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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ال غنى كالعقل، وال فقر كاجلهل، 
وال مرياث كاألدب العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الداخلية يصدر توجيهًا 
بشأن الرمي العشوائي والنزاعات 

العشائرية واجلريمة املنظمة
ص2

حمافظ بغداد يلبي طلبـات أهـالـي قريـة املسعـودي اخلاصة باملياه واملدراس
العراق يدافع عن مفاعالته النووية: سلمية وال يمكن استخدامها لغري ذلك

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عقد رئي�س الجمهورية، برهم صالح، أمس 
األربع�اء، اجتماع�ا موس�عا ح�ول مرشوع 

قانون اسرتداد عائدات الفساد.
وق�ال املكتب اإلعالمي لرئاس�ة الجمهورية، 
يف بي�ان املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه إن 
»رئي�س الجمهوري�ة برهم صال�ح، عقد يف 
قرص الس�الم ببغداد، اجتماعاً موّس�عاً ضم 
النائ�ب األول لرئي�س مجلس النواب حس�ن 
الكعبي، ورئي�س ونائب رئيس كل من لجان 
النزاهة والقانوني�ة واملالية النيابية، ورئيس 
جه�از االدعاء الع�ام ورئيس هيئ�ة النزاهة 

ورئيس ديوان الرقابة املالية«.
وتاب�ع »ج�رى، خالل اللق�اء، بحث مرشوع 
قانون اس�رتداد عائدات الفس�اد، املُقدم من 
رئاس�ة الجمهوري�ة إىل مجل�س الن�واب، إذ 
ج�رى التأكيد عىل أهمي�ة إق�راره وتكامله 
مع الترشيعات القائمة املختصة يف مكافحة 
الفساد، ليضيف زخماً للجهد الوطني القائم، 
كما جرت اإلش�ارة إىل الدور املهم الذي تقوم 

به املؤسسة الترشيعية يف هذا الصدد«.
وق�ال صال�ح، بحس�ب البيان، إن »الفس�اد 
آفة خط�رة، أثرت عىل التنمي�ة االقتصادية 
واالجتماعي�ة واألوضاع العامة يف البلد، وهذا 
يس�توجب وقف������ة جادة ُتش�ارك فيها 
جميع املؤسس�ات الرس�مية م�ن أجل كبح 
ه�ذه االٓف�ة، ألن اس�تمرارها ُيمث�ل تهدي�دا 
بن�اء  البل�د ومس�تقبله، ويعط�ل  لح�ارض 

االقتصاد الوطني«.
التفاصيل ص2

»اسرتداد األموال« عىل طاولة قرص السالم
رئيس اجلمهورية عقد اجتماعًا موسعًا مع مخس جهات لتسريع عملية إعادة األموال املهربة.. والعراق للبنك الدولي« ماضون باإلصالح العيداين: 

البرصة متلك إمكانيات دولة كبرية 
ولكن بصالحيات حمدودة

املوانى تعلن 
عن مرشوع لتوحيد منافذ أم قرص: 

سيوفر 500 فرصة عمل

حمافظ ذي قار:
 الـكـاظـمـي أرسـل وزراء وعـزز

 املحافظة أمنيًا

ص3

ص3

ص2

بسبب أزمة مالية.. حمكمة األمم املتحدة اخلاصة بلبنان قد تتوقف 

قائد عمليات البرصة يستقبل وزير الداخلية 
يف قاعدة الشعيبة اجلوية

ص2 ص3 ص3

حمافظ واسط 
يتفقد املستشفيات فجرًا: نطمع بإنسانية 

مالئكة اجليش األبيض

مستشار حكومي: 
املدن الصناعية اخلمس نواة 

هنضة االقتصاد العراقي

األمني الوطني يلقي 
القبض عـلـى داعشييـن مـن 

»والية الفرات« يف األنبار

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت محكمة أسس�تها األمم املتحدة ملحاكمة من يقفون 
وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري 
يف ع�ام 2005 والنظر يف قضايا ذات صلة إنها س�تضطر 
إلنهاء عملها بعد تموز إذا لم تتمكن من التغلب عىل نقص 
حاد يف التمويل. وأضافت يف بيان »تأسف املحكمة الخاصة 
بلبن�ان إلعالن أنها تواجه أزمة مالية لم يس�بق لها مثيل. 
دون الحصول ع�ىل تمويل فوري، لن تتمكن املحكمة من 
العم�ل بعد يولي�و 2021«. وكان تقري�ر حرصي لرويرتز 
كش�ف األس�بوع املايض أن أموال املحكمة، التي تس�تقي 

51 باملئة من تمويلها من املساهمات الطوعية و49 باملئة 
من الحكومة اللبنانية، قد نفدت.

وتأسس�ت املحكمة ع�ام 2007 بقرار م�ن مجلس األمن 
ال�دويل وبلغ�ت ميزانيتها الع�ام املايض 55 ملي�ون يورو 
)67 ملي�ون دوالر(. وذك�ر البيان الصادر أن�ه عىل الرغم 
م�ن خفض ميزانية العام الحايل بنس�بة 37 باملئة وتلقي 
مس�اهمة من األم�م املتح�دة بقيمة 15.5 ملي�ون دوالر 
بالنياب�ة عن لبن�ان يف آذار، ف�إن املس�اهمات األخرى لم 
تتحقق.وق�ال ديفي�د تول�رت أمني الس�جالت باملحكمة 
يف بيان إن توقف العمل س�يعني ت�رك »قضايا مهمة غر 

مكتملة مما سيعود بالرضر عىل الضحايا«.

      البصرة  / محمد الجابري

اس�تقبل قائد عمليات الب�رصة اللواء 
الرك�ن عيل املاج�دي، أم�س األربعاء، 
وزير الداخلية عثمان الغانمي والوفد 
املرافق له، يف قاعدة الشعيبة الجوية.

وق�ال مصدر امن�ي مطل�ع إن »قائد 
عملي�ات الب�رصة الل�واء الرك�ن عيل 
الداخلي�ة  وزي�ر  اس�تقبل  املاج�دي، 
عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات 

املش�رتكة الفري�ق الركن عب�د األمر 
الش�مري يف قاع�دة الش�عيبة الجوية 
وزي�ر  البرصة«.وتوج�ه  بمحافظ�ة 
الداخلية عثم�ان الغانمي ونائب قائد 
العمليات املشرتكة الفريق الركن عبد 
االم�ر الش�مري، اىل قاعدة الش�عيبة 
الجوية يف محافظ�ة البرصة، لالطالع 
ع�ىل األوض�اع األمني�ة يف املحافظ�ة.

بدورها، كشفت قيادة عمليات البرصة 
حقيقة وصول قوة أمنية تابعة لوكيل 

وزارة الداخلية، لشؤون االستخبارات، 
رئيس مكافحة الفساد التي برئاسة، 
الفريق أحمد أبو رغيف، إىل املحافظة. 
وقال املتحدث باس�م القي�ادة العميد، 
ثائر عيىس، إن »ما يقال من أنباء عن 
وصول قوة امنية من خارج املحافظة 
لي�س صحيحا، وان املحافظة ال توجد 
فيه�ا اي قطعات او ق�وة أمنية تابعة 
لوزارة ج�اءت من خارجها«. وأضاف 
العس�كرية  القطاع�ات  »جمي�ع  أن 

واألمني�ة املوج�ودة داخ�ل املحافظة 
عملي�ات  قي�ادة  ألوام�ر  تخض�ع 
الب�رصة ح�رصا وال تتح�رك اي ق�وة 
إال بأمرتها«. وكان�ت مواقع اخبارية 
ومواقع تواص�ل اجتماعي قد تداولت 
أنب�اء عن وصول قوة أمنية من خارج 
البرصة تابعة للجنة مكافحة الفساد 
التي يرأسها الفريق ابو رغيف لتنفيذ 

مهمة خاصة.
التفاصيل ص2

ص7

كشف نتيجة مسحة كورونا
 للمنتخب الوطني يف البحرين 

ووضعه يف »فقاعة صحية«

انتخاب العراق عضوًا تنفيذيًا يف الشبكة العربية حلقوق االنسان
بلجيكـا تدعـو رئيس الوزراء لزيارهتا بـ »أقرب فرصة ممكنة«
احلشد الشعبي يطلق عملية أمنية يف حميط خانقيـن

ص2

ص2

ص2

الغامني يف زيارة مفاجئة رافقه فيها وكيل الوزارة لشؤون الشرطة 
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الرافدين عن قروض الـ)50( مليون للبناء: امهال )3( أشهر وتسديد يف 10 سنوات
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن م�رف الرافدين، أم�س األربعاء، 
ان ق�روض البناء للموظف�ني واملواطنني 
البالغ�ة 50 ملي�ون دين�ار تس�دد يف 10 

سنوات.
وأوض�ح املكت�ب االعالم�ي للم�رف يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان »امل�رف من�ح فرتة امهال ٣ أش�هر 
تبدأ من تاريخ استخدام القرض« مشريا 
اىل ان »فائ�دة الق�رض 5 باملئ�ة وهن�اك 
أولوية ومفاضلة لحاميل املاس�رت كارد يف 

الحصول عىل القرض«. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عقد رئيس الجمهورية، برهم صالح، أمس األربعاء، 
اجتماع�ا موس�عا ح�ول م�روع قانون اس�رتداد 

عائدات الفساد.
وقال املكت�ب اإلعالمي لرئاس�ة الجمهورية، يف بيان 
املستقبل العراقي نسخة منه إن »رئيس الجمهورية 
بره�م صالح، عقد يف قر الس�الم ببغداد، اجتماعاً 
موّس�عاً ض�م النائ�ب األول لرئي�س مجل�س النواب 
حس�ن الكعبي، ورئيس ونائب رئي�س كل من لجان 
النزاه�ة والقانونية واملالية النيابي�ة، ورئيس جهاز 
االدع�اء الع�ام ورئيس هيئة النزاه�ة ورئيس ديوان 

الرقابة املالية«.
وتابع »ج�رى، خالل اللق�اء، بحث م�روع قانون 
رئاس�ة  م�ن  املُق�دم  الفس�اد،  عائ�دات  اس�رتداد 
الجمهوري�ة إىل مجلس الن�واب، إذ جرى التأكيد عىل 
أهمي�ة إق�راره وتكامل�ه م�ع التريع�ات القائمة 
املختصة يف مكافحة الفس�اد، ليضي�ف زخماً للجهد 
الوطن�ي القائ�م، كما جرت اإلش�ارة إىل ال�دور املهم 

الذي تقوم به املؤسسة التريعية يف هذا الصدد«.
وقال صالح، بحسب البيان، إن »الفساد آفة خطرية، 
أثرت عىل التنمية االقتصادية واالجتماعية واألوضاع 
العامة يف البلد، وهذا يس�توجب وقفة جادة ُتش�ارك 
فيها جميع املؤسس�ات الرسمية من أجل كبح هذه 
االٓف�ة، ألن اس�تمرارها ُيمث�ل تهدي�دا لح�ارض البلد 

ومستقبله، ويعطل بناء االقتصاد الوطني«.
وأشار صالح إىل أن »مروع قانون اسرتداد عائدات 

الفساد يمثل خطوة ُتكمل الدور األسايس لجهد مؤسسات 
الدولة ودمج األدوار والتنسيق بينها يف مكافحة الفساد 
واس�رتداد عوائد الفس�اد، إذ يتضمن إجراءات استباقية 
ته�دف ملنع حص�ول الفس�اد، وإجراءات الحق�ة تعمل 
عىل اس�تعادة أموال الفس�اد وعائداتها، واالستفادة من 

التجارب الدولية الناجحة يف مكافحة الفساد«.
وأض�اف الرئي�س، أن »مجلس الن�واب املوق�ر واللجان 
النيابي�ة ذات العالقة مدعوة ملناقش�ة مروع القانون 

وإغناءه، واملس�اعدة يف إق�راره«، مش�رياً إىل »رضورة 
مواصلة طريق اإلصالح الش�امل وعدم التهاون يف هذه 
املهمة الوطنية، من أجل ترس�يخ دول�ة قادرة ومقتدرة 

ذات سيادة، خادمة ملواطنيها«.
من جانبه أّكد النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن 
الكعبي خالل االجتماع، عىل »دعم املؤسس�ة التريعية 
للجه�ود القائمة يف مكافحة الفس�اد، ودعم التريعات 
الخاص�ة يف هذا الش�أن، وإس�ناد املؤسس�ات والهيئات 
التنفيذية القائمة عىل مهمة مكافحة الفس�اد وتحجيم 

آث�اره ومحاس�بة املس�ؤولني املقري�ن، ع�ر اللجان 
النيابي�ة املختصة، مش�يداً بدور رئاس�ة الجمهورية يف 

تقديم مروع القانون«.
كم�ا قدم رؤس�اء وأعض�اء لج�ان النزاه�ة والقانونية 
واملالي�ة رشح�ا ح�ول ال�دور النياب�ي القائ�م يف مجال 
مكافحة الفساد والحد من اثاره، عر توفري التريعات 
الالزمة من أجل ذلك، وأيضا يف مجال املراقبة التريعية 

ألداء املسؤولني يف الدولة.
ويف ي�وم االحد )2٣ أيار 2021(، أعلن رئيس الجمهورية 

برهم صالح، عن »مروع قانون اس�رتداد عائدات 
الفس�اد«، ال�ذي ق�ال إن�ه يتض�����من إج�راءات 
عملية اس�تباقية رادعة، وخطوات الحقة الستعادة 

أموال الفساد.
وبحس�ب صالح فإن »العراق خرس بس�بب الفساد 
أموال طائلة تصل آللف مليار دوالر منذ 200٣، بينها 
ما ال يقل عن 150 مليار دوالر من صفقات الفس�اد 

التي تم تهريبها اىل الخارج«.
إىل ذلك، اكد رئيس الجمهورية برهم صالح لوفد من 
البنك الدويل ان العراق ماٍض نحو إصالح اقتصاده. 

وذك�ر املكتب االعالم�ي لرئي�س الجمهورية يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ان »األخري 
استقبل يف قر السالم ببغداد، نائب رئيس مجموعة 
البنك الدويل ملنطقة الرق األوس�ط وشمال أفريقيا 
فريد بلح�اج والوفد املرافق له، وجرى، خالل اللقاء، 
التأكيد ع�ىل أهمية تعزيز التعاون بني العراق والبنك 
الدويل، ودعم اإلصالحات املالية والهياكل االقتصادية 
املرتبط�ة بم�ا يرفع م�ن كفاءته�ا، إىل جانب العمل 
والتنسيق من أجل مكافحة الفساد والحّد من آثاره، 
ودعم االس�تثمار والقطاع الخاص واالس�تفادة من 
الث�روة البرية وخصوص�ا الش�باب يف عملية بناء 

اقتصاد متعاٍف مستدام«.
ولف�ت الرئيس صال�ح، إىل أن »الحكوم�ة تعمل عىل 
خطط اإلص�الح االقتص�ادي، ومعالج�ة االختالالت 
الهيكلي�ة لالقتص�اد الوطن�ي ومكافح�ة الفس�اد 
واس�رتداد عوائ�ده ع�ر التنس�يق ال�دويل، وتوف�ري 
متطلب�ات املواطن�ني وتأم�ني الظ�روف املعيش�ية 
الجي�دة، ومواجهة التحديات املتعلقة باالقتصاد والتغري 
املناخ�ي وحماية البيئ�ة باعتباره�ا أولوي�ة يف التنمية 
املستدامة، بالتنسيق واالستفادة من الخرات الدولية يف 
ه�ذا الصدد«. من جهته أعرب، فريد بلحاج عن اعتزازه 
براك�ة البن�ك الدويل م�ع الع�راق وأهميته�ا«، مؤكداً 
»التزام البنك الدويل يف دعم مس�ار اإلص�الح االقتصادي 
الذي رشع العراق فيه، وتقديم املس�اعدة واملش�ورة من 

أجل امليض يف تحقيق ذلك«.

رئيس اجلمهورية عقد اجتماعًا موسعًا مع مخس جهات لتسريع عملية إعادة األموال املهربة.. والعراق للبنك الدولي« ماضون باإلصالح

»اسرتداد األموال« عىل طاولة قرص السالم
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      البصرة  / محمد الجابري

اس�تقبل قائد عمليات الب�رة اللواء الركن 
عيل املاجدي، أمس األربع�اء، وزير الداخلية 
عثمان الغانم�ي والوفد املرافق له، يف قاعدة 

الشعيبة الجوية.
وقال مصدر امني مطل�ع إن »قائد عمليات 

الب�رة اللواء الركن عيل املاجدي، اس�تقبل 
وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان الغانم�ي، ونائ�ب 
قائد العمليات املش�رتكة الفريق الركن عبد 
األم�ري الش�مري يف قاعدة الش�عيبة الجوية 

بمحافظة البرة«.
وتوجه وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب 
قائد العمليات املش�رتكة الفريق الركن عبد 

االمري الش�مري، اىل قاعدة الشعيبة الجوية 
يف محافظ�ة البرة، لالط�الع عىل األوضاع 

األمنية يف املحافظة.
بدوره�ا، كش�فت قي�ادة عملي�ات البرة 
حقيقة وصول قوة أمنية تابعة لوكيل وزارة 
الداخلي�ة، لش�ؤون االس�تخبارات، رئي�س 
مكافحة الفساد التي برئاسة، الفريق أحمد 

أبو رغيف، إىل املحافظة. وقال املتحدث باسم 
القي�ادة العمي�د، ثائر عي�ى، إن »ما يقال 
من أنباء ع�ن وصول قوة امني�ة من خارج 
املحافظة لي�س صحيح�ا، وان املحافظة ال 
توج�د فيها اي قطعات او ق�وة أمنية تابعة 
ل�وزارة ج�اءت م�ن خارجه�ا«. وأضاف أن 
العس�كرية واألمني�ة  القطاع�ات  »جمي�ع 

املوج�ودة داخ�ل املحافظ�ة تخض�ع ألوامر 
قي�ادة عملي�ات البرة ح�را وال تتحرك 
اي قوة إال بأمرتها«. وكانت مواقع اخبارية 
ومواق�ع تواصل اجتماعي ق�د تداولت أنباء 
عن وص�ول ق�وة أمنية من خ�ارج البرة 
تابعة للجنة مكافحة الفس�اد التي يرأس�ها 

الفريق ابو رغيف لتنفيذ مهمة خاصة.

قائد عمليات البرصة يستقبل وزير الداخلية يف قاعدة الشعيبة اجلوية
الغامني يف زيارة مفاجئة رافقه فيها وكيل الوزارة لشؤون الشرطة 

        بغداد / المستقبل العراقي

عثم�ان  الداخلي�ة  وزي�ر  اص�در 
الغانمي، أم�س االربع�اء، توجيهاً 
بش�أن الرمي العشوائي والنزاعات 

العشائرية والجريمة املنظمة.
وذك�ر بيان ل�وزارة الداخلية تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»الغانم�ي ونائ�ب قائ�د العمليات 
املش�رتكة الفريق الركن عبد األمري 
الش�مري زاروا  محافظة البرة، 
برفقة وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الرط�ة وع�دد من قادة ال�وزارة، 
حي�ث كان يف اس�تقبالهم محافظ 

البرة اسعد العيداني«. 
واضاف البي�ان، ان »وزير الداخلية 
املحافظ�ة،  اىل  وصول�ه  ف�ور  زار 
قي�ادة رشطة البرة والتقى بعدد 
الضب�اط واملنتس�بني فيه�ا،  م�ن 
بعده�ا توج�ه اىل املنطق�ة الرابعة 
لقيادة رشطة حرس الحدود واطلع 
ع�ىل األوض�اع األمني�ة والواجبات 
الت�ي يقوم�ون بها،  والنش�اطات 
يف ح�ني كانت محطت�ه الثالثة هي 

قيادة عمليات البرة«.
البي�ان:  بحس�ب  الغانم�ي  وق�ال 
الب�رة  »اس�تقرار محافظ�ة  ان 
هو اس�تقرار ل�كل عراق�ي ويجب 

االس�تمرار يف دع�م ق�وات ح�رس 
نص�ب  تكثي�ف  وعليه�ا  الح�دود 
الكمائن بش�كل محك�م والتعامل 
بحزم مع املخربني لخلق بيئة خالية 
م�ن املخ�درات لكونها م�ن اخطر 

التحديات التي تواجها البالد«.
وش�دد عىل »عمل مراك�ز الرطة 
ومكافح�ة  الدع�اوى  وانه�اء 
ومكافح�ة  املنظم�ة  الجريم�ة 
الرمي العش�وائي وانهاء النزاعات 
العش�ائرية والسيطرة عىل السالح 
القان�ون وهيبة  املنفل�ت وف�رض 
الدولة والتعامل بحزم مع املجرمني 
واملخربني وح�ر حركة العجالت 

غري الرسمية وغري القانونية«. 
الواجب�ات  »م�ن  ان  ع�ىل  واك�د 
يف  القص�وى  والرضوري�ات 
أنابي�ب  املحافظ�ة حماي�ة  ه�ذه 
النف�ط، فضال ع�ن تفعي�ل الجهد 
ع�ىل  واملحافظ�ة  االس�تخباراتي 
املخاف�ر  يف  الدفاعي�ة  املواق�ع 
التهري�ب  ومكافح�ة  الحدودي�ة 
االقتصادي وامل�واد التالفة ورضب 

تجار املخدرات«.
ووجه وزي�ر الداخلية، خالل لقائه 
بالقي�ادات األمنية، بعدة توجيهات 
من شأنها تعزيز االمن واالستقرار 

يف محافظة البرة.

