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نوم على يقني خري من صالة 
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رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 
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الكاظمي: قوات التحالف 
انسحبت وقواتنا جاهزة للدفاع 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

لم يفِض لقاء النجف، أمس األربعاء، الذي جمع 
زعي�م التيار الص�دري بقادة اإلطار التنس�يقي 
إىل اتفاق مربم عىل ش�كل الحكومة املقبلة، بيد 
أن األج�واء يبدو أنها لم تش�هد توت�راً ُيذكر بني 
الجانبني. وج�دد زعيم التيار الص�دري مقتدى 
الص�در تأكي�ده عىل تش�كيل حكوم�ة »أغلبية 
وطني�ة«، وذلك بع�د أقل من س�اعة عىل انتهاء 

اجتماعه مع اإلطار التنسيقي. 
ونرش الصدر قصاصة ورقية، كتب عليها بخط 
ي�ده »#حكومة_أغلبية_وطني�ة.. ال رشقية وال 
غربي�ة«. وه�ذه ه�ي امل�رة الثاني�ة التي ينرش 
فيها الص�در عبارة »ال رشقية وال غربية« بخط 
ي�ده، بع�د لق�اءه األول باإلطار التنس�يقي يف 
منزل رئيس تحالف الفت�ح هادي العامري قبل 

أسابيع، حيث غرد بذات العبارة.  
ب�دوره، أص�در رئي�س تحال�ف الفت�ح ه�ادي 

العامري بياناً حول لقاء »الحنانة«. 
وقال العامري يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ان »اللقاء كان ايجابياً ومس�ؤوالً 
ومنطل�ق من تغلي�ب مصلح�ة الدول�ة القوية 
والنجاح يف املرحلة القادمة وس�يتم اس�تكمال 
بح�ث ضمانات النجاح يف بن�اء الدولة ويف االيام 
القريب�ة املقبلة س�تكون لنا عودة م�رة اخرى 
للنجف«.  وغادر وفد تحالف الفتح بقيادة هادي 
العامري، وبرفقة رئيس هيئة الحش�د الشعبي 
فال�ح الفي�اض من�زل زعي�م التي�ار الص�دري 
مقت�دى الص�در دون عق�د مؤتم�ر صحفي يف 

نهاية االجتماع. 
التفاصيل ص2

لقاء احلنانة: ال »اتفاق مربم« عىل احلكومة
الصدر يشدد على حكومة »أغلبية وطنية«.. والعامري: ستكون لنا عودة مرة اخرى للنجف النائب االول ملحافظ البرصة 
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البيئة تكشف 
»أرقـام خميفـة وصـادمـة« 

بشأن التلوث يف دجلة

الكهرباء تعلن توفر 
التخصيصات املالية لتحويل قراء 

املقاييس إىل القرار 315

حكومة البرصة تشدد
 عىل عدم السامح بقطع أشجار 

الشوارع العامة

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت الرئاس�ة اللبنانية، أم�س األربعاء، إن�ه من املتوقع 
االنتهاء من إصالحات بخط لنقل الغاز بنهاية ش�باط، ما 

سيسمح بوصول الغاز املرصي إىل لبنان.
ونق�ل بيان عن وزي�ر الطاقة اللبناني ولي�د فياض قوله: 
»م�ع حلول أواخر ش�باط، من املف�روض أن يكون قد تم 
االنته�اء من إص�الح الخ�ط يف املرحلة األوىل، بما يس�مح 

بوصول الغاز إىل دير عمار«.
وتق�ع دير عمار عىل بعد ثالثة كيلومرتات إىل الش�مال من 

مدينة طرابلس يف شمال لبنان.

ومن املقرر بموجب خطة تدعمها الواليات املتحدة لتخفيف 
أزم�ة الكهرباء يف لبنان، أن تزوده م�رص بالغاز الطبيعي 

عرب خط أنابيب يمر باألرايض األردنية والسورية.
وكان وزي�ر البرتول املرصي ط�ارق املال، قد أكد يف ترشين 
الثاني الفائ�ت، أن مرص تتوقع بدء تصدير من 60 مليون 
إىل 65 ملي�ون قدم مكعبة من الغاز يوميا إىل لبنان بحلول 

أوائل العام املقبل.
وق�ال املال عىل هام�ش مع�رض ومؤتمر أبوظب�ي الدويل 
للب�رتول، إن مرص س�تورد الغاز بما يتم�اىش مع الكمية 
الت�ي طلبها لبنان »ب�أرسع ما يمكن، ويمك�ن توقعها يف 

نهاية العام أو مطلع العام املقبل«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ النج�ف املس�تقيل ل�ؤي 
الي�ارسي، أم�س االربع�اء، ع�ن أع�داد 

مشاريع إعمار املحافظة.
واوضح مكتبه ان »ما تم تداوله يف بعض 
صفحات ش�بكات التواص�ل االجتماعي 
أن اليارسي تقديم�ه االعفاء من منصب 
املحاف�ظ ان هذا االمر س�يؤثر عىل طرح 
املش�اريع وعجل�ة االعم�ار«، مبين�اً ان 
»أغلب مشاريع النجف تمت االحالة عىل 
الرشكات الهندسية وفق االطر القانونية 
يف هيئة اعمار املحافظة وقضية تقديمنا 

االعفاء من املنصب لم ولن يؤثر عىل عمل 
االعمار«.

واك�د ان »ه�ذه املش�اريع ه�ي أمانة يف 
اعناقن�ا وس�يتحملها من س�يتوىل ادارة 
الحكوم�ة املحلي�ة يف النجف االرشف من 
بعدن�ا ونأم�ل م�ن املتص�دي يف املرحلة 
املقبل�ة متابعة مش�وار العم�ل  ميدانيا 
كونه�ا امان�ة توض�ع ب�ني يدي�ه وعليه 
املحافظة عليها وفق القانون والتعليمات 

وعدم التفريط بها مطلقا«. 
وتاب�ع املكت�ب، ان »عجل�ة االعم�ار يف 
النج�ف ل�م تتوقف ول�ن تتوق�ف وتمت 
ع�دة  املاضي�ة  القليل�ة  الف�رتة  خ�الل 

اجتماع�ات مهمة يف وزرات�ي التخطيط 
واملالي�ة  وت�م املصادق�ة ع�ىل مجموعة 
مش�اريع جديدة واس�رتاتيجية يف مركز 
املحافظ�ة واقضيته�ا ونواحيه�ا ، وهذا 
م�ا عاهدنا به النجفيني الكرام من خالل 
نعم�ل جاهدي�ن  ان  املس�ؤولية  تولين�ا 
لتوفري افض�ل الخدمات له�م ولعوائلهم 

الكريمة«.
وبني انه »من هذه املشاريع التي ستنفذ 
خ�الل فرتة وجيزة جدا  بع�د اكمالنا لها 
كافة االمور االدارية والقانونية واالحالة 

واالعالن:
أوال:

- مدخل املدينة القديمة بالكامل
- م�رشوع مص�ب مج�رى نه�ر الفرات 

واملعالجة الصحية والبيئية 
االرشف  النج�ف  محافظ�ة  مداخ�ل   -
من ثالث�ة مح�اور مهمة باب�ل، كربالء، 

ديوانية.
 - مرشوع تأهيل ش�ارع الحويل سايدين 
ذات رونق حضاري امام الزائرين الكرام 
من فلكة املظفر وصوال ملنطقة املعارض

- طري�ق مظل�وم قري�ة الن�ور بالطراز 
املتطور الحديث.

التفاصيل ص2
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االستئناف تصدر حزمة
 من القرارات بحق مباراة نفط 

الوسط وزاخو
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املالية ختاطب الرتبية برفع اسامء هذه الفئات لتضمينهم يف املوازنة املقبلة
     بغداد / المستقبل العراقي 

خاطبت وزارة املالي�ة وزارة الرتبية، 
أمس األربعاء، برفع أسماء االداريني 
واملحارضي�ن  املجاني�ني  والعامل�ني 
٢٠٢٠ لتضمينه�م يف املوازن�ة املالية 

لعام ٢٠٢٢.
يش�ار اىل ان املحارضين واالداريني يف 
عدة محافظات يواصلون تظاهراتهم 
الثالثع�ى  لل����ي�وم  واعتصامه�م 
الت�وايل ام�ام مديري�ات الرتب���ي�ة 
يف محافظاته�م للمطالب�ة بالتعاق�د 

معهم وفق قرار 315.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

لم يفِض لقاء النجف، أمس األربعاء، الذي جمع 
زعيم التيار الصدري بقادة اإلطار التنسيقي إىل 
اتفاق م�رم عى ش�كل الحكوم�ة املقبلة، بيد 
أن األج�واء يبدو أنها لم تش�هد توتراً ُيذكر بني 

الجانبني.
وج�دد زعيم التي�ار الص�دري مقت�دى الصدر 
تأكيده عى تش�كيل حكومة »أغلبية وطنية«، 
وذلك بعد أقل من س�اعة ع�ى انتهاء اجتماعه 

مع اإلطار التنسيقي. 
ونرش الصدر قصاصة ورقية، كتب عليها بخط 
ي�ده »#حكومة_أغلبية_وطنية.. ال رشقية وال 

غربية«. 
وهذه هي املرة الثاني�ة التي ينرش فيها الصدر 
عب�ارة »ال رشقي�ة وال غربية« بخ�ط يده، بعد 
لقاءه األول باإلطار التنس�يقي يف منزل رئيس 
تحال�ف الفت�ح ه�ادي العامري قبل أس�ابيع، 

حيث غرد بذات العبارة.  
ب�دوره، أص�در رئي�س تحال�ف الفت�ح هادي 

العامري بياناً حول لقاء »الحنانة«. 
وقال العامري يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »اللقاء كان ايجابياً ومس�ؤوالً 
ومنطل�ق م�ن تغليب مصلح�ة الدول�ة القوية 
والنجاح يف املرحلة القادمة وس�يتم اس�تكمال 

بح�ث ضمانات النجاح يف بن�اء الدولة ويف االيام 
القريبة املقبلة ستكون لنا عودة مرة اخرى للنجف«. 

وغ�ادر وف�د تحالف الفت�ح بقي�ادة ه�ادي العامري، 
وبرفق�ة رئيس هيئة الحش�د الش�عبي فال�ح الفياض 
من�زل زعيم التي�ار الصدري مقتدى الص�در دون عقد 

مؤتمر صحفي يف نهاية االجتماع. 
وضم وف�د اإلطار التنس�يقي هادي العام�ري، وقيس 

الخزع�ي، وفال�ح الفياض، وع�دد من أعض�اء اإلطار 
التنسيقي. 

وعلق رئيس تجمع الس�ند الوطني احمد االس�دي، عى 
لق�اء الحنان�ة ال�ذي يجمع الص�در بقادة م�ن االطار 

التنسيقي، بتغريدة قبيل االجتماع.
وذكر االسدي، »لقاء نأمل جميعاً ان تكون مخرجاته.. 
ام�ًا يتحق�ق.. وقلق�اً ي�زال.. وخط�واٍت عملي�ة عى 

مس�توى حاجات املواطن االساسية، ينتظرها الشعب 
بأكمله«. 

وبالرتافق مع ذلك، أعلن�ت اللجنة املنظمة للمظاهرات 
واالعتصامات الرافضة لنتائج االنتخابات والتي تجري 
من�ذ أكثر من ش�هرين أمام بواب�ات املنطقة الخرضاء 
وسط بغداد االستجابة لدعوة اإلطار التنسيقي وإنهاء 
االعتصام�ات، ولك�ن بع�د إحياء ذك�رى اغتي�ال قائد 

فيلق القدس يف الحرس الثوري اإليراني قاس�م 
س�ليماني ونائب رئيس هيئة الحش�د الشعبي 
أب�و مهدي املهن�دس بطائرة أمركية مس�رة 
قرب مطار بغ�داد الدويل يف الثال�ث من كانون 
الثاني عام ٢٠٢٠ والذي س�يتم السبت املقبل. 
وقالت اللجنة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه أنه »تابعنا قرار املحكمِة االتحاديِة 
الق�ايض باملصادق�ِة ع�ى نتائ�ج االنتخابات، 
وبغّض النظ�ِر عن الضغوِط الت�ي تعرّض لها 
القض�اء من اجِل تمرير مهزل�ِة النتائج، فإننا 
نمتلك من الشجاعِة ما يكفينا لُنحيط القضاء 
العراق�ي علماً بقلقنا كل القل�ق من أن يتلوث 
ثوب�ُه األبي�ض بلوث�ِة رشعن�ة التزوي�ر ف�إّن 
التاريَخ ال يرحْم واألجيال س�تبقى شاهدًة عى 
ما حص�ل ونحن حريصون ع�ى بقاء القضاء 

العراقي ناصعاً مستقاً قوياً ونزيهاً«.
وأضاف�ت أّن »املعتصم�ني حّقق�وا ن�راً من 
خ�ال تغير 7 مقاعد نيابية ملرش�حنْي ُسقت 
املظاه�رات  بفض�ل  فاس�رتدوها  أصواته�م 
واإلجماع الرسمي وشبه الرسمي بعدم جدوى 
قان�ون االنتخاب�ات الح�ايل »ورضورة تغيره 
وحتمي�ة اس�تبدال مفوضية التزوي�ر الحالية 
وط�رد أعضائها املزوري�ن، وإق�رار إلغاء العد 
والفرز اإللكرتوني واعتماد العد والفرز اليدوي 

يف االستحقاقات االنتخابية املقبلة«. 
املعتص�����م�ني  مخاطب�ة  اللجن�ة  وقال�ت 
»أنك�م أعدتم ض�خ الدماء والروح يف جس�د هذه األمة 
وأحييت�م روح الرف�ض واملواجه������������ة لديها 
يف وق�ت كان األع�داء يراهن�ون ع�ى إقص�اء مرشوع 
الحش��������د واملقاومة من املش������هد السيايس 
والش�عبي لإلجهاز عى دعامة الوط�ن األقوى املتمّثلة 

باملذهب الشيعي«.

الصدر يشدد على حكومة »أغلبية وطنية«.. والعامري: ستكون لنا عودة مرة اخرى للنجف
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      بغداد / المستقبل العراقي

ل�ؤي  املس�تقيل  النج�ف  محاف�ظ  اعل�ن 
الياسي، أمس االربعاء، عن أعداد مشاريع 

إعمار املحافظة.
واوض�ح مكتبه ان »ما ت�م تداوله يف بعض 
صفح�ات ش�بكات التواص�ل االجتماع�ي 
أن الي�اسي تقديم�ه االعف�اء من منصب 
املحاف�ظ ان ه�ذا االم�ر س�يؤثر عى طرح 
ان  مبين�اً  االعم�ار«،  وعجل�ة  املش�اريع 
»أغلب مش�اريع النجف تم�ت االحالة عى 
الرشكات الهندس�ية وفق االط�ر القانونية 
يف هيئ�ة اعمار املحافظ�ة وقضية تقديمنا 
االعفاء من املنصب ل�م ولن يؤثر عى عمل 

االعمار«.
واك�د ان »ه�ذه املش�اريع ه�ي أمان�ة يف 
ادارة  اعناقن�ا وس�يتحملها م�ن س�يتوىل 
الحكوم�ة املحلي�ة يف النج�ف االرشف م�ن 

بعدن�ا ونأمل من املتصدي يف املرحلة املقبلة 
متابعة مش�وار العمل  ميدانيا كونها امانة 
توض�ع ب�ني يديه وعلي�ه املحافظ�ة عليها 
وفق القان�ون والتعليمات وع�دم التفريط 

بها مطلقا«. 
وتابع املكت�ب، ان »عجلة االعمار يف النجف 
ل�م تتوقف ولن تتوق�ف وتمت خال الفرتة 
القليل�ة املاضي�ة عدة اجتماع�ات مهمة يف 
وزراتي التخطيط واملالية  وتم املصادقة عى 
مجموعة مش�اريع جديدة واسرتاتيجية يف 
مركز املحافظة واقضيتها ونواحيها ، وهذا 
م�ا عاهدنا ب�ه النجفيني الك�رام من خال 
تولينا املس�ؤولية ان نعمل جاهدين لتوفر 

افضل الخدمات لهم ولعوائلهم الكريمة«.
وبني انه »من هذه املش�اريع التي س�تنفذ 
خ�ال ف�رتة وجيزة ج�دا  بع�د اكمالنا لها 
كافة االم�ور االدارية والقانوني�ة واالحالة 

واالعان:

أوال:
- مدخل املدينة القديمة بالكامل

- م�رشوع مص�ب مج�رى نه�ر الف�رات 
واملعالجة الصحية والبيئية 

- مداخل محافظة النجف االرشف من ثاثة 
محاور مهمة بابل، كرباء، ديوانية.

 - م�رشوع تأهيل ش�ارع الحويل س�ايدين 
ذات رونق حض�اري ام�ام الزائرين الكرام 

من فلكة املظفر وصوال ملنطقة املعارض
- طريق مظلوم قرية النور بالطراز املتطور 

الحديث.
- شارعي املوت مشخاب مناذرة 

- وحرية عباسية 
- مرشوع الكورنيش 

ثانيا:.
تعبي�د وتاهي�ل ع�دد كب�ر م�ن االحي��اء 
والنواح�ب  واالق�������ضي�ة  املرك�ز  يف 
باملقرن�ص الحدي�ث واالكس�اء الجيد ذات 

امل�����واصفات الفنية العالية. 
)املكرم�ة ، الن�ر  ، الجمعي�ة ، الق�دس ، 
الس�واق ، السام ، الغري ، املياد ، والعلماء 
، والس�عد ، وش�ارع مكت�ب الرش�يد ح�ي 
العس�كري، ش�ارع املعمل يف قضاء الكوفة 
الراكي�ة،  يف  الفرعي�ة  الش�وارع  وبع�ض 
وش�ارع الس�هله الكبر، ومداخ�ل النجف 
من جهة محافظه باب�ل وكذلك من جهتي 
كرباء والديوانية وش�ارع كب�ر من فلكة 
املعه�د الفن�ي تج�اة فلك�ة الزه�راء قرب 

مجرس الزهراء الكبر
ثالثا:.

وش�ارع مه�م وكب�ر م�ن فلك�ة املعهد يف 
الكوفة تجاة جرس ام عباسيات وغرها من 

الطرق الريفية يف االقضيه والنواحي.
بناء عدد كبر من املدارس الحديثة املتطورة 

الحكومية يف املركز واالقضية والنواحي.
دعم كاف�ة دوائ�ر املحافظ�ة الخدمية من 

خ�ال رشاء العج�ات الخدمي�ة اىل بع�ض 
ف�رق  الس�ناد  والبلدي�ات  البلدي�ة  دوائ�ر 

التنظيف .
رشاء ع�دد كب�ر م�ن املع�دات واالجه�زة 
الطبية الحديثة لدعم املستشفيات يف عموم 
املحافظ�ة بالتنس�يق م�ع صح�ة النج�ف 

االرشف
دع�م املؤوسس�ة االمني�ة باملحافظ�ة من 
خال رشاء العجات الحديثة وتطوير البنى 
التحتي�ة لبع�ض املراكز الرشط�ة واالليات 

التخصصية . 
وقدم املكتب، ش�كره لكافة مهنديس دائرة 
االعمار واللجان الفنية وجميع من ش�ارك 
يف تطوي�ر الحرك�ة العمراني�ة يف املحافظة 
املقدس�ة«، مس�تدركاً »العمل ب�دأ ببعض 
االحياء وس�يبدأ من قبل الرشكات تدريجيا 
ل�رتى النج�ف ع�ر جدي�د م�ن االزدهار 

واالعمار يف عموم املحافظة املقدسة«.

بعد اعالن استقالته.. اليارسي يقدم جردة بمشاريع إعامر النجف

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، أمس األربعاء، أن قوات 
م�ع  انس�حبت  ال�دويل  التحال�ف 

معداتها خارج العراق.
وكت�ب الكاظم�ي يف تغري�دة ع�ر 
تويرت أن »امله�ام القتالية للتحالف 
اس�تکمال  وت�م  انته�ت،  ال�دويل 

خ�روج كل قواته ومعداته القتالية 
خارج الع�راق«.  وأضاف، أن »دور 
التحالف أصبح يقتر عى املشورة 
والدع�م حس�ب مخرج�ات الحوار 
ال��«دول  ش�اكراً  االس�رتاتيجي«، 
وقي�ادة التحال�ف ال�دويل وجراننا 
ورشكاءنا يف الح�رب ضد داعش«.  
»جاهزي�ة  الكاظم�ي  أك�د  وكم�ا 

قواتنا للدفاع عن شعبنا«.

