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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت بعثة األمم املتحدة يف العراق، أمس الثالثاء، 
عن إجراءات تمنع تزوير االنتخابات املُقبلة، بينما 
كش�فت املفوضية مزايا أمنية عالية الدقة لورقة 
االقرتاع ُتس�تخَدم للم�رِة األوىل وتضمن مصداقية 
العملي�ة. وتحدثت رئيس�ة بعثة األم�م املتحدة يف 
العراق جينني بالسخارت عن االجراءات التي تمنع 
تزوير االنتخاب�ات املقررة يف الع�ارش من ترشين 
االول املقب�ل او التالع�ب بالبطاق�ة االلكرتوني�ة 
وبما يحقق مصداقية االنتخاب. وأش�ارت، خالل 
مؤتمر صحفي، اىل دع�م االمم املتحدة النتخابات 
عراقي�ة ذات مصداقي�ة س�تكون مختلف�ة ع�ن 
س�ابقاتها. واكدت مواصلة دعم املرأة للمشاركة 
يف االنتخابات مش�ددة ع�ى ان »العراق بحاجة إىل 
إصالحات عميقة ولذلك فان مقاطعة االنتخابات 
غ�ر صحيح�ة«.  وبين�ت ان�ه ت�م وض�ع نظ�ام 
انتخابي جديد وان العراقيني سيصوتون ملرشحني 
أف�راد وليس فق�ط لألح�زاب السياس�ية وهناك 
رشكة تدقيق مس�تقلة ملراقبة نتائج االنتخابات.
واوضح�ت ان  األم�م املتحدة س�تقدم املس�اعدة 
األكرب يف العال�م لالنتخابات العراقي�ة، منوهة اىل 
ان لديه�ا أكث�ر من 130 خبراً موج�وداً يف العراق 
للمراقب�ة واملس�اعدة االنتخابي�ة يش�ك����لون 
خمس�ة أض�����عاف األعداد يف انتخابات 2018. 
وحذرت املرشحني الذين يغرون الناخبني باألموال 
للحصول عى اصواتهم يوم االقرتاع قائلة »ألولئك 
املرش�حني الذي�ن يروم�ون دف�ع 200 دوالر لكل 
ناخب مقابل عرض صورة للتصويت لهؤالء اقول 

لهم أنتم تهدرون أموالكم .
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مكتب السيد السيستاين: 
الـخـمـيـس هـو أول أيـام 

شهر صفر

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت حرك�ة طالبان، الثالثاء، تش�كيل حكومة ترصيف 
أعمال ستتوىل إدارة البالد.

والحكومة التي أعلنتها حركة طالبان، س�تكون برئاس�ة 
محرتم الحاج مال حس�ن، وعبد الغني برادار، نائبا لرئيس 
الحكومة، وتضم كذلك محمد يعقوب مجاهد وزيرا للدفاع 
بالوكالة، وأس�د الدين حقاني وزيرا للداخلية، وأمر خان 
متقي وزيرا للخارجية، وعباس ستاكينزاي قائما بأعمال 
وزي�ر الخارجية. كما أعلنت الحركة تعيني عبد الحق واثق 
رئيسا لالس�تخبارات يف أفغانس�تان. وأضافت طالبان أن 

ع�ددا م�ن الوزارات ال تزال ش�اغرة، الفت�ة إىل أنها »تقوم 
بمشاورات إليجاد األشخاص املناسبني«.

ولدى س�ؤاله عم�ا إذا كانت ه�ذه الحكومة تضم مختلف 
أطياف املجتمع األفغاني ومختلف القبائل، ش�دد املتحدث 
باس�م طالب�ان، ع�ى أن ه�ذه الحكومة ه�ي »لترصيف 
األعمال«، مضيفا: »حكومة ترصيف األعمال تتعاطى مع 
الوضع الحايل، وبعدها س�يكون لدينا نقاشات ومحادثات 

مع مختلف األطياف والقبائل«.
وق�ال ذبي�ح الله مجاه�د: »س�نركز ع�ى أن نجعل هذه 
الحكومة فيما بعد تضم كل األطياف، لكنها اآلن هي فقط 

لترصيف األعمال«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى 
الجلس�ة  الثالث�اء،  أم�س  الكاظم�ي، 
ملجل�س  والثالث�ني  الرابع�ة  االعتيادي�ة 
الوزراء، تم فيها تداول عدد من القضايا 
ومستجدات األوضاع يف البالد، ومناقشة 
املوضوعات املدرجة عى جدول األعمال، 

وإصدار القرارات بشأنها.
وش�ّدد رئي�س مجل�س ال�وزراء خ�الل 
الجلس�ة، ع�ى أهمي�ة العم�ل التكاميل 
بني مؤسس�ات الدولة؛ م�ن أجل تحقيق 
األهداف املرج�وة، ودفع عجل�ة التنمية 

إىل األمام، وبما يس�هم يف االرتقاء بواقع 
البلد، وانعكاساته عى حياة املواطنني.

وأكد الوص�ول إىل الجاهزية التامة فيما 
يتعلق بإقامة االنتخابات يف شهر ترشين 
األول املقب�ل، بع�د أن أوف�ت الحكوم�ة 
بالتزاماته�ا، وأنه�ت جمي�ع متطلب�ات 
العملية االنتخابية الفنية واألمنية، داعياً 
القوى السياسية والفعاليات االجتماعية 
إىل الدف�ع باتج�اه ح�ّث املواطن�ني عى 

املشاركة الواسعة يف االنتخابات.
وجرى خالل الجلسة استعراض التقرير 
الوبائ�ي لجائحة كورونا، ومس�تجدات 
عم�ل لجنة تعزيز اإلج�راءات الحكومية 

يف مج�االت الوقاية والس�يطرة الصحية 
التوعوي�ة؛ للحد من انتش�ار الفروس، 
واإلجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة 
الصحة، ملواجهة الجائحة، وجهودها يف 
توف�ر اللقاحات للمواطن�ني عرب منافذ 
املوضوع�ات  مناقش�ة  التلقيح.وبع�د 
املدرج�ة ع�ى ج�دول األعم�ال، أص�در 

مجلس الوزراء القرارات اآلتية:
ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  وّج�ه  أوالً/ 
مصطفى الكاظمي، لجنة إعداد املوازنة، 
تضم�ني قان�ون املوازن�ة لع�ام 2022، 
املبال�غ الالزم�ة إلج�راء التع�داد الع�ام 

للسكان ضمن موازنة وزارة التخطيط.

ثانياً/ قيام وزارة املالية بتخصيص مبلغ 
)3( ملي�ارات دينار، فقط ثالثة مليارات 
دين�ار إىل محافظة كربالء املقدس�ة من 
احتياط�ي الطوارئ، بحس�ب ما جاء يف 
كتابي املحافظة املرقمني بالعدد )5983( 

و)5984( يف 4 أيلول2021.
ثالث�اً/ تعدي�ل الفق�رة )5( م�ن ق�رار 
لس�نة2021(،   158( ال�وزراء  مجل�س 

لتصبح بحسب ما يأتي:
- االكتفاء بجلب العراقيني الوافدين من 
الهند فحص )PCR( سالب، أجري خالل 

)72( ساعة قبل دخولهم إىل العراق.
التفاصيل ص2
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األوملبية تفتح باب 
الرتشيح ملنصبي األمينني 

العام واملايل
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باشراف الفريق عمــاد حممد حممـود 
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مكتب السيد السيستاين: اخلميس هو أول أيام شهر صفر
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن مكت�ُب س�ماحة املرجع 
ع�ي  الس�يد  األع�ى  الدين�ي 
أمس  الس�ي����ست�����اني، 
الن�����ج�ف  يف  الث��الث�اء، 
أن ي������وم غ�ٍد األربعاء هو 
املُت����ّمم لشهر املح�����رم، 
و ي��������وم الخ�����ميس 
امل����واف�ق )٩/٩ /٢٠٢١ م( 
ه�����و األول من ش�ه����ر 
ص����ف���ر ل���ع�ام ١٤٤٣ 

للهجرة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

املستقبل العراقي / عادل الالمي
أعلن�ت بعثة األمم املتحدة يف الع�راق، أمس الثالثاء، عن 
إج�راءات تمنع تزوير االنتخابات املُقبلة، بينما كش�فت 
املفوضي�ة مزاي�ا أمني�ة عالي�ة الدق�ة لورق�ة االقرتاع 

ُتستخَدم للمرِة األوىل وتضمن مصداقية العملية.
وتحدث�ت رئيس�ة بعثة األم�م املتحدة يف الع�راق جينني 
بالس�خارت عن االجراءات التي تمنع تزوير االنتخابات 
املق�ررة يف الع�ارش من ترشي�ن االول املقب�ل او التالعب 

بالبطاقة االلكرتونية وبما يحقق مصداقية االنتخاب.
وأش�ارت، خ�الل مؤتمر صحفي، اىل دع�م االمم املتحدة 
النتخاب�ات عراقية ذات مصداقية س�تكون مختلفة عن 
س�ابقاتها. واك�دت مواصل�ة دع�م املرأة للمش�اركة يف 
االنتخابات مشددة عى ان »العراق بحاجة إىل إصالحات 
عميقة ولذلك فان مقاطعة االنتخابات غري صحيحة«. 

وبينت انه تم وضع نظ�ام انتخابي جديد وان العراقيني 
س�يصوتون ملرش�حني أف�راد ولي�س فق�ط لألح�زاب 
السياس�ية وهناك رشكة تدقيق مس�تقلة ملراقبة نتائج 

االنتخابات.
واوضح�ت ان األمم املتحدة س�تقدم املس�اعدة األكرب يف 
العال�م لالنتخابات العراقي�ة، منوه�ة اىل ان لديها أكثر 
م�ن ١٣٠ خبرياً موج�وداً يف العراق للمراقبة واملس�اعدة 
االنتخابية يش�ك����لون خمس�ة أض�����عاف األعداد 

يف انتخابات ٢٠١8.
وح�ذرت املرش�حني الذي�ن يغ�رون الناخب�ني باألموال 
للحص�ول ع�ى اصواتهم ي�وم االق�رتاع قائل�ة »ألولئك 
املرش�حني الذي�ن يرومون دف�ع ٢٠٠ دوالر ل�كل ناخب 
مقابل ع�رض صورة للتصوي�ت لهؤالء اق�ول لهم أنتم 
ته�درون أموالكم فلن ُيس�مح بإدخ�ال الهواتف النقالة 

داخل مراكز االقرتاع«. 
وش�ددت بالقول »ع�ى الجميع االمتناع ع�ن محاوالت 
رشاء ذم�م الناخبني او التالعب بالنتائ�ج او الضغط او 

التهديد بقطع الرواتب«.
وش�ددت بالسخارت بالقول ان »العراق عى بعد خمسة 
اس�ابيع من اجراء االنتخابات ويف هذه املرحلة ال يمكن 

تأجيلها او الرتاجع عن موعدها«.

واش�ارت اىل انه ق�د خ�رج يف الع�ام ٢٠١٩ احتجاجات 
وكانت مطالبها االس�ايس انتخابات مبكرة »ولذلك نريد 
انتخاب�ات نزيهة مع�رتف به�ا« وقال�ت ان االنتخابات 
خط�وة هام�ة وااله�م م�ا بع�د االنتخاب�ات وتش�كيل 

الحكومة الجديدة.
ويف خت�ام مؤتمرها الصحايف كتبت بالس�خارت تغريدة 
ع�ى »تويرت« موجهة اىل الش�عب العراق�ي قائلة »األمم 
املتحدة معكم. هدفكم هو هدفنا. لرؤية العراق ينهض... 
كبلد يكون فيه لكافة املواطنني الفرصة ليكون صوتهم 
مس�موع وُيكللوا بالنجاح. الخط�وة األوىل عى الطريق 

الطويل جداً لتحقيق هذا األمر هو اإلدالء بصوتكم«.
يأت�ي ذل�ك بالرتاف�ق م�ع اع�الن املفوضي�ة العراقي�ة 
لالنتخابات أس�ماء وعناوين الدوائر االنتخابية يف عموم 

املحافظات العراقية.
وس�تتم عملي�ة التصوي�ت بواق�ع 8٢7٣ مرك�ز اقرتاع 
تضم بمجموعه�ا، 55٤١ محطة اقرتاع يف عموم العراق 
وبضمنها اقليم كردس�تان حيث ستس�تقبل كل محطة 

٤5٠ ناخ�ب كح�د أقىص حي�ث حددت عملية االنتش�ار 
ملراكز االقرتاع باالعتماد ع�ى بيانات البطاقة التموينية 

ومحل سكن الناخب.
وبحس�ب املفوضي�ة يمك�ن االن االط�الع ع�ى اس�ماء 
محافظ�ات  لجمي�ع  )#الدوائر_االنتخابي�ة  وعناوي�ن 
https://ihec.iq/ :الع�راق م�ن خ�الل الراب�ط الت�ايل

/constituencies
واشارت املفوضية اىل انها قد وزعت أكثر من ١7 مليون 
بطاقة بايومرتيَّة بني الناخبني من خالل حملة ستستمر 
حت�ى قبل يوم واحد من ب�دء االقرتاع من خالل فرق من 
مكات�ب املفوضي�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات اليصالها إىل 
املن�ازل بالتعاون م�ع اللجن�ة العليا الم�ن االنتخابات. 
وما ي�زال هناك ح�ويل ٣ ماليني ناخب لم يس�تلموا بعد 

بطاقاتهم البايو مرتية.
وكش�فت املفوضيَّة العلي�ا لالنتخابات ع�ن مواصفات 
ورقة االق�رتاع التي ستس�تخدم يف االنتخابات موضحة 
انها تحمل شفرات أمنية عالية الدقة ستنفذ ب�8٣ نوعاً 

يف الدوائر االنتخابية يف عموم البالد.
واكدت املتحدث الرس�مي باسم املفوضية جمانة الغالي 
ان ورقة االقرتاع تحمل شفرات أمنية عالية الدقة خاصة 
وممي�زة وال يمكن تكرارها م�ن ورقة إىل أخرى اذ انه يف 
حال استنس�اخ الورقة فيمكن للجهاز الخاص تمييزها 

عن األوراق األخرى ورفضها.
واش�ارت اىل ان ورقة االقرتاع الحالي�ة تختلف كثرياً عن 
األوراق الت�ي اس�تخدمت يف االنتخاب�ات الس�ابقة م�ن 
ناحية الباركودات والتش�فري األمني العايل وحتى يف نوع 

العجينة التي طبعت منها الورقة.
ونوه�ت اىل ان هن�اك 8٣ نوعاً من األوراق س�توزع بني 
عدد من الدوائر يف املحافظات وستحمل صورة مرشحي 

الدائرة وأسمائهم وأرقامهم.
وأشارت إىل ان محددات الورقة ُتقرأ فقط باألشعة تحت 
الحم�راء وال يمك�ن قراءتها بغري ذل�ك، موضحة ان كل 
ورقة اقرتاع عندما تصدر توضع يف كامريا خاصة بجهاز 

التحقق الذي يربط بالشفرة الخاصة بكل ناخب.
م�ن جانب�ه، وجه رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 
الثالثاء بدع�م مفوضية االنتخابات آلخ�ر يوم من عمر 
حكومته. وقال ناظم إن »الحكومة مستمرة بالعمل عى 
تعزيز الثقة باالنتخابات وتهيئة االجواء إلجرائها«، الفتة 
إىل أن »الكاظم�ي ش�دد عى دعم مفوضي�ة االنتخابات 

آلخر يوم من عمر الحكومة«.
وأضاف أن »املفوضية منحت حق االستعانة بما تحتاجه 

من موظفني إلجراء االنتخابات املبكرة«.
وبالرتاف�ق م�ع ذل�ك، اعلن�ت اللجن�ة األمني�ة الخاصة 
باالنتخاب�ات عن وضع خطة تتضم�ن 5 محاور لتأمني 

العملية االنتخابية.
واوضح�ت ان�ه الخطة تتضم�ن 5 مح�اور أولها توفري 
الحماي�ة للمراك�ز االنتخابي�ة وثانيه�ا توف�ري الحماية 
للمقرات يف املحافظ�ات، فضال عن حماية مخازن املواد 
اللوجس�تية )الصناديق والحاس�بات واالجهزة( ورابعاً 
تأم�ني صنادي�ق االق�رتاع واملس�ؤولني عنه�ا وتوزي�ع 
املسؤوليات. كما تتضمن الخطة أيضا يف محور خامس 
الس�يطرة عى الس�الح املنفلت ومنع وصوله اىل املراكز 
االنتخابية وتأثريه عى الناخبني واملواطنني واملرش�حني 

أو عى من يدير العملية االنتخابية«.

ورقة االنتخابات »عالية الدقة«.. واألمم املتحدة تعلن اجراءات لـ »منع التزوير«.. والكاظمي: ندعم املفوضية حتى آخر يوم من عمر احلكومة

العراق يضع »شفرات أمنية« حلامية االقرتاع

العدد )2446(   8     أيلول    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

      بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي، أمس الثالثاء، الجلسة االعتيادية 
الرابع�ة والثالثني ملجلس ال�وزراء، تم فيها 
ت�داول ع�دد م�ن القضاي�ا ومس�تجدات 
األوضاع يف الب�الد، ومناقش�ة املوضوعات 
املدرج�ة ع�ى ج�دول األعم�ال، وإص�دار 

القرارات بشأنها.
وشّدد رئيس مجلس الوزراء خالل الجلسة، 
عى أهمية العمل التكامي بني مؤسس�ات 
الدولة؛ من أجل تحقي�ق األهداف املرجوة، 
ودفع عجلة التنمية إىل األمام، وبما يسهم 
يف االرتق�اء بواقع البلد، وانعكاس�اته عى 

حياة املواطنني.
وأك�د الوص�ول إىل الجاهزي�ة التامة فيما 
يتعل�ق بإقامة االنتخابات يف ش�هر ترشين 
الحكوم�ة  أوف�ت  أن  بع�د  املقب�ل،  األول 
متطلب�ات  جمي�ع  وأنه�ت  بالتزاماته�ا، 
العملي�ة االنتخابية الفني�ة واألمنية، داعياً 
القوى السياس�ية والفعاليات االجتماعية 
إىل الدف�ع باتج�اه ح�ّث املواطن�ني ع�ى 

املشاركة الواسعة يف االنتخابات.

