله، دونما ذكر أي دليلٍل أو برهان، 
سوى انتشاره، ونيله جوائز تقديرية، وعدد أعماله املتزايد وترجمتها، 

وسفره إىل عدة بلدان، وعاقته الجيدة بالداخل والخارج معا!

ملعاجلة رضبة الشمس فورًا… ارشبوا هذا العصري
الشلمس  لرضبلة  التعلرض  حلاالت  تلزداد 
بالتزامن ملع ارتفاع درجة حرارة الطقس، ما 
يتطلب عاجا فوريا تفاديا لحدوث مضاعفات 
خطرية.وعرض موقلع »Boldsky« تقريرا أكد 
أن عصلري املانجلو الخام أو ما يعرف باسلم » 
Aam panna« له دور فعال يف عاج آثار رضبة 

الشمس وإنقاذ اإلنسان من مضاعفاتها.
العصلري  أسلبابا جعللت هلذا  املوقلع  ورسد 
الصيفي املنعش عاجا فوريا لرضبة الشمس، 

نذكرها فيما ييل
خفض درجة حرارة الجسلم: يسلاعد املانجو 
الخلام يف خفلض درجة حلرارة الجسلم التي 
قد تصلل إىل أكثر من 40 درجة مئوية بسلبب 
رضبلة الشلمس. تؤثلر درجة حرارة الجسلم 
املرتفعة أيًضا عى الدماغ وتسبب نوبات رصع 

يف الدماغ.
عاج الضعف والشلعور بالدوار: تؤدي رضبة 
الشلمس إىل ضعلف الجسلم بسلبب الجفاف 
املفرط، ويساعد عصري املانجو الخام يف ترطيب 
الجسلم ويزيد ملن تلوازن املنحلل بالكهرباء 
وبالتايل عاج الضعف يف الجسم، وما ينتج عنه 

من شعور بالدوار.
الوقاية من التشلنجات العضليلة: حيث تؤدي 

ارتفاع درجة حرارة الجسم وجفافه إىل حدوث 
تشلنجات وشلد عضيل خاصة خال سلاعات 
الليل، ويعمل عصري املانجو الخام عى اسرتخاء 

العضات وتجنب مثل هذه التشنجات.
يلربد الجسلم: يمتللئ هلذا امللرشوب املرطب 
مليلء باإللكرتوليتلات، ومن خلال تناول هذا 
امللرشوب فإنه يربد الجسلم ، واللذي غالًبا ما 
يصاب بارتفاع يف درجة الحرارة بسلبب رضبة 

الشمس.

خفض رضبلات القلب: عصلري املانجو الخام 
غني باملغنيسيوم والبوتاسيوم ومضاد أكسدة 
فريلد يسلمى مانجيفرييلن اللذي يسلاعد يف 
خفض معلدل رضبات القلب وبالتايل يحسلن 

وظائف القلب.
تخفيلف الصداع: يعد الصداع أحد أبرز أعراض 
رضبلة الشلمس، إال أن عصري املانجلو الخام 
يساعد عى تخفيف حدة آالم الرأس الناتج عن 

الجفاف وزيادة درجة جرارة الجسم.

تحدثت خبرية التغذية الروسلية إيرينا بيساريفا عن العادات السيئة التي 
تمنلع فقلدان الوزن،ووفقلا لها، أوالً وقبلل كل يشء، يجب على املرء أن 
يتخى عن نمط قليل الحركة الذي يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويسلاهم 

يف تراكم الدهون.
وقالت: “العادة السليئة الثانية هي تناول الفاكهة يف الليل. يجب أن تؤكل 
الفاكهة يف النصف األول من اليوم حتى السلاعة 4 مسلاًء، حيث أنها عى 
الرغلم من احتوائها عى سلكريات نباتية طبيعية، إال أنهلا ال تزال عبارة 
عن جلوكوز وسلكر الفواكه والسكروز، لذلك ال ينصح بتناولها يف املساء. 

يمكن حدوث انتفاخ البطن. و هذا يساهم يف زيادة الوزن”.
هنلاك عادة أخرى تتعلارض مع فقدان اللوزن وهي النلوم متأخرًا. كما 
أوضحلت الخبرية، هذا يرجع إىل حقيقة أنه يف هذا الوقت يتعاىف الجسلم، 
وتقلوى املناعة، وتتوازن الهرمونات. وفقا لها، من الرضوري للجسلد أن 

يرتاح، ومن املهم النوم سبع إىل ثماني ساعات عى األقل يف اليوم.

أغلب مسلتخدمني أجهزة الكمبيوتر يحتاجون تطبيقات معينه مثل برامج 
أدوبلي أو ألعلاب معينله الكنهلا تحتاج اىل النقلود فكي ال يدفع الشلخص 
نقود يلجاء اىل أسلتخدام الكراك و الكراك هلو برامج مدفوعة تم التعديل يف 

برمجياتها و جعلها مجانية .
فالنفرتض أنك مصمم فيديوهات أو صور فسلوف تحتاج اىل برنمج أحرتايف 
كلي تعمل عليه مثلل برامج أدوبي ولكن هذه الرباملج مدفوعة وانت ليس 
لديلك القدرة على رشائها فتلجأ اىل الكراك ولكنلك ال تعلم األرضار الضخمه 
التلي يسلببها الكراك فالشلخص اللذي يكللللللللرك الربناملج ويعطيك 
ايلاه مجانا ليلس كي يفيدك بل كي يأخذ جميلع معلوماتك و يبللللليعها 
للرشكات ب أالف الدوالرات و يوجود بعض االشلخاص يخرتقون كمبيوترك 
الشلخيص و يطلبلون منلك فديللللللة بلأالف الدوالرات وأال سلينرشون 

معلوماتك الشخصية و صورك .