وزير الداخلية يصدر توجيهًا 
بشأن الرمي العشوائي والنزاعات العشائرية 

واجلريمة املنظمة

        بغداد / المستقبل العراقي

اقرت املحكمة االتحادية، أمس االربعاء، بعدم دستورية عمل 
مجالس املحافظ�ات بعد انتهاء دورته�ا االنتخابية مخالف 
الحكام الدستور وارادة الشعب.وذكر املركز اإلعالمي ملجلس 
القضاء االعىل يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
إن »املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا اصدرت الي�وم 2021/٦/2 
قراره�ا يف الدع�وى 155 /اتحادي�ة /201٩ واملتضم�ن ان 
وج�ود مجال�س املحافظ�ات حقيق�ة دس�تورية ال يمك�ن 
تجاوزه�ا وبالت�ايل ال يجوز للس�لطة التريعي�ة ان ترع 
قان�ون يتضمن الغاء تلك املجال�س لتعارض ذلك مع احكام 
الدس�تور ومبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، 
اال ان اس�تمرار عمل املجالس املنتخبة س�واء كانت مجالس 

وطني�ة او هيئات محلية بعد انتهاء دورتها االنتخابية يمثل 
خرقا لحق الشعب يف التصويت واالنتخاب والرتشيح وتجاوز 
إلرادة الناخ�ب«.  واض�اف البي�ان ان »امل�دة املح�ددة لعمل 
مجال�س املحافظات واجب التقييد به�ا وال يمكن تجاوزها 
باعتبار ذلك من حق الش�عب ويمارس من قبله باالنتخابات 
الدوري�ة املب�ارشة«.  واش�ار اىل ان »م�ا ورد يف الفقرة ثالثا 
م�ن املادة 1 من قانون رقم 27 لس�نة 201٩ التعديل الثاني 
لقانون انتخاب مجالس املحافظات واالقضية رقم 12 لسنة 
2018 ال يعني الغاء وجود مجالس املحافظات كهيئة محلية 
دستورية وانما وقف اس�تمرار عمل تلك املجالس لتجاوزها 
امل�دة املح�ددة له�ا وان ذلك يمثل ع�ودة اىل ارادة الش�عب يف 
تجديد انتخابه�ا«.   واوضح البيان ان »املحافظ هو الرئيس 
التنفي�ذي االعىل يف املحافظة ويلزم باتباع السياس�ة العامة 

للدولة التي يرس�مها مجلس الوزراء ويخضع إلرشافه، وان 
مفهوم تريف االعمال يجب ان يفهم يف إطار ضمان س�ري 
املراف�ق العامة وع�دم تعطيلها بما يضم�ن تقديم الخدمات 
للجمهور يف ظل السياس�ة العامة للدول�ة والرقابة الرملانية 
واالداري�ة التي تقتضيها الالمركزي�ة االدارية«.وبني مجلس 
القصاء ان »مجال�س املحافظات تعد هيئات ادارية ومحلية 
يعه�د اليها تنفي�ذ الصالحيات املالي�ة واالدارية فقط ضمن 
مب�دأ الالمركزي�ة االداري�ة ولم يخولها الدس�تور ممارس�ة 
الصالحي�ات التريعية، وبذلك يكون قانون رقم 27 لس�نة 
201٩ قان�ون التعدي�ل الثان�ي لقان�ون انتخاب�ات مجالس 
املحافظات واالقضية رقم 12 لس�نة 2018 املعدل الذي انهى 
اس�تمرارية عمل مجالس املحافظات موافق للدستور وعىل 

اساس ذلك قررت املحكمة رد الدعوى«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس الهيئ�ة العراقي�ة للمصادر 
املش�عة الدكت�ور، كم�ال حس�ني لطيف، 
أمس األربعاء، أن اس�تخدامات املفاعالت 
التي ينوي العراق بناءها سلمية بحتة وال 

يمكن ان تكون لغري ذلك.
وق�ال لطي�ف يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 

العراق�ي نس�خة من�ه إن »املفاعالت التي 
ين�وي الع�راق بناءه�ا مخصص�ة النتاج 
الكهرباء وال يمكن ب�اي حال من االحوال 

تحويلها اىل استخدامات اخرى«.
وتاب�ع: »حتى لو رغبت اي دولة بمخالفة 
املواصف�ات الفنية للمفاعل الس�لمي، لن 
تتمك�ن م�ن ذل�ك الن تصمي�م مفاعالت 
م�ع  بالتعام�ل  فني�ا  تس�مح  ال  الق�درة 

اقالم الوقود بش�كل مغاي�ر كونها مغلقة 
تماما«.

وب�ني أن »اي تغي�ري يح�دث يف تلك االقالم 
سيعد خرقا لروتوكوالت العمل وارشادات 
الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة وايضا 
معاهدة منع االنتش�ار لألس�لحة النووية 
التي انضم اليها العراق عام 1٩72، ونظام 
الضمانات للوق�ود النووي التي تحدد الية 

دقيقه وسلمية للوقود وجميعها ال تسمح 
باالستخدام غري السليم للطاقة النووية«.

وأش�ار إىل أن »التصميم ون�وع املفاعل ال 
يسمح باي تطبيق غري مقر له«، موضحا 
أن »ال�دول الك�رى تع�رف تمام�ا ان هذا 
الن�وع م�ن املفاعالت م�ن الجي�ل الثالث 
والثال�ث موج�ب مخصصة بش�كل دقيق 

إلنتاج الكهرباء فقط«.

ألق�ت مفارز جه�از األم�ن الوطن�ي القبض ع�ىل اثنني من 
ارهابيي ما تسمى ب� }والية الفرات{ يف محافظة األنبار.

وذك�ر بيان الع�الم الجهاز تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، انه »ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز 

جه�از األمن الوطن�ي يف محافظة االنبار بع�د تكثيف الجهد 
امليداني واستحصال املوافقات القضائية من اإلطاحة بأثنني 
من عنارص عصابات داع�ش االرهابية يعمالن بديوان الجند 

التابع ملا يسمى والية الفرات«.

وأض�اف ان االرهابي�ني »اعرتفا بش�ن الهجم�ات والتصدي 
لألجه�زة األمنية خالل عملي�ات التحرير؛ وق�د جرى تدوين 
أقوالهما أصوليا، وإحالتهم�ا اىل الجهات القضائية املختصة 

التخاذ االجراءات الالزمة بحقهما«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تلق�ى رئيس مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، أم�س األربع�اء، دع�وة م�ن 
نظريه البلجيكي، لزي�ارة بلجيكا بأقرب 
فرص�ة ممكن�ة، يف ح�ني أك�د الكاظمي 
عىل رضورة تطوي�ر العالقات بني العراق 
لرئيس  اإلعالم�ي  املكتب  وبلجيكا.وق�ال 
الوزراء، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه إن »الكاظمي تلق�ى اتصاالً 
هاتفي�اً م�ن رئي�س ال�وزراء البلجيك�ي 
الكس�اندر دي ك�رو، ج�رى خالله بحث 
أوجه التعاون املشرتك بني البلدين وتعزيز 
العالقات بني العراق وبلجيكا وعموم دول 
االتح�اد األوروبي«.وأكد الكاظمي، خالل 
االتصال، أن »العالقات مع بلجيكا تحظى 
بأهمية متميزة لدى العراق، وان الحكومة 
العراقي�ة مؤمن�ة ب�رضورة تطويرها يف 
املج�االت السياس�ية واالقتصادية ناهيك 
عن العس�كرية واالمني�ة، خصوصا وإن 
اإلره�اب يش�كل تهديدا مش�رتكاً ويجب 
أن يواج�ه بجهد موحد م�ن قبل كل قوى 
الخ�ري واالس�تقرار يف العالم«.من جانبه 
أكد رئيس ال�وزراء البلجيكي، عىل تطلعه 
يف  الكاظم�ي  مصطف�ى  ل�«اس�تقبال 
بلجي�كا يف اقرب فرصة ممكنة«، مش�ريا 
اىل »دع�م بروكس�ل للحكوم�ة العراقي�ة 
وجهودها يف مج�ال اإلصالح االقتصادي، 
ويف محاربة اإلرهاب، وأن موقف حكومته 
املس�اند للع�راق يف مكافح����ة االرهاب 
انما ينبع من مبدأ االلتزام املش�رتك تجاه 

العراق بهذا الصدد«.

املحكمة االحتادية عن استمرار جمالس املحافظات: خمالف ألحكام الدستور
احملافظ هو الرئيس التنفيذي االعلى 

العراق يدافع عن مفاعالته النووية: سلمية وال يمكن استخدامها لغري ذلك

األمني الوطني يلقي القبض عىل داعشيني من »والية الفرات« يف األنبار

بلجيكـا تدعـو رئيس 
الوزراء لزيارهتا 

بـ »أقرب فرصة ممكنة«

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، أمس الثالثاء، ان رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطفى الكاظمي وجه بإرس�ال ال�وزراء اىل محافظة ذي قار، 
وبالفع�ل فان عدة وزراء زاروا املحافظة ومتواصلون معهم من اجل تلبية 

احتياجات املحافظة .
وذكر الخفاجي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه »وصلتنا 
عدة تعزيزات امنية بعد تقديمنا طلبا للقائد العام للقوات املسلحة«، مبينا 
انه »القائد العام للقوات املسلحة يقيم الوضع يف محافظة ذي قار ومهتم 

جدا بوضعها وهناك تغيريات يف القيادات االمنية«. 
وبني ان »هناك عدة لق�اءات اجراها رئيس الوزراء مع الوزارات خصصت 
ملناقش�ة احتياجات ذي ق�ار وهناك جدية لالرتقاء بمس�توى املحافظة«، 
مشريا اىل ان »تواصلنا مستمر مع الحكومة املركزية وهناك توجيهات من 

الكاظمي لتوفري احتياجات محافظة ذي قار  يف االمن والخدمات«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

رشعت قوات من قيادة دياىل للحشد الشعبي، أمس األربعاء، بعملية أمنّية 
يف املناطق املحيطة بقضاء خانقني يف محافظة دياىل ملالحقة املطلوبني.

وذكر بيان العالم الحش�د تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان »قوات 
من اللواء األول، و20، و2٣، 24، 110، التابعة لقيادة عمليات دياىل للحشد 

الشعبي اشرتكت يف العملية، فضال عن الصنوف الساندة من الحشد«.
ولفت اىل، ان »العملية تهدف اىل اعتقال املطلوبني بقضايا اإلرهاب الصادرة 
بحقه�م مذكرات اعتقال من املحاك�م يف املناطق املحيطة بقضاء خانقني، 

وفرض القانون يف تلك املناطق«.

حمافظ ذي قار: الكاظمي أرسل وزراء 
وعزز املحافظة أمنيًا

احلشد الشعبي يطلق عملية أمنية 
يف حميط خانقني

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مفوضية حقوق االنسان يف 
العراق، أمس االربعاء، عن انتخابها 
عض�واً تنفيذياً يف الش�بكة العربية 

لحقوق اإلنسان.
وذك�رت املفوضي�ة يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
ان�ه تم »انتخ�اب املفوضي�ة العليا 
لحقوق االنس�ان يف العراق عضوا« 
العربي�ة  الش�بكة  يف  تنفيذي�ا« 
لحقوق االنس�ان يف أعمال أجتماع 
الجمعي�ة العامة للش�بكة العربية 
لحق�وق  الوطني�ة  للمؤسس�ات 
األنسان ال )السابع عر( واملنعقد 
اليوم املواف�ق 2/ حزيران/ 2021 
عر الدائرة التلفزيونية االلكرتونية 
وال�ذي ح�رضه رئي�س املفوضية 
العلي�ا لحق�وق االنس�ان يف العراق 
الدكتور عقيل املنصوري املوسوي«.  
وأضاف البي�ان،ان » تضمن جدول 
انتق�ال  مراس�م  املؤتم�ر  أعم�ال 

رئاس�ة الش�بكة العربية من دولة 
فلس�طني اىل دولة قطر ، ومناقشة 
خط�ة العمل التش�غيلية للش�بكة 
العربية لع�ام 2021، والتحضريات 
التنظيمي�ة لعق�د املؤتم�ر ال�دويل 
وخطة التنمية املستدامة - السالم 
والعدل واملؤسسات القوية - للعام 

  .»20٣0
املؤتم�ر  »اعم�ال  ان  إىل  وأش�ار 
حرضه رؤوساء وممثيل املؤسسات 
الوطنية لحقوق االنسان يف الوطن 
العربي )مر ،فلسطني ،السودان 
 ، الكوي�ت   ، البحري�ن   ، االردن   ،
تون�س ، املغ�رب ، لبنان ، س�لطنة 
عمان ، الجزائر ، جيبوتي باالضافة 
اىل الع�راق ( كم�ا ح�رض االجتماع 
العربي�ة  الجامع�ة  ع�ن  ممثل�ني 
لحق�وق  الس�امية  املفوضي�ة   ،
االنمائي لألمم  الرنامج  االنس�ان، 
املتحدة ، منظمة األسكوا والتحالف 
الوطني�ة  للمؤسس�ات  العامل�ي 

لحقوق األنسان«.

انتخاب العراق عضوًا تنفيذيًا يف الشبكة 
العربية حلقوق االنسان
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    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز

اك�دت وزارة التجارة، أمس الس�بت، ان كميات الحنطة 
املحلي�ة املس�وقة لصوام�ع ومخ�ازن الرشك�ة العامة 
لتجارة الحبوب بلغت حتى انتهاء عمل يوم الثالثاء أكثر 
م�ن )٢.٧٤٤.٦٥٢( مليوني طن م�ن الحنطة بانواعها، 
اوض�ح ذلك مدير ع�ام الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب 

املهندس عبدالرحمن الجويرباوي.
وق�ال إن كمي�ات الحنط�ة املس�وقة حس�ب درجاته�ا 
توزعت )٢.٥٥٧.٤٠٠( مليوني طن حنطة ناعمة درجة 
اوىل، و)١٧٩.٢٦٩( أل�ف طن حنطة ناعمه درجة ثانية، 

و)٧.٩٥٥( ألف طن حنطة ناعمة درجة ثالثة.
واض�اف ان الخط البياني ملعدالت التس�ويق يف عدد من 
املحافظ�ات الت�ي تعتمد ع�ى االمطار لم تش�هد حركة 
تس�ويق تلب�ي الطموحات خاص�ه يف نين�وى وكركوك 
وص�الح الدي�ن، اال ان محافظ�ات الوس�ط والجن�وب 
باستثناء البرصة شهدت نسبه يف زيادة الحنطة املسوقة 
ع�ن العام املايض لنف�س الفرتة خاصة ف�روع الرشكة 
كربالء وبابل وبغداد واملثنى والديوانية وميسان والكوت 
)التي عادت للصدارة مره اخرى( بعد ان تراجعت خالل 

اخر موسمني لحساب صالح الدين ونينوى.
وكش�ف الجويرباوي عن مجموع كمي�ات الحنطة التي 

ت�م تس�ويقها ملواقع فرع واس�ط التي ق�ال إنها بلغت 
)٦١٧( أل�ف طن محققه زيادة كبرية عما س�وق العام 
امل�ايض لنفس املدة والت�ي بلغت )٤٩٨( أل�ف طن، كما 
وحققت الديوانية تقدم كبري يف معدل التس�ويق عما تم 

تسويقه العام املايض.
واختتم مدير ع�ام الرشكة اىل اللجنة املركزية تتابع مع 
الفروع واملواقع التي بارشت منذ شهر ونصف انسيابية 
التسويق ومعدالت االس�تالم اليومي املتحقق بغيه غلق 
املراك�ز الت�ي انه�ت مهمتها بنح�اح وامكاني�ة اعتماد 
مراكز تس�ويق محددة الس�تالم ما تبقى من كميات لم 

تسوق.

جتارة احلبوب تكشف كميات احلنطة املسوقة: حوايل ٣ ماليني طن

    بغداد/ المستقبل العراقي

وعد وزير الكهرباء، ماجد حنتوش، العراقيني 
بتحسن ملحوظ يف تجهيز الطاقة الكهربائية 

يف الفرتة املقبلة.
وذكر بي�ان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، ان حنتوش »اس�تقبل يف مكتبه 
بمق�ر ال�وزارة الثالث�اء الق�ايض وائ�ل عبد 
اللطيف، وتناولت الزيارة الحديث بشأن واقع 

املنظومة الوطنية«.
وبني وزي�ر الكهرب�اء، إن »م�الكات الوزارة 
يف ال�رشكات العام�ة و فروعه�ا اس�تنفرت 
بالكام�ل لصيان�ة املحطات وخط�وط النقل 

و ش�بكات التوزي�ع لتنفي�ذ برنامجها املهيأ 
لخدم�ة املواطن�ني خالل صيف ع�ام ٢٠٢١« 
مؤك�داً ان »الفرتة القادمة ستش�هد تحس�ناً 
ملحوظ�اً يف تجهيز الطاقة يف حال اس�تقرار 

إطالقات الغاز ملحطات االنتاج«.
كم�ا تط�رق حنت�وش اىل »مش�اريع الرب�ط 
الكهربائي االقليمي واح�راز العراق خطوات 
متقدم�ة فيها م�ن خالل الصيان�ة والتجديد 
الش�املني لش�بكات نق�ل الطاق�ة يف عموم 
البالد لتواكب متطلبات هذا املرشوع وجديته 
والتي ستنعكس من خالل اثارها االقتصادية 

والسياسية«.
وأش�ار اىل »مش�اريع الطاقات املتجددة التي 

س�تنوع مصادر التولي�د الكهربائ�ي اضافة 
لتاثرياتها البيئية والصحية االيجابية متعاوناً 
يف ه�ذا املج�ال م�ع ال�رشكات الك�ربى وفق 

املعايري النوعية العاملية«.
وش�دد حنتوش ع�ى »رضورة تعضيد جهود 
الكهرباء من جميع الجهات املتداخلة بالعمل 
وكون املس�ؤولية تضامنية ينبغي ان ينهض 
به�ا الجميع ألنج�اح املهمة يف ظ�ل الظروف 
الش�ائكة التي تواجه تجهيز الطاقة بس�بب 

الحاجة الحاكمة للوقود«.
وأش�اد وزير الكهرباء »بمدى التعاون القائم 
والكب�ري ال�ذي تبديه وزارة النف�ط لحل هذه 

األزمة«.

وزير الكهرباء يعد بـ »حتسن ملحوظ« للطاقة 
يف الفرتة املقبلة

    بغداد / المستقبل العراقي

اج�رت الف�رق الرقابي�ة والفني�ة يف وزارة 
الصحة والبيئة كش�فا عى املصادر املائية 
يف محافظ�ة دي�اىل للتاك�د م�ن س�المتها 
وخلوها م�ن التل�وث ومتابع�ة االجراءات 
الكفيلة بتجنب اي ش�حة مائي�ة محتملة 
يف املحافظ�ة . وق�ال مدي�ر ع�ام الدائ�رة 
الفني�ة كريم حميد عس�كر يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان »الفرق 
املختص�ة بمراقب�ة نوعية املي�اه يف الدائرة 
بوزارة الصحة والبيئ�ة بالتعاون مع كادر 
دائرة التوعية واالع�الم ومديرية بيئة دياىل 
قامت باج�راء تقييم ش�امل لنوعية مياه 
املص�ادر املائي�ة والجوفي�ة وكش�فاً ع�ى 
نه�ر دي�اىل الج�راء الفحوص�ات املختربية 
وادراجها ضمن النرشة الش�هرية باعتماد 
معام�ل جوده املي�اه WQI والتي ترفع اىل 

دوله رئيس الوزراء بش�كل دوري والتقرير 
الفص�ي اىل هيئة املستش�ارين«. واكد، انه 
تم اجراء الفحوص�ات املختربية لنهر دياىل 
وتفرعات�ه باالضاف�ة اىل مراقب�ة نوعي�ة 
املي�اه الجوفي�ة ، لتقيي�م التل�وث الح�ايل 
بع�د ازمة انخفاض مناس�يب املياه يف نهر 
دجلة والفرات ، باالضافة اىل متابعة تنفيذ 
مرشوع محطة خريس�ان وايص�ال املياه 
إىل محطات االس�الة وال�ذي انجزته وزارة 
املوارد املائية وتم اجراء الكش�ف عى االبار 
لغ�رض معالجة ش�حة املياه واس�تخدام 
ه�ذه املياه لالغراض املنزلية . ولفت اىل ان 
نهر خريسان الذي ينبع من جدول الخالص 
يتغ�ذى م�ن نه�ر دجل�ة بعده�ا يذهب إىل 
مرشوع التصفية ويوجد انبوبني يف محطة 
نهر خريس�ان قطر كل انبوب مرت وبسعة 
ترصيف ) ٢ مرت مكع�ب( بالثانية الواحدة 

حيث يغطي محطات االسالة يف بعقوبة .

الصحة جتري كشوفات بيئية مكثفة 
عىل املصادر املائية يف دياىل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

عد املستشار االقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد 
صالح، املدن الصناعية الخمس الجاري بناؤها ضمن 
خم�س محافظ�ات، ن�واة نهض�ة واع�دة لالقتصاد 

العراقي.
 وق�ال صال�ح يف ترصيح صحف�ي، إن }العراق يعمل 
االن عى تش�ييد ه�ذه املدن الصناعي�ة ضمن خمس 
محافظ�ات، بواقع واح�دة لكل من بغ�داد والبرصة 
وذي ق�ار، اضاف�ة اىل مدينت�ني يف محافظ�ة النجف 
االرشف، تعمل وفق قواعد منظمة صادرة من الجهة 

الحكومية القطاعية{. 
ووصفه�ا بأنه�ا }ن�واة لنهض�ة القط�اع الصناعي 
االهي املتجدد يف العراق، واس�اس متني يف اقتصادات 
االستثمار للمحافظة الواحدة، كما انها اداة اساسية 
يف تشغيل قوة العمل العاطلة{، مشريا اىل انها }بحاجة 
اىل دع�م ادارة املحافظات لها الس�يما يف مجال البنى 
التحتية{. وكان وزير الصناعة واملعادن منهل الخباز 
ق�د رصح يف ش�باط املايض، ب�أن “امل�دن الصناعية 
الخمس، ش�ارفت اثنتان منها عى االنتهاء، إحداهما 
يف ذي قار، إذ اكملت بناها التحتية وس�تفتتح قريبا، 
أم�ا املوج�ودة يف الب�رصة فبلغت نس�ب انجازها ٧٠ 

باملئة وستفتتح بعد اشهر. 
واكد صالح أن }املدن الصناعية من اولويات التخطيط 
والنهض�ة الصناعية يف بل�دان العالم املتمدن، فحرص 
االستثمارات الصناعية يف مناطق تتكامل فيما بينها 
بالغال�ب، بعيدة عن املدن الس�كنية، تتطلب توافراً يف 
البنى التحتية املادية، كواحد من العوامل االقتصادية 
الخارجي�ة املوجبة م�ن اجل تعزيز تكام�ل الوحدات 
املصنعية وس�د احتياجات بعضها البعض كمدخالت 

ومخرجات صناعية{. 
وب�ني أن�ه }كلم�ا تعاظم�ت املدخ�الت واملخرج�ات 
داخ�ل املدينة الصناعية الواحدة، س�تجعل متوس�ط 
الكلف�ة االنتاجية يف حده�ا االدن�ى يف الغالب، فضال 
عن اش�اعة التنافس�ية يف العمل واالرتق�اء بالجودة 
وادخ�ال وتحس�ني التكنولوجي�ا باس�تمرار بش�كل 
يتس�ق مع الحراك االنتاجي داخ�ل املدينة الصناعية 
الواح�دة{، منوه�ا بأن }امل�دن الصناعي�ة تبقى اداة 
جذب استثماري عال ومهم، سواء لالستثمار الوطني 
أو االجنب�ي، طاملا تواف�رت االرض والبنى التحتية يف 

تلك املدن{.