وجرى خالل الجلس�ة اس�تعراض التقرير 
الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل 
لجنة تعزيز اإلجراءات الحكومية يف مجاالت 
الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد 
من انتشار الفريوس، واإلجراءات الوقائية 
الت�ي تق�وم به�ا وزارة الصح�ة، ملواجهة 
الجائح�ة، وجهوده�ا يف توف�ري اللقاحات 

للمواطنني عرب منافذ التلقيح.
وبع�د مناقش�ة املوضوع�ات املدرجة عى 
ج�دول األعم�ال، أص�در مجل�س ال�وزراء 

القرارات اآلتية:
أوالً/ وّجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، لجنة إع�داد املوازن�ة، تضمني 
قانون املوازنة لع�ام ٢٠٢٢، املبالغ الالزمة 
إلجراء التعداد العام للسكان ضمن موازنة 

وزارة التخطيط.
ثانياً/ قي�ام وزارة املالية بتخصيص مبلغ 
)٣( ملي�ارات دين�ار، فقط ثالث�ة مليارات 
دين�ار إىل محافظ�ة كرب�الء املقدس�ة من 
احتياط�ي الط�وارئ، بحس�ب م�ا جاء يف 
كتابي املحافظة املرقم�ني بالعدد )5٩8٣( 

و)5٩8٤( يف ٤ أيلول٢٠٢١.
ثالثاً/ تعدي�ل الفقرة )5( من قرار مجلس 

الوزراء )١58 لسنة٢٠٢١(، لتصبح بحسب 
ما يأتي:

- االكتف�اء بجلب العراقي�ني الوافدين من 
الهن�د فحص )PCR( س�الب، أجري خالل 
)7٢( س�اعة قبل دخوله�م إىل العراق، مع 
أخ�ذ تعه�د بحجره�م منزلي�اً )١٠( أيام، 
وتأك�د خلوه�م من أع�راض امل�رض قبل 

السماح لهم بمخالطة اآلخرين.
رابعاً/ ت�ويل وزارة املالي�ة تخصيص مبلغ 
فق�ط  دين�ار،   )5٠٠٠٠٠٠٠٠( مق�داره 
خمس مئة مليون دينار إىل وزارة الصحة/ 
دائ�رة صح�ة بغداد/الرصاف�ة، م�ن باب 
الطوارئ؛ لتسديد أجور الفنادق املخصصة 
لحج�ر الوافدين من الس�فر؛ ملنع انتش�ار 
فريوس كورونا، وتس�ديدهم مس�تحقات 
األوكس�جني املتس�لمة إىل دائ�رة العيادات 

الطبية الشعبية.
خامساً/

١- تخوي�ل املدير الع�ام للمديري�ة العامة 
للماء يف وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
واألش�غال العامة، صالحي�ة توقيع العقد 
وال�رف مع ائت�الف ال�رشكات بالتكافل 
 SAMSUN MAKINASINAYI( والتضامن

BIWATER-WOOD Group-- مجموع�ة 
الرضا(، بشأن مرشوع )تحلية مياه البحر 
يف محافظة البرة(، وفق الدراسة املقدمة 
من االستشاري النمساوي)ILF(، املتعاقد 
مع ال�وزارة، ويكون تنفي�ذ املرشوع تحت 

إرشاف ومتابعة االستشاري آنفاً.
واإلس�كان  اإلعم�ار  وزارة  تخوي�ل   -٢
والبلديات واألشغال العامة، صالحية تعيني 
رشكة استش�ارات قانوني�ة دولية لغرض 
إع�داد كل م�ا يتعل�ق باألم�ور التعاقدي�ة 

للمرشوع وتدقيقه.
 )TBI( ٣- تكليف املرف العراقي للتجارة
أعم�ال إدارة كل ما يتطلبه تمويل املرشوع 
من القرض الربيطاني وتنظيمه، والتنسيق 
الربيطاني�ة  الص�ادرات  مؤسس�ة  م�ع 
)UKEF(، وأي مؤسس�ة مالي�ة أخرى لها 
عالق�ة بتمويل املرشوع، عى أن يكون ذلك 

ضمن مهام املرف املحددة قانوناً.
سادساً/ املوافقة عى ما يأتي:

١- إقرار توصي�ات اللجنة املؤلفة يف وزارة 
النق�ل املرفقة ربط كتابها بالعدد )١٩٢٢7 
امل�ؤرخ يف ١7 آب ٢٠٢١( بش�أن التباح�ث 
مع رشكة PEG اإليطالي�ة لتقديم العرض 

الفن�ي والتج�اري الخاص بإعداد دراس�ة 
متكاملة؛ لتطوير قطاع الس�كك الحديدية 

بالتزامن مع إنشاء ميناء الفاو الكبري.
٢- اس�تثناء إحالة مرشوع )إعداد دراس�ة 
متكاملة لتطوير قطاع الس�كك الحديدية، 
بالتزام�ن م�ع إنش�اء ميناء الف�او الكبري 
إىل رشك�ة PEG اإليطالي�ة( م�ن أس�اليب 
التعاقد املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ 
العق�ود الحكومية رقم )٢ لس�نة ٢٠١٤(، 
واألس�اليب املذكورة آنفاً يف تعليمات تنفيذ 
املوازنة العامة االتحادية، اس�تناداُ إىل قرار 

مجلس الوزراء )٢٢٢ لسنة ٢٠٢١(.
سابعاً/

- للمفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات، 
االس�تعانة باألعداد املطلوبة من املوظفني 
العناوي�ن  وبقي�ة  ومعلم�ني  )مدرس�ني 
الوظيفي�ة(، العامل�ني يف امل�دارس املتخذة 
كمراك�ز تس�جيل أو اق�رتاع مل�دة ال تزي�د 
عى ش�هر واحد، رشيطة ع�دم انفكاكهم 
م�ن العم�ل يف املفوضي�ة العليا املس�تقلة 

لالنتخابات إال بموافقتها.
- إل�زام ال�وزارات والجهات غ�ري املرتبطة 

بوزارة بتنفيذ هذا القرار.

جملس الوزراء يتخذ 7 قرارات: متويل مشاريع وإكامل التعداد السكاين

        بغداد / المستقبل العراقي

بره�م  الجمهوري�ة  رئي�س  ق�ال 
صال�ح، أم�س الثالث�اء، ان أهمية 
إص�الح القطاعني الع�ام والخاص 
ووض�ع خط�ط تخفيف مش�اكل 

البطالة والفقر
 وذك�ر بيان ملكتب�ه اإلعالمي تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»االخ�ري اس�تقبل يف قر الس�الم 
ببغداد، وزي�ر التخطيط خالد بتال 
النج�م، فيما ش�دد الرئيس صالح 
عى ال�دور املهم ال�ذي تضطلع به 
وزارة التخطيط يف رسم السياسات 
التنموية واالقتصادية واالجتماعية 
الت�ي تحتاجه�ا مؤسس�ات الدولة 

كافة، إىل جان�ب توفري اإلحصاءات 
املرحل�ة  يف  خصوص�ا  والبيان�ات، 
الراهنة التي تتطلب إصالحات عى 
مختل�ف الصع�د والقطاع�ات من 
أجل النهوض باالقتصاد العراقي«. 
واشار إىل »أهمية إصالح القطاعني 
الع�ام والخ�اص ووض�ع الخطط 
الكفيلة ملعالجة وتخفيف مش�اكل 

البطالة والفقر«.  
من جانب�ه قدم الوزي�ر خالد بتال 
الجمهورية، بش�أن  لرئيس  إيجازاً 
س�ري عم�ل ال�وزارة وامله�ام التي 
تعك�ف عليها، إىل جان�ب خططها 
املس�تقبلية يف رف�ع مس�توى أداء 
إنج�از  نح�و  الدول�ة  مؤسس�ات 

أفضل.

طالب بوضع خطط ختفيف مشاكل البطالة والفقر

رئيس اجلمهورية يشدد عىل أمهية إصالح 
القطاعني العام واخلاص 

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشاف الفريق عم�اد محمد محم�ود وكيل وزارة 
الداخلي�ة لش�ؤون الرشط�ة، اف�ادت وكال�ة وزارة 
الداخلية لش�ؤون الرشطة باإلطاحة بعصابة أثارت 
ضجة بعد تكرار حوادث الرسقات يف منطقة جميلة. 
وذكرت وكالة شؤون الرشطة يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، »بع�د رص�د بع�ض حوادث 
الرسقات والس�طو ضمن منطقة جميل�ة التجارية 
من قبل اش�خاص مس�لحني يس�تقلون عجلة نوع 
النرتا صفراء اللون ، تم عى الفور وألهمية املوضوع 

تش�كيل فريق عمل مختص بتوجيه من وكيل الوزارة 
لش�ؤون الرشط�ة وب�إرشاف  مدي�ر مكافحة اج�رام بغداد 
ومدير مكتب الكرامة ملكافحة االجرام ومجموعة من ضباط 
املكت�ب ملتابعة الح�وادث وتفعيل مصادر املعلوم�ات واتباع 
االساليب الفنية وتنسيق الجهود ومقاطعة املعلومات والتي 
اثمرت بالتوصل اىل املتهم�ني املقصودين وهم اثنان ومراقبة 
تحركاتهم«. واضاف البيان:«بعد اخذ املوافقات االصولية تم 
القبض عليهم بكم�ني محكم وضبطت بحوزتهم عجلة نوع 

الن�رتا أجرة صف�راء اللون التي اش�ارت اليها بعض وس�ائل 
االع�الم والقنوات الفضائي�ة أثر مناش�دة املواطنني والتجار 
ضم�ن منطقة جميلة ، وقد ت�م تدوين اقوال املتهمني األثنني 
باألع�رتاف ابتدائي�ًا وقضائي�اً والت�ي جائ�ت مطابقة ألصل 

االخبارات املسجلة لدينا ألربعة حوادث رسقة وتسليب«. 
واشارت اىل ان«قايض التحقيق قرر توقيفهم وفق احكام املادة 
٤٤٢ من قانون العقوب�ات واتخاذ كافة االجراءآت القانونية 
االصولية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل«.   

كما افادت وكالة الداخلية لش�ؤون الرشطة القبض 
عى 6 أش�خاص بحوزتهم اس�لحة ومواد مخدرة يف 

العاصمة بغداد.
وذك�ر بيان لوكال�ة الرشطة انه »ت�م القبض عى ٣ 
أشخاص وضبط بحوزتهم أسلحة غري مرخصة و ٣ 
آخرين بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال والقبض 
عى ش�خص لقيام�ه بأطالق النار ع�ى احد املنازل 
املواطنني اثر نشوب مشاجرة مما أدى اىل مقتل احد 

املواطنني«.  
واض�اف البيان ان�ه« تم القبض عى )٤6( متس�وآل 
يف العاصم�ة بغداد »، موضحة ان�ه« تم القبض عى 
متهم�ني قام�وا باالعت�داء عى مف�رزة م�رور أثناء 
الواج�ب يف كركوك«.   ويف محافظة البرة القي القبض عى 

متهم بالرشوع بالقتل واخر لحيازته سالح غري مرخص
بدوره�ا، ضبطت كميات كب�رية من املواد املخ�درة يف قضاء 
الرطبة بمحافظة االنبار، حس�بما افادت الش�ؤون الداخلية 
واالمن يف املحافظة. وذكرت الش�ؤون انه »تم تنفيذ واجب يف 
قضاء الرطبة بمحافظة االنبار فيما ضبط كميات كبرية من 

املواد املخدرة ) الحشيشة - الحبوب املخدره («.

ح�ذر التحال�ف الدويل ض�د داعش يف 
الع�راق وس�وريا، أم�س الثالثاء، من 
تح�ول مخي�م اله�ول إىل »حاضن�ة« 
للمتطرف�ني املس�اندين لداعش، مالم 

يتدخل املجتمع الدويل.    
وذك�ر التحال�ف يف تدوين�ة، أنه »يعد 
رشكائن�ا  م�ع  املس�تمر  التع�اون 
واملنظمات الدولي�ة وقادة الحكومات 
تجاه جهود إعادة مخيمات النازحني 
داخلًيا أمرًا بالغ األهمية لضمان عدم 

ظهور داعش مرة أخرى«.  
واضاف »إذا لم يتدخل املجتمع الدويل، 
حاضن�ة  اله�ول  مخي�م  فس�يصبح 

للمتطرفني املساندين لداعش«

القبض عىل 6 أشخاص بحوزهتم اسلحة.. وضبط خمدرات يف الرطبة.. واإلطاحة »بعصابة حمرتفة«
باشراف الفريق عماد حممد حممود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة التحالف الدويل 

يطلق حتذيرًا من 
»حاضنة متطرفني« تؤثر 

عىل العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح رئيس مجل�س ال�وزراء القائد الع�ام للقوات املس�لحة، مصطفى 
الكاظم�ي، أم�س الثالث�اء، النص�ب الت�ذكاري ألبط�ال جه�از مكافحة 

اإلرهاب.
وق�ال الكاظمي، يف كلمة خالل االفتتاح، »نفتتح هذا العمل الفني العراقي 
الخالص )نصب الش�هداء(، استذكاراً وتخليداً ووفاًء لذكرى شهداء جهاز 

مكافحة اإلرهاب األبطال وعرفاناً ملالحمهم«.
وأردف: »نس�جل اعتزازنا كعراقيني بكل اسم من أسماء الشهداء األبطال، 
الذين لوال تضحياتهم ما كّنا لنقف هذه الوقفة هنا، مضيفا أن »شهداءنا 
ه�م فخر العراق، ومن هذا املكان، ومن أمام أس�مائهم املخطوطة نعدهم 

بأن تضحياتهم لن تذهب هدراً، وأن عوائلهم وأطفالهم يف ذمتنا«.
وأردف: »نزهو بفخر واعتزاز أن لدينا كعراقيني هذا النوع من الرجال الذين 
اس�رتخصوا أرواحهم يف ح�ب الوطن، عى الرغم من األل�م الذي يعترنا 

ونحن نقرأ أسماء هؤالء األبطال من شهداء قواتنا األمنية«.
وأكمل: »قبل س�اعات تمكن زمالؤكم األبطال يف جه�از مكافحة اإلرهاب 
من قتل مفرزة إرهابية كاملة يف كركوك حاولت التعرض عى قطعاتكم«.

ومىض قائال: »لن نغمض أعيننا، ولن ننام قريري األعني حتى القضاء عى 
آخر إرهابي يف العراق«.

رئيس الوزراء يفتتـح النصب التذكاري جلهاز 
مكافحة اإلرهاب: لوال تضحياهتم ما وقفنا هنا

        بغداد / المستقبل العراقي

القضاء  أس�تقبل رئي�س مجل�س 
االع�ى فائق زي�دان أم�س الثالثاء 

وزير الكهرباء وكالة عادل كريم.
ملجل�س  االعالم�ي  املرك�ز  وذك�ر 
القض�اء األع�ى تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه أن »الطرفني 

بحث�ا االج�راءات القضائي�ة بحق 
املتجاوزين عى الشبكة الكهربائية 

وجرائم تفجري ابراج الطاقة«.
يش�ار اىل ان العراق شهد يف األشهر 
املاضية سلسلة استهدافات وتفجري 
أب�راج لنق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة 
بعدة محافظات ما تس�بب بنقص 

الطاقة وضعف التجهيز.

        بغداد / المستقبل العراقي

ُمكافح�ة  جه�از  ق�وات  تمكن�ت 
التكتيك�ي  وبأس�لوبها  اإلره�اب 
الحدي�ث م�ن قت�ل مف�رزة كاملة 
لعن�ارص داع��ش االرهاب�ي كانت 
تروم التعرض عى قواطع ُمرابطات 
القوات األمنية يف ُمحافظة كركوك.

وذك�ر بي�ان الع�الم الجه�از تلقت 
من�ه  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 

ان�ه »وحس�ب توجيه القائ�د العام 
للق�وات املُس�لحة خ�الل اإلجتماع 
الطارئ الذي عقده املجلس الوزراي 
لألمن الوطني عى خلفية إستشهاد 
)١٣( عن�را من أبط�ال الرُشطة 
األتحادي�ة بالثأر للُش�هداء األبرار، 
وعد رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب 
الفري�ق األول الُرك�ن عب�د الوهاب 
الس�اعدي بالرد املُناسب عى بقايا 

هذه العصابات اإلرهابي�ة«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

واصلت قيادة قاطع كركوك ورشق دجلة يف الحشد الشعبي، أمس الثالثاء، 
عملياته�ا لليوم الثان�ي رشقي محافظة صالح الدين.وذكر اعالم الحش�د 
الش�عبي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان »لليوم الثاني عى 
الت�وايل ش�اركت جميع ألوية القي�ادة متمثلة ب� ٢٢ و88 واللواء التاس�ع 
بالحشد، فضال عن التشكيالت الساندة للحشد الشعبي من مديرية مقاتلة 
ال�دروع ومكافح�ة املتفجرات والهندس�ة العس�كرية واالع�الم والطبابة 
والقوات األمني�ة وبغطاء جوي من طريان الجيش وبارشت، صباح اليوم، 
بالعملي�ة األمني�ة ملالحق�ة فلول داع�ش«. وانطلقت قوات مش�رتكة من 
الحش�د الش�عبي والجيش والرشط�ة االتحادية وط�ريان الجيش، صباح 
االثنني، بتنفيذ عملية أمنية ملالحقة فلول داعش يف محافظتي صالح الدين 
ودياىل، وحققت العملية يف يومها األول نتائج كبرية تمثلت بتدمري عدد من 

مضافات داعش وتفكيك عرشات العبوات الناسفة.

القضاء والكهرباء يبحثان اإلجراءات بحق 
املتجاوزين وجرائم تفجري األبراج

قوات مكافحة االرهاب تنتقم لشهداء كركوك: 
اإلطاحة بمفرزة داعشية كاملة

احلشد الشعبي يواصل عملياته األمنية 
رشقي صالح الدين
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن برنام�ج األغذي�ة العامل�ي التاب�ع التاب�ع لألمم 
املتحدة، أمس الثالثاء، عن اتخاذ إجراءات بشأن نقص 

املياه يف العراق.
وذك�ر بيان صادر ع�ن برنامج األغذي�ة العاملي تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه أن�ه »قام بتوس�يع 
برنامجه الخاص ببناء القدرة عىل الصمود والتعايف يف 
جميع أنحاء محافظة صالح الدين شمال بغداد، وذلك 
اس�تجابة للمخاوف املتزايدة بشأن انخفاض معدالت 
هط�ول األمطار ع�ن مس�توياتها املعت�ادة يف العراق، 
حيث ش�هد العراق هذا العام ثاني أدنى نسبة لهطول 

األمطار منذ 40 عاما«.

وأوض�ح أن »مش�اريع برنامج األغذي�ة العاملي يقوم 
يف مجال س�بل كس�ب العي�ش، التي يت�م تنفيذها مع 
املجتمع�ات املحلي�ة وحكومة الع�راق واملنظمات غري 
الحكومي�ة الرشيك�ة، بتقدي�م املس�اعدة ألكث�ر م�ن 
130 ألف ش�خص من الفئ�ات املس�تضعفة يف عموم 
محافظ�ات الع�راق، الس�يما يف صالح الدي�ن واألنبار 

والبرصة وميسان ونينوى وذي قار«.
وق�ال ممثل برنامج األغذية عيل رضا قرييش إن »تغري 
املناخ يؤثر عىل العراق، الذي يعاني بالفعل من األعباء 
الثقيل�ة للمرحل�ة التي أعقب�ت الرصاع�ات ،ويناضل 
أيضا م�ع آث�ار جائحة كورون�ا«، مبين�اً أن »برنامج 
الغ�ذاء العامل�ي يعم�ل جنب�اً إىل جن�ب م�ع حكوم�ة 
العراق ورشكائنا ملس�اعدة املجتمع�ات املترضرة عىل 

تحقيق االكتف�اء الذاتي، كي يتمكن الجميع من تلبية 
احتياجاتهم الغذائية«.

وأض�اف قري�يش، أن »رشاكتن�ا يف مناط�ق مختلفة، 
الس�يما املناط�ق الريفي�ة بمحافظ�ة ص�الح الدي�ن 
بمس�اعدة األرس املس�تضعفة، من خ�الل تأمني دخل 
مس�تدام عرب تطوير امله�ارات األساس�ية وتزويدهم 

باالدوات الالزمة«.
ولفت اىل أن »النقص الحايل يف املياه يشكل مصدر قلق 
بصف�ة خاصة، فضالً عن درج�ات الحرارة التي بلغت 
مستويات قياسية يف االرتفاع، حيث شهد العام املايض 
أع�ىل درجات حرارة وس�جلت محافظة بغداد درجات 
حرارة وصلت اىل 52 درجة مئوية، وبحس�ب تقييمات 
برنامج األغذية فإن موسم األمطار كان أقل من املعدل 

خاص�ة يف املحافظ�ات الش�مالية وإقليم كردس�تان، 
ما ق�د يؤثر عىل العائ�د النهائي للمحاصي�ل الزراعية 

الرئيسة وهي القمح والشعري«.
وتابع أن »عمليات املسح التي قام بها برنامج األغذية 
العامل�ي يف آي�ار امل�ايض بين�ت أن 8% من الس�كان يف 
محافظت�ي نين�وى وكرك�وك ال يس�تهلكون كمي�ات 
كافية من الغ�ذاء، أي ضعف متوس�ط املعدل الوطني 
لالس�تهالك والبال�غ 4%، وأن 13.4% م�ن الس�كان يف 
نينوى يستخدمون اسرتاتيجيات سلبية للتّكيف - مثل 
اقرتاض املال أو تناول كميات أقل من الطعام – وهذه 
النسبة هي أعىل من املعدل الوطني البالغ 7.5%«، الفتاً 
اىل أن »برنام�ج األغذية يواصل رصد الوضع عن كثب، 

وتأثري ذلك عىل األمن«.

األغذية العاملي يتخذ إجراءات بشأن نقص املياه يف العراق

   المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

ناقش�ت اللجنة املركزية للتسويق يف الرشكة 
العام�ة لتج�ارة الحب�وب خطته�ا الخاص�ة 
بتعزيز اس�تقرار االس�عار وعوائ�د الفالحني 
جزء م�ن مرشوع خطة االصالح املايل للورقة 

البيضاء.
واس�تمع املهندس باس�م نعيم العكييل مدير 
ع�ام الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب يف 
مستهل الجلس�ة لرشح مفصل عن املرشوع 
) 2٩ ( من فقرات الورقة البيضاء قدمه مدير 

الخطط يف الرشكة  .  وقال مدير عام الرشكة 
ان�ه الب�د ان نس�تثمر فرصة هذه املناقش�ة 
من خ�الل تعزيز اس�تقرار االس�عار وعوائد 
الفالح�ني وال بد من تكثي�ف الجهود من أجل 
البح�ث عن الي�ات تؤمن رصف مس�تحقات 
الفالح�ني مم�ن يس�وق محص�ول الحنط�ة 
والش�لب ملخازن التجارة اوال ب�اول، البد من 
احت�واء الف�الح، وتقليل نس�ب اإلرضار التي 
تق�ع علية نتيجة تأخري رصف املس�تحقات، 
نري�د ان نبدء بخطوات تومن تدفق الس�يولة 
النقدي�ة للفالحني.  واضاف ان علينا مواصلة 

حم�الت التوعي�ة الخاص�ة باتخ�اذ التدابري 
الواجب تأمينها من خالل االتجاه اىل مشاريع 
املشاركة بالجانب التجاري ومن خالل انشاء 
س�ايلوات معدنية يف عدد من املحافظات ذات 
الغ�زارة يف االنتاج بجمي�ع املحافظات. وبني 
العكي�يل »نحن كرشك�ة ذات نش�اط واضح 
مكلف�ني بتوفري الحبوب كحنط�ة ورز وال بد 
من العمل يف خطني متوازيني لالس�تفادة من 
نشاطنا من خالل التوجه للعمل التجاري وان 
نكون منافس�ني للس�وق من خالل اس�ترياد 

الحنطة للنشاط التجاري«.