مخس عادات سيئة متنعك 
من خسارة الوزن

ملاذا برامج الكراك خطرية؟ خماطر صحية يسببها جهاز الراوتر.. كيف حتمي نفسك منها؟
أصبحلت أجهزة اإلنرتنلت الاسللكي )واي 
إحلدى  »راوتلر«،  باسلم  املعروفلة  فلاي( 
رضورات الحيلاة التي ال غنى عنها يف معظم 

املنازل املعارصة.
وال يلتفلت الكثريون إىل ملدى خطورة عمل 
أجهلزة الراوتلر بصفلة مسلتمرة، إذ أثبتت 
الدراسلات وجود عدة تأثلريات ضارة صحيا 
ناتجة عن تلك األجهزة، حسلبما ذكر موقع 

»طبي«.
ورجلح الخرباء ارتباط التعرض إلشلعاعات 

أجهزة الراوتر باألعراض التالية:
- اضطرابات النوم

- صعوبة الرتكيز
- رسعة خفقان القلب

- الصداع / الصداع النصفي

- اإلعياء الدائم
- االضطرابات الهضمية

- تشوش الدماغ وضعف الذاكرة
- القلق واالكتئاب

- التوتر املزمن
- الدوار

ونصح الخرباء للتقليل من كمية األشعة التي 
نتعرض لها من أجهزة الراوتر بإطفائها ليا 
أو عند عدم الحاجة الستخدام اإلنرتنت، إذ أن 
معظم املخاطر املرافقة لوجود هذه األجهزة 
يف املنلزل ويف غرف النلوم خاصة ناجمة عن 
إبقائها يف وضعية التشلغيل ملدة 24 سلاعة 

دون إطفائها ولو لساعات قليلة .
من جانبها، ذكرت جمعية الصحة الفيزيائية 
أن اإلشلعاعات التي تصدرهلا أجهزة راوتر 
تعد أقل بشكل ملحوظ من الحدود الطبيعية 
املتفق عليها دوليا، كما تشري بعض الجهات 
إىل أن اإلشلعاعات الصادرة عن »املودم« تقل 

عن تلك التي تنبعث من الهواتف املحمولة.

كشلفت دراسلة النقاب علن أرضار الوجبات 
الريعة، خاصة عى األطفال الصغار الذين ما 
زاللوا يف طور النمو. وُنرشت الدراسلة يف مجلة 
“أبحلاث العظلام”، وهلي بمثابة أول دراسلة 
شلاملة لتأثري املنتجات الغذائيلة املتوفرة عى 
نطاق واسلع يف تطور الهيلكل العظمي. أثبت 
فريق من الباحثلني وجود ارتباط بني األطعمة 

املصنعلة بدرجة عالية أو ملا ُيعرف بالوجبات 
الريعلة، وانخفاض جودة العظام، وكشلف 
النقلاب علن أرضار هلذه األطعملة خاصلة 
لألطفال الصغار الذين ملا زالوا يف طور النمو. 
وقدملت الدراسلة أول تحليلل شلامل لكيفية 
تأثري هلذه األطعمة يف نمو الهيلكل العظمي، 
وقاملت بفحص قلوارض املخترب التلي كانت 

هياكلهلا العظميلة يف مراحل ما بعلد الجنني. 
وعانت الحيوانات التي تعرضت ألطعمة فائقة 
املعالجلة ملن تأخر يف النملو، وتأثلرت قوتها 
العظمية سللبا. واكتشلف الباحثون من خال 
الفحص النسليجي مستويات عالية من تراكم 
الغضاريلف يف صفائح النمو لديها والتي تعترب 

محرك نمو العظام.

 دراسة تكشف خطورة الوجبات الرسيعة عىل عظام األطفال

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يكرم ضباط ومنتسبني يف رشطة ميسان
بعد أن منعوا تهريب كميات خمدرات كبرية

ميسان / املستقبل العراقي
كرم وكيل وزارة الداخلية لشٔوون الرشطة 
الفريلق عملاد محملد محملود مجموعة 
ضباط ومنتسبي قسم شؤون السيطرات 
وقسلم مكافحة املخلدرات ضمن مديرية 

رشطة محافظة ميسان.
وجلاء تكريلم الفريلق محملود للضباط 
القبلض على  إلقائهلم  إثلر  واملنتسلبني 
متهمني بحوزتهم كميات كبرية من املواد 
املخلدرة كانوا يرمون ادخلها اىل املحافظة 
والرتويج لها من خال عجلة يستقلونها، 
لكلن بسلواعد هلؤالء االبطلال تلم القاء 
املحاكلم  اىل  واحالتهلم  عليهلم  القبلض 

املختصة.
وجاء هلذا التكريلم امللادي واملعنوي من 
وكيلل وزارة الداخليلة لشلٔوون الرشطلة 
تثمينلاً للجهود املتميلزة التلي قاموا بها 
هلؤالء االشلاوس ملن اجل حفلظ االمن 

واالستقرار يف محافظتهم.
وتمّنلى الفريق للضباط واملنتسلبني دوام 

املوفقية والنجاح يف عملهم.