الكاظمي: قوات التحالف انسحبت وقواتنا 
جاهزة للدفاع عن شعبنا

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف تقرير ملوقع ”كاونرت اكسرتيمزم” االمريكي، أمس 
االربعاء، عن بقاء ٢4٠٠ عسكري امريكي يف العراق بحجة 

تدريب القوات املحلية وتقديم املشورة.
وذك�ر التقرير انه “ع�ى الرغم من اع�ان التحالف الدويل 
نقل بع�ض من قواته م�ن العراق اىل ش�مال افريقيا فان 
٢4٠٠ عس�كري امريكي مازال�وا يف الب�اد بحجة تدريب 

القوات املحلية وتقديم املشورة”.
وأوض�ح، ان “جميع العمليات القتالية س�تتوقف بحلول 
الح�ادي والثاثني من كانون االول فيما قال الجنرال جون 

برين�ان جوني�ور قائ�د عملية الع�زم الصل�ب للتحالف يف 
تريح سابق إن االنس�حاب الجزئي يوفر فرصة لتقييم 

االسرتاتيجية يف القتال ضد داعش ” بحسب زعمه.
وأض�اف التقري�ر “اإلج�راءات األمركية يف بن�اء القدرات 
فشلت حتى اآلن يف تمكني السلطات العراقية من الحفاظ 
عى سيطرتها السيادية عى حدودها، مع تكرار املناوشات 
الرتكي�ة ضد القوات الكردية عى األرايض العراقية لذا فان 
النزاعات املستمرة والحرمان الواسع النطاق من السياسة 
الوطني�ة توفر أرًضا خصبة لدعاية داعش. وهذا يمكن أن 
يمّكن داعش من الع�ودة بثأر إذا ُتركت املنطقة ألجهزتها 

االمنية الخاصة«.

وأش�ار اىل ان “بق������اء القوى البرشي�ة واملعدات عند 
املس�توى الح�ايل يف العراق يش�ر إىل أن الوالي�ات املتحدة 
ال تعتمد بع�د عى الجيش العراقي لتحم�ل العبء الكامل 
للحف�اظ ع�ى األم�ن، كم�ا ان�ه و م�ن م�������نظ�ور 
االنقس�امات املجتمعي�ة الراس�خة يف كث�ر م�ن األحيان 
يف بلدان مثل العراق وس�وريا وأفغانس�تان ، قد يس�تغرق 
األم�ر عق�وًدا عدي�������دة للتعام�ل مع أي ش�كل من 
أشكال االستقرار اإلقليمي لذا فإن منع املن�������ظمات 
اإلرهابي�ة مث�ل داعش م�ن الظه�ور مرة أخ�رى يتطلب 
التزام�ات أط�ول وأكث����ر تعقيًدا” مم�ا يعني بقاء غر 

محدد املدة يف املنقطة.

بمتابع�ة وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون 
الرشط�ة الفري�ق عم�اد محم�د محمود، 
تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ 
مكتب إجرام النهروان التابعة لوكالة الوزارة 

لشؤون الرشطة من القاء القبض عى متهم 
مطلوب وفق املادة 4 / ارهاب لقيامه بالدكة 
العش�ائرية ضمن منطقة النهروان حيث تم 
عرض األوراق التحقيقي�ة عى أنظار قايض 

التحقي�ق وقرر توقيف�ه وفق أح�كام املادة 
أعاه لينال جزاءه العادل . 

وم�ن جه�ة أخ�رى، ت�م إلق�اء القبض عى 
ع�دد من املتهمني بقضاي�ا الرسقة والتزوير 

ومطلوبني آخري�ن بقضايا جنائية مختلفة، 
حيث ت�م اتخاذ كاف�ة اإلج�راءات القانونية 
بحقه�م وتقديمه�م إىل الق���ض�اء لينال�وا 

جزاءهم العادل .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قي�ادي يف االتح�اد الوطني الكردس�تاني، ع�ن اتفاق 
الكت�ل الكردس�تانية، ع�ى »موق�ف موح�د« يف مفاوض�ات 
تش�كيل الحكومة الجديدة.  وقال غياث س�ورجي إن »الكتل 

الكردية اتفقت عى الذهاب اىل العاصمة بغداد بموقف موحد 
للمشاركة يف مفاوضات تشكيل الحكومة«. وبني ان »األحزاب 
الكردية األخرى بينت موقفها يف إختيار جهة املعارضة وعدم 
املشاركة يف الحكومة اال انه سيكون لها دور يف الرملان وأكدت 
انها س�تكون عامل مساعد يف مفاوضات تشكيل الحكومة«. 

يش�ار اىل ان مارث�ون مفاوضات تش�كيل الحكومة الجديدة 
ق�د انطلقت فعلي�اً بعد مصادق�ة املحكمة االتحادي�ة العليا 
األثنني املايض عى نتائج االنتخابات الرملانية وردها للطعون 
املقدم�ة بإنتظ�ار دعوة رئي�س الجمهورية مجل�س النواب 

الجديد لانعقاد واملتوقع يف مطلع العام الجديد ٢٠٢٢.

أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات، أمس 
األربع�اء، ان رئاس�ة الجمهورية، لم 
تص�ادق حتى اآلن عى قوائم أس�ماء 
بانتخاب�ات  الفائزي�ن  املرش�حني 
مجلس النواب. وقالت املتحدثة باسم 
املفوضية جمانة الغاي، إن »رئاس�ة 
الجمهوري�ة لم تصادق حتى اآلن عى 
قوائم أس�ماء املرش�حني الفائزين يف 
االنتخاب�ات وأرس�لنا له�ا القوائم ب� 
3٢9 مرش�حاً فائزاً من أجل دعوتهم 
لعق�د الجلس�ة األوىل ملجل�س النواب 
الجديد وفقاً للمادة 54 من الدستور«. 
وبينت الغاي انه »وكعملية انتخابية 
يمكن ان نقول قد أنتهت ولكن مجلس 
النواب اذا أنعقد خال 15 يوماً فيكون 
يوم�اً  الفائزي�ن 3٠  األعض�اء  أم�ام 
لتأدية اليمني الدستوري وبخاف ذلك 
فسيش�غل مقعده أعى الخاسين يف 
دائرته االنتخابي�ة«.  وكانت املحكمة 
صادق�ت،  ق�د  العلي�ا،  اإلتحادي�ة 
األثن�ني، عى نتائ�ج االنتخاب�ات بعد 
ردها للطع�ون املقدمة بش�أن تزوير 
االنتخابات  مفوضية  النتائج.ونرشت 
املرش�حني  ألس�ماء  نهائي�ة  قائم�ة 
الفائزي�ن بانتخابات مجل�س النواب 
٢٠٢1، وتضمنت 3٢9 مرش�حاً فائزاً 

سيمثلون أعضاء الرملان الجديد.

موقع أمريكي: 2400 عسكري يف العراق رغم اعالن االنسحاب

وكالة شؤون الرشطة تلقي القبض عىل متهم باإلرهاب وآخرين بقضايا الرسقة والتزوير 

الكتل الكردية »تتوحد« استعدادًا ملفاوضات تشكيل احلكومة

املفوضية: رئاسة اجلمهورية 
لـم تصادق حتى

 اآلن عىل أسامء الفائزين

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الداخلية، أمس األربعاء، وجود إجراءات صارمة بحق مطلقي 
العيارات النارية.

وقال املتحدث باس�م ال�وزارة، الل�واء خالد املحنا يف تري�ح صحفي إنه 
»بالرغم من تناقص ظاهرة الرمي العش�وائي إال أن وزارة الداخلية فعلت 
م�ن اجراءاته�ا الرادعة بهذا الص�دد«، مؤك�داً أن »أي منطقة يحدث فيها 
رم�ي عش�وائي حتى وإن انتهى س�وف تق�وم القوات االمني�ة بالتحقيق 

والوصول اىل الفاعلني وتقديمهم اىل العدالة«.
وأش�ار إىل أن�ه »خال الفرتة املاضي�ة تم القاء القبض ع�ى عدد كبر من 
االش�خاص الذين قاموا بفعل الرمي العشوائي وتمت احالتهم اىل املحاكم 
املختصة وفق املواد القانونية من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 

1969 املعدل«.
وأض�اف، أن »حالة الرمي العش�وائي انتهت يف بع�ض املحافظات ولكنها 
التزال موجودة يف البعض االخر، وجهود القوات االمنية مستمرة ملنع هذه 

الظاهرة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة املالية، أمس األربعاء، العمل عى رس�م اس�رتاتيجيات العمل 
املايل من خال االهتمام املس�بق بم�رشوع االدارة املالية ومتابعته لغرض 
تأكي�د تحقيق األه�داف اإلجرائية. وقال�ت املالية يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه إنها »وقعت عقداً مع الرشكة االستشارية اإليرلندية 
)AARC( لتقدي�م الخدم�ات االستش�ارية بخص�وص إع�داد املتطلب�ات 
الوظيفي�ة والفني�ة ووثائق عطاء نظام إفم�س IFMIS بفرتة تنفيذ تبلغ 
17 شهراً ضمن مرشوع تحديث نظم االدارة املالية العامة والذي يعتر من 
املشاريع املستمرة املدرجة ضمن املوازنة االستثمارية لعام ٢٠٢1 واملمولة 
من البن�ك الدويل«. وبموجب هذا العقد، بحس�ب البيان، »س�يتم مراجعة 
املتطلب�ات الوظيفية والفنية ملراحل إعداد وتنفيذ املوازنة ونماذج التقارير 
وف�ق املعاير الدولية وإع�داد وثائق العط�اء التنافس�ية الدولية الخاصة 
بمناقصة تنفيذ مرشوع ال� )IFMIS(، مشراً إىل أن املرشوع مدرج ضمن 
خطة حوكمة وتنفيذ برنامج االصاح )الورقة البيضاء( بالتسلس�ل )61( 

نظام االدارة املالية العامة الذي اطلقته الحكومة«.

الداخلية هتدد بـ »إجراءات صارمة« بحق 
مطلقي العيارات النارية

املالية تتعاقد مع رشكة إيرلندية إلعداد 
املتطلبات الوظيفية والفنية باملوازنة

        بغداد / المستقبل العراقي

نعى الناطق الرس�مي باسم القائد 
يحي�ى  املس�لحة  للق�وات  الع�ام 
رس�ول، أم�س االربع�اء، الش�هيد 
العقي�د ياسالجوران�ي، فيم�ا أكد 
عى ماحق�ة اإلرهابيني والوصول 

إليهم.
وذك�ر رس�ول ع�ر تغري�دة ع�ى 
منصة توي�رت: »رحم الله الش�هيد 
العقي�د ياسالجوران�ي ال�ذي كان 
مث�االً لألخاق الحمي�دة والضابط 
املح�ب لوطنه«، مؤكداً »س�ناحق 

لتحقيق  اليه�م  اإلرهابي�ني ونصل 
العدالة والثأر لشهدائنا األبرار«.

وأض�اف أن »القائد الع�ام للقوات 
الكاظم�ي،  .مصطف�ى  املس�لحة 
وج�ه بتكثيف الجهد االس�تخباري 
التع�ريض  بالنه�ج  واالس�تمرار 

للقضاء عى عصابات داعش 
توي�رت،  ع�ى  حس�ابات  ون�رشت 
مس�اء الثاثاء، ص�وراً تظهر مدير 
ج�وازات األعظمي�ة العقي�د ياس 
الجوران�ي منحوراً، بع�د اختطافه 
أثناء رحلة صي�د يف محافظة دياىل 

قبل أسابيع. 

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د القيادي يف تيار الحكمة محمد 
الل�كاش، أمس األربع�اء، ان اعان 
تي�اره ع�دم رغبت�ه باالش�رتاك يف 
الحكومة املقبلة ال يعني انه سوف 
يتخ�ى ع�ن االط�ار التنس�يقي بل 
م�ازال عض�وا مهم�ا يف مؤسس�ة 
االطار, فيما أشار ان محادثات وفد 
االطار يف الحنانة سترتكز عى ملف 

الحشد الشعبي.
وق�ال الل�كاش يف تريح صحفي 
ان »تي�ار الحكم�ة عضو مؤس�س 
وفاعل لاطار التنسيقي الذي يضم 
جميع القوى السياس�ية الش�يعية 

ولن يتخى عنه يف أي وقت«.
وأض�اف ان “اع�ان تي�ار الحكمة 
بعدم رغبته باالشرتاك يف الحكومة 
املقبل�ة اليعن�ي ان�ه س�وف يتخى 
ع�ن االط�ار التنس�يقي«، مبينا ان 
“اعان عدم املش�اركة جاء لفسح 
املجال لاخرين باالشرتاك بالعملية 
السياس�ية ويف ذات الوقت سيكون 
التي�ار اح�د الركائز األساس�ية يف 

دعم الحكومة املقبلة”.
من جانب اخ�ر، رجح اللكاش بأن 
“محادثات وفد االطار التنسيقي يف 
الحنانة، اليوم، سترتكز حول ملف 
الحشد اشعبي من عر التأكيد عى 

الحفاظ عليه”.

الناطق باسم القائد العام: سنالحق قتلة 
العقيد يارس اجلوراين وسنصل إليهم

احلكمة: عدم مشاركتنا باحلكومة ال يعني 
خروجنا من اإلطار التنسيقي
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    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة البيئ�ة، أمس األربعاء، ع�ن أرقام صادمة 
لحج�م التل�وث يف مياه نه�ر دجلة تقوم به مؤسس�ات 

حكومية.
وقال مسؤول شعبة الحد من مخاطر الكوارث يف الوزارة، 
أس�امة إبراهيم محم�د يف ترصيح صحف�ي، إّن »مليونا 
و 500 أل�ف مرت مكع�ب ترمى كمخلّفات س�ائلة يف نهر 
دجلة ببغ�داد فقط من مصانع ومصاف ومحطات توليد 

كهرباء ومستشفيات«.
وهذه املش�كلة تضاف إىل شح املياه يف العراق، مما ينتج 
رشب مياه ملوّثة، وفقاً ملحمد الذي أّكد أّن األمر »يتطلّب 

وقفة جادة من جميع الجهات لتاليف هذا املوضوع«.
وع�ّد املش�كلة »كارث�ة من صنع اإلنس�ان تصي�ب مياه 
الرشب مما يس�توجب حلها بأرسع وق�ت ممكن كونها 

عىل تماس بحياة جميع املواطنني يف العراق«.
م�ن جانبه، وص�ف املدير التنفيذي لجمعي�ة حماية نهر 
دجلة سلمان خري الله تلوّث مياه النهر ب�«الشائك« مبيناً 

أّن »إحدى النقاط املعيبة أن تكون املؤسس�ات الحكومية 
جزءاً من أسباب تلوث نهري دجلة والفرات اللذين يمثالن 

الرشيان األساس لحياة املواطنني«.
وأض�اف أّن »هن�اك غياب�ا كبريا للق�راءات والدراس�ات 
للتل�ّوث الذي أص�اب هذي�ن النهرين«، مؤك�داً »صعوبة 
الحصول عىل أرقام حديثة لنسب التلوث ونوعية امللوثات 
املوجودة بالقرب من املؤسسات الحكومية كمدينة الطب 
أو مصف�ى الدورة أو محّطة كهرب�اء جنوب بغداد، وهذا 
الحال ال يصيب العاصمة فحسب، وإنما باقي املحافظات 

الت�ي تعاني م�ن املش�كالت نفس�ها«.وأوضح أّن »وزير 
املوارد املائية األسبق % حسن الجنابي بنّي أن نحو 40 من 
تلوث نهر دجلة سببه املؤسسات الحكومية، إضافة إىل أن 
مجلس حماية تحس�ني البيئة أصدر بياناً قبل أيام أش�ار 
فيه إىل وجود مؤسس�ات حكومية وخاصة تلّوث النهر«، 
مش�دداً عىل رضورة أن »يك�ون هناك حل ملواضيع املياه 
الثقيلة التي ُترمى يف النهر«.ويعتقد خري الله أّن »الحلول 
والبدائل موجودة وواضحة إال أنها تحتاج حكمة وتحركا 

ناضجا وواعيا لإلرساع بتنفيذها«.

البيئة تكشف »أرقام خميفة وصادمة« بشأن التلوث يف دجلة
سبب مؤسسات حكومية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أحصت مديرية العمل والش�ؤون االجتماعية 
يف األنب�ار ع�دد املش�مولني بروات�ب الرعاية 
االجتماعي�ة، فيما أش�ارت إىل إيق�اف رواتب 

أكثر من ألفي أرُسة يف املحافظة.  
وقال مدير دائرة العمل والشؤون االجتماعية 
يف األنبار مجيد الحلبويس للوكالة الرس�مية، 
تابع�ه »ن�اس«، )29 كان�ون األول 2021(، 
إنَّ »ع�دد األرُس التي تتس�لَّم إعانات الحماية 
االجتماعي�ة يف محافظ�ة األنب�ار بلغت نحو 
80 أل�ف أرسة وبواق�ع 47 أل�ف أرسة الت�ي 
يك�ون معيله�ا عاطالً ع�ن العم�ل و23 ألف 

أرُسة التي تعيلها نس�اء أرام�ل أومطلقات«، 
مبّين�اً أنَّ »رواتب املعني املتفرغ لذوي اإلعاقة 
واالحتياجات الخاصة بلغ عددهم يف املحافظة 
18 أل�ف رات�ب«.  وأوض�ح أنه »خ�الل العام 
الحايل تم اكمال ادخال بيانات أعداد من األرُس 
عديم�ة الدخل ومن جميع الفئات املش�مولة 
براتب االعانة حيث بلغ عدد األرس التي يعيلها 
رجال عاطلون عن العمل  9 االف معاملة و3 
آالف أرُسة التي تعيلها نساء ارامل ومطلقات 
فضالً عن ألفي راتب للمعني املتفرغ وأرسلت 
اىل وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية والتي 
بدوره�ا تحيله�ا اىل وزارة التخطيط لتحليل 
البيانات ومن ث�م انتظار اطالق رواتبهم عند 

توف�ر التخصيص امل�ايل«.   ولفت الحلبويس، 
إىل أنَّ »ال�وزارة قامت يف ش�هر ترشين الثاني 
املايض بايق�اف روات�ب 1200 أرُسة من فئة 
النس�اء و935 أرُسة من فئ�ة الرجال، كونهم 
فوق مس�توى خط الفق�ر وتم االعرتاض من 
قبل املس�تفيدين أمام اللجن�ة العليا للحماية 
االجتماعية يف املحافظة«، مبيناً، أن »املديرية 
وبحس�ب  منه�م  أع�داد  بمقابل�ة  ب�ارشت 
األسبقية وحسمت معامالتهم بإعادة رواتب 
ع�دد منهم إلثب�ات إنهم اليزال�ون تحت خط 
الفق�ر، اىل جان�ب رفض قس�م آخ�ر لثبوت 
تحس�ن وضع�ه املع�ايش واصبح ف�وق خط 

الفقر«.

مديرية العمل توقف رواتب أكثر من ألفي أرسة يف األنبار

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت نقابة الصحفيني العراقيني، أمس 
األربع�اء، ع�ن ع�دد املش�مولني باملكافأة 

التشجيعية.
وقال نائب نقيب الصحفيني، خالد جاسم، 
الثقاف�ة  وزارة  تعلمن�ا  ل�م  اآلن  »حت�ى 
ح�ول موع�د إط�الق املنح�ة او املكاف�أة 

التشجيعية«. 
وب�ني ان »املعلوم�ات تق�ول ان ي�وم غ�د 
الخميس س�يتم إطالق املنحة، وإجراءات 
وزارة  اختص�اص  م�ن  يك�ون  اطالقه�ا 

الثقافة«. 
ولفت جاسم اىل ان »النقابة زودت الثقافة 
بجمي�ع قوائم املش�مولني باملنح�ة، الذي 
يص�ل عدده�م نحو  8 اآلف مس�تفيد من 
جميع الدرجات }عضو متمرس ومشارك{ 

وغريهم من جميع الفئات«. 
وكان�ت وزارة الثقافة والس�ياحة واآلثار، 
منح�ة  رصف  تفاصي�ل  ع�ن  كش�فت 

الصحفي�ني واالدباء والفنان�ني قبل نهاية 
العام الحايل 2021. 

أحم�د  ال�وزارة،  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
العلياوي ان »األس�ماء املش�مولة باملنحة 
ق�د أكتملت واملبلغ مرصود ومخصص لها 
رغم اإلثارات يف بعض وس�ائل اإلعالم بان 
املبلغ غري موجود والرصف سينتقل للعام 

املقبل وهذا غري صحيح«. 
وأك�د ان »املبلغ املخصص للمنحة موجود 
واألس�ماء ق�د وصلتن�ا وتم ترتي�ب امللف 
وس�تناقش غدا آليات رصف املنح وهناك 
مجموعة منها س�تطرح يف اجتماع وهيأة 
ال�رأي يف وزارة الثقاف�ة عىل ان يتم رصف 

املنحة يوم الخميس املقبل«. 
ولف�ت العلياوي اىل ان »مبل�غ املنحة ربما 
يك�ون من 600 اىل 700 الف دينار« مؤكدا 
ان »االع�داد ل�م تخفض وبقي�ت كما هي 
واملفرتض ان يس�تلم الجمي�ع املنحة من 
املس�جلني يف نقاب�ات الفنان�ني واألدب�اء 

والصحفيني«.

