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بعث�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات، أم�س الثالثاء، 
قائمة باس�ماء الفائزي�ن يف االنتخابات املبكرة 
اىل الرئاس�ة العراقية للمصادق�ة عليها ودعوة 

الربملان الجديد اىل االنعقاد خالل 15 يوما.
وبعث�ت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات أس�ماء 
املرش�حني ال�329 الفائزين بعضوي�ة الربملان 
الجدي�د يف االنتخاب�ات املبك�رة الت�ي ج�رت يف 
الع�ارش م�ن ترشي�ن االول اكتوب�ر امل�ايض اىل 
رئاس�ة الجمهورية داعي�ة اىل املصادقة عليها 
والدع�وة النعق�اد الربمل�ان الجديدة اس�تادا اىل 

املادة 54 من الدستور.
الرئاس�ة  اىل  خط�اب  يف  املفوضي�ة  وأش�ارت 
حصلت »املس�تقبل العراقي« عىل نس�خة منه 
اىل انه »نظ�را العالن املفوضية النتائج النهائية 
النتخابات مجلس الن�واب العراقي لعام 2021 
وبع�د مصادق�ة املحكمة االتحادي�ة العليا عىل 
النتائ�ج بموجب كتابها 1497 يف 27.12.2021 
واس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة 54 م�ن دس�تور 
جمهورية الع�راق لع�ام 2005 التي تنص عىل 
الن�واب  )يدع�و رئي�س الجمهوري�ة مجل�س 
لالنعقاد بمرسوم جمهوري خالل 15 يوما من 
تاري�خ املصادقة عىل نتائ�ج االنتخابات العامة 
...( نرفق طيا قائمة باسماء الفائزين بعضوية 
مجل�س الن�واب العراقي لع�ام 2021 املصادق 
عليه�م م�ن املحكم�ة االتحادية العلي�ا«. ومن 
املنتظر ان يدعو الرئيس برهم صالح خالل ايام 
قليل�ة مجلس النواب اىل االنعقاد برئاس�ة أكرب 

األعضاء سناً يف اول جلسة .
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أك�دت الخارجية الروس�ية، أمس الثالثاء، عزم موس�كو 
مناقشة مطالبها األمنية مع واشنطن يف العارش من يناير، 
حس�بما ذكرت وكال�ة اإلعالم الروس�ية. ونقل�ت الوكالة 
عن نائب وزير الخارجية س�رغي ريابك�وف قوله، إن رد 
الوالي�ات املتحدة ع�ىل املوضوع حت�ى اآلن كان »مطلقا« 
وإنه كان من املهم أن يش�ارك مس�ؤولون عس�كريون يف 
محادث�ات مماثلة مع حلف ش�مال األطليس من املقرر أن 
تب�دأ يف 12 يناير. وتطالب روس�يا الواليات املتحدة وحلف 
ش�مال األطليس بالتعهد بعدم توسيع التحالف العسكري 

ليش�مل أوكرانيا، وهي خطوة تقول موسكو إنها ستهدد 
أمنها القومي. وذكر متحدث باسم إدارة الرئيس األمركي 
ج�و بايدن، أن مس�ؤولني م�ن الواليات املتحدة وروس�يا 
سيش�اركون يف محادثات أمنية يف العارش من يناير. وقال 
املتح�دث باس�م مجلس األم�ن القومي األمرك�ي رافضا 
الكش�ف عن هويت�ه »عندما نجل�س للمحادث�ات، يمكن 
لروس�يا أن تض�ع مخاوفها عىل الطاولة، وس�نضع كذلك 
مخاوفنا املتعلقة بأنش�طة روس�يا«. وأضاف أنه »ما من 
قرارات س�ُتتخذ بش�أن أوكرانيا يف غيابها. ستكون هناك 
مجاالت يمكننا إحراز تقدم فيها وأخرى سنختلف عليها. 

وهذا حال الدبلوماسية«، حسبما نقلت »رويرتز«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مس�ؤول ب�ارز يف بغ�داد، أمس 
الثالث�اء، عن حراك جدي�د داخل مكتب 
رئي�س ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، 
لتهيئ�ة الظروف لعقد جول�ة مباحثات 
جديدة ب�ني الرياض وطه�ران يف بغداد 
أن  مرجح�ا  املقبل�ة«  الف�رتة  خ�الل 
الس�عودي واإليراني  الجانب�ني  »تمث�ل 
وف�ود بمس�تويات فني�ة«.  وكان وزير 
الخارجية، فؤاد حس�ني، قد زار طهران 
األس�بوع املايض عىل رأس وفد حكومي 
رفيع ضم أيضا مستشار األمن القومي 

قاس�م األعرج�ي، والتق�ى بع�دد م�ن 
املسؤولني هناك. 

وعقد حسني مع نظره اإليراني حسني 
أمر عب�د اللهيان، مؤتم�را صحافيا يف 
طه�ران عق�ب املباحثات الت�ي أجراها 
الوفد العراقي، أكد فيها »قرب استئناف 
املباحثات السعودية اإليرانية يف بغداد«. 
وأضاف وزير الخارجية أن العراق يتطلع 
إىل عقد جولة خامس�ة م�ن املفاوضات 
بني إيران والسعودية، متحدثا عن لعب 
الع�راق دورا مهما يف الحوار بني طهران 

والرياض. 
وسبق أن احتضنت بغداد أربعة لقاءات 

ب�ني مس�ؤولني س�عوديني وإيراني�ني، 
النظ�ر ب�ني  به�دف تقري�ب وجه�ات 
الطرفني يف عدد من القضايا الخالفية. 

وأمس الثالثاء، قال مسؤول عراقي رفيع 
يف بغداد، إن حسني واألعرجي »يجريان 
حراكا واسعا تمهيدا لعقد لقاء جديد يف 

بغداد بني اإليرانيني والسعوديني«. 
الس�عودي  »الجانب�ني  أن  وأض�اف 
واإليران�ي وافقا ع�ىل الجول�ة الجديدة 
م�ن املباحثات، لكن حت�ى اآلن من غر 
املؤك�د أن م�ن س�يحرض الجول�ة عىل 
تمثي�ل دبلوم�ايس أو حكومي كبر من 
كال البلدي�ن«، كاش�فا أن�ه جرت خالل 

اليوم�ني املاضي�ني اتص�االت عديدة يف 
هذا اإلطار«.  واعترب املسؤول نفسه أن 
»الحراك العراقي والسعي لتأمني جولة 
مباحث�ات جديدة بني الجانب�ني يأتيان 
من قناعة عراقية بأن تخفيف التوتر يف 
املنطقة عموما سينعكس بشكل إيجابي 
ع�ىل الوض�ع العراقي أمنيا وسياس�يا، 
خاصة يف هذه الفرتة املتأزمة سياس�يا 

يف العراق«، عىل حد تعبره. 
ورجح املسؤول ذاته عقد اللقاء الجديد 
»خ�الل الفرتة القريبة املقبلة يف حال لم 

يحدث ما يعيق ذلك«.
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وزير النقل يزف برشى ألصحاب عقود اخلطوط اجلوية 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اس�تقبل وزير النقل نارص حس�ن الش�بيل، 
أمس الثالثاء، يف مقر الوزارة ممثيل اصحاب 
العقود التشغيلية للخطوط الجوية العراقية 

ملتابعة اجراءات تثبيتهم عىل املالك الدائم.
 ونق�ل بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه عن الش�بيل قوله، »حسب كتاب 
وزارة املالي�ة فق�����د ت�م مفاتحة االمانة 
العام�ة ملجلس ال�وزراء بش�أن تثبيتهم عىل 
امل�الك ال������دائ�م الس�يما وان موظف�ي 
العقود التش�غيلية يف الخطوط الج�����وية 
يمتلكون من الخربة والكفاءة امله����نية ما 

اليقل عن خمس سنوات«.
وأضاف البيان ان »وزير النقل بارك الخطوات 
املتقدم�ة واالجراءات املتواصلة لتثبيتهم عىل 
امل�الك الدائم، حي�ث كان الداعم االول واالبرز 
يف الس�عي النصاف ه�ذه الرشيحة املظلومة 

واحقاق الحق ومتابعة اجراءات تثبيهم«. 
م�ن جانبهم ثم�ن ممثل�و اصح�اب العقود 
الجه�ود القيم�ة التي بذله�ا وزي�ر النقل يف 
تذلي�ل كافة العقب�ات امام س�ر االجراءات 
وأهتمام�ه  ال�وزارة  يف  والفني�ة  االداري�ة 
املتواصل يف االس�تماع ملش�اكلهم بكل رحابة 
صدر للوقوف معهم وايجاد الحلول املناسبة 

النهاء معاناتهم.
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بعثت مفوضي�ة االنتخابات، أم�س الثالثاء، 
قائمة باسماء الفائزين يف االنتخابات املبكرة 
اىل الرئاسة العراقية للمصادقة عليها ودعوة 

الربملان الجديد اىل االنعقاد خالل 15 يوما.
وبعثت املفوضي�ة العليا لالنتخابات أس�ماء 
املرشحن ال�329 الفائزين بعضوية الربملان 
الجدي�د يف االنتخاب�ات املبك�رة التي جرت يف 
العارش م�ن ترشين االول اكتوب�ر املايض اىل 
رئاسة الجمهورية داعية اىل املصادقة عليها 
والدع�وة النعقاد الربملان الجديدة اس�تادا اىل 

املادة 54 من الدستور.
وأش�ارت املفوضي�ة يف خط�اب اىل الرئاس�ة 
حصل�ت »املس�تقبل العراق�ي« عىل نس�خة 
منه اىل ان�ه »نظرا الع�الن املفوضية النتائج 
النهائي�ة النتخابات مجلس الن�واب العراقي 
لعام 2021 وبعد مصادقة املحكمة االتحادية 
العلي�ا عىل النتائج بموج�ب كتابها 1497 يف 
27.12.2021 واس�تنادا اىل اح�كام املادة 54 
من دس�تور جمهوري�ة العراق لع�ام 2005 
التي تن�ص عىل )يدع�و رئي�س الجمهورية 
مجلس النواب لالنعقاد بمرس�وم جمهوري 
خالل 15 يوما من تاريخ املصادقة عىل نتائج 
االنتخاب�ات العام�ة ...( نرف�ق طي�ا قائمة 
باس�ماء الفائزي�ن بعضوية مجل�س النواب 

العراق�ي لع�ام 2021 املص�ادق عليه�م م�ن املحكمة 
االتحادي�ة العليا«. ومن املنتظر ان يدعو الرئيس برهم 
صالح خ�الل اي�ام قليلة مجل�س الن�واب اىل االنعقاد 
برئاس�ة أكرب األعضاء سناً يف اول جلسة سيتم خاللها 
اداء الفائزي�ن لليمن الدس�تورية ليتحولوا اىل اعضاء 
برملاني�ن ثم فتح باب الرتش�يح لرئاس�ة الربملان التي 
تتوالها عادة ش�خصية س�نية ثم تنعقد جلسة اخرى 

الختي�ار رئي�س للجمهوري�ة يق�وم بعده�ا بتكلي�ف 
ش�خصية ش�يعية ترش�حها الكتل�ة الربملاني�ة االكرب 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
ومن املنتظر ان تعقد الجلس�ة االوىل للربملان يف العارش 
م�ن الش�هر املقبل برئاس�ة اك�رب االعضاء س�نا وهو 
محمود املش�هداني الفائز ع�ن محافظة بغداد والبالغ 
م�ن العمر 73 عاما )مواليد عام 1948( وس�بق له ان 

شغل رئاسة الربملان بن عامي 2006 و2009 .

يشار اىل انه وفق النتائج النهائية لالنتخابات فقد حل 
التي�ار الصدري بزعام�ة رجل الدين الش�يعي مقتدى 
الص�در اوال بحصول�ه ع�ىل 73 مقع�داً، بينم�ا حصل 
املس�تقلون عىل 43 مقعدا، وكتلة تقدم بزعامة رئيس 
الربمل�ان الس�ابق محم�د الحلب�ويس ع�ىل 37 مقعداً، 
وائت�الف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء االس�بق 
ن�وري املالك�ي ع�ىل 33 مقع�داً، بينما حص�ل الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عىل 

31 مقعداً، وتحالف كردستان عىل 17 مقعداً، 
وتحالف الفتح بزعام�ة هادي العامري عىل 
17 مقع�داً، وتحال�ف عزم برئاس�ة خميس 
الخنجر ع�ىل 14 مقعدا، ون�ال تحالف قوى 
الدولة الوطنية برئاس�ة عمار الحكيم عىل 4 

مقاعد .
ع�ىل  الجدي�د  الربمل�ان  مقاع�د  وتت�وزع 
املحافظ�ات العراقي�ة الثم�ان ع�رشة ع�ىل 
الش�كل التايل حيث يحتله�ا 246 من الرجال 
و83 م�ن النس�اء و9 مقاع�د للمكون�ات : 
بغ�داد 71 مقع�دا للرج�ال 52 والنس�اء 17 
و2 للمكون�ات واح�د ل�كل م�ن املس�يحين 
والصابئ�ة، نين�وى 34 مقع�دا منه�ا ث�الث 
مقاعد للمكونات واحد لكل من املس�يحين 
وااليزيدين والش�بك، البرصة 25 مقعدا، ذي 
ق�ار 19 مقع�دا، االنبار 15 مقعدا، ميس�ان 
10 مقاع�د، املثنى 7 مقاع�د، الديوانية 11، 
دياىل 14 مقعدا، بابل 17 مقعدا، واس�ط 12 
مقعدا بينها واحد للكرد االفيلية، كربالء 11 
مقع�دا، النجف 12 مقعدا، ص�الح الدين 12 
مقع�دا، وكركوك 13 مقع�دا وواحد للمكون 
املس�يحي. كما ن�رشت املفوضي�ة تفاصيل 
مقاعد محافظات اقليم كردس�تان وجاءت 
عىل النحو الت�ايل: محافظة اربيل 15 مقعدا 
وواحد للمسيحين. دهوك 12 مقعدا وواحد 

للمسيحين والسليمانية 18 مقعدا.
وقد بلغ عدد الناخبن الكيل الذين يحق لهم االقرتاع 22 
مليون و116ال�ف و368 ناخباً فيما بلغ عدد الناخبن 
املصوت�ن 9 مالي�ن و 629ال�ف و601 ناخب�ًا )%41( 
وكان�ت األصوات الصحيح�ة 8 مالين و854 الف و25 
صوتاً فيما بلغ عدد األصوات غر املحتس�بة 775 الف 
و576 صوتاً حيث تنافس خالل االنتخابات 167 حزبا 

وأكثر من 3200 مرشح عىل مقاعد الربملان.
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      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مس�ؤول ب�ارز يف بغ�داد، أم�س 
الثالث�اء، ع�ن ح�راك جديد داخ�ل مكتب 
الكاظم�ي،  مصطف�ى  ال�وزراء،  رئي�س 
لتهيئ�ة الظ�روف لعق�د جول�ة مباحثات 
جديدة بن الرياض وطهران يف بغداد خالل 
الفرتة املقبلة« مرجحا أن »تمثل الجانبن 
الس�عودي واإليران�ي وف�ود بمس�تويات 
ف�ؤاد  الخارجي�ة،  وزي�ر  وكان  فني�ة«.  

حس�ن، ق�د زار طهران األس�بوع املايض 
ع�ىل رأس وف�د حكومي رفي�ع ضم أيضا 
مستش�ار األمن القومي قاسم األعرجي، 

والتقى بعدد من املسؤولن هناك. 
وعقد حس�ن مع نظره اإليراني حس�ن 
أم�ر عب�د اللهي�ان، مؤتم�را صحافيا يف 
طه�ران عق�ب املباحث�ات الت�ي أجراه�ا 
الوف�د العراقي، أكد فيها »قرب اس�تئناف 

املباحثات السعودية اإليرانية يف بغداد«. 
وأضاف وزي�ر الخارجية أن العراق يتطلع 

إىل عق�د جولة خامس�ة م�ن املفاوضات 
بن إيران والس�عودية، متحدث�ا عن لعب 
الع�راق دورا مهما يف الح�وار بن طهران 

والرياض. 
وس�بق أن احتضنت بغ�داد أربعة لقاءات 
بن مسؤولن سعودين وإيرانين، بهدف 
تقريب وجهات النظر بن الطرفن يف عدد 

من القضايا الخالفية. 
وأمس الثالثاء، قال مس�ؤول عراقي رفيع 
يف بغداد، إن حس�ن واألعرج�ي »يجريان 

حراكا واس�عا تمهيدا لعق�د لقاء جديد يف 
بغداد بن اإليرانين والسعودين«. 

وأضاف أن »الجانبن الس�عودي واإليراني 
وافقا ع�ىل الجولة الجديدة من املباحثات، 
لك�ن حت�ى اآلن م�ن غ�ر املؤك�د أن من 
س�يحرض الجولة عىل تمثيل دبلومايس أو 
حكوم�ي كبر م�ن كال البلدين«، كاش�فا 
أنه جرت خالل اليومن املاضين اتصاالت 

عديدة يف هذا اإلطار«. 
واعترب املسؤول نفسه أن »الحراك العراقي 

والس�عي لتأمن جولة مباحث�ات جديدة 
ب�ن الجانبن يأتي�ان من قناع�ة عراقية 
ب�أن تخفي�ف التوت�ر يف املنطق�ة عموما 
س�ينعكس بش�كل إيجاب�ي ع�ىل الوضع 
العراق�ي أمنيا وسياس�يا، خاصة يف هذه 
الف�رتة املتأزمة سياس�يا يف العراق«، عىل 

حد تعبره. 
ورجح املس�ؤول ذاته عقد اللق�اء الجديد 
»خالل الف�رتة القريبة املقبل�ة يف حال لم 

يحدث ما يعيق ذلك«.

      بغداد / المستقبل العراقي

وجه رئي�س تحالف الفت�ح هادي العام�ري، الثالثاء، 
خمس�ة رس�ائل، مع »اقرتاب املوع�د النهائي لخروج 

القوات األجنبية من العراق«.  
وذك�ر العام�ري يف بيان، تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، انه »بمناس�بة اق�رتاب املوع�د النهائي 

لخروج القوات األجنبية من العراق يف 31 /12 /2021 
نؤكد عىل ما ييل   

1- رضورة انسحاب القوات القتالية االجنبية ) بكافة 
صنوفه�ا ( من الع�راق يف حل�ول 31 /12 /2021 وال 
نقبل بأي وجود قتايل تحت أي مس�مى كان وتحت أية 

ذريعة كانت.  
2- يجب تس�ليم كافة القواعد أو األجنحة من القواعد 

العراقي�ة التي تش�غلها القوات األجنبي�ة بعد 31 /12 
 ، األمني�ة  األجه�زة  أو  العراق�ي  الجي�ش  إىل   2021/

خصوصاً قاعدتي حرير وعن األسد.  
3- أية حاجة لوجود املستشارين أو املدربن أو الفنين 
يج�ب أن تقدر الحاجة م�ن قبل القيادات العس�كرية 
العليا بش�كل دقيق )) األع�داد واالختصاصات ومكان 
االحتياج لكل صنف من الصنوف (( مع بيان األس�باب 

بش�كل واضح ع�ىل أن يكون ذلك وف�ق توافق مكتوب 
ب�ن الحكوم�ة العراقي�ة واألمريكية ووفق�ا للقوانن 

العراقية النافذة.  
4- دخ�ول وخ�روج جمي�ع املستش�ارين والفني�ن 
واملدرب�ن وف�ق القوانن الت�ي تضمن احرتام س�يادة 

البلد.  
5- تحقيق السيادة الكاملة عىل األجواء العراقية.  