مستشار حكومي: املدن 
الصناعية اخلمس نواة 
هنضة االقتصاد العراقي

    بغداد / طالب ضاحي / عادل احمد

اس�تقبل محافظ بغ�داد املهن�دس محمد جابر العط�ا، وفدا من 
أهايل قرية املسعودي، الواقعة شمال رشق العاصمة.

واس�تمع املحاف�ظ، إىل ش�كاوى املواطن�ني، ووج�ه ع�ى الفور 
باس�تكمال مش�اريع املاء املغذية للقرية من خ�الل مد االنابيب 

لها.
كما وجه العط�ا، بالعمل عى ربط عدد من القرى بمحطة كبرية 

للماء، إليصال الخدمة لهم، وحل أزمة شح املياه يف تلك القرى.
إىل ذلك اوعز املحافظ، بإنشاء مدارس كرفانية مؤقتة يف منطقتي 
الش�عب، وس�بع قصور ، عى األرايض التابع�ة للمحافظة، لحني 

اكتمال املدراس النموذجية فيها.

حمافظ بغداد 
يلبي طلبات أهايل قرية املسعودي 

اخلاصة باملياه واملدراس

    بغداد / المستقبل العراقي

حقق العراق فائضاً ش�هرياً يف ش�هر آذار بل�غ ٢.١ ترليون دينار 
وهي املرة األوىل منذ شهر شباط ٢٠٢٠ ُيحقق هذا الفائض.

وقالت مؤسسة عراق املس�تقبل للدراسات االقتصادية }منظمة 
غري حكومية{، ان »إيرادات الدولة العراقية لش�هر آذار وحس�ب 
بيان�ات وزارة املالي�ة بلغ�ت ٧.٢ ترلي�ون دينار بلغ�ت االيرادات 
النفطي�ة منه�ا ٦.١ ترلي�ون دين�ار عراق�ي بينما بلغ�ت مجمل 

املرصوفات ٥.١٦٦ ترليون دينار«.
وبين�ت ان »مق�دار ما حققته الدولة العراقي�ة يف الربع األول من 
الس�نة ١٧.3 ترليون دين�ار بلغت االي�رادات النفطية منها ١٥.٢ 
ترليون دينار بينما بلغ�ت مجمل املرصوفات ١٧.٤ ترليون دينار 
وبالت�ايل بل�غ مجمل العج�ز للرب�ع االول من الس�نة ١3١ مليار 

دينار«.

    بغداد / المستقبل العراقي

تنج�ز الرشكة العام�ة ملوانئ الع�راق قريبا، املرحل�ة الثانية من 
مرشوع »س�احة الرتحيب الكربى« الذي سيوحد موانئ أم قرص 

الشمالية والجنوبية.
ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
فرح�ان  الرشك�ة 
محيس�ن الفرطويس، 
يف ترصي�ح صحف�ي، 
جاري�ة  »االعم�ال  إن 
م�الكات  قب�ل  م�ن 
بالتع�اون  رشكت�ه 
رشكات  إح�دى  م�ع 
املش�رتك،  التش�غيل 

ضم�ن املرحل�ة الثانية من مرشوع س�احة الرتحي�ب الكربى يف 
موانئ أم ق�رص بمحافظة البرصة، واملؤم�ل إنجازها خالل املدة 
القليلة املقبلة، بما يسمح بتشغيل الساحة املوحدة بشكل كامل، 

ما سيوفر ٥٠٠ فرصة عمل للعاطلني«.

العراق حيقق فائضًا شهريًا 
ألول مرة منذ شباط 2020

املوانى تعلن عن مرشوع لتوحيد منافذ 
أم قرص: سيوفر 500 فرصة عمل

    بغداد/ المستقبل العراقي

اصدرت هيئة املنافذ الحدودية، أمس األربعاء، توضيحا بشأن ساعات واوقات دوام الهيئة.
وذك�رت الهيئ�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراق�ي أن »بعض مواقع التواص�ل االجتماعي 
ووس�ائل االعالم تداول�ت انباء عن أوقات الدوام يف الهيئة وس�اعات العم�ل وهنا نبني ان 
الدوام يف هيئة املنافذ الحدودية عى مدار ٢٤ س�اعة حس�ب قرار مجلس الوزراء ٨٤ لسنه 
٢٠٢٠ الفقرة ٢«.وأضافت أنها »من الدوائر التي تختلف طبيعة عملها عن اغلب املؤسسات 
من خالل واجباتها املكلفة بها، إذ أن العاملني فيها يمارسون اعمالهم منذ الصباح الباكر 
وحتى س�اعات متأخرة من الليل بهدف ديمومة العمل«.ودعت الهيئة املراقبني واملتابعني 
ل� »الوقوف عن كثب ومتابعة هذا املوضوع«.ويف وقت سابق من اليوم االربعاء، قال عضو 
لجن�ة مراقبة تنفيذ الربنامج الحكومي النائب، كاظم فنجان الحمامي، يف بيان، إن »دوام 
هيئ�ة املناف�ذ الحدودية يف بواب�ات موانئ أم قرص يب�دأ بعد الثالثة ع�رصاً، أي بعد انتهاء 
الدوام الرس�مي«، مبدًيا دهش�ته من »توقيتات هذا النظام العجيب الذي يرس�م أكثر من 

عالمة استفهام حول هذه اآللية املريبة التي تثري الشكوك وتبعث عى االستغراب«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة، أم�س 
األربع�اء، عن تمك�ن دائ�رة التحقيقات يف 
الهيئة من ضبط مس�تندات رصف يف صحة 
املثنى لرشاء أجهزة طبية تسببت بهدر املال 
العام.وقالت الهيئة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »فري�ق عمٍل من 
مكت�ب تحقي�ق الهيئة يف محافظ�ة املثنى، 
تمكن م�ن ضبط مس�تندي رصف يف دائرة 
صحة املثنى«، مش�ريًة إىل أن »املستند األول 
كان لرشاء جهاز غس�الة لجه�از الناظور 
بكلفه )٩٩.٠٠٠.٠٠٠( مليون دينار عراقي 
منذ س�نه ٢٠١٤ وإيداع�ه يف املخازن خالفاً 
للعقد املربم الذي تضمن تنصيبه وتش�غيله 
خ�الل م�ده )٩٠( يوم�اً«. وأوضح�ت أن 

»مس�تند ال�رصف الثان�ي الخ�اص برشاء 
جهاز نش�افة لجهاز الناظ�ور كان بكلفة 
إذ ق�ادت  )٩٩.٥٠٠.٠٠٠( ملي�ون دين�ار، 
التحقيق�ات األوليَّة للفريق أن خزن الجهاز 
يف املخ�ازن كان خالف�ًا للعق�د امل�ربم الذي 
تضمن تنصيبه وتش�غيله خالل فرتة )٩٠( 
يوماً من تاريخ توقيع العقد«.  ولفتت إىل أن 
»عمليات الرشاء وطريقة خزن األجهزة أدت 
إىل ه�در باملال العام، إذ تس�بب ذلك باندثار 
األجهزة، فض�اًل عن فوات املصلحة املتمثلة 
بعدم اس�تخدامها طيلة الف�رتة املذكورة«.

وكانت الهيئة قد كش�فت عن تفاصيل أمر 
االس�تقدام الص�ادر بحق مس�ؤولني اثنني 
وعدد من املوظفني يف دائرة صحة محافظة 
املثنى، فيم�ا بينت أن األمر جاء عى خلفيَّة 

شبهة اإلرضار املتعمد باملال العام.

املنافذ احلدودية ترد عىل ترصحيات 
نائب بشأن توقيتات عملها

النزاهة تضبط مستندات لرشاء أجهزة طبية 
تسببت هبدر املال العام يف املثنى

االتصاالت تعلن املبارشة بمد الكابل 
الضوئي اىل 6 مناطق يف بغداد

التخطيط تعلن انخفاض نسبة الفقر وتؤكد: 
القطاع اخلاص أكثر املترضرين من اجلائحة

    بغداد / المستقبل العراقي

بارشت وزارة االتصاالت، أمس األربعاء، أعمال مد الكابل الضوئي اىل س�ت 
مناط�ق يف بغ�داد، معلنة نجاحه�ا بإعادة خدمة االنرتن�ت اىل بعض احياء 

جانب الرصافة التي انقطعت عنها.
وقال مدير اتصاالت الرصافة جاسم رحيم عبد الرضا، يف ترصيح صحفي، 
إنه »تمت املب�ارشة بمد كابل رئيس للمرشوع الوطني لالنرتنت يف مناطق: 
حي البس�اتني والصح�ة والصليخ والش�عب وح�ي اور والطالبي�ة مروراً 
 FTTH بمدينة الص�در ببغداد إليصال خدمات امل�رشوع الوطني اىل املنازل
ليشمل جميع املناطق ضمن الرقعة الجغرافية، لتوفري خدمة انرتنت عالية 

الجودة ومستقرة عرب شبكة محمية مؤمنة بخطني رئييس وثانوي«. 
يش�ار اىل ان منطق�ة زيونة يف جان�ب الرصافة ببغداد تع�د اول منطقة تم 

شمولها باملرشوع الوطني لالنرتنت يف ال� ١٥ من شهر شباط املايض.
وأفصح عبد الرضا عن »نجاح املالكات الفنية والهندسية يف شعبة الرتاسل، 
بإع�ادة خدم�ة االنرتنت اىل بع�ض االحياء التابع�ة للمديرية بع�د توقفها 

.»DWDM وخدمة مرشوع FTTH�لساعات، ضمن خدمة مرشوع ال

   بغداد/ المستقبل العراقي

أم�س  التخطي�ط،  وزارة  أعلن�ت 
األربعاء، انخفاض نس�بة الفقر يف 

العراق.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة، عبد 
الزه�رة الهن�داوي ان »التقدي�رات 
ع�ن حج�م الخس�ائر الناجمة عن 
جائح�ة كورونا غ�ري متوفرة، لكن 
تأثرياتها كانت ش�ديدة عى القطاع 
الخاص عى وجه التحديد وتسببت 
بعملية انكماش اقتصادي شديد يف 
كافة أنح�اء العالم وليس يف العراق 

فحسب«.
وأض�اف، ان »املت�رر يف الدرج�ة 
األساس هو القطاع الخاص نتيجة 

توق�ف الكثري من األعمال ال س�يما 
يف املوج�ة األوىل م�ن الع�ام ٢٠٢٠، 
وتس�بب ه�ذا االنكم�اش يف ارتفاع 
الب�الد م�ن ٢٠٪  الفق�ر يف  نس�بة 
إىل 3١٪ يف النص�ف األول م�ن ع�ام 

.»٢٠٢٠
الهن�داوي »اآلن يف املوج�ة  وتاب�ع 
الثاني�ة انخفضت نس�بة الفقر إىل 
٢٦.٥٪ تقريب�ا، وه�ذا يأتي نتيجة 
ع�ودة الحي�اة بش�كل او بآخ�ر إىل 
إىل  واألعم�ال  وع�ودة  طبيعته�ا 
طبيعتها، وايضا تقلي�ل اإلجراءات 
املتخ�ذة م�ن قب�ل الحكوم�ة يف ما 
يتعل�ق بحظر التج�وال واالغالقات 
للمطاعم واملوالت واملحال التجارية 

وغريها«.

العيداين: البرصة متلك إمكانيات دولة 
كبرية ولكن بصالحيات حمدودة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

قال محافظ البرصة ورئيس الحكومة املحلية أسعد العيداني، 
إن اله�دف م�ن زي�ارة إقلي�م كردس�تان ه�و االس�تفادة من 
الخ�ربات خاص�ة فيم�ا يتعلق بالبن�ى التحتي�ة، باإلضافة إىل 
التنسيق والتعاون بني الجانبني، فيما أشار إىل أن البرصة تملك 

إمكانيات دولة كبرية ولكن بصالحيات ال توازي حجمها.
وأكد العيداني، يف لقاء تلفزيوني تابعته »املس�تقبل العراقي«، 
ع�ى موقف حكومة إقليم كردس�تان الداع�م للبرصة يف كافة 
املجاالت.وأض�اف محاف�ظ الب�رصة أن هناك م�ن يريد تعليق 

أخطائه عى شماعة إقليم كردستان.
وأشار املحافظ إىل وجود تحديات كبرية يف إدارة البرصة.

وأردف قائ�اًل إن الب�رصة تمل�ك إمكانيات دولة كب�رية ولكن 
بصالحي�ات ال ت�وازي حجمها، كما طال�ب بتفعيل صالحيات 
املحافظ�ني املنص�وص عليه�ا يف الدس�تور، معت�رباً أن ه�ذه 

الصالحيات غري مفعلة بالشكل الكامل.

حمافظ واسط يتفقد املستشفيات فجرًا: نطمع بإنسانية 
مالئكة اجليش األبيض

     المستقبل العراقي/ الغانم

تفقد محافظ واس�ط الدكتور محمد جميل املياحي 
مستش�فيات املحافظة )الكرام�ة والزهراء ومركز 
الش�فاء( ، لإلطالع عى مس�توى الخدم�ات الطبية 
والعالجية املقدم�ة للمواطن.وقال املحافظ »بعد أن 
تلقينا ش�كاوى كثرية عن غياب االهتمام الحقيقي 
باملريض يف بع�ض ردهات الط�وارئ ، وعدم تواجد 
بع�ض اطب�اء الخف�ر يف بع�ض األحي�ان أو تأخ�ر 
اإلسعافات العالجية للحاالت الطارئة أو للمراجعني 
لهذه الردهات  قمنا بهذه الجولة وس�جلنا عدد من 
املالحظات«.وأضاف نثمن عاليا الجهود الكبرية التي 
تبذله�ا املالكات الطبية الحريصة عى أداء واجباتها 
، إنطالق�ًا من الواعز األنس�اني قب�ل املهني ..وتابع 
بالقول »نطمع بإنس�انية مالئك�ة الجيش األبيض، 
لبذل املزيد من الجهود، والوقوف مع أبناء املحافظة 

الك�رام، من أجل تجاوز هذه املحن، بالتعاون املثمر 
والعمل بروح الفريق الحريص«.وأكد »لقد وجدنا يف 

مركز الشفاء يف مستشفى الزهراء فيه اهمال إداري 
واضح سيتم معالجة ذلك ومحاسبة املقرصين«.
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رضائب اخلدمات الرقمية.. وشبح احلرب التجارية
           إريكا بيج 

يف 12 فرباي�ر امل�ايض، أقرت والي�ة ماريالند 
تحدي�داً  موجه�ة  رقمي�ة  إع�الن  رضيب�ة 
ل�ركات التكنولوجيا الكربى يف أول رضيبة 
م�ن ه�ذا الن�وع يف الواليات املتح�دة. وهذه 
الرضيبة ملست وتراً حساساً بشكل خاص يف 
عام ش�هد جني رشكات التكنولوجيا أرباحاً 
قياس�ية، بينما عانى جان�ب كبري من العالم 

خسائر كبرية.
بي�ل  »الديمقراط�ي«  الس�يناتور  وكت�ب 
فريجوس�ون عىل صفحت�ه يف »فيس�بوك«، 
وه�و م�ن املدافع�ن الكب�ار ع�ن الرضيبة 
الجديدة، يقول: »يف وق�ت تتأثر فيه ميزانية 
ماريالند بأرقام فلكية وبوسائل غري متوقعة 
أن تدف�ع أرس  بس�بب كوفي�د-19، يمك�ن 
وأنش�طة ماريالند االقتصادية الكلفة، أو قد 
تب�دأ رشكات التكنولوجيا الك�ربى يف تحمل 

نصيبها العادل«. 
والع�ام املايض، أصبحت ُينظ�ر إىل الركات 
وجوج�ل  وفيس�بوك  »آب�ل  مث�ل  الكب�رية، 

وأمازون«، بأنها م�ن الرابحن من الجائحة 
الت�ي نقل�ت جانباً كبرياً من الحي�اة إىل عالم 
اإلنرتنت وضغطت عىل امليزانيات الحكومية. 
وهذا يأتي باإلضافة إىل ش�كاوى قائمة منذ 
فرتة طويلة من عدم دفع الركات الناجحة 
نصيبها العادل م�ن رضائب الركات. ومن 
ث�م، يعلو صوت س�ؤال: أيج�ب عىل رشكات 
باملزي�د  املس�اهمة  الرابح�ة  التكنولوجي�ا 

للصالح العام؟ 
ع�رات  إىل  ماريالن�د  رضيب�ة  وتض�اف 
التريعات حول العالم التي سنت قوانن أو 
اقرتحت مبادرات مشابهة، والقائمة ُيضاف 

إليها املزيد.
وتحظ�ى »رضائب الخدمات الرقمية« بتأييد 
ش�عبي وتحص�د عائ�دات مطلوب�ة بش�دة 
وُتخض�ع عمالق�ة التكنولوجيا للمحاس�بة 
فيما يبدو. لكن خ�رباء تمويل يجادلون بأن 
فرض الرضائب من كل والية أو دولة بش�كل 
منف�رد، لي�س نهج�اً مثالي�اً، وربم�ا يكون 
ض�اراً. والتعاون الدويل ربم�ا يقدم حال أكثر 

استدامة وفعالية. 

وللرضائ�ب ع�ىل التجارة ع�رب اإلنرتنت عدة 
ص�ور وأحج�ام، لك�ن أكثره�ا ش�يوعاً هو 
رضيب�ة الخدم�ات الرقمي�ة ع�ىل العائدات 

اإلجمالية ألنشطة معينة.
و%10   %1 ب�ن  ع�ادة  ت�رتاوح  والرضائ�ب 
وتس�تهدف ال�ركات التي تحقق مس�توى 
معيناً من العائدات وهي رشكات التكنولوجيا 
الكربى. ويجادل مؤيدون أن الرضائب تسمح 
للدول باملطالبة بنصيب ع�ادل من العائدات 
عىل األنشطة التي ُتمارس داخل حدود بلد ما. 
وتقليدياً، تدفع الركات متعددة الجنسيات 
رضائ�ب يف امل�كان الذي يجري فيه النش�اط 
االقتصادي ولي�س يف املكان الذي يعيش فيه 
املس�تهلكون. لكن الركات الرقمية تحصد 
عائدات من حول العالم. ويس�تطيع شخص 
ما يف فرنسا، عىل سبيل املثال، إنتاج محتوى 
أص�ي ونره عىل فيس�بوك أو كتابة تقييم 
عىل أمازون، مما يساهم يف عائدات الركة. 
ومن منظور فرنسا، يجب أن تصبح العائدات 

هدفاً مروعاً لفرض رضيبة. 
بالنس�بة للجمه�ور الع�ام، تمث�ل عائ�دات 

الرضائب شيئاً ملموس�ًا. وعىل سبيل املثال، 
الت�ي  الرضائ�ب  بض�خ  ماريالن�د  تعه�دت 
ستجمعها والبالغة 250 مليون دوالر لصالح 
امل�دارس العام�ة. لكن منتقدين ي�رون عدة 
آثار اقتصادية س�لبية مث�ل تداخل الرضائب 
املختلف�ة عىل ال�ركات متعددة الجنس�ية، 
باإلضاف�ة إىل احتم�ال زي�ادة األس�عار عىل 
املستهلكن واألنشطة االقتصادية الصغرية. 
فقد يجد عمالء رشكات التكنولوجيا الكبرية 
أنفس�هم، يف نهاية املطاف، قد تحملوا كلفة 
الرضائ�ب. ويؤك�د »توم�اس تورس�لوف«، 
الباحث االقتصادي الب�ارز يف مركز »كراكا« 
البحثي الدنماركي، أن هذه ليس�ت الرضيبة 
املالئمة وليس�ت »وسيلة جيدة بشكل خاص 

لزيادة العائدات«. 
والرضائب تذك�ي أيضاً الخصوم�ة الدولية. 
فقد اعت�ربت الواليات املتح�دة العام املايض 
أن رضائ�ب الخدمات الرقمي�ة متحيزة ضد 
ال�ركات األمريكي�ة، وه�ددت بال�رد ع�ىل 
ال�دول التي تف�رض هذه الرضائ�ب. ويرى 
بعض خ�رباء التمويل أن املطل�وب بالضبط 

ه�و الحوار والتنس�يق الدولي�ن. ويرون أن 
نظ�ام الرضائب الحايل م�ازال ينتمي للرؤية 
التقليدي�ة لالقتص�اد العامل�ي وال يجيد رصد 
الدخ�ل يف املكان الذي يتحق�ق فيه يف العرص 

الرقمي. 
وت�رى »ليليان فاولهابر«، أس�تاذ القانون يف 
جامعة جورجتاون، أن »النماذج االقتصادية 
للركات متعددة الجنس�ية مختلفة للغاية 
الرضائ�ب  أنظم�ة  فحس�ب عم�ا ُوضع�ت 

ملعالجته«.
وأشار »تورس�لوف« إىل أن الركات الكبرية 
تنته�ز ع�دم االتس�اق بالعثور عىل وس�ائل 
لنق�ل األرباح إىل الخ�ارج وتقليص رضائبها 
يف الداخ�ل. ويؤك�د »تورس�لوف« أن هذا هو 
سبب شعبية رضائب الخدمات الرقمية التي 
يرى أنها الفتة سياسية السرتضاء الناخبن 
املحبط�ن. فهذه الرضائب تس�تجيب للقلق 
م�ن عدم دفع الركات نصيبه�ا العادل من 
الرضائب. وي�رى »تورس�لوف« أن »رضيبة 
الخدم�ات الرقمي�ة تل�ك وس�يلة ملموس�ة 
للغاي�ة« إلثب�ات أن »جوجل« و»فيس�بوك«، 

عىل س�بيل املث�ال، تدفع�ان رضائ�ب عادلة 
بالفعل. لكن »تورسلوف« يعتقد أن التعاون 
ال�دويل، وليس تقلي�ص الرضائ�ب الرقمية، 
»ربما يكون الوس�يلة الوحيدة لحل املشكلة 
األساسية« املتعلقة بتهرب الركات الكبرية 

من الرضائب. 
وحذرت »فاولهابر« وخ�رباء آخرون من أنه 
دون إص�الح جوه�ري للنظام ال�دويل، ربما 
ت�ؤدي رضائب الخدم�ات الرقمي�ة إىل حرب 
تجاري�ة. فاألمر يبدو كما ل�و أن كل رضيبة 
رقمي�ة جديدة عىل امت�داد العالم تمثل دليالً 
عىل تنامي الترذم والخصومة، وس�عي كل 
بلد لجمع العائدات التي تريد. لكن التوجه إىل 
فرض رضيبة رقمية يمثل دليالً عىل املخاوف 

املشرتكة التي تحتاج إىل حلول مشرتكة. 
وتعمل منظمة التنمية والتعاون االقتصادي 
مع 139 دولة يف خطة من جزأين من شأنها 
جعل رضائب الخدمات الرقمية غري مطلوبة. 
والجزء األول من الخط�ة يغري مكان حقوق 
فرض الرضائب، بجعل قوانن الرضائب أقل 
اعتماداً عىل الوجود املادي وهي قضية مهمة 

ملعالجة الطبيع�ة الرقمية لالقتصاد. والجزء 
الثان�ي يتأل�ف م�ن رضيبة حد أدن�ى عاملية 
عىل الركات، مم�ا يجعل التهرب الرضيبي 

أصعب عىل الركات الكبرية. 
فق�ط  األول  الج�زء  تري�د  ال�دول  وبع�ض 
واألخ�رى تري�د الج�زء الثان�ي فق�ط، لكن 
املنظم�ة أوضحت بج�الء أن االتفاق النهائي 
س�يتضمن كال الجزأي�ن وهي اس�رتاتيجية 
واعدة، بحسب وصف فاولهابر. ويف الخامس 
م�ن أبريل امل�ايض، أعلن�ت »جاني�ت يلن«، 
وزي�رة الخزان�ة األمريكية، دعمه�ا لرضيبة 
الح�د األدنى العاملية ع�ىل الركات. صحيح 
أن وزير الخزانة األمريكي الس�ابق، انسحب 
م�ن املحادث�ات الصي�ف املايض، لك�ن تعهد 
يلن باملش�اركة يف املفاوضات الدولية أشعل 
التف�اؤل يف احتم�ال توصل املنظم�ة التفاق 
بحل�ول يوليو املقب�ل. وت�رى »فاولهابر« أن 
ال�دول منفردة ال تس�تطيع إصالح املش�كلة 
فع�اًل، »ألنن�ا يف عالم مرتابط حق�ًا«. وتأمل 
أن يحقق نهج دويل منس�ق الرغبة الدولية يف 
اإلصالح، وتؤكد »لن نعود إىل الحال الراهن«.