جتارة احلبوب تناقش خطة الرشكة املتعلقة باملرشوع 
»29« من الورقة البيضاء

ستشرع خبطني متوازيني لزيادة االيرادات

    بغداد / المستقبل العراقي

أفاد موق�ع »وول س�رتيت« 7/24، أمس 
الثالث�اء، بأن العراق يع�د خامس مهيمن 
ع�ىل النفط عاملياً، مبيناً أن صناعة النفط 
تحدي�ات غ�ري  الع�ام 2020  يف  واجه�ت 
مس�بوقة.وقال املوق�ع يف تقري�ر ل�ه، إن 
»صناع�ة النف�ط واجهت يف الع�ام 2020 
تحدي�ات غ�ري مس�بوقة بس�بب جائحة 
كورون�ا، حيث انخفض الطلب عىل النفط 
للم�رة األوىل من�ذ أكثر من عق�د، بما يزيد 
عىل ٩ ماليني برميل يومياً«، مبيناً أن »ذلك 
تزامن أيضاً مع تراجع إنتاج النفط بمقدار 
6.6 ماليني برميل يومياً«. ورغم ذلك، ووفق 
التقري�ر، فق�د »تم إنتاج م�ا يزيد عىل 88 
مليون برميل يومياً يف جميع أنحاء العالم 
يف 2020«، مشرياً إىل أن »الغالبية العظمى 

م�ن هذا اإلنتاج كان م�ن نصيب 15 دولة 
فق�ط«. ون�وه التقري�ر إىل »تحقيق أعىل 
إنتاج يف 2020«، الفتاً إىل أن »البلدان ال�15 
مجتمع�ة تمتلك 1.6 تريلي�ون برميل من 
النفط يف احتياطياتها«. وأشار التقرير إىل 
أن »العراق يعد خامس مهيمن عىل النفط 
عاملي�ًا باحتياطي مؤكد يبل�غ 145 مليار 
برميل وهي تمث�ل 8.4% من االحتياطيات 
العاملي�ة وبانتاج يبل�غ 4.1 مليون برميل 
يوميا«، مبيناً أن »نصيب الفرد من الناتج 
املح�يل االجم�ايل لع�ام 2020 بل�غ ٩654 
دوالرا، ونسبة صادرات النفط لعام 2020 
تشكل 3٩.6% من الناتج املحيل االجمايل«. 
وأوضح املوق�ع أن »فنزويال تاتي باملرتبة 
االوىل يف اك�رب مهيم�ن للنف�ط باحتياطي 
يبلغ 303.8 مليار برميل تليها الس�عودية 

ومن ثم تاتي كندا ثالثاً وايران رابعاً«.

العراق خامس مهيمن عىل النفط عامليًا 
باحتياطي يبلغ 145 مليار

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ن�ت م�الكات مكت�ب تحقيق الهيئ�ة يف محافظة  تمكَّ
لَْت لهم  الديوانية من اإليقاع بأحد املُتَّهمني الذين َس�وَّ
أنفس�هم رسقة املال العام ع�رب تزوير بطاقات الدفع 

اإللكرتونيِّ للُمتقاعدين املُتوّفني
 وذك�رت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة بحس�ب بيان 
لها تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه،  أن »فريق 
عم�ٍل من مكتب تحقيق الهيئ�ة أُوِكلَْت له مهمة َتَتبُّع 
ومراقب�ة وجم�ع املعلومات ع�ن املُتََّهمني، اس�تطاع 
ضبط أحدهم ُمتلّبساً بالجرم املشهود أثناء استخدامه 
بطاقة دفٍع إلكرتونيٍّ ألحد املُتوّفني تحمل اس�م املُتوفَّ 

وصورة املُتََّهم«.  
وتابع�ت الدائرة أنَّ »عمليَّة الضب�ط قادت إىل اعرتاف 
املُتََّه�م املضب�وط بتزوير البطاق�ة َوَتَس�لُّمه الرواتب 
س�نواٍت،  خم�س  م�دار  ع�ىل  للُمت�وفَّ  التقاعديَّ�ة 
واالحتف�اظ بالرات�ب التقاع�دي البال�غ )500.000( 
أل�ف دينار لنفس�ه، فيما ت�مَّ ضبط مجموع�ٍة أخرى 
رة لدى املُتََّهم املضبوط،  من البطاق�ات والهويَّات املُزوَّ
وم�ا زال التحقيق م�ع املُتََّهم حوله�ا جارياً بإرشاف 
«.  وكان رئيس هيئة  الس�ّيد قايض التحقيق املخت�صِّ
النزاهة االتحاديَّة القايض )عالء جواد الس�اعدي( قد 
َحثَّ مالكات مكتب تحقي�ق الهيئة يف املحافظة، لدى 
زيارت�ه التفقديَّة، عىل ترسيع وت�رية عمليَّات الضبط 
س�ات  بالج�رم املش�هود، والس�يما يف الدوائ�ر واملُؤسَّ
الخدميَّة؛ ملنع حاالت املساومة واالبتزاز والرىش فيها، 
وتيس�ري قياس ُمس�توى رض�ا املُراجع�ني من خالل 

توزيع استبانة قياس ُمدركات الرشوة فيها.

بكمني حمكم..
 النزاهة توقع  حمتاالً يرسق رواتب 

متقاعدين ببطاقات مزورة

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثالثاء، أن »بطاقة اللقاح 
الدولية« ليس�ت بديلة ع�ن البطاقة الورقي�ة املعروفة واملعتمدة 
م�ن قبل الوزارة.    وذكر املتحدث باس�م الوزارة س�يف البدر، يف 
إيض�اح صوتي، تلقاه »ناس« )7 أيلول 2021(، ان »هناك الكثري 
من األسئلة ترد حول البطاقة الدولية الخاصة بلقاح كورونا، نود 
التنويه انها ليست بديلة عن البطاقة الورقية املعروفة واملعتمدة 
م�ن قب�ل وزارة الصح�ة، بل هي وثيق�ة دولي�ة للمواطنني الذي 
يرومون الس�فر اىل بلدان معينة تطلب هذه البطاقة لذا أصدرتها 
ال�وزارة وهي تعتم�د عىل رشيحة الكرتوني�ة«.  وأضاف البدر ان 
»ال�وزارة أصدرت ه�ذه البطاقة مقابل رس�م مايل مل�ن يرغبون 
بالس�فر، وتصدر من أماكن محددة وس�يتم توسيعها خالل هذا 
األسبوع عىل جميع املحافظات وفق جدول سيتم تعميمه«، فيما 
جدد التش�ديد عىل ان »البطاقة الدولية هي لغرض السفر وليس 

هناك حاجة ملراجعة املواطنني الذين ليس لديهم سفر«.

توضيح من الصحة بشأن »البطاقة الدولية« اخلاصة 
بلقاح »كورونا«: ليست بديلة عن الكارت الورقي

    بغداد / المستقبل العراقي

فاز العراق بعضوية مجلس ادارة منظمة العمل العربية اىل جانب 
جمهوري�ة مرص العربية والكويت وتونس وكذلك بعضوية لجنة 
الرقاب�ة واملالية يف املنظمة لالع�وام)2021- 2023( بعد تصويت 
غالبية االعضاء يف املنظمة خالل االنتخابات التي جرت اليوم عىل 
هامش اعمال الدورة 47 ملؤتمر العمل العربي املنعقد يف القاهرة.

واثم�رت جهود وزي�ر العمل ع�ادل الركابي ومن خالل سلس�لة 
االجتماع�ات الت�ي عقدها مع وزراء العمل يف ال�دول العربية عن 
تأيي�د كبري لصالح ف�وز العراق بعضوية مجل�س ادارة املنظمة، 
إذ دعا الوزير اىل وضع سياس�ات رصين�ة للنهوض بواقع العمل 
العرب�ي وايجاد حل�ول ومعالجات انية للتخفيف م�ن االثار التي 

تركتها التحديات عىل املجتمعات العربية.

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت رشكة توزيع املنتجات النفطي�ة املعلومات التي تم تداولها 
ع�ىل مواقع التواصل بش�أن انباء إيقاف تجهي�ز محطات تعبئة 
الوقود يف بغداد ونفت الرشكة يف بيان لها تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه: »املعلومات املتداول�ة يف بعض املواق�ع االلكرتونية 
بش�أن إيق�اف تجهيز محط�ات تعبئة الوق�ود  التابع�ة للقطاع 
الخ�اص يف العاصمة بغداد بس�بب الديون املرتتب�ة عىل اصحاب 
هذه املحط�ات من قبل دائرة عقارات الدول�ة«.  وقال مدير عام 
رشكة توزيع املنتجات النفطية حس�ني طالب ان«املعلومات التي 
تم تداولها بهذا الش�أن هي اخبار غري دقيقة وعارية عن الصحة 
وان الرشك�ة وم�ن خ�الل هيئة توزي�ع بغداد مس�تمرة بتجهيز 
جميع املحط�ات يف بغداد بحصصها اليومية م�ن الوقود حفاظا 

عىل انسيابية تجهيز املشتقات النفطية للمواطنني«.

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت نقاب�ة املعلم�ني العراقيني، أم�س الثالث�اء، تنظيم وقفة 
احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة ب�«قانون« ينصف 
حقوق الكوادر الرتبوية.    وقالت النقابة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه إن »الوقفة س�تدعو إىل اط�الق العالوات 
والرتفيع�ات للهيئات التعليمية والتدريس�ية باثر رجعي، وكذلك 
ل�رصف الرواتب الش�هرية يف موعدها املحدد«.  الوقفة س�تدعو 
أيض�ا، إىل »اعادة ارتباط املديريات العام�ة للرتبية يف املحافظات 
ب�وزارة الرتبي�ة، فض�ال ع�ن تثبي�ت املرشف�ني االختصاصي�ني 

والرتبويني املنسبني اىل االرشاف واملحارضين«.

العراق يفوز بعضوية جملس ادارة مؤمتر 
العمل العريب

املنتجات النفطية تنفي إيقاف جتهيز 
حمطات تعبئة الوقود يف بغداد

نقابة املعلمني تلوح بتصعيد: 
نريد تنفيذ 6 مطالب

    بغداد/ المستقبل العراقي

ناقش�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلم�ي يف اجتم�اع مش�رتك م�ع ديوان 
الرقابة املالية االتحادي التعاون املشرتك 
وتعزي�ز تخص�ص املحاس�بة القانونية 

وتطوير الخربات.
وقال وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
نبيل كاظم عبد الصاحب خالل االجتماع 
الذي عقد يف كلي�ة العلوم بجامعة بغداد 
إن : مؤسس�ات التعلي�م الع�ايل حريصة 
ع�ىل التكامل مع الوزارات واملؤسس�ات 
الجه�ات  م�ع  التع�اون  بيئ�ة  وتوف�ري 
الرقابية والس�يما دي�وان الرقابة املالية 
االتحادي واالتفاق عىل مستوى عال من 
الشفافية يف االجراءات والتدقيق وتقديم 

الحلول.
والكلي�ات  الجامع�ات  الوزي�ر  ووج�ه 
الحكومي�ة واألهلية بدع�م ممثيل ديوان 
الرقاب�ة املالي�ة وتوفري املكان املناس�ب 
لهم وتسهيل االجراءات املتعلقة بالرقابة 
بالقوان�ني  الكام�ل  وااللت�زام  املالي�ة 
والس�ياقات األصولية وتقدي�م البيانات 
املالي�ة عىل وفق املخاطب�ات والتوقيتات 
التي تحددها الجهات الرقابية املختصة.

وح�ث ع�ىل التنس�يق العلم�ي وتعزي�ز 
تخصص املحاس�بة القانوني�ة وتطوير 
الخربات يف ديوان الرقابة املالية وإعطاء 
االولوي�ة له�م يف القب�ول يف املعهد العايل 

للدراسات املحاسبية واملالية.
بدوره أش�اد رئيس ديوان الرقابة املالية 
االتحادي رافل ياس�ني خضري بالتعاون 
ال�ذي تبديه وزارة التعليم ومؤسس�اتها 
األكاديمية ومش�ريا اىل أهمية الحوارات 
املب�ارشة وتعضي�د مس�ارات التواص�ل 
والتنس�يق الذي يس�هل مهمة الس�لطة 
املؤسس�ات  تمارس�ها  الت�ي  الرقاب�ة 

املختصة.
وناقش املجتمعون الفقرات املدرجة عىل 
جدول األعم�ال الذي تضمن محاور عدة 
منه�ا تدقيق البيانات املالي�ة للجامعات 
والكليات الحكومية واألهلية ومس�احة 
القوان�ني والتعليم�ات والحاجة  تطبيق 
مواده�ا  بع�ض  وتعدي�ل  مراجع�ة  اىل 
ومحور صن�دوق التعليم العايل واملكاتب 
االستش�ارية واالي�رادات املرتتبة عليهما 
ومواط�ن اإلنفاق منها يف ضوء املحددات 
القانوني�ة وتنس�يق العم�ل بني أقس�ام 
التدقيق الداخيل يف مقر الوزارة مع ديوان 

الرقابة املالية.

التعليم تناقش مع الرقابة املالية تعزيز 
ختصص املحاسبة القانونية وتطوير اخلربات

البيطرة تنفذ محلة تلقيح جمانية 
لتحصني الثروة احليوانية من االمراض

املالية الربملانية تقدر اإليرادات غري 
النفطية للعام احلايل بـ »5« مليار دوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراعة عن تنفيذ حملة وطنية وقائية مجانية لتلقيح االبقار 
والجام�وس ضد مرض التهاب الجلد العقدي وعفونة الدم النزفية والجمرة 
العرضية املتعايشة معها ومرض طاعون املجرتات الصغرية والتسمم املعوي 
يف االغنام واملاعز. واوضحت دائرة البيطرة بحس�ب بيان لوزارة الزراعة ان 
»الحملة التي ستشمل جميع املحافظات باستثناء اقليم كردستان تستهدف 
تحص�ني االبقار والجام�وس وبجميع االعم�ار واملج�رتات الصغرية، حيث 
اس�تنفرت البيطرة جميع مالكاتها البيطرية والفنية يف كافة املستشفيات 
واملس�توصفات البيطرية يف املحافظات إلنج�از وإنجاح الحملة«. واضافت 
ان تنفي�ذ الحملة ياتي بعد توفري كافة املس�تلزمات الرضورية الخاصة من 
اللقاح�ات واجهزة الفحص وع�دة التلقيح اِضاف�ًة اىل التأكيد عىل املالكات 
املس�اهمة بالحملة باتخاذ جمي�ع االحتياطات الالزم�ة للوقاية من مرض 
كورون�ا ) كوفي�د -1٩ (حمايًة لحياتهم وحياة الفالح�ني واملربني ».ودعت 
دائرة البيطرة الفالحني واملربني اىل مساعدة الفرق البيطرية املنفذة للحملة 
واملس�اهمة بعملية التحصني للمحافظة عىل سالمتهم وسالمة حيواناتهم 
وحفاظ�ا ع�ىل الثروة الحيوانية كمص�در مهم من مص�ادر اإلنتاج الغذائي 

والدخل القومي«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

قدرت اللجنة املالي�ة النيابية، أمس 
غ�ري  اإلي�رادات  وص�ول  الثالث�اء، 
النفطي�ة للع�ام الحايل، ب��5 مليار 
دوالر م�ن أصل 10 ملي�ار كان من 
ه�ذا  خ�الل  تحقيقيه�ا  املف�رتض 
الع�ام. وق�ال عض�و اللجن�ة أحمد 
حم�ه، إن »اإليرادات غ�ري النفطية 
تشمل تشمل ما يحصل عليه العراق 
م�ن إي�رادات املناف�ذ الحدودية من 
خالل الرضائب عىل دخول البضائع 
والس�لع والرس�وم الحكومية، وما 
يصدره العراق من بعض املحاصيل 

الزراعية وكذلك االسمنت«. وأضاف 
أن »وزارة املالية لم تزودنا منذ وقت 
طويل باإلي�رادات غ�ري النفطية أو 
الصادرات غ�ري النفطية التي يعمل 
العراق ع�ىل تصديره�ا إىل الخارج، 
لكن س�نويا يج�ب أن يك�ون إيراد 
تلك املواد 10 مليار دوالر«. وبني أنه 
»يف الوق�ت الحايل نعتق�د أن العراق 
حصل ع�ىل ما يقارب 5 مليار دوالر 
من اإلي�رادات غ�ري النفطية«، الفتا 
إىل أن »قان�ون اإلدارة املالية يقس�م 
إىل  األم�وال م�ا نس�بته %50  تل�ك 
املحافظ�ات التي فيها منافذ وباقي 

املبلغ يحول اىل وزارة املالية«.

حمافظ البرصة ينفي استالم مستحقات 
البرتودوالر

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أكد محافظ البرصة اس�عد العيداني عدم استالم أي 
مستحقات من مرشوع البرتودوالر للعام 2021.

وق�ال العيدان�ي، يف ترصيح صحف�ي، إن »مرشوع 
صن�دوق الب�رتودوالر أدرج وأق�ر بقان�ون املوازن�ة 
العام�ة للع�ام 2021، إال إن املحافظة لم تس�تلم أي 

مستحقات من هذا املرشوع«.
وأض�اف إن »الحكوم�ة االتحادي�ة قدم�ت طعن إىل 
املحكمة االتحادية باملادة املتعلقة بالرتودوالر، إال إن 

املحكمة لم تبت بالطعن الحكومي«.
وأب�دى النائ�ب األول لرئي�س مجلس النواب حس�ن 
كري�م الكعب�ي، يف وقت س�ابق، اس�تغرابه بالطعن 
الحكومي املقدم أمام املحكمة االتحادية بشأن فقرة 
»الب�رتودوالر«، يف م�رشوع قان�ون املوازن�ة العامة 

االتحادية لسنة 2021.

أمانة بغداد ختاطب املرشحني: التزموا 
بقواعد نرش الدعايات

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت أمان�ة بغ�داد، أم�س الثالثاء، املرش�حني 
لاللت�زام بقواعد املفوضي�ة الخاص�ة بالدعاية 
االنتخابية، وعدم الحاق األرضار بالبنى التحتية 

أو تشويه املشهد البرصي يف العاصمة.    
وذكرت األمانة يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن »هن�اك مذكرة تعاون مش�رتك 
ت�م توقيعها ب�ني امانة بغ�داد واملفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات، وتتضمن التعاون املشرتك 
يف رص�د املخالفات الدعائية للمرش�حني واتخاذ 
االج�راءات الالزمة من قبل املفوضية وااليعاز اىل 

دوائر امانة بغداد الزالة املخالف منها«.  
ولفت�ت األمان�ة اىل ان »هذا االجراء ب�دأت امانة 
بغ�داد تطبيق�ه بالتعاون م�ع املفوضية، وتمت 
ازال�ة ع�دد م�ن اللوح�ات الدعائي�ة املخالف�ة 

لضواب�ط املفوضية، وس�يتم اتخ�اذ االجراءات 
القانونية بح�ق املخالفني الذي�ن ألحقوا الرضر 

بالبن�ى التحتية والجزرات الوس�طية واالرصفة 
والشوارع العامة«.
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بواسطة السيد كاتب العدل يف كركوك 
اىل السيد جان هجران نجم 

العنوان / كركوك الواسطي جممع الغاز رقم الدار 8/3
العدد د3:اعالم/118551

التاريخ 2021/9/7
انذار

ترتب بذمتك مبلغا قدره  -/ 463500
دينار اربعمائة وثالثة وستون الفا وخممائة دينار ال غريها 
اىل دائرة موكيل رشكة نفط الشمال وذلك الستالمك رواتب 
ومخصص�ات غري مس�تحقة للفرتة م�ن 2019/11/21 
ولغاية 2019/11/30 تقرر اخطارك يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني بوجوب اعادة املبلغ اعاله اىل دائرة موكيل رشكة 
نفط الش�مال قسم حسابات االفراد كركوك منطقة عرفة 
خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�تقوم 
دائرة  موكيل باتخاذ االجراات القانونية بحقك مع تحميلك 

كافة التبعات القانونية واملالية الناجمة عن ذلك 
املنذر

املوظف الحقوقي / عمر احمد رفعت 
و / السيد مدير عام رشكة نفط الشمال اضافة لوظيفته 

بموجب الوكالة العامة املرقمة 9573 يف 2021/3/8

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ان املتقني يف جنات وعيون

صدق اهلل العيل العظيم
بمزيد من الرضا والتس�ليم بقضاء الله وقدره تلقينا 
خرب وف�اة املغفور ل�ه بأذن الل�ه العم العزي�ز الحاج 
حس�ني حس�ن الجاف والد األخ العزيز كاكه س�وران 
الحاج حس�ني الجاف  ونحن إذ نش�اطر عائلة الفقيد 
واقربائه ومحبيه حزنهم وأملهم فأننا نبتهل اىل  الله عز 
وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعه وان يلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان... وانا لله وانا اليه راجعون.