بغداد تستعد جلولة مباحثات خامسة بني السعودية وإيران

مع قرب موعد خروج القوات األجنبية.. العامري يوجه »5« رسائل 

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل مستش�ار األمن القومي، 
قاس�م األعرج�ي، أم�س الثالث�اء، 
وزي�ر الع�دل، س�االر محم�د عبد 

الستار. 
وبح�ث األعرجي مع وزي�ر العدل، 
اس�تمرار التنس�يق والتع�اون بن 
مستش�ارية األمن القومي ووزارة 
امللف�ات والقضاي�ا ذات  الع�دل يف 

االهتمام املش�رتك، بما يف ذلك واقع 
السجون العراقية.

أهمي�ة  ع�ىل  الجانب�ان  وش�دد 
مواصلة العمل عىل تأمن السجون 
الالزمة  الحماية  وتأهيلها وتوف�ر 
لها، بما يتطابق واملعاير الرسمية 
األعرج�ي،  ق�ّدم  كم�ا  املعتم�دة.  
شكر املستشارية للوزير والوزارة، 
والتفاع�ل  امليداني�ة  ملتابعات�ه 

اإليجابي مع طلبات املواطنن.

األعرجي ووزير العدل يشددان عىل أمهية 
تأمني السجون وتأهيلها

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئي�س الجمهورية بره�م صالح يف قرص 
الس�الم ببغداد، أم�س الثالثاء، لوزي�ر الدفاع 
اللبناني ميش�ال عون عىل التعاون العسكري 
ع�رب االتفاقي�ات املربم�ة يف مج�ال مكافحة 

االرهاب.
وذك�ر مكتبه يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، »ويف مس�تهل اللقاء، نقل الوزير 
تحي�ات الرئي�س اللبنان�ي ميش�ال ع�ون، إىل 
الرئيس برهم صالح، فيما حّمل الرئيس صالح، 
الوزي�ر، تحياته إىل الرئيس عون، وجرى خالل 
اللق�اء بحث العالق�ات املش�رتكة التي تجمع 

البلدين«.واض�اف البي�ان ان »اللق�اء اكد عىل 
أهمية العالق�ات الثنائية العراقي�ة اللبنانية، 
العم�ل ع�ىل تعزيزه�ا يف مختل�ف  ورضورة 
املج�االت، والتعاون يف املجال العس�كري عرب 
االتفاقيات والتفاهمات املرُبمة يف هذا الصدد، 

والتنسيق يف مجال مكافحة اإلرهاب«.
وثّم�ن الوزير موريس س�ليم، موق�ف العراق 
املس�اند إىل الش�عب اللبناني، والداعم إلرساء 
اس�تقراره، ووق�وف العراق إىل جان�ب لبنان 
يف مختل�ف األزمات والتحدي�ات، مؤكداً التزام 
لبنان بأمن واس�تقرار العراق وإعادته لدوره 
املحوري ودعم جهوده الرامية إلرساء السالم 

يف املنطقة.

        بغداد / المستقبل العراقي

بمتابع�ة وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون 
الرشط�ة الفري�ق عم�اد محم�د محمود، 
اعلنت وكالة شؤون الرشطة، أمس الثالثاء، 
القبض ع�ىل متهم برسقة 200 مليون دينار 

من داخل محل تجاري وسط بغداد.
وذك�رت الوكال�ة، يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه ان�ه “بع�د أن توفرت 
معلوم�ات لدى مفارز مكتب مكافحة اجرام 
باب الش�يخ التاب�ع لوكالة الوزارة لش�ؤون 
الرشطة، عن وجود ح�ادث رسقة مبلغ مايل 

قدره )200( ملي�ون دينار عراقي من داخل 
محل تجاري يف ش�ارع الرش�يد وسط بغداد، 

تم تشكيل فريق عمل ملتابعة الحادث”.
واضافت، انه “بعد التحري وجمع املعلومات 
وتفعي�ل املص�ادر، جرى التوص�ل إىل املتهم، 
حي�ث تم نص�ب كم�ن محكم ل�ه والقبض 

علي�ه، وعند إجراء التحقي�ق أعرتف رصاحًة 
عن قيامه برسقة املبلغ املذكور”.

واش�ارت الوكال�ة، اىل “تدوين أق�وال املتهم 
باالع�رتاف ابتدائي�ًا وقضائي�اً، وقرر قايض 
التحقي�ق توقيفه وفق أحكام املادة 444 من 

قانون العقوبات لينال جزاءه العادل”.

الدول�ة  التق�ى زعي�م تحال�ف ق�وى 
الوطنية عم�ار الحكيم، أمس الثالثاء، 
بالس�فر الرتكي لدى بغداد. وبحسب 
بي�ان ملكت�ب الحكيم تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ف�ان الحكيم 
الس�فر الرتكي لدى الع�راق عيل رضا 
الثنائي�ة  العالق�ات  ناقش�ا  غون�اي 
بن بغ�داد وأنق�رة وس�بل تطويرها، 
السياس�ية يف  األوض�اع  ومس�تجدات 
الع�راق واملنطق�ة. واض�اف الحكيم، 
أكدنا ع�ىل أهمية الح�وار إلنهاء حالة 
النزاع�ات يف املنطق�ة، ورضورة إدارة 
الخالفات بما يضمن لش�عوب املنطقة 
التمتع بخرات بلدانها. وتابع، »عراقيا 
جددنا إلتزامنا بقرار املحكمة اإلتحادية 
رغم ما ش�اب العملي�ة اإلنتخابية من 
ش�بهات تالعب وتزوير، وأكدنا أهمية 
اإلرساع يف تش�كيل الحكوم�ة الجديدة 
واإلتفاق عىل برنامج قادر عىل تحقيق 
تطلعات الش�عب العراق�ي بالخدمات 

وفرص العمل والعيش الكريم«.

العراق ولبنان يؤكدان عىل تفعيل التعاون العسكري واالتفاقيات املربمة 

وكالة شؤون الرشطة تعتقل متهم رسق 200 مليون دينار من حمل جتاري وسط بغداد

احلكيم يؤكد للسفري الرتكي 
عىل أمهية احلوار إلهناء 
حالة النزاعات يف املنطقة

        بغداد / المستقبل العراقي

ثم�ن وزير الداخلي�ة عثمان الغانمي، أم�س الثالثاء، جه�ود وزارة املالية 
إلنجازها موضوع تحويل حملة الش�هادات من املالك العسكري اىل املدني 

من منتسبي الوزارة.  
وذكر الوزير يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه »عندما 
نبح�ث عن مفاهي�م العمل املهني والوطني، نج�ده يف تضافر الجهود بن 
مؤسس�ات الدولة لخدمة اآلخرين، ومن بينها م�ا تميزت به وزارة املالية، 
بع�د أن أنجزت موضوع تحويل حملة الش�هادات من املالك العس�كري اىل 

املدني من منتسبي وزارة الداخلية«.  
واض�اف »وعلي�ه وجهن�ا بكتاب ش�كر وتقدير ل�كل من س�عى يف إنجاز 
ه�ذا االمر من العامل�ن يف وزارة املالية.. أتمنى لهم كل املوفقية والس�داد 

والنجاح الدائم«.  

املالية تستكمل حتويل محلة الشهادات يف الداخلية 
من املالك العسكري إىل املدين

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكمة الجنائية املركزية، 
اح�كام   ثالث�ة  الثالث�اء،  أم�س 
باالع�دام ش�نقا حتى امل�وت بحق 
ثالثة مجرمن ارهابين عن جريمة 
تفجر س�يارة مفخخ�ة يف منطقة 
بغداد الجدي�دة ادت إىل استش�هاد 

واصابة عدد كبر من املواطنن.
 وقال مجلس القضاء األعىل يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، إن »املحكمة أصدرت احكامها 

بح�ق املجرم�ن الث�الث  باالع�دام 
شنقاً حتى املوت بعد اشرتاكهم مع 
مجموع�ة ارهابية بتفجر س�يارة 
مفخخة يف منطق�ة بغداد الجديدة 

بدوافع ارهابية«. 
ينتم�ون  »املجرم�ن  ان  واض�اف 
لعصابات داع�ش االرهابية، مبيناً 
ان »االح�كام التي ص�درت بحقهم 
امل�ادة  ألح�����كام  وفق�ا  تات�ي 
الرابع�ة /1 وبداللة املادة 1/ 3 /7  
م�ن قانون مكافح�ة االرهاب رقم 

13 لسنة 2005«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة االس�تخبارات العس�كرية يف وزارة الدف�اع، أمس 
الثالث�اء، القبض عىل ارهابي يف نين�وى يحرض ضد القوات األمنية 

ويدعو الشباب لاللتحاق بداعش.
وذكرت خلية االعالم األمني يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه، ان�ه »اس�تناداً ملعلوم�ات اس�تخباري�����ة دقيقة لش�عبة 
اس�تخبارات الفرق�ة 14 اح�دى مفاص�ل مديري�ة االس�تخبارات 
العس�كرية يف وزارة الدفاع،والت�ي اك�دت دخ�ول اح�د االرهابي�ن 
ملنطق�ة الحاج عيل يف نينوى يقوم بدعوة ش�باب املنطقة لاللتحاق 
بعصاب�ات داعش اإلرهابية ويعمل عىل تثقيفهم باتجاه التحريض 

ضد القوات االمنية«.  
واضافت انه »عىل اثر ذلك وبالتعاون مع قوة من الفوج الثاني لواء 
املش�اة 50 ت�م نصب كمن ل�ه يف املنطقة املذك�ورة والقبض عليه. 

وهو من العنارص املطلوبة للقضاء وفق املاده 4 إرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية بوزارة الداخلية، 
أم�س الثالثاء، القبض عىل 6 إرهابين من عائلة املقبور وايل نينوى 

السابق الذي قاد الهجوم عىل نينوى عام 2014
 وذكرت خلية اإلعالم األمني يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه، »ب�إرشاف ومتابعة م�ن قبل وكي�ل وزارة الداخلية لش�ؤون 
االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية، ومن خ�الل املتابعة ووفقاً 
ملعلومات دقيقة، تمكنت وكالة االستخبارات من القاء القبض عىل 
6 مطلوب�ن وفق احكام املادة 4 ارهاب م�ن أرسة االرهابي املقبور 
)اب�و ليث االنص�اري (طالب رض�وان الحمدون الذي ق�اد الهجوم 
عىل نينوى وس�قطت بيد اإلرهابين يف 2014/6/9 وبكمن محكم 
يف منطق�ة ربيع�ة يف محافظ�ة نين�وى اثناء دخولهم م�ن االرايض 
الس�ورية اىل األرايض العراقي�ة، احده�م هارب من س�جن مديرية 

استخبارات نينوى«. 
واض�اف البي�ان انه »ت�م توقيفه�م واتخ�اذ االج�راءات القانونية 

بحقهم«.

اجلنايات املركزية
حتكم باالعدام عىل )3( ارهابيني فجروا 

سيارة مفخخة يف بغداد اجلديدة

االستخبارات تطيح بارهايب يف نينوى حرض 
عىل اجليش ودعا لاللتحاق بـ »داعش«

اإلطاحة بـ)6( إرهابيني من عائلة قيادي 
بـ »داعش« قاد اهلجوم عىل نينوى يف 20١٤
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    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة التخطي�ط، أم�س الثالثاء، ع�ن خطتها 
املس�تدامة حت�ى الع�ام 2030، فيما توقع�ت انخفاضا 

بمعدالت النمو السكاني يف السنوات املقبلة.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة عبد الزه�رة الهنداوي، يف 
ترصيح صحفي، إن »خطة التنمية املستدامة لغاية عام 
2030 تتضمن العمل عىل تحقيق مجموعة من االهداف 
ويف مقدمته�ا محارب�ة الفقر، فضال ع�ن مجموعة من 
االهداف االخ�رى التي تم وضع سياس�ات وخطط لكل 

واح�دة منها«، الفتا اىل ان »الوزارة ما زالت تعمل ضمن 
اس�راتيجية خف�ض الفق�ر للمدة م�ن 2018 – 2022 
وتمت املبارشة باالستعدادات لوضع اسراتيجية جديدة 
ملكافح�ة الفق�ر يف البالد م�ن 2023 – 2027 اضافة اىل 
سياس�ات اخرى وص�وال اىل تحقيق التنمية املس�تدامة 

لعام 2030«.
وب�ن ان »مس�ألة تحدي�د النس�ل، ال يوج�د حت�ى اآلن 
توج�ه باص�دار او ترشيع قانون لتحديد النس�ل، وإنما 
العمل يجري عىل اشاعة الثقافة االجتماعية والتوعوية 
ب�رورة تنظيم االرسة من خ�الل املباعدة بن الوالدات 

وتنظيمها بش�كل يؤدي اىل تقليل الوالدات«، الفتا اىل ان 
»حج�م االرسة يف الع�راق ش�هد انخفاضا خ�الل ال 10 
س�نوات االخ�رة ،وهذا يع�ود اىل تفه�م االرس برورة 

التنظيم االرسي وتقليل عدد الوالدات بشكل عام«.
ولف�ت اىل انه »وفق املعدالت الحالية للنمو الس�كاني يف 
العراق، فس�نويا يرتفع عدد السكان بما يقارب املليون 
نس�مة، وبواق�ع 10 مالي�ن نس�مة خالل 10 س�نوات 
والوص�ول اىل 100 مليون نس�مة بع�د 6 عقود«، مؤكدا 
ان »استمرار النمو عىل الوضع الحايل وبنسبة 2/6 فإنه 
من املتوقع ان تشهد معدالت النمو انخفاضا يف السنوات 

املقبلة«.
وبش�أن البطال�ة يف البالد ذك�ر الهنداوي، ان »مس�ألة 
واالقتصادي�ة،  التنموي�ة  بالجوان�ب  ترتب�ط  البطال�ة 
وبحسب االحصاءات فان نسبة البطالة بلغت 14 باملئة 
يف عم�وم الب�الد«، الفت�ا اىل ان »خطة ال�وزارة التنموية 
الخمس�ية فض�ال عن خطة الع�راق للتنمية املس�تدامة 
لع�ام 2030، واس�راتيجية تطوي�ر القط�اع الخ�اص، 
جميعها مخرج�ات تؤدي اىل توفر ف�رص عمل جديدة 
تس�توعب الزيادة الس�كانية والخريجن الذين يدخلون 

اىل سوق العمل«.

لثالث سنوات.. التخطيط تطلق »اسرتاتيجية جديدة« ملكافحة الفقر

    نينوى / عامر عبدالعزيز

اعلنت وزارة التج�ارة عن تواصل ادارة 
فرع الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب يف 
نينوى مع مجلس الالجئن النرويجي / 
العراق النشاء عدد من املشاريع، اوضح 
ذلك مدير ع�ام الرشكة لتجارة الحبوب 

املهندس باسم نعيم العكييل. 
وقال يف إطار تاهيل مواقع فرع الرشكة 
يف نينوى التي كان�ت اكرب منتج للقمح 
خالل العق�ود املاضية ماقب�ل 2003 و 
التي تعد )س�لة غذاء العراق(، تواصلت 
ادارة الف�رع م�ا بعد تحري�ر املحافظة 
مع املنظم�ات الدولية و صندوق اعمار 
نينوى، استطاعت و من خالل صندوق 
اعمار نينوى من تاهيل س�ايلو املوصل 
وس�احتي ت�ل عبط�ه و املوص�ل التي 
تعرض�ت للتدم�ر عىل اي�دي عصابات 

داعش . 
واضاف ادارة فرع نينوى وضمن خطة 
النه�وض بواق�ع البنى التحتي�ة و من 

خالل تطوير وتوسعة الطاقات الخزنية 
التي يمكنها اس�تيعاب اكرب قدر ممكن 
م�ن الحنط�ة املنتج�ة يف املحافظ�ة و 
التي تس�وق ملخازن الرشكة خالل فرة 
وف�رة االنتاج لتحقيق االم�ن الغذائي و 
ستطاعت التواصل مع مجلس الالجئن 
النرويجي يف الع�راق وحصول املوافقة 
عىل انش�اء ع�دد من املش�اربع لتجارة 
الحب�وب يف نين�وى منه�ا انش�اء ثالث 
بناكر خرس�انية يف س�نجار و املبارشة 
بانشاء بنكر خرساني يف سايلو البعاج 

 .
العكي�يل اكد ع�ىل ان مجل�س الالجئن 
 ( املواق�ع  بتجهي�ز  تعه�د  النرويج�ي 
الج�وادر  البالس�تيكية(  باالغطي�ة 

للمحافظة عىل الخزين . 
وكش�ف اىل املجلس تعهد بانشاء بناية 
جديدة الدارة س�ايلو الس�نجار وهي يف 
مرحل�ة االعالن و كذلك نص�ب ميازين 
جرسي�ة يف س�ايلوات س�نجار والبعاج 

وهي االن يف مرحلة اعداد الوثائق .

جتارة احلبوب تتفق مع جملـس الالجئيـن 
    بغداد / المستقبل العراقيالنروجيي النشاء بعض املشاريع يف نينوى

تفق�د رئيس هيأة املناف�ذ الحدودية، عمر 
الثالث�اء، املناف�ذ  الوائ�يل، أم�س  عدن�ان 

الحدودية كافة يف محافظة البرصة.
وذكر اعالم املنافذ يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، ان�ه »تم االطالع عىل 
س�ر العمل ميدانيا يف منفذ ميناء ام قرص 
الش�مايل واالوس�ط والجنوب�ي، فيم�ا أكد 
من خاللها عىل تدقيق االج�راءات املتخذة 
وخاص�ه التدقي�ق االلكرون�ي يف بواب�ات 

البحث والتحري«.  
واضاف »بع�د اجراء الجولة ت�م االجتماع 
بمدراء منافذ كل من )سفوان، الشالمجة، 
منفذ ميناء خور الزبر وابو فلوس واملعقل 
وام ق�رص الش�مايل واالوس�ط والجنوبي( 

وتم توجيههم باالتي: 
1-التأكيد عىل العمل بنزاهة ومهنية عالية 

ملنع التهريب والهدر باملال العام. 
2-منع التالعب ب�األوزان او تغير بوصف 

البضاعة.  
3-التنس�يق مع الدوائ�ر العامل�ة وتبادل 

املعلومات والتكامل.  
الرقاب�ي  الهي�اه  دور  ع�ىل  4-التأكي�د 

واالرشايف دون التدخل باألمور الفنية. 
٥-متابع�ه الدع�اوى املحال�ة اىل القض�اء 
ومنع التالعب بتفاصيل االحاله او محارض 

اعاده الكشف.  
6-التأكي�د ع�ىل تدقي�ق البضائ�ع املعفاة 
من الرس�وم وعدم اطالقها اال بعد حضور 

مخول الجهة املستفيدة.  
7-التنس�يق مع املدونة الدولية ملنع دخول 

اي شخص غر مخول اىل املوانىء.  
8-التأكي�د ع�ىل فح�ص البضائ�ع وعدم 
اطالقه�ا اال بع�د التأك�د م�ن مطابقته�ا 
للمواصف�ات وضواب�ط الجه�از املرك�زي 

للتقييس والسيطرة النوعية. 
٩-تدقيق الوصوالت كافة ملنع اي عمليات 

تزوير وتفعيل العم�ل االلكروني باملنصة 
اإللكرونية.  