نقابة الصحفيني تكشف عدد املشمولني 
باملكافأة التشجيعية: هذا موعد توزيعها

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

توف�ري  األربع�اء،  أم�س  الكهرب�اء،  وزارة  أعلن�ت 
التخصيص�ات املاليَّة لتحوي�ل قرَّاء املقايي�س إىل القرار 
315، فيما أش�ارت إىل بوادر ايجابية لتحويل فئة معينة 
م�ن العقود عىل مالكها.  وقال املتحدث الرس�مي لوزارة 
الكهرب�اء احم�د موىس، إنه »ت�مَّ إعداد دراس�ة من قبل 
الوزارة بش�أن قرَّاء املقاييس، إذ رفعت اىل األمانة العامة 
واىل مكتب رئي�س الوزراء، وطالبنا بتحويلهم من القرار 
341 اىل القرار 315«، مؤكداً أنَّ »الوزارة بصدد طرح هذا 
ة باجتماع مجلس الوزراء«.  وأضاف، أنَّ  املوضوع بش�دَّ
»ال�وزارة باس�تطاعتها توفري التخصيص�ات املالية من 
خ�الل مس�تحقات الجباي�ة املركزية بغي�ة تحويل قرَّاء 
املقاييس أس�وة بأقرانهم، وذكرنا ذلك يف الكتاب املرفوع 
لألمان�ة العامة ملجل�س الوزراء«.  وفيم�ا يخص تحويل 
العقود اىل مالك دائم، أوضح، أن »قرارات مجلس الوزراء 
�ت عىل من يملك خدمة 5 س�نوات فأكث�ر، يحوَّل اىل  نصَّ
مالك، وش�كلت لجان ودرس�ت جميع امللف�ات، وتمكنا 
من تحويل نحو 6892 ش�خصاً إىل املالك الدائم«.  وتابع، 
أنَّ »وزارة الكهرباء خاطب�ت األمانة العامة يف ما يخص 
ممن لديهم خدمة متفرقة او متقطعة يف الوزارة او ممن 
لديهم خدمة خارج دوائر الكهرباء، ومن املمكن أن تكون 
5 س�نوات، وايضاً كتبنا لألمانة العامة الدائرة القانونية 
بغية تحويلهم اىل مالك«، مبيناً، أنَّ »هناك بوادر ايجابية 

من الدائرة العامة بامكانية تحويلهم اىل مالك«.

الكهرباء تعلن توفر 
التخصيصات املالية لتحويل 
قراء املقاييس إىل القرار 315

    البصرة / صفاء الفريجي

أص�درت حكومة الب�رصة، أم�س األربع�اء، توجيهات مش�ددة 
ملديريات البلدية والبلديات وحماية وتحس�ني البيئة بش�أن عدم 
الس�ماح بقطع األشجار املغروس�ة يف الشوارع واألماكن العامة، 
ونقل األش�جار التي تتعارض مع تنفيذ مش�اريع البنى التحتية 

وإعادة غرسها يف أماكن أخرى.
وقال بيان أصدره مكتب نائب املحافظ رضغام األجودي، وتلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان ذلك يه�دف للحفاظ عىل 
الغط�اء النباتي يف املحافظ�ة، وامتثاالً لقانون حماية وتحس�ني 

البيئة رقم 27 لسنة 2009. 
ويف س�ياٍق متص�ل وج�ه األج�ودي القس�م القانون�ي يف دي�وان 
محافظة البرصة بالتحقيق يف حادثة اقتالع عدد من أشجار األثل 
املعم�رة الت�ي تزين منذ عرشات الس�نني مش�ارف مدينة الزبري، 

وإحالة املقرص للقضاء.

حكومة البرصة تشدد عىل عدم السامح 
بقطع أشجار الشوارع العامة

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت وزارة الصح�ة ام�راً وزارياً بتعيني خريج�ي ذوي املهن 
الصحية الس�اندة من حملة الش�هادات العليا وحملة الشهادات 
االولي�ة يف دوائر الصحة ببغداد واملحافظ�ات. وقال بيان للوزارة 
أنه »اس�تنادا اىل كتاب مجلس الخدمة العامة االتحادي وموافقة 
وزير الصحة الدكتور هاني موىس العقابي اصدرت وزارة الصحة 
امر وزاري بتعيني خريجي ذوي املهن الصحية الساندة من حملة 
الش�هادات العليا وحملة الش�هادات االولية يف دوائر صحة بغداد 
واملحافظ�ات. ولالطالع عىل قوائم االس�ماء الدخ�ول عرب الرابط 
fbclid=IwAR3a&1358=https://moh.gov.iq/?page التايل  
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    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مرصف الرافدين حصيلة القروض التي منحت للمواطنني منذ 
ش�هر ترشين الثاني امل�ايض. وقال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »القروض الت�ي تم منحها 
وانجازها خالل ش�هر ترشين الثاني املايض بلغ�ت 760 قرضا تنوعت 
م�ا بني قروض البن�اء والرتميم واملش�اريع الصغرية ». واش�ار اىل انه 
»تم منح 633 قرضا للمش�اريع الصغرية وانجاز منح 75 قرضا للبناء 
والرتميم و 52 قرضا للبناء يف قطعة ارض والبالغة 50 مليون دينار«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية املرور العامة، أم�س األربعاء، عن مقرتحات لحلِّ 
مشكلة االزدحامات املرورية يف الشوارع.وقال مدير املرور العامة 
اللواء طارق اسماعيل، إنَّ »مديرية املرور، قدَّمت مقرتحاٍت لحلِّ 
مش�كلة االزدحامات يف الش�وارع، منها تقليل ع�دد املركبات من 
خالل تس�قيط القديم منها، بحيث تكون مركبة مقابل مركبة«.

وأوض�ح،أنَّ »هناك مقرتح�ًا آخَر ملنع اس�ترياد الدرَّاجات ولفرتة 
مح�ددة، باإلضاف�ة إىل ترقي�م الدرَّاج�ة مقابل تس�جيلها، بغية 
السيطرة عىل الشارع«، مبّيناً، أنَّ »املديرية بانتظار املصادقة عىل 
املقرتحات«.وتاب�ع: »عندما تتمُّ املصادقة ع�ىل هذه املقرتحات‘ 

سيتم الحفاظ والسيطرة عىل املوقف«.

الصحة تصدر امرًا بتعيني خرجيي 
ذوي املهن الصحية الساندة

الرافدين يكشف إحصائية بعدد القروض 
املمنوحة للمواطنني يف فروعه

لتقليل الزحام.. املرور تقرتح تقليل 
عدد املركبات ومنع استرياد الدّراجات

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية تربية محافظة البرصة، أمس األربعاء، ان عدد املحارضين والعقود تجاوز 
ال�17 الف محارض« الفتة اىل ان »املديرية بحاجة لخدماتهم

وذكر باس�م القطران�ي الناطق بإس�م تربية الب�رصة ان »عدد املحارضي�ن والعقود يف 
املديري�ة تج�اوز ال� 17 الف مح�ارض وعقد جمعيهم من اختصاص�ات تربوية مختلفة 
واداري�ني وحرفي�ني وفنيني«. واضاف ان »املديرية بحاج�ة لخدماتهم كثريا ومن دونهم 
يحص�ل خلل واض�ح يف االداء«. وتعاق�دت وزارة الرتبية مع مح�ارضي الرتبية يف عموم 

املحافظات ملدة عام واحد بدءا من عام 2021 وبراتب شهري يبلغ 250 ألف دينار.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مس�ؤول ايراني عن املب�ارشة بتنفيذ 
مرشوع الخط السككي البرصة – شالمجة 
ب�ني البلدين.وق�ال مس�اعد وزي�ر الطرق 
واعم�ار امل�دن االيراني ميع�اد صالحي ان 
»االعم�ال التنفيذي�ة للمرشوع ب�دأت بعد 
توق�ف دام 20 عام�ا عىل اس�اس خارطة 
الطري�ق للتفاه�م الحاص�ل بني مس�ؤويل 
البلدين«.وبني، ان »انش�اء الخط السككي 
ه�و يف الواق�ع اكم�ال للمم�ر الكب�ري من 
الرشق اىل الغرب الذي فيه انقطاع يف الوقت 
الحارض«.وأض�اف ان »هدفن�ا هو ارس�اء 
مم�رات ترانزيتية وان نغطي النقص اينما 

كان موجودا ويف هذا السياق وقعنا خارطة 
طريق عمالنية يف العراق حول هذا املرشوع 
يتن�اول ازال�ة العقبات«.واوض�ح صالحي 
»بان طول هذا الخط يبلغ اقل من 40 كم« 
مضيف�اً »كانت هنال�ك الكثري من العقبات 
امام انشاء هذا الخط وقد سعينا يف خارطة 
الطريق لحل بص�ورة عمالنية من ضمنها 
انش�اء جرس عىل نخر يف الطريق يستغرق 
بن�اؤه نحو ع�ام ونصف الع�ام فضال عن 
القي�ام بعملي�ات إزالة االلغام ملس�افة 15 
اىل 20 ك�م من الطريق وهو امر يس�تغرق 
بعض الوقت«.ورصح بان هذا املرشوع من 
شأنه ان يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية 

وسياسية كبرية للبالد.

تربية البرصة: عدد املحارضين والعقود جتاوز 17 الفًا.. 
واملديرية بحاجة خلدماهتم

مسؤول إيراين يعلن بدء األعامل التنفيذية 
ملرشوع اخلط السككي البرصة - الشالجمة

املوارد تنجز اخلطط الزراعية وتطهر 
25 الف كم من اجلداول واملبازل

    بغداد/ المستقبل العراقي

أنجزت وزارة املوارد املائية، حملة تطهري واس�عة لش�بكة الجداول واملبازل 
وبط�ول كيل يبل�غ 25 ألف كم طول خ�الل عام 2021 وذل�ك بهدف إيصال 

املياه بانسيابية إىل محطات اإلسالة
وذكرت خلية اإلعالم الحكومي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
ان »الوزارة تواصل أعمال تأهيل محطات الضخ يف عموم املحافظات لتأمني 
إدام�ة إيصال الحصص املائية إىل املس�تفيدين »، مبينة ان »مالكات الوزارة 
أنج�زت أيضا الخطط الزراعية للموس�مني الش�توي والصيفي خالل العام 
2021، كم�ا تتابع تنفيذ خطة املوس�م الش�توي الحايل، رغ�م قلة الواردات 
املائي�ة يف الوق�ت الحارض، فض�ال عن املبارشة بتأهيل س�داد قن�اة البدعة 
املفتوحة، وتهيئة مستلزمات املبارشة بمرشوع ماء البرصة االنبوبي، الذي 

يساهم يف إيصال حصة مائية بنوعية وكمية جيدة ألهايل البرصة«.  
ونجح�ت ال�وزارة يف الحد من ظاهرة تقدم اللس�ان امللحي يف ش�ط العرب، 

وتأمني مياه الرشب ملحافظة البرصة، 
كما تمكنت الوزارة من تحقيق نسب أنجاز متقدمة بتنفيذ حملتها الكربى 
إلزال�ة التجاوزات عن محرم�ات االنهر والجداول وبأخت�الف أنواعها، فيما 
تستمر تشكيالت الوزارة بتنفيذ مش�اريع االستصالح يف عموم املحافظات 
باس�تخدام طرق الري الحديثة، للتقليل من الضائع�ات املائية، وزيادة غلة 
الدون�م الواحد.  واضافت ان » مالكات الوزارة بارشت بتهيئة البنى التحتية 
لس�د مكح�ول، لحماي�ة محافظات بغ�داد والوس�ط والجن�وب من خطر 
الفيضان، وزيادة الطاقة الخزنية، إضافة إىل املس�اهمة يف استصالح أراض 
زراعية واسعة من محافظتي صالح الدين وكركوك«. وقامت املالكات بحفر 
اآلب�ار يف املناطق البعيدة عن مصادر املياه الس�طحية ومحطات اإلس�الة، 
وبع�دد 533 برئ ا مائية يف عموم املحافظات، وأبرزها كان يف محافظة دياىل 

بواقع 160 برئا ملعالجة الشحة املائية فيها.

التعليم تعلن نتائج االعرتاضات وقبول كل املتقدمني بواقع 4917 طالبًا
    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي، 
أمس األربع�اء، نتائج االعرتاض�ات املتعلقة 
بالقناة العامة وذوي الشهداء ضمن القبول 
املركزي للعام ال�درايس 2021/2022، فيما 
اشارت اىل قبول جميع املتقدمني بواقع 4917 
طالبا.وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة منه أن�ه »تم اع�الن نتائج 

قبول الطلب�ة الخاصة باالعرتاضات املتعلقة 
بالقناة العامة وذوي الشهداء ضمن القبول 
 ،»2021/2022 ال�درايس  للع�ام  املرك�زي 
مبينة أن »النتائج املنشورة عىل موقع دائرة 
www.( واملتابع�ة  والتخطي�ط  الدراس�ات 
dirasat-gate.org( تضمنت قبول )4669( 
طالب�ا ضمن القن�اة العامة منه�م )2124( 
طال�ب ممن قدموا مس�بقا ول�م يظهر لهم 
قب�ول مرك�زي وقب�ول )1630( م�ن الذين 

ل�م يقدموا اس�تمارة تقديم مس�بقا وقبول 
)915( ممن كان�ت معدالتهم أكثر من %75 
وظهر قبولهم يف املعاهد«.وأضافت »يف قناة 
ذوي الش�هداء تم قبول )248( طالب بينهم 
)40( طالب�ا ممن قدموا مس�بقا ولم يظهر 
لهم قبول مركزي و)188( طالبا من الطلبة 
الذي�ن ل�م يقدموا اس�تمارة تقديم مس�بقا 
و)20( طالب�ا ممن كانت معدالتهم أكثر من 

75% وظهر قبولهم يف املعاهد«.

النائب االول ملحافظ البرصة يبحث مع ثالث جهات 
اكامل مرشوعي مستشفى ايب اخلصيب والزبري

    البصرة / محمد الجابري

عق�د النائب االول ملحاف�ظ البرصة املهندس 
، محم�د طاه�ر التميم�ي ، أم�س االربعاء ، 
بمكتب�ه الرس�مي بمقر الحكوم�ة املحلية ، 

اجتماعا موسعا مع دائرة صحة 
الب�رصة ، والرشكتني املعنيتني 
 ( املرشوع�ني  لتنفي�ذ  حالي�ا 
قي�د التنفي�ذ ( ملستش�فى ابو 
الزبري  ، ومستش�فى  الخصيب 
، لحلحل�ة املش�اكل واملعوقات 
التي تع�رتض تنفيذ املرشوعني 

.«
وافاد مكتب�ه االعالمي يف بيان 
له ، ان« االجتماع الذي ترأس�ه 
النائب االول للمحافظ ، محمد 
التميمي ، وبرفقة قسمي ادارة 
املش�اريع ، والعقود الحكومية 
بدي�وان املحافظ�ة م�ع دائ�رة 
صحة البرصة  بأعتبارها الجهة 

الفنية املعنية باملصادقات ودراسة العروض 
الفني�ة  ملناقش�ة ه�ذا املوض�وع ال�ذي هو 
بعهدة الرشكتني ، ونظرا لتأخر انجاز العمل 
باملرشوع�ني ، واملالبس�ات الفني�ة ، وتداخل 
االعمال مع بعضها البعض يف املرشوعني ، تم 

االتفاق ع�ىل جدولة املصادقات عىل االجهزة 
الطبي�ة بش�كل كام�ل وخ�الل م�دة زمنية 
اقصاها نهاية الشهر االول من العام الجديد 
2022 ، بالنس�بة ملستش�فى اب�ي الخصيب 
ومنتصف الش�هر االول لعام 2022 بالنسبة 
ملستش�فى الزب�ري ، وبالش�كل 
الذي يضمن اكمال املرشوعني . 
ولفت البيان اىل وضع الخطوط 
بش�كل  باملوض�وع  العريض�ة 
ايجاب�ي وبحضور املهندس�ني 
بأتج�اه  للوص�ول  املقيم�ني 
الح�ل الرسيع ، وايع�از النائب 
االول للمحافظ خالل االجتماع 
تقاري�ر  تقدي�م  ب�رورة 
العم�ل  بخص�وص  اس�بوعية 
ملعرفة م�دى التزام الرشكتني ، 
ودائرة صحة البرصة ، كونهما 
باملوضوع  املعنيت�ني  الجهت�ني 
لحسم  املصادقات  واس�تكمال 

املوضوع بشكل نهائي .

الصحة: ال حظر وال تعليم إلكرتوين عند 
دخول »أوميكرون«

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تبعدت وزارة الصح�ة الع�ودة اىل إج�راءات 
حظر التج�وال أو التعليم االلكرتوني عند دخول 

املتحور الجديد أوميكرون.
 وق�ال املتحدث الرس�مي للوزارة س�يف البدر يف 
ترصيح صحفي إن »ال�وزارة ال توجد لديها نية 
إلعادة العمل بالحظر الجزئي أو الكيل أو التعليم 
االلكرتوني واالغالق حاليا، يف حال ظهور موجة 
جديدة للوباء أو املتحور الجديد أوميكرون، إذ إن 

هذه االجراءات سابقة ألوانها«.
وأضاف أن »الوزارة تركز حاليا عىل تعزيز أعداد 
امللقحني، ويف حال ظهور أية مستجدات ستعمل 
ع�ىل رف�ع توصياته�ا اىل اللجنة العلي�ا للصحة 
والسالمة، التخاذ القرار املناسب بحسب الظرف 
الوبائ�ي للبلد«.وأش�ار البدر اىل »إفتت�اح منافذ 
تلقيحية جديدة خالل اليومني املاضيني، أضيفت 
اىل املنافذ التلقيحية األخرى، فضال عن مشاركة 
ف�رق جوال�ة وثابت�ة يف املؤسس�ات الحكومية 
وغري الحكومي�ة وامل�والت بالتطعيم«.ولفت اىل 

»وج�ود إمكانية ل�دى الوزارة لكش�ف املوجات 
الجديدة من خالل تطوير املختربات لتش�خيص 
نوع املتح�ور الجديد م�ن دون الحاج�ة للعودة 
اىل املخت�ربات املرجعية«.وأك�د الب�در أن »هناك 
تركيزا عىل الوافدين عرب املنافذ الحدودية بإبراز 
بطاق�ات اللق�اح خ�الل ال 72 س�اعة األخرية، 

pcr وفح�ص ومراقبة العالمات األولية للمرض، 
كارتف�اع درجات الحرارة، إذ يجري أخذ العينات 
من الحاالت املشكوك بها وإرسالها اىل املختربات، 
وحج�ر اصحابها لح�ني التأكد م�ن خلوهم من 
اإلصابة بالفريوس« الفتا اىل أن »الوزارة مستعدة 

ألي احتماالت يف حالة ظهور أوميكرون«.
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مكافحة التلوث الصويت
            د. محمد فلحي

اله�واء واملاء والرتبة التي تمثل مكون�ات كوكب األرض ورس 
اس�تمرار الحياة فيه باتت تعاني من التل�وث املتعدد األنواع، 
ال�ذي أصبح س�مة الحياة املع�ارصة، يف ظل بيئ�ة متدهورة 
نتيج�ة الس�لوكيات البرشي�ة الخاطئة، لكن هن�اك نوعاً من 
التل�وث لم يح�ظ باالهتمام الكايف، ويتمث�ل يف تزايد األصوات 
يف كل مكان، وقد بينت الدراس�ات الطبية العلمية الحديثة أن 
ارتفاع األصوات املزعجة الفوضوية يؤدي إىل مشكالت صحية 
عدي�دة يف مقدمتها الفقدان التدريجي لحاس�ة الس�مع لدى 

اإلنسان، فضالً عن أمراض جسدية ونفسية عديدة.
 ويمك�ن مالحظ�ة مس�تويات التل�وث الس�معي املتفاقم يف 
الش�ارع، ويف أماك�ن العمل والس�كن، وال توجد أي�ة متابعة 
من الجه�ات املعنية لهذه الظاهرة رغ�م وجود قوانني تنظم 
األص�وات وتمنع الضوضاء الضارة، يف أغلب دول العالم، ومن 

بينها العراق.
 يف العراق صدر قانون منع الضوضاء رقم )21( لسنة 1966، 
قبل نحو خمس�ة وخمس�ني عام�اً، ومن ب�ني فقراته املهمة 

املادة رقم)2(: 
1 -ال يجوز استعمال وس�ائل البث يف األماكن العامة بكيفية 
تؤدي إىل إقالق راحة الغري وال يجوز استعمال هذه الوسائل يف 
األماك�ن الخاصة بكيفية تؤدي إىل إقالق راحة الغري إذا وقعت 