املعزي 
حسني شلوش املاجدي

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

امر اداري 
تنويه

الحاقا بكتابنا املرقمة 10841 يف 2021/8/30 و 10831 يف 2021/8/30  و 10843 
يف 2021/8/30 تقرر ما ياتي :

1 � الغاء املناقصة 2021/8/96 لتكرار املرشوع مع مناقصة 77-8-2021  سهوا
2 � الغاء املناقصات 98-2021/16/99 لعدم استكمال املتطلبات الفنية 

3 � تعدي�ل مبال�غ خطاب�ات الضم�ان للمناقصات التالي�ة لوقوع اخط�اء امالئية 
عن�د نرشها يف الجريدة الرس�مية علما ب�ان املعلومات املثبتة يف الوثيقة القياس�ية 

صحيحة

4 � ان متطلب�ات التاهي�ل الفية واملالية املطلوب�ة يف املناقصة 2021/5/102 اعاله 
ه�ي خ�ربة عامة تقديم عمل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز 3 س�نوات قبل املوعد 
النهائي لغل�ق املناقصة  خربة تخصصية بمبلغ )20,685,030,720( ومعدل االيراد 
الس�نوي من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العط�اء بجميع ما ورد فيها لوجود خطأ يف 

الصحف لذا اقتىض التنويه

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة /قس�م القانوني�ة عن اجراء املزاي�دة العلنية  
لتاجري حانوت ديوان الجامعة وببدل ايجار س�نوي قدره 1750000 مليون 
وسبعمائة وخمسون الف دينار  فعىل الراغبني يف االشرتاك باملزايدة   املذكورة 
مراجعة دي�وان الجامعة / الش�ؤون القانونية الواق�ع يف املدينة الجامعية 
طريق كوفة � نجف لالطالع عىل التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل 
مدة خمس�ة ع�رش  يوما ابتداء  من الي�وم التايل لنرش  االعالن اذ س�تجري 
املزايدة يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من اليوم االخري   للم�دة اعاله بديوان 
الجامعة مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة 25% من القيمة 
املق�درة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة / صندوق التعليم 
العايل وكتاب براءة ذمة  من دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة 
يف الدخ�ول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكتاب يتضم�ن الرقم الرضيبي 
للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية 
املوحدة عىل ان  يتم جلب كتاب عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة وبحس�ب 
محافظته عىل ان يقوم املس�تأجر باي�داع تأمينات مقدارها 10%  من قيمة 
عقد االيجار الس�نوي يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب 
مبال�غ بذمته نتيج�ة مخالفة رشوط العق�د او ارضاره باملأجور وال يجوز 
اش�رتاك املوظفني الذين ذكرتهم اح�كام املادة )4( من قان�ون بيع وايجار 
ام�وال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة   

اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) احمد خضري عبي�د (  الدعوى 
لتبدي�ل ) اس�م ابن�ه ( وجعله ) خ�رض ( بدال 
م�ن ) خضري( فم�ن لديه ح�ق االعرتاض عىل 
ذل�ك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوما وفق امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ الهندية 

رقم االضبارة : 27 / 2020 
التاريخ : 1 / 9 / 2021 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ س�هام املدين سعيد موىس 
حسون العقار تسلسل 20 م 140 جدار الفتله 
الواق�ع يف الخ�ريات / ام رواي�ة العائد للمدين 
س�عيد م�وىس حس�ون املحج�وز لق�اء طلب 
الدائن ش�يماء جبار لفت�ه – ورود جبار لفته 
البالغ 1261000 مليون دينار مع الرسم فعىل 
الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة ثالث�ني يوما تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة 
باملائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل 
املواصفات :

1-موقع�ه ورقم�ه : 20 م 140 ج�دار الفتل�ه 
الخريات / ام رواية .

2-جنسه ونوعه : بستان يسقى سيحا .
3-حدوده واوصافه : يق�ع يف ناحية الخريات 

/ ام رواية . 
4-مساحته : 3 دونم و 17 أولك و 25 م . 

5-الشاغل : الرشكاء انفسهم .
6-القيمة املقدرة : 995000 / 6 

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة : 2021/1226
التاريخ : 2021/8/12 

اعالن
املنفذ عليه  / حميد سلمان حسون 

لق�د تحق�ق له�ذه  املديرية من خ�الل رشح 
مختار املنطقة حيدر الوي الحربيبانه مجهول 
وبدون علم املختار  انك  مجهول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوم 
تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حال�ة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي 

وفق القانون 
املنفذ العدل

عماد بجاي الحمداني
اوص�اف املحرر :ق�رار محكمة ب�داءة الكوفة 
 2021/5/6 يف  522/ب2021/2  بالع�دد 
ق�دره   مبل�غ  بتاديت�ك  الزام�ك  واملتضم�ن 
4,200,000 اربعة مالي�ني ومائتان الف دينار 
للدائن تحس�ني عبد الهادي حس�ني وتحميلك 

كافة الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة

اعالن
تعل�ن نقابة املهندس�ني العراقية / 
ف�رع املثنى عن فتح باب الرتش�يح 
ألنتخاب�ات عضوي�ة املؤتم�ر العام  
لنقاب�ة املهندس�ني العراقية / فرع 
املثنى للدورة )28( وأعتبارا من يوم   

2021/9/8 ولغاية 2021/10/8

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2021/1058

التاريخ : 2021/8/12 
اعالن

املنفذ عليه  / محمد صباح شمران 
لق�د تحق�ق له�ذه  املديرية من خ�الل رشح 
مختار املنطقة جميل حسون بان املدين ارتحل 
اىل جه�ة مجهولة   ان�ك  مجهول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوم 
تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حال�ة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي 

وفق القانون 
املنفذ العدل

عماد بجاي الحمداني
اوص�اف املحرر :ق�رار محكمة ب�داءة الكوفة 
 2019/3/7 يف  466/ب2019/1  بالع�دد 
واملتضم�ن الزامك بتاديتك مبل�غ 1,820,000 
ملي�ون وثمانمائ�ة وع�رشون ال�ف  للدائ�ن 
تحس�ني عبد الهادي حس�ني وتحميل�ك كافة 

الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة 
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وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 2021/2461
التاريخ : 2021/9/5 

اعالن
املنفذ عليه  / املدين عيل سوادي كون

لق�د تحقق لهذه  املديرية م�ن خالل مذكرتي 
االخب�ار بالتنفي�ذ واش�عار مخت�ار املنطق�ة 
س�لمان فاض�ل ضي�دان  انك  مجه�ول محل 
االقام�ة ولي�س لك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل 
خمس�ة عرش يوم تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف 
حالة ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد حسن داخل
اوص�اف املحرر : عقد ال�زواج املذكره 466 يف 
2020/12/2 والص�ادر م�ن محكمة االحوال 
الش�خصية يف النجف عن املهر املؤجل والبالغ 

خمسة وعرشون مليون دينار
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 2174/ش2021/3

التاريخ 2021/9/7
اعالن

اىل املدعى عليه / مسلم رزاق محمد  
اقامت املدعية ) نرسين سلمان شمران ( الدعوى 
املرقمة اعاله امام ه�ذه املحكمة تطلب فيها 
الزامك بتاديتك نفقة ماضية ملدة س�نة كاملة 
ونفقة مس�تمرة لها والطفالها كل من حسني 
تول�د 2007/4/1 ورقية تولد  2006/10/19 
ونور الهدى تول�د 2010/12/10 وتبارك تولد 
2012/8/6 واي�ات تول�د 2015/7/8 ورزاق 
تول�د 2017/12/11  وملجهولية محل اقامتك 
فقد ق�رر تبليغك اعالن�ا  بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق 2021/9/19 الساعة التاسعة 
صباحا وعند ع�دم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا فس�وف تح�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

عيل لفته جادر

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 156 / ش / 2021 
التاريخ : 6 / 9 / 2021 

م / تبليغ / املدعى عليه / مهند اسماعيل خضري 
اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا بحقك بتاريخ 2 
/ 8 / 2021 بالدع�وى الرشعية املرقمة 156 / ش 
/ 2021 يقيض بالتفريق بني املدعية ) ثوره فرحان 
جمي�ل ( وزوجه�ا املدع�ى عليه ) مهند اس�ماعيل 
خضري ( واعتباره طالق�ا رجعيا واقعا للمرة االوىل 
ويحق للمدعى علي�ه مراجعة زوجته املدعية خالل 
فرتة العدة دون عقد او مهر جديدين ودون رضاها 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بالحكم 
املذك�ور بصحيفت�ني محليتني رس�ميتني ولك حق 
االعرتاض عىل القرار املذكور ويف حالة عدم تقديمك 
طعنا بالقرار خالل املدة القانونية فان القرار سوف 

يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

حازم محمد احمد 
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وزارة الداخلية

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
العدد 2021/379

التاريخ2021/6/22
قرار حكم غيابي 

تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة 
الخامس�ة بتاري�خ 2021/6/22 برئاس�ة العمي�د 
الحقوق�ي عب�اس ن�ارص غريب وعضوي�ة كل من 
العمي�د الحقوق�ي ع�ادل مط�رش جل�ود والعقي�د 

الحقوقي حيدر عبد الحسن عليوي 
واصدرت قرارها   االتي بعد التدقيق واملداولة بأسم 

الشعب :
القضية املرقمة 2021/379 

اسم املشتكي الحق العام
اس�م املجرم الغائب  / املفوض مثنى نوري شهاب 

السعدون 
املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة البرصة 

واملنشات 
امل�ادة القانوني�ة 35 /اوال وثانيا من ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 
1 � الحكم عىل املجرم املفوض مثنى نوري ش�هاب 
الس�عدون بالسجن ملدة سبع س�نوات وفق احكام 
امل�ادة 35/اوال م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008  
الختالس�ه البنادق الحكومية املرقمة وهي 67297 
ن�وع   6816 و   2619114 و   8868 و   407639 و 
كالش�نكوف اخم�ص خش�بي ع�ام 2001 عم�ال 
باح�كام املادة  61:اوال  وبدالل�ة املادة 69/اوال من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
2 � تضمين�ة مبلغ مقداره 25,000,000 خمس�ة 
وعرشون مليون  دينار  عن قيمة االسلحة املختلسة  
املرقم�ة اعاله  اس�تنادا للفقرة ثاني�ا من املادة 35 
من ق ع د  وحس�ب االس�عار السائدة وقت الحادث 

تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
3 � طرده من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا 
عم�ال باح�كام امل�ادة 41/اوال م�ن ق ع د رقم 14 

لسنة 2008
4 � اعتب�ار جريمته الوارده اع�اله مخلة بالرشف 

استناا للمادة 21/أ – 6 ق ع 
5 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة القاء 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
والزام املواطنني باالخبارعن محل اختفائه استنادا 
الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 

لسنة2008
6 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا 
الح�كام املادة 69/رابع�ا من ق ا د  رقم 17 لس�نة 

2008
7 � تعميم اوصاف البنادق املش�ار اليها اعاله  وفق 

القانون
8 � تنزي�ل البنادق املرقمة اعاله من الذمة بعد دفع 

مبلغ التضمني واكتساب الحكم الدرجة القطعية
9 �  تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب ) 
حسني عبد االمري جابر( البالغة ) 30,000( ثالثون 
ال�ف دينار عراقي ترصف ل�ه من خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ق�رارا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
قاب�ال لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا الح�كام املادة 
71/اوال وثاني�ا م�ن نفس القان�ون  وافهم بتاريخ 

2021/6/22
العميد الحقوقي

عباس نارص غريب
رئيس املحكمة

اعالن 
 إىل الرشكاء ) قاسم زياد عذاب ، عدنان رحيم 
عطي�ة ( / اقتىض حض�ورك إىل مديرية بلدية 
الحيدرية قس�م اجازات البن�اء لغرض اصدار 
اجازة بن�اء للعقار املرق�م 2/ 55 / الحيدرية  
رق�م املقاطع�ة )10 ( اس�م املقاطع�ة ) خان 
الحم�اد ( خ�الل مدة اقصاها ع�رشة ايام من 
تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�وف يتم إصدار 
االج�ازة / طال�ب االج�ازة / امن�ه كش�اش 

شمران.
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دأيرة التسجيل العقاري يف الحر
التسلسل/4/371
املحلة/21حيدرية

الجنس/دار مفرز منها محل
النوع/ملك رصف
املساحة/200م2

واس�تقبال  خارجي�ة  املش�تمالت/صحيات 
ومطب�خ وصال�ة وغرف�ة ن�وم عدد2ومرافق 
وحمام وث�الث غرف غري مس�قفة فوقاني يف 

الدار ينقصها اللبخ الخارجي 
الشاغل/مستأجر

مقدار البيع/تمام العقار
ستبيع دأيرة التسجيل  العقاري يف الحر باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف أع�اله العأيد للراهن 
فهيم�ة جابر عزوز لقاء طل�ب الدأين املرتهن 
مرصف الرافدين البالغ )000/180/36(ستة 
وثالث�ون ملي�ون ومأي�ة وثمانون ال�ف دينار 
فع�ىل الراغب بالرشاء االش�رتاك فيها مراجعة 
هذة الدأيرة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل لتاري�خ نرش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة نقدي�ةاو كفال�ة 
مرصفي�ة التقل ع�ن 10%من القيم�ة املقدرة 
للبي�ع البالغة)000/000/100(مأي�ة مليون 
دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة الثانية 

عرش ظهرا من اليوم االخري 
دأيرة التسجيل العقاري يف الحر
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دأيرة التسجيل العقاري يف كربالء الثانية 

اعالن بيع عقار
التسلسل/3/19367م61الجزيرة

املحل�ة اورق�م واس�م املقاطعة /ح�ي البناء 
الجاهز

الجنس/شقة أرضية
النوع/ملك رصف

املساحة /40/125م
املشتمالت/صالة ومطبخ ومجموعة صحيات 

وغرفتني وحمام فوقاني 
الشاغل/حاتم محمد رايض 

البيع/)000/000/40اربعون مليون  مق�دار 
دينار 

س�تبيع دأي�رة التس�جيل العق�اري يف كربالء 
الثانية باملزايدة العلنيةالعقار امٔلوصوف أعاله 
العأي�د للراه�ن حاتم محم�د رايض لقاء طلب 
الدأي�ن م�رصف الرافدين فرع الش�هداء 139 
املبل�غ 216/80/37س�بعة وثالث�ون ملي�ون 
وثم�ان مأية أل�ف ومأيتني وس�تة عرش دينار 
فعىل الراغب بالرشاء باالش�رتاك فيها مراجعة 
ه�ذة الدأي�رة خالل ثالث�ون يوما اعتب�ارا من 
اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االٕعالن مستصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة التقل ع�ن 10%من القيم�ة املقدرة 
للبي�ع البالغة)000/000/40(أربعون مليون 
دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة الثانية 

عرشا ظهرا من اليوم االخري 
الحقوقي

غيث جابر صالح 
مدي�ر دأي�رة التس�جيل العق�اري يف كرب�الء 

الثانية
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إىل الرشيك ام البنني قاسم هاشم جعفر
اقتىض حض�ورك إىل مقر بلدية النجف لغرض 
اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرق�م 30426/3 
حي الجامعه خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

سلوى ليلو سلمان حبيب

اىل الرشي�ك حاف�ظ جبار حس�ني 
اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدية 
النجف لغرض اص�دار اجازه بناء 
ح�ي   75297/3 املرق�م  للعق�ار 
السالم خالل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

عيل جعفر عبد الساده
����������������������������

 إىل الرشيك رضا هادي حمزه 
اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدية 
النجف لغرض اص�دار اجازه بناء 
ح�ي   46971/3 املرق�م  للعق�ار 
النداء خالل ع�رشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك  
طالب االجازه 

عيل عبد االمري مسلم
����������������������������

اىل الرشيك / س�لوى ليلو س�لمان 
حس�ن اقت�ىض حض�ورك اىل مقر 
بلدي�ة النجف لغرض اصدار إجازة 
البناء للعق�ار املرقم )30426/ 3( 
حي الجامعة خالل مدة عرشة أيام 
وبخالفه سيتم اصدار االجازة دون 
حضورك طالب االجازة / ام البنني 

قاسم هاشم .
����������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
املناذرة

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل الراهن / عيل محيل دبيس 

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 65,25 

املحلة او رقم واس�م املقاطعة  42 
ام بزونه 

الجنس : ارض زراعية
رقم االبواب

رقم الطابق 
رقم الشقة

مق�دار الدي�ن 2,000,000 مليون 
دينارا   

اس�م الدائ�ن املرته�ن : امل�رصف 
الزراعي التعاوني فرع النجف  

تاريخ االستحقاق  2001/9/27
وصف سجل التأمينات العينية    

محل االقامة املبني بالعقد  مجهول 
االقامة 

بن�اء عىل اس�تحقاق الدي�ن املبني 
تحصيل�ه  الدائ�ن  وطل�ب  اع�اله 
وبالنظ�ر لع�دم اقامت�ك يف املح�ل 
املب�ني بالعقد وانه لي�س لك محل 
اقامة معل�وم غ�ريه فتعترب بذلك 
مجهول محل االقامة فعليه قررنا 
تبليغك بلزوم دف�ع الدين وتوابعه 
خالل 15 يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم 
الت�ايل لتاري�خ ن�رش االع�الن واال 
فس�يباع عقارك املوص�وف اعاله 

باملزايدة وفقا للقانون
مدي�ر دائرة التس�جيل العقاري يف 

املناذرة 
عامر شاني ظاهر

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االتحادية 

محكمة األحوال الش�خصية يف 
سامراء

الع�دد:10051 /2021            
التاريخ: 2021/9/6

نرش اعالن
ق�دم املس�تدعي )منع�م ف�رج 
دبعون( طلب اىل هذه املحكمة 
يطل�ب فيه اص�دار حجة حجر 
وقيمومة لولده املفقود )مهند 
منعم ف�رج( والذي فقد بتاريخ 
2016/11/2 علي�ه واس�تنادا 
القارصي�ن  رعاي�ة  لقان�ون 
قررت املحكمة ن�رش فقدانه يف 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
حي�اة  م�ن  التثب�ت  لغ�رض 

املفقود.
القايض

كاظم متعب داود
����������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
: 533 / ت /  االضب�ارة  رق�م 

 2012
التاريخ : 6 / 9 / 2021 

اىل املنفذ عليه / رعد احمد لفته 
التميمي 

لقد تحقق لهذه املديرية من انك 
مجهول محل االقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار 
علي�ه  التبلي�غ  اج�راء  يمك�ن 
واس�تنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا 
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ بلد 
خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدا 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

هادي مهيل حبرت
اوصاف املح�رر : ق�رار الحكم 
 2012  / ب   /  271 املرق�م 
 2012  /  5  /  17 يف  وامل�ؤرخ 
الزام املدين بدف�ع املبلغ مليون 

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

فقدان 
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقمة   

2900062277/70
الص�ادرة   2021/1/27 يف 
م�ن ثانوية ابن حي�ان املعنونة 
يف  االهلي�ة  الع�ني  جامع�ة  اىل 
النارصي�ة باس�م / عالء عقيل 
حبيب حس�ني من يعثر  عليها 

تسليمها لجهة االصدار

العدد : 11067
التاريخ 2021/9/1

الدكتور 
حممد مجيل املياحي 

حمافظ واسط

مبلغ الخطاب 
الضمان الصحيح اسم المشروع رقم المناقصة

49336899
تطوير الشوارع الرئيسية الحولية في 
منطقة سعيد بن جبير وشوارع متفرقة 
في منطقة حي االسرى في قضاء الحي

2021-4-97

500,520,3 تجهيز خزان االوكسجين الى مستشفى 
العزيزية العام  2021-16-100

000,500,16 تجهيز جهاز ثرم وتعقيم النفايات الطبية 
لمستشفى الشهيد فيروز العام في الحي 2021-16-101

344,750,512

مشروع تطوير وتبليط جانبي الذهاب 
واالياب لمدخل طريق كوت ميسان 
بطول 6000م مع تنفيذ خطوط ناقلة 
لمجاري مياه االمطار ومحطة رفع 

واعادة تاهيل الشبكة الكهربائية 

2021-5-102
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قصائد من »كتاب األشياء«
           أليش شتيغير

           ترجمة: عماد األحمد

أتذُكُر موّظَف األرشيِف الذي انتَحر
بسبب ورقٍة ضائعة؟

أتذُكُر أمناَء املكتباِت الثالثِة الذين دخلوا املستودع ولم يخرجوا؟

طاّلَب التاريخ الذين نَهشوا رَقَبَة األستاِذ يف االمتحان
ألّنه لم يذكر سعر حساء البطاطس يف مايو 1889؟

الببغاوات التي رصخت ملء الكون
ستالينغراد، الثورة الجنسية، واالعتماد عىل الذات؟

هناك ذكرى أُخرى ال تحيلك إىل أّي يشء.
املعطف الذي لم ُيِخْطُه أحد، وال يمكن ألحد امتالكه.