مديرية زراعة حمافظة بغداد / الكرخ
جلنة تأجري االرايض الزراعية

باملزايدة العلنية 
تعل�ن مديرية الزراعة يف محافظة بغ�داد / لجنة تأجري االرايض 
الزراعي�ة باملزايدة العلنية ع�ن تأجري املس�احة املبينة اوصافها 
ادن�اه يف مديرية ناحي�ة اللطيفية  باملزاي�دة العلنية وفق قانون 
بي�ع وايجار ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل والقانون 
35 لسنة 1983 بعد نهاية الثالثن من اليوم التايل لنر االعالن يف 
الصحيف�ة او يوم العمل الذي يليه يف حالة مصادفة املوعد عطلة 
وس�تكون املزايدة يف الس�اعة الع�ارشة صباحا يف مق�ر مديرية 
الزراع�ة يف محافظ�ة بغ�داد / الكرخ وللتفاصي�ل مراجعة مقر 
مديريتن�ا لالطالع ع�ىل الروط وتقديم املستمس�كات املطلوبة 
ودفع التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية من 
ب�دل االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نر 

االعالن

 

مدير زراعة حمافظة بغداد / الكرخ

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط ع�ن تاجري االمالك 
املدرج�ة اوصافه�ا يف ادن�اه والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية ت�اج الدين وفق  
الح�كام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
)21( لس�نة 2013 فع�ىل الراغبن باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية مراجعة 
مديري�ة بلدي�ة تاج الدين   خالل ف�رتة )30( ثالثون يوما  تب�دأ من اليوم 
التايل لنرها يف الصحف اليومية مس�تصحبن معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة )30%( من القيم�ة التقديرية بصك مصدق او نق�دا ولكامل مدة 
االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من م�دة االعالن يف مقر مديرية 
البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رس�مية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اجور الن�ر واالعالن وكاف�ة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر 
جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

تنويه 
ن�ر يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي 
 2021  /6  /2 يف   )2384( بالع�دد 
االع�الن الص�ادر من رئاس�ة محكمة 
بالع�دد  املثن�ى االتحادي�ة  اس�تئناف 
827 بتاريخ 1/ 6/2021  م مناقصة 
للعم�ل  العط�اءات  مقدم�ي  دع�وة 
الخاص تنظيف بناية رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف املثنى االتحادي�ة حيث ورد 
خطأ الع�دد 728 والصحي�ح 827 لذا 

اقتىض التنويه
�������������������������������

فقدان 
فق�دت من�ي هوي�ة ممارس�ة املهنة 
واجازة مهنة للكراج غس�ل وتشحيم 
الس�يارات املرقم�ة 1388 يف 11/ 4/ 
2011 العائ�د يل والص�ادرة م�ن دائرة 
العم�ل والضمان االجتماعي يف النجف 
االرشف بتاري�خ 10/ 5/ 2021  فعىل 
م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها إىل جهة 

االصدار
مقدم الطلب

حيدر شهيد هالل
�������������������������������

مجلس القضاء األعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 4015/ب2019/1
التاريخ: 2021/6/2

إعالن 
إىل / املدع�ى عليه�ا ) تركي�ة عبد الله 

محمد (
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 
)4015/ب2019/1( يف 2021/4/26 
واملتضمن الحكم ب�)ابطال قيد العقار 
املرقم 3/12210 حي صدام واملسجل 
مجل�د  بالقيد289/حزي�ران/1984 
265 بأس�م العراقي�ة تركي�ة عبد الله 
محمد وكذلك ابطال القيد املرقم283/

ك1986/2 مجلد 289 واملسجل بأسم 
العراقي عباس عبث س�دران واالبفاء 
ع�ىل قي�د العق�ار املرق�م 3/12210 
/11 بالقي�د  واملرق�م  ص�دام  ح�ي 

ش�باط/2005 مجلد 1013 واملسجل 
باعتب�ار 273 س�هم منها 100 س�هم 
اىل فق�دان بالل اصري و173 س�هم اىل 
ع�واد عب�د الحس�ن غ�ايل  ( ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي 
العروبة )جمعة عب�د الله العنزي( لذا 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالق�رار املذكور 
بصحيفتن محليتن يوميتن ولك حق 
الطعن عىل الق�رار املذكور خالل املدة 
املقررة بكافة ط�رق الطعن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذكور 

درجة البتات وفق االصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

اعالن
إىل الري�ك )محمد عبد الرس�ول رزاق( 
اقت�ىض حضورك إىل مق�ر بلدية النجف 
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
52981 /3ح�ي الن�داء خ�الل ع�ره 
اي�ام وبخالف�ه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضورك.
 اسم طالب االجازه حسن عبد الزهره 

عباس
��������������������������������

اعالن 
 إىل الركاء ) هديل محسن عبد الزهرة، 
ع�ال محس�ن عب�د الزه�رة ( / اقتىض 
حضورك�م إىل مديرية بلدي�ة الحيدرية  
قس�م اج�ازات البن�اء لغ�رض اص�دار 
اجازة بناء للعق�ار املرقم 2878 / 116 
/ محل�ة الحيدرية  رق�م املقاطعة ) 6( 
اس�م املقاطع�ة ) خان الحم�اد( خالل 
م�دة اقصاه�ا عرة اي�ام م�ن تاريخ 
نر االعالن وبخالفه س�وف يتم إصدار 

االجازة .
 طالب االجازة / ختام كريم هاشم

��������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

االسحاقي
العدد/ 76/ش/2021

التاريخ/2021/6/1
ع�ي  الل�ه  )عب�د  علي�ه  املدع�ى  اىل/ 

حمادي( 
م/تبليغ

للدعوى املقامة من قبل املدعية )فاطمة 
س�طاي خلف( واملدعى علي�ه )عبد الله 
عي حمادي( واملرقم�ة 76/ش/2021 
فق�د أص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاريخ 
2021/5/27 حكم�اً يق�ي بالتفريق 
بين�ك وب�ن املدعي�ة فقد تق�رر تبليغك 
بصحيفتن يوميتن محليتن وبعكس�ه 
س�وف يكتس�ب ق�رار الحك�م الدرجة 

القطعية وفق القانون.
القايض 

فائق مشعل صالح
��������������������������������

فقدان وصل 
فقد الوص�ل الصادر م�ن مديرية بلدية 
النج�ف واملرق�م430359 بتاري�خ 20/ 
9/ 2020 وال�ذي يحمل املبلغ 950000 
الف دين�ار عن أمانات حانوت 16 نجف 
ش�ارع الرابطة من يعثر عليه تس�ليمه 

إىل جهة االصدار

جمهورية العراق
 وزارة العدل

 دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

 رقم االضبارة :2008/1196
التاريخ :2 / 6 / 2021

اعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف الس�يارة 
املرقم�ة )62930 بغداد ( نوع) بروتون 
الل�ون ) ابي�ض( املودي�ل ) 2004 (   )
والعائ�دة للمدي�ن ) غزوان غس�ان عبد 
الحسن ( لقاء طلب الدائنة )علياء عبد 
االم�ري جواد( واملدرج�ة اوصافها ادناه 
،فم�ن لديه رغب�ة بال�راء الحضور يف 
تمام الس�اعة )الرابع�ة( عرصا يف اليوم 
العارش من اليوم التايل للنر يف الصحف 
املحلي�ة يف مع�رض )الن�ور( الواق�ع يف 
)مدينة املعارض الجديدة( مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية البالغة عرة 
باملائ�ة م�ن القيم�ة املق�درة وش�هادة 
الجنسية وهوية االحوال املدنية هذا وان 
الثمن يدفع نقدا والداللية عىل املشرتي. 

املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسن الخالدي

املواصفات :�
1- النوع :- بروتون صالون

2- املوديل :- 2004 
3- االطارات :- حالة جيدة

4- البطارية :- تعمل 
5- بدن السيارة :- بحالة جيدة 

6- زجاج السيارة :- يعمل
7- دواخل السيارة :- حالة جيدة

 )4،158،000(  -: املق�درة  القيم�ة   -8
اربعة مالين ومائة وثمانية وخمس�ون 

الف دينار.
��������������������������������

مجلس القضاء األعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة

العدد: 1515/ش2021/3
التاريخ: 2021/6/1

إىل/ املدع�ى علي�ه ) محمد عب�د املهدي 
هاشم( 

إعالن
أقامت املدعية ) بنن فاهم عبد الحسن( 
ه�ذه  أم�ام  اع�اله  املرقم�ة  الدع�وى 
املحكمة تطلب فيها ضم حضانة طفلها 
) اس�حاق ( ،وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
فق�د ق�رر تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفت�ن 
رس�يميتن محليت�ن يوميتن للحضور 
أمام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
القادم املوافق يوم 2021/6/9 الساعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
أو إرس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.
القايض

عي لفتة جادر

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4015/ب2019/1

التاريخ: 2021/6/2
إعالن 

إىل / املدعى عليه ) عباس عبث سدران (
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم )4015/ب2019/1( 
يف 2021/4/26 واملتضم�ن الحك�م ب�)ابطال قيد العقار 
املرق�م 3/12210 ح�ي ص�دام واملس�جل بالقي�د289/
حزيران/1984 مجلد 265 بأسم العراقية تركية عبد الله 
محم�د وكذلك ابطال القيد املرق�م283/ك1986/2 مجلد 
289 واملسجل بأسم العراقي عباس عبث سدران واالبفاء 
ع�ىل قي�د العق�ار املرق�م 3/12210 حي ص�دام واملرقم 
بالقيد 11/ش�باط/2005 مجلد 1013 واملسجل باعتبار 
273 س�هم منها 100 س�هم اىل فقدان ب�الل اصري و173 
سهم اىل عواد عبد الحسن غايل  ( ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الش�هداء/2 ) كاظ�م ش�بيب الخزعي( لذا تق�رر تبليغك 
اعالنا بالقرار املذكور بصحيفت�ن محليتن يوميتن ولك 
ح�ق الطعن عىل القرار املذكور خالل امل�دة املقررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة/1850
التاريخ: 2021/5/26

إىل  / املدعو ) فارس زغريون كاظم (
إعالن

ق�دم طالب حج�ة الوف�اة )زغ�ريون كاظم ف�زاع( طلبا 
إىل ه�ذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدعو )ف�ارس زغريون كاظم( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصح�ف املحلية فعليك الحضور أمامها خالل عرة أيام 
من تاريخ نر اإلعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون .
القايض

عي جبار الخزعي

اعالن 
اىل الريك / دريد ضياء امن 

اقت�ىض حض�ورك اىل بلدي�ة التاج�ي -  س�بع البور 
لغرض اس�تخراج اج�ازة بناء للقطع�ة املرقمة 1 / 

3317 سبع البور .
الريك 

مشتاق جواد طاهر
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة بداءة الدجيل 

العدد : 240 / ب / 2021 
التاريخ : 31 / 5 / 2021 

اىل / املدعى عليها / شيماء ضياء محمد 
م / تبليغ مرافعة 

اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض مل�رصف اش�ور الدويل 
اضاف�ة لوظيفت�ه ضدكم الدع�وى املرقم�ة 240 / 
ب / 2021 ام�ام ه�ذه املحكم�ة وموضوعه�ا دين 
ولعدم معرفة مح�ل اقامتك قررت املحكمة تبليغكم 
بواسطة صحيفتن محليتن بموعد املرافعة املوافق 
ي�وم 14 / 6 / 2021 وعند عدم حضورك س�تجري 

املرافعات غيابيا بحقك وفقا للقانون .
القايض 

معد نجم عبيد 
�������������������������������������������

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن دائ�رة صح�ة 
الرصافة بأسم / ش�يماء طعمة غشيم رقم الهوية 
: 42002468 – فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

اعالن 
اىل الريك / مشتاق جواد طاهر 

اقت�ىض حض�ورك اىل بلدي�ة التاج�ي -  س�بع البور 
لغرض اس�تخراج اج�ازة بناء للقطع�ة املرقمة 1 / 

3317 سبع البور .
الريك 

دريد ضياء امن

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ 

االتحادية
محكمة بداءة املحمودية

رقم الدعوى 456/ ب/ 2021
التاريخ 31/ 5/ 2021

املدعي وزير الداخلية إضافة لوظيفته
مدعى عليه ستار حمزة عكله إضافة 
إىل تركة مورثهم املرحوم فراس ستار 

حمزة 
الدع�وى املرقم�ة أع�اله ل�دى ه�ذه 
الحك�م  فيه�ا  يطالب�ك  املحكم�ة 
بال�زام املدع�ى عليه إضاف�ة إىل تركة 
مورثه بتأدي�ة مبلغ التضم�ن البالغ 
1,680,000 عراق�ي ملجهولي�ة محل 
بصحيفت�ن  تبليغ�ك  ق�رر  إقامت�ك 
يوميت�ن بموعد املرافعة ي�وم 9/ 6/ 
2021 الس�اعة التاسعة ويف حال عدم 
حض�ورك أو من ين�وب عن�ك قانونيا 
س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض 

محمد عبد الله سهيل
�������������������������������

اعالن 
إىل الركاء ش�موع كريم عبد ودموع 

كريم عبد وصبيحة جهادي كرمد
اقت�ىض حضورك�م إىل مديري�ة بلدية 
النج�ف وذلك القرارك�م باملوافقة عىل 
ص�دور إجازة بن�اء والخاصة بالعقار 
املرق�م 1/ 4455 ح�ي قاس�ية صدام 
مناصف�ة م�ع الري�ك فالح حس�ن 
حمزة خالل م�دة أقصاها عرة أيام 
وبعكس�ه س�وف تصدر اإلجازة وفقا 

للضوابط الالزمة
�������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2020/1664
التاريخ : 2021/3/9

اىل / املنفذ عليه / فاضل جبل سهيل
لقد تحقق لهذه املديرية من جهه ذات 
اختصاص انك مجه�ول محل االقامه 
ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او مؤق�ت 
اومخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه 
, واس�تناداً للم�ادة )27( م�ن قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس�ة 
عر يوماً تبدأ م�ن اليوم التايل للنر 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
الجربي  التنفي�ذ  املديري�ة باج�راءات 

وفق القانون :
منفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
اوصاف املحرر:

ق�رار محكم�ة ب�داءة الك�وت بالعدد 
 2020/11/2 يف  1022/ب/2020 
بمبل�غ ملي�ون و اربعمائ�ة و ثالثون 
ال�ف دينار مع اتعاب املحاماة  لصالح 

الدائن عبد املرتجى بيد الله

Public Tender Announcement for Tender No: 002-SC-21-EBS (2nd Round)
Provision of Modification and Maintenance Services for O&M Department of EBS Oil Field

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Modification and Maintenance Services for O&M Department of EBS Oil Field
Tender No.: 002-SC-21-EBS (2nd Round)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the SECOND time. All the specialist com-
panies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned 
below.
Part One: Scope of work
Company seeks 1 to 2 qualified contractors which has enough experience and ability to provide modification and maintenance 
manpower to carry out the project Provision of Modification and Maintenance Services for O&M Department of EBS Oil Field for 
one fixed and one optional year. 
Typical Work to be performed includes but not limited to:
1.Pipelines removal, modification, fabrication, installation, hydro testing, insulation, and repair work.
2.The removal, modification, installation, repairs, and function testing of electrical cables, MCC, electrical power distribution 
panels, equipment and transmission lines.
3.The modification, installation, repairs, overhaul and function testing of both rotating and static equipment, for example, genera-
tors, pumps, etc.
4.The overhaul, modification of tanks, Heat Exchangers tubes / bundles and vessels.
Scaffolding service.
5.Repair and construct the access roads to the well pad, transmission line tower/pole, repair well pads.
6.Insulation and Cladding service. The construction project shall comply with the specifications and requirements.
7.Fabrication jobs with concrete and/or steel, for example all kinds of process modification, equipment foundation, large sun 
shield, etc.
8.Difficult cable jobs include layout, connection, joint, replacement, installation, trouble shootings, cable fault locate, repairs, test, 
inspection, supply, etc.
9.Add new functional unit, like pump unit, compressor set, separator skid, heater unit etc., which is necessary for technical in-
novation, bottle-neck removal and emergency handling for safety and effective production operation enhancement basing on 
various conditions.
10. Civil work, manual digging.
11.Anti-corrosion as rust removal, sandblasting, paint, etc.
The detailed information should strictly comply with the ITB documents.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Yang Guang 
yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their Technical Proposal, Commercial Proposal and Bid Bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 16:00 PM, 22 June 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before 
the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 
be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 
not less than 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq

العدد : 6185
التاريخ : 2021/6/1

بدل  االيجار 
السنوي 

المقدر للدونم 
الواحد /

دينارعراقي

المشيدات المواصفات المساحة بالدونم رقم 
المقاطعة

رقم 
القطعة

4800 دينار

فيها دار 
سكن 

بمساحة 
100م2 

وخالية من 
المغروسات

مستصلحة 
جزئيا --/--/30دونم /15

اللطيفية 3/157

العدد /1604
التاريخ 2021/5/31

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت

سنة واحدة المزرعة 2320م2 1849 ساحة بيع 
السيارات 1
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املكان يف روايات فيكتور هيغو.. »أحدُب نوتردام« نموذجًا
           محمد جميل خضر

يف مثِل ه�ذا اليوِم من ع�اِم 1885، رحَل، 
ِبسبب االلتهاِب الرئوّي، الروائيُّ والشاعُر 
، فيكت�ور هيغ�و/  واملرسح�يُّ الفرن�يُّ

.Victor-Marie Hugo
»رج�ٌل نبي�ٌل« م�ن أعم�دِة الرومانس�يِة 
الفرنس�ّية. حقوقيٌّ مش�اكٌس َكما تبوُح 
كث�ٌر من أعمالِه، َوكم�ا تبّنى ِمن مواقَف 

حياتّيًة؛ إنسانيًة وسياسّية.
إّنه بحسِب األديِب واملرتجِم اللبنانّي، ُمنر 
مقّدمت�ه  يف   ،)1999  �  1919( بعلَبك�ي 
للرتجمِة الت�ي قّدمها لِرواية »البؤس�اء« 
)داُر العل�ِم لِلماليني، الطبعُة األُوىل 1955، 
الطبع�ُة الّثاني�ة 1979(: »أعظُم ش�اعٍر 
غنائيٍّ فرنّي، وواحٌد ِمن أعظِم الشعراِء 

عىل مرِّ الُعصور«.
ِخ�الل 83 عاًما عاَش�ها هيغ�و ِبمختلِف 
تفاِصيلها )هيغو مول�وٌد يف عاِم 1802(، 
لْم ي�رِتك، َوال مرّة، حقبَة العرِص الفرنّي 
الوس�يط، ذلِك العرُص الذي فعَل كلَّ يشٍء، 
وق�اَل كلَّ يْشء. القرن�اِن الخام�ُس عَش 
والس�ادُس عَش حاِضان بق�ّوة يف كثٍر 
ِمن أعمالِه، خصوًص�ا، طْبًعا، وعىل وجِه 
التْحدي�د، يف »أح�دُب نوت�ردام«، روايِت�ه 
األش�هِر، رّبما، )أْو ع�ىل األقّل َه�ذا رأْيي 

الشخيّص(.
يف بحثِه املَوسوم »رسديُة املكاِن التاريخّي 
وفاعليُته يف رواي�ِة »نوتردام دي باريس« 
لِفيكت�ور هيغو« )ُيكَت�ب هيجو وهيغو، 
يف  املنش�وِر  وهوج�و(،  هوغ�و  وُيكَت�ب 
مجلِة »جامعُة الّنج�اح لألبحاِث )العلوُم 
اإلنس�انّية( املجلّد 33، )12(، 2019، يرى 
الباح�ُث الجزائ�ريُّ بغ�داُد عبدالرّحم�ن، 
أن فيكت�ور هيغو »يكاُد يك�وُن ِمن أكثِر 
ارتباًط�ا  املحدث�نَي  الفرنس�ينَي  األدب�اِء 
الوِس�طى، واندماًجا  الُعص�ور  بظ�روِف 
بمكوّناته، فتصويُره لألماكِن يكاُد ُيشبه 
رحلًة س�ياحيًة عرَب الش�وارِع الباريسيِة 

للقرِن الخامِس عَش«.