شكوى من املترضر.  - ال يجوز مطلقا نصب مكربات الصوت 
بأنواعها املختلفة خ�ارج األماكن العامة او الخاصة، ويجوز 
نصبها داخل هذه األماكن بإجازة من مركز الرشطة املختص 
عىل أن يمنع اس�تعمالها مطلقا بني الس�اعة العارشة مساء 

والثامنة صباحا.
يع�د ه�ذا القانون م�ن الترشيعات التي تعرب ع�ن وعي ثقايف 
واجتماع�ي وصحي مرتف�ع، واهتمام مبكر نس�بياً بتنظيم 
الحياة والس�لوك العام، رغ�م محدودية مصادر الضوضاء، يف 
ذلك الوقت، وقلة انتش�ارها وضعف تأثريها، مقارنة بالوقت 
الراه�ن!.  يب�دو أن تفاق�م ظاه�رة التل�وث الصوت�ي وتزايد 
وس�ائلها وتعدد مصادرها قد جعل�ت مجلس النواب العراقي 
يلغي القانون الس�ابق ويص�در قانوناً جديداً للس�يطرة عىل 
الضوض�اء وتحديد مس�تويات األصوات املختلف�ة، ومعاقبة 
مرتكبيه�ا، وهو القان�ون رقم)41( لس�نة 2015 الذي تميز 
بتغطي�ة هذه الظاه�رة املنت�رشة ومعالجة جوانبه�ا كافة، 
لكن تطبيقه م�ا زال يتطلب جهوداً كبرية من جميع الجهات 
املعني�ة، فضالً ع�ن الوع�ي املجتمعي والتعاون ب�ني املواطن 
والدول�ة، فقد ح�ددت املادة رقم )4( أن�واع امللوثات الصوتية 
املحظ�ورة وعاقبت مرتكبيها بالغرامة الت�ي تصل إىل مليون 
دين�ار، ومن أه�م املمنوعات وفق هذا القان�ون: حظر إطالق 
أص�وات املنبهات م�ن املركبات كافة إال يف ح�االت الرضورة، 
ومنع تش�غيل وس�ائل البث يف األماكن العامة والخاصة التي 

ت�ؤدي إىل ازع�اج اآلخري�ن، وم�ن ضمنها مك�ربات الصوت، 
ومنع النش�اطات الحرفية مثل الح�دادة والنجارة التي تؤدي 
إىل الضوض�اء يف املناطق غري الصناعي�ة يف الفرتة الزمنية ما 
بني التاس�عة مس�اًء والس�ابعة صباح�اً، كما من�ع القانون 
انش�اء معامل النجارة والحدادة ومعامل تصليح الس�يارات، 
وأي نش�اط يحدث ضوضاء يف املناطق غري الصناعية، ويؤثر 
عىل مس�تخدمي املكان، وحظر القانون تشغيل مكرب الصوت 
أو جهاز مش�ابه يف املناطق الس�كنية لغ�رض الدعاية، ومنع 
وقوف س�يارات الحم�ل والباصات الكبرية، أو إنش�اء مرائب 

ملبيتها أو وقوفها يف األزقة.
إذا تمعن�ا يف بنود هذا القانون نجده يق�دم معالجات دقيقة 
ألغلب مظاهر الضوض�اء والضجيج واالزعاج والفوىض التي 
نش�هدها يومياً، لكنه من القوانني غري املفّعلة مع األسف من 
قبل الجه�ات التنفيذية وال�وزارات املعنية، رغ�م أن القانون 
نفس�ه يشري إىل رضورة متابعة تنفيذه، من قبل تلك الجهات 
الرس�مية، وبخاص�ة وزارة الصح�ة والبيئ�ة وأمان�ة بغ�داد 

والدوائر البلدية ومديرية املرور العامة وغريها.
ترشيع أي قانون ال يكفي ملعالجة أية ظاهرة من دون وجود 
ح�رص عىل تطبيقه، وتعاون حقيقي ب�ني املواطن واألجهزة 
الحكومية، وال ش�ك أن تطبيق بنود هذا القانون سوف يجعل 
الجميع يش�عرون بالراحة والهدوء والسكينة يف بيئة صحية 

خالية من الضوضاء املزعجة!.

نقص املوارد املائية
            إياد مهدي عباس 

أصب�ح من األهمي�ة بمكان أن تك�ون لدى الحكوم�ة العراقية 
القادم�ة، وكذل�ك األح�زاب السياس�ية الفاعل�ة عىل الس�احة 
العراقي�ة رؤي�ة ج�ادة وموقف موحد ح�ول مس�تقبل العراق 
األروائ�ي وما يتعرض له بلدنا من مخاطر وتحديات جس�يمة، 
بس�بب العجز الكب�ري يف امل�وارد املائية وتأثري ذلك يف مس�تقبل 

العراق 
املنظور. 

وبناًء عىل معطيات الواقع الحايل أصبح من املؤكد دخول العراق 
يف أزم�ة مائي�ة كبرية وخط�رية تهدد أمن�ه الغذائ�ي ومكانته 
االقليمية، وذلك بسبب انخفاض معدالت سقوط األمطار للعام 
الح�ايل واألعوام املاضية مع تراجع كب�ري يف كمية املوارد املائية 
الداخل�ة للعراق، خصوصاً بعد انخفاض مناس�يب نهري دجلة 
والفرات نتيجة تحكم دول الجوار بحصة العراق املائية، اضافة 
اىل دخول البالد يف دورة التغرّيات املناخية التي تسببت يف ارتفاع 
درجات الحرارة وقلة سقوط االمطار، مع زيادة كبرية يف التبخر 
ما أس�هم ذلك بش�كل كب�ري يف ارتف�اع ملوحة الرتبة وانتش�ار 
ظاه�رة التصح�ر عىل نطاق واس�ع، حيث تش�ري االحصائيات 
الرس�مية اىل أن نس�بة التصح�ر بلغت نحو 69 % من مس�احة 
الع�راق الزراعية، ما جعل العراق يحتل مرتبة متقدمة يف قائمة 

ال�دول االكث�ر ت�رضراً ج�رّاء التغ�ريات املناخي�ة الحاصل�ة.

وما زاد من حدة االزمة وآثارها يف العراق هي السياسات املائية 
املجحفة املتبعة من قبل دول الجوار وقيامها بانش�اء الس�دود 
ع�ىل منابع نه�ري دجلة والف�رات وبعض االنه�ار، التي تغذي 
االرايض العراقي�ة م�ا أدى ذل�ك اىل تقلي�ل حصة الع�راق املائية 
املقررة حس�ب اتفاقية تقس�يم املي�اه مع دول املنب�ع، وبذلك 

يصبح العراق الخارس األكرب يف املعادلة املائية 
االقليمية. 

 ولك�ي نكون اكث�ر انصافا علين�ا أال نحم�ل دول الجوار فقط 
مس�ؤولية تدهور قطاع املوارد املائية يف العراق، ألنها يف النهاية 
هي دول ذات س�يادة ع�ىل أرضها ولها الح�ق يف املحافظة عىل 
أمنه�ا الغذائي ولديه�ا خططها املائي�ة الخاصة به�ا، بل تقع 
املس�ؤولية ايضا عىل الحكومات العراقية املتعاقبة التي أهملت 
قطاع املوارد املائية وانشغلت باملناكفات السياسية والرصاعات 
الحزبية، وتجاهلت الحلول الالزمة ملعالجة هذه االزمة ومحاولة 

التخفيف عن كاهل املواطن العراقي. 
ان استمرار نقص املوارد املائية سوف يعرض العراق اىل مشكالت 
كب�رية ليس عىل مس�توى القط�اع الزراعي والث�روة الحيوانية 
فقط، بل يتعدى ذلك اىل تناقص امدادات املياه الصالحة للرشب 
لذا يقع عىل عاتق الحكومة والربملان القادمني مسؤولية وطنية 
وتاريخي�ة تتمثل يف اتخاذ خطوات ج�ادة باتجاه تعزيز حماية 
م�وارد العراق املائية داخلياً وخارجياً والحفاظ عليها من الهدر 

والضياع، ألنها ملك للشعب وعليها يتوقف مصري البلد.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 7106 /ب2021/4

التاريخ : 2021/12/29
اىل املدعى عليه  /)محمد احمد عزيز ( 

اق�ام املدعي )وزي�ر الداخلية اضاف�ة لوظيفته( الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم � )الزامك 
بتس�جيل العجلة املرقمة 146883 بغ�داد فحص مؤقت 
نوع مارسيدس موديل 1990 باسم وزارة الداخلية قيادة 
ق�وات حرس الح�دود   ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة اس�تئناف بغداد 
الرصاف�ة محكمة ب�داءة الكرادة واش�عار مركز رشطة 
املس�بح  وام�ني محلة حي بابل طاهر حبي�ب عباس  لذا 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املص�ادف يف يوم 
2022/1/19 الس�اعة التاس�عة صباح�ا  وعن�د ع�دم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن 
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحرية 
العدد 219/ب/2021

التاريخ 2021/12/28
اىل املدعى عليهم /

1 � نجاة حسن عيل
2 � ميعاد حسن عيل

3 � ملى حسن عيل 
اقام املدعي فاضل جاسم سلمان ضدكم الدعوى املرقمة 
219/ب/2021 ام�ام محكمة ب�داءة الحرية مدعيا فيها 
بانه له سهام  شائعة يف العقار املرقم 2/84 مقاطعة 45 
الحرية ولعدم استفادته من البقاء عىل الشيوع فقد اقام 
الدع�وى املرقمة 219/ب/2021 ضدكم وملجهولية محل 
اقامتكم تقرر تبليغكم بصحيفتني  رس�ميتني وعني يوم 
2022/1/4 موع�دا للمرافع�ة ويف حال�ة عدم حضوركم 

سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيل خليل محمد
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحرية 
العدد 218/ب/2021

التاريخ 2021/12/28
اىل املدعى عليهم /

1 � نجاة حسن عيل
2 � ميعاد حسن عيل

3 � ملى حسن عيل 
اقام املدعي فاضل جاسم سلمان ضدكم الدعوى املرقمة 
218/ب/2021 ام�ام محكمة ب�داءة الحرية مدعيا فيها 
بانه له سهام  شائعة يف العقار املرقم 2/88 مقاطعة 45 
الحرية ولعدم استفادته من البقاء عىل الشيوع فقد اقام 
الدع�وى املرقمة 218/ب/2021 ضدكم وملجهولية محل 
اقامتكم تقرر تبليغكم بصحيفتني  رس�ميتني وعني يوم 
2022/1/4 موع�دا للمرافع�ة ويف حال�ة عدم حضوركم 

سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيل خليل محمد
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحرية 
العدد 220/ب/2021

التاريخ 2021/12/28
اىل املدعى عليهم /

1 � نجاة حسن عيل
2 � ميعاد حسن عيل

3 � ملى حسن عيل 
اقام املدعي فاضل جاسم سلمان ضدكم الدعوى املرقمة 
220/ب/2021 ام�ام محكمة ب�داءة الحرية مدعيا فيها 
بانه له سهام  شائعة يف العقار املرقم 2/83 مقاطعة 45 
الحرية ولعدم استفادته من البقاء عىل الشيوع فقد اقام 
الدع�وى املرقمة 220/ب/2021 ضدكم وملجهولية محل 
اقامتكم تقرر تبليغكم بصحيفتني  رس�ميتني وعني يوم 
2022/1/4 موع�دا للمرافع�ة ويف حال�ة عدم حضوركم 

سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيل خليل محمد
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة املناذرة
العدد / 602/ب/2021
التاريخ 2021/12/29

اعالن
اىل املدعى عليه / عدي عبد الشهيد عبد الرحيم 

تبليغ 
اصدرت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2021/12/22 قرارها 
املرقم 602/ب/2021 واملتضمن الزامك بتسليم السيارة 
املرقم�ة  437801 اربيل اىل املدعي عبد راهي عبد الكاظم 
وتحميلك الرس�وم واملصاريف  وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد مختار املنطقة  
لذا اقتىض تبليغك بصحيفتني رسميتني محليتني يوميتني 
ولكم حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي خالل عرشة ايام 
من اليوم التايل لن�رش هذا االعالن  وبخالفه تنتهي الفرتة 

املحددة لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3017/ب2020/1 
التاريخ : 2021/12/29 

اعالن
اىل / املدعى عليه )محمد رشيف رشيده( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 3017/ب2020/1 
يف 2021/12/19 واملتضم�ن الحك�م ب )ابطال قيدي 
التس�جيل العقاري كال من القيد ذي العدد 20/كانون 
الثاني / 2019 مجلد 200 والذي تم بموجبه تس�جيل 
العقار املرقم 35719/3 مقاطعة 4 جزيرة النجف حي 
العدالة باسم املدعى عليه الثاني محمد رشيف رشيده 
والقي�د ذي العدد 17/اي�ار / 2020 مجلد 221 والذي 
بموجبه ت�م تس�جيل ذات العقار باس�م املدعى عليه 
الثالث احمد سعيد حسني واعتبار القيد ذي العدد 188 
اذار 1992 مجلد 478 والذي بموجب سجل ذات العقار 
اعاله باس�م املدعى محمد جهي�د كاظم قيدا صحيحا 
وثابت الحكم   ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار حي الش�هيد 
الصدر عبد الحس�ني صاحب العبودي  لذا تقرر تبليغك 
اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ولك حق الطعن ع�ىل القرار املذكور خالل املدة املقررة 
بكاف�ة ط�رق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات  وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن 
��������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد 1217/ج/ 2021

التاريخ 29/ 12/ 2021
إىل املتهم الهارب 

محمد عبد عباس بجاي الزريف
اعالن غيابي

حيث أن�ك متهم بالدعوى املرقم�ة 1217/ ج/ 2021   
واملش�تكي فيها داخل عبد الهادي هاشم حسني وفق 
احكام امل�ادة 432 عقوبات  وملجهولي�ة محل إقامتك 
حس�ب اش�عار املخت�ار املرف�ق يف اضب�ارة الدع�وى  
تبليغك للحضور أمام ه�ذه املحكمة بموعد املحاكمة 
املواف�ق 31/ 1/ 2022 ويف حالة عدم حضورك تجري 

املحاكمة غيابياً وفق القانون
القايض 

محمد جاسم عبيد
��������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد 1216/ج/ 2021

التاريخ 29/ 12/ 2021
إىل املتهم الهارب 

محمد عبد عباس بجاي الزريف
اعالن غيابي

حيث أن�ك متهم بالدعوى املرقم�ة 1216/ ج/ 2021   
واملش�تكي فيها فارس عبد الهادي هاشم حسني وفق 
احكام امل�ادة 431 عقوبات  وملجهولي�ة محل إقامتك 
حس�ب اش�عار املخت�ار املرف�ق يف اضب�ارة الدع�وى  
تبليغك للحضور أمام ه�ذه املحكمة بموعد املحاكمة 
املواف�ق 31/ 1/ 2022 ويف حالة عدم حضورك تجري 

املحاكمة غيابياً وفق القانون
القايض 

محمد جاسم عبيد
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد / 2985/ب/2021

التاريخ 2021/12/28
اعالن

عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة بداءة الس�ماوة 
بالعدد 2985/ب/2021 يف 2021/12/13 واملكتسب 
الدرجة القطعية املتضمن ازالة شيوع املركبة  املرقمة 
27633 أ مثنى خصويص نوع هونداي توس�ان موديل 
2020 املدرج�ه اوصافها ادناه ملدة عرشة ايام اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش االع�الن واذا صادف اليوم االخري 
عطلة رس�مية فتكون املزايدة يف اليوم التايل الذي يليه 
يف تم�ام الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظهرا فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
)28,000,000( ثماني�ة وعرشون ملي�ون الف  دينار  
بصك مص�دق المر هذه املحكمة م�ع تقديم البطاقة 
الوطني�ة او ش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وس�تجري 

االحالة وفق االصول
القايض

فليح حسن جاسم
االوصاف /

السيارة املرقمة 27633 أ مثنى خصويص نوع هونداي 
توس�ان موديل 2020 ذات ل�ون ابيض غري محدد ذات 

رقم الشايص 
ارضار  فيه�ا  توج�د  وال  جي�دة  حال�ة  يف  الس�يارة   

Kmhj2813blu040818
او عوارض ظاهرة مالك املركبة نجاة حسني رايض

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة من وزارة الثقافة والس�ياحة 
واالثار باس�م / حس�ام محمد امني عزت – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 664/ب2021/4

التاريخ 2021/12/28
اعالن

بن�اءا ع�ىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكم�ة بازالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م ) 2/9497 حي الش�عراء  ( يف 
النج�ف تعل�ن هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار املذكور 
اع�اله واملبين�ة اوصاف�ة وقيمته املق�درة ادناه فعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثون 
يوم�ا من الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة  
بموجب ص�ك مصدق المر هذه املحكمة بداءة النجف 
وص�ادر من م�رصف الرافدي�ن / رق�م )7( يف النجف 
وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من 
اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي 
جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية

القايض االول
عامر حسني حمزة

االوص�اف : العق�ار املرق�م 2/9497 حي الش�عراء يف 
النجف عبارة عن هيكل غري مس�قف مبني بالطابوق 
واالس�منت ع�ىل ش�ارع بع�رض 10 م�رت املس�احة 
االجمالية 200 مرت مربع مساحة البناء 190 مرت قرب 
مدرس�ة الشيماء  غري مشغول لم تتمكن املحكمة من 
دخوله لوجود انقاض وعدم وضوح معالم البناء كونه 
هي�كل علما ان القيم�ة املقدرة للعق�ار مبلغ مقداره 
ملي�ون  وتس�عون  واربع�ة  مائ�ة   )194,750,000(

وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي ال غري
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 7686/ش2021/5

التاريخ 2021/12/28
اعالن 

اىل / املدعى عليه )مالذ كريم عبد الزهرة( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 7686/
ش2021/5 يف 2021/12/19 غيابيا بحقك والقايض 
بالزام املدعى عليه امري عبد الله جواد نفقة مس�تمرة 
للمدعي�ة م�الذ كري�م عبد الزه�ره  ونفقة مس�تمرة 
لالطف�ال كل من )زين العابدين ومري�م (  وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
مختار حي الصح�ة  / النجف  قررت املحكمة تبليغك 
بالقرار بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق 
االع�رتاض ع�ىل القرار الغياب�ي خالل امل�دة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

محمد عبد الباقي امليايل
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 9258/ش2021/7

التاريخ : 2021/12/29
اعالن

املدعى عليها  / صمؤل رسول عبد االمري 
اقام�ت املدعية ابعاد عباس حس�ون الدع�وى بالعدد 
9258/ش2021/7 ق�ررت املحكمة تبليغك بموضوع 
الدع�وى والذي يطلب فيها التفريق للهجر  وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار ح�ي العدال�ة  / النجف صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني وعليك الحضور ام�ام هذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة الق�ادم املواف�ق ي�وم 2022/1/9 الس�اعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن 
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1487/ب2021/3

التاريخ : 2021/12/29
اعالن

اىل  املدعى عليه )علوان جفات شلوح(
اقام املدعي ) السيد مدير بلدية النجف االرشف اضافة 
لوظيفت�ه ( الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي 
يطل�ب فيها الحكم )بابطال كافة قي�ود العقار املرقم 
3/78088 حي النرص  واعادة تس�جيله باس�م دائرة 
املدعي اعاله اضافة لوظيفت�ه  ونظرا ملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة 
الش�امية  واش�عار مختار منطقة الكايف / عيل حمود 
مطر النبهاني  عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا  
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف 
يف يوم  2022/1/11  الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة جنح بلد 
العدد : 113 / ج / 2021 

التاريخ : 28 / 12 / 2021 
م / اعالن 

اىل املته�م الهارب / فائ�ز عبد االمري حرب�وش علوان 
الجمييل 

اص�درت محكمة جنح بلد قراره�ا املرقم 113 / ج / 
2021 بتاري�خ 20 / 12 / 2021 واملش�تكي فيها عيل 
حسن عبد عيل حسني الربيعي وفق املادة 459 / 1 من 

قانون العقوبات قررت :
اوال حكم�ت املحكم�ة ع�ىل املج�رم فائز عب�د االمري 
حرب�وش علوان الجمييل بالحبس البس�يط ملدة س�نة 
واح�دة اس�تنادا اىل احكام امل�ادة 459 / 1 من قانون 
العقوبات املرقم 111 لس�نة 1969 املعدل عن جريمة 

تحرير صك بدون رصيد .. 
ثانيا : اصدار امر قبض وفق املادة 459 / 1 من قانون 
العقوب�ات املرق�م 111 / لس�نة 1969 املعدل لغرض 
تنفي�ذ العقوبة بح�ق املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 149 / ج من قانون اصول املحاكمات الجزائية 
رقم 23 لس�نة 1971 املعدل . وملجهولية اقامتك قررت 

هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني رسمية .
القايض 

مكي حسن سعيد 
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 356 / ش / 2021 
التاريخ : 28 / 12 / 2021 

م / تبليغ املدعى عليه ) عمار احمد لفته ( 
اقام�ت املدعي�ة ) ف�ردوس حس�ن ياس�ني ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 356 / ش / 2021 والت�ي تطل�ب 
فيه�ا دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م بالتفري�ق للهج�ر 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار املختار واملرفق 
بكتاب مركز رشطة يثرب بالعدد 2201 يف 16 / 11 / 
2021 ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
رسميتني للحضور امام هذه املحكمة بتاريخ 13 / 1 
/ 2021 الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

حازم محمد احمد 
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 95 / ش / 2021 
التاريخ : 19 / 12 / 2021 

م / تبليغ / املدعى عليه ) مروان غفور عبد ( 
اص�درت هذه املحكمة حكما غيابيا بحقك بتاريخ 16 
/ 11 / 2021 بالدع�وى الرشعي�ة املرقمة 95 / ش / 
2021 يقيض بالتفري�ق القضائي بينك وبني املدعية ) 
ش�ذى حس�ن ياس�ني ( وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك بالحكم املذكور بصحيفتني محليتني رسميتني 
ول�ك حق االعرتاض عىل القرار املذك�ور ويف حالة عدم 
تقديمك طعنا بالقرار خالل املدة القانونية فان القرار 

سوف يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

حازم محمد احمد 
��������������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

مديرية رشطة محافظة صالح الدين واملنشات 
قسم مكافحة اجرام صالح الدين 

مكتب مكافحة اجرام يثرب 
العدد : 3117 

التاريخ : 22 / 12 / 2021 

م / نرش فقدان 
تنفيذا لقرار قايض محكمة تحقيق يثرب املؤرخ يف 14 
/ 12 / 2021 واملتضم�ن نرش فقدان املفقود ) اركان 
عب�د احمد عيل الحش�ماوي ( تاريخ الفقدان 2006 / 
يس�كن صالح الدين – ناحية يثرب – قرية البوحشمة 
– ش�غله س�ائق تكيس واملرفقة صورته طيا – راجني 

النرش يف الجريدة .
العقيد الحقوقي 

مصطفى حسني السعدي 
مدير مكتب مكافحة اجرام يثرب

فقدان 
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن وزارة  الكهرباء/ 
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد بأس�م )حس�ني 
عيل حس�ني( الرجاء من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

فقدان 
فقد سند العقار املرقم 28496/3 حي الجامعه باسم 
املت�ويف حي�در كاظم صرب م�ن يعثر عليه تس�ليمه إىل 

جهة اإلصدار
��������������������������������������������

إىل الرشيك حازم جاسم محمد اقتىض حضورك إىل مقر 
بلدية النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعقار املرقم 
43672/3 ح�ي الوف�اء خ�الل عرشه اي�ام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

امجد جاسم محمد
��������������������������������������������

ابراهي�م توج�ب علي�ك  إىل الرشي�ك فاض�ل مه�دي 
الحض�ور إىل صندوق االس�كان العراقي ف�رع النجف 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك مس�لم 
مه�دي حمي�د بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه 
املرقمه 54817/3حي النداء خالل مده خمس�ه عرش 
يوم�ا داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تأريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك باالعرتاض 

مستقبال
��������������������������������������������

فقدان
فقدت الهويه الصادره من وزارة املوارد املائيه الهيئه 
العامه ملش�اريع الري واالستصالح بأسم ) نرص عائد 

مردان ( من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
��������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ه الص�ادره م�ن وزارة الع�دل / دائرة 
االصالح العراقيه بأس�م ) س�امح طالب عبد الش�هيد 

محمد ( من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
��������������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ه طالبه ص�ادره من جامعه االس�الميه 
ف�رع النج�ف  قس�م كليه الصيدل�ه بأس�م نورالهدى 
حازم صاحب ناجي من يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة 

اإلصدار
��������������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني الوثيقة املدرس�ية املرقم�ه )1191104( 
يف 11 / 11 / 2021 ذي الع�دد )51( والص�ادرة م�ن 
مدرسة العباسية االبتدائية للبنني واملعنونة إىل مدرسة 
املقداد االبتدائية للبنني بأس�م ) مصطفى مؤيد محمد 
( / فعىل من يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة اإلصدار  /

املبلغ ويل االمر ) مؤيد محمد موىس( 
��������������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة )1191103( 
يف 11 / 11 / 2021 ذي الع�دد ) 50( والص�ادرة م�ن 
مدرسة العباسية االبتدائية للبنني واملعنونة إىل مدرسة 
املقداد االبتدائية للبنني بأسم ) محمد مؤيد محمد ( / 
فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار / املبلغ 

ويل االمر ) مؤيد محمد موىس(
��������������������������������������������

اىل الرشي�ك / امري عدنان حس�ني اقتىض حضورك اىل 
مق�ر بلدية النجف لغرض اصدار إج�ازة البناء للعقار 
املرق�م )57904 / 3( حي النداء خالل مدة عرشة أيام 
وبخالفه س�يتم اص�دار االج�ازة دون حضورك طالب 

االجازة / جاسم عبيس جودة .
��������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة من وزارة الثقافة والس�ياحة 
واالثار باس�م / محمد امني ع�زت – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة من وزارة الثقافة والس�ياحة 
واالثار باسم / كريم كنعان وصفي – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح العمل يف املثنى    
العدد : 157/ع/2021

التاريخ : 2021/12/28
اىل مصطف�ى عب�د اللطي�ف ن�وري / املدي�ر املفوض 
لرشكة انكايوكي كونسرتكشن ملتد الربيطانية اضافة 

لوظيفته 
تبليغ بالقرار

اص�درت هذه املحكم�ة قرارها يف الدع�وى املرقمة  ) 
157/ع/2021( وبتاريخ 2021/11/30 الذي يقيض 
بالزام�ك بتاديتك غرامة مالية قدرها س�تة وتس�عني 
ملي�ون دين�ار اس�تنادا الح�كام املادة 36 م�ن قانون 
العمل رقم 37 لس�نة 2015 وبداللة املادة 30 منه ويف 
حال�ة عدم دفع الغرامة حبس�ك حبس�ا بس�يطا ملدة 
ستة اش�هر وملجهولية محل اقامتك فقد تقرر تبليغك 
بالحكم الصادر بحقك نرشا بصحيفتني محليتني ولك 
ح�ق االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية وبخالفه 
يعترب الحك�م الغيابي الص�ادر بحق�ك بمنزلة الحكم 

الوجاهي 
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي
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الكتاب السلعة
           عمر زكريا

اكتش�ف ص�اح الدي�ن أبو عب�د الل�ه محمد بن 
ش�اكر ب�ن أحمد بن عب�د الرحمن بن ش�اكر بن 
. وعىل  ا جمي�ااً هارون بن ش�اكر ب�أنَّ لديه خطًّ
ما يبدو ف�إنَّ هذا الداراني الدمش�قي كان فقرياًا 
فقراًا شديداًا وقت ما اكتشف ذلك، فعمل بالِوراقة 
والنس�خ وبيع الكتب وقد كانت هذه املهنة، رغم 
كّل دروس�ه التي أخذه�ا، هي أكثر ما س�اعدته 
ا َكَت�َب ُكُتباًا يف  ع�ىل التحصيل الثقايفّ فغ�دا مؤلّفاً

التاريخ.
ُس�مّي صاح الدين بابن ش�اكر، ربم�ا لكثرة ما 
ورد هذا االس�م بسلسلة نس�به، لكّنه ُعرَِف بابن 
ا باسم  شاكر الُكُتبّي. أن يكون هذا الرجل معروفاً
الكتبّي ألّنه ألّف بعد عمل�ه بالِوراقة أمٌر قد يبدو 
بديهيًّا، لكنَّ الواقع ال يمت لهذه الحقيقة بصلة. 
ا ملش�اهري الوّراق�ني- املؤلّفني كأبي حّيان  فخافاً
التوحيدي وياقوت الحموّي، ُنِسَبت كلمة الُكتبّي 
إليه ألّنه، وحسب يوس�ف عيد يف املجلّد الثامن يف 
’موس�وعة الحضارة العربية‘، ق�د »اتجر بالكتب 

وجمع ماالاً كثرياًا«.
إنَّ جمع األموال من تجارة الكتب فكرة ُتغري كلَّ 
ُمح�ّب للكتب، لقد انتقل ه�ذا الرجل من دارّيا إىل 
دمش�ق يف عهد املماليك البحرية لاتجار بالكتب. 
قبل�ه بمئة ع�ام، خ�ال العهد الس�لجوقي، قام 
الشاعر واألديب أبو املعايل الحظريي بالهجرة من 
ا  قريته الحظرية شمال بغداد ليعمل يف بغداد وّراقاً

ا بداّلل الكتب الحظريي. فغدا معروفاً
أن ُيهاجر ش�خٌص ما من بقع�ة إىل أُخرى بهدف 
االتجار بالكتب و«َجْمِع املال الكثري« أمٌر ال نفّكر 
ا  بحدوث�ه حتى. بل حتى فكرة جم�ع الثاثي معاً
يف ُمعادل�ة واح�دة )الهجرة، تج�ارة الكتب، املال 
الكث�ري( ال تّتفق. ق�د ُيهاجر امل�رء لجمع هدفني 

ا. منهما غري متوّقٍع أن يظفر بالثالث أيضاً
ب االبتدائ�ي بقراءة مقتطٍف  لك�ن بعد هذا التعجُّ
يّل:  عن حياة ابن ش�اكر الُكُتبّي يأتي السؤال التأمُّ
كي�ف يرتبط لق�ُب الُكُتب�ّي بتاج�ر الُكُتب وليس 
ا؟  بكاتبه�ا أو قارئها؟ ألي�س الكات�ب ُكُتبيًّا أيضاً
وه�ل القارئ محروٌم م�ن ُكُتبّيته ألّن�ه يقع عىل 
الط�رف النهائ�ي واملُس�تهدف م�ن »الُكُتبّي�ة«؟ 
يبدو أنَّ أب�ا حّيان بعدما ُعرَِف بأديب الفاس�فة 
وفيلس�وف األُدباء لم يع�د ُكُتبيًّا. ل�م تعد ُتازمه 
هذه الازمة. وكأنَّ عمله بالكتب انتهى مع عدم 
ذيوع ش�هرته كوّراق، كابن شاكر الذي قيل عنه 
ا  بأّنه كان َحَس�َن املُعاملة إىل جانب كونه َخّطاطاً

ا. بارعاً
الكت�اب بضاع�ٌة إذن، يمك�ن اس�تبدالها بأُخرى 
والعمل بها وكس�ب املال. لقد وّفرت املطبعة عىل 
ا  الناس�خ س�اعات اإلرهاق لكّنها لم تمنحه دائماً
الراحة من حاجته لقراءة املخطوط بسبب عملية 
ص�ّف الح�روف التي صاحب�ت املطاب�ع اليدوية 
ا من  األوىل. لك�ن هل ه�ذه القراءة ما زال�ت جزءاً

حياة تاجر الكتب؟
املطبعة لم تختلف بعملها مبدأيًّا عن عمل النّساخ 
�سَ الكتاب يف املؤسسة املعروفة بدار  حتى تمأسَّ
ا  النرش. وهي تلك املؤّسس�ة التي تتبّنى مخطوطاً
من كاتٍب فتتكّفل بكّل مراحل تحويله إىل الكتاب 

الس�لعة الذي يش�ريه القارئ )والذي بدوره قد 
يكون كاتباًا(. وطباعة الكتب الحديثة ال تس�تلزم 
من الطابعني قراءتها. نعم، الكتاب قبل أن يكون 
رحل�ةاً ممّيزة للق�ارئ هي رحل�ة مضنية لكاتٍب 
َكَتَبه ظانًّا أّنه يسعى إلرضاء القارئ الباحث عن 
الرحلة لكّنه اصطدم بن�ارش يريد أن ُيقّيم كتابه 

كسلعة يف سوق.
النارش بالعادة يتعامل مع نوعني من التُّجار. إّما 
أّنه يوّظف رشكات التوزيع لتبيعه لُتّجار الجملة 
ومتاج�ر بي�ع الكتب أو يتعام�ل أحياناًا مع تاجر 
الجمل�ة مب�ارشةاً والذي�ن يوصل�ون »البضائع« 
للمكتب�ات التي ه�ي النقطة األساس�ّية لوصول 

القارئ إىل الكتاب.
العال�م العربي ليس في�ه ُتّجار جمل�ة ُيتاجرون 
بالكت�ب فهم أقلُّ تف�اؤالاً من ابن ش�اكر الكتبي 
بش�أن هذه الصناعة، كما أنَّ ُتّج�ار الجملة، إن 
ُوِجدوا، س�وف يتعاملون مع املكتبات املس�تقلّة 
ا، ألّن منطق سوق  والتي هي ش�به مفقودة أيضاً
ا، ف�كلُّ ن�ارش لديه  الوّراق�ني ل�م يختل�ف كث�رياً
معرض�ه الخاص ومنهم من يبيع يف مكتبته ُكُتباًا 
منش�ورةاً يف دوٍل عربية أُخرى فيغدو أكثر تركيزاًا 

عىل التوزيع من النرش وإتقانه.
ماذا سيكون موقف ابن شاكر، الذي كسب ثروته 
من شّدة إتقانه الخطَّ العربي، من اإلخراج الهزيل 
للكتب العربية املُعارصة بسبب تركيز دور النرش 

عىل مهنة هي باألصل ليست لهم؛ أي التوزيع؟
الن�ارش يق�وم بالتوزيع بنفس�ه، وهن�ا ال يعود 

النرش )تحويل املخطوط إىل كتاب مطبوع( باألمر 
األس�ايّس، بل ثانويًّا إىل أبعد الح�دود. دور النرش 
العربي�ة تفخ�ر بمقدرته�ا عىل التوزي�ع يف حني 
أّنهم يعتمدون ع�ىل مدّققني لغويني ميكانيكيني 
ومصّممني مكّررين ألنفسهم، قافزين عن عملية 
التحري�ر، يعملون بش�كٍل مس�تقل وح�ر وربما 
بأج�ور متواضع�ة. دور النرش تس�عى لصناعة 
البضاع�ة بأق�ّل التكالي�ف وتفخ�ر بقدرتها عىل 
البي�ع فحت�ى ُم�دراء وأصح�اُب ال�دور يقفزون 
م�ن مع�رض كت�اٍب إىل آخر به�دف بي�ع الكتب 
املليئة باألخط�اء. دور النرش هي النارش واملوّزع 
واملتج�ر، بس�بب ش�ح املكتبات. وعندم�ا تواجه 
ا به�ذا يتحّجج�ون جميعه�م بأّنها صنعة  ن�ارشاً
خارسة تس�تهدف ذائقة عاّمة سيئة. ألستم أنتم 
التُّجار؟ ألس�تم أنت�م الُكتبّيون؟ ألس�تم أنتم َمن 
كان يمتلك إمكانّية تش�كيل الذائقة العاّمة؟ هل 

انتفى نموذج النارش- القارئ؟ سنأتي عىل هذا.
رغم كون هذه الصنعة خ�ارسة، يتفاجأ الكاتب 
والق�ارئ بك�ّم دور النرش الضخم ونس�بتها غري 
املتناس�بة أبداًا بعدد املكتبات املس�تقلّة املوجودة 
يف أّي مدين�ة عربي�ة. إن كان الن�ارش يس�تهدف 
الكات�ب ليتبّن�اه، ومتج�ر بيع الكتب يس�تهدف 
القارئ فاملنطق البسيط لهذه الظاهرة يستدعي 
ا اقتصادّي�ا مبنيًّا عىل املُعادلة البس�يطة  تفس�رياً
املعروفة بالعرض والطل�ب. فالطلب عىل تحويل 
املخطوط لكتاب مطبوع )سلعة( أكرب من الطلب 
عىل امتاك هذه الس�لعة )س�واء بهدف قراءتها 

أو إهدائه�ا ألحد أو حتى تزيينه�ا عىل الحائط(. 
ومن ُهنا نفهم توّجه غالبّية كبرية من النارشين 
يف كث�رٍي من ال�دول العربية بتكلف�ة الكاتب ثمن 
ن�رش مخطوطه. مش�هد النرش بالعادة ينقس�م 
إىل ثاث�ة أن�واع. الن�رش التقلي�دي ال�ذي يتبّن�ى 
العمل ألهداف تجاري�ة بغرض البيع، أو تثقيفية 
وتوعوية فُينرش به�دف التوزيع املجاني. وهناك 
 Vanity Press النرش املعروف باس�م نرش الغرور
ا  وه�و الن�رش الذي يق�وم بتكلف�ة الكات�ب جزءاً
من تكالي�ف النرش ُمقابل ن�رش وتوزيع الكتاب. 
ع�ادةاً يذهب الكاتب إىل هذا الن�وع من النرش ألّن 
أعماله ُرِفَضت من نارشي النوع األّول وقد ُينعُت 
بالغرور بسبب إرصاره عىل النرش رغم عدم تبني 
أحٍد ل�ه، وربما الغرور هو من طرف النارش الذي 
يتمظه�ر بمظهر النارش الاعب لل�دور الثقايف يف 
ح�ني أّنه يس�تهدف الكاتب نفس�ه زبوناًا. وحيث 
الكتاب سلعة فسيذهب الكاتب عادةاً لهذا الخيار 
العتق�اده بأّن�ه ت�مَّ رفض�ه ألّنه ببس�اطة ليس 
مشهوراًا واسمه ال يبيع بعد أو العتقاده أنَّ عمله 

نخبوّي.
برأيي أنَّ هذا النوع ُينَعت بنرش الغرور ألنَّ النارش 
توّقف عن اس�تهداف الكتب الجّي�دة لنرشها. بل 
إّنه أصبح يس�تهدف غرور كاتٍب عرب تحويله هو 
إىل س�لعة. فجميع عقود نارشي الغرور هي غري 
منطقي�ة من الناحي�ة االقتصادي�ة والكاتب هو 

الخارس األكرب ماليًّا منها.
النوع الثالث من النرش هو النرش الذاتي. ويذهب 

البعض إىل هذا الخيار يف دول العالم العربي، حيث 
أنَّ ُهن�اك ُبلداناً�ا ُمحّبة للثقافة ولي�س فيها دور 
ن�رٍش إاّل من الن�وع الثاني. فيك�ون النرش الذاتي 
أقلَّ تكلفة، وللكاتب اليد العليا عىل جميع حقوق 
الكت�اب. إاّل أنَّ ه�ذا الخي�ار س�يجعله ويجعلها 
يصطدم�ان بواق�ع اله�ّم ال�ذي يتمّثل�ه التوزيع 
بس�بب غي�اب مؤّسس�ات مختّص�ة بالتوزي�ع 
ورفض دور النرش والتوزيع القيام بتوزيع أعمال 
ا ُمذّكرين بنقص عدد املكتبات مقارنةاً  ُحرّة، طبعاً
باملتاج�ر األُخ�رى باإلضاف�ة إىل صعوب�ة إدخال 
الُكُتب م�ن دولة عربية إىل أُخرى بس�بب الرّقابة 
املفروضة عىل املنش�ورات يف كاّفة العالم العربي 
مّم�ا يزي�د التكلفة الت�ي س�يتكّبدها الكاتب إّما 
بش�حن وتخليص البضاعة وفسحها أو بالسفر 

شخصيًّا إليصال الكتب من مدينٍة ألُخرى.
بالعودة إىل ابن ش�اكر الُكُتب�ّي الذي ُيمّثل نموذج 
النارش- الكاتب. ه�ذا النموذج الذي برز يف عرص 
النهضة العربي يف القرن التاس�ع عرش، لكّنه برز 
بصيغة كتابة ونرش مقاالت يف مجلّة، أحياناًا ُوّزع 
معها كتٌب كملحقات أدبية، هذا النموذج برز جّيداًا 
يف مج�ال الصحافة غري السياس�ّية، خاّصة أّنها 
يف عرص النهضة كانت ريادّي�ة. لكنَّ الذين كتبوا 
ا أصحاب املطابع  ُكُتباً�ا ونرشوها لم يكون�وا دائماً
واملجّات إاّل ما ندر، بل كانوا ُكّتاباًا مستقلني لهم 
عاقاتهم بنارشين وأصحاب مطابع تبنوا كتبهم، 
كنق�وال الح�ّداد مثااً أح�د أنضج ُكّت�اب النهضة 
وأقلّهم شهرة، ربما ألّنه لم يكن يملك مطبعة ولم 
ا، أّي أّنه كان كاتباًا وليس ُكُتبيًّا، فضاع  يكن نارشاً
اس�مه بني ُكّتاب املق�االت. هل الثقاف�ة العربية 