10-التأكيد عىل املراكز الكمركية والرشكة 
الحاوي�ات  بس�حب  للموان�ىء  العام�ة 
والتعليم�ات  للق�رارات  وفق�ا  املتكدس�ة 

الصادرة بشأنها.  
الدوائ�ر  الت�زام كاف�ه  11-التأكي�د ع�ىل 
العامل�ة باملنفذ بمس�احات عمل كل جهة 
ومنع التداخل بالصالحيات وفقا للقوانن 

الصادرة.  
12-تدقي�ق دخ�ول العج�الت الس�ياحية 
وضمان خروجها من البلد وفقا للضوابط 

املعتمدة. 
اجتم�اع  تحقي�ق  ت�م  الس�ياق  ذات  ويف 
مشرك بن املذكورين اعاله ومدراء املركز 
الكمركي�ة )ام ق�رص الش�مايل والجنوبي 
واالوس�ط وبواب�ه الب�رصة(، حي�ث اك�د 
الوائ�يل ع�ىل الحارضين ب�رورة العمل 
ب�روح الفري�ق الواحد والتعاون املس�تمر 
ب�ن موظفي وضباط )املناف�ذ والكمارك( 
لتحقيق االهداف املرجوة يف رفع مس�توى 
االداء وف�رض هيب�ه الدول�ة م�ن خ�الل 
وتب�ادل  والتكام�ل  املس�تمر  التنس�يق 

املعلومات.

الوائيل يتفقد منافذ البرصة ويصدر 12 توجيهًا

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الربية، حصول موافقة وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي عىل قبول خريجي الكلية الربوية املفتوحة بالتقديم عىل 

الدراسات يف الجامعات العراقية.
وذكر بيان اوردُه املكتب اإلعالمي للوزارة تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه ان جهودها الحثيثة واملتواصلة والتي بذلت من قبل 
وزير الربية عيل حميد الدليمي وبمتابعٍة دقيقة من وكيل الوزارة 
للشؤون العلمية الدكتور عادل البصييص مع وزارة التعليم العايل 
تمخض عنها حصول املوافقة والسماح لخريجي الكلية الربوية 
املفتوح�ة بالتقديم عىل الدراس�ات العليا يف الجامع�ات العراقية 
كافة بدءاً من العام الدرايس )2023 - 2024( وحس�ب الضوابط 
والرشوط املعلنة للتقديم يف ذلك العام ، وهذا ُيعد االنجاز االول من 

نوعه منذ تأسيس الكلية عام 1٩٩8. 
وأضاف البيان ان هذه الخطوة ستسهم يف رفد مؤسسات الربية 
بالكف�اءات العلمية ال�ذي س�ينعكس ايجاباً يف تطوي�ر العملية 

التعليمية والربوية.

التعليم تسمح خلرجيي الكلية الرتبوية 
املفتوحة بالتقديم عىل الدراسات العليا

    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت رشكة دايو الكورية املنفذة مل�رشوع ميناء الفاو الكبر، 
أم�س الثالث�اء، ب�دق الركائ�ز لغ�رض االختب�ار ع�رب 22 ركيزة 

بط�ول اكث�ر م�ن ٥0 
م�ر لفح�ص الرب�ة 

والركيزة.
الرشكة  مدي�ر  وق�ال 
العراق  العامة ملوان�ئ 
فرح�ان الفرط�ويس، 
يف ترصي�ح صحف�ي، 
تج�رى  »العملي�ة  ان 
بمرحلت�ن االوىل الدق 
باالهتزاز والثانية الدق 
م�ن خ�الل قطعت�ن 

االوىل 30 مر و24 مر لغرض اختبار الركيزة والربة«. 
واض�اف ان »رشكة املوانئ س�بق وان اعلنت ع�ن عملية اختبار 
التصامي�م وان دق الركائز يعترب احد االعم�ال التمهيدية النجاز 

االرصفة الخمسة«. 
واكد الفرطويس ان »العمل مستمر يف كافة العقود الخمسة التي 
ابرمت نهاية عام 2020 سواء كانت االرصفة او ساحة الحاويات 
وكذل�ك الطريق الراب�ط والنفق املغمور ونس�ب االعمال متقدمة 

بأكثر مما هو مخطط له يف العقود«. 
وتاب�ع ان »العم�ل املج�دول كان يف�رض ان يكون بع�د اطالق 
االم�وال يف ش�هر اب بينم�ا بارشت الرشك�ة بعد توقي�ع العقود 

بعرشة ايام«. 
من جانبها قالت مدير هيئة ميناء الفاو الكبر هنادي عبد الرزاق 
ان »عقود املرشوع تنقس�م اىل قس�من االول وقعت عقوده عام 
201٩ وهي مشاريع شارفت عىل االنجاز بالكامل والقسم االخر 

هي العقود الخمسة التي وقعت عام 2020«. 
وأضاف�ت ان »من ضمن العقود الخمس�ة التي ابرمت مع رشكة 
داي�و الكورية هو عق�د الطريق الراب�ط بن ميناء الف�او الكبر 
ومين�اء ام ق�رص والعمل فيه يس�ر بوترة جيدة ونس�ب انجاز 
عالي�ة  منذ بداي�ة العام الحايل وقبل اط�الق التخصيصات املالية 

التي وصلت منتصف الشهر اب املايض«. 
واردفت ان »العمل يسر وفق الجدول الزمني 

    بغداد / المستقبل العراقي

قررت مديرية املرور العامة، أمس الثالثاء، إيقاف اس�تيفاء كافة 
أنواع الرس�وم بمواقع التسجيل يف بغداد واملحافظات. وذكر بيان 
للمديرية تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، انه »بالنظر النتهاء 
الس�نة املالية لعام 2021 وألغراض الج�رد والتدقيق تقرر إيقاف 
العمل باستيفاء الرسوم املرورية يف مواقع تسجيل املركبات لبغداد 
وبقية املحافظات من انتهاء الدوام الرسمي ليوم الثالثاء املصادف 

28/12/2021 ولغاية يوم االحد املصادف 2/1/2022«.

»دايو« تبارش باختبار الركائز 
استعدادًا لتنفيذ أرصفة ميناء الفاو

»هلذا السبب«.. املرور توقف استيفاء 
كافة أنواع الرسوم بمواقع التسجيل

    بغداد/ المستقبل العراقي

تلع�ب الرشط�ة املجتمعي�ة يف محافظ�ة 
ميس�ان دوراً كبراً يف مواجه�ة املخدرات 
واملؤث�رات العقلي�ة وتداعياتها عىل االمن 

املجتمعي.
وق�د واكب الجهاز الرشط�ي العراقي منذ 
تأسيسه العديد من التحديات والتطورات 
بالتزام�ن م�ع حاج�ة املجتم�ع وتقلبات 
االوض�اع وما يتطلبها م�ن رضورة وجود 
جه�از رشطي قادر عىل القي�ام بواجباته 
وج�ه،  اكم�ل  ع�ىل  والخدمي�ة  االمني�ة 
خصوصا وانه الجهاز الذي يكاد ان يكون 
الوحي�د من اجهزة الدول�ة ودوائرها الذي 
يواكب املواطن من�ذ والدته اىل وفاته، وقد 
ب�رزت الحاج�ة بعد ع�ام 2003 اىل وجود 
تش�كيل يأخذ عىل عاتقه مد جسور الثقة 

مع املواطن. 
نتيج�ة  الثق�ة  تل�ك  تداع�ت  ان  وبع�د 
للسياس�ات القمعية التي مارسها النظام 
البائ�د وتداعيات ما بع�د االطاحة به وما 
شهده البلد من عنف طائفي كبر، فكان 
اقرار بتش�كيل الرشطة املجتمعية يف عام 
2008 يف العاصم�ة بغ�داد تحدي�داً، ومن 
بعد ذلك يف جمي�ع املحافظات العراقية يف 
أواخر 2016 تقريب�اً، وليأخذ هذا الجهاز 
ع�ىل عاتقه مد جس�ور الثق�ة وتعزيزها 
ب�ن املواط�ن ورج�ل الرشط�ة، للحفاظ 
ع�ىل االم�ن املناطق�ي ومواجهة اس�باب 
الجريمة وتداعياتها وتحفيز املواطن عىل 
مواجهته�ا من خالل تع�اون املواطن مع 

االجهزة االمنية.
وم�ن اهم املوضوعات التي تعمل الرشطة 
املجتمعي�ة عىل الح�د منها: ه�ي ظاهرة 
املخدرات واملؤثرات العقلية، إذ تعد واحدة 

م�ن أصعب الجرائم التي ته�دد أمن الفرد 
واالرسة واملجتمع عىل حد س�واء، وال تقل 
خطورًة عىل املجتمع من اإلرهاب، بل أنها 
يف بعض األحي�ان تكون أكث�ر خطورًة ملا 
تصاحبها من جرائم أخرى مثل )الرسقة، 

والزنا، والقتل، وغرها من الجرائم(.
وتعرف املخ�درات بانها كل م�ادة تصيب 
الجس�م بالفتور والخمول وتشّل نشاطه 
كم�ا تصي�ب الجه�از العصب�ي املرك�زي 

ال�دوري  والجه�از  التنف�ي  والجه�از 
باألم�راض املزمن�ة إذا اس�تخدمت يف غر 
األغراض الطبية املعدة لها، وتؤدي إىل حالة 
من التعود أو ما يسمى »اإلدمان« مسببة 
أرضاراً أو مصّنع�ة تحت�وي ع�ىل عنارص 
منّوم�ة أو مس�ّكنة أو مف�ّرة، وله�ا آثار 
اجتماعية كبرة تسبب بانتشار الجريمة 
واالنحراف واالنحدار الخلقي واالجتماعي، 

كما أن لها آثار صحية خطرة.

ويتم استدراج الضحية لتعاطي املخدرات 
واملؤثرات العقلي�ة من خالل إيهامه بانها 
)أدوية أو منبهات أو منش�طات طاقة أو 
جنس أو مس�كنات لآلالم أو انها تس�اعد 
عىل نسيان الهموم واملشاكل أو غرها من 

الذراع الستدراج الضحايا(.
كما ان هناك عدة اسباب لتعاطي املخدرات 
الباحث�ون  يذكره�ا  العقلي�ة  واملؤث�رات 
ابرزه�ا )أصدق�اء الس�وء، وتواف�ر املال، 

وحب التقليد، والفضول، وكثرة املشكالت 
االجتماعية فضالً عن الجهل(.

وكان للرشط�ة املجتمعي�ة، والس�يما يف 
محافظة ميسان، الدور الكبر يف مواجهة 
املخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة وتداعياتها 
عىل االمن املجتمعي بعد دراستها ومعرفة 
االس�باب والدوافع من وراءها، فتم إعداد 
برنام�ج متكامل بالتع�اون مع مختصن 

للحد منها.
وتضمن الربنامج عدة فعاليات وانش�طة 
املجتم�ع،  لتحص�ن  وقائي�ة  توعوي�ة 
فكان�ت ابرز الفعالي�ات هي )املحارضات 
التوعوي�ة يف داخ�ل امل�دارس والجامعات 
لكال الجنس�ن، وكذل�ك متابع�ة وتوعية 
الج�ذب  ووأماك�ن  املقاه�ي  يف  الش�باب 
مثل ص�االت االلعاب وغره�ا، والجوالت 
امليداني�ة التوعوي�ة وتوزي�ع املطبوع�ات 
التوعوي�ة عىل املواطن�ن، وعقد منتديات 
الرشط�ة املجتمعي�ة املناطقي�ة والورش 
العش�ائرية( لبيان  والندوات والجلس�ات 
مخاطر التعاطي واالدمان فضالً عن بيان 
امل�واد القانونية الت�ي تجرمهما بالتعاون 
الحكومي�ة  املؤسس�ات  م�ع  والتنس�يق 
املجتم�ع  )منظم�ات  الحكومي�ة  وغ�ر 
املدني( وشيوخ ووجهاء العشائر والفرق 

الشبابية وقوى املجتمع الفاعلة.
وق�د القت ه�ذه الفعاليات تفاع�ل وثناء 
كبر من رشائح املجتمع املختلفة للرشطة 
املجتمعية ع�ىل دورهم الرائ�د يف التوصل 
مع املجتمع وحل املش�اكل من خالل نرش 
الوع�ي املجتمع�ي وتحقي�ق الرشاكة بن 
رج�ل الرشط�ة واملجتمع وتعزي�ز ثقافة 
االب�الغ ع�ن الح�االت والظواهر الس�لبية 
فضال عن الجرائم التي تهدد أمن وسالمة 

املجتمع.

الرشطة املجتمعية يف ميسان متد جسور الثقة مع املواطن للقضاء عىل اآلفات اخلطرية
حتاصر جتار املخدرات بالتوعية.. وتطلق الفرق يف مجيع أماكن تواجد الشباب لتثقيفهم

حمافظ البرصة يزف برشى سارة إىل موظفي األجور اليومية
توجيه باستئناف العمل من جديد مبشروع ناحية اللطيف خالل 15 يومًا

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وافق محاف�ظ البرصة أس�عد العيداني، أمس 
الثالث�اء، عىل إضافة خدم�ة األجر اليومي من 

الذين تم شمولهم بقرار 31٥.
وقال املحافظ يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسخة منه ان »وزارة املالية وافقت عىل شمول 
موظف�ي األج�ر اليوم�ي مم�ن تم ش�مولهم 
بقرار 31٥ لس�نة 201٩ وال يش�مل املوظفن 
الدائمي�ن الذي�ن لديه�م خدم�ة أج�ر يومي 

يرومون اضافتها إىل خدمتهم الحالية«.
بدوره�ا، وجه�ت حكوم�ة الب�رصة املحلي�ة 
اللطي�ف  ناحي�ة  مل�رشوع  املنف�ذة  الرشك�ة 
شمايل املحافظة باس�تئناف العمل من جديد، 

واملبارشة خالل 1٥ يوما.
وذك�ر النائ�ب االول ملحافظ الب�رصة املهندس محمد 
التميمي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
أنه »بناء عىل ماورد من ش�كاوى املواطنن بموضوع 
البن�ى التحتي�ة بناحي�ة اللطي�ف يف قض�اء الهارث�ة 

بخصوص املرشوع املحال اىل رشكة الرتباء ، واملعاناة 
التي يالقيها االهايل يف هذه املنطقة بسبب الخدمات ، 
عقدنا اجتماعا بمقر الحكومة املحلية، بحضور مدير 
قس�م املش�اريع بديوان املحافظ�ة ، و املدير املفوض 
ومدير امل�رشوع للمناقص�ة لتدارك الوض�ع الخدمي 
الح�ايل لالعم�ال املنف�ذة واالرتق�اء بها اىل مس�توى 

افضل«.
واضاف تم االيعاز اىل الرشكة املنفذة للمرشوع 
باملب�ارشة والزامها بالعمل خ�الل مدة زمنية 
وهي خمسة عرش يوما ، خدمة الهايل املنطقة 
، وبالخص�وص بع�د تحقي�ق ال�رصف امل�ايل 
للرشك�ة ، والذي كان احد اس�باب توقف عمل 
رشك�ة الرتباء مع دراس�ة مايتطلبه املرشوع 
من امكانية درج بعض الش�وارع يف حال عدم 
ورودها يف املناقصة ، ودراس�تها بش�كل فني 

متكامل من قبل الجهات املستفيدة .
م�ن جانب اخ�ر تاب�ع النائ�ب االول املهندس 
محم�د التميمي اخ�ر التط�ورات التي تخص 
مرشوع مجاري القرن�ة مع قائممقام قضاء 
القرنة عيل غانم ومديرة قس�م ادارة املشاريع 
يف املحافظ�ة وت�م خالل االجتماع تش�كيل لجنة فنية 
برئاس�ة النائب االول للمحاف�ظ وعضوية قائممقام 
القرنة ومدي�ر التخطيط العمران�ي يف البرصة ومدير 
بلدي�ة القرنة لحل كافة املش�اكل الفنية التي تعرض 

تنفيذ املرشوع.