رسديُة األْمكِنة..
ُيع�د فكت�ور هيغ�و )أْو بالطريق�ِة التي 
ترْونها ُمناِس�بة: هوغ�و، هيغو، هوجو( 
واح�ًدا م�ن الروائي�نَي الفرنس�ينَي الذين 
اهتّم�وا ب�ِ«املَ�كان« اهتماًم�ا واضًحا يف 
رواياته�م، ابت�داًء م�ن »ب�وغ جرغ�ال/
Bug-Jargal« )1819(، وانتهاًء بآخرِها: 
 »Quatrevingt-treize وتسعون/  »ثالث 
)1874(، حي�ُث ال ن�كاُد نج�ُد روايًة من 
رواياِته التْس�ع إاّل وعال�َج فيها أحَد أنواِع 
املكاِن، بص�ورٍة أْو بأُْخرى. فروايُته »بوغ 
جرغ�ال« اّتخ�ذت م�ن مدين�ِة )س�انتو 
دومينغ�و( Saint-Domingue يف هاييتي 
Haïti خلفيًة لَها، مصّوِرًة رصاع العرقنْي 
األبي�ضِ واألس�َود، ورصاِع الّطبقات. أّما 
 Han  )1825( إيس�لندا«  »ه�ان  ِرواي�ة 
d>Islande فق�د اّتخ�ذت ِم�ن منطق�ِة 
الّنروي�ج  يف   Trondheim تروندهي�م 
Norvège مرسًحا لِتمثيل عقوبِة اإلعداِم، 
وتصوي�ِر حالِة فقِر ُعّم�ال املناجِم ِفيها. 
يف ِحني رّكزت روايُة »آخ�ُر يوٍم للمحكوِم 
 Le Dernier Jour)1829( »عليِه باإلْعدام
d>un condamné عىل ش�اٍب ظلَّ يعيُش 
َمع فكرِة املْوِت داخَل زنزانِته، وهو يرِسُد 

ظروَف محاكمِته والحكِم بإعداِمه.
َكم�ا ال ت�كاُد تْخلو واح�دًة م�ن رواياِتِه 

الباقيِة من تناوٍل دقيٍق ومفّصل لِلمكان، 
 Claude /)1834( »فروايُة »كالود غي�و
Gueux املس�توحاُة م�ن أح�داٍث واقعّية، 
رّك�زت ع�ىل قاتٍل ت�ّم إعداُمه يف فرْنس�ا. 
ورواياُته: »الُبؤس�اء« )1862( )بعُضهم 
 ،  Les Misérables)الباِئس�ون يْكتبه�ا 
 la mer Les  )1866( البْح�ر«  و«عّم�اُل 
Travailleurs de، و«الرجُل الذي يضَحك« 
اخّتص�ت   L>Homme qui rit  )1869(
بتناولِه�ا ألماك�َن ِمث�ل: باري�س والبْحِر 

وإْنكلرتا، وغرِها.
رواي�ة  لفص�وِل  الروائ�يَّ  الوص�فَ  إنَّ 
»نوت�ردام دي باري�س« وأحداِثها يجوُب 
»سماٍت ُمتباينٍة ألمكنٍة مختلفٍة ِمن حيِث 
االتس�اِع والّضيق، أْو ِمن حي�ِث االنفتاِح 
ش�خصيات  رافق�ْت  أمنك�ٌة  واالْنغ�الق. 
الرواي�ِة الرئيس�يِة يف دورِة حياِتها داخَل 
املت�ِن الروائّي، بْل واحت�وَت عىل رموٍز لم 
تس�تطْع اللغ�ُة املب�ارشُة أْن َتْنقلها بكلِّ 
قّوِته�ا وداللِته�ا« )عبدالرّحم�ن، مجل�ُة 

جامعِة الّنجاح، املجلّد 33، 2019(.
رسدّيته�ا  تق�ّدم  هيغ�و  عن�َد  األمكن�ُة 
بإس�هاٍب يتحّول عرَب أسلوبيِة الكاتِب، إىل 
جزٍء ال يتجزّأ من سرورِة العمِل وفصولِه 

ومفاصلِه.
يف س�ياِق ذلك، وخ�الَل إبح�اِره الحيوّي 
العني�ِد وصًف�ا لِهذا امل�كاِن أْو َذاك، ُيظِهُر 
هيغو ِحرًصا الِفًتا عىل عدِم وقوِع وصِفه 
هذا، يف سكونيٍة قْد ُتؤّدي إىل إصابِة املتلّقي 
ِبامللِل، أْو تس�ّبب لُه شتاًتا داخَل فعالّيات 

هذا التلّقي ومجّساِتِه وَجدواه.
َيرى الفيلسوُف والناقُد الفرنيُّ غاستون 
باش�الر )1884 � 1962( أنَّ امل�كاَن ُه�و 
»مركُز اجتذاٍب داِئ�م« َيظهُر فيِه واضًحا 
»تحيُّز الَخيال«. هذا، تماًما، ما َحدَث مع 

هيغو، َوما أراَد لَُه أْن يحدَث َمعنا.
ِم�ن  كث�ٌر  يذه�ُب  مّتص�ل،  س�ياٍق  يف 
الّداِرس�ني إىل اعتب�اِر امل�كاِن Lieu »وعاًء 
للح�دِث وللّش�خصية«، ويتحّدث�ون عن 
وظيفِته املتعلّقة بتحدي�ِد مظاهِر الحياِة 
�خصيات. إّنه، برأيِهم:  التي تعيُش�ها الشَّ
»م�رسُح األح�داِث الت�ي تْنمو مس�رُتها 

ضمَن إِطاٍر ُمحّدد«.

لِلم�كاِن، إىل ذلك، حظوٌة حرضّي�ٌة، وُبعٌد 
اجتماع�يٌّ ُمه�م، لِم�ا يحتوي علي�ِه ِمن 
ُخالصة الّتفاعل بنَي اإلنس�اِن ومجتمِعه، 
وكأّي َنتاٍج اجتماع�يٍّ آَخر؛ يحمُل املكاُن 
»ج�زًءا من أخالقي�ِة س�اكِنيِه وأفكاِرِهم 

ووْعِيهم«.
رّبما من أجِل كلِّ ذلَك وغرِه، غاَص هيغو 
يف األمكن�ِة، قاِطًع�ا ِخ�الل غوِص�ه هذا، 
ق�روَن يف الزّمن، من دون أن ُيش�عرَك أّنه 

ابتعَد، أْو أّن الدّقة خاَنته.

ِعمارُة نوتردام..
َم�ع إقراِرن�ا، أْع�اله، أّن امل�كاَن اقتط�َع 
لِنفِسه ولرسدّيِته، مس�احًة أساسيًة ِمن 
ج�لِّ أعم�اِل هيغ�و، إال أّن رائعَته »أحدُب 
نوت�ردام« )كم�ا أرادْت الرتجم�ُة العربّيُة 
 De Paris لِلُعنواِن. أو نوتردام دي باريس
Notre-Dame، كما ُهو أص�ُل عنواِنها(، 
تْحتفي ِباملكاِن وِعمارِته وتاريِخ ِحجاِرته، 
ومرجعياِت ِعمارتِه، وأس�ماِء املهندسنَي 
املعمارينَي الذين صّمموا الكاتدرائّية، عىل 
س�بيل املِث�ال، أو القرِص، أو الّس�احة، أْو 
الَبْه�ِو الَكبر، َكما لْم تفع�ْل روايًة أُخرى 

من ِرواياته.
ثّم بع�َد كلِّ هذا اإلْبحاِر داخ�َل األمكنِة يف 
روايِتِه هذه، يتفّرغ أكثُر ثّم أكَثر، لِِعمارِة 
كاتدرائّي�ة نوت�ردام التي احت�ّل وصُفها 
حجرًا حج�رًا، وتفصيلًة تفصيلَة، وحقبًة 
ِحْقبة، سّت صفحاٍت كاملٍة من صفحاِت 
الرواي�ة ال��)412( كم�ا يف طبع�ِة املركِز 
الثقايفّ العربّي )الّدار البيضاء( وداِر العلِم 
لِلمالي�ني )ب�روت( يف الع�ام 2007، التي 
نقله�ا إىل العربيِة يف هذه الّطبعِة رمضان 

الوند.
م�ن صفح�ة )109(، وحت�ى الصفح�ة 
)115(، ويف فصٍل حمَل ُعنوان »نوتردام«، 
ُيش�ِبع هيغ�و امل�كاَن وصًف�ا، مس�تهالاًّ 
ِبالق�ول: »ال ش�كَّ أّن كنيس�َة »نوت�ردام 
دي ب�اري« ال تزاُل حّتى الي�ْوم ِبناًء جلياًل 
بال�َغ الّروع�ة. َوَمْهم�ا يُك�ن احتفاُظها 
بجمالِه�ا وهَي َتْه�رَم، فإّن ِم�ن الّصعب 
أاّل نتنّه�د، ونثوُر ناِقمني، أماَم االنهياراِت 
والتش�وّهات الكثرِة التي س�ّببها الناُس 

واألياُم، َع�ىل الّت�وايل، لِهذا األث�ِر الوَقور، 
منتهكنَي ُحرمِة ش�ارملان واِضع حجرِها 
األّول، وفيلي�ب أوغس�ت واِض�ع حجرِها 

األِخر«.
ث�ّم ينطل�ُق يف )ماراثوِن( وصٍف ش�غوٍف 
لِلكاتدرائّي�ة املكت�وِب يف صفح�ِة إح�دى 
ملِ�كاِت فرنس�ا ف�وَق َخ�دِّ حج�ٍر ِم�ن 
حجارِته�ا، وِبم�ا ُيش�به الّندب�ِة املكتوبِة 
والن�اُس  عمي�اُء  »األي�اُم  بالالتينّي�ة: 

حْمقى«.
يبداُ وصَف�ه ِبالواجهِة األمامّي�ة: األبواُب 
الثالث�ُة ذواُت الَحنايا. السلس�لُة املطّرزُة 
املُس�ّننُة املكّونُة ِمن 28 ك�ّوًة ملكيًة غَر 
ناِف�ذٍة. ال�وردُة املركزّي�ُة الّضخم�ة التي 
برَزت ِمنه�ا ناِفذتاه�ا الجانبّيت�ان، َكما 
يك�وُن الكاِه�ن من الّش�ّماس ومس�اعِد 
الّش�ّماس. الرواُق الدقيُق الع�ايِل لِلقناطِر 

الّصغرة.
بعَد انتهاِئه من وصِف واجهِة الكاتدرائّية، 
يعّق�ب هوغ�و ِبالق�ول: »َما نقوُل�ه عْن 
واجه�ِة الكنيَس�ة، يج�ُب أْن ُيق�ال َع�ن 
الكنيس�ِة كلِّها. َوما نقوُله َعن كاتردائيِة 
َباري�س يِج�ب أْن ُيقال َع�ن كلِّ الكنائِس 

املسيحيِة يف القروِن الوْسطى«.
م�ن دون إطالٍة عليُك�م، ال ُيبقي صاحُب 
»أح�دُب نوت�ردام« مللميرتًا من مس�احِة 
اإلرِث الكنّي املِعمارّي العريِق الباِهر، إاّل 
ويحدُب عليِه وصًفا وحرَص تاريٍخ ورصَد 

تغّراٍت أْو تحّوالت.
األْج�زاء.  تناغ�ُم  األْب�راج.  األْعِم�َدة. 
س�يمفونيُة العالق�اِت الِعمرانّي�ة فيه�ا. 

صحُن الَكنيسة. الهيكُل الداخيّل.
وال يرتّدُد الكات�بُ يف تناوِل التخريِب الذي 
طاوَل )نوتردام( تن�اواًل منهجياًّا مفّصاًل، 
م�اراًّا عىل أه�ِم معالِم�ه، مبّيًنا أس�باَبه: 
السياس�يُة  والح�روُب  الث�وراُت  األّي�ام، 
ت�زداد،  الت�ي  الحي�اِة  والدينّي�ة، وُط�رُز 

بحسِبه، رعونًة وِغلظَة طْبع.
ِمن الِعمارِة الرومانّي�ة، مروًرا بالقوطّية 
)وردْت يف نسخِة املركز العربي وداِر العلْم 
ب� الغوطّية(، وصواًل إىل الساكسونّية »لم 
يُعد هذا الِبناُء بناًء نموذجياًّا، َبل انتقايلٌّ«. 

)الرواية، صفحة 113(.

واالنتق�االِت  التح�ّوالت  ه�ذه  ح�ول 
املِعمارّي�ة، يستش�ِهُد هيج�و ِبم�ا فعلُه 
اس�تبدَل  ال�ذي  الساكس�ونّي  املِعم�اريُّ 
التيجاَن الروماني�َة العريضَة ب�«الحنّية« 
الرابضِة فوَق أعمدِة صحِن الكنيس�ة. ثّم 
ما يلب�ُث أْن يق�وَل: »أصبح�ْت الحنّية يف 

القرِن التاسِع عَش، سيدَة املْوقف«.
»االنحراف�اُت الفوضوي�ُة الرّائع�ة لِعرِص 
الّنهضة«، تل�َك االنحراف�اُت التي قطعْت 
ِم�ن ف�نِّ الِبناء الهن�ديّس »لَحَم�ُه الَحّي« 
وهاَجم�ت »هيَكلَ�ه الَعظم�ّي«، كانت يف 
املج�اِل الرسدّي الذي خاض�ْت الروايُة، يف 

فضاِئها املِعمارّي، تفاصيلَه.

حريٌق ُيعيُد الرَبيق..
ِمن املُفارقاِت الالفتِة ل�«أحدُب نوتردام« 
إْح�دى روائ�ِع األدِب العامل�ّي، أّن الحريَق 
ال�ذي كاَد يف 15 نيس�ان/ إبري�ل 2015 
وعروَس�َتها  باري�س  كاتدرائي�َة  يلته�ُم 
الباِقي�ة، أع�اَد لَه�ا الرَبيق )حري�ٌق ُيعيُد 

الرَبيق(.
َفم�ع َتنام�ي الّدع�وات ِمن فرنس�ا وكلِّ 
أصق�اِع األرِض، بعَد الَحري�ق، للترّبِع ِمن 
أجِل إعادِة بناِئها وترميِمها، َكتَب الروائيُّ 
واملفكُر الفرن�يُّ أوليفييه بوريول، عىل 
مدّونت�ه العب�ارَة اآلِتي�ة: »فيكتور هيغو 
يش�كُر كلَّ املتربعنِي لِنوتردام، ويرْجو أْن 

يْفعلوا ذاَت الّشء مع الُبؤساء«.
تْحَت ِعنواِن »أحدُب نوتردام.. رائعٌة ُيعيد 
العال�ُم قراَءتها عىل وْقِع الَحريق«، يكتُب 
املرسحيُّ التونيُّ حكي�ُم مرزوقّي، الذي 
أق�اَم طوياًل يف س�ورية، يف مق�اِل نشتُه 
لَه صحيفُة »العرب« ِبتاريخ 20 نيسان/ 
أبريل 2015: »هكذا، وفوَر حدوِث كارثِة 
الحري�ِق الذي طاِل املَْعلَم الّش�هر، حرَض 

بق�ّوٍة يف أذه�اِن العالَ�م، فيكت�ور هيغو 
الكاتُب األكثُر ش�هرًة واقرتاًنا بكاتدرائّيِة 
ونهض�ْت  َفرنس�ا.  تاري�ِخ  يف  نوت�ردام 
أطي�اُف ش�خصياِت رواي�ِة »نوتردام دي 
باري« الشهرِة حسَب النسخِة الفرنسيِة 
الرتجمت�نْي  يف  تحّول�ت  الت�ي  األصلّي�ة، 
العربيِة واإلنكليزيِة إىل »أحدُب نوتردام«. 
نهض�ْت هذِه األطياُف ِمن ركاِم الرّماد يف 
تلَك الليلِة املْش�ؤومة، مّما جعَل الشاعرَة 
واملخرج�َة املرسحيَة الس�وريَة، س�وزان 
ع�يل، تكتُب مْس�تحرِضًة بط�يّل الرواية، 
أزمرالدا،  األحدَب كوازيمودو، والغجريَة 
لِتقول »األجراَس األجراَس يا كوازيمودو.. 
بنَي ألس�نِة الّن�ران املتصاع�دِة والّدخان 
وعدس�اِت املصّورين والُجموع، أزمرالدا 

كانت ترُقص.
كوازيمودو بنَي الجموِع يالحُق جس�َدها 
بعيِنه الوَحيدة، وهوغو َيرانا جميَعنا اآلَن 

ويفّكر بروايٍة َجديدة«.
مرزوقّي يستنتُج من هذِه املُفارقِة أْن ال 
فضاًء معمارياًّا تعلَّق بفضاٍء تخييّل، »قْدر 
تعلّق »أحدُب نوتردام« ِبكنيسة نوتردام، 
إْذ سقَط ِمن سجِل ذاكرِة هذا املكاِن الذي 
يضّم إكليَل الّش�وك الذي ألْبَس�ه الّرومان 
لِلمس�يح، أس�ماَء القساوس�ِة واملل�وِك، 
وغرِهم ِمن شخصياٍت فاعلٍة يف الّتاريخ، 
لِيبق�ى فيكتور هيغو، س�ّيد َمن أثََّث هذا 
الفضاَء وباحَته الخارجيَة بأحداِث روايٍة 
تحِبس األنفاَس وُترَتَْجُم إىل مختلِف ُلغاِت 
العالَ�م، وُتقَتَب�ُس ِمنها أفالٌم س�ينمائيٌة 
وكرتوني�ٌة يف َدرام�ا تجم�ُع ب�نَي بناءيِن 
شديدَّي املَتانِة واإلْدهاش: أْحدب نوتردام 

وكنيسِة نوتردام«.
ح�وَل الحري�ِق الذي أع�اَد الرَبي�ق، يعلّق 
، خري الذهبّي،  املفّكُر والروائيُّ السوريُّ

قائ�اًل: »عظمُة األدِب تتج�ىلّ اآلن، فكلّما 
ذكرَت حريَق نوتردام، يقفُز أماَمك اس�ُم 
رواي�ِة فيكت�ور هيغ�و الرائع�ِة »أحدب 
نوتردام«، َب�ل رّبما كانْت الروايُة أش�هَر 

ِمن الكاتدرائيِة نفِسها«.

َدراما أحَدبّية..
يف ع�ام 1923، ص�دَر الفيل�ُم الرومانيُّ 
األمرك�يُّ الصام�تُ »أح�دُب نوت�ردام« 
دوَر  وأّدى  إخ�راِج واالس ورس�يل،  م�ن 
كوازيم�ودو املمث�ُل لون تش�اني. يف عام 
1939، ظهرْت النسخُة األمركيُة الثانيُة 
ِم�ن »أحدُب نوتردام« من إخ�راِج ويليام 
ديرتيل، وأّدى دوَر كوازيمودو الشخصيَة 
الرئيس�يَة تش�ارلز لوغت�ون، وأّدت دوَر 
أزمرال�دا املمثل�ُة ورين أوهارا، وترّش�ح 
الفيل�ُم لجائزتّي أوْس�كار ألفضِل صوٍت، 

وأفضِل ُموسيقى.
ٍن ِمن  يف ع�ام 1956، ج�اَء أّوُل فيل�ٍم ملوَّ
تج�ارِب »أح�دُب نوتردام«، إْخ�راج جان 
أنطون�ي  األمرك�يِّ  وتمثي�ُل  ديالن�وي، 

كوين، واإليطاليِة جينا لولوبريجيدا.
يف عام 1982، عرَض الفيل�ُم التلفزيونيُّ 
الربيطانيُّ األمركيُّ »أحدب نوتردام« من 
إخراِج مايكل توشنر، وأاَلن هيوم، وتمثيِل 
أنتوني هوبكنز، وديريك جاكوبي، وليزيل 

آن داون، وجون جيلغود.
رواي�ة  بق�ّوٍة  دخلَ�ت   ،1996 ع�ام  يف 
هيغ�و يف حق�ِل الرس�وِم املتحرِّكة، حني 
أنتج�ْت رشكُة والت ديزن�ي فيلَم »أحدب 
نوت�ردام«، من إخراِج كرك وايز، وجاري 
تروس�ديل، ُمخرِجا »الجميلُة والوْحش«، 
وأّدى أص�واَت الش�خصياِت توم هولس، 
ديمي م�ور، كيفني كالين، ب�ول كانديل، 
جاس�ون ألكس�اندر، تش�ارلز كيم�ربو، 
ديفي�د أوجدي�ن س�ترز، تون�ي ج�اي، 

وماري ويكيس.
يف الع�اِم املُ�وايل )1997(، ع�اَد املمثل�وَن 
واملخرجوَن إىل ش�غفِهم بتقديِم محاولٍة 
جدي�َدة، يف فيل�ٍم تلفزيون�يٍّ نيوزيلن�ديٍّ 
اْكتف�ى فَق�ط ِبعن�وان »األْح�دب«، م�ن 
إخراِج بيرت ميداك، بمش�اركِة ريتش�ارد 
هاري�س يف دوِر كل�ود فرول�و، وس�لمى 
حاي�ك يف دوِر أزمرالدا، وماندي باتينكني 

يف دوِر كوازيمودو.

ُشعاُع هيغو..
مث�ِل  يف  رحيلِ�ه  ع�ىل  عاًم�ا   136 بع�َد 
ه�ذا الي�وْم، ال يزاُل الّش�عاُع ال�ذي أناَره 
هيغ�و يف مرسحياِت�ه وش�عرِه ورواياِته 
ومواِقفه ورومانس�يِته الوديَعة، يتوّهُج 
يخلخ�ُل  األرِض.  يف  املعّذب�نَي  أرواِح  يف 
قواعَد االش�تباِك م�ع الّظل�م والّظالِمني 
ك�ْي ال يظلّ�وا يف كلِّ مرٍّة ُه�م الراِبحون. 
كْي يتوّقف الكّتاُب )َكما ُهَو حاُل ُبطرس 
جونج�وار يف الرواي�ة( َع�ن االس�رتزاِق 
بإبداِعِهم عنَد أبواِب الّسالطني. قبٌس ِمن 
نوٍر قْد ُيج�دي نفًعا َمع باري�س التائهِة 
من�ُذ زمٍن ع�ن نوِرها ونبي�ِذ فراَدِتها. قْد 
يجعُل الديمقراطي�اِت )االنتقائّية( تعوُد 
إىل ُرْش�ِدها، وترى الحقَّ عمومّي املَدى ال 
عنرصيَّ املاَلِمح. فيصبُح حقُّ فلس�طنَي 
بش�عِبها األصيّل، ع�ىل س�بيِل املِثال، ويف 
الس�ياِق نفِس�ه، حقُّ ش�عِبها الحقيقّي 
بمدِنِه التاريخّية، ال َيِقّل وجاهًة ووجوبيًة 
وصفَة عاجٍل، عن حقِّ )الِغلْماِن( ِباملِْثلّية، 

والحيتاِن بالعيشِة الَهنّية.