ال يمكنك سوى أن تستعريه ليدفئك فتغرق يف أحالم اليقظة.

كان ضيفاً يف منزله. مستأجراً بالباطن.
تعُص الذكرى األوىل لتستخلص أّي يشء.

ونادراً ما تفّكر بالثانية،
التي ال تحيلك إىل أّي يشء أيضاً.

■ ■ ■

نافذة

تناُم يف ِحجرَِك أحياناً وترَتِشُفك.
وتحاكي حركتك بمقلة عينها اليمنى أحياناً أُخرى.  

تتبّدد النافذة يف الليل. فال تسمع سوى شخص مّتكئ عليها
يتقّيأ لساعة كاملة، كلُّ ما تراه عيناك.

ال تقرتب منها أكثر من اقرتابك من الغرفة التي تعكسها. 
تغذّي فضولك دائماً بمشاهدات غريبة.

تقسم الستائر بطَنها إىل رشاِئَح رقيقة.
وال يجمعها مجدَّداً

سوى بقايا املشاعر املنعكسة عىل وجهها عند الظهرية.

إّنها هبة اآللهة وعقابها.
ما عليك سوى أن تغلقها

أغلقها!
كي ال تتهاوى عليَك كلُّ تلَك الغيوم.

■ ■ ■

بيضة 

ال تنتبُه عندما تقُتُلها عىل حاّفة املِقالة،
أّنها تنمو مجدَّداً هناك يف جْفِن املوت.

صغريٌة للغاية، وال ُتشِبُع أقّل الناس شهّيًة يف الصباح.

ولكّنها تراِقُبَك، ُتَحدُِّق يف عاملِك.
إىل أّي أفٍق َترُنو بتلَك العيننِي الزجاجّيَتني الباردتني؟

هل ترى الزمن،
الزمَن الذي يتحرُّك بتؤدٍة يف الفضاء؟

مة، الفوىض أم النظام؟ مقلَة العني، واألصداَف املُهشَّ

أسئلٌة مرِبكٌة لهاتني العيننِي الفتّيتني
يف ساعٍة مبكرٍة كهذه.

أّما أنت، فهل تبحُث عن إجابٍة حّقاً؟

عندما تجلُس أماَمها وجهاً لوجه عىل الطاولة،
ُتعِميها عىل الفور بكرسِة الُخبز.

■ ■ ■

حجر 

ال أحَد يسمُع ما يخبُِّئ الَحَجُر يف رّسه.
ال فائدة، فهذا رّسه الخاص، كاأللم، بني جلد الحذاء والنعل.

عندما تتخلّص من األلم،
تتطاير أوراُق األشجاِر يف تلك األزّقِة العارية.

فما حصَل لن يتكرََّر ُمجدَّداً،
وأكواٌم من األوراِق األُخرى

خ. تدخُل مرحلَة االنحالِل والتفسُّ
وتنبِعُث رائحُة العياداِت املُجاورة.

ال تنِبْس ببنِت َشَفة، وتاِبِع امليَش.

ما ُتبقيِه لنفِسَك، لن يعرَِفُه أحد.
فأنت الساكُن الوحيُد يف َحَجرِك.

وليَس أماَمَك سوى أن ترميِه وتنىس كل يشء.

■ ■ ■

شوكوالتة

دَفَع حياَتُه لتأكله.
فال يضريك يشء من الحزن عىل موته.

يذّوُب أحشاءه السّكرّية ومنحنياته املُرّة
بكّل الخوف يف راحتها األبدية يف فمك

ُه، وأن ُتعّريِه وال يطلب سوى اإلضاءة املناسبة. َ يسأُلَك أن ُتقشِّ
ال يريدك سوى أن تكون لطيفاً ورحيماً ومتسامحاً.

أن تداعبه كما تداعب الهدايا البكماء بصمت.
أن ُتفّتَتُه وتأُكلَُه، فيتكرّسُ ويتغذّى عليك.

أن يغمره لعاُبَك، فينىس نفسه يف ذلك الشعور الرّسي للفم الفارغ.
وأن تبحَث عنُه أصابُعك يف األدراج.

ال بّد أن تبقى جائعاً، وال بّد أن يرزقك الله.
ر،  ولكن تذكَّ

كلُّ ِنَعِمَك هذه قد تتبّخُر يف النهاية.

التذّوق الفني: هل يمكن خداع اجلمهور؟
           باسم المرعبي

م�ا الذي يجع�ل م�ن املُش�اهد واثًقا م�ن نظرته 
وحكم�ه عىل ما ُيع�رض أمامه من أعم�ال فنية، 
س�واء كان انطباع�ه عنه�ا س�لبًيا، أو إيجابًي�ا؟ 
والس�ؤال يمك�ن أن ُيط�رح، بصيغة أُخ�رى، لكن 
املعن�ى ه�و ذات�ه: ه�ل يمك�ن أن تتواف�ر قابلية 
الحك�م ع�ىل عمل فن�ي ل�دى الجمي�ع؟ أال يكون 
البعض عرضة للتالعب بس�بب من ع�دم الخربة، 
أو التباس الذائقة؟ إذ ال ش�ّك أن ضعف، أو انعدام 
الثقاف�ة البَصية، يؤدي إىل وقوع املُش�اهد يف فخ 
ج باسمه. وقد  أعمال ال صلة لها بالفن، لكنها ُتروَّ
يكون مثل هذا الرتدد، أو الضعف يف حس�م املوقف 
الجمايل، أمام عمل ما، يشمل حتى َمن يمارسون 
الف�ن أنفس�هم! كمث�ال ذلك الرس�ام ال�ذي ُدعي 
للمش�اركة يف معرض فني يف إيطاليا، عرب إرس�ال 
لوحة له، ولس�بب ما ح�دا بالقائمني عىل املعرض 
إىل تعليق اللوحة باملقلوب، وقد يكون ذلك، س�هوًا 
أو رؤيًة! لكن املفاجأة أن الرسام ذاته أخذ يعتمد، 
يف ما بع�د، الطريق�ة اإليطالية يف ع�رض لوحته، 
وحني ُس�ئل عن السبب، أجاب: وهل أنا أكثر فهًما 
من اإليطاليني؟! س�واء صحت رواية كهذه، أو ال، 
فإّن كثريًا من املش�اهدين يمكن أن يكونوا عرضًة 
لضغوط ما، تنحرف بأذواقهم عن املوقف الجمايل 
الس�وي. ومن املؤّكد أّن العوامل الثقافية واملعرفة 
والخ�ربات املختلف�ة تلعب دوًرا كب�رًيا، إن لم يكن 
حاس�ًما يف تش�كيل الذائقة الفنية، فما من منظر 
ن�راه إاّل من خالل ثقافتن�ا، كما يرى أندريه جيد. 
لهذا فإّن لغنى املدارك الفنية أهمية كربى يف تقييم 
األثر الفني، وبعكسه فإّن التقليد والتزييف يمكن 
أن ينطلي�ا عىل كثري م�ن املش�اهدين، وقد يكون 
األم�ر ش�بيًها بتقليد امل�اركات التجاري�ة العاملية 
الش�هرية، املطلوب�ة م�ن الجمهور، غ�ري أّن ثمة 
من ينأى عنها بحّس�ه الكاشف، وثمة من يقع يف 

رشاكها، أو يرتضيها بدياًل، بإرادته.
إّن ما اس�تدعاني إىل مناقش�ة موضوعة إشكالية 
الت�ذوق الفن�ي هو م�ا قرأت�ه عن حادث�ة بقيت 
تعتم�ل يف ذهني منذ حوايل س�نتني، وقت اطالعي 
ع�ىل تفاصيلها، وه�ي تصلح الس�تخالص أبعاد 
رمزي�ة بليغة منها، يمكن إس�قاطها عىل تمثالت 
التلّق�ي ملا هو أدب�ي وفني. وملّخ�ص الحادثة أن 
فتى مراهًقا اس�تغل مناسبة انعقاد أحد املعارض 
الفنية يف متحف سان فرانسيسكو للفن الحديث، 
ووض�ع، يف غفل�ة من اآلخرين، نظ�ارة طبية عىل 

أرضية املعرض لرصد ردود فعل الزائرين.
 

نظارة الفتى »تي. جي. خاتايان« عىل األرض
يقول التقرير الذي غّطى الواقعة، و)رسعان ما بدأ 
األش�خاص يحيطون بالنظ�ارة، ويحافظون عىل 
مس�افة آمنة من »العمل الفن�ي«، وأخذ بعضهم 
يلتقط صوًرا. وقد تفاوتت ردات الفعل عىل ذلك(. 
وال يبدو أن ما قام به الفتى »تي. جي. خاتايان«، 
وهذا هو اس�مه، م�ن دون مغزى مقص�ود، فقد 
كان ينطل�ق يف »حركت�ه« ه�ذه ع�ن وعي وحّس 
نقدي، وهو ما تش�ّف عنه أقوال�ه التي ُنقلت عنه 
بع�د كش�فه خلفي�ة »الفخ« ال�ذي نصب�ه لزوار 
املعرض. ومن بني ما قاله )إن هذه الخدعة أثبتت 
أن ثقافتن�ا تتضاءل(. يبدو أن ه�ذه هي النقطة 
الجوهري�ة يف موض�وع الذائق�ة الفني�ة: تضاؤل 

واضمحالل الثقاف�ة، فهذه، األخرية، بمثابة مرآة 
داخليه تتفاعل مع ما يتم اس�تقباله من نصوص 
ومش�اهد، وهي املعيار الفاص�ل، غالًبا، الذي يتم 
االحتكام إليه. ومثلما يحدث، عربًيا، يف األدب، كما 
يف حقيل الش�عر والرواي�ة، من احتف�اء بنتاجات 
ضعيفة ال تحوز س�وية الكتاب�ة العادية، ولو تّم 
االحتكام فيها إىل ش�واهق اإلبداع العاملي، أو حتى 
املتوس�ط منه، فال يعود من حظ ألغلب ما يصدر 
يف امليدان�ني املذكوري�ن س�وى النس�يان. من هنا 
ف�إّن املتانة الثقافية التي تصق�ل بدورها الذائقة 
األدبي�ة، أو الفنية، ل�دى املتلقي، هي ما يعّزز ثقة 
ه�ذا املتلقي بذائقته وصوابي�ة أحكامه، ليتجاوز 
بذلك فخاخ كّل ما هو س�قيم وزائ�ف وُمتكلّف يف 
الف�ن واألدب. وألج�ل إثراء معرف�ة املتلقي ومّده 
بمب�ادئ نظرية تجعله أكثر دراي�ًة وخربًة للحكم 
ع�ىل األعم�ال الفني�ة، ن�شت صحيف�ة »أفتون 
بالِدت« الس�ويدية، م�ادة بعنوان »هك�ذا يمكنك 
التعرّف عىل الفن الجيد«، للكاتبة كارولينا موديغ 
Karolina Modig، وهو ما ُيسعف موضوعنا هذا 

تماًما.
يف ما ييل نص ترجمة املقال:

يبق�ى املوض�وع الذي يثريه س�ؤال ما ه�و الفن 
مادة نقاش ال ينتهي. وقد يستولد يف دوره أسئلة 
أُخ�رى، تتعلق بكيفية تفكرين�ا يف ما نرى. ووفًقا 
لبع�ض النظري�ات العلمية، يس�تند تقييمنا للفن 
عىل خمسة جوانب أساسية تحدد ما إذا كنا نعترب 

ش�يًئا ما عماًل فنًيا أم ال. لك�ن ما هو الفن؟ وهل 
يمكن تحديد ما هو الجيد، وما هو الرديء؟

يدع�ي البع�ض أن الفن هو م�ا يفعل�ه الفنانون 
بهاجس داخيل أن يكون كذلك. البعض اآلخر يرى 
أن الفن هو ما يراه املش�اهد )أنت وأنا(، ويعتربه 
فًن�ا. حت�ى التخصص�ات العلمية املتنوع�ة كعلم 
النفس، األعص�اب، علم االجتماع والتس�ويق، قد 
تعّمق هذا املج�ال. منذ س�بعينيات القرن املايض 
ح�اول الباحثون بلورة صيغة م�ا حول املعطيات 
الت�ي تجعلنا نعتقد بيشء ما عىل أنه عمل فني، أو 
ليس كذلك، واألس�اس الذي بنينا عليه تقييمنا يف 
ح�ال أن انجذبنا إىل العم�ل، أو لم يحصل مثل هذا 
االنج�ذاب. يف عام 2008، نشت املجلة األكاديمية 
»دراس�ات تجريبية للفنون« ملخًصا لبحث تحت 
عن�وان »إدراك وتقيي�م الف�ن املرئي«. تج�رّأ هذا 
البح�ث عىل اقرتاح خم�س »قواعد« يبن�ي عليها 
املش�اهد تقييمات�ه لألعمال الفنية، بش�كل عام. 
لي�س بال�رورة أن تك�ون القواع�د، أو املب�ادئ 
هذه، حارضة جميعها إزاء العمل الواحد نفس�ه، 
لكّن واح�ًدا، أو بعًضا منها، ينبغي االس�تعانة به 
دائًم�ا، لكي نصادق عىل أن ما نراه هو عمل فني، 
كم�ا أنها تؤرش أيًضا إىل مدى انجذابنا إليه. وهذه 

املبادئ هي:
اإلحساس: هل أشعر بيشء حيال ما أراه أمامي؟ 
هل يذكرن�ي العمل ب�يشء، هل تأث�رت به؟ ليس 
الشعور، سواء كان سلبًيا، أو إيجابًيا، هو ما يؤثر 

يف الدرج�ة األس�اس. م�ن هنا، ال يج�ب أن يكون 
الشعور السلبي دافًعا ألن نكره العمل الفني. فما 
يحس�م أفكارنا إزاء أي عمل فني هو ما نشعر به 
تجاه�ه، بإطالق، وبكثافة املش�اعر الت�ي يولّدها 
لدينا عنه. الجمايل: هل أعتقد أن ما أراه له جاذبية 
جمالية، أو هو جميل يف ذاته؟ بالنس�بة للجمهور 
العري�ض، غالًب�ا م�ا تك�ون الجاذبي�ة الجمالية 
مهم�ة، خاصة حني يتعلق األم�ر بما يختاره من 
أعم�ال فنية بنّي�ة إحضارها للمن�زل. املهارة: ما 
هو تقييمي للحرفية؟ هل أعجبت بموهبة الفنان 
التقني�ة؟ ه�ل هناك معرف�ة، أو موهب�ة خارقة، 
تكمن خلف العمل؟ من املؤّكد أّن املش�اعر تصبح 
أقوى يف حال تمّكن الفن�ان من إنجاز يشء نعجز 

نحن، أنفسنا، عن القيام به.
التحفيز الفك�ري: هل يجعلني العم�ل أفّكر أكثر 
من املعتاد قلياًل؟ هل يتحدّى إدراكي؟ هل يتقاطع 
م�ع األش�كال، أو األعراف الراس�خة؟ هل يتحدى 
املعايري ويجعلنا نفك�ر يف وضعنا؟ ومن ثّم يحفز 

مداركنا، ويحيي أنماط تفكري جديدة؟
اإلب�داع: هل ُينظ�ر إىل العمل الفن�ي كإبداع جديد 
وأصيل؟ ثمة اعتبار عىل جانب عظيم من األهمية 
بالنس�بة للفنانني الذي لم يلقوا التقييم املستَحق 
يف زمنه�م، لكنه�م أصبح�وا م�ن الكب�ار، الحًقا. 
غالًب�ا م�ا ُيق�ال إن الف�ن الجيد يكم�ن قلياًل قبل 
تطور املجتمع، وقبل أن يحفز مداركنا عىل فهمه 

وتقديره بما يستحق.

ناتايل هاينيك.. جسور ممكنة بني النضال والبحث العلمي
           بغداد / المستقبل العراقي

طوال مسريتها الفكرية، تمّيزت الباحث 
السوسيولوجية الفرنسية ناتايل هاينيك 
)1955( بتنويع موضيعها ومنهجياتها 
وفرضياته�ا،  البحثي�ة  ومصاداراته�ا 
من قراءاتها يف تاري�خ الفن إىل محاولة 
تأس�يس الفكر النس�وي ع�ىل مقوالت 

علم اجتماع الثقافة.

يف منطق�ة جدي�دة يقع عمله�ا األخري؛ 
»م�ا يفعله النض�ال بالبح�ث« الصادر 
ضمن سلس�لة »تراكت« الت�ي أطلقتها 
منش�ورات »غاليم�ار« وُتعن�ى بتقديم 
مثقف�ني ح�ول قضاي�ا  نظ�ر  وجه�ة 
غ�ري مطروق�ة، ومنه�ا ه�ذه العالق�ة 
والنض�ال  األكاديم�ي  الفض�اء  ب�ني 

االجتماعي.
تق�ف هاينيك ع�ىل مفارق�ة تتعلّق بأن 

الكث�ري  فرض�ت  الجامعي�ة  القواع�د 
من ال�شوط الت�ي تحج�ب الواقع عن 
الباحث، فباس�م املوضوعية يتم الفصل 
ب�ني فهم الظواه�ر االجتماعية والتأثري 
فيه�ا، فمثالً يصع�ب تقّبل بحث يجريه 
باحث ضمن قضية يش�ارك فيها فعلياً 

عىل أرض الواقع.
يف تفكي�ك ه�ذا الواقع، تح�اول هاينيك 
أن تفه�م مل�اذا جرى وص�م النضالية يف 

الفضاء الجامعي، وتجد أن السياس�ات 
الرس�مية خالل النصف األول من القرن 
العشي�ن كان�ت تعم�ل ع�ىل محارب�ة 
صع�ود امل�د املاركيس ب�ني األكاديميني، 
وكان الرتوي�ج له�ذا الفص�ل أحد أنجع 

األسلحة.
ُيذك�ر أن هاينيك كانت ق�د نشت كتاباً 
قريب�اً م�ن فك�رة عمله�ا الجديد حني 
أص�درت ع�ام 1998 »م�ا يفعل�ه الفن 

بالسوس�يولوجيا« ال�ذي تناول�ت في�ه 
حال�ة الوصم الت�ي تمن�ع الفنانني من 
الكتاب�ة البحثية. من مؤلف�ات هاينيك 
األُخ�رى: »أن تكون فنان�اً: عن تحّوالت 
املوقع االجتماعي للرسامني والنحاتني«، 
و«ح�االت نس�وية: الهوي�ة االنثوية يف 
األدب الغربي«، و«الفن املعارص معرّضاً 
للنب�ذ«، و«فربك�ة ال�رتاث«، و«براديغم 

الفن املعارص«.

»يف الطريق إىل برلني«»صنعة العربية« لرشبل داغر
           بغداد / المستقبل العراقي

صدرت حديًثا عن منشورات املتوسط - إيطاليا، رواية 
جدي�دة للكاتب واملرتجم الس�وري يوس�ف وّقاص، 
بعنوان »يف الطريق إىل برلني«. وهي الرواية التي ُكِتبْت 

باإليطالية وترجمها املؤلّف إىل العربية، وصدرت 
أواًل عن دار نش كوزمو ياّنوني، ضمن سلس�لة 
»كوماكاري�وال Kumacreola– أدب املهاجرين« 
التي يشف عليها أستاذ األدب املقارن يف جامعة 

روما أرماندو نيييش.
يف ه�ذه الرواية، وفًق�ا للنارش، يق�وُد ميالد بن 
كنع�ان، وه�و ش�خصيٌة مصاب�ٌة بازدواجي�ة 
ح�اّدة، قافل�ًة م�ن الجئي الح�رب نح�و أملانيا. 
مس�ريٌة غرائبيَّ�ٌة لواقٍع هالميٍّ يصع�بُ إدراكه، 
وتتجىّل من خاللِه جذور كّل تلك الوحشية، التي 
دفعته هو ومئات اآلالف من األشخاص ملبارحة 
أرضه�م، والبحث عن م�أوى يف بلدان أخرى. إنَُّه 
الس�يناريو املري�ع ال�ذي يتأرجح ب�ني الحارض 
واملايض، يف بنية رسديَّ�ة دائرية ومجزّأة تعكس 
حقب�ة تاريخية أو حدًثا راهًن�ا. فنحُن هنا أمام 
رواي�ٍة تتألَّف من كوابي�َس حقيقيَّة عن الحرب. 
أبطالها ناديا وعادل وميالد وإسماعيل وغريهم 
من ضحاي�ا وجاّلدي هذه الرحلة األس�طورية. 
بحلقاتها املختلفة من الجحيم، كما يف الكوميديا 
اإللهي�ة لدانتي، وحي�ث الحلف أح�ادي الجانب 
مع عزرائي�ل، والكائنات اإللهي�ة، والعبثية وما 
وصلت إليه من بربريٍة غري مسبوقة، تفوق حتى 
أكث�ر الخي�االت رشوًرا. وباس�تحضار التاري�خ 
والحكايات الشعبية املتداولة يف الشمال السوري 

والوقائ�ع املُرعبة، تبدو الفصول الثمانية والعشون 
له�ذه الرواية، مثل قط�ع أحجيٍة معّق�دٍة، ال يمكُن 
تجميُعها دون قراَءتها جميًعا، ليجد القارئ نفس�ه، 
عدا النهاي�ة املفاجئة، أمام لوح�ٍة متكاملٍة أراد من 
خاللها يوسف وّقاص أن ُيقّدم هذه الحرب بأسلوٍب 

ُمتجّدد، وغري مألوف.