النقل تعلن إطالق ختصيصات ميناء 
الفاو الكبري

    بغداد / المستقبل العراقي

الثالث�اء،  النق�ل، أم�س  أعلن�ت وزارة 
إطالق تخصيصات مين�اء الفاو الكبر 
كافة للعام الحايل، وبدء أعمال الحفر يف 

الواجهة البحرية لألرصفة الخمسة.
وقال املدير العام للرشكة العامة ملوانئ 
الع�راق فرح�ان الفرط�ويس، يف بي�ان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إنه 
تم »إطالق التخصيصات وبدء األعمال، 
نتيجًة لتوجيه�ات ومتابعة وزير النقل 
نارص حس�ن بندر الشبيل، وأن االعمال 
يف مش�اريع املين�اء والت�ي وقعت بداية 
الس�نة الحالي�ة تس�ر بوت�رة جي�دة 

جدا«.
»االرصف�ة  أن  الفرط�ويس،  وأض�اف 
الخمسة أصبحت لها انتقالة جيدة مع 
دخ�ول الحفارات اىل الواجه�ة البحرية 

بعدما كان�ت هناك تقوية لق�اع البحر 
ورفع لأللغام من حوض امليناء بش�كل 

شامل«.
وتاب�ع أن »اإلرادة وح�ب البل�د تفرض 

عىل ال�كل انجاز هذا املرشوع والوصول 
به اىل بر االمان«، مش�راً إىل »عزم إدارة 
الرشك�ة انج�از م�رشوع مين�اء الفاو 

الكبر وكل املشاريع امللحقة به«.
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وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم : االمالك والعقارات
اعالن رقم )14794(

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري العقارات 
ادن�اه يف محافظة )نينوى( يف اليوم )الثالثني( تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش االعالن 
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل والرشوط التي 
يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ )5000( دينار غري قابل 
للرد فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف قسم  الرشكة يف محافظة 
)نينوى(  وان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل )الرشكة 
العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او )البطاقة 
الوطنية املوحدة(  وبطاقة الس�كن )النسخ االصلية( ويدفع التأمينات القانونية 
البالغة 20% مرضوبا يف عدد س�نني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اجور خدمة بنس�بة 2% وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد س�نني 
العق�د  ويف حالة مصادف�ة موعد املزايدة عطلة رس�مية تجري املزاي�دة يف اليوم 

التايل 

مدة االيجار سنة واحدة  ...  يدفع عىل شكل قسط واحد لكل سنة

إىل الرشي�ك جمهوريه نارص س�الم توجب 
عليك الحضور إىل صندوق االسكان العراقي 
ف�رع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه 
ع�ىل قيام رشي�ك احمد عيل كام�ل بالبناء 
عىل حصت�ه املش�اعه يف القطع�ه املرقمه 
68368/3 حي ميسان خالل مده خمسه 
ع�رش يوما داخ�ل الع�راق وش�هر خارج 
الع�راق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

إىل الرشيك رس�ن حسن مش�لوش  توجب 
عليك الحضور إىل صندوق االسكان العراقي 
ف�رع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه 
عىل قيام رشيك وع�د لؤي عبد عيل بالبناء 
عىل حصت�ه املش�اعه يف القطع�ه املرقمه 
80409/3 حي العروبه خالل مده خمسه 
ع�رش يوما داخ�ل الع�راق وش�هر خارج 
الع�راق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

إىل الرشيك امني رضا باقر
توجب عليك الحضور إىل صندوق االسكان 
العراق�ي فرع النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ه ع�ىل قي�ام رشيك جن�ان حميد 
مجي�د بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعه يف 
القطع�ه املرقم�ه 11643/3 ح�ي ص�دام 
خالل مده خمسه عرش يوما داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن 
وبعكس�ه سوف يس�قط حقك باالعرتاض 

مستقبال

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت 

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )158(

تعلن اللجنة عن كرس قرار العقار ادناه وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 7( س�بعة ايام تبدا من اليوم التايل 
لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغ�ة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك 
باملزاي�دة وتج�ري املزايدة يف مقر مديرية بلدي�ة املوصل الواقع يف 
حي املثنى  يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف 
يحول دون اقام�ة املزايدة يف املوعد واملكان  املذكور تؤجل املزايدة 
اىل يوم عمل الذي يليه   يف نفس املوقع اعاله  ويتحمل من ترس�و 
بعهدت�ه اجور نرش االعالن واج�ور خدمة بنس�بة )2%( من بدل 

االيجار.
*الدكاكني املرقم�ة  )23و24و33و36و38و80و81و82و83و8

4و85و86و87و114و116و119و120و121و122و123( م 40 
نينوى الرشقية الواقعة ضمن مجمع الهينو وبمساحة ) 18,75( 

م2 لكل دكان وملدة ثالث سنوات

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتاجري االمالك  املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية( وملدة )سنة واحدة(  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الحرية او اللجنة خالل )15( يوما 
تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة 
املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / 
مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15 ( يوما يف 
الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة 

يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � ع�ىل املس�تاجر جل�ب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنس�ية 

العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل م�دة )30 يوما( من تاريخ تصديق ق�رار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرق�م 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب 
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخ�ول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر 

لهم

اعالن 
قدم املواطن ) حيدر عيل عبد الحس�ني (  الدعوى 
لتبديل ) اللقب ( وجعله ) الحريش�اوي ( بدال من 
) حريت�اح ( فم�ن لديه حق االع�رتاض عىل ذلك 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة 
ع�رش يوما وف�ق امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 323/ب/2016
التاريخ 2021/12/28

اعالن
اىل املدعى عليه االول  / عبد الجبار جعفر هادي

اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحك�م املرق�م 
واملتضم�ن   2017/10/10 يف  323/ب/2016 
الحك�م برد دع�وى املدعي محمد حس�ني جعفر 
ه�ادي  ملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د املجلس البل�دي ملنطقة 
االمري 2 محافظة النجف ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض 
واالس�تئناف  والتميي�ز خ�الل امل�دة القانوني�ة 
وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

القايض
حسن فاضل ياسني 

����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف كربالء املقدسة 

 العدد 918/ش/2021
التاريخ 2021/12/27

اىل / املدعى عليه  
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 918/ش 
يق�ي  وال�ذي   2021/12/13 يف    2021/
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار القائم 
بالتبلي�غ لذا تقرر تبليغك اعالنا بالصحف املحلية 
فلك حق االعرتاض والتمييز ضمن املدة القانونية 
وبعكسه س�وف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

وفق االصول
القايض

محمد عبد الرضا عبد
����������������������������������������

إىل الرشيك سمريه حميدي محمد عيل 
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك 
باملوافقه عىل قيام رشيك عالء جاس�م اسماعيل 
بالبن�اء عىل حصت�ه املش�اعه يف القطعه املرقمه 
1285/19 ح�ي ميثم التمار خالل مده خمس�ه 
عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق من 
تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة كربالء
العدد : 3033/ب/2019

التاريخ 2021/12/6
لعدم حصول راغب بالرشاء واس�تنادا الحكام املادة 
98/ اوال م�ن قانون التنفيذ تعلن هذه املحكمة عن 
بيع العقار املدرجة اوصاف�ه ادناه باملزايدة العلنية 
ملدة خمسة عرش يوما تبدأ من ثاني يوم نرش االعالن 
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة املحكمة مس�تصحبا 
معه ش�هادة الجنسية العراقية وصد مصدق بمبلغ 
10% من القيمة املقدرة للعقار لحساب هذه املحمة 
وس�تجري املزايدة يف الساعة الثانية عرش ظهرا من 
الي�وم الخام�س ع�رش واذا صادف عطلة رس�مية 
فتس�جري املزاي�دة يف الي�وم الذي يليه وان رس�وم 

التسجيل عىل املشرتي
القايض

محمد خضري حميد
االوصاف :

العق�ار املرق�م 2/226 م 12 ب�اب الخ�ان جنس�ه 
بس�تان مش�يد عليها خمس�ة ودار نوع�ه مملوكة 
للدولة مس�احته حس�ب صورة القي�د 2 دونم و18 
اول�ك و40 مرت مربع واقع حالة عبارة عن بس�تان 
ودارين مش�يد يف واجهتها خمس�ة مح�الت احدها 
مهدم والذي يقع عىل الطريق العام )ش�ارع هندية 
كرب�الء( مقابل مجمع البغ�دادي وتوجد باب كبرية 
ت�ؤدب اىل دار م�ن طابق�ني مس�قف بالكونكري�ت 
وبعضه بالشيلمان ومشغولة من قبل املدعو محمد 
حس�ن جابر ويوجد بعض اش�جار النخيل وبعض 
اش�جار الحمضي�ات وتوج�د دار ثاني�ة يف نهاي�ة 
العق�ار حديث�ة البناء مبني�ة بالطابوق ومس�قفه 
بالكونكريت املس�لح مش�غولة من قبل املدعو عيل 
جابر عل�وان قدرت قيمة العقار كامال مبلغ وقدره 
)اربع مليارات واربعمائة وثمانية وخمسون مليون 

واربعمائة وخمسون الف دينار (
����������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة

مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات 
قسم الشؤون القانونية 

شعبة املجالس التحقيقية
العدد / الغياب / 1030
التاريخ 2021/12/12

اىل مديرية شؤون افواج الطوارىء 
تعليق اعالن

بن�اءا ع�ىل ما ج�اء بكت�اب محكم�ة ق�وى االمن 
الداخيل املنطق�ة الرابعة املرق�م 3/1/ج/9915 يف 
2021/12/1 نرف�ق لك�ن ربطا االع�الن املوجه اىل 
منس�وبكم املته�م الغائب ش م حيدر عبد املحس�ن 

جاسم مجنون التخاذ ما يلزم وتعليقه
����������������������������������������

إىل الرشيك احمد عبد الشهيد يحيى اقتىض حضورك 
إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعق�ار املرق�م 32209/3 حي املي�الد خالل عرشه 

ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

عذبه عداي كايف

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

السوق العصري / الشارع الفرعي 9م2 20/1 حانوت  1
-- 9م2 10 حانوت 2

على جزء من القطعة 281/26 
مقاطعة 48  -- -- ملعب خماسي ) غير منشأ(  3

-- 16م2 20/2 كشك 4
حانوت )نكول( بموجب كتاب البلدية المرقم 

5842/144 في 2021/12/14 5

العدد / 350
التاريخ 2021/12/22

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد : 656
التاريخ : 2021/12/5

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 14794
التاريخ : 2021/12/27 م

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام 

رئيس جملس االدارة

المالحظات التأمينات اسم العقار ت
1,460,000  مليون دينار خط سومر ـ دوميز  1

730,000 الف دينار خط عوينات ـ موصل 2
365,000 الف دينار خط موصل ـ عوينات  3
970,000 الف دينار بداية ونهاية خط تل عبطه  4
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خطوة جوزيه ساراماغو األوىل للوصول إىل نوبل
           حسني مليطات

ن�رت صحيفة ألباييس ه�ذا املقال قبل 
أي�ام، احتف�االً باكتم�ال ترجم�ة أعمال 
الكات�ب الربتغ�ايل جوزيه س�اراماغو إىل 
اللغ�ة اإلس�بانية، وذلك بص�دور ترجمة 
روايته األوىل، الرواية املنس�ية، »األرملة«، 
الرواي�ة التي صدرت ع�ام 1947 بعنوان 
ل�م يرض عن�ه الكات�ب الربتغ�ايل، وفيما 
ي�ي ترجمة للمقال، مرفق�اً برتجمة أحد 

فصول الرواية: 
مع بلوغه س�ن الرابع�ة والعرين، وّقع 
الكات�ب الربتغ�ايل أوىل روايت�ه »األرملة«، 
والتي ترجمت مؤخراً إىل اللغة اإلسبانية. 
بلغ ذلك الكاتب الشاب الرابعة والعرين، 
ُع�رف بهدوئ�ه، وانطوائه، يكس�ب رزقه 
بالعم�ل كموظ�ف يف الخدم�ة اإلدارية يف 
املستشفى املدني يف لشبونة، بعد أن عمل 
ألكثر من عام كميكانيكي متدرب يف ورش 
عمل تابعة لذلك املستشفى. يف ذلك الوقت 
كان يمتلك عدداً قليالً من الكتب؛ ألنه كان 
يتق�اىض راتباً محدوداً جداً، لكن قبل ذلك 
بفرتة زمنية، قرأ يف مكتبة البلدية يف قرص 
جالفي�اس كل ما يس�تطيع قراءته حتى 
ُي�درك عامل�ه. ويف زمن العزوبي�ة، أقرضه 
زميله يف العمل فيغرييدو 300 إس�كودو؛ 
 Cuadernos مجموع�ة  رشاء  به�دف 
الص�ادرة ع�ن دار Inquérito للنر. أما 
أول رّف يف مكتبت�ه ف�كان عبارة عن رف 
خزان�ة عائلت�ه الداخي. يف ذل�ك العام أي 
يف 1947 ُرزق س�اراماغو بطفل�ة، أطلق 
عليها اس�م بيوالنتي، ونر يف تلك الفرتة 
نفس�ها، الرواية التي عكف عىل كتابتها، 
وعنونه�ا ب�� »األرملة«، إال أنها س�تنر 
بعنوان آخر لم يكن يتوقعه عىل اإلطالق.  
ويف الوق�ت ال�ذي أمض�اه يف قريته، زرع 
ع�دداً من األش�جار، إذ لم يع�د لديه يشء 
آخ�ر يفعله يف الحي�اة. اعتق�د بأنه كتب 
ه�ذا الكتاب ألنه تذكر محادثة قديمة مع 
بعض أصدقائه القدماء، وتحديداً يف س�ن 
املراهق�ة، يف الف�رتة التي كانوا يس�ألون 
فيه�ا بعضه�م البعض ع�ن املهن�ة التي 
يرغب�ون العم�ل فيها عند كربه�م، فقال 
لهم: أري�د أن أصبح كاتباً. ومع ذلك، فقد 
كان حلم ساراماغو عندما كان صغرياً أن 
يصبح سائق قطار. ولو أّن نظره لم يكن 
ضعيفاً، وقوته البدني�ة لم تكن ضعيفة، 
لفّك�ر ب�أن يك�ون طّي�اراً عس�كرياً. ويف 

النهاية، أصبح س�اراماغو كاتباً معروفاً 
يف عمل�ه، إذ عرف بطقوس�ه الخاصة به، 
ودقت�ه املتناهي�ة، لدرجة أن�ه عندما يبدأ 
نشاطه الكتابي، يخصص طاولة صغرية 
ل�ه، ويضعها بجانب املطبعة. ال يعرف ما 
يقوله حول كيفية مج�يء فكرة الكتابة 
ع�ن حكاي�ة األرمل�ة الريباتيخونية إليه، 
الس�يما وأنه يعرف القليل عن ريباتيخو، 
إال أنه ال يعرف شيئاً عن أراملها، وال حتى 
قصة واحدة من قصصهن، يف حال إذا كان 
هن�اك عىل األقل، بعض األرامل الش�ابات 
وصاحبات ملك، ويلتف�ت إليهّن الجميع.  
كما أنه ال يعرف أيضاً ملاذا اختار أنطونيو 
ماريا برييريا، عندما قرر بجرأة ملحوظة، 
وبدون عرابني، وال توصيات، ليكون نارش 
كتابه. وس�يخلد إىل األبد رساً من أرساره 
الغامضة يف حياته، والذي كتبه له مانويل 
للن�ر،   Minerva دار  م�ن  رودريغي�ز 
ذلك ال�ر املتعلق بتلقي النارش لنس�خة 
م�ن رواي�ة »األرمل�ة« من خ�الل مكتبة 
باك�س يف براغا، وأن�ه كان ينبغ�ي عليه 
أن يمر عىل روا لوث س�وريانو، الذي كان 
موج�وداً يف دار النر. ول�م يجرؤ املؤلف 
عىل س�ؤال مانويل رودريغز عنه؛ بسبب 

ت�ورط باكس يف هذه القضي�ة، علماً بأن 
الحقيقية هي أنه أرس�ل الكتاب فقط إىل 
أنطونيو ماريا برييريا. فظّن بأّنه ليس من 
الحكمة أن يطالبه بتفس�ريات عن مصري 
كتابه، وأنه مستعد لالستماع إىل الروط 
التي يقرتحها نارش Minerva عليه. أوالً: 
لن يدفعوا ل�ه الحقوق املطلوب�ة. وثانياً: 
العمل عىل اس�تبدال العنوان الذي لم يكن 

مقنعاً وال جذاباً تجارياً. 
ل�م يعتد مؤلفن�ا عىل امت�الك بضع أرباع 
ليوفره�ا ويضعها يف جيبه، وكل الش�كر 
ملانويل رودريغري ع�ىل املغامرة املحفوفة 
باملخاطر التي كان عىل وش�ك القيام بها 
يف س�بيل ن�ر كت�اب س�اراماغو، حتى 
أن�ه لم يناق�ش الجوانب املادي�ة املتعلقة 
بالعق�د، ال�ذي لم يتج�اوز ع�ىل اإلطالق 
االتف�اق العادي البس�يط. وفيم�ا يتعلق 
بالعنوان املرفوض، همس بأنه يبحث عن 
عن�وان آخ�ر، إال أّن دار النر س�بقته يف 
ذلك، وأخربته بأن عندها عنوان مناس�ب، 
فل�م يفك�ر يف ذل�ك مطوالً. س�يطلق عىل 
ه�ذه الرواي�ة اس�م »أرض الخطيئ�ة«. 
انده�ش املؤلف النتص�اره بنر الكتاب، 
ولهزيمته بتغيري عن�وان مولوده الثاني، 

كتاب�ه، فأنزل رأس�ه، وذه�ب إىل عائلته 
وأصدقائ�ه ليخربه�م ب�أّن أب�واب األدب 
الربتغ�ايل ق�د ُفتحت له. ولم يس�تطع أن 
ُيخّمن ب�أّن الكت�اب س�يخفت بريقه إىل 
األب�د. يف الواق�ع، وبالحكم عىل م�ا ُيرى، 
لن يكون للمس�تقبل الكث�ري ليقدم ما يف 

جعبته ملؤلف »األرملة«.