الحديثة ثقافة مقاالت وليست ثقافة ُكُتب؟
املجلّ�ة كانت البديل الجديد للنرش واإلنتش�ار بعد 
سوق الوّراقني والخطابة الش�فهية والحكواتي، 
فهي كانت قادرة عىل الوصول واالنتشار بقدرات 
ملفت�ة وكان�ت تف�وق بذل�ك املج�ّات املطبوعة 
املُعارصة. كما أّنها كانت الوسيلة اإلعامة األقوى 
وال ُمناِف�س له�ا. جرج�ي زي�دان كان يسلس�ل 
رواياته يف مجلّة ’الهال‘ التي أّسسها وكانت من 
ضمن األوس�ع انتش�اراًا. وقد ألحق محّمد رش�يد 
رض�ا بعض أجزاء مجلّته ’املن�ار‘ بكتٍب، منها ما 
كان تجميع ملقاالت متسلس�لة أصااً ومنش�ورة 
ا. وكذلك فرح أنطون كان يسلسل ترجماته  سابقاً
يف مجلّت�ه ’الجامعة‘ باس�تثناء واحدة فقد كانت 
ا عىل ش�كل كتاب )وقد ق�ام بنرش رواياته  ملحقاً
ا(. ثاثة  وكتابه عن ابن رش�د ككتب ملحقة أيضاً
مهاجري�ن من ُقراه�م الش�امّية إىل مرص بهدف 

العمل يف هذه الحرفة املزدهرة ُهناك حينها.
ا وكانوا  قلّ�ة هم م�ن عملوا بن�رش الكتب ح�رصاً
أنفس�هم ُكّتاباًا للكتب، وأقلُّ من القلّة من نجحوا 
بذلك، حاٌل ال تزال مستمرّة إىل اآلن. لكّن السابقة 
التاريخّي�ة يف التاري�خ العرب�ي هي أنَّ مش�اهري 
النهضة هم من مارس�وا النرش إىل جانب الكتابة 
ا(، ففي أروق�ة النهضة  )كتاب�ة املقاالت تحدي�داً
الضيق�ة واملعتم�ة يقبُع أمثال نق�وال الحّداد ِمن 
ُكّتاٍب منس�يني ألّنه�م كتبوا ُكُتباًا ول�م ينرشوها 

ا ملا سبق وما لحق. بأنفسهم، خافاً
�ا صعباًا  يواجه الِكت�اب يف الزمن املُعارص منافساً
فهو يقف ضد كّل وس�ائل التسلية التجارية التي 

ُتحي�ط بالبرشية. لم َيُعد يس�تطيع هذا املجّس�م 
مس�تطيل الشكل االس�تحواذ عىل القوى الكربى 
�ا آخذي�ن بع�ني  للتأث�ري بالذائق�ة العاّم�ة. طبعاً
االعتب�ار أزمة تزوي�ر الكتب الت�ي تعصف بهذه 
الصناعة بش�كٍل ال تأبه به الحكوم�ات العربية، 
غالباً�ا ألّن س�لعة الِكت�اب ال تخض�ع لرضيب�ة 
املبيع�ات رغم أّنها ال ُتعترب من األساس�ّيات فهي 

با قيمة حقيقية ألّي جهة حكومية.
إنَّ محب�ة تحوي�ل املخطوطات إىل كت�ب ومحّبة 
امتاك نس�خ الكتب ال عاقة لهما بفعيّل القراءة 
ا أّيام  والكتاب�ة. النرش الحدي�ث لم يكن موج�وداً
األقدم�ني لكّنه�م ُقرئ�وا، كان�ت خزائ�ن الُكُتب 
موجودة وتكفل وصول الكت�اب للقارئ حتى لو 
ا  لم يمتلكه، فامتاك الق�ارئ للكتاب ليس رشطاً
للق�راءة. لكّنه�ا رغبٌة أّدت إىل تحوي�ل الكتاب إىل 
ا بسبب  سلعة أكسبت ابن شاكر ماالاً كثرياًا. والحقاً
فشل نموذج النارش- الكاتب أّدى إىل صعود التُّجار 
الذي�ن يري�دون أن يصبح�وا ُكُتبي�ني دون حت�ى 
أن يدرك�وا مكنونات الكتب التي ي�دورون بها يف 
املتاجر واملعارض الدولية، أّي أّن الكتاب بالنسبة 
لهم ال يتعدّى كونه سلعة، فهم يعتمدون بالغالب 
عىل رأي املدّقق أو لجنة قراءة. قلّة هم النارشون 
الذين يختلفون ع�ن أصحاب أي متجر آخر يبيع 
امل�واد التموينية. ه�ذا يعني أنَّ نم�وذج النارش- 

ا ال حضور له تقريباًا. القارئ أيضاً
إن دخل زبوٌن إىل متجٍر صاحُبُه ال يفقه بالبضاعة 
فكيف سيساهم بإقناع ذلك الزبون بأهمية سلعة 
ا ع�ىل النوعية. ُتّج�ار الكتب  دون أُخ�رى اعتماداً
يكتف�ون بمعرفة القارئ للعناوي�ن التي يريدها 
وأس�ماء الُكّت�اب الذين ُيتابعه�م، ب�ل إّن الُقرّاء 
يجنح�ون ملعرف�ة من ه�و النارش حتى يس�هل 
البحث ع�ن الكتاب يف املس�تودعات التي يتعامل 
أصحابه�ا م�ع اللوائح الت�ي يقوم�ون بتعبئتها 
وتعديله�ا يدويًّا. إنَّ نموذج الن�ارش- القارئ هو 
الح�د األدنى املطلوب م�ن النارش وامل�وّزع للبدء 
�ا ع�ن أبوّي�ة تجارية لدى  برف�ع الذائق�ة، عوضاً
الّنارشي�ن ترف�ض األعم�ال الصعب�ة والنخبوّية 
وتبحث عّما يس�هل تسويقه، أو استغالّية تقوم 

بتغريم الكاتب ثمن صعوبة كتبه.
أتكون إحدى مظاهر الِببليوفوبيا )ُرهاب الُكُتب( 
التي ُتصي�ب الفرد عند إحاطت�ه بعدد ضخم من 
الُكُتب؟ يقرح هولربوك جاكسون أنَّ حتى محّب 
الكت�ب يصيبه ُره�اٌب ونف�وٌر منها كلّم�ا تذّكر 
أو رأى الكمي�ة الهائل�ة املوج�ودة منه�ا. وُيعيد 
جاكس�ون هذه الظاهرة إىل فرة ما بعد املطبعة 
ا وإنتاجه  حي�ث أصب�ح انتش�ار الكت�اب واس�عاً
بكميات كبرية. فهل نارش الُكُتب وبائعها يعافها 
ا كصياد السمك الذي ال يرى يف البحر جماالاً  تماماً

وكحارس املقربة الذي ال يرهب عرشة األموات؟
حب�ذا ل�و ينفص�ل الن�رش ع�ن التوزي�ع فُرفع 
ا أن تزداد  احرافّية إخراج الكتاب وتحريره. وأيضاً
أع�داد املكتبات املس�تقلّة املُخّصصة لبيع الكتب، 
ويذهب هؤالء إىل وسائل التسويق الحديثة وعدم 
االكتف�اء بمع�ارض الكتاب الدولّي�ة، فتعود ثقة 
داّلل الكت�ب الحظ�ريي وابن ش�اكر الُكُتبي التي 
دفعتهم�ا للهج�رة م�ن قريتهما للعم�ل يف إنتاج 

وبيع هذه السلعة.
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ألنن�ا ل�م نعد نس�مع س�نابك الخيل، ألنن�ا لم نعد 
نراها ترم�ح، لم نعد نراها تنتصب عىل الش�اطئ 
املرجاني، تس�اءلنا أين تختبئ موس�يقى الصوت 
؟ هل تس�تطيع أن تج�د أغنيتها يف البحر،  البرشّيْ
وأن�ت ترت�اُب يف مياهه، يف الحق�ل، وأنت ترتاب يف 
هش�يمه، يف براعم الكرز، وأنت ترتاب يف تربته، ما 
بني أميال من أجذال األش�جار املرميَّ�ة، أو ربَّما يف 
الصقي�ع ما بعد الهجري؟ ألننا ل�م نعد نرى ما هو 
، ألننا اس�تجرنا بالجباب�رة التيتان،  مق�دَّس وندّيْ
ولص�وص الخي�ل، كان�ت الرس�الة اليتيم�ة التي 
أرسلوها: يف نهاية األمر، ستهُدُر الطبيعة، وتغرق، 
ُر، وتسود، سألنا، أنجرؤ عىل الحب علَّنا نعثر  وتدمِّ
ة يف املوس�يقى، بينما يعلو  عىل األس�طورة املنس�يَّ
العش�ب حتى يط�ال بكاءنا. ذلك حتى ال يس�قط 
ذاك الس�قوط الجنوني، ألن ناتايل حنظل تحاول يف 
شعرها أن ال يصري اإلنسان ضحية الحياة، فتسرب 
أغوار روح�ه بحثاًا عن كنوزها مث�ل األمل والحلم 
واإلرصار عىل العيش: وأنجْبنا أوالدنا بلغاٍت ليست 
لغاتنا، أردن�ا أن نعلقَّ صوَرهم، لكن لم يكن هناك 
ِمن حيطان. قس�وة وِحدَّة، تبدو قاس�ية، ولكنها 
يف غاي�ة التقش�ف والزهد اإلنس�اني، ال انغاق وال 
انكف�اء عىل الذات، فالش�عر مفتوح ع�ىل الحياة، 
الش�عر عند حنظ�ل درامات روحي�ة حتى ال يفقد 
اإلنس�ان كرامته: أميش يف الش�ارع والناس كأنَّهم 

يعرف�ون أم�راًا ال أعرف�ه. ق�د رحل فرانك�و، لكن 
م�ن الصعب نس�يان خارطة العظ�ام التي تركها 
وراءه. ناتايل إرادٌة وتوازن وهي ترسم وتنتقل من 
صورة عاطفية إىل ص�ورة انفعالية، لترك قارئها 
يتنقل بني الصورتني الهثاًا، يغوص بها فا س�ام. 
ناري�ٌة صوره�ا، مصبوبة ومصه�ورة يف وجدانها 
الفلس�طيني الذي لم تغريه، ولم تلع�ب به املنايف: 
ا ضيَّع�ْت تاريخها، ثمَّ  �ن، باداً ليتن�ا عرفنا أين نجِّ
، ليتنا عرفنا أنَّه يف كلِّ  اكتش�فته ولم يلحق به أذىاً

وجدان ثورة.

الكتابة باألعصاب
تب�دو الكتابة الش�عرية عن�د ناتايل حنظ�ل كتابة 
باألعص�اب، كتابة انفعالي�ة، ولكنَّها تحت قبضة 
العقل، الفكر. ليست كتابة آلية، كتابة تهيمن عىل 
كل ما ه�و ذو روح، كتابة ضوء، كتابة إنس�انية: 
ا، يت�رصف وكأنه َملَ�َك األرَض وما  ل�م يكن مألوفاً
ا كل صباح عىل مس�افة  عليه�ا. كان ينتصب واقفاً
خمس�ة أقدام من النه�ر. كان ينتظر م�ن الضوِء 
مامس�ة األوراق، ينتظ�ر مني أن أش�يح بناظريَّ 
قبل أن يتوارى. ذات يوم كفَّ عن املجيء، افرضُت 
حينه�ا أنه ف�رغ من دفن م�ا احت�اج للدفن، عىل 
مس�افة خمس أقدام من املاء. يس�تحيل أن تكتب 
الشعر بأعصاب هادئة، وإن بدت القصيدة هادئة، 
�ى، وتفكر  فالش�اعرة نات�ايل تكت�ب وه�ي يف حمَّ
ى، تكت�ب والنبض  ى، وتعي�ش يف حمَّ وه�ي يف حمَّ
يدق، النبض يرضب، رضبات�ه إيقاعات محمومة 
باالنتصار للحياة: أعطني زنبقة، قّص عيلَّ حكاية 
القم�ر، حني باَعَد ما بني جس�دينا ليفس�ح مكاناًا 
ا  ا ش�عرها ليس تفريغاً للحمائم يف قاع قلبينا. طبعاً
لش�حنة عاطفية، فهو كما ذكرنا م�ن فكرة، من 
موقف، مفاجأة خاطفة كال�ربق تزيل ثقل الروح 
وفتوره�ا حت�ى ال يفقده�ا قابليته�ا ألن تعي�ش 
الحياة: أحاول أن أتخيَّله وهو يقول يل: سامحيني، 

قد متُّ من جديد سعياًا وراءك.
الش�اعرة ناتايل حنظل ال تريد من قارئها أن يسلِّم 
�ع  نفس�ه إن يف األوان، أو قبله، أو بعده، هي توسِّ
معاركها، فتكبح يف ش�عرها كل استس�ام وسام 
ُيعق�ُد للضحاي�ا: م�ن األفضِل ل�َك أن تغ�رَق عىل 
أن يفوت�ك امل�اُء � ال يمك�ُن للعقائ�د أن تتدبََّر أمَر 
العطش. ناتايل ال تتفلس�ف؛ ب�ل تؤكد يف قصائدها 
ع�ىل اس�تقالية اإلنس�ان وقوته اإلبداعي�ة، فهي 
تكت�ب بروح نقدية، وبتحليل عميق وواٍع ملا يمكن 
أن يفعله الش�عر فينا، وهو يتحول إىل أناش�يد، إىل 

نداء ملحمي، إىل وجوٍد، ولكن من ِشعر.

الـقــاعـــة »16«
           حسن بولهويشات

ا.  املطر يتس�اقط منذ الثامنة صباحاً
ب�دوري، س�قطُت م�ن ع�ىل الرسير 
يف ه�ذا التوقي�ت أو قبل�ه بدقائ�ق. 
ووصل�ُت إىل ع�ني امل�كان يف ح�دود 
يف  فانخرط�ت  والنص�ف،  الثامن�ة 
»الغزو اإليب�ريي ورّد فعل املغاربة«. 
ا  أغ�زو الس�ّبورة بقلم أزرق، ش�ارحاً
ع�ىل ص�در الخريط�ة م�كان تحرُّك 
الجنود. أش�عر أنني ُمعج�ٌب بخّطي 
ألّول مرّة. الخّط هو األستاذ، أقول يف 
ا إىل األسفل  نفيس فأترك األلف منزلقاً
مثل طارئ، وأتفّنن يف التاء املربوطة 
�ا النقطت�ني يف الوس�ط ع�ىل  واضعاً
شكل ابتس�امة مرسوقة. االبتسامة 
الت�ي يصع�ب انتزاعها م�ن التاميذ 
يف ه�ذا الصباح الب�ارد. بالكاد ترصد 
عيوُنه�م مكاَن تحرُّك جنود إس�بانيا 

والربتغال.
دروس التاريخ مملّة يف الغالب، لذلك 
علي�ك أن ُتدي�ر األم�ور بعناي�ة وأن 
�ا هنا وتغل�ق آخَر هناك.  تفتح قوساً
وتتح�رّى التش�ويق، فُرّكز مثااً عىل 
كن�زة األمازيغية زوجة إدريس األّول 
ب�دل أن تتب�ع َنس�َب ه�ذا األخ�ري يف 
خطاط�ة متش�ابكة، وأن ُتقّدم هتلر 
عىل أّنه شجاٌع، عانى من قسوة األب 
يف الطفول�ة وعرّب عن ذلك يف لوحاته، 
ث�ّم التح�ق بالجندي�ة وق�اد جيوش 
ا  أملانيا ضد الحلفاء، فأبىل باءاً حس�ناً
يف املرحلة األوىل قبل أن ينهزم وينتحر 
برفقة عشيقته الجميلة إيفا براون.

تحّولُت إىل حكواتي بارع دون أن أجد 
ا. كما  من يضع يف جوف القبعة درهماً
ا  استأنست باملكان وأجوائه، خصوصاً
حني أزيح الس�تارة الحم�راء جانباًا، 
فأُط�ل عىل أط�ال حّي قدي�م، حيث 
أك�وام أحجار وُحف�ر املواقد وأحذية 
باستيك متخىّل عنها بعدما تّم إخاء 
الح�ّي يف أكتوب�ر الس�نة املاضي�ة يف 
إط�ار محاربة أل�واح الصفيح. كنُت 
أش�اهد يومياً�ا م�ن خل�ف الزج�اج 
مظاه�رات واحتجاج�ات الس�كان، 
وعرب�ات بغال تحمل أغ�راض األرس 
وتنطل�ق إىل وجه�ة غامض�ة. أتخّيل 
أن املشهد يتعلّق بش�عٍب التتار وهو 
يهّم بالن�زوح. وهناك قوات الرشطة 
ُتراب�ط ع�ىل م�دار الوق�ت يف محيط 

الح�ّي وجنب حائط املؤّسس�ة، لذلك 
يحلم التاميذ باالنضمام إىل الرشطة، 
ا يريد أن يصري جندياًا  وأقلُّه�م طموحاً
يف الصفوف األمامية. لديهم استعداد 
فط�ري للدخول يف اش�تباٍك واعتقال 
غريمه�م أو إطاق الرص�اص عليه، 
فراهم يهتكون غطاء الحلوى بعنٍف، 
ويعّض�ون س�ّدادات األق�ام بغضٍب 
أو يحفرون أس�ماءهم عىل الطاولة. 
وأكث�ُر  العم�ق،  يف  لطف�اء  لكنه�م 
ا للبوح والبكاء  هشاش�ةاً واس�تعداداً
برسع�ة. ومطلوٌب من�ك أن ُتعيل من 
شأنهم قدر املستطاع وتتعامل معهم 
كما لو أنهم قطع أثرية، وتس�عفهم 
املراحي�ض  إىل  املتك�ّرر  الخ�روج  يف 
والتس�ّكع يف املمرّات، وأن تخرج أنت 
ا خ�ال الدقائق الخمس األخرية  أيضاً
لتطل من البلكونة حّتى تفس�ح لهم 
الداخلية ورصاعتهم  لريتبوا أمورهم 
الصغ�رية. إنه�ا الطفول�ة الجميل�ة 
لوال أّن هناك م�ن ُيدير بندول الوقت 
برسعة صوب عال�م الكبار ومتاعب 

الحياة اليومية.
حني أتع�ب أغلق الس�تارة كنوع من 
االحتجاج عىل أش�ياء كثرية، فأميش 
عرش خطوات إىل الجهة األخرى ألطل 
عىل أوالد وبناٍت يركضون خلف الكرة 
يف حّصة الربي�ة البدنية، وهناك من 
ا  يرشح التماري�ن بالصّف�ارة، وأيضاً
أش�جار زيتون كثرية تفص�ل امللعب 
عن األقسام التي تصطف يف طابقني. 
أن�ا يف الطابق األول، وبالرغم من ذلك 
أش�عر بالغبن وأحتاج إىل شاهٍق كي 
أرى األشياء ضئيلة وبا قيمة ُتذكر: 
�ا طفيف�ة، الب�رش  الش�وارَع خدوشاً
كقافلة نم�ٍل تعرض جيش س�يدنا 
س�ليمان، األش�جار كأثداء مرهلة، 
واألبواب الكب�رية مثل جحور فرئان. 
ا من األعىل، وإاّل ما  العظم�ة تبدأ دوماً
كان الرعاة والنّساك والُعّباد واألنبياء 
رؤوس  ف�وق  بحياته�م  مزهّوي�ن 
الجب�ال حيث ال�كام يخ�رج صافياًا 
وبصيغتني. يا للرجع القوّي وللمّوال 

يتدّفق حزيناًا!