فوزي كريم.. سفر مع عيل حممود خضري»أكتب قصائد ملونة«.. الشعر واألسئلة القلقة
           عماد الدين موسى

الِش�عرية الغنائية الخافتة، والقريبة إىل حدٍّ ما 
م�ن الهمس الهادئ والش�جّي، ت�كاُد أن تكوَن 
الس�مة األبرز لقصيدة الش�اعرة اللبنانّية سمر 
دياب )من مواليد دمشق 1976(؛ فيما ُجملُتها، 
من الناحية اللغوّية ومن حيُث البنية األسلوبّية، 
تب�دو محبوكة بمنتهى الرّقة واألناقة، وغايًة يف 

البساطة واإلدهاش يف اآلِن مًعا.
يف كتابها الِش�عرّي الجديد »أكتب قصائد 
ملّون�ة«، الص�ادر حديًثا ع�ن دار كنعان 
يف دمش�ق )2021(، تقوُد الشاعرة سمر 
دياب القصيدة إىل الحّي�ز اإلبداعي األكثر 
ديناميكّي�ة؛ إىل الكتاب�ة اآللّي�ة أو بتعبٍر 
أدّق: تل�ك املكتوبة بعفوّي�ة تاّمة وكأنها 
ُكتبْت من تلقاء نفس�ها: »تعال ال تخف/ 
أن�ا آخر املتوحش�ات الطيبات/ وهناك يف 
منتص�ف قلب�ي/ ش�جرة ك�رز«. عنرص 
املفاجأة يف املقطع الس�ابق أو ما يس�ّمى 
ببؤرة التوتر يف النهايات، نجده يف معظم 
قصائد الكتاب، وهو ما يضفي املزيد من 

السالسة واملرونة عىل أجواء القصائد.

قصيدة حّب طويلة
س�مر دياب، املقيم�ة يف إس�بانيا، تكتب 
وكأنها يف س�باٍق مع الزم�ِن، تكتب بحّب 
وعن الحّب وملن تحّب، تكتب قصيدة حّب 
»طويلة حتى الينابيع« وما بعدها أيًضا؛ 
»إنه�ا ُقبلة/ إنه�ا ُقبل�ة، مناطيد الحب، 
سيّتس�ع قلب�ي كث�ًرا، يف اللحظ�ة التي 
ترتج�ف فيه�ا يد الح�ّب، هذا الف�م الذي 
هزمته قبلة«، وغرها الكثر من العبارات 
التي نجده�ا تتكّرر بني جنب�ات الكتاب. 
حيُث تقول الش�اعرة: »أح�ب أن أناديك: 
ي�ا حبيبي/ ألني أش�عر حينه�ا بأنهم لم 
يدمروا مدننا/ وأن األشجار التي احرتقت 
يف الجبال ليست حقيقية/ يا حبيبي/ لم 

تحدث حرب/ لم يحدث يشء«.
النربة الهادئة يف املقطع الس�ابق، ليس�ت 

صامت�ة بقدر م�ا هي صادمة وت�كاد أن تكون 
أش�به بالصعق لدى القارئ، وعىل الرغم من كل 
املفردات املتض�ادة والتي تم مزجه�ا بحميمّية 
مطلق�ة ح�ّد الذوبان، فهي تؤّكد ع�ىل أّن الحّب 
وح�ده ق�ادر ع�ىل إزال�ة كل مخلّف�ات الحرب 
والدمار الذي يحيط بن�ا من كل الجهات وأينما 

ولّينا وجوهنا.

اسرتاتيجية العنونة

تخت�ار س�مر دي�اب عناوي�ن قصائده�ا وفق 
اسرتاتيجّية واحدة/ معّينة، تخّص مزج الِشعر 
بالفّن التش�كييل، ع�رب رؤية برصّي�ة يف انتقاء 
األل�وان األكثر إثارًة لدى القارئ/ املتلقي، ولعّل 
عن�وان الكتاب أول م�ا يلفت االنتب�اه إىل هذه 
االس�رتاتيجّية. ويف االتجاه عينه تنحو عناويُن 
القصائ�د أيًض�ا، العناوي�ن بوصفه�ا عتب�ات 
تمهيدّي�ة ُمضيئ�ة لول�وِج النّص، حي�ُث تتجزأ 
األل�وان لتأخ�ذ كل قصيدة لوًن�ا معّيًن�ا عنواًنا 
له�ا؛ »القصائ�د الخ�رضاء«، »القصائ�د 
الحم�راء«، و«القصائ�د الزرق�اء«. فيما 
تغرق القصائد باأللوان وكأّنه قوس قزح 
ال نهاي�ة له، يمتد ع�ىل صفحات الكتاب، 
م�ن الغ�الف إىل الغ�الف، تق�ول: »أيته�ا 
الوردة الحمراء/ كأن�ك أّم الدّم/ ال تقويل 
ش�يًئا/ ال تبك�ي/ ال تقاوم�ي/ احم�يل 

شوكتك واهربي«. 

يف مهّب الحرة
كتاب »أكتب قصائ�د ملوّنة«، والذي جاء 
يف أرب�ع وس�بعني صفح�ة م�ن القط�ع 
املتوس�ط، هو اإلص�دار الِش�عرّي الثالث 
للش�اعرة س�مر دي�اب، إذ ُس�ِبَق لها أْن 
أص�درْت كتابني ِش�عريني، هم�ا: »هناك 
ع�راك يف الخ�ارج )2009(«، و«متح�ف 
ه�ذا  )2012(.يف  والكائن�ات  األش�ياء 
الكت�اب تكتف�ي الش�اعرة بط�رح املزيد 
من األس�ئلة القلقة، والتي تخّص ماهّية 
الحياة والعدم، طاملا أّن الِشعر يف أحد أبرز 
وجوه�ه ُيثر ذائق�ة الق�ارئ، ويرتكه يف 
مهّب الح�رة وحدها، من دون أن ُتفيض 
تلك األسئلة إىل أية أجوبٍة ُتذكر؛ تقول: »ما 
كل هذه األحج�ار والصخور يف مخيلتك؟ 
إنها وعرة/ وراح  يق�ذف بالكتل الصلبة 
إىل الخ�ارج/ لكن../ أين س�تجلس املرأة 
الت�ي تنتظ�ر اآلن؟/ عىل ماذا س�يتكىء 
الرجل الحزين؟/ من س�يلمع مثل املاس 
ح�ني يصع�د امل�اء والدم�ع إىل هن�اك؟/ 

واألفاعي.. ماذا سأقول لألفاعي؟«.

           بغداد / المستقبل العراقي

بمناس�بة ذكرى رحيله الثالثة، أصدر 
الش�اعر العراقّي ع�يل محمود خضر 
كتاب�اً صوتّي�اً يض�ُم مخت�ارات م�ن 
نص�وص ف�وزي كريم، تح�ت عنوان 
»أس�افُر للم�رّة األل�ف« انتقاه�ا من 
وأّداه�ا  املختلف�ة،  الراح�ل  دواوي�ن 
بصوته برفقة رؤي�ة إخراجّية للفنان 
ال�ذي ولّ�ف قطع�اً  ن�زار  مصطف�ى 
موسيقّية لفنانني من الغرب والشق، 
وق�د ت�م ط�رح العم�ل ع�رب أقراص 
ُمدمج�ة، وع�ىل منصت�ّي »يوتي�وب« 

و«ساوند كالود«.
يض�ّم الكتاب/ األلب�وم الصوتي أربع 
عش قصيدة للشاعر العراقّي )1945 
األرض«،  ن�رث  »ال  منه�ا:   )2019  –
أخ�رى«،  وقصائ�د  الخ�ايل  و«الرب�ع 
و«قصائ�د م�ن جزي�رة مهج�ورة«، 
و«األعم�ال  األوبئ�ة«،  و«ق�ارات 
زل�ة  إال  الش�عر  و«م�ا  الش�عرّية«، 

اللسان«..
يف حديثه، يقول خض�ر: »ال أخفي أن الدافع 
الرئيس لتنفيذ العمل ُتحركه محبة ش�خصّية 
للش�اعر، ورغب�ة يف تحّيته بع�د الغياب املؤلم 
)2019( وف�اء وعرفان�اً بم�ا قّدم�ه ل�ألدب 
العربي من جهود راس�خة يف الش�عر والفكر 
والنقد األدبي. فالراحل من أشد شعراء الجيل 
الس�تيني انهم�اكاً بالكتابة يف ضوب ش�تى 
مقارباً أس�ئلة أساس�ّية طرحها عىل ثقافتنا 
العربي�ة الراهنة لم تلَق، إىل اآلن، برأيي، قراءة 

عىل مستواها«.
وبخص�وص اختي�ارات م�ن نص�وص كريم، 
ألكث�ر  موحي�ة  »إش�ارات  أنه�ا  إىل  يش�ر 
الحساس�ّيات الت�ي حرّكت ش�عره وش�غلت 
عوامله: هواجس اإلنس�ان املسحوق، الغربة/

الس�فر، الوط�ن، األم، الوح�دة، الحب، املوت. 
كما أنها حاولت أن تغّطي مراحل متنوعة من 
شعره، وبالطبع هي محض نماذج من شعر 

الراح�ل الغزير، والذي يظ�ل بحاجة إىل جهود 
متواصلة لدراسته والعناية به«.

وي�رى خض�ر أن »الش�عر العرب�ي عام�ة، 
والعراقي خاصة، ش�امل وضخ�م جداً، وفيه 
تج�ارب متفوق�ة، ويظّل بحاجة ع�ىل الدوام 
إىل تحريك مياهه عرب مش�اريع وأفكار تضعه 
من جديد يف الواجهة«، مضيفاً: »ال أريد القول 
ب�أن الش�عر يعان�ي »ظليمة« إعالمي�ة بإزاء 
الرواية والقصة القصرة، لكن الواقع الجديد 
يفرض تحدياته، ويف ظني أن األجيال الجديدة 
تحتاج إىل تعري�ف متواصل بالنماذج األصيلة 
يف شعرنا، والتي انطلقت من خصوصية اللغة 
العربي�ة، واس�تفادت من التجرب�ة الرتاكمية 
الهائل�ة ملوروثنا األدبي والش�عري، وكان لها 

دور رائد ال مراء فيه«.
كم�ا يوّض�ح: »لم يكن ف�وزي كريم ش�اعراً 
عابراً يف مشهد الشعر العراقّي والعربي، وال يف 
حياتي، فقد ت�رَك تأثراً بالغ الخصوصّية بما 

مّثله من جّدة مشوع وإخالص نادر للكتابة 
والق�راءة«، مضيف�اً: »العمل ه�و تحّية وفاء 
وعرف�ان ألح�د املعلم�ني الكبار الذي�ن قّدموا 
حياته�م للف�ن والجم�ال املطل�ق، ومحاولة 
لتقديم الش�عر بوسائل ُتناس�ب العرص الذي 

نعيشه وتبّدل طرق التلقي فيه«.
ويخت�م بقول�ه: »مع تغّر الحي�اة، وتطورها 
الرسيع، باتت الحاجة لتقديم الش�عر بصورة 
تواكب العرص، أشد إلحاحاً، وأظن أن القصيدة 
املرقومة بشكل صوتي، واملطعمة باملوسيقى، 
أو من دونها، تقّدم إحساساً وخربة تتواصل مع 
القارئ الجديد ال�ذي يتعامل مع الفيديو آرت 
والس�ينما ومسلس�الت املنصات االلكرتونية، 
ولألسف فإن املحتوى األدبي الصوتي، والكتب 
الصوتية، واألرش�يف األدبي املرئي واملسموع 
بش�كل عام يظ�ل فقراً ومق�رّصاً، واملشوع 
هن�ا محاولة يف لفت النظر، وأرجو أن ألحقها 

بأسماء وتجارب أُخرى«.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل، انتبه عىل صحتك يا عزيزي 
برج الحمل، يجب أن تستعد ملواجهة مشكالت 
جديدة، فاألمور ليست جيدة أبداً يف مكان العمل 
وأنت ال تس�تطيع إنجاز سوى القليل. ال تجعل 

ذلك يخيفك، فهذه املراحل تجيء ثم تذهب.

عزيزي برج الثور،طريقك ي�زداد صعوبة أكثر 
مما تصورت يف بادئ األمر، وربما هناك شخص 
يح�اول إثنائ�ك ع�ن خطتك أو حت�ى إحباطك، 
ال تح�زن وانظ�ر إىل األم�ر كأنه عقب�ة واخترب 

إرادتك. دافع عن خططك وامض إىل األمام

عزي�زي ب�رج الج�وزاء،  أن�ت ناج�ح يف كل ما 
يخص العمل، والق�رارات الهامة التي اتخذتها 
أثبت�ت صحتها. لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي 
تحتاجه دائًما عن�د التفكري يف املرشوعات. أنت 
مفعم بالحيوية، فاس�تمتع بوقتك – اخرج أو 

اكتشف أماكن جديدة.

عزيزي برج الرسط�ان، يبدو وكأنك تقف أمام 
مش�كالت ال يمك�ن التغلب عليها، ف�ال تيأس! 
فق�ط علي�ك تغيري منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ 
س�وف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من طلب 
النصيح�ة! حيات�ك الخاص�ة متقلبة بش�دة يف 

الوقت الحايل.

عزيزي برج األسد،هناك حلم تضمره يف انتظار 
تحول�ه إىل حقيق�ة ملموس�ة. انته�ز الفرصة 
لتحقيق الحلم الذي س�يغري من مس�ار حياتك 
بشكل إيجابي ولفرتة طويلة. سيكون ألقاربك 
وأصدقائك رد فعل إيجاب�ي تجاه التغيري الذي 
تسعى إليه وسوف يساندونك عىل طول الخط.

عزيزي برج العذراء، اآلن يمكنك البدء بصفحة 
جديدة ىف حياتك املهني�ة والعاطفية وانىس كل 
ما مىض، وخطط مرة أخرى ملس�تقبلك املهنى، 
وحس�ن من قدرات�ك وأدائك بالعم�ل من خالل 
الحصول عىل العديد من التدريبات املهنية التى 

تساعدك عىل ذلك.

عزيزي برج امليزان، أنت قادر عىل االندماج بكل 
سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود األجواء 
تناغ�م وتوافق من حولك. بإمكانك االس�تفادة 
م�ن هذا التأثري اإليجابي يف نش�اطات ترفيهية 
مذهل�ة أو يف العم�ل لدفع األم�ور وتكون فرد 

منتج.

عزي�زي ب�رج العقرب، الي�وم تجد س�هولة يف 
التعامل بالطريقة اإليجابية مع األش�خاص يف 
الوق�ت الحايل، فال�كل يبدو منجذًب�ا إليك، كما 
أن الص�الت الت�ي قد يك�ون لها تأث�رًيا إيجابًيا 
عىل مستقبلك تظهر يف كل مكان. تأكد من أنك 

ُتَقِدر هؤالء األشخاص حق تقديرهم

عزيزي ب�رج القوس، س�تصبح صدقاتك أكثر 
عمًقا وس�وف تس�رتجع م�ع أصدقائك أحداث 
وذكريات ماضية ال تنىس. يف وسط املجموعات 
الت�ي تنتم�ي إليها باألخص، س�وف تتش�ابك 
سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جًدا 

وسوف تقودك برسعة مذهلة إىل هدفك. 

عزي�زي ب�رج الجدي، األم�ور تق�ع يف مكانها 
الس�ليم فم�ن حول�ك ال يس�تطيعون تجاه�ل 
حماسك وحيويتك، من ناحية العمل أنت تنجز 
كل ما تحتاج إليه، ويكون باس�تطاعتك تمرير 

الكثري من األفكار الجديدة.

عزي�زي برج الدلو، أنت الي�وم مفعم بالحيوية 
والنش�اط، وعىل الرغم م�ن أن هذا يرهقك بدالً 
م�ن أن يدفعك إىل األمام. نظ�ًرا لقلقك الداخيل، 
يصبح من الس�هل اس�تثارتك وأنت اآلن تفضل 
أن تخبط رأسك يف الحائط. إذا كنت ال تستطيع 

كبت هذا االندفاع

عزي�زي ب�رج الح�وت، ال يمك�ن التغل�ب عىل 
املش�اكل الت�ي تراه�ا أمام�ك يف الوق�ت الحايل 
إذا حاول�ت حلها بالط�رق القديم�ة املعروفة، 
يا عزي�زي برج الحوت، يج�ب أن تغريرِّ مدخلك 
والتوصل إىل اس�رتاتيجية جديدة وأن ال تسمح 

لآلخرين بتغيري رأيك أو خططك كثريًا.

العذراء

احلوت

أطعمة لتقليل خماطر ارتفاع ضغط الدم
يع�د ارتف�اع ضغط ال�دم حال�ة معقدة 
يعان�ي منه�ا املالي�ن يف جمي�ع أنح�اء 
العالم، وغالبا ال تكون للحالة أي أعراض 

كبرية تحذر الشخص من خطرها.
ويزي�د ارتف�اع ضغ�ط ال�دم م�ن خطر 
تع�رض الش�خص للنوب�ات القلبي�ة أو 

السكتات الدماغية.
وبهذا الصدد، كش�ف خرباء الصحة عن 
3 أطعم�ة لذي�ذة للمس�اعدة يف خف�ض 

مخاطر ارتفاع ضغط الدم.
عصري الشمندر

يحتوي الش�مندر عىل مس�تويات عالية 
م�ن الن�رتات الغذائي�ة )NO3(، والت�ي 
النش�ط  النرتي�ت  إىل  الجس�م  يحوله�ا 

النيرتي�ك  وأكس�يد   )NO2( بيولوجي�ا 
.)NO(

ويعد محتوى النرتات يف عصري الشمندر 
السبب الكامن وراء فوائد خفض ضغط 

الدم.
ال�دم  ضغ�ط  أن  الدراس�ات  ووج�دت 
ل�دى  انخف�ض يف غض�ون 24 س�اعة 
أق�راص  تناول�وا  الذي�ن  األش�خاص 
النرتات، واألشخاص الذين رشبوا عصري 
الش�مندر.ويف دراس�ة ُن�رشت يف املكتبة 
املعاه�د  للط�ب،  األمريكي�ة  الوطني�ة 
الوطني�ة للصحة، جرى تحلي�ل النرتات 
الغذائي�ة للمس�اعدة يف توف�ري ق�درات 

مستدامة لخفض ضغط الدم.

والحظت الدراس�ة »قمن�ا بتقييم ما إذا 
كان�ت النرتات الغذائية ق�د توفر خفضا 
مستداما لضغط الدم لدى مرىض ارتفاع 

ضغط الدم«.
وأضافت: »قمنا بشكل عشوائي بتعين 
68 مريضا مصابا بارتفاع ضغط الدم يف 
تجربة رسيرية مزدوجة التعمية خاضعة 
للتحكم الوهم�ي لتلقي مكمالت غذائية 
يومية ملدة أربعة أسابيع، إما باستخدام 
ن�رتات غذائية )250 م�ل يوميا، كعصري 

الشمندر( أو دواء وهمي«.
ووج�دت الدراس�ة أن تن�اول مكم�الت 
النرتات الغذائية كان مرتبطا بانخفاض 

ضغط الدم.

حتذير من عارض صامت هياجم املصابني بـ »كورونا«
حذرت عدة دراس�ات، م�ن تأثر الحالة 
الصحية لع�دد من املُصاب�ن بفريوس 
»كورونا« بع�ارض صامت ُيطلق عليه 
ظاهرة »نقص األوكسجن الصامت«.   
ملوق�ع  وفق�اً  الدراس�ات  وأوضح�ت 
»Boldsky«، أن امل�رىض الذي�ن يعانون 
الصام�ت  األوكس�جن  نق�ص  م�ن 
ُيمارسون حياتهم بشكل طبيعي، رغم 

أن مس�تويات األوكس�جن لديه�م قد 
تكون أقل من 80 %.    

األوكس�جن  نق�ص  أن  إىل  ولفت�ت 
الصام�ت يح�دث من خ�الل انخفاض 
مس�تويات األوكس�جن يف ال��دم ع�ن 
املعدل املتوسط، دون أن يشعر املريض 

بأي أعراض.      
ونوهت إىل أن تلك الظاهرة تنترش بشكل 

أك�رب ب�ن املصابن م�ن فئة الش�باب، 
كونهم يعانون من ذلك دون أن يشعروا 
بضيق التنفس أو األعراض ذات الصلة.    
ونصحت الدراس�ات، مرىض »كورونا« 
بفحص مستويات األوكسجن يف ال�دم 
بش�كل ُمنتظم، م�ع إمكانية الحصول 
عىل أوكس�جن طبي يف حال انخفاض 

مستواه الطبيعي إىل أقل من %90.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
6 ثمرة بطاطا ، مسلوقة - 6 بيضات مسلوقة ، مقطعة

1 ثمرة بصل مقطعة - 1 كوب كرفس مقطع
1 ملعقة صغرية ملح - 2/1 كوب سكر ابيض

1 ملعقة صغرية نشا - 2/1 كوب خل
1 علبة لبن مبخر - 1 ملعقة صغرية مسرتدة

4/1 كوب زبدة
1 كوب مايونيز

خطوات التحضري:
قوم�ي بهرس البطاطا يف بولة كبرية الحجم ثم ضعي عليها البصل و الكرفس 

و امللح و البيض و البيض.
يف اناء عىل نار متوسطة ضعي السكر و النشا و امللح و الخل و اللبن و املسرتدة 
و قلبي جيدا حتى تمام اإلختالط و حتى يصبح القوام سميك ثم ضعي الزبدة 

و قلبي حتى تذوب.
ضع�ي البطاط�ا عىل مزيج اللب�ن و البصل و الكرفس و قلب�ي حتى تتجانس 

جميع املكونات مع بعضها.
ضعي السلطة يف الثالجة ملدة ساعتن قبل التقديم.