فصل من الرواية
م�أت رائحة األدوية النتن�ة واملقرفة جو 
الغرف�ة، حت�ى أصب�ح التنف�س صعب�اً، 
والهواء، الحار جداً، لم يعد يصل إىل رئتي 
املريض، ذلك الجس�د املم�دد تحت غطاء 
الري�ر الق�ذر، وم�ع حرارت�ه املرتفعة، 
تنبع�ث من�ه رائحة قوي�ة ُمدّوخ�ة. من 
الغرفة املجاورة التي ال ُيس�مع فيها يشء 
لس�ماكة بابها املُغلق، ُس�مع، هذه املرة، 
ص�وت ضجيج ق�ادم منها. ه�ّز املريض 
رأسه عىل وس�ادته املليئة بالعرق ببطء، 

يف إيم�اءة إىل تعب�ه ومعانات�ه. ابتع�دت 
تل�ك األصوات ش�يئاً فش�يئاً. ويف الطابق 
السفي، سمع طرقات عىل الباب، شبيهة 
بطرقات أرجل حصان. أما ضجيج الرمل 
املسحوق بأرجل الحيوان فزاد فجأة أسفل 
نافذة الغرفة واختفى برعة، كما لو أن 

حوافره تميش عىل الوحل. نبح الكلب. 
وع�ىل الجان�ب اآلخ�ر م�ن الباب، س�مع 
ص�وت خطوات ح�ذرة ومدروس�ة. وبعد 
ذلك، رّص قف�ل الباب قلي�اًل، وفتح الباب 
ومش�ت امرأة باتجاه الرير. اس�تيقظ 

املريض من سباته قلقاً، وسأل مذعوراً: 
َمن يم�يش هناك؟ وبعد ذلك الحظ القادم 

إليه، وقال: آه هو أنت! أين السيدة؟ 
ذهب�ت ملرافق�ة الطبي�ب إىل الب�اب، ولن 

تتأخر... 
كان الج�واب عب�ارة ع�ن تنهي�دة. نظر 
الطويلت�ني  يدي�ه  إىل  بح�زن  املري�ض 
والضخمت�ني واملصفرّت�ني كما ل�و أنهما 

يدي عجوز. 
أنا يف حالة صعبة يا بينديتا، أليس كذلك؟ 
وهذا يعني بأنني، عىل ما يبدو، لن أخرج 

من هذه الحالة إال مّيتاً؟ 
ما بك يا س�يد ريب�ريو، مل�اذا تتحدث عن 
امل�وت؟ فالطبي�ب ل�م يخربك ب�أي يشء 

يفزعك... 
أتقصدين أخي الطبيب؟ 

نع�م ي�ا س�يدي! باإلضاف�ة إىل الدكت�ور 
فيغاس، الذي خرج للتو. فهو حتى اآلن لم 
يصل بعد إىل س�ياج باب الحديقة. حفظه 
الل�ه من أي رش قد يتعرض له عندما يمر 
بجانب املق�ربة، إذ عليه أن يمر من هناك 

حتى يذهب إىل منطقة موشيس!.... 
ابتسم املريض ابتسامة خفيفة، أنعشت، 
رسيع�ًا، وجه�ه النحيل املجّع�د، وحركت 
شفاهه الصغرية والجافة. وضع يده عىل 

لحيته الطويلة املليئة بالشيب، وأجاب: 
بينديت�ا، بينديت�ا، لي�س م�ن املعقول أن 
تتحدثي عن املقابر أمام ش�خص مصاب 
بم�رض خط�ري، وينظ�ر كثرياً وبش�كل 
متك�رر ع�رب نواف�ذ الغرف�ة إىل ج�دران 

أحدها.... 
أخفت بينديتا وجهها، ومس�حت دمعتني 

سالتا عىل جفنيها املتعبني. 
أتبكني؟ 

ال يمكنني أن أس�معك تتح�دث عن هذه 
األش�ياء يا سيد ريبريو. فأنت ال يمكن أن 

تموت! 
تقول�ني؟؟  م�اذا  أم�وت؟!  أن  يمك�ن  ال 
ب�ل يمك�ن أن أم�وت... كلن�ا يمك�ن أن 

نموت...!!
أخرج�ت بينديت�ا مندي�اًل م�ن جيبته�ا 
األمامية، ومسحت عينيها ببطء. وذهبت 
بع�د ذلك إىل الخزان�ة املركون فيها صورة 
العذراء، الصورة التي بدت وكأنها تتحرك 
بتذبذب حركة ضوء الش�مع املحاط بها، 
ضم�ت يديه�ا أم�ام الص�ورة وهمس�ت 

قائلة: 
ي�ا مري�م، فأن�ت مليئ�ة  الل�ه  حفظ�ك 

بالنعم... 
عّم الصمت أرجاء الغرفة. ولم يقطعه إال 
همسات شفتي بينديتا وهي تصي. ومن 
عمق الغرفة خرج صوت املريض ضعيفاً 

ومرتجفاً: 
أي إيم�ان تتحلني به ي�ا بينديتا! هذا هو 
اإليمان الحقيقي ال�ذي ال جدال فيه، ذلك 
اإليمان الذي ريض به ووجد يف أي تفس�ري 

يعرب عنه يف حياتك نفسها.
ال أفهم�ك يا س�يد ريبريو. فأن�ا أؤمن وال 

يشء أكثر. 
نع�م، تؤمنني وال يشء أكثر. أال تس�معني 

خطوات يشء ما؟ 
ربما هي خطوات السيدة ماريا ليونور. 

ُفتح الباب ببطء، ودخل�ت ماريا ليونور، 
ترت�دي فس�تانا أس�وداً، وحجاباً أس�وداً 

ُمطّرزاً عىل شعرها الفاتح والالمع. 
ماذا قال لك الدكتور فيغاس؟ 

أنك ما زالت عىل حالك بعد، لكنه يرى بأنك 
ستتحسن قليالً يف األيام القادمة. 

ي�رى بأنني سأتحس�ن، نعم سأتحس�ن، 
عىل األرجح بأنني سأكون كذلك. 

الري�ر،  ليون�ور تج�اه  ذهب�ت ماري�ا 
عين�اه  املري�ض.  جان�ب  إىل  وجلس�ت 
املحمومت�ان تنظ�ران إىل عينيها. س�ألها 

بحنان: 
أبكيت؟ 

ال ي�ا مونيل! مل�اذا أبكي؟ فأنت لس�ت يف 
حال�ة خطرة، أيام قلي�اًل وتصبح يف حالة 

جيدة... فلم البكاء؟ 
إذا كان كل يشء عىل ما ُيرام، كما تقولني، 

فإنه لم يعد هناك أسباب للبكاء. 
اقرتب�ت منهم�ا بينديت�ا بع�د أن أنه�ت 

صالتها، وقالت: 
سأذهب لرؤية األطفال، إن كانوا قد ناموا 

أم ال يا سيدتي. 
مررت من هن�اك، ووجدتهم نائمني. لكن 

اذهبي، اذهبي.... 
باإلذن. 

أغلقت الباب ورائها، ومشت يف ممر طويل 
غ�ارق يف العتمة، حيث تهف�ت خطواتها 
عىل السجاد، ما يجعل إيقاعاتها مكتومة. 
فتح�ْت باب�اً كب�رياً وثقي�اًل، وع�ربْت إىل 
صالون واس�ع، ال يشء فيه، ُمضاء بربيق 
ض�وء القمر املنعكس ع�ىل األرض، حيث 
يتش�كل صلي�ب م�ن الظل. مش�ْت حتى 
الناف�ذة، فتحته�ا، ونظ�رت إىل الخ�ارج. 
انعكس ضوء القمر عىل األشجار والبيوت 
املنت�رة يف املزرع�ة. وبينما ه�ي تتأمل 
م�ا يف الخارج، س�معت هدير أصوات من 
الطابق الس�في للبيت. بدت تلك األصوات 
واألنوار تعلو شيئاً فشيئاً مثل أصابع اليد 
الخمس�ة. أغلق�ت بينديت�ا النوافذ ببطء 
وطرقت وأحكمت إغالقها. وس�ارت، بعد 
ذل�ك، باتجاه الباب الذي تتخلله ش�قوق 

ينفذ منها الضوء، ودخلت.

ما لـم تقم به الفلسفة 
العربية

           بهاء الدين محمد عثمان

يف مح�ارضة ألقاها ع�ام 1931 بعنوان »راهنية الفلس�فة«، أّكد ثيودور أدورنو 
عىل أهمية الفلسفة ودورها النقدي، معترباً أن واجب »كل فلسفة اليوم ليس يف 
دعم الحارض وتثبيت الوضع الراهن للفكر واملجتمع«، ويف هذه املحارضة أيًضا 
س�ينتقد كل »فكر مجتّث«، يطمح إىل »إمكانية بلوغ الحقيقة يف كليتها اعتماًدا 

عىل قوة الفكر« فقط. 
يقودن�ا تص�ّور أدورن�و ع�ن الفلس�فة ودوره�ا إىل التفكري يف موقع الفلس�فة 
نفس�ها من العالم ومن حركة املجتمع والس�لطة، وأيًضا إىل التفكري يف عالقتها 
مع الس�ياقات االجتماعية واإلنسانية األخرى. ومقتفياً خطى أدورنو، سينّبهنا 
ميش�يل فوكو يف محارضته الش�هرية »ما التنوير؟« إىل أن جواب كانط عىل هذا 
الس�ؤال يفتح إمكانات أخرى غري تلك املعهودة، ليصبح س�ؤال التنوير، حس�ب 
تأويل فوكو لكانط، هو س�ؤال الحارض أو اآلنية ولتكمن مهمة الفلسفة يف نقد 

هذه اآلنية. 
يتمتع هذا التصّور عن الفلسفة ودروها بأهمية كبرية بالنسبة لسياقنا العربي، 
فال يمكن ألي عملية تفلسف اليوم يف واقعنا أن تشيح بوجهها عن الراهن املتألم 
والصريورة املش�وهة للمجتمعات العربية، بل وينبغي التش�كيك يف كل تفكري أو 
فلسفة لن تتحدث عن إكراهات هذا الواقع والبنى االجتماعية والثقافية املنتجة 
له وكل فلس�فة بهذا املعنى، تبقى محافظة، بل ومس�تقيلة، ولن تفعل أكثر من 
تأبيد تأخرنا التاريخي ومعه الس�لطوية. فما أحوجنا اليوم إىل النقد الذي يلفت 
انتباهنا إىل ما هو حي وما هو ميت فينا؛ ذلك النقد الذي س�يتحدث عنه نيتش�ه 

باعتباره منحاًزا للحياة ولآلنية وملا هو رضوري لنا. 
لق�د رشعت أغلب املدونات الفلس�فية العربية يف عملي�ات نقد كبرية، ومن زوايا 
مختلف�ة، يمكن حرصه�ا يف »نقد العقل« أو نق�د الرتاث الثق�ايف للعقل العربي 
واإلس�المي، وعىل الرغم من إنجازاتها إال أنها ابتعدت برأيي عن سؤال املجتمع، 
إن ل�م تك�ن ربطته أحياناً بأس�ئلة مفارقة، مغفلة »نقد اآلني�ة«. لقد غرق نقد 
العق�ل، بصيغه األيديولوجي�ة املختلفة، يف معارك املايض، ظن�ًا منه أنه يخوض 
معارك الحارض. وهنا تكمن رضورة انفتاح الفلس�فة ع�ىل العلوم االجتماعية، 

وهو ما لم تقم به الفلسفة العربية املعارصة إال يف ما ندر.
إن فلسفة تحاول اإلحاطة بالحقيقة يف كليتها من خالل الفكر وحده، لن تتمكن 
من تش�خيص هذا الحارض والباثولوجيات التي تعصف به، بل هي ستبتعد عنه 
أكثر فأكثر. إن ذلك، ال ريب، مصري كل فلس�فة عربية تدور يف فلك العقل ونقده 
دون النظر إىل املجتمع، فبقدر ما س�تحاول تحريرنا من س�لطة الرتاث بقدر ما 
ستسجننا فيه وتؤبد سلطته علينا كما أوضح عبد الله العروي يف »العرب والفكر 
التاريخي«، ألنها س�تتجاهل تلك البنى االجتماعية والسياسية التي تنتج وتعيد 
إنتاج هذه الثقافة وأمراضها، لذلك علينا االنتباه واإلصغاء إىل نداء أدورنو وهو 
يدعو الفلس�فة إىل االهتداء بالعلوم األخرى ويقصد بذلك التاريخ وعلم االجتماع 

خصوصاً.

كان لياًل وكانت األشجار تنزف
           ش��وقي عبد األمير

          إلى نادو

بطاقة بريد

 رأيُت صفصافًة تدخُل يف خيمٍة
 رأيُت جدوَل ماء يستجمُع قواُه ليلحَق 

بقريته التي هاَجرْت
 رأيُت طفلًة تفتُح عيننِي كَسماٍء َيفُطرها برٌق

 رأيُت جيالً يفتِّش يف أكياس الّطحني عن 
حياته

 رأيُت حارات وأزّقة تهروُل وراَء نازحني
 ورأيُت قمراً يتمرَّى خلَف غيوِم دخاٍن 

تتصاعد ِمن ُلفافة تبٍغ
 يف اللّيل العميِق الّذي يلفُّ معس�كَر الجئني 

قرب املوصل.

 
■ ■ ■

أسئلة

أسئلٌة تخلُط األزمنة مثَل الغسيِل يف َطشت
وتعلُس الكينونَة بهدوٍء وقدسّية

كالربسيم بني أشداق أبقار هندّية.
تبتلُع كلَّ يشء تصرُي ِرقاباً تتدىّل،

أطفاالً يبولوَن أعماَرهم يف مخّيمات زرائب
وباٌء يحصد املاليني عىل لساِن قّصخون

شعوباً تتهاوى كاألشجار الشائخة
ونساًء ُتحرُق كاألجساد املوبوءة يف القرون 

الوسطى.
 

أسئلة تظلُّ مرعًة كأبواب ُمقتلعة
ُغدراٌن غرّيْت مجاريها نحو األعىل

خزّانات صدئة ملياه الّرب
تطوف حولها قرى الفرات يف مواسم الجفاف 

وتمارين صارت أس�ناناً ذهبيًة
ملجاعاِتنا.

نادو؛
أين سُتدفُن األسئلُة التي تموت كّل لحظة

ماذا سنكتب عىل شواهدها
وهل ستكون أجساُدنا

األزهاَر البالستيكّية التي ُتزّيُن مقابرها.

■ ■ ■

الرضيح

كان ليالً وكانت األشجار تنزُف
بقَع دٍم ُعشبّي عىل مدّرجات الحديقة

أجسُّ نبَض خطاها تركض فوق اإلسلفت
الليُل فهٌد عيناه نجمتان ميتتان

رأسُه موقُد نار قديمة تتسرًتُ برمادها
للخروج إليه طليقًة

ليٌل يتسلّق الجباَل كبغال املقاتلنَي
يختبئ يف الكهوف واملغاور

يف تجاويف االرتعاشات والوجيف
ويتّرُب إىل مسام جسدها

ال يشبهُه يشء
إاّل غياُبها.

كانت تركض... تركض
أطاحْت دون أن تدري بأسوار

واقتلعْت غاباٍت
ضاحكًة كساقيٍة يف حلم فاّلح جنوبي

قىض جندياً يف خندق.
كلُّ خطوٍة مصبٌّ

والجسُد نهٌر يتدّفق يف ال اّتجاه
صوُتها رننٌي أصمُّ

ال ُيفص�ُح ع�ن فتوح�اٍت منك�رٍة
وال عن نجوى الله يعتذر للخليقة.

تحت سماواٍت ُتخفيها بالتفاتٍة
واستعارِة جسٍد مكتوم
ُتصغي إىل فحيح لغتي
عاشقٌة يف معبد إينانا

ال حوريٌة يف جنائن محمد بن عبد الله
أن�ا نوت�يُّ بح�رٍ يف حقيبته�ا اليدوي�ة

كلّما فّكرْت بالرّحيل.
سفنٌي عظيمٌة تطفو يف بركة راكدة

تضجُّ بنقيق ضفادعها وُعشبّياتها.

■ ■ ■

بورتريه

سُتمّشُط خصالِت َشعرها
التي جزّتها كعناقيد كروٍم ُمحرّمة.

فوق ِجيدها أنهاٌر جّفْت
وغيوٌم رشقّيٌة ملّبدة.

فصوُص قالئدها من ذهب املرارات
ثوُبها مطّرٌز بالسهوِب الخفيضة.

اللغُة إسفنجٌة مبلّلة 
بالّدمع والّدم.

املنديل الذي تلتحف به قصاصات صفراء
اقتطعتها من تفاسري الغرماء يف الله،

وتعاويذ طلسمّية
لحماية العذرية الدائمة للحور.

ولها
احتماُل اآللهة يف القشعريرة.

■ ■ ■

إيثاكا

كلُّ خطوٍة جزيرة
والبحُر أنا.

أيتها األرشعُة يا دماً أبيَض
يا جناحاً يخفُق كقلِب جننٍي ساعَة الوالدة
يا قطافاً أمرَّ من جفاف الّدماء يف األس�اطري

هذا أواُن الّطواف والهجرة املستحيلة.
ال ش�اطَئ، ال مّد لبحٍر ال يعرُف الضياع.

إنها الغيوُم... الغيوُم

آٍه من تلك الّتي نتأّبطها يف الغرف
بعد أْن غرقْت مرايس الوصول...

حبيبتي،
أين تخّبئني سماءِك التي تهطُل عّي اآلن

أين ُتخفنَي شمَسِك التي مطالُِعها يف حنجرتك
يا لخنجِر الصمِت ينزف بني أناملك

ويا أللواِن الُقزح تتوارى تحت ُهدبيِك.
ألقداحك األمواُج العالية

ولرحيلِك جسدي صاريُة هبوب أخري
أنا الذي يقود خطاك

بني جثث الليايل املمّددة سنيناً بينك وبيني...
وليس يل إيثاكا.

■ ■ ■

جغرافية

الجغرافية معلّقة يف خزانة املالبس 
مع الفساتني املحظورة

نادو تستبدُل تّنورَتها املوّشاَة باآلبار املردومة 
وسيوف العسس املخيّص

بحدائق القرص امللكي يف فونتان بلو
ت�رتُك البح�ريةَ تته�دُّل ف�وق ركبتيه�ا

لرتى الجدران تحني ظهورها
والسهام تتكّرُ يف سوراتها.

تماثيل العّشاق التي تغّط يف نوم القرون
تستفيق عند مرورها

أمريات القرص األمرباطوري
الالئي عّفرهنَّ الثّوار يوم تساقطت الرؤوس

كحّبات العنب املتعّفن يف ساحات باريس
يحملَن ذيل ثوبها

الرتوبادور واملوريسكيون وغجر غرناطة
ينش�دونها أغاني األندلس املضاعة

والغيوم العابرة جنوباً
تتلفُت…

املروّيات واألسانيد يف خزائن املايض
تتقافز مع مسّودات القصائد

كالضفادع
يف بركٍة عظيمة اسمها الرق.

»خارج الفلسفة«: خمتارات من جيل دولوز بالعربية
           بغداد / المستقبل العراقي

عن »منش�ورات املتوّس�ط« يف ميالنو، ص�در حديثاً كتٌب 
يتضّمن مختارات من نصوص الفيلسوف والناقد الفرنيس 
جي�ل دولوز )1925 - 1995( الذي تمّثل فلس�فته تقليداً 
مستقاّلً يف التفكري املعارص سعى إىل القطع مع الهيغيلية 
واملاركس�ية والبنيوية. وقد اختار النصوص وترجمها إىل 

اللغة العربية عبد السالم بن عبد العايل وعادل حدجامي.
س�بق لب�ن عبد الع�ايل أن ترجم ع�دداً من أعم�ال دولوز 
وكت�ب عنه، بينما أصدر حدجامي كتاباً عن الفيلس�وف 
الفرنيس بعن�وان »جيل دولوز عن الوج�ود واالختالف«. 
أّم�ا الكت�اب الجدي�د، فهو كما نق�رأ يف تقديم�ه، »ليس 
عملية ترجمة اعتيادية، بقدر ما هو تنقيب بعني حاذقة 

وخبرية ومختّصة«.

تتضّم�ن املخت�ارات مواضيع مركزية يف فلس�فة دولوز؛ 
موّزع�ًة ضمن مجموع�ة م�ن العناوين؛ مث�ل »البوب- 
فلسفة«، و«دولوز يتحّدث عن الفلسفة«، و«الوسطاء«، 
و«يف الح�دث«، و«الص�ور الثالثة للفالس�فة«، و«صورة 
الفك�ر«، والفكر املرتّحل«، و«يف نيتش�ه وصورة الفكر«، 
و«املعن�ى والالمعن�ى«، و«االختالف والتك�رار«، و«قلب 
األفالطوني�ة«، و«أفالطون واإلغريق«، والجيوفلس�فة«، 

و«األغلبي�ة واألقليات«، و«مجتمعات املراقبة«، و«ما هو 
الفعل اإلبداعي؟«، و«األدب والحياة«.