أ يف العم�ل الجمعوي  انخرط�ُت أيضاً
واإلنس�اني داخل املؤسس�ة، ورصنا 
�ا ونرتاح عىل  ن�رشب الش�اي جميعاً
األرائ�ك عرش دقائق قب�ل أن نعود إىل 
األقسام كعّمال مناجم. األمور جّيدة، 
�ا م�ع مدي�ر متفّه�م. ومع  خصوصاً
رئيس جمعية اآلباء الذي هو أس�تاذ 
وتلميذ س�ابق يف املؤسسة ويخوض 
نض�االاً م�ن أج�ل الجم�ال، لدرج�ة 
َحّول بفرش�اته جدران املؤسس�ة إىل 
لوح�ات تنبض بالحي�اة، حيث بحار 
وخط�وط  رشاعي�ة  وزوارق  كث�رية 
جّي�داًا  قارئاً�ا  لس�ت   . طوي�ااً تمت�د 
للوحات، لكن هناك لوحات ُتشعرني 
باالطمئنان وتشدني للوقوف أمامها 

. طويااً
بامل�وازاة، هناك أنش�طة وورش�ات 
التامي�ذ  األقس�ام، ف�رى  يف  عم�ل 
كب�رية  كرتوني�ة  �ا  أوراقاً يتأبط�ون 
رس�موا عليها مش�اريعهم. البارحة 
جاءتني تلميذة وطلبت مّني سيجارة 
ك�ي تلصقها عىل الورق يف مرشوعها 
ح�ول التدخ�ني، واعت�ذرت ألّنني لم 
أس�تطع أن ألّب�َي طلبها. أّم�ا اليوم، 
فق�د أكلنا البي�ض يف مق�اة كبرية، 
وغمس�نا الخب�ز يف الزي�ت. إنه خبز 
املصانع الساخن الذي يمصُّ بعيونه 
الداخلية الزيت مثل منش�فة. هذا إذا 
م�ا أخذن�ا يف االعتب�ار أن الزيت من 
إنتاج أش�جار الزيتون الت�ي تحّدثُت 
عنها، وأنني أجده لذيذاًا يف لساني، إال 
عندما َيفس�ُد خي�ايل، وحني أطل من 
األع�ىل عىل من يفتح س�ّكة الرسوال 
عىل عجل ويتبّول عىل جذع الشجرة. 
�ا يف الليل  كم�ا أّن املكان يبدو موحشاً
والش�ك أن هن�اك م�ن املرّشدين من 
يس�هر ب�ني األش�جار ويعب�ث بها. 
والب�ّد أن بغ�ل الطاحون�ة خطرت يف 
ذهنه هذه الظ�روف كلَّها وهو يدير 
الصخ�رة بأذن�ني خفيض�ني. يرفس 
حّبات الزيتون بحناٍن ثم يدور طويااً 
قبل أن يعود ويضغط عليها بقسوة. 
لكنه�ا قس�وة مطلوبة، كم�ا لو أنك 
تتخلّص من أحدهم الذي استأنس�َت 
طويااً برائحت�ه وطريقته ضحكته، 
وربم�ا بمزاج�ه املتقلّ�ب. يعن�ي أن 
تس�دل الس�تارة با رحمة يف الوقت 

املناسب.
أج�د البغ�ال قريب�ة م�ن نفس�يتي. 

فهي صامت�ة يف الغالب، ومس�تقرّة 
عاطفياً�ا باملقارنة مثااً م�ع الحمار 
املعت�د بنفس�ه، والذي يس�تطيع أن 
يجف�ل يف أّي لحظة ويجّر برجله وتد 
الخيمة لتس�قط ع�ىل كثريين. أحب 
ا األبقار دون أن أكون عاالاً الذي  أيضاً
يرعاها بعصا طويلة وكيس الزاد من 
الدوم يف قّصة قديمة. األبقار صامتة 
ع�ىل ال�دوام وتمضغ أف�كاراًا مهمة. 
تتمّش يف شوارع الدار البيضاء جنب 
الس�يارات، وتعرب من ضّفة إىل أُخرى 
دون أن تحي�َد ع�ن مم�ّر الراجل�ني. 
األم�ريات  مث�ل  حلمه�ا  يف  س�ادرة 
بنّظارات شمس�ية. وإنَّ الجزار الذي 
يحم�ل الس�كني ويمّرره�ا عىل عنق 
البق�رة ب�ربودة أعصاب هو مرش�ح 

قوّي ليذبح سكان مدينة بأكملها.
باس�تثناء تماري�ن الخي�ال، فالزيت 
ا وُيدف�ئ العظام، وإن كنُت  لذيذ حقًّ
غ�ري مغ�رٍم بالزيوت. أح�ّب أن أنظر 
إىل األش�ياء جاف�ة أمام�ي، وأس�مع 
عويل قط�اع الغيار عىل مقربة مّني، 
ونواقي�س املعاب�د يف روايات جرجي 
ا طوال الوقت.  زيدان كي أظ�ل منتبهاً
ا، أتجّن�ب امللح واألكل  أصبحت، أيضاً
م�ع الغرب�اء يف صحٍن واح�ٍد كما لو 
أننا طي�ور كارسة. أفّض�ل الطريقة 
الفرنس�ية بالس�ّكني والش�وكة، ويف 
صحون فردية حيث يتكّفل كل واحٍد 
بمعدت�ه وُلعابه. هذا يجعلك تنظر إىل 
األشياء من زاوية أُخرى وبرومانسية 

أقل، ومستعدًّا لتقّبل الخسارات.
ا، يف الوقت  مرّت أربع س�اعات رسيعاً
الذي كان املط�ر يهطل يف الخارج با 
انقطاع. وال بّد أن الش�وارع مغمورٌة 
باملي�اه كالع�ادة وهن�اك م�ن يضع 
سطااً تحت س�قف غرفته. أّما هنا، 
فق�د انبجس املاء من ج�وف الجدار، 
واندفع يف اتجاهي إىل أن تكّونت بركة 
صغ�رية عن�د أق�دام املكت�ب فرميُت 
وجلس�ت  الحاف�ة  ع�ىل  بصنارت�ي 
انتظ�ر غم�زة الطع�م، بينم�ا غّطى 
البخار زجاج النوافذ وهناك من َكتب 
اس�مه واس�م صديقته ع�ىل الزجاج 
وأحاطهم�ا بقل�ب كب�ري وان�رصَف. 
�ا غ�ادرُت القاع�ة 16 بع�د  أن�ا أيضاً
ا األش�ياء  منتصف النهار بقليل تاركاً
عىل حالها، لوال أنّني عدت يف املس�اء 

ورسدتها عليكم بالتفاصيل املّملة.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

ي�وم جيد ع�ى كاف�ة األصعدة عليك اس�تغالل 
جميع الفرص التي تتوافر اليوم، يش�هد اليوم 
الكثري من التطورات والتغيريات يف مجال العمل 
يجب عليك أن تكون عى قدر املس�ؤولية، عليك 

اتخاذ بعض القرارات الصحيحة.

ي�وم جي�د ع�ى كاف�ة األصع�دة يج�ب علي�ك 
اس�تثمار الكث�ري م�ن الفرص يف ه�ذه الفرتة، 
تح�دث الكثري من التط�ورات يف حياتك العملية 
به�ذه الف�رتة، يجب علي�ك أن تك�ون عى قدر 
عايل من املس�ؤولية، عالقتك مع الرشيك جيدة 

تخططان لقضاء وقت ممتع سوًيا

عليك البحث عن ف�رص أخرى يف مجال العمل، 
كم�ا يج�ب علي�ك العم�ل أكث�ر ع�ى التط�ور 
ومس�اعدة زمالئ�ك ودعمه�م، انتب�ه للوض�ع 
امل�ادي، األوض�اع العائلي�ة واالجتماعية جيدة 
باملجمل، تستعد لقضاء اجازة مميزة يف الفرتة 

املقبلة، هناك خرب سار يف طريقه إليك

فرصة جيدة عى الصعيد املادي قد تتلقى مبلغ 
كبري ك� مكاف�أة أو دعم من أحد أفراد العائلة، 
يس�اعدك هذا املبلغ عى حل الكثري من املشاكل 
املعلق�ة، األوض�اع العائلية جيدة لكنك تش�عر 
بالقلق ع�ى أحد أفراد عائلتك، انتبه لصحتك يف 

هذه الفرتة.

يوم جي�د يف الصعيد العميل، تتلقى اش�ادة من 
مديرك مما يش�عرك بالراحة والفخر بنفس�ك، 
تزداد ثقتك بنفس�ك وهذا يس�اعد عى تحسني 
أدائ�ك، علي�ك التأن�ي يف قرار مص�ريي يخص 
العائلة، قد تدخل يف ش�جار م�ع صديق مقرب 

عليكما تجاوز هذه األزمة

يوم مميز، تنهي اليوم حل الكثري من املش�اكل 
املعلق�ة، تنقل�ب األوض�اع لصالح�ك يف الفرتة 
املقبل�ة، تع�ود من رحلة ب��  نفس�ية إيجابية 
عالية، تتعرف عى اصدقاء جدد وتكون عالقات 
مميزة معهم، قد تتحول إحدى تلك العالقات إىل 

عالقة حب.

تتألق اليوم بش�كل كبري يف العمل، وتكشف عن 
مواهبك الكبرية وقدراتك، يش�عر بعض زمالئك 
بالغرية الشديدة منك، انتبه لبعض املكائد، لقاء 
رومانيس مميز، تتطور عالقتك العاطفية، وقد 
تص�ل عالقتكما اىل مس�توى جي�د وإىل ارتباط 

رسمي

يتحقق اليوم أمر طاملا رغبت به، تنتهي الكثري 
من املشاكل التي رافقتك الفرتة املاضية، تحمل 
لك األيام القادمة الكثري من املفاجآت الس�ارة، 
تتلقى دع�وة ملناس�بة اجتماعية، خ�رب عائيل 
س�عيد يصلك قريب�ا، يجب علي�ك االعتذار من 

صديق أخطأت بحقه

الكثري م�ن املواجهات يف هذه الف�رتة وبالرغم 
من صعوبة ه�ذه الفرتة لكنك قد تتلقى بعض 
األخبار الس�ارة يف الفرتة املقبلة، تعمل بش�كل 
كبري عى تحسني وضعك املادي ومسارك املهني، 

يجب عليك أن تدق جميع األبواب املتاحة لك.

يوم يسء خاصة بعد ان تكتش�ف انك تعرضت 
للخيانة والغدر من قبل بعض األشخاص الذين 
كنت تعتقد أنهم من املقربني، تجد نفس�ك وقد 
وقعت يف بعض املشاكل بسببهم، عليك االنتباه 
منه�م، ال تهمل يف عملك وح�اول إنجاز جميع 

املهام املرماة عى عاتقك

تمر بضائقة نفسية تؤثر عليك يف هذه الفرتة، 
تواج�ه اليوم عى الصعيد الش�خيص مش�كلة 
كب�رية، عليك أن تتعامل معه�ا بهدوء وال تفقد 
أعصابك، تشعر بالقلق الشديد حول صحة أحد  
أفراد عائلت�ك، حاول مس�اندته يف هذه املحنة 

واالنتباه إىل كافة االشارات

تش�عر باالرتياح الشديد يف العمل، األمور جيدة 
وعالقت�ك مع املدير يف تحس�ن بس�بب قدراتك 
وطاقتك االيجابية يف العمل، تشعر بالذنب نحو 
أحد األصدقاء بسبب كالمك الالذع الذي وجهته 
ل�ه، علي�ك االعتذار واع�ادة العالق�ات بينكما، 

انتبه لصحتك ومارس الرياض.

العذراء

احلوت

عدم التحكم بالضغط يزداد يف الشتاء
أوضح استش�اري وأستاذ أمراض القلب 
وقس�طرة الرشايني الدكتور خالد النمر، 
أن ع�دم التحك�م بالضغ�ط يزي�د خالل 
فص�ل الش�تاء مقارن�ة بباق�ي فصول 

العام.
ونص�ح النم�ر، بالرتكي�ز ع�ى مراقب�ة 
الضغ�ط يف »املربعانية« لضمان التحكم 

فيه خالل تلك الفرتة.
»املربعاني�ة«  م�رشوب  أن  إىل  ون�وه 

املُفض�ل ه�و الزنجبيل لتأثريه النس�بي 
عى تخفيض الضغط؛ بس�بب توس�يعه 
لألوعية الدموية وهو ما يعطي ش�عوراً 

بالدفء.
»املربعاني�ة«  م�رشوب  أن  إىل  ون�وه 
املُفض�ل ه�و الزنجبيل لتأثريه النس�بي 
عى تخفيض الضغط؛ بس�بب توس�يعه 
لألوعية الدموية وهو ما يعطي ش�عوراً 

بالدفء.

مركبة تسري عىل الطرق والسكك احلديدية
ابتك�رت الياب�ان أول مركب�ة ثنائية 
االس�تخدام يف العال�م، ق�ادرة ع�ى 
وع�ى  املمه�دة  الط�رق  يف  الس�ري 
الحديدية، وس�يتم  الس�كك  قضبان 
التش�غيل األويل لها اليوم )الس�بت( 
يف بل�دة كاي�و بإقلي�م توكوش�يما، 
والرتويج لها سياحياً. وتعمل املركبة 
وه�ي باس�م »دي إم يف« بإط�ارات 
مطاطي�ة عادية ع�ى الطريق، لكن 
باستطاعتها تغيري وضعيتها بإنزال 
عجالت فوالذي�ة تتيح له�ا إمكانية 
الس�ري عى قضبان السكك الحديدية 
بحيث تتح�ول فعليا إىل عربة قطار.  
وقال الرئيس التنفيذي لرشكة »أسا 

كوست« للسكك الحديدية التي تشغل 
مركب�ات »دي إم يف« إنه�ا يمكن أن 
تساعد البلدات الصغرية التي ترتفع 
فيها معدالت الشيخوخة وينخفض 
ع�دد الس�كان، إذ بإم�كان املركب�ة 
الوصول إىل السكان املحليني كحافلة 
وتنقله�م ع�ى الس�كك الحديدي�ة؛ 

خاصة يف املناطق الريفية. 
وذك�رت الرشك�ة أن املركب�ة يمكن 
ع�ى  والس�ري  راكب�ا،   21 تق�ل  أن 
قضب�ان الس�كك الحديدي�ة برسعة 
وع�ى  الس�اعة،  يف  كيلوم�رتا   60
الطرق العادية برسعة تصل إىل 100 

كيلومرت يف الساعة.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- الفاصوليا الخرضاء : 3 اكواب )مقطعة ومغسولة ومصفاة(

- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة )مطحون(

- بهارات مشكلة : حسب الرغبة
- زيت الزيتون : 3 مالعق كبرية

- البصل : 2 حبة )مفروم ناعم(
- فلفل أخرض حار : 2 قرن )مفروم ناعم(

- لحم مفروم : 300 غراماً
- ماء ساخن : لرت ونصف

طريقة التحضري:
يف الطنجرة ضعي زيت الزيتون وقلبي البصل والفلفل األخرض الحار.

ح�ني يذبل البصل قلي�اًل أضيفي اللحم�ة املفرومة واتركيه�ا حتى تنضج مع 
االستمرار بالتحريك كل فرتة وأخرى.

عند التأكد من نضوج اللحمة أضيفي الفاصولياء الخرضاء إىل اللحمة واسكبي 
املاء املغيل ليغطي كمية الفاصولياء.

بعد الغليان بمدة أضيفي البهارات حسب الرغبة مع امللح ودعيها تغيل لتنضج 
ويترشب املاء وقدميها ساخنة مع الزيتون األخرض والفجل.

فاصوليا خرضاء باللحم املفروم للرجيم

اطعمة ال ينصح بتناوهلا يف الفطور
أعلن�ت الدكتورة أناستاس�يا 
تاراس�كو، أخصائي�ة الغ�دد 
التغذي�ة  خب�رية  الصم�اء، 
اللحوم  أن تن�اول  الروس�ية، 
والش�اي والقهوة والحلويات 

عى الريق مرض بالصحة.
حدي�ث  يف  الخب�رية  وتش�ري 
الروس�ية  نوفوس�تي  لوكالة 
لألنب�اء، إىل أن رشب الش�اي 
والقه�وة صباحا ع�ى معدة 
يشء  أي  دون  م�ن  فارغ�ة 
معها يهيج الغش�اء املخاطي 
للمع�دة واألمع�اء وال يعطي 

الجس�م أي طاقة. كما ال ينصح بتن�اول الحلويات واملعجنات 
عى الري�ق، ألنها تحتوي عى كمية كب�رية من الكربوهيدرات 
س�هلة الهضم، يمتصها الجس�م برسعة، ما ي�ؤدي إىل ارتفاع 
مس�توى الغلوكوز يف الدم، وبالتايل يش�عر الش�خص بالجوع 
بعد ميض فرتة قصرية ع�ى تناول وجبة الفطور، وقد يرافقه 

صداع.
الدهني�ة  »اللح�وم  وتق�ول، 
املتبلة،  واألطعم�ة  واملدخن�ة 
صعب�ة  أطعم�ة  جميعه�ا 
الهضم، وبعد تناولها يش�عر 
الشخص بالنعاس وتنخفض 
قدرته عى العمل. لذلك أنصح 
الطع�ام  وجب�ات  جمي�ع  يف 
باتباع قاعدة »طبق الطعام«. 
أي يج�ب ع�ى الش�خص أن 
يتن�اول يف كل وجب�ة طعام، 
ح�وايل رب�ع كمي�ة الربوت�ني 
اليومي�ة، مثل البي�ض ولحم 
الدي�ك الروم�ي أو الدج�اج أو الس�مك غري الدهن�ي، ونصفها 
م�ن الخرضوات والفواكه وربعه�ا األخري كربوهيدرات صعبة 

الهضم أو حبوب كاملة«.
وتضيف، يمكن إضافة كمية قليلة من الدهون املفيدة أو سمن 

حيواني أو زيوت نباتية غري مكررة وكذلك املكرسات.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2521( الخميس  30  كانون االول  2021

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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االستئناف تصدر حزمة من القرارات بحق مباراة نفط الوسط وزاخو
             المستقبل العراقي/ متابعة

اصدرت لجنة االس�تئناف يف االتحاد 
العراق�ي لك�رة الق�دم، حزم�ة من 
القرارات بحق مباراة نفط الوس�ط 

وزاخوعىل ملعب كربالء الدويل.
وذك�رت اللجنة يف بيان »انها عقدت 
 ،)٢٧/١٢/٢٠٢١( بتاريخ  اجتماعاً 
واطلع�ت ع�ىل أولي�اِت ق�رار لجنِة 
وامل�ؤرخ   )٢( املرق�م  االنضب�اط 
بخص�وص   )٢٠٢١/١٢/٢١( يف 

األح�داِث الت�ي ش�هدتها مب�اراة فريقي 
)نف�ط الوس�ط - زاخو( الت�ي جرت عىل 
ملعِب كرب�الء الدويل ضم�ن بطولِة كأس 

العراق«. 
واضاف�ت »انه�ا الحظت ان هن�اك نقصاً 
املُتخ�ذِة م�ن قب�ل لجن�ِة  اإلج�راءاِت  يف 
االنضب�اط، إذ كان عليه�ا االط�الُع ع�ىل 
تقرير حكم املباراة واستدعاؤه لالستماع 
وتدويِن أقواله كونه الش�خص الذي وقَع 
عليه االعت�داُء، إذ ان اللجنة لم تقم بهذه 

اإلجراءات«.
واش�ارت اللجن�ة، ان�ه »لغ�رِض حس�م 
املوضوع بأرسع وق�ٍت ممكٍن فقد قامت 
لجنتن�ا باس�تدعاِء حكم املب�اراة منترص 
غ�ازي رفي�ق، وبعد مناقش�ته بش�أن ما 

جرى من أحداٍث أفاَد بما ييل :
١- انه لم يس�مع بنفس�ه بأن املدرب عبد 
الغني ش�هد تج�اوَز عليه، وإنم�ا تم نقُل 
الخرب إليه، وان قرار طرده كان لتدخلِه يف 
قراراته، مبيناً ان املدرب عبد الغني ش�هد 
ح�َر اىل غرف�ِة مالب�س الح�كام إللقاِء 

التحية عىل الطاقم التحكيمي .
٢- فيما يخُص الالعب رسالن حنون 
محيبس، فلم يح�اول التهجَم عليه، 
وإنم�ا كان مجرد تج�اوٍز باأللفاظ، 
ولم يمزق مالب�سَ رجل أمن املالعب 
كما ورَد يف التقرير، حيث ذكرت تلك 

املعلومة سهواً.
3- لم يبدر أي تجاوٍز من قبل املدرب 
الس�ابق لفريق نفط الوس�ط حيدر 

نجم.
4- أك�د ع�ىل التج�اوز باأللفاِظ من 
قبل السيدين هيثم عباس بعيوي ومدرب 

حراس مرمى نفط الوسط هادي جابر.
وعليه، ول�كل ما تقدم، ق�ررت اللجنة ما 

ييل:
١-إلغ�اء العقوب�ِة املفروضة ع�ىل مدرِب 
نفط الوس�ط عبد الغني شهد، واالكتفاء 
بالعقوب�ِة الفنية لنفي املخالفِة ضده من 

قبل حكم املباراة.
٢- املصادق�ة ع�ىل عقوبِة م�درِب حراس 
املرم�ى ه�ادي جابر بالحرم�ان مباراتني 

استناداً للمادة 5١/١.
3- إلغ�اء العقوب�ِة ض�د املدرب املس�اعِد 
لفري�ق نف�ط الوس�ط حيدر نج�م، كون 

فعله ال يشكل مخالفًة انضباطية.
4- إبدال الوصِف القانوني ملخالفِة الالعب 
رس�الن حنون محيس�ن من املادة 5١/٢ 
اىل امل�ادة 5١/١ م�ن الئح�ة االنضب�اط، 
وذلك لك�ون فعله لم يكن تهجم�اً، وإنما 
كان تجاوزاً باأللفاظ مع تخفيِف عقوبِة 
الحرمان ملباراٍة واح�دٍة مع فرِض غرامٍة 
مالية قدرها )5٠٠٠٠٠٠( خمسة ماليني 
دين�ار عراقي. 5 - املصادق�ة عىل عقوبِة 
هيثم عباس بعيوي بحرمانه من مرافقِة 
الفريق مباراتني استناداً للمادة 5١/١ من 
الئح�ة االنضباط.ه�ذه العقوباُت ترسي 
ع�ىل جمي�ع مس�ابقاِت االتحاد اس�تناداً 
لنص املادة ١8 م�ن الئحة االنضباط: )إذا 
تمت معاقبُة ش�خص ما م�ن قبل اللجاِن 
القضائي�ة فيج�ب احتس�اُب اإليق�اف يف 
جميع املس�ابقاِت وليس مسابقة واحدة 

اىل أن يكمل عقوبته(.