سلطة البطاطا بالبيض
جديدة منصة  عن  تعلن   Zoom

أعلن�ت رشكة Zoom عن منصة جدي�دة لألحداث املبارشة التي 
 ،Zoom Events تتضمن الحضور الشخيص واالفرتايض تسمى

التي تخطط إلطالقها هذا الصيف.
وتس�تبق منص�ة Zoom Events عال�م ما بع�د الجائحة حيث 
يرغب املس�تهلكون يف التمس�ك باملرونة والراح�ة التي توفرها 

املنصات الرقمية، حتى أثناء عودتهم إىل الحياة الطبيعية.
وتس�مح املنص�ة للمس�تخدمن ببن�اء مرك�ز أح�داث إلدارة 
ومشاركة األحداث، وتخصيص التذاكر والتسجيل، والتحكم يف 
الوصول إىل الفواتري، واس�تضافة األحداث )املجانية واملدفوعة 
واألحدث ملرة واحدة أو سلس�لة األح�داث(، وجمع الحارضين 
مًعا من خالل الش�بكات املتكامل�ة، وتتبع إحصائيات األحداث 

مثل الحضور واإليرادات.
ويمك�ن االحتفاظ باألح�داث الخاصة أو نرشه�ا يف دليل عام، 
ويمكن اس�تخدامها مع اجتماعات Zoom املدفوعة الحالية أو 

.Video Webinar ترخيص
وتعد Zoom Events امتداًدا طبيعًيا ملنصة Zoom، التي شهدت 
توسيع نطاق استخدامها إىل ما هو أبعد من مؤتمرات الفيديو 

الخاصة باملؤسسات خالل العام املايض.
 Zoom وقالت الرشكة: شهدنا يف بداية الوباء كيف تم استخدام

يف أش�ياء لم نتخيلها من قبل، مثل طاٍه يقدم دروًسا يف الطهي 
أو مدربن يوغا يجرون دروًسا.

 Zoom واس�تجابًة لحاالت االس�تخدام الجديدة ه�ذه، أطلقت
الع�ام امل�ايض OnZoom يف اإلص�دار التجريبي ملس�اعدة رواد 
األعم�ال وصن�اع املحتوى يف اس�تثمار األحداث م�ن خالل بيع 

التذاكر.
 Zoom وضمها إىل OnZoom ويت�م اآلن تغيري عالمتها التجارية
Events، ويمكن أن تكون األحداث املس�تضافة عرب املنصة إما 

خاصة أو يتم البحث عنها واستكشافها بشكل عام.
وتخدم Zoom Events أيًضا حاالت اس�تخدام للكيانات األكرب، 
مثل الرشكات الكبرية التي تحتاج إىل إدارة واستضافة األحداث 
الداخلية )مثل اجتماع شامل( أو أحداث خارجية )مثل مؤتمر 

مستخدم(.
ويشار إىل أن Zoom ليست املنصة الوحيدة للتعاون التي تصمم 

أدواتها لألحداث االفرتاضية.
وش�اركت سيسكو يف وقت سابق من هذا الشهر خطًطا لجعل 

أحداث Webex أداة أفضل لألحداث املبارشة الواسعة النطاق.
وطرح�ت منصة لينك�دإن يف الع�ام املايض عرًض�ا يجمع بن 

.LinkedIn Events و LinkedIn Live

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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اإلنضباط تعاقب العبني بسبب »صورة سيايس 
وتزوير وكالم غري الئق«

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت لجنة االنضب�اط يف الهيئ�ة التطبيعي�ة لالتحاد 
العراق�ي لك�رة القدم، إص�دار عددا م�ن العقوبات من 
ضمنه�ا العب�ني اظهروا ص�ورة الحد السياس�يني عىل 

الفانيلة الداخلية.
وذك�رت الهيئة التطبيعية يف بي�ان تلقت }الفرات نيوز{ 
نس�خة منه، ان« لجن�ة االنضباط يف الهي�أة التطبيعية 
عقدت اجتماعاً ملناقش�ة اعرتاضات األندية واإلس�اءات 
الت�ي حصل�ت يف بع�ض املباري�ات«، وقال�ت، انه«لدى 
مناقش�ة تقرير حكام مباراة )الجيش وبالدي(، ضمن 
دوري الناش�ئني، وبع�د اط�الع اللجن�ة عىل كش�وفات 

الفريق واس�تمارة اللعب لفريق بالدي، تبني ان الالعب ) 
مقت�دى محمد ( مس�جل بالرقم ) 35 (، ولكن ش�ارك يف 
املب�اراة أمام الجيش بالرق�م ) 1 ( ، وهذا مخالف للمادة 
ثانيا / 14 مسابقات ، وعليه تقرر عد فريق ناشئني بالدي 
خارساً ) 0-3 ( ، استناداً للمادة الثانية /  14 مسابقات، 

وُيعاد مبلغ االعرتاض اىل نادي الجيش بعد مرور س�بعة 
أيام ما لم يتم الطعن به أمام لجنة االستئناف«. 

وأضافت،انه« بعدمناقش�ة تقرير حكام مباراة ) مصايف 
الجنوب والكوفة ( ، تقرر معاقبة املدرب املس�اعد لنادي 
) مصايف الجنوب ( باإليقاف مباراتني اس�تناداً للمادة 51 

/1 ، انضباط ، وذلك ملحاولة التهجم عىل الحكام«. 

وأك�دت، ان�ه »ع�ىل إثر انتش�ار ص�ورة لالعب�ي فريق 
الرم�ادي، وإظه�ار الفانيلة الداخلية موش�حة بصورة 
ش�خصية سياس�ية ، ولك�ون هذا الفع�ل يتعارض مع 
لوائح االتحاد العراقي واآلسيوي والفيفا ، تقرر معاقبة 
العبي فري�ق الرمادي الذين أظه�روا الفانيلة الداخلية، 
وهم�ا كل من ) عدن�ان داود وعيل نجم ( باإليقاف ثالث 
مباريات وغرامة خمس�ة ماليني دين�ار لكل منهم وفق 
املادة ) 71 / 2 ( وبداللة املادة ) 76 / 1 ( انضباط ، ويف 
حالة التكرار تتضاعف العقوبة ، عىل أن تس�دد الغرامة 
خ�الل مدة أس�بوع من إص�دار القرار ، وذل�ك بناًء عىل 
تعدي�ل امل�ادة ) 14 ( من الئحة االنضب�اط، وبخالفه ال 

يحق لهما املشاركة إال بعد سداد الغرامة«. 
وتابعت،« وبعداالطالع عىل تقرير مرشف مباراة ) التجارة 
وجرس دياىل ( ضمن دوري الش�باب، تقرر معاقبة مدرب 
ح�راس مرمى فريق التجارة ) عيل قاس�م عبد اللطيف ( 
باإليقاف ثالث مباريات وفق املادة )  51 / 1 ( انضباط ، 

وذلك لتهجمه بكالم غري الئق عىل الطاقم التحكيمي«.

كشف نتيجة مسحة كورونا للمنتخب الوطني 
يف البحرين ووضعه يف »فقاعة صحية«

             المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ارش املنتخ�ب الوطن�ي لك�رة القدم، مس�اء 
األربع�اء، أوىل وحدات�ه التدريبي�ة يف العاصم�ة 
البحريني�ة املنام�ة، وذل�ك تحض�رياً ملباري�ات 
املجموعة الثالثة للتصفيات اآلسيوية املزدوجة 
واملؤهل�ة ملونديال قط�ر 2022 ونهائيات كأس 

آسيا 2023 يف الصني.
وخض�َع وف�د املنتخ�ب الوطن�ي يف البحرين إىل 
نظام )الفقاعة الصحي�ة( للوقاية من فريوس 
كورون�ا، حي�ث ظه�رت نتائ�ج املس�حة التي 
أجريت للوفد )سلبية( لجميع الالعبني واملالكني 

التدريبي واإلداري. 
وخ�اض املنتخ�ب، أوىل وحدات�ه التدريبي�ة يف 
البحرين عىل ملعب مدينة حمد يف تمام الساعة 
السابعة مس�اًء، وذلك استعداداً ملباراة كمبوديا 

يوم االثنني املقبل.

صالح وحمرز خارج املرشحني 
لألفضل يف إنجلرتا

رحيل مبايب لريال مدريد خيرج 
رونالدو من يوفنتوس

              المستقبل العراقي/ متابعة

س�يطر مانشس�رت س�يتي عىل قائمة املرش�حني لجائزة 
العب املوس�م، يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، برأي الالعبني 
املحرتفني، التي صدرت اليوم األربعاء، بينما غاب عنها كل 
من العب ليفربول، محمد صالح، وجناح الس�يتي، رياض 

محرز
 وضمت القائمة 4 مرش�حني من مانشس�رت سيتي، هم: 
إل�كاي جوندوجان وكيف�ن دي بروين وروب�ن دياز وفيل 
فودي�ن، وأكمل القائمة هداف توتنهام، هاري كني، ونجم 

مانشسرت يونايتد، برونو فرنانديز.
 وكان دي بروين قد فاز بجائزة املوسم املايض، بعدما قدم 

20 تمريرة حاسمة يف الدوري.
لكن�ه س�يلقى هذا املوس�م منافس�ة ش�ديدة م�ن زميله 
الربتغايل دياز، الذي قاد دفاع الس�يتي بثبات، يف موس�مه 
األول م�ع الفري�ق، بع�د قدوم�ه إليه الصي�ف املايض من 

بنفيكا.
 أم�ا جوندوج�ان، فلعب دورا مهما يف فوز الس�يتي بلقب 
الربيمريلي�ج، خصوصا مع ارتفاع مس�تواه عىل الصعيد 
التهديفي، فيما برز فودين كنجم يافع اس�تحق مكانه يف 
التشكيلة األساس�ية. من جانبه، تصدر كني ترتيب هدايف 
املس�ابقة، برصيد 23 هدفا، كم�ا أنه أفضل صانع أهداف 
يف ال�دوري، بينم�ا ق�دم فرناندي�ز مس�تويات مميزة مع 

مانشسرت يونايتد، الذي حل وصيفا لجاره سيتي.

سارابيا متحمس إلثبات صحة قرار إنريكي

برشلونة يعلن عن ثالث صفقاته الصيفية

              المستقبل العراقي/ متابعة

أقر بابلو س�ارابيا بأنه لم يتوقع أن يدخل 
ضمن قائمة منتخب إس�بانيا لكرة القدم 
من أج�ل بطول�ة كأس األم�م األوروبية، 
لكنه أكد عقب اس�تدعائه من قبل املدرب 
لويس إنريكي أنه يريد أن يظهر يف امللعب 

سبب اختياره لالنضمام إىل »ال روخا«.
ويف مؤتم�ر صحف�ي اليوم األربع�اء، قال 
الع�ب باريس س�ان جريم�ان »كان عاما 
صعبا ع�ىل الجمي�ع بس�بب كوفيد-19، 
عىل املستوى الش�خيص كان من الصعب 
بالنس�بة يل أن أنطلق ألنه حتى ديسمرب/

كان�ون األول ل�م أتع�اف م�ن الف�ريوس 
التاجي ثم عانيت بعدها من ثالث إصابات 

لم تس�مح يل بالعودة إىل اإليقاع الطبيعي 
وتطوير أدائي«.

وتاب�ع قائ�ال »لذلك لم أتوق�ع أن أكون يف 
ه�ذه القائم�ة.. إنني س�عيد للغاية بهذا 
األمر ومتحمس لتقديم أش�ياء عظيمة يف 
امللعب وإظهار س�بب استدعائي من قبل 

لويس إنريكي«.
واعت�رب س�ارابيا أن منتخب ب�الده، بطل 
الي�ورو يف نس�ختي 2008 و2012، قادر 
عىل املنافس�ة ع�ىل اللقب م�ربزا تعطش 
وحماس الفريق الح�ايل الذي قام إنريكي 

بتجديده وضخ دماء جديدة إليه.
وأكد أنه »تحت إرشادات املدرب والحماسة 
والج�ودة والرغب�ة يف الفوز س�وف نقدم 

بطولة عظيمة«.
وتنطلق بطولة أم�م أوروبا يف 11 يونيو/
حزي�ران املقب�ل وتلع�ب إس�بانيا ضمن 

املجموعة الخامس�ة مع كل من الس�ويد 
وبولندا وسلوفاكيا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن برشلونة رس�مًيا، عن ثالث صفقاته الصيفية، بعد 
التعاقد مع الثنائي سريجيو أجويرو وإريك جارسيا.

وتعاق�د برش�لونة خالل اليوم�ني املاضيني م�ع أجويرو 

وجارسيا، يف صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقديهما مع 
مانشسرت سيتي.

ووفًق�ا للموق�ع الرس�مي لربش�لونة، فقد فع�ل النادي 
الكتالوني خيار استعادة الربازييل إيمرسون، والذي لعب 

املوسمني املاضيني معاًرا إىل ريال بيتيس.

وانتق�ل إيمرس�ون للع�ب يف الليج�ا، قادًما م�ن أتلتيكو 
مين�ريو الربازييل، حيث تم االتف�اق عىل دفعه قيمته بني 
ري�ال بيتي�س وبرش�لونة، ع�ىل أن يلعب أول موس�مني 

الن�ادي  ينتق�ل بقمي�ص  ث�م  األندل�ي، 
للبارسا.

عقدة ماسكريانو املخيفة هتدد مييس
              المستقبل العراقي/ متابعة

تفصلن�ا أي�ام قليلة عن انط�الق بطولة كوب�ا أمريكا، التي 
يطم�ح األرجنتين�ي ليونيل مي�ي، نجم وقائد برش�لونة، 
لكتاب�ة التاري�خ فيه�ا مع منتخ�ب ب�الده، والتتويج بأول 

ألقابه عىل املستوى الدويل.
ويس�عى ميي لكرس نحس�ه مع األرجنت�ني، بعدما وصل 

نهائ�ي مونديال الربازي�ل 2014، ونهائيات كوب�ا أمريكا 3 
م�رات، يف أعوام 2007 و2015 و2016، لكنه فش�ل يف رفع 

أي كأس.
وعىل غرار مي�ي، عاش خافيري ماس�كريانو نجم التانجو 
الس�ابق مس�رية كروية ممي�زة، لعب خالله�ا ألندية كربى 
مث�ل ليفرب�ول وبرش�لونة، وأيًضا ريفر بلي�ت يف األرجنتني 

وكورينثيانز الربازييل.

وحقق ماس�كريانو العديد من األلقاب، مثل دوري األبطال، 
وال�دوري اإلس�باني، وكأس العالم لألندية، وكأس الس�وبر 
األوروب�ي، وكأس الس�وبر اإلس�باني، وال�دوري الربازييل، 

والدوري األرجنتيني.
لك�ن كان�ت الغص�ة يف حلقه، تتمث�ل يف ع�دم تتويجه بأي 
بطول�ة م�ع التانج�و، باإلضافة لهزيمت�ه يف نهائ�ي كوبا 

أمريكا 4 مرات.

وكان ماس�كريانو ضم�ن جي�ل 2004، الذي وص�ل نهائي 
البطول�ة وخ�رس أمام الربازي�ل، قبل أن يتك�رر نفس األمر 

بحذافريه، يف عام 2007.
كما كان برفقة املنتخب األرجنتيني، الذي وصل نهائي كوبا 
أمري�كا يف عام�ي 2015 و2016 ضد تش�ييل، وخرس اللقب 

مجددا.
وأعلن ماس�كريانو اعتزاله كرة القدم بعد مسرية طويلة، 

ليفاندوفسكي يكتسح هاالند يف جائزة األفضل
              المستقبل العراقي/ متابعة

اُختري البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن 
ميون�خ، للف�وز بجائ�زة جدي�دة، كلل بها مس�تواه 

االستثنائي عىل مدار املوسم املايض )2021-2020(.
 فق�د ذك�رت ش�بكة »س�كاي س�بورتس أملاني�ا«، 
الي�وم األربع�اء، أن اتح�اد الالعبني املحرتف�ني اختار 
ليفاندوفسكي كأفضل العب يف البوندسليجا، باملوسم 

املنقيض. وحصد صاحب ال�32 عاًما أعىل نس�بة من 
األص�وات، بلغ�ت 75.9%، ليحصل ع�ىل جائزة الحذاء 

الفيض للمرة الخامسة يف مسريته.
 وسبق للدويل البولندي نيل هذه الجائزة يف 4 مناسبات، 
أعوام 2013، 2017، 2018 و2020، وقد حافظ عليها 

للعام الثاني عىل التوايل، وذلك للمرة الثانية.
 وكان أفضل العب يف العالم قد تمكن من تس�جيل 41 
هدًفا يف البوندسليجا، متجاوًزا الرقم القيايس السابق 

لألسطورة األملانية، جريد مولر، الذي أحرز 
40 هدًفا يف موسم )1972-1971(.

 وح�ل النرويجي إيرلين�ج هاالند، مهاجم 
بوروسيا دورتموند، يف املركز الثاني خلف 
ليفاندوفسكي، بنسبة بلغت 7.1% فقط، 
فيما ج�اء األملان�ي توماس مول�ر، نجم 
باي�رن ميون�خ، يف املرتبة الثالثة بنس�بة 

.%3.5

ختفيض عدد أندية الدوري 
الفرنيس

              المستقبل العراقي/ متابعة

صوتت رابط�ة ال�دوري الفرني عىل 
اق�رتاح جدي�د، لتقليص ع�دد األندية 
املش�اركة يف املس�ابقة، وفقا ملا أكدته 

الصحافة الفرنسية.
وذكرت صحيفة ليكيب أن أندية دوري 
الدرجة األوىل الفرني س�تتقلص من 

20 ناديا إىل 18.
وقال�ت إن ه�ذا التغيري س�يدخل حيز 
التنفيذ بداية من موسم 2024-2023 
بع�د تصويت رابطة ال�دوري الفرني 

لصالح ذلك االقرتاح.
وضم دوري األضواء 18 ناديا يف املايض 
لكنه�ا زادت إىل 20 نادي�ا يف موس�م 

.2003-2002
ويف الش�كل الحايل للبطولة يهبط آخر 
فريق�ني يف الرتتي�ب، بينم�ا يخ�وض 

صاح�ب املرك�ز 18 مواجه�ة فاصلة 
للنجاة من الهبوط.

وتوصلت الرابطة التفاق مؤقت لتقليل 
عدد األندي�ة، بحيث تهب�ط 4 أندية يف 
موس�م 2022-2023 ويصعد فريقان 

من الدرجة الثانية.
وتم التصويت عىل ب�دء تنفيذ القواعد 
أص�وات   9 ج�اءت  حي�ث  الجدي�دة، 
لصالح البدء يف موس�م 2023-2022 
ومثله�ا ملوس�م 2023-2024، قبل أن 
يقرتح فنس�ن البرون رئي�س الرابطة 
عدم إجراء هذا التح�ول حتى 2023-

.2024
ويض�م دوري الدرج�ة األوىل األملان�ي 
18 فريقا أيضا ب�ني البطوالت املحلية 
األوروبية الكربى، إذ يشهد املوسم 34 
جولة بدال من 38 يف حال مشاركة 20 

فريقا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تل�وح تح�ركات كربى يف األفق ب�ني كل من، ري�ال مدريد 
وباريس سان جريمان ويوفنتوس، بحسب تقرير صحفي 

إيطايل.
ويس�عى ريال مدريد بقوة للحصول ع�ىل خدمات كيليان 
مبابي، نجم س�ان جريمان، لتدعي�م صفوف الفريق الذي 

خرج خايل الوفاض من املوسم املنقيض.
وأعلن النادي امللكي رسمًيا، تعيني اإليطايل كارلو أنشيلوتي 
مدرًبا للفري�ق خلًفا لزين الدين زي�دان، الذي قرر الرحيل 

قبل أيام قليلة.
وبحسب صحيفة »الجازيتا ديلو سبورت« اإليطالية، فإن 
مبابي سيكون هدية فلورنتينو برييز، رئيس ريال مدريد، 

ألنشيلوتي لتعزيز صفوف فريقه.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن باريس س�ان جريمان، س�يتجه 
للتعاقد مع الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، 
لتعوي�ض رحيل مباب�ي، يف حني س�يحصل البيانكونريي 
ع�ىل خدمات األرجنتيني ماورو إي�كاردي، مهاجم النادي 

الفرني.
جدي�ر بالذك�ر أن عقد مبابي س�ينتهي يف حديقة األمراء، 
بنهاية املوس�م املقب�ل، إال أن ريال مدري�د يرغب يف ضمه 

هذا الصيف.