من الكتاب نقرأ ل� دولوز متحّداثاً عن الفيلسوف األملاني 
فريدريك نيتش�ه: »ما ُيحّدد أس�لوب الفلسفة التقليدية، 
هو أن العالقة مع الخارج فيها ال بّد وأن تمّر عرب وساطة 
وت�ذوب ع�ن طريق داخ�ل، أو يف داخل م�ن الدواخل. أما 
نيتش�ه، فإنه، عىل العكس من ذلك، يقيم الفكر والكتابة 

يف عالقة مبارشة مع الخارج«.
ت�رك جي�ل دول�وز العديد م�ن األعم�ال الفلس�فية مثل 
»نيتشه والفلس�فة« )1962(، و«فلسفة كانط النقدية« 
و«االخت�الف   ،)1966( و«الربغس�ونية«   ،)1963(
واملعاودة« )1968(، و«منط�ق املعنى« )1963(، إضافًة 
إىل مجموع�ة م�ن الدراس�ات يف األدب والف�ن والس�ينما 

والتحليل النفيس.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

األشخاص يف محيط العمل يتعاملون بإيجابية 
خاصة معك؛ فانتفع م�ن هذه الفرتة ملواجهة 
املش�اكل الصعبة مع فريق�ك وبالتايل االقرتاب 
أكث�ر من هدف�ك. س�وف تس�اعد الديناميكية 
التي تنمو بني الفريق عىل الوقوف بصالبة أمام 

أصعب التحديات والوصول مًعاً إىل النجاح.

حالتك البدنية والذهنية يف أحسن حال، لذا لديك 
تأثري إيجابي كبري عىل اآلخرين الذين يالحظون 
مدى إيجابيتك وملعانك بكامل ثقة. سوف تنفُ�ذ 
الحماس�ة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل 
مع�ه وتؤثر فيه، فتجدهم خري عون ومس�اعد 

لك يف تنفيذ وتحقيق أهدافك

بم�ا أنك تتواص�ل حالًيا بص�ورة جيدة مع من 
حول�ك، وتس�تطيع عرض خطط�ك يف جو من 
اإلث�ارة، س�وف يمكن�ك أيًضا اجت�ذاب تابعني 
متحمس�ني برسع�ة. ال ترتاب فيه�م بعد اآلن 
وتقبل أية مس�اعدة يعرضونه�ا عليك، وحاول 

أيًضا أن تكون منفتًحا تجاه أفكار اآلخرين 

بما أنك ش�خص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما 
قد تكون قد أهملت واحد أو جمعة من معارفك 
مؤخرًا، يجب علي�ك اآلن إصالح هذه العالقات 
مرة أخرى ومعاودة التواصل. ترتفع فرص حل 
نزاع ما بني األرسة أو األصدقاء لألبد. سوف تمر 

بساعات ال ُتنىس من التناغم والتضامن

س�وف تحصل اليوم عىل الكثري من االهتمام يف 
العمل، كم�ا أن روح الفريق ملحوظة. اعمل يف 
فري�ق كلما أمك�ن ذلك، ألن هذا يجعلك تش�عر 
براحت�ك. قم بعم�ل يشء غري ع�ادي اليوم مع 
أصدقائك. ما رأيك يف إقامة حفلة؟ أنت يف حالة 

مزاجية جيدة ويمكنك ًتَحُمل أي يشء.

ال يشء يس�ري حس�ب رغبتك يف الوق�ت الحايل، 
ولكن إذا قمت بتغيري مدخلك، قد تنجز أهدافك 
بش�كل أرسع، كم�ا ق�د تس�اعد آراء اآلخرين. 
س�وف تواج�ه يف حياتك الخاص�ة جميع أنواع 
املش�كالت، ولكن يجب أن تك�ون وجهة نظرك 

واضحة يف هذا املوقف.

أن�ت اآلن مفع�م بالحيوية، وس�وف تتمكن من 
الهام�ة. يس�اعدك  املوضوع�ات  التعام�ل م�ع 
التفك�ري الواضح ع�ىل االنتهاء م�ن موضوٍع ما 
بنجاح. وحتى يف حياتك الخاصة، تتضح الشكوك 
الت�ي كانت لدي�ك، وأن�ت اآلن قادر ع�ىل اجتياز 

الصعوبات التي كنت تتحاشاها فيما سبق

يبدو يف الوق�ت الحايل أنك تواجه ع�دًدا متزايًدا 
م�ن التعقيدات غري املتوقع�ة. ال يقع اللوم عىل 
م�ن هم حول�ك – يف بعض األحي�ان تكون أنت 
املخطئ. حاول أن تظل هادًئا وأن ترى العقبات 
املوجودة يف طريقك كوس�يلة الكتشاف مداخل 

جديدة.

أنت تب�دو ملن حول�ك كُمّبشرِ متعص�ب؛ اكبح 
نفسك قليالَ واقبل آراء وسلوك اآلخرين. كذلك، 
ال تغضب بس�هولة إذا قام اآلخ�رون بأخطاء، 
فاإلث�ارة الزائدة اآلن ض�ارة بصحتك يف جميع 
األحوال، وأنت ذاتك أيًض�ا بحاجة إىل العواطف 

والتقدير. دع ضغوط الحياة اليومية خلفك

سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل 
غري عادي اليوم، مسببة لك الكثري من الضغوط. 
ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحياًنا بدالً من 
تحمل مس�ئولية كل يشء. س�وف يساعك هذا 
عىل توفري طاقتك لألشياء الهامة بحق، خاصة 

يف العمل. يجب أيًضا أن تفكر يف صحتك

تعي�ش فرتة ت�وازن بدني وذهن�ي متناغم وال 
ظهور ألي عائق خارجي يف األفق أيًضا، بل عىل 
النقي�ض، غالبي�ة محيطك ودي مع�ك وخدوم 
وحيات�ك تس�ري بأفض�ل ح�ال. لكون�ك تتمتع 
بالحيوية أكثر، فبإمكانك القيام بكل ما ترغب 

فعله.

إن العراقي�ل الت�ي تنب�أت بقدومه�ا منذ فرتة 
طويلة تظه�ر تدريجًيا وتتحول إىل واقع، وبات 
تفاديه�ا مس�تحيالً. واج�ه تل�ك التحدي�ات يف 
أرسع وق�ت، حت�ى وإن كانت املهم�ة صعبة. 
كلما تأخرت يف ذلك، تراكم�ت العراقيل ووجب 

عليك مضاعفة املجهود لتجاوزها.

العذراء

احلوت

مرشوبات طبيعية لتفتيت حصوات احلالب
يعاني املصابون بحصوات الحالب عادًة 
م�ن آالم ش�ديدة خصوصاً عن�د التبول، 
حي�ث يلج�ؤون إىل العملي�ات الجراحية 
أو الوصفات الطبي�ة للتخلص من هذه 

اآلالم.
ويش�ّكل الكالس�يوم 80% م�ن مكونات 
حص�وات الحالب، والتي تتك�ّون نتيجة 
ع�دة أس�باب؛ أبرزه�ا تكوي�ن بل�ورات 
ناتج�ة ع�ن بع�ض األدوية، فيم�ا يلجأ 
البع�ض لتن�اول املشوب�ات الطبيعي�ة 

للتخلص من تلك الحصوات.

وفيم�ا ييل نس�تعرض أب�رز املشوبات 
الطبيعية املستخدمة يف تفتيت حصوات 

الحالب:
1- امل�اء: وُيع�د م�ن أه�م املشوب�ات 
املس�تخدمة يف تفتي�ت تل�ك الحصوات، 
وُينص�ح بشب ما يق�ارب 12 كوباً من 

املاء يومياً مع مالحظة لون البول. 
2- عص�ري الليمون: ويس�اعد يف إخراج 
الكالس�يوم املوج�ود يف حصوات الحالب 
م�ع الب�ول ع�ىل ش�كل س�رتات البول، 
وذل�ك بع�د تفاعل حمض الس�رتيك مع 

الكالسيوم.
 3- عصري الريح�ان: وهو غني بحمض 
تفتي�ت  يف  يس�اعد  ال�ذي  األس�يتيك 
الحص�وات والتقليل من خط�ر اإلصابة 

بها بخفض مستوى حمض اليوريك.
 4- خ�ل التف�اح: ويحت�وي أيض�اً عىل 
حمض األس�يتيك، ويشب بعد تخفيفه 
عن طريق خلط ملعقتني كبريتني منه يف 

180 - 230 ملليلرتاً من املاء.
 5- عصري الرم�ان: ويحتوي عىل العديد 

من املركبات املقاومة لألكسدة.

نجاح تطوير عقار من سم األفعى لعالج اجللطات
  يف الوق�ت ال�ذي ال ت�زال في�ه األفاع�ي 
غالبي�ة  ع�ن  مس�ؤولة  »الجرس�ية« 
اللدغات املس�جلة ضد البش يف الواليات 
املتح�دة، والتي تصل إىل 8 آالف لدغة كل 
عام، أصبح هناك أمل يف أن يتحول السم 
القات�ل إىل ع�الج يش�في م�ن الجلطات 

املميتة.
ونج�ح مؤخ�را باحث�ون م�ن الربازي�ل 
وبلجي�كا، يف تطوير بروت�ني »الكولينني 
1« املوج�ود يف س�م األفع�ى الجرس�ية؛ 

مما يسمح باس�تخدامه يف تصنيع دواء 
للجلطات التي تسبب السكتة الدماغية، 
إىل جان�ب ع�الج الج�روح العصية عىل 

االلتئام.
ويقول العلماء يف دراس�ة حديثة ُنشت 
 International Journal of« يف دوري�ة
إنه�م   ،»Biological Macromolecules
 PEGylation اس�تخدموا تقنية تس�مى
 »1 »الكولين�ني  بروت�ني  حت�ى يصب�ح 
املوج�ود يف س�م األفعى الجرس�ية أكثر 

اس�تقرارا يف جس�م الكائن الح�ي، مما 
يمهد لدخوله يف تصنيع الدواء الواعد.

وتعم�ل تقني�ة PEGylation عىل تقليل 
تفاعل الربوتني املأخوذ من س�م األفعى 
الجرس�ية، مع جه�از املناع�ة، وبالتايل 
تمنع تثبيط فعالية عمله.وحصل العلماء 
ع�ىل »الكولين�ني 1« من س�م ن�وع من 
األفاعى الجرس�ية، تحمل االسم العلمي 
»Crotalus durissus«، ويس�تطيع هذا 
الجزيء أن يلتهم بروتني الفيربينوجني.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- الس�بانخ : 2 ك�وب )مفروم( - الس�لمون املدخن : 150 غرام�اً )رشائح( - 
الالزاني�ا : علبة - كريمة : 2 ك�وب - جبن موزاريال : كوب - جبن البارميزان : 
رب�ع كوب - بش الليم�ون : ملعقة كبرية - الثوم : فّصان )مهروس( - البصل 
: 1 حب�ة )مفروم( - زيت الزيت�ون : 2 ملعقة كبرية - جبن الريكوتا : كوب  - 

فلفل أسود : نصف ملعقة صغرية - ملح : نصف ملعقة صغرية
طريقة التحضري:

سخني الزيت يف مقالة وأضيفي البصل وقلبي ملدة 5 دقائق.
أضيفي السبانخ وقلبي حتى يذبل.

تبيل بامللح والفلفل ثم أضيفي الثوم وقلبي.
اخلطي الكريمة مع الجبن الريكوتا وبش الليمون وجبن البارميزان.

ادهني طبق الفرن بالقليل من الزبدة.
وزعي طبقة من رشائح الالزانيا ثم وزعي خليط السبانخ.

وزعي رشائح من السلمون ثم ضعي كمية من خليط الكريمة.
أعي�دي الك�رة لعمل 3 طبقات واح�ريص أن تكون الطبق�ة األخرية من خليط 

الكريمة.
وزع�ي جبن املوزاريال عىل وجه الطبق وأدخلي�ه للفرن عىل حرارة 180 درجة 

ملدة 20 دقيقة وقدميها ساخنة.

الزانيا السلمون والسبانخ الشهية
أفضل خيارات لرسعة إنقاص الوزن

إن اختي�ار املكون�ات الصحيحة عند تناول وجب�ة اإلفطار كل 
صباح يس�اعد بالرضورة ع�ىل رسعة فقدان ال�وزن، وفقا ملا 

.Eat This Not That »نشه موقع »إيت ذيس نوت ذات
تق�ول الدكت�ورة جويل أبت�ون، اختصاصي�ة تغذي�ة أمريكية: 
»تش�ري الدراس�ات إىل أن وجب�ات اإلفطار الغني�ة بالربوتينات 
تحفز هرمونات الش�بع أكث�ر من الوجبات الت�ي تحتوي عىل 
نف�س الس�عرات الحرارية ولكنها تحتوي عىل نس�بة أعىل من 
الدهون أو الكربوهيدرات. إن الوجبات الغنية بالربوتينات، عىل 
وج�ه التحديد، أكث�ر فعالية يف الحفاظ ع�ىل هرمون الجريلني 
]املعروف باس�م هرمون الج�وع[، عىل العكس م�ن الوجبات 

الغنية بالدهون أو الكربوهيدرات«.
وتش�ري الدكت�ورة أبتون إىل دراس�ة وج�دت أنه عندم�ا تناول 
الرج�ال وجبة غني�ة بالربوتينات من البي�ض والخبز املحمص 
يف وجب�ة اإلفط�ار، فإنه�م حصل�وا ع�ىل 331 س�عرًا حرارًيا 
أق�ل مقارنة بالوق�ت الذي تن�اول فيه الرجال وجب�ات إفطار 
متس�اوية الس�عرات الحرارية م�ن الحبوب والحلي�ب والخبز 
املحمص )ع�ايل الكربوهيدرات( أو مخبوزات ال�«كرواس�ون« 

)الغني بالدهون(«.
 20 إىل 30 غراماً من الربوتي

وأضاف�ت أنه »يف حني أن من غري الواضح مقدار الربوتني الذي 
يج�ب تضمينه يف وجبة اإلفطار للحص�ول عىل أفضل النتائج، 
فإن اإلجم�اع العام هو أنه يجب أن يكون حوايل 20-30 غراًما 

من الربوت�ني وأن تكون الخيارات من الكربوهيدرات يف الوجبة 
صحي�ة أي م�ن الحب�وب الكاملة مع ع�دم وج�ود الكثري من 
الس�كريات املضافة. ويمكن أن تكون الدهون عالية طاملا أنها 

من مصادر غري مشبعة يف األساس«.
لك�ن ال يع�د الربوتني هو املص�در الغذائي الوحي�د الذي يمكن 
أن يدع�م فقدان ال�وزن يف الصباح، حيث إن هن�اك العديد من 
العنارص الغذائي�ة األخرى )حتى الفيتامين�ات واملعادن( التي 
يمكن أن تعمل مًعا وتزيد من حرق الدهون. ولهذا، يورد موقع 
Eat This Not That خي�ارات لوجبات اإلفطار معززة إلنقاص 

الوزن، بناء عىل توصيات اختصاصيي التغذية، فيما ييل:
 بيض ونقانق نباتية

يعت�رب البيض ونقانق اإلفط�ار النباتية أح�د مكونات اإلفطار 
الفعال�ة لفقدان ال�وزن. تويص دكت�ور أبتون بتن�اول وصفة 
تتك�ون م�ن 2 بيضة كامل�ة و1 بي�اض )أو 4 بي�اض بيض( 
مخلوط مع نقانق إفط�ار نباتية مفرومة، موضحة أنه »أثناء 
تقليب البيض، يمكن إضافة الس�بانخ املف�روم والفلفل الحلو 
املف�روم والصلصة، إىل جانب قدر م�ن حبات الذرة الصغرية أو 
تورتي�ال من الحبوب الكاملة مع م�ا ال يقل عن 5 غرامات من 

الربوتني«.
تمنح تلك الوصة ميزة الشعور بالشبع مع إنقاص الوزن ألنها 
» تحتوي عىل حوايل 25 غراًما من الربوتني من البيض والنقانق 

النباتية الغنية باأللياف والخرضوات املليئة باأللياف.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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درجال يوقع مذكرة تعاون مشرتك مع اجلامعة االمريكية 
ويكشف عن مرشوع شبايب

             المستقبل العراقي/ متابعة

وق�ع وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدنان 
درجال ،اتفاقية تعاون شبابي وريايض 
مشرتك مع رئيس الجامعة االمريكية يف 
بغداد ،ماي�كل موكلين�س تتضمن فتح 
اف�اق التع�اون الش�بابي والريايض بني 

الوزارة والجامعة االمريكية
اان  بي�ان،  يف  اإلعالم�ي  مكتب�ه  وذك�ر 
»ال�وزارة م�ع اي جهد يس�اهم بتطوير 
قطاع�ي الش�باب والرياض�ة من خالل 
االستفادة من الخربات والتجارب املحلية 

واالجنبي�ة«، مضيف�ا ان »الجامعة االمريكية 
تع�د م�ن ال�روح الكب�رة وتمتل�ك خربات 
ومؤه�الت متميزة باألمكان االس�تفادة منها 
يف تطوي�ر النش�اطات الش�بابية والرياضية 
وتعميمه�ا يف الجامعات العراقية،س�يما وان 

الجامع�ات االمريكي�ة تمتلك قاعدة ش�بابية 
ورياضي�ة رصين�ة وحققت نجاح�ات كبرة 

بهذا الشأن«.
كما اس�تعرض الوزير »احد مشاريع الوزارة 
املس�تقبلية الخاصة بالش�باب وه�ي اطالق 
بطاقة خاصة بهم للدخول اىل مراكز الشباب 

والتي سيحصل من خاللها الشباب عىل 
امتيازات متعددة يف الجوانب التعليمية 
واالقتصاي�ة واالجتماعي�ة والتي تأتي 
ضمن مسعى الوزارة التحول من وزارة 
اس�تهالكية اىل التمويل الذاتي، مطالبا 
من رئي�س الجامع�ة االمريكية اضافة 
بند يف العقد يمنح الشاب الحامل لهذه 
البطاقة امتيازات خاص�ة عند التقديم 

عىل الجامعة االمريكية ».
م�ن جانب�ه اك�د رئيس 

االمريكية  الجامع�ة 
ماي�كل  بغ�داد  يف 
»الجامعة  ان  موليكنس 
ترغ�ب بنق�ل التجرب�ة 
االمريكي�ة م�ن خ�الل 
الجان�ب  ب�ني  امل�زج 
والتعليم�ي،  الري�ايض 

امله�ام  في�ه  تم�ارس  ال�ذي  الوق�ت  فف�ي 
االكاديمي�ة البد م�ن تفعيل الجان�ب البدني، 
التطبي�ق  مب�دأ  ع�ىل 
العقل  العميل ملقول�ة 
الجس�م  يف  الس�ليم 
، مبينا سعي  السليم 
ألقام�ة  الجامع�ة 
م�ع  متين�ة  عالق�ات 
والرياضة  الشباب  وزارة 
فيم�ا يخص النش�اط��ات 
الشباب���ي��ة و الرياضي�ة 
الزي�ارات  وتنظي�م 
والدورات والورش 
الطرف�ني  ب�ني 
ال��ى جان���ب 
املنافس����ات 

الرياضية .