           بغداد / المستقبل العراقي

ص�در حديًثا ع�ن دار األهلي�ة يف األردن كتاب 
»صنع�ة العربية.. م�ن التنزي�ل إىل التأليف«، 

للناقد والشاعر اللبناني، رشبل داغر.
ومم�ا ج�اء يف مقدم�ة الكتاب أن الدارس�ني 
»ل�م ينقطع�وا ع�ن درس الق�رآن، يف األزمنة 
القديم�ة، أو الحديثة، من العرب واملس�لمني، 

كما م�ن األجانب. ب�ل يبدو 
م�ن  جوان�ب  يف  الق�رآن، 
مدونته، صالًحا للدرس أكثر 
من غ�ريه من الكتب الدينية 
املكرَّس�ة. وم�ا ق�د يش�كو 
من�ه بع�ض املس�لمني م�ن 
»إض�اءة مزي�دة« عىل كيان 
الق�رآن ال يع�ود بالرورة 
إىل تقلي�د »تش�كيكي« ب�ه، 
أوروبي قديم، واس�تشاقي 
متأخر خصوًص�ا، وإنما قد 
يع�ود، يف بعضه ع�ىل األقل، 
إىل توافر مدونة واس�عة عن 
القرآن، وقابلة بالتايل للتفقد 

والفحص والدرس«.
ويؤك�د الكاتب »ليس غرض 
ه�ذا الكتاب البحَث يف تاريخ 
القرآن، وإنما يف مسألة قلّما 
أواله�ا الدارس�ون القدامى، 
وال سيما املحدثون، غايتهم: 
تدوي�ن  يف  املدون�ني  أهلي�ة 

القرآن، أهلية العربية، أو مدى توافر األحكام 
واألدوات يف ضب�ط ألفاظه�ا وصيغها. ويعود 
الكتاب، يف درس�ه، إىل مكتبة واس�عة )بأكثر 
م�ن لغة( من املص�ادر واملراج�ع، لكي يقوم 
يف  الن�زول،  )يف  العربي�ة  املدون�ة  بمس�اءلة 
جمع الق�رآن، يف التجاذبات اللغوية حوله، يف 
التفس�ريات حول »واحدية« القرآن و«تكاثر« 
العربية( عن أس�باب قيامها، عن تش�كالتها 

ونزاعاتها ومعضالتها«.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

تقتن�ع اليوم بأن�ه إذا لم يكن لدي�ك كالم مفيد 
أو إيجاب�ي، يفض�ل أن تصمت. ق�د تكون هذه 
خطوة جيدة من جانبك وستجعلك هادئا معظم 
اليوم. إذا ش�عرت اليوم أنك منفعل أو غاضب أو 
محبط، أخرب من حولك عن السبب بكل رصاحة. 

لست مضطرا للتبسم يف وجه كل شخص.

تب�دو األم�ور جيدة، خاص�ة ىف مج�ال العمل، 
وربم�ا تدخل مرشوع�ا جديدا يضع�ك يف حالة 
نفس�ية مختلف�ة. ال تقل�ق فاألح�الم التي لم 
تس�تطع تحقيقه�ا الف�رة املاضية ق�د تكون 
حقيق�ة خالل أي�ام قليلة. تبدو قلق�ا ومرتبكا 

بسبب بعض املشاكل العاطفية.

ش�خص ما أو يشء م�ا س�يجعلك تراجع عن 
خططك وتتنازل بس�هولة ع�ن أحالمك. ابحث 
عن الحقيقة بنفس�ك وال تعتم�د عىل اآلخرين. 
كن عىل ثقة ويقني بأنك مستعد ألي خطوة من 

أجل إكمال رحلتك.

ش�ارك أصدقاءك يف بع�ض األنش�طة الجماعية 
التي يقومون بها اليوم. شاهد فيلما أو اقرأ كتابا 
أو ق�م بزيارة متحف أو مكان تاريخي. كن حذرا 
وال تدخ�ل يف حوارات أو محادثات مع أش�خاص 
غري موثوق فيهم. ال تجعل مشاكل وهموم بعض 

األشخاص أهم إليك من مشاكلك وهمومك.

ما زلت تش�عر أنك طفل يحت�اج للعب واملرح، 
ال بأس إذا ش�عرت اليوم أن�ك تميل أكثر الوقت 
للع�ب مع األطف�ال الصغار. من أه�م الدروس 
الت�ي تعلمته�ا يف ه�ذه الحياة،ال�دروس التي 
تعلمته�ا يف الصغر.الحي�اة ليس�ت معقدة كما 

تراها.

ي�وم جميل وم�يء بالبهج�ة حيث ت�زداد فيه 
اتصاالتك باآلخرين. ال بأس إذا تحدثت باأللغاز 
فمن حولك سيفهمك.يالحظ البعض أنك غريب 
اليوم وتقول أش�ياء ال يفهمونها.ارتدي أبسط 
املالب�س اليوم. التزم بع�ادات وتقاليد بلدك وال 

تنتهكها.

ال�يء ال�ذي تعان�ي منه من�ذ فرة ق�د يكون 
هو نف�س اليء ال�ذي تكون يف أش�د الحاجة 
إلي�ه اليوم. وصل�ت اليوم إىل نقط�ة النهاية يف 
أح�د املش�اريع فيج�ب علي�ك أن تس�تفيد من 
ه�ذه التجربة. تعلم الدرس حت�ى تتخطى كل 

املصاعب القادمة.

تظن اليوم أن أحد األشخاص قد اخرق هاتفك 
الش�خيص وأع�اد تنصي�ب بع�ض الربامج من 
جديد. عىل الرغم من تغري مزاجك هذه الفرة، 
إال أن كل يشء يس�ري ع�ىل م�ا يرام الي�وم. قد 
تك�ون اليوم أكث�ر تفاعال م�ع اآلخرين عن أي 

وقت آخر.

بمجرد أن تبدأ الحديث عن أمر ما أو يف موضوع 
ما، قد يكون من الصعب جدا أن تتوقف، خاصة 
إذا كان هذا املوضوع يتعلق بواحدة أو أكثر من 
أنشطتك. ربما يس�ألك أحد األشخاص عن أمر 
يخص حياتك الشخصية، وتضطر أن تحكي له 

بعض تفاصيل حياتك الشخصية.

تتعم�ق اليوم يف مرشوع م�ا يأخذ كل وقتك. ال 
تؤذي أحدا حتى ال يؤذيك هذا الشخص بصورة 
قاس�ية يوما ما، فكما تدين تدان. اشغل وقتك 
بتنمية مواهب�ك أو بقراءة كت�اب مفيد وطور 

من ذاتك.

إذا كن�ت ال تتف�ق مع م�ا يفعله فري�ق العمل 
اليوم، ال تشرك معهم فيما يقومون به. احرم 
وجهة نظره�م ولكن ال تورط نفس�ك يف أمور 
ال تعرفه�ا. ال ترغم نفس�ك ع�ىل القيام بيء 
ال تحب�ه أو ال تقبل�ه. إذا كنت واثقا يف نفس�ك، 

ستزداد ثقة اآلخرين بك أكثر.

طب�ق املبادئ الت�ي تعلمتها والتزم�ت بها منذ 
الصغ�ر. ال تغل�ق الب�اب يف وج�ه أح�د وأع�ط 
الفرص�ة الكافي�ة ملن أمام�ك، وق�د يأتي يوم 
وتحتاج هذا الش�خص. ال تحك�م عىل اآلخرين 
م�ن النظرة األوىل بل أعط نفس�ك الوقت الكايف 

ملعرفة حقيقتهم.

العذراء

احلوت

احذر من عادات سيئة عند االستيقاظ
ح�ّذرت أخصائي�ة تغذي�ة، م�ن خم�س 
ع�ادات خاطئ�ة قد يقع فيها الش�خص 
مع بداية يومه وتؤثر عىل مدى نش�اطه 

الصحي طوال اليوم.  
وأكدت أخصائية التغذية بوجا ماخيجا، 
رضورة اختي�ار األطعم�ة املناس�بة عند 
يواج�ه  ال  حت�ى  صباح�اً  االس�تيقاظ 

الشخص مشاكل يف الجهاز الهضمي.  
وتضمنت العادات الخاطئة:   

- الكافيني   
يع�د تن�اول فنج�ان م�ن القه�وة ع�ىل 
مع�دة فارغة م�ن األمور الت�ي قد تؤدي 
إىل الحموض�ة، وتحفي�ز إف�راز حم�ض 

الهيدروكلوريك.   
� مضغ العلكة  

يزيد مضغ العلك�ة عىل معدة فارغة من 
زيادة إنتاج الجسم لألحماض، األمر الذي 

يزيد من خطر اإلصابة بقرحة املعدة.  

� التسوق  
يميل األش�خاص الذين يذهبون للتسوق 
ع�ىل مع�دة فارغ�ة إىل رشاء املزي�د م�ن 
الحراري�ة،  الس�عرات  عالي�ة  األطعم�ة 

واملزيد من الوجبات الرسيعة.  
 � الجدال  

تن�اول وجبة رسيعة قد يكافح الش�عور 
بالغضب بالصباح الباكر؛ ألن تلك الحالة 

تكون ناتجة أحياناً عن الجوع.

علامء يكشفون عن أبرز أعراض »كورونا«
كش�ف فريق بحثي بريطان�ي عن أكثر 
األعراض التي تدل عىل إصابة الشخص 
بف�ريوس كورون�ا دون الحاجة إلجراء 

فحوصات مخربية.   
وق�ال الفري�ق البحث�ي ال�ذي يعمل يف 
كلي�ة »كينغ كولديغ لن�دن«، إن فقدان 
حاس�تي الت�ذوق أو الش�م أو كليهم�ا 
ه�و الطريقة األمثل ملعرف�ة ما إذا كان 

الش�خص مصاباً بف�ريوس كورونا من 
عدمه.  

وأش�ار الفريق إىل أن الش�خص املصاب 
بالعارض�ني املذكورين أعاله هو األكثر 
كورون�ا  بف�ريوس  لإلصاب�ة  عرض�ة 
مقارن�ة باألش�خاص اآلخري�ن الذي�ن 
يعانون من أعراض أخرى مثل حاستي 

السعال والحمى وغريهما.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

أكلة غرب الجزائر
املكوّنات:

2 حبات كبار باذنجان - 2 حبات كبار بطاطا -  قطع لحم حسب افراد العائلة 
- حبة بصل كبرية - 2 فصوص ثوم – جزرة - ملعقة طماطم مصربة - كاس 
حمص – ملح – زيته - فلفل اس�ود و ع�ود صغري قرفة و فلفل احمر و راس 

حانوت - ماء ساخن حسب حاجة - القصرب )كزبرة(
الخطوات:

يف طاج�ني نض�ع زيت و لح�م و نحمرو ونزيدو بصلة نقطع�ة قطع صغار و 
فص�وص ث�وم مرحية و نتبل ببهار من كل يش ملعق�ة صغرية و عود قرفة و 
ج�زرة مقطعة دوائر و مرق بماء س�اخن حتى يتغط�ى اللحم بكامل و نضع 

الحمص
نقع باذنجان و بطاطا دوائر و ملحها و نقليها يف الزيت

بعد مايطهو كل يش نقدم يف طبق تقديم باذنجان و بطاطا عىل جوانب الطبق 
ونضع اللحم و الصلصة ونزينها بقصرب مقطع )كزبرة(

سلطة خيار بالشبت
للفئات االكثر عرضة لإلصابة بضغط الدم

 تحدث اإلصابة بضغط الدم املرتفع، نتيجة الضغط املتزايد 
عىل جدران األوعية الدموية يف الجس�م، ويف معظم الحاالت 

ال يصاحب اإلصابة أي أعراض، إال يف حاالت نادرة.
وم�ن بني األعراض الت�ي قد تصاحب ضغط ال�دم املرتفع؛ 
الصداع، ونزيف األنف، وكذلك أعراض للمضاعفات، كترضر 
القلب واألوعية الدموية والكىل، ولهذا تش�يع اإلش�ارة إليه 

بكونه »القاتل الصامت«.
تضاعف األعداد

أش�ارت دراس�ة نرشتها مجل�ة »Lancet« الطبي�ة، إىل أن 
نس�بة األش�خاص املصابني بضغ�ط الدم املرتف�ع تزايدت 
بمق�دار الضعف، وأُجريت الدراس�ة عىل م�دار أكثر من 29 

عاًما، خالل الفرة من 1990 إىل 2019.
وارتف�ع عدد املصابني م�ن 650 مليون ش�خص، إىل 1.28 
مليار شخص، خالل الفرة املذكورة، ولفتت الدراسة إىل أن 
غالبي�ة هؤالء املصابني لم يكونوا ع�ىل دراية بأنهم أصيبوا 

بهذا املرض، وتراوحت أعمارهم بني 30-79 عاًما.
أسباب االرتفاع

هناك أس�باب إلصابة البعض بارتف�اع ضغط الدم، بعضها 
أس�باب وراثية كالتاريخ العائ�ي، فعندما يصاب أحد أفراد 
العائل�ة كالج�د أو الج�دة أو األم أو األب، أو اإلخوة بضغط 
الدم؛ فهذا يعني أنك مرش�ح لألمر نفسه، ولهذا يجب عليك 
مراقب�ة قياس�ات ضغط ال�دم دورًي�ا، واتباع نم�ط حياة 

صحي.
وثمة أس�باب أخرى م�ن بينها نمط الحي�اة الخاطئ الذي 

يتبعه الش�خص، والذي يتضمن التدخني أو الس�منة سواء 
أكان�ت مفرطة أو زيادة الوزن بش�كل ملحوظ، عالوًة عىل 

قلة الحركة.
يمكن أن تتس�بب زي�ادة نس�بة كلوريد الصودي�وم )ملح 
الطعام( منفردة أو مرافقة مع عدة عوامل أخرى يف ارتفاع 
اإلصاب�ة بضغط الدم، إضافة إىل العوامل النفس�ية كالقلق 
والتوت�ر وقل�ة الن�وم. وقد يعان�ي املصاب�ون باضطرابات 

الغدتني الكظرية والدرقية ارتفاع ضغط الدم.
 الفئات األكثر عرضة لضغط الدم

كم�ا ذكرن�ا فالتاري�خ العائي س�بب من أس�باب اإلصابة 
بضغ�ط الدم، إضافة إىل كون املدخنني أكثر عرضة من غري 
املدخن�ني لإلصابة، كذلك فاألش�خاص الذين ال يمارس�ون 

نشاطا حركيا هم من الفئات املعرضة لإلصابة.
وقد تتعرض النس�اء أثناء فرة الحم�ل الرتفاع ضغط الدم 
املؤقت، والذي من املمكن أن يستمر إن لم يتم التعامل معه 
بص�ورة واضحة، إضافة إىل أصحاب الوزن الزائد، الذين قد 

يعانون أكثر من غريهم اإلصابة باألمراض املزمنة.
 املضاعفات

ي�ؤدي اس�تمرار الضغ�ط عىل األوعي�ة الدموي�ة إىل تلفها، 
وزي�ادة خفق�ان القلب، ما ق�د يؤدي فيما بع�د إىل أمراض 
القلب كالنوبات القلبية أو الس�كتات الدماغية، ففي حالة 
استمرار الضغط عىل األوعية تعجز عن مرور الدم منها، ما 
يجعل الجسم يقوم بآلية دفاعية وهي تجلط الدم، وهو ما 

يسبب تصلب الرشايني أو تضخمها.

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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األوملبية تفتح باب الرتشيح ملنصبي 
األمينني العام واملايل

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ْت اللجنة األوملبي�ة الوطني�ة فتح باب الرتش�يح ملنصبي 
األم�ني العام، واألمني املايل مل�دة  أربعة عرش يوما تب�دأ اعتباراً 
من اليوم الثالثاء املوافق للس�ابع من شهر أيلول الحايل ولغاية 
نهاية الدوام الرس�مي ليوم االثنني املوافق للعرشين من الشهر 

ذاته.
أعل�ن ذلك مدي�ر املكتب االعالم�ي للجنة األوملبية حس�ني عيل 
حسني مبيناً “عىل الراغبني بالرتشيح تقديم طلباتهم اىل القسم 
االداري يف اللجنة األوملبية بمقرها يف شارع فلسطني خالل املدة 

املذكورة«.
عىل صعيد آخر استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، 
أمس االثنني، عددا م�ن اعضاء املكتب التنفيذي للجنة االوملبية 

واللجنة املشكلة العداد مرشوع البطل االوملبي. 
وبني درجال ان العمل عىل مرشوع البطل االوملبي سيكون بوابة 
حقيقية لحصد االوسمة امللونة يف املشاركات الخارجية المتالك 
هذا املرشوع نخبة من االبطال الذين نثق بقدراتهم عىل تحقيق 

االنجاز عىل مستوى كرة القدم والرياضات االخرى. 
واض�اف ان العم�ل املش�رتك ب�ني ال�وزارة واالوملبية س�تكون 
نتائج�ه ملموس�ة يف البط�والت الك�رى وان مرك�ز املوهبة يف 
مجمع بس�ماية س�يكون مق�را لالبطال النخبة عىل مس�توى 
بغداد وتوسعته عىل مستوى العراق  وتوفري جميع االحتياجات 

املطلوبة وبارشاف مالكات تدريبية محرتفة.

عمر رياض: احلكم العراقي له مكانة متميزة عربيًا وقاريًا
             المستقبل العراقي/ متابعة

اك�َد الحكم ال�دويل عمر ري�اض ان القيادة 
العراقية يف مجال رياضة بناء االجس�ام لها 
مكانته�ا عىل الصعيدين العرب�ي والقاري، 
وحتى العاملي من خالل املستويات املتميزة 
الت�ي قدمه�ا حكامن�ا يف الفرتة الس�ابقة، 
وحصوله�م ع�ىل اش�ادة اللج�ان املرشفة 

ووسائل االعالم.
 وق�ال ري�اض: ان البط�والت املحلي�ة التي 
يقيمه�ا االتح�اد املرك�زي ببناء االجس�ام 
تضاه�ي البطوالت العربي�ة وحتى القارية 
م�ن ناحيت�ي ع�دد املش�اركني والتنظي�م 
وبالت�ايل االس�تفادة انعكس�ت ايجابا عىل 
حكامنا وكيفية التعامل مع الالعبني الذين 
تتق�ارب مس�توياتهم الجس�مانية والت�ي 

يحت�اج فيها الحكم اىل خرة م�ن اجل توزيع املراكز من 
االول اىل الخامس حس�ب االس�تحقاق، مبينا ان بطولة 
اندي�ة العراق للمتقدمني الت�ي اختتمت مؤخرا يف مدينة 
السليمانية، ش�هدت حضور رئيس لجنة الحكام العرب 
االردن�ي ط�ارق خليل ال�ذي اثنى ع�ىل ق�رارات الحكام 

وكيفي�ة التعام�ل م�ع االوزان بش�كل صحي�ح وه�ذا 
االمر ش�جع االتح�ادات العربية واالس�يوية عىل توجيه 
الدعوات بشكل مس�تمر لحكامنا من اجل االرشاف عىل 

النشاطات
 الدولية.