العب دورمتوند أفضل صفقة.. ومفاجأة صادمة لفليك
              المستقبل العراقي/ متابعة

حصد جودي بيلينجهام، العب وسط بوروسيا 
دورتمون�د، جائ�زة جديدة توج بها موس�مه 
ش�بكة  وذك�رت  األملان�ي.  ال�دوري  يف  األول 
»س�كاي س�بورت أملانيا« أن اتح�اد الالعبني 
املحرتفني اخت�ار بيلينجه�ام كأفضل صفقة 
يف البوندس�ليجا هذا املوس�م، وذل�ك بحصده 

أعىل نس�بة م�ن األصوات بني كاف�ة الوافدين 
الج�دد. ونال صاحب ال��17 عاًما 24.1% من 
إجم�ايل األصوات، ليحصل عىل جائزة الس�هم 
الفيض، متفوًقا عىل األملاني جمال موس�ياال، 
العب باي�رن ميونخ، الذي جاء خلفه بنس�بة 
19.9%. واحت�ل األملان�ي فلوريان فريتز، العب 
باي�ر ليفرك�وزن، املرك�ز الثال�ث يف الس�باق 
بنس�بة بلغ�ت 9.9%. ع�ىل جان�ب آخر، خرس 

األملاني هانز فليك، املدير الفني السابق لبايرن 
ميونخ، جائزة أفضل مدرب، رغم قيادة الفريق 
الباف�اري للحف�اظ ع�ىل لق�ب البوندس�ليجا 
للموس�م التاس�ع عىل الت�وايل. وخ�رس فليك 
الجائزة الفضية لصالح النمساوي آدي هوتر، 
مدرب آينرتاخ�ت فرانكفورت الس�ابق، حيث 
حصل األخري عىل نس�بة أص�وات بلغت %34، 

فيما حل األملاني خلفه بنسبة %29.1.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مفاوضات متقدمة بني كونتي وتوتنهام
            المستقبل العراقي/ متابعة

اق�رتب ن�ادي توتنه�ام هوتس�بري، م�ن التعاقد مع 
أنطوني�و كونتي، ليتوىل منص�ب املدير الفني للفريق 
خلًفا للربتغايل جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصبه 
قبل نهاية املوسم املنرصم.ورحل كونتي عن القيادة 
الفني�ة إلن�رت مي�الن، عقب نهاي�ة املوس�م وقيادته 
للفري�ق للفوز بلق�ب الدوري اإليط�ايل ألول مرة منذ 
11 عاًما، وذلك بس�بب الصعوبات املالية التي تواجه 
النرياتزوري.وترغ�ب إدارة إنرت ميالن يف بيع عدد من 

نج�وم الفريق يف ظل األزمة املالي�ة التي يعاني منها 
النادي، وهو ما رفضه كونتي ليقرر الرحيل.وبحسب 
شبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فإن توتنهام يجري 
حالًي�ا مفاوض�ات متقدم�ة م�ع أنطوني�و كونتي، 
مش�رية إىل أنه األقرب لت�ويل املهمة الفنية للس�بريز 
بداي�ة م�ن املوس�م الجديد.وكانت تقاري�ر صحفية 
عديدة يف األيام األخرية، ربطت كونتي بالعمل يف ريال 
مدري�د ليحل بدي�اًل للفرني زين الدي�ن زيدان، لكن 
النادي امللكي تعاقد مع كارلو أنشيلوتي، ليقرتب من 

االنضمام لتوتنهام ليكون بديالً ملورينيو.
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الرموز التعبرييةبرش احلايف ومطابع القران

نايف عبوشسامي جواد كاظم

أصاب برش الحايف يف الطريق ورقة مكتوب فيها اس�م الله تعاىل، وقد 
وطأتها األقدام، فأخذها واشرتى بدراهم كانت معه غاليًة فطيب بها 
الورقة وجعلها يف ش�ق حائط، فرأى يف الن�وم كأن قائالً يقول له: يا 

برش، طيبت اسمي ألطيبن اسمك يف الدنيا واآلخرة.
ويف عرصنا ه�ذا مجالت وصحف تزي�ن صفحاتها باآلي�ات القرآنية 

واالسماء املقدسة ينتهي بها الحال اىل أماكن ال تليق بما فيها.
ودخلت يف مطبعة يملكها مسيحي وهي تطبع مجلة قرآنية فوجدت 
رزم م�ن م�الزم االوراق طبعت خطأ فيها آي�ات قرآنية تم رميها مع 

النفايات تستخدم للتنظيف.
وآخر طبع مصحف بجم سنتمرت مربع وال اعلم كم هو حجم الحرف 
وم�ن يق�رأه ولكن تب�ن انه يحم�ل للتعويذة ودفع ال�رش كيف ذلك 
وحامل�ه ال يعرتف بالقرآن... وق�د رأيتها بعد اصابته�ا ب�«كورونا« 
وهي يف املستشفى بعدما قضت حياتها بالتمثيل والخالعة تضع عىل 

رأسها حجاب وهي تقرأ القرآن عىل رسير املستشفى.
وتدخل الربملان وتجد آية وامرهم ش�ورى ق�د علقت يف صدر الربملان 
واجتمعوا عىل ترشيع اطماعهم وس�لب حقوق الشعب، ويف املحكمة 
تج�د االية الرنان�ة َوإَِذا َحَكْمُتم َبْنَ النَّ�اِس أَن َتْحُكُم�وا ِبالَْعْدِل التي 
من الس�هولة تعطيلها برش�وة. والبقال يكتب اية ال�رزق »َوُهَو َخْيُ 
الرَّاِزِقَن« او }َواْرُزْقَنا َوأَْنَت َخْيُ الرَّاِزِقَن{.. وتجده يعرض الطماطة 
الناضج�ة والنظيفة والس�ليمة وعندم�ا تطلب من�ه ان يبيعك منها 

يضع الرديئة املخبوءة بعد املعروضة.
والس�عودية تنتق�ي خطاط مع�ن ليتالع�ب بالرس�م االمالئي وفق 
مزاجه ومن ثم منحها القدس�ية، »مال ه�ذا الكتاب ال يغادر صغية 
وال كبية » كلمة مال تعني فلوس ولكن الحقيقة غي ذلك، مثال اخر 
َفَماِل )َهُؤاَلِء الَْقوِْم اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديًثا﴾ ويف كتب اخرى كتبت 

»َفَما لَِه�ُؤالِء الَْقوِْم الَ َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديثاً«.
ويف آي�ة أخرى ال يفصل ح�رف الجر )الالم( عن املج�رور »} َفَما لَُكْم 

َكْيَف َتْحُكُمونَ {«.
وتأت�ي اىل صاح�ب مكتب�ة لتحصل عىل كت�اب القران فتس�اله: كم 
هديت�ه؟ فيقول لك ع�رشة االف دينار فنقول ل�ه بثمانية االف دينار 
ممك�ن فيقول البائع تس�عة االف دينار نهايت�ه.... يقول كم هديته 

ملاذا؟ اليس هذا ضحك عىل الذقون.
ويسالون الس�يد السيس�تاني عن ما يخص املحافظة عىل القران... 
الس�ؤال: بعض األوراق تحمل أس�ماء الجاللة أو أس�ماء املعصومن 
)ع(، وبع�ض اآليات القراَنية، وال يتيرس لن�ا رميها يف البحر أو النهر 
فكي�ف نصنع به�ا، علماً بأننا ال ن�دري أين تذهب أكي�اس النفايات 

هذه؟ وماذا يصنع بها؟

ش�اع اس�تخدام الرموز التعبيية يف وقتنا الراهن، كوس�يلة تعبي، واداة 
تواصل فنية، يف الدردشات الرقمية، عىل ساحة الفضاء االفرتايض، للتعبي 
عن املش�اعر اإلنسانية بن املس�تخدمن ملنصات التواصل االجتماعي، ملا 
ترتك�ه يف نفس املتلقي لها من أثر، يف دالالته�ا التعبيية، وما تفرزه من 
معان�ي رمزي�ة يف نفس الوقت. وألنه�ا أيقونات صورية وحس�ب، فإنها 
تظل )لغة صور برصية(، وليس�ت )كالما مكتوب�ا(، وبالتايل فإنها )لغة 
صامت�ة(، ولكنه�ا تؤدي املقص�ود منها، مع انه ال م�كان لأللفاظ فيها.  
وكما هو معلوم، فقد بدأ اس�تخدام الرموز التعبيية، يف أواخر تسعينات 
القرن املايض، يف اليابان، بمسمى )اإليموجي(، حيث تم إدخال املجموعة 
األوىل منه�ا، من قبل رشكة اتصاالت، لتس�هيل التواصل االلكرتوني، بعد 
أن اس�توحت إش�اراتها من رمزيات )املانغا اليابانية(، وتطورت برسعة، 
وأصبح�ت تس�تخدم يف جمي�ع منصات اإلنرتن�ت، لتصبح لغ�ة عاملية يف 
ع�ام ٢٠١٠، بع�د أن اتفقت جمي�ع املنصات عىل معاي�ي موحدة، تجعل 
الرم�وز التعبيي�ة، مق�روءة فيما بينه�ا، وأصبح باإلم�كان تبادلها بن 
أجهزة الهواتف الذكية. والبد من اإلشارة إىل أن التحول من اللغة املكتوبة 
بالكلمات، إىل اس�تعمال الرموز التعبيية، املس�توحاة من مالمح الحياة 
اليومي�ة، ج�اء وليد الث�ورة التقنية الرقمي�ة الهائلة، يف مج�ال التواصل 
واالتص�ال، إذ يتطل�ب التواصل بن املس�تخدمن عرب فض�اء األنرتنت يف 
عرص التكنولوجيا الرقمي�ة، الرسعة، والتكثيف، واالختزال، وبذلك يكون 
من األس�هل عندئذ، استخدام الرموز، بما اصطلح عليها بن املستخدمن 
يف الفض�اء الرقم�ي، م�ن دالالت تعبيية، ب�دالَ من اللجوء إىل اس�تخدام 
الكثي من الكلمات، التي قد تس�تهلك الوق�ت.  وبالرغم من كل ما تتمتع 
ب�ه الرم�وز التعبيية م�ن دالالت يف التعبي عن املش�اعر، وما تحظى به 
من قبول، وس�هولة، ورسعة يف االس�تخدام ، فإنه ال يمكن اعتبارها لغة 
حي�ة حقيقية مس�تقلة، ما دام�ت تفتقر إىل األح�رف، و تنقصها قواعد 
بن�اء الجملة، وبالت�ايل فإن غياب قواعد اللغة عنه�ا، ومحدودية دالالتها 
التعبيي�ة، يجعالنه�ا تفتق�ر لوظائ�ف اللغ�ة األساس�ية، التي تس�مح 
بالتواصل العميق، واملركب بن الناس، وهكذا فإن الرموز التعبيية، تظل 
غي فعالة كلغة بش�كل مس�تقل، م�ن دون لغة رديفة حاوي�ة لها، لكي 
تكتسب، عند استخدامها، معناها وسياقها من النص، عندما يتم الجمع، 
ب�ن الرموز التعبيية، والكلمات يف عملي�ة التواصل.  وهكذا تظل الرموز 
التعبيي�ة، مجرد أيقونات صورية بس�يطة وحس�ب، م�ع كل ما ألهمته 
إياه�ا التقنية م�ن روح، ومنحتها من معنى تواص�ي، وما اضفته عليها 
م�ن قبول كخيار بديل للكلمات، حن يصعب فنياً، توظيف النص الرقمي 
يف صناعة املعنى، واملبنى يف عملية التواصل، لتظل الرموز التعبيية بهذه 
الصيغ�ة، مجرد أداة تواصل رقمي، تفتق�ر إىل النبض والتوهج، حتى مع 
اقرتابه�ا يف دالالته�ا التعبيي�ة  يف التخاطب، من تخوم اللغ�ة الحقيقية 
الحي�ة، إىل حد كبي، باعتبارها يف رمزيتها، لغة جس�د، تقود اىل مدلوالت 

أكثر عمقا، وأكثر صدًقا، من لغة الخطاب املسموع. 

باشراف وكالة الوزارة لشؤون الشرطة... 

مديرية مكافحة إجرام بغداد :  القبض عىل عدة مطلوبني بقضايا جنائية بينهم 
متهم برسقة 120 مليون دينار مع مصوغات ذهبية من داخل دار سكني

بغداد / املستقبل العراقي

بارشاف مبارش م�ن قبل وكيل وزارة 
الداخلي�ة لش�ؤون الرشط�ة الفريق 
عم�اد محم�د محم�ود تمكن�ت قوة 
من مديري�ة مكافحة اج�رام بغداد/ 
مكتب مكافحة اج�رام النهروان من 
الق�اء القب�ض ع�ىل مته�م بالرسقة 
لقيامه بالدخول اىل دار س�كني تعود 
العاصم�ة  جن�وب  املواطن�ن  ألح�د 
بغ�داد ورسق�ة مبل�غ )١٢٠ ملي�ون 
دين�ار عراق�ي مع مصوغ�ات ذهبية 
اخرى( من داخل الدار ، وقد تم اتخاذ 
املته�م  القانوني�ة بح�ق  االج�راءآت 
استنادا ألحكام املادة ٤٤٦ من قانون 
العقوب�ات .. اىل ذل�ك نف�ذت مف�ارز 
املديري�ة أوامر قب�ض قضائية اخرى 
بح�ق عدد م�ن املتهم�ن واملطلوبن 
بقضاي�ا جنائية مختلفة ب�ن القتل 
والرسق�ة والتزوي�ر ضم�ن مكات�ب 

مكافح�ة اجرام الش�عب واالعظمية 
واملدائ�ن والبي�اع والتاج�ي وال�دورة 
ومكافح�ة  والحري�ة  والصالحي�ة 

رسقة السيارات وتم اتخاذ االجراءآت 
القانونية بحقهم أيضا وتقديمهم اىل 

القضاء لينالوا جزائهم العادل .

ثالث عالمات ال ينبغي جتاهلها قد تكون 
»مهددة للحياة«

تمنع عقاقي الس�تاتينات إنزيما يشارك يف 
تكوين الكوليس�رتول، خاص�ة يف الكبد، ما 

يقلل من مستويات الكوليسرتول يف الدم.
ويمك�ن أن ي�ؤدي ارتفاع الكوليس�رتول إىل 
عواقب مميتة، ولكن عقار “أتورفاستاتن” 

قد يؤدي أيضا إىل آثار جانبية خطية.
م�ن  ن�وع   – “أتورفاس�تاتن”  ويوص�ف 
الس�تاتن – لألش�خاص الذين يعانون من 
ارتفاع الكوليس�رتول. وكم�ا هو الحال مع 
جميع األدوية، قد تكون هناك آثار جانبية.

ووفق�ا للمعه�د الوطني للتمي�ز يف الرعاية 
ي�ؤدي  أن  يمك�ن   ،)NICE( الصحي�ة 
الجانب�ي  التأث�ي  إىل  “أتورفاس�تاتن” 
“مرض الرئ�ة الخاليل”. وفيما يي العالمات 
الثالث الت�ي يجب أال تتجاهله�ا عند تناول 

“أتورفاستاتن”:
• ضيق يف التنفس.

• السعال.
• فقدان الوزن.

وأوضح�ت مايو كلين�ك أن ضي�ق التنفس 
غالب�ا م�ا يوص�ف بأن�ه “ضي�ق ش�ديد يف 

الصدر”. وتنصح NICE أي ش�خص يعاني 
من هذا التأثي الجانبي ب� “التماس العناية 

الطبية”.
وأوضح�ت مؤسس�ة الرئ�ة الربيطانية أن 
م�رض الرئ�ة الخ�اليل ه�و مصطل�ح آخر 
للتلي�ف الرئ�وي، ويف األس�اس عب�ارة عن 

تراكم لألنسجة الندبية يف الرئتن.
وعادة م�ا يكون هناك مزي�ج من االلتهاب 
والتندب يف الرئتن، وكالهما يسبب صعوبة 

يف التنفس.
آالم يف ٤ مناطق من الجس�م يمكن أن تشي 
إىل مس�تويات خط�ية م�ن ارتفاع نس�بة 

الكوليسرتول
وحذرت مايو كلينك من أن التليف الرئوي، إذا 
ُترك دون عالج، يمكن أن يؤدي إىل “سلسلة 

من املضاعفات التي تهدد الحياة”.
ويمك�ن أن تش�مل املضاعف�ات “امله�ددة 
للحي�اة” ارتف�اع ضغ�ط الدم الرئ�وي )أي 
ارتف�اع ضغ�ط ال�دم يف الرئت�ن(. ويمكن 
األيم�ن” م�ن  القل�ب  أن يك�ون “قص�ور 

املضاعفات القاتلة الخطية األخرى.

يرتف�ع ضغ�ط الدم أكثر م�ن خ�الل اس�تهالك الصوديوم )مث�ل امللح(، 
ويحتوي املوز عىل البوتاس�يوم، وهو معدن يمكنه مواجهة مستوى امللح 

يف الجسم، ولهذا السبب يعترب إضافة رائعة لنظام غذائي صحي.
وم�ع ذلك، بالنس�بة ألولئك الذي�ن يكرهون طع�م أو قوام امل�وز، ما هي 
الفاكه�ة األخ�رى الت�ي يمك�ن أن تس�تمتعوا به�ا للمس�اعدة يف خفض 

مستويات ضغط الدم؟.
واستش�هدت مجلة اجنبية للتغذية الرسيري�ة بالبحث الذي تم من خالله 
دراس�ة النظام الغذائي ألكثر من ١١٠٠٠٠ شخص. وجمعت البيانات من 

استبيان شبه كمي لتكرار الطعام.
وعىل مدار ١٦ عاما، تم تحديث هذا االس�تبيان كل أربع س�نوات. وأصيب 

أكثر من 3٤٠٠٠ شخص بارتفاع ضغط الدم خالل فرتة ١٦ عاما.
وعن�د تحليل البيان�ات، فإن أولئك الذي�ن تناولوا التوت، مث�ل الفراولة أو 
العن�ب الربي، انخفض لديه�م خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم بنس�بة 
ثماني�ة باملائة.ويحتوي التوت عىل مركب مضاد لألكس�دة يعرف باس�م 

األنثوسيانن، ويعتقد أنه يساعد يف خفض ضغط الدم.

كش�فت تقارير صحفية عاملية، عن نية رشك�ة “أبل” األمريكية اتخاذ قرار 
من شأنه أن يحدث تغييا هائال يف شكل حواسيب “آيباد” اللوحية.

أوضح تقرير منشور عرب موقع “جي إس إم آرينا” التقني املتخصص أن أبل 
تنوي أن تطلق إصدارات جديدة من حواسيب “آيباد” الخاصة بها بشاشات 

“أوليد” بدال من الشاشات “إل يس دي”.
وتن�وي أبل البدء يف تنفيذ مخططها الجديد هذا لحواس�يب “آيباد” بدءا من 

عام ٢٠٢٢.
وتستفيد بتلك الطريقة رشكة أبل من جودة الصورة ووزن شاشات “أوليد” 

الخفيف، بدال من شاشات الكريستال السائل التقليدية. 

فيسبوك تطور أداة ذكية لتلخيص 
حمتوى األخبار برسعة

 «أبـل« حتـدث تغييـرًا هـائـاًل 
يف شكل أجهزة »آيباد«

هلذه األسباب جمتمعة... تناولوا السبانخ بانتظام!
من املعروف أن السبانخ الخرضاء 
تش�تهر بكونه�ا أح�د العن�ارص 
الغذائي�ة الغني�ة بالفوائ�د والتي 
ُينص�ح بتناوله�ا دائم�اً لتعزي�ز 
صحة الجسم ومناعته، الحتوائها 
عىل نسبة عالية من الفيتامينات 
الت�ي تح�ّد م�ن خط�ر اإلصاب�ة 

ببعض األمراض والفيوسات.
وأك�دت دراس�����ات طبي�ة أن 
م�ن  الجس�م  يق�ي  الس�ب��انخ 
الت�ي تس�بب اإلصابة  التغ�يات 
بأنواع الرسطانات، إذ إن أوراقها 
الخرضاء تحت�وي عىل العديد من 
امل�واد والخصائ�ص املهم�ة التي 
تحّد من خطر اإلصابة باألمراض 

الرسطانية املختلفة.
كذلك يحتوى الس�بانخ عىل كمية 
البيتاكاروتن وبعض  عالية م�ن 
العن�ارص والفيتامين�ات األخرى 
التي تعّزز صحة الجسم وخاصة 
الجهاز التنف�ي وتحّد من خطر 

اإلصابة بالربو.
نس�بة  ع�ىل  الحتوائ�ه  ونظ�راً 
عالي�ة م�ن البوتاس�يوم، يويص 
الذين  األط�����ب�اء األش�خاص 
ضغ�ط  ارتف�اع  م�ن  يعان�ون 
ال�دم بتن�اول الس�بانخ، بحي�ث 
يساعد البوتاس�يوم يف تقليل آثار 
الصودي�وم يف الجس�م ال�ذي ق�د 

يتسّبب بارتفاع ضغط الدم.

أنق�ذت مريضة حياتها بنفس�ها بعد أن تربعت 
لنفسها بالدماء، وذلك بعد عملية بحث مضنية 
عن فصيلة دمها النادرة، أجرت من بعدها عملية 
معقدة يف مستشفى “كليفالند كلينك أبوظبي”. 
وبحس�ب صحيفة “الخلي�ج”، اش�تبهت داينا 
باوتيس�تا وهي أم عاملة م�ن الفلبن، وتعيش 
يف أبوظب�ي من�ذ أكث�ر م�ن ١5 عام�ا، يف ع�ام 

٢٠١8، يف إصابتها بمرض ما، وش�خص طبيب 
األرسة امل�رض ألول مرة بأن�ه إصابة بالربو. ثم 
كشفت فحوص املتابعة الطبية عن ترضر ثالثة 
صمامات يف قلبها، وخوفا من الخضوع لعملية 
جراحية، مارس�ت داينا حياته�ا كاملعتاد. ومع 
بدايات ع�ام ٢٠٢٠، تده�ورت حالتها الصحية 
بش�كل كبي. وبعد أن تق�رر إخضاعها للعملية 

لم يتمكن املستش�فى من العثور عىل دم يطابق 
فصيلة دمها وهي من فئة B+ كما تبن أن دمها 
يفتقر لربوتن )JK3( مما يعني أن هذه الحالة 
ال يمك�ن لها أن تس�تقبل ال�دم إال من املتربعن 
الذي�ن تتطابق فصيلة دمه�م مع فصيلة دمها، 
وب�رشط أن يك�ون لديه�م نقص كذل�ك يف هذا 

الربوتن عىل وجه التحديد.

فلبينية مريضة تتربع لنفسها بالدم

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

 جـمـيـٌل أنـت 
أبو تراب كرّار العامي

أن يكون لنا قائٌد رشيف:
فهذه مفخرة

أن يكون لنا ُملِهٌم عزيز:
فهذه نعمة

أن يط�ّل علينا ه�ذا القائد املُلِْهم 
بن الفرتة واألخرى:

فه�ذا منف�ٌذ لالطمئن�ان وب�اٌب 
لالستئناس

أن يخ�رج علين�ا ه�ذا الحبي�ب 
وضعّيت�ه  مكافح�اً  املُرِْش�د 
املرضّية ملشاركة الّناس مناسبة 
ابتهاجّية غّيت مس�ار أّمة نحو 

العّز والحّرّية:
فلك أن تس�ّميه إيثاراً، ب�ل ُحّباً، 
وإن ش�ئَت وف�اًء، وال مانع من 

خليٍط جامع
أن يتفاعل مع إطاللته املحّبون

ويتأّثر بحالته املتاِبعون
وينصهر مع جماله املؤمنون

وترتف�ع تباتي�����ل الّدع���اء 

إىل العّي القدير
والّطلب واحٌد والّدعوة واضحة

شفاؤه، حفظه ورعايته:
فأهالً بك مع قائٍد ممّيز وشعٌب 

رشيف
ال تلوموا »املرض«:

فإذا املخلِصون يحّبونه... فيحّق 
للمرض أن يكون ُمخلِصاً
ال تهجموا عىل »الّسعال«:

فإن كان الّصالحون يعشقونه... 
فيحّق للّسعال أن يكون صالحاً
وال تتهّجموا عىل »الحساسّية«:

فكم�ا األوفي�اء يتعلّق�ون به... 
يحّق للحساسّية أن تكون وفّيًة

]َفاللَُّه َخْيٌ َحاِفًظا * َوُهَو أَْرَحُم 
الرَّاِحِمَن[

إلهي إلهي حّتى ظهور »املهدّي« 
احفظ لنا »نرص اللّه«

ة وللحكاية َتِتمَّ
]َولََق�ْد َكَتْبَنا يِف الزَُّب�وِر ِمن َبْعِد 
الذِّْك�ِر أَنَّ اأْلَْرَض َيرُِثَه�ا ِعَب�اِدَي 

الُِحوَن[ الصَّ