مارسيلو يفكر يف قرار غري منتظر
             المستقبل العراقي/ متابعة

يفكر الربازييل مارسيلو، ظهر ريال مدريد، يف اتخاذ 
قرار غر منتظر يف نهاية املوسم الحايل.

وينته�ي عق�د مارس�يلو مع ري�ال مدري�د يف صيف 
2022، وال توج�د أي مفاوضات ب�ني الطرفني حالًيا 

بشأن التجديد.
ووفًق�ا لصحيف�ة »م�اركا« 
مارس�يلو  ف�إن  اإلس�بانية، 
كان يعلم ما ينتظره يف ريال 
مدريد هذا املوسم، وأن دوره 

مع الفريق سيرتاجع كثرًا.
مارس�يلو  أن  إىل  وأش�ارت 
ش�ارك مع ري�ال مدريد هذا 
املوس�م يف 138 دقيقة فقط 

خالل 5 مباريات.
مارس�يلو  أن  وأوضح�ت 
املوس�م  ه�ذا  هدي�ة  تلق�ى 
عقب إصاب�ة الظهر األيرس 
األسايس فرالند ميندي، لكن 
املدرب كارلو أنشيلوتي فضل 

عليه ميجيل جوتريز ودافيد أالبا.
وذك�رت أن عالق�ة مارس�يلو بري�ال مدري�د كالعب 
س�تنتهي يف املوس�م الحايل، ويفكر الظهر الربازييل 
يف إع�الن اعت�زال ك�رة القدم خ�الل الصي�ف املقبل، 
بخ�الف م�ا ت�ردد س�ابقا بأنه اس�تقر ع�ىل العودة 

لفلومينينيس.

مدافع برازييل 
عىل طاولة برشلونة

عرض مفاجئ 
حلارس دورمتوند

              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى برش�لونة لتدعي�م خط دفاع�ه بصفق�ة يف فرتة 
االنتقاالت الش�توية املقبلة، خاص�ة أن الفريق الكتالوني 

عانى كثرًا عىل مستوى الخط الخلفي يف املوسم الحايل.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
وصول مهاجم آخر إىل برشلونة، عقب حسم صفقة فران 

توريس من مانشسرت سيتي أمر غر مستبعد.
لكن مس�ؤويل النادي الكتالوني يمنح�ون األولوية اآلن إىل 

التعاقد مع العب جديد يف خط الدفاع.
وأوضح�ت الصحيفة اإلس�بانية أن برش�لونة مهتم بضم 
الربازييل لويز فيليبي، مدافع التس�يو، الذي ينتهي عقده 

مع النسور يف الصيف املقبل.
وذكرت الصحيفة أن برش�لونة يواجه منافس�ة من ريال 

بيتيس عىل صفقة لويز فيليبي.
وأشارت إىل أن برشلونة مستعد للتخيل عن رباعي الدفاع: 
كليمن�ت لينجليه وصامويل أومتيتي وس�رجينو دس�ت 
وأوس�كار مينجوي�زا س�واء يف الش�تاء أو خ�الل الصيف 

املقبل.

يوفنتوس يرتاجع يف اتفاقه مع ديباال.. والالعب يرد

نيفيل ينصح رانجنيك بشأن رونالدو

              المستقبل العراقي/ متابعة

تراجع يوفنتوس عن االتفاق الذي توصل 
إليه مع مهاجمه األرجنتيني باولو ديباال 

بشأن التجديد.
وينته�ي عق�د ديب�اال م�ع يوفنت�وس يف 
صي�ف 2022، م�ا يعن�ي أن�ه يس�تطيع 
التف�اوض والتوقيع م�ع أي ناٍد، بدًءا من 

شهر يناير/ كانون الثاني املقبل.
ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو سبورت« 
إىل  توص�ل  يوفنت�وس  ف�إن  اإليطالي�ة، 
اتف�اق نهائي م�ع ديباال بش�أن التجديد 
منذ عدة أس�ابيع، لكن لم يتمكن الالعب 
من التوقيع بشأن مش�اكل إدارية تتعلق 
بوضع وكيله خورخ�ي أنطون يف االتحاد 

اإليطايل.
وكان االتف�اق ينص عىل حص�ول ديباال 
ع�ىل 10 مالي�ني ي�ورو يف العق�د الجديد 
حتى 2026، حيث سيكون الراتب الثابت 
8 مالي�ني ي�ورو، باإلضاف�ة إىل متغرات 

بقيمة مليوني يورو.
يوفنت�وس  أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
مصم�م اآلن ع�ىل تغي�ر رشوط االتفاق 
األخر، بس�بب معاناة ديب�اال مؤخرًا من 

مشاكل بدنية.
وأوضح�ت أن يوفنت�وس يطال�ب ديباال 
قيم�ة  ورف�ع  الثاب�ت،  راتب�ه  بخف�ض 
املتغرات يف االتفاق الجديد، كما أن العقد 

سيكون 3 سنوات فقط وليس خمسة.
وقال�ت الصحيف�ة، إن رد الالعب تمثل يف 

أنه لن يوقع عىل عقد يوفنتوس قبل شهر 
فرباير/ ش�باط املقبل، لذا سيحصل عىل 

فرصة التح�دث بحرية م�ع أندية أخرى 
قبل اتخاذ قراره النهائي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث جاري نيفيل، العب مانشس�رت يونايتد الس�ابق، 
عن الخطة الت�ي يطبقها األملاني رال�ف رانجنيك، مدرب 

الشياطني الحمر، يف املباريات األخرة.
وق�ال نيفي�ل، يف تريح�ات أبرزتها صحيف�ة »مرور« 

الربيطانية: »يجب أن يب�دأ رونالدو وأن يجاوره مهاجم 
آخ�ر، إن�ه بحاج�ة إىل رشي�ك متفاه�م يلع�ب مع�ه يف 

املقدمة«.
وأض�اف: »يح�دث بع�ض القل�ق إذا وضع�ت جرين�وود 
وراش�فورد م�ع رونالدو، ألنهم�ا يعودان لتقدي�م أدوار 

دفاعية، ويصبح رونالدو يف املقدمة بمفرده«.

واختتم: »رونالدو يحتاج إىل ش�خص يف املقدمة بجانبه، 
أعتقد أن رونالدو بدا جيًدا عند اللعب بجانب راش�فورد، 
ه�ذه إح�دى فوائد هذا النظ�ام، كم�ا أن ماركوس ظهر 
بش�كل رائع عندما لع�ب يف املقدمة«.يذكر أن رونالدو لم 
يسجل تحت قيادة رالف رانجنيك يف مانشسرت يونايتد، إال 

هدًفا واحًدا من ركلة جزاء.

ليفربول يناور بورقة »بوين« إلقناع صالح بالتجديد
              المستقبل العراقي/ متابعة

لج�أ مس�ؤولو ليفربول مؤخ�رًا إىل ورقة ضغ�ط من أجل 
إقناع الالعب املري محمد صالح بالتوقيع عىل عقد جديد 

مع الريدز.
وينته�ي عقد ص�الح مع الري�دز يف صي�ف 2023، وتزعم 
تقارير أن الالعب املري يطلب مضاعفة راتبه الحايل من 

أجل البقاء.
ووفًق�ا لصحيفة »مرور« الربيطانية، فإن تحرك ليفربول 
مؤخرًا للتعاقد مع جارود بوين، نجم وس�ت هام، قد يجرب 

الالعب املري عىل التجديد.
وأشارت إىل أن ليفربول مستعد لبيع صالح يف يناير/كانون 
ثان أو الصيف املقبل، إذا استمر يف املماطلة بشأن التوقيع 

عىل العقد الجديد.

وأوضح�ت أن ليفربول س�يلجأ أواًل إىل بعض الحيل إلقناع 
ص�الح بالتجديد، ومنها القيام بتحركات جادة تجاه بديل 

محتمل له )جارود بوين(.
وذك�رت أن من�اورة ليفربول بورقة بوين ق�د تكون عالية 
املخاط�ر، لك�ن ربما تصبح كافي�ة إلقناع ص�الح بالبقاء 

وتخليه عن املطالب الكبرة يف الراتب السنوي.
وقال�ت الصحيف�ة، إنَّ صفق�ة بوي�ن بمثاب�ة تحذير من 

ليفرب�ول لصالح مف�اده »نحن ق�ادرون عىل اس�تبدالك، 
وأنت س�تواجه خط�ر فقدان فرصة رائع�ة ملواصلة الفوز 
بالبطوالت الكربى معنا، ال س�يما مع قل�ة األندية املتاحة 

لتوفر نفس الظروف«.
وأضاف�ت أن خط�وة التف�اوض الج�اد م�ع بوي�ن جعلت 
ليفرب�ول يف موق�ف أق�وى خ�الل محادث�ات التجديد مع 

صالح.

مبايب: فريايت أفضل العب وسط يف العالـم
              المستقبل العراقي/ متابعة

امت�دح الفرن�يس كيليان مباب�ي، نجم باريس 
س�ان جرمان، قدرات زميلي�ه ماركو فراتي 

وجيانلويجي دوناروما يف النادي البارييس.
وق�ال مباب�ي، يف تريح�ات لقناة »س�كاي 
ودوناروم�ا؟  »فرات�ي  إيطالي�ا«:  س�بورت 

إنهم�ا رائع�ان ومهمان للغاية بالنس�بة لنا يف 
الفريق«.

وأضاف نجم س�ان جرم�ان: »فراتي موجود 
يف باريس منذ س�نوات عديدة، إنه العب رئييس 
بالنس�بة لنا، وأرى أنه أفضل العب خط وسط 

يف العالم«.
وتاب�ع النج�م الفرن�يس: »دوناروم�ا ح�ارس 

مرمى املس�تقبل. إنه ملن دواعي رسوري 
أن يكون معنا يف سان جرمان«.

يذكر أن عق�د مبابي مع س�ان جرمان 
ينتهي يف الصيف املقبل، وتزعم العديد من 
التقارير الصحفي�ة أن املهاجم الفرنيس 
يف طريق�ه للتوقيع مع ري�ال مدريد عرب 

صفقة مجانية.

خطوة أوىل من مانشسرت سيتي 
حلسم صفقة هاالند

             المستقبل العراقي/ متابعة

ما زال الس�باق مش�تعال ب�ني أندية أوربا 
الكربى، من أجل ض�م النرويجي إيرلينج 
هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، العام 

املقبل.
ورغم ارتباطه بعقد مع أسود الفيستيفال 

حتى صيف 2024، إال أن هناك بندا 
يس�مح للدويل النرويج�ي بالرحيل 
مقابل 75 مليون يورو بحلول عام 
2022.وبحسب صحيفة »سبورت 
بيلد«، فإن مانشسرت سيتي تواصل 
بالفعل م�ع صاحب ال��21 عاما، 
لبحث م�دى إمكانية ضمه الصيف 

املقبل.
يأتي ذلك رغم رغبة بيب جوارديوال، 
مدرب مانشس�رت س�يتي، يف جلب 
اإلنجلي�زي ه�اري ك�ني، مهاج�م 

توتنهام هوتسبر، مللعب االتحاد.

رحي�ل  ملن�ع  دورتمون�د  إدارة  وتس�عى 
هاالند عن ملع�ب س�يجنال إيدونا بارك، 
عرب إغرائه براتب س�نوي يبلغ 16 مليون 

يورو، يجعله األعىل أجرا يف النادي.
وال يعد مانشس�رت س�يتي النادي الوحيد 
املهتم بالظفر بخدمات هاالند، إذ ينافسه 
والعم�الق  يونايت�د  مانشس�رت  ج�اره 

اإلسباني ريال مدريد.

               المستقبل العراقي/ متابعة

لم يظهر الحارس السويرسي رومان بوركي مع بوروسيا 
دورتموند منذ فرتة طويلة، وذلك بعد تهميش�ه منذ بداية 

املوسم الحايل.
وخ�رج صاحب ال�31 عاما من حس�ابات امل�درب األملاني 
ماركو روزه، ليتحول من الحارس األسايس إىل الخيار رقم 

3 بعد مواطنيه جريجور كوبيل ومارفني هيتز.
وأف�ادت صحيف�ة »س�بورت بيل�د« ب�أن ح�ارس أس�ود 
الفيستيفال تلقى عرضا مفاجئا من أحد أندية أذربيجان، 

وهو نادي كاراباج.
ويرغب كاراباج يف الظفر بتوقيع بوركي عىل سبيل اإلعارة 
حتى نهاية املوس�م، يف ظل إصابة حارس�يه ش�اهرودين 

محمدالييف وإيميل باالييف.
ويأمل الن�ادي األذربيجاني، الحصول عىل توقيع الحارس 
الس�ويرسي يف املركات�و الش�توي، يف ظل منافس�ته عىل 

لقبي الدوري املحيل ودوري املؤتمر األوربي.
يذك�ر أن بورك�ي كان الح�ارس األول للفري�ق األملاني يف 
املواس�م القليلة املاضية قبل أن يفقد مكانته يف التشكيلة 

األساسية لصالح هيتز بنهاية املوسم املايض.

كييزا حيدد السبب الرئييس ألزمة يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

وضع اإليطايل فيديريكو كييزا نجم يوفنتوس 
يده عىل أبرز أسباب تراجع بيانكونري خالل 

املوسمني املايض والحايل.
وخ�رس يوفنت�وس لقب الكالتش�يو املوس�م 
املايض، لصالح إنرت ميالن، بعد 9 س�نوات من 
الهيمن�ة الكاملة، بينم�ا يبتعد ع�ن الصدارة 
الت�ي يحتلها إنرت أيًضا هذا املوس�م بفارق 12 

نقطة.
وق�ال كيي�زا يف تريح�ات أبرزته�ا صحيفة 
»توت�و س�بورت« اإليطالي�ة: »علين�ا التفكر 
يف مب�اراة تل�و األخرى، لق�د عدنا مؤخ�رًا إىل 
الطري�ق الصحي�ح، واآلن يتعني علين�ا القيام 
بعمل رائ�ع يف 2022، ألن هدف يوفنتوس هو 
تحقيق االنتص�ارات دائًما«.وع�ن رس تراجع 
نتائج يوفنتوس خالل املوسم الحايل واملايض، 
ق�ال: »أعتقد أن الس�بب وراء ذلك، هو تعاقب 

املدرب�ني ول�كل منه�م فكره«.وع�ن مركزه 
املفضل، قال: »أفض�ل اللعب يف مركز الجناح، 
لكن�ي ال أمانع اللع�ب يف أي مركز يطلبه مني 
املدرب، مثلما حدث أمام تش�يليس، لكن مثلما 
اعتدت مؤخرًا سواء مع يوفنتوس أو املنتخب، 
فإنن�ي أمي�ل للعب كجناح س�واء يف اليمني أو 
اليس�ار«.وخاض كيي�زا 16 مب�اراة بقميص 
يوفنتوس هذا املوسم بجميع البطوالت، حيث 

سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

برشلونة يعلن إمتام صفقة فريان توريس
            المستقبل العراقي/ متابعة

أص�در ن�ادي برش�لونة، الثالث�اء، بياًنا رس�مًيا إلعالن 
التعاق�د مع ف�ران توري�س، من صفوف مانشس�رت 
س�يتي، ليصب�ح النجم اإلس�باني ثاني صفقة 

شتوية للبلوجرانا بعد داني ألفيس.
ن�ره  ال�ذي  الرس�مي،  البي�ان  وق�ال 
برشلونة عىل موقعه اإللكرتوني: »النادي 

توصل التفاق مع مانشس�رت س�يتي، للتعاقد مع املهاجم فران 
توريس ملدة خمس سنوات وحتى صيف 2027«.

وأض�اف البي�ان: »ال�رط الجزائ�ي يف عقد ف�ران توريس مع 
برشلونة، تبلغ قيمته مليار يورو«.

وأوض�ح برش�لونة، أنه س�يتم تقديم فران توري�س للجماهر 
ووسائل اإلعالم يوم 3 يناير/كانون الثاني املقبل، حيث سيظهر 
يف مؤتم�ر صحف�ي بع�د الجلس�ة التدريبي�ة التي س�يخوضها 

الفريق.
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بالرغلم من اآلثار التاريخية لازمة والخلاف والتوتر بین دولة الكویت 
والعراق، والخاف البحري يف اآلونة األخیرة، إال أن املتابع للمشلهد يرى 
أن هناك العدید من القواسم املشرتكة والرؤى املستقبلية التي من شأنها 
أن تسلاهم يف تسلویة القضایا العالقة بین البلدین، باالعتماد عىل مبدأ 
الدبلوماسلية والتي ترتكز عىل العاقات املشرتكة والتاريخ إضافة عىل 
الروابط التاريخية والدينية بني البلدين الجارين واملفاوضات املشلرتكة 
والجلادة بهلدف الحفاظ عىل اسلتقرار البلدیلن الجارین والشلقیقین 
ومنطقة الخلیج العربي بأرسها إذ أن التاریخ یفرض عىل قادة البلدین، 
دولة الكویت والعراق، أن یؤسسلوا قاعدة قیم جدیدة لعاقات متكافئة 
قائمة عىل االحرتام املتبادل، ونبذ كل األفكار السللبیة واآلثار السلابقة، 
وأن یتحىل الطرفني بروح األخلوة، وبأحقیة الدولتني الجارتني بالعیش 
بسلام، ونبلذ كل األفلكار التي تتعلارض مع ذلك، وینبغي أن تؤسلس 
ثقافلة جدیلدة تأخلذ كل األفلكار التي تتعلارض مع ذللك، وینبغي أن 
تؤسلس ثقافة جدیدة تأخلذ بها األجیال القادملة وهي تطوي صفحة 
املايض وأخطاءها ومآسیها، التي دفع ثمنها الشعبني الكريميني، وبذلك 
فإنله ال یمكلن تحقیق خطلوات ناجحة يف بلورة إطلار جدید للعاقات 

الكویتیة العراقیة وبصورة جدية وناضجة.
ال نريد الرؤية التشاؤمية والنظر إىل املايض ولكن علينا التمسك بحارضنا 
واالسلتعداد للمسلتقبل الذين ينتظر األجيال القادملة، وخصوصاً بعد 
غللق ملف التعويضات الكويتية عىل العلراق، والذي يتيح للدولتني فتح 
صفحة جديدة وجدية يف العاقات، عىل أسس مصلحة البلدين الشقيني، 
وبما يخدم مصالحهما القادمة، بعيداً عن لغة التخوين، بل مد جسلور 
الثقة بني الطرفني، خصوصاً وأن هناك روابط تاريخية تربط الشلعبني 
الجارين. أعتقد أن أوىل املشلاكل املعقدة بلني الطرفني قد انتهت، وبات 
ملف التعويضات منتهي تماماً، ويبقى ملف ترسيم الحدود بني البلدين، 
لذللك ينبغي علىل الطرفني اللجوء عىل طاولة الحوار عرب عقد جلسلات 
حوارية مسلتمرة من اجل رسلم هذه الحدود واالنتهاء بصورة نهائية 
ملن هذا امللف وبما يعزز حدود الدولتني، والسلر قدماً نحو تعزيز مبدأ 
األخلوة بينهملا، وتعزيز الثقة وإذابة العقد النفسلیة التلي ترتبت عىل 
الغلزو الصدامي لدولة الكویت علام 1990، والتي جعلت العقل وأجیال 
الغلزو وما قبله ترتبلى عىل ثقافة اإلدراك بأن العلراق قد احتل األرايض 
الكویتیلة، وهذا ما یدفعهلم إىل التحذیر منه، مما یؤثر دوماً عىل الرؤية 
الكویتیلة الرسلمیة ألي عاقات مسلتقبلیة ملع العراق، لذللك عندما 
نصلل إىل قناعلة أن امللفات العالقة قد انتهى الحديث بها تماماً، نسلر 
نحلو تثبيت مبلدأ الثقة املتبادللة وطمأنة الجميع إن القلادم للعاقات 
التاريخية بني الدولتني الجارتني وبما يحقق االستقرار والرفاه وحسن 

الجوار بينهما .