واض�اف: ان ح�رص االتحاد املركزي ع�ىل اقامة دورات 

تحكيمية يرشف عليها خراء اللعبة اسهم 
كثريا برفع املس�توى التحكيم�ي، مبينا ان 
الالعب العراقي يمتلك ثقافة قانونية عالية 

استفاد منها يف مشاركاته الخارجية.
وع�ن بداياته م�ع الرياض�ة اوضح رياض 
ان�ه حص�ل ع�ىل املرك�ز االول يف بطول�ة 
1995و1996،  لعام�ي  للناش�ئني  الع�راق 
وحصل ع�ىل املرك�ز االول يف بطولة العراق 
للشباب لعامي 1996و1997 ونال الرتتيب 
االول ضم�ن فئة املتقدم�ني لالعوام 1997 
و1998و1999و2000، وش�ارك يف بطولة 
الع�رب الت�ي نظمه�ا الع�راق ع�ام 2002 
والف�وز بلق�ب وزن 75كغ�م. وارشف عىل 
تدريب�ه ربيع توفي�ق من الب�رة ومدرب 
االمانة صاح�ب نجم وجمال الطيار وجواد 
املوس�وي.  وعن ابرز البطوالت التي ارشف 
عىل قيادتها بني انه اسهم يف تحكيم بطولة مسرت اوملبيا 
2016 الت�ي اقيمت يف العاصمة االردني�ة عمان، وقيادة 
بطول�ة الكاس املايس يف دب�ي 2016، وبطولة الكاس يف 
اي�ران 2017، وبطول�ة العالم يف لبن�ان 2018، وبطولة 

احمد عيل العاملية يف مر عام 2017.

مدرب النجف يشيد 
بصفقة الرصاييص

القوة اجلوية يربم 
صفقة نيجريية

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت إدارة نادي النجف العراق�ي، تعاقدها مع التونيس 
مه�دي الرصاييص، لتمثيل الفريق يف منافس�ات املوس�م 

املقبل.
وق�ال هاتف ش�مران م�درب النج�ف: »اإلدارة نجحت يف 
التعاقد مع املدافع التونيس مهدي عبد اللطيف الرصاييص 

ليشكل إضافة نوعية بالفريق«.
وأردف: »الفري�ق تنتظ�ره مش�اركات خارجي�ة وبالتايل 
التعاق�د م�ع محرتف�ني بمس�توى ممي�ز أم�ر الب�د منه، 
والتعاقد م�ع الرصاييص جاء بعد رحي�ل املحرتف الغاني 

ويلسون الذي تعاقد مع القوة الجوية«.
وزاد: »س�عينا لتعويض رحيل ويلسون بالتعاقد مع العب 
قادر عىل شغل املركز، فوقع اختيارنا عىل الالعب التونيس، 
والرصاي�يص يملك خرة جي�دة لتمثيل�ه فريقني كبريين 
يف تون�س بحج�م األفريق�ي والبنزرتي، كما لدي�ه تجربة 

احرتافية مع عدة أندية سعودية«.
يش�ار إىل أن فري�ق النج�ف بقي�ادة مدي�ره الفني هاتف 
ش�مران، احتل املرك�ز الثالث يف املوس�م امل�ايض، بجدول 

ترتيب الدوري العراقي املمتاز.

تيباس: لـم نفتقد مييس وراموس.. وسأشكو سان جريمان والسيتي

تشيليس حيول أنظاره صوب موهوب فرنيس

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال خافيري تيباس، رئيس رابطة الدوري 
اإلس�باني لكرة الق�دم )الليج�ا(، إن »ما 
يفعل�ه باري�س س�ان جريم�ان ودوري 

السوبر عىل القدر نفسه من الخطورة«.
وأوضح تيباس خالل تقديمه عرض ألبوم 
ملصقات بانيني ملوسم 2021-22 للدوري 
اإلسباني لكرة القدم: »أنا ال أفتقد ليونيل 
مييس ورسجيو راموس فحسب، بل أفتقد 
كريس�تيانو رونالدو. ليس هناك العب ال 
يمكن تعويضه؛ ما يشغلني هو العمل من 
أجل النمو«.كما سخر خافيري تيباس من 
تشكيلة باريس س�ان جريمان، التي قال 
عنها »إنها تش�به دوري األساطري بسبب 

تقدم عمر بعض العبيها< يف إشارة 
إىل مسابقة األلعاب اإللكرتونية.

الباري�يس،  الن�ادي  وبخص�وص 
أعلن تيب�اس أن »هناك بيانات غري 
مستدامة« يف مرشوعه، وإن »سان 
جريمان ينف�ق حاليا أكثر من 500 
مليون يورو لدف�ع رواتب العبيه يف 
ظل الخسائر الناجمة عن )كوفيد-

19( وتراجع عائ�دات التلفزيون يف 
فرنسا، وهذا أمر ال يمكن تحمله«.

وذكر »لقد شكونا من سان جريمان 
ومانشسرت سيتي قبل سنوات، ومن 

الواضح أننا س�نبدأ ذلك مجددا«، مش�ددا 
عىل حملته ضد ما يس�مى ب�� >األندية-
ال�دول< التي وصفها ب�«األعداء« كما هو 

حال »الس�وبر ليج«.وفيما يتعلق بتطور 
هذا املوس�م واملنافس�ة من أج�ل اللقب، 
أك�د رئيس رابط�ة الدوري اإلس�باني أنه 
س�تكون هناك منافس�ة قوي�ة، وأن »ما 

حدث يف املواس�م األخرية سيس�تمر 
رأين�ا  »لق�د  الح�دوث«.وزاد:  يف 
أشبيلية العام املايض يقاتل من أجل 
اللق�ب حت�ى الجولة قب�ل األخرية، 
وأعتق�د أن ه�ذا املوقف س�يتكرر، 
ال أعل�م م�ا إذا كان م�ع إش�بيلية 
نفس�ه أو م�ع أندي�ة أخرى«.يذكر 
أن القطري ن�ارص الخليفي، رئيس 
س�ان جريمان، هاجم أمس األندية 
الثالث�ة، دون تس�ميتها، الت�ي ل�م 
تنسحب من مرشوع دوري السوبر 
األوروب�ي املثري للج�دل، وهي ريال 
مدريد وبرش�لونة ويوفنت�وس، ووصفها 
الخرافات« و«مش�وهة  بأنه�ا »صانع�ة 

للحقائق«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

من املتوقع أن يحول تشيليس أنظاره إىل الدوري الفرنيس 
الس�تقدام أحد النج�وم الواعدة هناك، حس�ب ما أكدته 

تقارير صحفية الثالثاء.   
وذك�ر موق�ع »ذي أتليتيك«، أن تش�يليس مهتم بخدمات 

العب خط وس�ط موناك�و الواع�د أوريلني تش�واميني، 
البال�غ من العمر 21 عاًما، الصيف املقبل. ووضع »بلوز« 
الالع�ب الفرنيس ع�ىل قائمة االنتق�االت الخاصة به هذا 
الصيف، لكنه ش�عر بأن بإمكانه التطور أكثر مع قضاء 
موس�م آخر يكتس�ب فيه الخرة بدوري ب�الده. واختار 
مدرب تش�يليس توماس توخيل، إحضار س�اوول نيجيز 

م�ن أتلتيكو مدريد يف آخر أي�ام االنتقاالت الصيفية، عىل 
س�بيل اإلعارة ملدة موس�م، م�ع خيار رشائ�ه بعقد دائم 
يف نهاي�ة املوس�م. ويحظ�ى تش�واميني أيض�ا باهتمام 
مانشس�رت يونايتد، علما بأنه خاض حتى اآلن 91 مباراة 
يف الدوري الفرنيس، ولعب إىل جانب بول بوجبا يف وس�ط 

املنتخب الفرنيس خالل املباراة األخرية أمام أوكرانيا.

مشكالت رعاية برشلونة فصل غامض من إرث بارتوميو
              المستقبل العراقي/ متابعة

وس�ط األزمات املالي�ة الكرى التي يعيش�ها برش�لونة لم 
تخرج عالقته مع أحد رعاته الكبار عن مسار املعاناة نفسه 
الذي ُوضع فيه النادي الكتالوني بسبب السياسة الغامضة 

لإلدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.
ارتبط برش�لونة برشكة نايكي العاملي�ة للمالبس الرياضية 

من�ذ 1998، لك�ن يف آخر تجديد لتعاونهم�ا، عام 2016، تم 
توقيع عقد مبدئي فقط، دون إضفاء الطابع الرسمي عليه 
يف أي وقت من األوقات.وتسبب ذلك يف قراءة ذاتية لالتفاقية 
من قبل املؤسس�تني، مما نتج عنه بعض املش�كالت.وأعلن 
نادي برشلونة، يف عهد رئيس�ه السابق بارتوميو، يف مايو/ 
أيار 2016 عن تجديد عقده مع نايكي حتى 2028، رغم أن 
العقد السابق كان ممتدا حتى عام 2018.والحقيقة أيضا أن 

األرقام مرتفعة للغاية، حيث تدفع رشكة نايكي مبلغ 105 
ماليني يورو كمبلغ أس�ايس يف املوسم الواحد، مع متغريات 
قد تصل إىل 155 مليون يورو.واتفق برشلونة مع نايكي عىل 
توقيع العقد النهائي األكثر تفصيال بعد عامني، بالتزامن مع 
موعد نهاية العقد السابق.ووفقا ملصادر مطلعة عىل عملية 
التفاوض، كان اتف�اق 2016 بمثابة خدمة قدمتها الرشكة 
للنادي الكتالوني، الذي كان يف حاجة فورية ألموال لتحقيق 

أه�داف مجلس إدارة بارتوميو وبحلول يوليو/ تموز 2018 
انتهى العقد القديم.رغم ذلك لم يتمكن الطرفان من إضفاء 
الطابع الرس�مي عىل العقد الجديد بسبب بعض الخالفات.
وع�ىل أي ح�ال، قبل ظه�ور وب�اء كورونا مب�ارشة، اتفق 
الطرفان أخريا عىل إضفاء الطابع الرس�مي عىل العقد، لكن 
تف�ي الوباء عرق�ل كل يشء، وفضل املس�ؤولون يف نايكي 

انتظار وصول رئيس جديد إىل برشلونة.

كوفاسيتش: زيدان أصابني بخيبة األمل
              المستقبل العراقي/ متابعة

ه�دف تش�يليس ع�ىل رأس أولوي�ات مانشس�رت 
يونايتد

ما ي�زال مانشس�رت يونايتد مهتم�ا بضم ديكالن 
رايس، نجم وسط املنتخب اإلنجليزي ووست هام 

يونايتد، حسبما أكدته تقارير صحفية الثالثاء.
وعزز يونايتد صفوف يف فرتة االنتقاالت الصيفية، 
ب��3 العب�ني من العي�ار الثقي�ل هم كريس�تيانو 
رونالدو وجادون سانش�و ورفاييل ف�اران، لكنه 

يبدو عازما عىل معالجة الثغرات املتبقية.
وذك�رت ش�بكة »إي إس ب�ي إن«، أن مانشس�رت 
يونايتد يخطط للتعاقد مع العب وسط يف الصيف 
املقبل، يف وقت يتصدر فيها رايس قائمة أولوياته 

يف هذا الشأن.
وأضافت الش�بكة، أن إدارة مانشسرت يونايتد عىل 
عل�م برغبة الجماهري يف اس�تقدام راي�س، لكنها 
فضلت ه�ذا الصي�ف تعزيز الصف�وف بالعبني يف 

مراكز أخرى.  
وإذا م�ا أراد راي�س االنتق�ال إىل يونايتد، فإن عىل 

وس�ت هام تخفيض القيمة املالي�ة التي يطالبها 
فيه�ا للتخ�يل عن العب�ه والتي تبل�غ 100 مليون 

جنيه إسرتليني.
وينتهي عقد ديكالن رايس مع وست هام يف العام 
2024، لذلك ليست هناك حاجة فورية عند وست 
ه�ام لالس�تعجال يف بي�ع الالعب صاح�ب ال�22 
عاًما.وارتبط اس�م رايس بتش�يليس، ال سيما وأن 
الالعب كان عض�وا يف أكاديمية النادي يف صغره، 
وتجمعه صداقة وطيدة م�ع نجم الفريق حاليا 

ماسون مونت.

فان جال هيني صحفيًا بسبب 
تشيليس وليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

دخ�ل لوي�س ف�ان ج�ال، املدي�ر الفن�ي 
ملنتخ�ب هولندا يف مناقش�ة كالمية حادة 
م�ع صحف�ي، قب�ل مواجه�ة تركي�ا، يف 
الجولة السادس�ة م�ن التصفيات املؤهلة 
ملوندي�ال 2022. وانتق�د الصحفي لجوء 
فان جال ألسلوب دفاعي يف واليته الثالثة 
م�ع الطواح�ني، ل�ريد امل�درب املخ�رم 
علي�ه »انظ�ر إىل نتائ�ج الف�رق األخرى، 
إيطاليا بطل�ة أوروبا تعادلت يف مباراتني، 
التصفيات ليس�ت س�هلة، لق�د انترشت 

الكرة الدفاعية وتحظى بإشادة كبرية«.
 إال أن الصحفي رد »هل تريد أن تلعب كرة 

دفاعية مثل تشيليس وليفربول؟«.
 وأج�اب ف�ان ج�ال بانده�اش »هل ترى 
الفريق�ان يلعبان بطريق�ة دفاعية؟ أنت 
ال تفه�م يف كرة القدم، ولي�س لديك رؤية 

عىل اإلطالق، يؤس�فني أن أق�ول لك ذلك، 
أنت مج�رد صحفي، تريد ف�رض رؤيتك، 
لك�ن ليس لدي�ك فكرة ع�ن ك�رة القدم، 
من املمك�ن أن يك�ون لديك رؤي�ة أفضل 

لصحيفتك، وتريد أن تجذب االنتباه«.
هولن�دا  ملنتخ�ب  الفن�ي  املدي�ر  أش�ار   
»باالعتماد عىل طريقة 5-3-2 أو 3-2-5 
يمكنك الهجوم بش�كل ال يص�دق، وأثبت 
تشيليس ذلك بتش�كيالت مختلفة، وأرفع 
القبعة ملدرب�ه توماس توخي�ل، ألنه توىل 

املسؤولية يف منتصف املوسم«.
 واس�تمر الصحفي يف مشاكس�ته ملدرب 
هولن�دا بتس�اؤل جدي�د »هل اس�تمتعت 
بتش�يليس أكثر من مانشس�رت س�يتي يف 

نهائي دوري األبطال؟«.
 وواص�ل فان جال س�جاله مع الصحفي 
بقول�ه »نعم طبعا.. يجب أن تقرأ كتابي ، 

ألنك عىل األرجح لن تفعل ذلك«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت إدارة ن�ادي الق�وة الجوي�ة العراق�ي، التعاقد مع 
النيج�ريي أودو موس�يس لتمثي�ل الفري�ق يف منافس�ات 

املوسم املقبل.
وقال عالء محمد املنس�ق اإلعالمي للقوة الجوية: »اإلدارة 
تعاقدت بشكل رسمي مع موس�يس قادما من املقاولون 

العرب املري«.
وأردف: »سيلتحق النيجريي أودو موسيس بتدريبات القوة 
الجوية حال االنتهاء من إصدار تأشرية الدخول والتي من 

املؤمل االنتهاء منها خالل األيام القادمة«.
وزاد: »التعاقد مع موس�يس ج�اء بطلب من املدرب أحمد 
خلف، حيث يس�تعد الفريق لخوض مباراة كأس الس�وبر 

بمواجهة الزوراء يوم 17 من الشهر الجاري«.
وأضاف: »الفريق س�ينهي معسكره يف مدينة السليمانية 
يوم الثالثاء املقبل بخوض لقاء ودي مع أربيل، عىل أمل أن 

يؤمن الفريق مباراة أخرية يف العاصمة بغداد«.
يش�ار إىل أن ن�ادي الق�وة الجوي�ة حام�ل لقب�ي الدوري 

العراقي املمتاز وبطولة كأس العراق.

امليناء يعزز دفاعه بصفقة تونسية
              المستقبل العراقي/ متابعة

انض�م الالع�ب التونيس عفي�ف الجبايل إىل 
فريق امليناء العراقي بشكل رسمي لتمثيله 

يف منافسات املوسم املقبل. 

 وأعلن نادي امليناء رس�ميا ع�ن الصفقة، 
بموق�ع  الرس�مية  وذك�ر ع�ر صفحت�ه 
فيس�بوك مس�اء الثالثاء: »عفي�ف الجبايل 
الع�ب املنتخ�ب األوملب�ي التون�يس يدع�م 
دفاع�ات املين�اء قادم�ا من ن�ادي الرتجي 

التونيس«.
 وأشار إىل أن عفيف الجبايل من مواليد عام 

2000، ويلعب يف مركز قلب الدفاع.
ومثل الجبايل أندية الرتجي التونيس والنجم 

املتلوي ونادي حمام األنف.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الظهور األول لرونالدو مع يونايتد حتت التهديد
            المستقبل العراقي/ متابعة

الرتغ�ايل  للنج�م  األول  الظه�ور  كث�ريون  يرتق�ب 
كريستيانو رونالدو بقميص مانشسرت يونايتد.

 وأش�ارت صحيفة ذا صن الريطاني�ة إىل أن رونالدو 
يقيض حاليا ف�رتة الحجز الصحي يف قره الخاص، 
وينتظر نتيجة املس�حة الطبية يوم الجمعة املقبل أي 
قبل 24 ساعة من مباراة نيوكاسل يونايتد، يف الجولة 

الرابعة من الريميريليج.

 وأضاف�ت أن الحجر الصحي قد يؤدي إىل تأجيل عودة 
كريس�تيانو، إال أن آم�ال الجماهري ما ت�زال قائمة يف 
ظل اإلقبال الش�ديد عىل رشاء تذاكر املباراة التي قفز 
س�عرها يف السوق السوداء إىل 3 آالف يورو خاصة أن 

اللقاء لن يذاع عىل الهواء مبارشة يف إنجلرتا.
 وأوضحت: »إذا كانت نتيجة املس�حة سلبية، سيكون 
رونال�دو قادًرا عىل املش�اركة يف أول جلس�ة تدريبية 
له مع الش�ياطني الحمر ي�وم الجمعة، وقد يدفع ذلك 
مدرب الفريق أويل جونار سولسكاير لتأجيل الظهور 

األول لل�دون إىل مواجه�ة يان�ج بويز الس�ويرسي يف 
دوري أبطال أوروبا«.

 واس�تدركت أن رونال�دو يتمت�ع بجاهزي�ة بدني�ة 
نس�بيا حيث ش�ارك يف 30 دقيقة مع فريقه الس�ابق 
يوفنتوس، وس�جل ثنائية فوز منتخ�ب الرتغال عىل 

أيرلندا يف تصفيات كأس العالم.
وكل هذه األمور أيضا يضعها سولسكاير يف حساباته 
تحس�با إلمكانية وضعه يف التش�كيل األس�ايس أمام 

نيوكاسل أو وضعه عىل مقاعد البدالء.
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يف التاسع من نيسانالبقاء وحيدًا

نبيل عبد األمير الربيعيمنيرة عبد األمير الهر

احس ان الكون انكفأ عىل نفسه وتلملمت اطرافه واختلفت زواياه، هكذا انكفأت 
نفيس اىل اعماقها واظلمت بوارق امل او بصيص من امل توقد ذات يوم كما تطبق 
االجفان عيون الجمال ويموت الشعاع يف النواظر، كما تسدل الستائر عىل النوافذ 
املرشعة للنور بعد اغالقها لتسبح يف الظالم الدامس.  كنت اكتب لألمل، كنت اوقد 
الش�موع، كنت اترنم له الحان االغنيات العذبة واس�تنبت يف صحراء اليأس انقى 
واطيب البذور، لكني لم احصد اال الش�وك والصرب والحزن، لذا اعرتفت بالحقيقة 
املرة وهو ان علقم اليأس الواقعي أفضل بكثري من العيش يف اوهام امل مستحيل. 
أحد ما يطرق النافذة املؤصدة بوجه الضوء والريح وكل ما يمت للحياة فانا اخرتت 
ان احي�ا وحي�دا، اجل اخرتت البقاء وحي�دا بعد ان فارقني االم�ل وبعد ان ترشب 
الي�أس اوردتي ورشاييني وبعد ان س�كن املوت ذاكرتي فرصت والفناء س�واء... 
ل�م اجب ولم انه�ض. اردت ان اظل كما انا فليس يل رغب�ة يف ان اغري خطتي لكن 
الط�ارق كان عنيدا فما اضناه طول االنتظ�ار وال اصابه امللل من مواصلة الطرق 
عىل النافذة بل اش�تدت قبضته يعال�ج مزالجها او تحطي�م زجاجها. هالني ذلك 

العناد ووجدتني دون ارادة مني انهض مغضبا صارخاً:
- من هناك...؟

- انا طيف من عالم آخر.
- ليس بي حاجة إىل أي كائن سواء من هذا العالم او من اي عالم آخر.

- لكن�ك قرأت قصتي وعلمت احداثها وهالك ما رصت اليه وما نالني من غدر، لذا 
اتيتك طيفا اوضح لك االمور.

فك�رت مع نفيس وتس�اءلت يف يشء من العج�ب واالندهاش هل يمك�ن ان يأتي 
ذل�ك الطيف... ولم أحر جوابا للس�ؤال لكني ودون ارادة من�ي فتحت النافذة عىل 

مرصاعيها وهتفت مرَّحبا بعد ان غمرني الضوء وداعبني نسيم عليل.
- مرحبا سيدي ...