منلذ بدايات اللّ�اع العربّي الصهّيونّي، والذي أخذ طابعله العلنّي بعد اإلعان 
عن وعد بلفور يف نوفملرب 1917، وإعام األنظمة العربّية ي�خ ليل نهار بأّن 
الوقلت يعمل لصالح شلعبنا الفلسلطينّي وقضّيته العادلة التلي تمّثل قضّية 
العلرب األوىل، وصّدقناهلم خصوصا وهم يتغّنلون بإمكانّيات العلرب الهائلة 
املتمّثلة بمايني العرب الذي يصل عددهم يف أّيامنا هذه إىل أربعمائة إنسان، وأّن 
العرب يملكون إمكانّيات اقتصادّية هائلة، وأّن البرتول يشلكّل ساحا سيوقف 
عجلة االقتصاد العاملّية يف حالة اسلتعماله، لكّنهم يف الواقع كّذبوا علينا مرّات 
وملرّات. فقد كّذبلوا علينا وعىل آبائنلا وأجدادنا من قبلنا، كّذبلوا علينا عندما 
طلبوا من شلعبنا بوقف إرضابه الّشلهر عام 1936 معتمدين عىل حسن نوايا 
“صديقتنا بريطانيا”، وكّذبوا علينا عام 1948 عندما طلبوا من شعبنا مغادرة 
دياره إلفسلاح املجال للجيلوش العربّية للقضاء عىل العصابلات الّصهيونّية، 
وكّذبوا علىل الاجئني عندما وعدوهم بالعودة القريبة التي لن تتعدّى أسلابيع 
قليللة، وكّذبوا علينا عام 1967 عندما وعدوا بتحرير فلسلطني كاملة، وكانت 
نتائج الحرب احتال ما تبقى من فلسلطني إضافة إىل صحراء سيناء امل�ّية 
ومرتفعات الجوالن الّسلورّية، وكّذبوا علينا عندما كانوا يقولون بأّنهم يعّدون 
الجيوش لتحرير فلسلطني وشلعبها، وللم تكن هذه الجيوش سلوى لحماية 
األنظمة واالقتتال الّداخيّل، وكّذبوا علينا عندما خاضوا حرب اكتوبر عام 1973 
والتلي كانت مجرّد حرب لتحريك القّضّية. وكّذبوا علينا عندما شلّنت ارسائيل 
حربهلا عىل لبنان علام 1982 واحّتلت بلروت العاصمة، وتّم اخلراج منّظمة 
الّتحريلر ملن لبنان، وكّذبوا علينا عندما شلاركوا يف مؤتملر مدريد عام 1991 
بوفلود منفلردة بدل وفد عربّي واحلد، وكّذبوا علينا عندما قاللوا بأّن اّتفاقات 
أوسلو سلتنهي االحتال وستقوم الّدولة الفلسلطينّية بعاصمتها القدس عام 
1999. بينما استغلّتها ارسائيل ملصادرة أراضينا والتغّول االستيطاني، وكّذبوا 
علينلا علام 2002 بما يسلّمى مبادرة الّسلام العربّية التي أطلقهلا ويلّ العهد 
الّسعودي وقتئذ عبدالله بن عبد العزيز، بينما كانوا يقيمون تحالفات عسكرّية 
وأمنّيلة مع ارسائيلل، وكّذبوا علينا برفع شلعارات الوحدة العربّية، فقّسلموا 
الّسودان، وساهموا ومّولوا احتال العراق عام 2003، وكّذبوا علينا بما يسّمى 
الرّبيلع العربلّي، فأّسسلوا منّظمات ارهابّيلة تتدّثر بعباءة الّديلن مثل داعش 
وجبهة الّن�ة، فنرشوا القتل والّدمار والّتخريب يف الجزائر “العرشّية الّسوداء 
بلني 1992-2002، العراق، سلورّيا، لبنان، ليبيا، وشلّنوا حربهم بالوكالة عىل 
اليمن منذ العام 2015، وكّذبوا علينا عندما قالوا برتول العرب للعرب، وتبنّي أّن 
البرتول لرشكات البرتول األجنبّية، وأّن جزءا من أرباح البرتول تذهب إلرسائيل 
لتكريس احتالها لوطننا فلسلطني، وكّذبوا علينا بانتمائهم العربّي اإلسامّي 
عندما طّبلع البعض منهم عاقاتهم مع ارسائيل، بينما اعترب اآلخرون قرارات 
الّتطبيع قرارات سليادّية! وكّذبوا علينا بثقتهم “بالّصديقة أمريكا” التي تدعم 
ارسائيلل يف كاّفة املجلاالت لتكريلس احتالها لوطننلا، وكّذبوا وكّذبلوا مرارا 

وتكرارا، فهل عامل الوقت لصالحنا فعا؟

أخطاء قاتلة تقود إىل تسمم غذائي.. تفاداها بسهولة مدير عام ادارة املوارد البرشية يف الداخلية يعقد اجتامعني الطالق
 يصلاب مايلني األشلخاص يف العاللم بتسلمم  الربنامج املوحد الـ )Hr( وللجنة الرؤية املستقبلية

غذائلي، كل سلنة، فتسلوء أحوالهلم الصحية، 
ومنهم من يفلارق الحياة من جراء تناول طعام 
غلر سلليم، لكن ثمة ملؤرشات يمكلن االنتباه 
إليها لتفادي املشلكلة. وبحسب منظمة الصحة 
العاملية، فإن شخصا من بني كل عرشة يف العالم، 
يمرض سلنويا، من جلراء التسلمم الناجم عن 
تناول الطعلام، فيما يصل عدد الوفيات الناجمة 
عن األملر يف العالم إىل 33 مليون شلخص يف كل 
سلنة، وهو رقٌم مقلق للغاية. وينجم التسمم يف 
العادة عن عدة مراعاة رشوط النظافة والسامة 
عنلد تحضلر الطعلام، إضافلة إىل علدة التقيد 
بتاريلخ الصاحية، وظلروف التخزيلن والتربيد 
أو حتلى العلرض أملام الزبائن، وربملا يحصل 
التسلمم يف البيت نفسله، بسلبب علدم االنتباه 
لبعلض الجوانلب. وبحسلب املراكلز األمركية 
ملراقبلة األملراض والوقاية منهلا، فإنه من بني 
األخطاء، أن يقدم شلخٌص ما علىل تناول طعام 
غر مناسلب لحالتله، كأن يقدم علىل ذلك مثا 
شلخص يعاني اضطرابلات يف الجهاز الهضمي، 
أو ربملا شلخص مسلن أو طفلل ما يلزال دون 
الخامسلة من عمره. ومن النصائح الطبية، أن 
يتفادى اإلنسان األطعمة التي يعرف أنها تجعله 

أكثر عرضة لإلصابة بتسلمم، وهذا ينطبق أيضا 
علىل امللرأة الحاملل التي تنقلص لديهلا املناعة 
بشكل ملحوظ. والخطأ الثاني هو عدم الحرص 
علىل غسلل اليديلن بامللاء والصابلون، ألن هذا 
اإلهمال قد يؤدي إىل انتشار ما يوجد عليهما من 
جراثيلم، وربملا تجعان الطعلام مؤذيا، يف حال 
قامتا بمامسلته. وثالث األخطاء؛ القيام بغسل 
اللحلم والدجلاج يف املغسللة، ألن هلذه الخطوة 
تؤدي إىل انتشار الجراثيم يف سطح العمل، وربما 
تمتد أيضا إىل السللطات، وهو ما ينذر بالتسمم. 
وال ينبغلي غسلل اللحلم والدجلاج، ألن حلرارة 

الطبخ كفيللة بقتل الجراثيلم املوجودة، يف حني 
أن رابع األخطاء هو القيام بتقشر الخرضاوات 
والفواكه دون غسلها باملاء، ألن هذا األمر يسمح 

بانتقال عنارص مرضة إىل داخلها.
والخطلأ الخاملس هلو وضلع اللحلم والدجاج 
املطبوخني، يف الصحلن الذي وضعت فيه القطع 
وهي نيئة، واألسللم صحيا، هو استخدام صحن 
جديلد ونظيف. ويكمن الخطأ السلادس يف عدم 
طبلخ اللحم والدجاج وثمار البحر بشلكل كاف، 
يف حني أن الحرارة هلي التي تكفل قتل الجراثيم 
املوجلودة فيها، فقطلع لحم البقلر مثا تحتاج 
مثا إىل الطهو علىل حرارة من 62 درجة مئوية، 
ثلم إىل تركهلا جانبلا حتى ترتلاح لدقائلق قبل 
اإلقلدام عىل تناولها. والخطأ السلابع هو تناول 
عجني نليء لم يجر طهلوه بعد، بينملا يحتوي 
البيلض عىل بكتريلات مؤذية، يف هلذه الحالة، 
مثلل »السلاملونيا« والخطلأ الثامن هلو القيام 
بشلم الطعام ألجلل التأكلد من سلامته، وهنا 
يحلذر خرباء من إمكانية املرض، يف حال لم يكن 
الطعلام سلليما، وبالتلايل، فإن اسلتخدام هذه 
الحاسلة قد يقود أيضلا إىل املرض، كما أن بعض 
األطعمة الفاسلدة وغر الصالحة لاستهاك قد 

تبدو رائحتها طبيعية.

بغداد / املستقبل العراقي

يف ظل التطور اإللكرتوني الذي تشهده مديرية 
ادارة امللوارد البرشيلة عقلد مدير علام إدارة 
املوارد البرشية اللواء الحقوقي حسني سبهان 
الساعدي إجتماعا ضم مدير مديرية االرشيف 
ومدراء االقسلام فيها ومدير قسم تكنولوجيا 
املعلوملات بحضلور معلاون الللواء املهندس 
عصلام حسلني، جلاء االجتملاع بعلد اطاق 
الربنامج املوحد الل )Hr( الذي اطلقته املديرية 
كمرحلة تجريبيلة يف املديريات املذكورة وكان 
الهلدف من االجتملاع هو دراسلة االيجابيات 
التي سلينتجها الربنامج يف املستقبل للحفاظ 
عىل قواعد البيانات وارشلفتها بشلكل سلس 

ويف انسيابية عالية.
كما ووجه بإدخال املنتسلبني لللدورات حول 
كيفية العمل عىل الربنامج  وآلية االدخال فيه. 
مثمنلا الجهود التي بذلتهلا املديرية يف تطوير 
االعمال االدارية الكرتونيا تماشياً مع الحداثة 
العامليلة من اجل راحة منتسلبي اللوزارة من 
الضبلاط واملراتب واملوظفلني املدنيني وحفظ 

حقوقهلم. فيما عقلد مدير علام ادارة املوارد 
البرشيلة الللواء الحقوقلي حسلني سلبهان 
الساعدي اجتماعا مع لجنة الرؤية املستقبلية، 
االداريلة  االجلراءات  مجملل  خالله  ناقلش 
والقانونيلة التلي تصلب يف مصلحلة خدملة 
منتسلبي الوزارة، كما وناقش الدراسات التي 

تم تقديمها امام انظاره والخطط املستقبلية 
لعلام 2022 التلي تسلهم يف تحقيلق االهداف 
املوسومة التي تروم لتحقيقها الوزارة، موجها 
اللجنلة بتكثيلف الجهلود ووضلع دراسلات 
ومقرتحلات تتمكن من خالها املديرية خدمة 

منتسبي الوزارة .

النقل:تعقد اجتامعًا موسعًا ملسؤويل اقسام وشعب االعالم يف تشكيالهتا
عقدت وزارة النقل/متمثلة بقسم 
االعلام واالتصلال الحكومي امس 
الثاثلاء يف مركز اللوزارة اجتماعأ 
موسعأ ملدراء اقسام وشعب االعام 
والعاقلات يف التشلكيات التابعلة 
لها وذلك من أجل النهوض بالعمل 
بمنظوملة  واالرتقلاء  اإلعاملي 
اإلعلام الحكوملي والتأكيلد علىل 
دقة نقل املعلومة من خال تغطية 

االخبار.
وقال السليد مدير قسلم االعام يف 
اللوزارة حسلني الخفاجلي : جاء 
ذلك استنادأ لتوجيهات وزير النقل 
الكابتن نارص حسلني بندر الشبيل  
برضورة العملل الجماعي لتطوير 

منظومة االعلام للوزارة من خال 
بالعمل ضمن  الدقلة واالحرتافيلة 
املعايلر املهنية.  وأكد السليد مدير 
قسم االعام يف الوزارة عىل التعاون 
ملن أجلل تذليلل كافلة املعوقلات 
التي تواجه عمل االعام ومناقشلة 
متطلبلات العمل للوصلول للنجاح 
مؤكداً علىل تقديم كل التسلهيات 

واملساعدة من قبل الوزارة. 
ويف ختام االجتماع اثنى السيد مدير 
قسلم االعام  علىل العمل والجهود 
الحارضيلن،  قبلل  ملن  املبذوللة 
وبدورهلم اثنلى الحلارضون عىل 
الدعلم  واإلسلناد املقلدم ملن قبل 

قسم. االعام يف الوزارة.

 يصلل العلملاء إىل حقائلق كثرة مدهشلة عن 
اإلنسان عندما يدرسون كائنات حية من حولنا، 
ومن بني الخاصات املثرة؛ ما توصل إليه علماء 
من جامعلة برينسلتون األمركية، حلول قدرة 
سحلية األنول بنية اللون، عىل فّك أحد أكثر ألغاز 
الحيلاة تعقيًدا، وهو »التنفس«. ويف حني أن رئة 
اإلنسلان تتطور عىل مدى شلهور وسلنوات إىل 

هياكل معقدة، فإن رئة سلحايل »األنول« تتطور 
خلال أيلام قليللة إىل فصلوص بدائيلة مغطاة 
بنوات منتفخة، وهو ما يسلاعد السلحلية عىل 
إتمام عملية تبلادل الغازات، عىل غرار ما تفعله 
رئة اإلنسلان. وألن رئتي سلحايل »األنول« تنمو 
برسعة فإنها ستلهم املهندسني الذين يصممون 
التقنيلات الحيويلة املتقدملة مثل عضلو الرئة 

االصطناعية. تقول سيليسلت نيلسون، أستاذة 
الهندسلة الحيوية بجامعة برينستون والباحثة 
الرئيسية يف الدراسة »مجموعتنا البحثية مهتمة 
حًقلا بفهم تطلور الرئة لألغراض الهندسلية«.  
وأردفلت »إذا فهمنا كيفية بنلاء الرئتني، فربما 
يمكننا االسلتفادة من اآلليات التي تسلتخدمها 

الطبيعة األم لتجديد األنسجة أو هندستها«.

السحلية تفك »أحد أكثر ألغاز احلياة تعقيدًا«

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

 قلال خلرباء أمركيون إنه حلان الوقت من أجل إعادة النظلر يف نوع القناع 
الطبلي الذي يرتديه األشلخاص، مع التفيش الرسيع ملتحلور »أوميكرون«، 

الذي ُيعرف بعدواه الشديدة.
وبحسب الخرباء، التي نقلت شبكة »يس إن إن« األمركية ت�يحاتهم، فإن 
الحديث يدور حول القناع القمايش، األقل قدرة عىل مواجهة فروس كورونا 

ومتحوراته الجديدة مثل »أوميكرون«.
واعتربت طبيبة الطوارئ واألسلتاذة الزائدة يف كلية الصحة بجامعة جورج 

واشنطن، لينا ون، أن القناع القمايش ليس أكثر من مجرد زينة للوجه«.
وقاللت إنله ال ملكان لهللللذا النوع ملن األقنعلة يف ضوء تفليش متحور 
»أوميكلرون«، مشلرة إىل أن الخرباء ومسلؤولو الصحة العامة منذ أشلهر 

يحذرون من هذا األمر.
وقاللت إن ما نحتاج إىل ارتداءه هو قنلاع جراحي منذ 3 طبقات عىل األقل، 

مشرة إىل توفره بالصيدليات والبقاالت ومتاجر التجزئة.
وأضافت الخبرة الطبية أنه بوسع األشخاص ارتداء قناع من القماش فوق 

القناع الطبي، لكن ال يجب االكتفاء بالقناع القمايش.

خرباء حيددون الكاممات األمثل
 ملواجهة أوميكرون

 ذكلرت تقارير إخبارية أن نسلخا جديدة من هواتف آيفون، التي سلتدخل 
الخدمة خال السلنوات املقبلة ستكون با رشيحة مادية، كما هو الحال يف 

الهواتف الحالية.
وأوضح موقع »ماك روملرز« الذي يتابع الترسيبات التقنية نقا عن موقع 
برازيليل أن هاتف »آيفون 15 برو«، الذي من املتوقع أن يطلق خال عامني، 

سيكون با رشيحة، عىل األقل يف بعض الدول واملناطق.
وقال إن التغير يف هذا املجال ربما يحدث يف وقت أقرب. وبدوره، نقل »ماك 
رومرز« عن مصدر لم يكشلف هويتله أن رشكة أبل املصّنعة لهواتف آيفون 
نصحلت رشكات االتصاالت يف الواليات املتحدة باالسلتعداد لخدمة الهواتف 

الذكية التي تعمل بالرشيحة الذكية بحلول سبتمرب أيلول 2022.
وأطلع املصدر املوقع عىل وثيقة تبدو صحيحة وتظهر اإلطارة الزمني لهذه 

املبادرة، رغم أن الوثيقة ال تذكر أبل أو آيفون عىل وجه التحديد.
ويف إطلار التحلول الذي سليطرأ علىل رشائلح الهواتف، سلترشع رشكات 
االتصلاالت يف الواليلات املتحدة بتقديلم نماذج »آيفلون 13«، با رشائح، يف 

الربع الثاني من عام 2022.

جديد آيفون.. هاتف بال رشحية اتصال!