- مرحبا بك... وان كنت طيفا لكني اطمع ان تحدثني بأحداث ذلك الزمن وتفيض 
يف رشح كل ما اجدني متأملا ألجله.

دخ�ل الطيف واحتل مكانا يف أحد اركان غرفتي ترافقه هيبة تش�عرني باالحرتام 
لذلك الضيف الغريب.

سمعته .
-ان�ا ولي�د زمن غري ه�ذا الزمن... عش�ت قب�ل عرشات الق�رون، كن�ت ملكا بل 
امرباطور، لم يختلف اثنان يف ش�جاعتي وجرأتي وحبي لبلدي وان كانت للحروب 
اسبابا جعلت املناوين يل يضمرون يل غدرا وقتال لم احسب لهما ذات يوم حساب. 
راجع�ت اف�كاري وانا اتابع كلماته التي لم تنطق بها الش�فاه ولكنها ترتس�م يف 
مخيلتي كأنها اللوحة وهنا اصابتني الدهش�ة فمذ قليل من الوقت تركت الكتاب 
ورقم�ت الصفحات بعناوي�ن مختلفة من اجل االفاضة يف معرف�ة احداث معينة 
م�ن تاريخ هذا الذي ذه�ب ضحية غدر اقرب الناس اليه الذي اصطفاه لنفس�ه، 
صديق�ه الذي كان بالنس�بة له صديقه الحميم، فم�ا كان مني اال ان هتفت كمن 

يسارع للسبق بأحجية..

يف التاس�ع من نيسان عام 2003 ُكنُت أحد املغرتبني 
يف مملكة الدنمارك، ومن بني ماليني املشاهدين حول 
العالم، الذين راحوا يتابعون وقائع إس�قاط التمثال 
الهائ�ل لصدام حس�ني يف س�احة الفردوس وس�ط 
العاصم�ة بغ�داد، ورقص العراقي�ون وهم يلوحون 

باألعالم احتفاالً بنهاية حكومة البعث املَقيت. 
كان عدي�ي قاس�م أحم�د الس�عدي قد أع�دَّ التلفاز 
املوص�ول بجهاز اس�تقبال البث الفضائ�ي يف داره 
الواقع�ة يف Grava، بينما أنا اس�تذكر تلك الخطوب 
وعنارص أمن النظ�ام تالحقني من مكان إىل مكان، 
والذكريات لبلٍد تركته وأنا يف العقد الرابع من عمري، 
جميعها تجّس�دت أمامي من جدي�د، وجعلت عينّي 

تغرورق، الستعادة املايض البعيد. 
يف الوق�ت الذي كانت فيه عدس�ات املصورين ترصد 
الدباب�ات األمريكي�ة ونع�ال أب�و تحس�ني  م�رور 
البغدادي تنهال عىل لوحة لصدام وهو يبكي ويقول 
)ه�ذا ال�ذي قت�ل اوالدن�ا وش�بابنا ودّمر الع�راق(، 
كذل�ك انهال�ت نع�ال البغداديني عىل لوح�ة جدارية 
ل�ه، وه�ي اإلهان�ة األش�نع يف العرف العرب�ي، كان 
تفك�ريي قد ارتح�ل إىل عرٍص آخ�ر، إذ أبرصت النور 
يف منتص�ف القرن املايض، بعد ثورة 14 تموز 1958 
بأربعة أش�هر، وبعد أن رحل االس�تعمار الربيطاني 
وزبانيته، ذلك البلد املستعمر الذي غزى العراق تحت 
ذريعة نرش الديمقراطية، فكنت ش�اهد عىل تجاوز 
بلدي مخلفات املايض، وس�ريُه قدماً نحو ما بدا لنا 

كمستقبٍل واعٍد ُمرشق. 
ح�دث كل ذل�ك يف الع�راق البل�د ال�ذي ُكنُت َس�عيداً 
في�ه، ومتنعماً وس�ط مجتمعي الطي�ب املتآلف مع 
جريانه من جميع الطوائ�ف، كان العراق بلداً فاتناً، 
يف�وح منُه عبري الذكريات األثرية، لكن بعد اس�تالم 
البعث للس�لطة ع�ام 1963 وع�ام 1968 أراه تغري 
ه�ذا البلد كلياً، وبعد االحت�الل األمريكي عام 2003 
طمست معاملُه، كما لو أتت ممحاة قد أزالت خطوط 

الطباشري من عىل السبورة لكتابة قصة جديدة. 
اش�عر كما لو أني رسدت عليكم أضغاث ُحلٌم َبعيد، 
وآم�ل أال يك�ون عس�رياً عليكم تجمي�ع أجزائه مع 

بعضها البعض.

ملاذا نشعر بالتعب رغم أننا نمنا بام فيه الكفاية؟ نصائح لعالج القلق والتوتر!
م�ن ينام ثماني س�اعات يومياً ويش�عر رغم 
ذلك بالتعب املس�تمر عليه أن يبحث يف أسباب 
ذل�ك، ألن خلفيات هذا التعب قد تكون أعراضاً 

ألمراض خطرية. تعرف عليها.
ينص�ح األطب�اء وخ�رباء الصحة بالن�وم ملدة 
ثماني س�اعات يومي�اً عىل األق�ل. لكن هناك 
أش�خاص يذهب�ون للن�وم مبك�راً وينام�ون 
حتى عرش س�اعات يومياً أو أكث�ر ورغم ذلك 
يش�عرون بالتعب املس�تمر واإلره�اق وتظهر 

عليهم عالمات اإلجهاد يف صباح اليوم التايل.
إذا ح�دث ذل�ك بانتظ�ام، فإنه يس�مى عندئذ 
ب�«التع�ب املزم�ن«، كم�ا ذكر موق�ع »هايل 
براكس�يس« الصح�ي األملاني. ويس�تمر هذا 
التعب طوال اليوم وغالباً ما يش�ري إىل أعراض 
صحية خط�رية. يف م�ا يي قائم�ة باألمراض 
وباألع�راض الصحية التي قد تس�بب »التعب 

املزمن«:
نق�ص الحديد: م�ن يش�عر بالتعب املس�تمر 
وأن قواه الجس�دية خائ�رة، عليه أن يفحص 
نسبة الحديد يف جس�مه، إذ أن التعب املستمر 
ق�د يش�ري إىل ضعف مع�دالت الحدي�د يف الدم، 
وهو ما يس�بب بطء نقل األكس�جني إىل خاليا 
الجس�م من خالل خاليا ال�دم الحمراء. وغالباً 

ما تتأثر النس�اء بشكل خاص بنقص الحديد، 
وفق�اً للجمعية الطبية األملاني�ة. كما أن هناك 
عالم�ات أخرى تش�ري إىل نق�ص الحديد، مثل 
تساقط الشعر وعدم القدرة الرتكيز والشحوب 

يف الوجه.
نق�ص فيتامني »ب 12«: األعراض التي ُذكرت 
مع نقص الحديد يف الجس�م تظهر أيضاً جراء 
نق�ص فيتام�ني »ب 12«، لذل�ك فمن الصعب 
التع�رف عىل م�ا يعاني منه الجس�م بالضبط 
الطبي�ب  قب�ل  م�ن  طبي�ة  فحوص�ات  دون 
املخت�ص. إذ يمك�ن لفحوص�ات ال�دم إظهار 

مس�تويات الحدي�د ومس�تويات فيتامني »ب 
12«. ويوج�د هذا الفيتامني بص�ورة كبرية يف 
الكبد ولحوم س�مك السلمون والرنجة ولحوم 
البقر والحليب ومشتقاته والبيض. لذلك غالباً 

ما يتأثر النباتيون بنقص هذا الفيتامني.
 الس�كري: التع�ب الدائ�م واإلرهاق املس�تمر 
دون س�بب قد يكونا أيضاً م�ؤرشاً عىل ظهور 
الجس�م - وبس�بب  أن  إذ  الس�كري،  م�رض 
نقص هرمون اإلنس�ولني - ال يعود قادراً عىل 
اس�تقالب الكربوهيدرات بش�كل صحيح بعد 
تن�اول الطع�ام وتحويل�ه إىل طاق�ة يف خالي�ا 
الجس�م. يف ه�ذه الحالة يجب أيض�اً مراجعة 
طبيب مختص لعمل فحص دم شامل يكشف 

عن مستوى السكر يف الدم.
قل�ة الحرك�ة:  م�ن يق�ي أغلب وقت�ه أمام 
يفض�ل  أو  املكت�ب  يف  يعم�ل  أو  الكمبيوت�ر 
الجل�وس عىل األريكة ملش�اهدة التلفاز يعاني 
من الش�عور بالتعب املس�تمر. الح�ل يف هذه 
الحالة بس�يط ج�داً، ف��«يف الحرك�ة بركة«، 
وثب�ت علمياً أن التماري�ن الرياضية، وخاصة 
يف اله�واء الطل�ق، يمك�ن أن تقل�ل من حاالت 
اإلرهاق والتعب املستمر، ألنها تنشط الدورية 

الدموية يف الجسم.

القل�ق يس�يطر ع�ىل العدي�د م�ن األش�خاص 
خصوصاً النس�اء منه�م. ويف اآلتي نطلعك عىل 
مجموعة من النصائح التي قدمها اختصاصيون 

نفسيون وفقاً ل�«توب سانتيه«:
1- حركي جسمك: عندما نشعر بأننا مقيدون 
بالش�عور، وأننا يف طريق مسدود يلزمنا البقاء 
يف امل�كان نفس�ه، يج�ب أن نجرب أنفس�نا عىل 
وضع جسدنا يف العمل من خالل الحركة. بغض 
النظر عن ما قد نفعله: رتبي، اطبخي، نظفي، 
تحرك�ي، اميش ... الترصف، حت�ى ميكانيكياً، 
دون التفكري بالرضورة يس�مح لعقلك بتجّنب 
خل�ق س�يناريوهات كارثي�ة وزيادة ش�عورك 
بالقلق والتع�ب. )بيري ماس�وت، طبيب نفيس 

ومدرب(.
2- راقب�ي األش�ياء الجميل�ة: أظهرت دراس�ة 
فرنس�ية قديم�ة أن رؤي�ة يشء جمي�ل يهدئ 
الدماغ وبالت�ايل يخفض مس�توى الكورتيزول 
)هرم�ون التوت�ر( الذي ينتج�ه الدم�اغ. لذلك 
قوم�ي بتنفيذ ه�ذه الوصفة النفس�ية: خذي 
الوقت لالس�تغراق بجمال يشء ما يجعلك أكثر 
ه�دوءاً ويه�دئ كيان�ك. جمال )عم�ل، مكان، 
ص�ورة تذكاري�ة أو منظ�ر طبيع�ي…( يهدئ 
التوتر بش�كل كبري. )أريان كالفو، اختصاصية 

نفسية إكلينيكية(.
3- التقط�ي صورة طبيعية: مث�ل صورة ألحد 
لجزي�رة يف  الزرق�اء  األم�واج  املش�اهري ع�ىل 
املالديف، منظر جوي لجزيرة كورسيكا، مكان 
قضيت فيه لحظة ال ُتنىس بشكل خاص. بعيداً 
ع�ن الص�ورة املوج�ودة يف ذاكرتك، ح�اويل أن 
تجدي نعومة الهواء، والروائح، وحالة الرفاهية 
التي كنت فيها عندما اختربت هذا. وذلك لخلق 
مس�احة لألمن الداخي والرفاهي�ة يف لحظات 
القل�ق أو األرق )لوران�س ه�ورات، اختصايص 

التغذية النفسية(.

4- امل�يش عىل األقل س�اعة يف الي�وم: منذ فرتة 
الحجر الصحي، أصبح هذا النشاط أكثر أهمية: 
أن تكون�ي يف حالة حركة ملدة س�اعة يف اليوم، 
للس�ماح لألفكار بالتج�ول بحري�ة، لتضخيم 
التنف�س، للرتكيز عىل األحاس�يس الجس�دية، 
لالنتق�ال إىل اليقظ�ة النش�طة والهادئ�ة م�ع 
األوقات هي واحدة من أكثر األش�ياء الجيدة يف 
العال�م. ع�ودي إىل املنزل بع�د أن أغلقت جميع 
»امللف�ات العقلي�ة« يف اليوم، وكله�ا »جديدة« 
ومتاحة. )أري�ان كالفو، اختصاصية نفس�ية 

إكلينيكية(.
5- ال تفع�ي ش�يئاً: ه�ذا هو العالج الس�يادي 
ملعظم أمراضنا. نقي وقتنا يف العمل، والتدرب، 
والتأمل، والدردش�ة، والسعي، والتربير، وما إىل 
ذل�ك. لذل�ك، بكل بس�اطة، خذي وقت�اً كل يوم 
لعدم القيام بأي يشء عىل اإلطالق. جالس�ًة أو 
مستلقيًة، تسمحني لنفس�ك بالعيش. ال يوجد 
ضغ�ط لفعل الصواب أو الخط�أ: نحن ال نفعل 
ش�يئاً! س�تجنني من�ه فوائ�د رائع�ة تدريجياً، 
وستجدين اله������دوء، واملس���افة، والقوة 
الت�ي ال يمك�ن ألي ممارس�ة أن تجلبه�ا ل�ك. 
)س�افرييو توماس�يال، دكتور يف عل�م النفس، 

محلل نفيس(.

حذرت الدكتورة أولغا كورابليوفا، خبرية التغذية الروسية، من عواقب تناول 
مرشوبات الطاقة يوميا. وتشري الخبرية يف حديث لوكالة نوفوستي الروسية 
لألنباء، إىل ان مرشوبات الطاقة تحتوي عىل نسبة عالية من املواد املحفزة- 
الكافيني وغوارانا أو البولينيا الكأس�ية )Paullinia cupana(، والجينس�نغ 
و حم�ض التورين أو التورين )Taurine(  العضوي. ويس�تمر مفعول هذه 

املرشوبات مدة 3-4 ساعات، بعدها يبدأ التعب الشديد. 
وتق�ول، »يحل االرهاق محل الطاقة املتزايدة. ألن التاثري املحفز يف األس�اس 
توف�ره االحتياطات الداخلية للجس�م. بالطبع تناول م�رشوب الطاقة مرة 
واحدة ال يشكل أي خطورة، ولكن تعاطيه يوميا، يسبب مشكالت يف الجهاز 

العصبي واالكتئاب وسوء املزاج«. 
وتضي�ف، كما يمكن أن تزيد هذه املرشوبات العبء عىل عضلة القلب، لذلك 
ال ينصح بإضافتها إىل الكافيني والكحول وال تناولها بعد جهد بدني شاق أو 

نشاط ريايض مكثف.

الكشف عن اثار سلبية عند تناول
 مرشوبات الطاقة يوميًا

ح�ذر تكتل يمث�ل نحو 100 جمعية تعنى بالخ�رف والزهايمر من أن العالم 
ليس مس�تعدا ملواجهة موجة وش�يكة وكبرية من الخرف، س�ببها فريوس 

كورونا الذي يحدث نتيجة اإلصابة بفريوس كورونا.
وح�ث تكتل »مرض الزهايمر الدويل«، ومقره لندن، منظمة الصحة العاملية 
والحكوم�ات عىل تتب�ع التأثريات املتحمل�ة ملرض »كوفي�د-19« عىل زيادة 

معدالت الخرف.
وق�ال إن الجائحة يمكن أن تتس�بب يف ارتفاع كبري يف ع�دد مرىض الخرف، 
مس�تندا إىل أبحاث عدة أش�ارت إىل احتمال زيادة خطر إصابة حامل مرض 
»كوفي�د-19« بالخرف. وأضاف أن املرض املتف�يش يف العالم يمكن أن يؤدي 
إىل ظه�ور عالم�ات الخ�رف يف وقت مبك�ر. وبحس�ب موقع عي�ادة »مايو 
كلين�ك« عىل اإلنرتن�ت، فالخرف ليس مرضا محددا بل يصف نطاقا واس�عا 
من األعراض تش�مل: ضعف�ا يف الذاكرة، وقلة الرتكي�ز واالنتباه، أما مرض 

الزهايمر هو نوع من الخرف، لكنه ليس الوحيد.

دراسة حتذر من تداعيات جديدة
 جلائحة كورونا

هبذه اخلطوات تضمن حمتوى آمن لطفلك عىل االنرتنت!
سواء كنت تستخدم »بحث Google« يف العمل أو 
مع األطفال أو لنفس�ك، يمكن أن تساعدك ميزة 
»البح�ث اآلمن« عىل فل�رتة املحتوى الفاضح من 
نتائج�ك. آلية عمل ميزة »البح�ث اآلمن«: عندما 
تك�ون ميزة »البحث اآلمن« مفّعلة، يس�اعد ذلك 
عىل فل�رتة املحت�وى الفاضح من نتائ�ج البحث 
ع�ىل Google ل�كل طلب�ات البح�ث ع�ن الصور 
والفيديوه�ات واملواقع اإللكرتوني�ة. عىل الرغم 
من أّن ميزة »البحث اآلمن« ليست دقيقة بنسبة 
100%، فهي مصّممة للمساعدة يف حظر النتائج 
الت�ي تتضّمن محتًوى فاضًح�ا من نتائج البحث 
من Google. وتش�مل النتائج الفاضحة محتًوى 
جنس�ًيا فاضًح�ا، مث�ل امل�واد اإلباحي�ة والعنف 
واملحت�وى الدم�وي. عندما تكون مي�زة »البحث 
اآلم�ن« غ�ري مفّعلة، س�نزّودك بالنتائ�ج األكثر 

صلة بطلب البحث الذي أجريته، وقد تشمل هذه 
النتائ�ج محتوًى فاضًح�ا إذا بحثت عن مثل هذا 
املحتوى. يمكنك أيًضا تفعيل ميزة »البحث اآلمن« 
للحس�ابات الش�خصية أو املتصفح�ات باّتب�اع 
الخطوات الواردة أدن�اه. نصيحة: ال تعمل ميزة 

»البح�ث اآلمن« إال يف نتائج بح�ث Google. ولن 
يمنع ذلك املس�تخدمني عىل ش�بكتك من العثور 
ع�ىل محتوى فاض�ح من خالل مح�ركات بحث 
أخرى أو من خ�الل االنتقال مب�ارشًة إىل املواقع 
الت�ي تعرض مثل ه�ذا املحتوى. تغي�ري إعدادات 
»البحث اآلمن«: عىل جه�از الكمبيوتر، انتِقل إىل 
�ل خيار فلرت  إع�دادات مي�زة »البحث اآلمن«. فعِّ
النتائج التي تتضّم�ن محتوى فاضًحا أو أوِقفه. 
تغيري إعدادات »البحث اآلمن« عىل حساب طفلك 
يف تطبي�ق Family Link: يك�ون خي�ار »البحث 
اآلمن« مفّعالً بش�كل تلقائي للمستخدمني الذين 
س�ّجلوا الدخول وتقل أعمارهم عن 13 عاًما )أو 
الس�ّن القانونية يف بلدك(، وتتم إدارة حساباتهم 
باستخدام Family Link. ويمكن للوالَدين فقط 

إيقاف خيار »البحث اآلمن«.

ش�اركت وكال�ة ناس�ا ص�ورة من تلس�كوب 
هابل الفضائي هذا األس�بوع، فهى عبارة عن 
زوج مذه�ل من النفاث�ات تنطل�ق إىل الخارج 
من نج�م حديث ال�والدة، تش�كلت عندما قام 
نجم نش�ط بش�كل غري ع�ادي بإلق�اء تيارات 
م�ن الغ�از املتأي�ن، ه�ذه الظاه�رة الكوني�ة 
ذات املظه�ر الغريب هي مش�هد نادر يس�مى 

كائ�ن Herbig-Haro ، يف هذه الحالة يس�مى 
 .Digitartlends وفقا ملا نقل�ه موقع HH111
ق�ال علم�اء هاب�ل: »تتط�ور هذه األجس�ام 
املذهلة يف ظ������ل ظ�روف محددة للغاية«، 
غالًب�ا ما تكون النجوم املتكونة حديًثا نش�طة 
للغاية، ويف بعض الحاالت تطرد نفاثات ضيقة 
ج�ًدا م�ن الغاز املتأي�ن رسيع الحرك�ة - وهو 

غاز ش�ديد الحرارة لدرج�ة أن جزيئاته وذراته 
فقدت إلكرتوناتها، مما يجعل الغاز مش�حوًنا 
بدرجة عالية.  ثم تصطدم تيارات الغاز املتأين 
بسحب الغاز والغبار املحيطة بالنجوم املتكونة 
حديًث�ا برسعة مئ�ات األمي�ال يف الثانية. هذه 
االصطدامات النش�طة هي التي تخلق كائنات 

.Herbig-Haro

تلسكوب هابل يصور نجاًم يقذف نفثات من الغاز ىف ظاهرة نادرة

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