أرسنال يعلن إصابة مدربه أرتيتا 
بكورونا

             المستقبل العراقي/ متابعة

ال�دوري  يف  املناف�س  أرس�نال  أعل�ن 
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم األربعاء، 
أن مدرب�ه مي�كل أرتيتا، س�يغيب عن 
مواجهة ضيفه مانشس�ر سيتي يوم 

السبت بعد إصابته بكوفيد-١9.
وقال أرس�نال يف بي�ان »يخضع ميكل 
لإلرش�ادات  طبق�ا  الذات�ي  للع�زل 

الحكومية ونتمنى له السالمة«.
ويحتل أرس�نال املرك�ز الرابع برصيد 
35 نقط�ة بع�د ١9 مب�اراة متأخ�را 
بفارق ١٢ نقطة عن مانشسر سيتي 

املتصدر.
وتش�هد بريطاني�ا ارتفاعا يف إصابات 
كورون�ا، حيث س�جلت ي�وم الثالثاء 
إصابات جديدة قياس�ية بكوفيد-١9 

بلغ عددها ١٢94٧١ إصابة.
ويعان�ي ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از 

حالي�ا م�ن اضطراب ش�ديد بس�بب 
الوباء، حيث تم تأجيل ١6 مباراة.

رونالدو: جائزة »جلوب 
سوكر« حلم آخر حتقق

إنرت يستهدف صفقتني 
جمانيتني

              المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو، نجم مانشس�ر 
يونايت�د، والفائز مؤخرًا بجائزة »اله�داف التاريخي« من 
جلوب سوكر، عن س�عادته بهذا اإلنجاز، مشيًدا يف الوقت 

ذاته بمدينة دبي اإلماراتية.
 واس�تضاف فندق »أرماني« بمنطقة برج خليفة، مس�اء 
اإلثنني، النسخة ١٢ من جوائز دبي جلوب سوكر، بحضور 
نخبة من نج�وم كرة القدم العاملي�ة وضيوف مؤتمر دبي 

الريايض الدويل.
وق�ال رونالدو عرب حس�ابه الش�خيص عىل »فيس�بوك«: 
»دائًم�ا ما تكون دبي جميلة ورائعة، مع الطابع املعماري 

املذهل وشعبها اللطيف«.
 وأض�اف: »أن�ا فخور بأن يتم تكريمي الع�ام تلو اآلخر يف 

مثل هذا الحدث األنيق واملرموق مع هذا التأثري العاملي«.
 وتاب�ع: »يع�د حفل دبي جلوب س�وكر بالفع�ل أحد أهم 
األح�داث الرياضي�ة يف العال�م، والحصول ع�ىل مثل هذه 
الجائ�زة القيم�ة، ألفضل هداف يف تاريخ ك�رة القدم، هو 

حًقا حلم آخر تحقق.. شكرًا دبي.. آمل أن أراك قريًبا«.

وفاة مدرب عراقي أثناء حمارضة لفريقه

كورونا يرضب ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

ت�ويف الالعب الدويل الس�ابق واملدرب الحايل 
}أحم�د دح�ام{ أثن�اء املح�ارضة لفريقه 
املصايف. وكش�ف مصدر مطلع، ان »دحام 
تويف أثر س�كتة قلبي�ة مفاجئ�ة«. ودحام 
العب عراق�ي لكرة القدم معت�زل ومدرب، 
كان العباً لنادي الرش�يد والك�رخ والطلبة 
و القوة الجوية وش�ارك مع منتخب بالده 
لكأس آسيا ١996 باإلمارات، وبعد اعتزاله 
ال�دويل درب ع�دة أندي�ة محلي�ة وعربي�ة 
وآخره�ا املصايف الذي ت�ويف أثتاء محارضة 
م�ع الفري�ق. فجعت ك�رة الق�دم العاملية 
خ�الل األيام الخمس�ة األخرية ث�الث مرات 
بوفاة العبني إثر إصابتهم بسكتة قلبية. يف 
سابقة، من حيث التزامن، تشد االنتباه إىل 
أمراض القلب التي تهدد حياة مماريس تلك 
الرياضة، كما فتحت أبواب نظريات مؤامرة 
تربط ما وقع بلقاح كوفيد-١9. وتويف ثالث 
العبني إلصابتهم بسكتة قلبية، كان أولهم 

الكروات�ي مارين كاتش�يتش، مدافع نادي 
»NK Nehaj Sinj« ذو ال��٢3 عام�اً. الذي 
ف�ارق الحي�اة بعد ثالث�ة أيام م�ن إصابته 
بأزم�ة قلبي�ة أثن�اء التدريب�ات. يف حادث 
مماثل، سقط العب نادي مسقط العماني، 
مخل�د الرقادي، عىل أرضية امللعب إثر نوبة 
قلبي�ة ح�ادة أصابته أثناء حص�ة اإلحماء 
قبي�ل مباراة نادي�ه ضد فريق الس�ويق يف 
الجولة السادس�ة للبطولة املحلية. وقالت 
بعدها وكالة األنباء العمانية: » وفاة الالعب 
مخلد الرقادي بعد نقله إىل املستش�فى إثر 
س�قوطه أثناء اإلحماء قبل انطالق مباراة 
فريق�ه مع نادي الس�ويق«. ضحية أخرى 
ش�هدتها مالع�ب كرة الق�دم، ه�ذه املرة 
األمر يتعلق بالالعب س�فيان ل�وكار، الذي 
ف�ارق الحياة أثناء مب�اراة فريقه مولودية 
س�عيدة ضد االتح�اد اإلس�المي الوهراني 
بدوري الدرجة الثالثة الجزائري. وأوضحت 
الرابط�ة الجزائري�ة للعبة يف بي�ان نرشته 
ع�ىل موقعها الرس�مي ب�أن »الالعب تويف 

عىل ملع�ب الحبيب بوعق�ل يف الدقيقة ٢5 
من املباراة إثر س�قوط مفاجئ عىل الرأس 
بعد لعبة هوائية مع حارسه«. وعن أسباب 
هذه اإلصابات، قالت الدكتورة أمل لويس، 
باملستش�فى  القلبي�ة  األم�راض  دكت�ورة 
»إصاب�ة  إن  بدب�ي،  الكن�دي  التخص�يص 
األش�خاص الذين يتمتع�ون بلياقة عالية، 

ويتبع�ون أس�لوب حي�اة صحياً ونش�طاً، 
بالس�كتات القلبية غالباً ما يكون س�ببها 
املجهود البدني، فإذا كان القلب لديه القدرة 
عىل مس�توى معني من املجهود، والريايض 
أو الرياضية يجهده باستمرار، فإن فرص 
زي�ادة س�ماكة عضل�ة القلب تك�ون أعىل 

وبالتايل مخاطر حدوث السكتة«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي ري�ال مدري�د، األربعاء، إصاب�ة 4 العبني من 
صفوفه بفريوس كورونا املستجد.

وق�ال ريال مدريد، يف بيان رس�مي: »يعلن النادي إصابة 

تيب�و كورت�وا وفي�دي فالف�ريدي وإدواردو كامافينج�ا 
وفينيسيوس جونيور بفريوس كورونا املستجد«.

يذكر أن إصابات كورونا رضبت ريال مدريد بقوة مؤخرًا، 
حيث انتقل�ت العدوى إىل ماركو أسينس�يو وجاريث بيل 
وأن�دري لون�ني ورودريج�و جوي�س ومارس�يلو ولوكا 

مودريت�ش وإيس�كو وديفيد أالب�ا، باإلضاف�ة إىل ديفيد 
أنشيلوتي، مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.

ويحت�ل ريال مدريد املرك�ز األول يف جدول ترتيب الدوري 
اإلسباني برصيد 46 نقطة، متفوًقا عىل إشبيلية صاحب 

املركز الثاني ب�8 نقاط.

سرتلينج: ساوثجيت انتشلنا من فرتة صعبة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى املهاج�م اإلنجليزي رحيم س�رلينج، تقديره للمدرب 
جاري�ث س�اوثجيت املدير الفني للمنتخ�ب اإلنجليزي لكرة 
الق�دم، لدوره يف توحيد املنتخب عىل مدار األعوام الخمس�ة 

األخرية.
وعاش املنتخب اإلنجليزي واحدا من أسوأ أيامه يف البطوالت 

الك�ربى عندما خرج من منافس�ات كأس األم�م األوروبية 
)ي�ورو ٢٠١6( عىل يد املنتخب األيس�لندي املصنف يف املركز 
34 ع�ىل العالم، وال�ذي يمثل دولة يبلغ عدد س�كانها فقط 
33٠ أل�ف نسمة.واس�تقال روي هودس�ون م�ن تدري�ب 
املنتخ�ب اإلنجليزي عقب تلك الهزيمة املحرجة وتوىل املهمة 
ساوثجيت، املدرب الس�ابق مليدلسربوه، يف الوقت الذي كان 
يتوىل فيه تدريب منتخب الشباب )تحت ٢١ عاما(، وقد حل 

مكان س�ام أالردايس الذي توىل املنصب ملدة 6٧ يوما فقط.
وبعده�ا، أح�رز املنتخب اإلنجلي�زي املركز الراب�ع يف كأس 
العال�م ٢٠١8 وق�د كان أول وصول للمنتخ�ب إىل الدور قبل 
النهائ�ي لكأس العالم خالل ٢8 عام�ا، كما وصل إىل نهائي 
يورو ٢٠٢٠ التي أقيمت يف وقت س�ابق م�ن العام الجاري.

وس�يخوض املنتخب اإلنجليزي نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ 
املق�ررة يف قط�ر يف الع�ام املقبل، كواحد من بني املرش�حني 

للقب.وقال سرلينج يف ترصيحات ألحد برامج هيئة اإلذاعة 
الربيطانية )بي.بي.يس( :«بعد البطولة األوروبية يف فرنس�ا 

)٢٠١6(، واج�ه املنتخ�ب ضغوطا س�يئة حقا.«وأضاف: 
»كان�ت ف�رة صعبة حق�ا اس�تمرت لعام�ني متتاليني، 
فاملنتخب لم يك�ن يتمتع بالثقة.«وتاب�ع :«عندما جاء 
جاري�ث، ح�اول حق�ا أن يجعلن�ا نفه�م أن ه�ذا هو 
التحرس، لكن كيف س�نغريه؟ وتطور الفريق كوحدة 

دورمتوند يفقد صربه عىل هاالند
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي أملاني، األربعاء، أن بوروسيا 
دورتموند بدأ يفقد صربه عىل نجمه النرويجي 
إيرلين�ج هاالن�د، ال�ذي كث�رت التقاري�ر التي 

تتحدث عن رحيله يف الصيف املقبل.
ف�إن  األملاني�ة،  »بيل�د«  صحيف�ة  وبحس�ب 
دورتمون�د غاضب من حديث مينو رايوال وكيل 
هاالند، املس�تمر عن مستقبل الالعب  ووجهته 

املقبل�ة، رغم اتباط�ه بعقد يف س�يجنال إيدونا 
بارك حتى ٢٠٢4.

وأضاف�ت الصحيف�ة، أن دورتمون�د يرغ�ب يف 
اإلبقاء عىل هاالند ملوس�م آخ�ر عىل األقل، رغم 
ما يردد بقوة عن وجود رشط جزائي يف عقده 
بقيم�ة ٧5 ملي�ون ي�ورو، يحق ل�ه تفعيله يف 

الصيف املقبل.
وأشارت الصحيفة، إىل أن دورتموند حدد موعًدا 
نهائًي�ا لهاالن�د بنهاي�ة فرباير/ ش�باط املقبل 

لتوضي�ح مس�تقبله، وتحديد م�ا إذا كان 
سيس�تمر مع الفريق أو س�ريحل بنهاية 
هذا املوس�م.واضطر دورتموند لهذا األمر، 

من أجل التخطيط املس�بق ملستقبل الفريق 
عىل املدى القصري.

وارتب�ط اس�م هاالن�د باالنتق�ال للعديد من 
األندي�ة األوروبية الكربى، لع�ل أبرزها ريال 
مانشس�ر  جان�ب  إىل  وبرش�لونة،  مدري�د 

سيتي.

تريي يعود إىل تشيليس
              المستقبل العراقي/ متابعة

يبدأ جون تريي، قائد تشيليس السابق، 
العمل م�ع أكاديمي�ة الن�ادي اللندني 
ابت�داء من كانون ث�ان / يناير املقبل، 
وذلك يف دور استش�اري.وذكرت وكالة 
األنب�اء الربيطانية )بي ايه ميديا( ، أن 
ت�ريي الذي حقق ١٧ لقب�ا يف ١9 عاما 
مع تش�يليس، لم يعم�ل يف أي منصب 
منذ مغادرته لفريق أستون فيال بداية 

املوس�م الجاري وذل�ك بحثا ع�ن مرحلة 
جديدة يف مس�ريته التدريبية.لكن ذلك لم 
يتحق�ق ليواف�ق ت�ريي / 4١ عاما / عىل 
الع�ودة إىل نادي�ه الس�ابق للعم�ل بعض 
الوقت يف منصب يجمع بني الدور التدريبي 
ومتابعة العبي أكاديمية تشيليس.وأعرب 
ت�ريي، ال�ذي س�يكون ل�ه أدوار أخ�رى 
الح�ايل، ع�ن س�عادته  إىل جان�ب دوره 
بالع�ودة إىل بطل أوروبا.وق�ال تريي عرب 
االجتماع�ي:  للتواص�ل  »توي�ر«  موق�ع 
»أنا س�عيد بإع�الن عودتي ملن�زيل مجددا 
وأنني توليت دور استش�اريا يف أكاديمية 

تش�يليس«.وتابع: »باإلضاف�ة إىل قي�ادة 
التدريب�ات س�وف اش�ارك يف املناقش�ات 
الخاصة باإلدارة الفني�ة واملتابعة لالعبي 
أكاديميتنا«.وش�ارك ت�ريي، ال�ذي انضم 
إىل تش�يليس يف عم�ر ١4 عام�ا، يف ٧١٧ 
مباراة منهم 5٠٠ مب�اراة كقائد للفريق، 
كم�ا فاز بلقب ال�دوري اإلنجليزي خمس 
م�رات ولق�ب دوري أبط�ال أوروب�ا مرة 
واحدة.وغ�ادر ت�ريي الفريق ع�ام ٢٠١٧ 
حي�ث انتقل إىل أس�تون في�ال الذي أصبح 
فيه مس�اعدا للم�درب دين س�ميث، قبل 
أن يغ�ادر يف تموز / يوليو املايض عىل أمل 

الحصول عىل منصب يف مجال التدريب.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يستعد إنر ميالن لالنقضاض عىل ماتياس جينر، مدافع 
بوروس�يا مونش�نجالدباخ، يف الصيف املقبل، بحس�ب ما 

ذكر فابريزيو رومانو، املختص بسوق االنتقاالت.
وأعل�ن جين�ر )٢٧ عاًم�ا( أن�ه س�ريحل ع�ن بوروس�يا 
مونشنجالدباخ يف الصيف املقبل، بعد انتهاء عقده بشكل 

رسمي.
وق�ال جين�ر: »لن أمدد عقدي مع بوروس�يا، س�أخوض 

فصاًل جديًدا يف مسريتي، لقد تم اتخاذ القرار«.
وكتب رومانو عرب حسابه عىل »فيس بوك«، أن إنر يفكر 
يف التعاق�د مع جينر كصفقة انتقال حر لتعزيز دفاعه يف 

الصيف املقبل.
وأش�ار رومانو، إىل أن وكيل جينر هو نفسه وكيل الركي 

هاكان كالهانوجلو، صانع ألعاب النرياتزوري.
وأضاف رومانو، إىل أن هناك 3 أندية من 3 دوريات مختلفة 

مهتمة كذلك بضم جينر، دون اإلعالن عن تلك األندية.
وكش�ف رومانو أيًضا، أن إنر لدي�ه رغبة قوية يف التعاقد 
م�ع الكامريوني أندري�ه أونانا، حارس مرم�ى أياكس، يف 

الصيف املقبل، بعد انتهاء عقده.

فايت وبيدري وديباي يشاركون يف مران برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

واصل برش�لونة تحضيراته لمباراته المقبلة 
ض�د ري�ال ماي�وركا، على الرغم من تفش�ي 
في�روس كورونا، واكتش�اف 7 ح�االت بين 
الالعبين.وأعلن برشلونة رس�مًيا، على مدار 

الس�اعات الماضي�ة، إصاب�ة دان�ي ألفي�س 
وكليمينت لينجليت وجوردي ألبا وأليخاندرو 
بال�دي وعثم�ان ديمبلي وجاف�ي وصامويل 
وبحس�ب  كورون�ا.  بفي�روس  أومتيت�ي، 
صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية، فقد 
ش�هد مران اليوم مش�اركة الثالثي ممفيس 

ديباي وأنس�و فاتي وبيدري جونزاليس، بعد 
التعافي من اإلصابة.أما فيران توريس، أحدث 
صفق�ات برش�لونة، فخ�اض مراًن�ا تأهيلًيا 

بعيًدا عن باقي المجموعة، علًما بأنه يعاني 
من إصابة في القدم، ولم يخض أي مباراة 

منذ أكتوبر/ تشرين األول الماضي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

برشلونة يعلن إصابة 3 العبني جدد بفريوس كورونا
            المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن برش�لونة رسمًيا، األربعاء، إصابة 3 العبني جدد 
يف صفوفه، بفريوس كورونا املستجد.

وكان برش�لونة قد كش�ف خالل الس�اعات املاضية، 

عن إصابة الرباعي داني ألفي�س وكليمينت لينجليت 
وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي، بالفريوس.

وأص�در برش�لونة بياًن�ا عرب حس�ابه الرس�مي عىل 
»توير«، ق�ال فيه: »جاءت تحالي�ل الثالثي صامويل 
أومتيتي وجايف وعثمان ديمبيل بشأن فريوس كورونا، 

إيجابية«.
وأض�اف البيان: الثالثي يتمت�ع بصحة جيدة وخضع 

للعزل املنزيل، وأبلغ النادي الجهات املختصة«.
ويس�تعد برش�لونة ملواجهة ريال مايوركا، يوم األحد 

املقبل، مع استئناف مسابقة الليجا.
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أبـو أمـلاللجوء واملستقبل جمهول

محمد هاشم الصالحيحسن المندوب

اجتاحت مجتمعات بعض البلدان الساعية وراء موطن يف اآلونة االخرية ظاهرة 
الهجرة بس�بب امور عدة منه�ا لكي يأويهم من الظل�م والفقر والحصول عىل 
االم�ن واالنس�انية التي لم يجدونه�ا يف بلدانهم طامحني اىل مس�تقبل أفضل يف 

حسبانهم قد يجدونه يف تلك االرايض املغامرين اليها.
حي�ث نجد ان ابرز الدول التي يتوجه اليها املهاج�رون هم دول االتحاد االوربي 
كالنمس�ا واملاني�ا والس�ويد وغريها من الدول التي يس�مو بها س�بل املعيش�ة 
واالرتياح وباإلمكان الوصول اليها عن طريق الطرق التي اتخذها املهاجر كمعرب 
له بداية من البلم لعبور بحر ايجة الذي يفصلهم عن أوربا بواسطة تجار البرش 
الذي�ن يقومون باملجازفة من بعد قبولهم اليها من قبل االش�خاص الطالبني اىل 
اللجوء حيث اغلب جنسياتهم تكون من سوريا والعراق وبعض الدول االفريقية 
مرص وجزائر واملغرب وغريها، ومن هنا نستذكر ايضا ان ليس فقط الدول التي 
تعاني من الحروب والضغوطات االرهابية يلجئون مواطنيها من الفرار اىل أوربا 

فقد تكون وراء ذلك غاية شخصية او اسباب معيشية.
بعد الوصول اىل اليونان التي تعد املنفذ االول يف االتحاد االوربي يكون هنا الالجئ 
قد ش�ق نصف طريقه بعد مخاطرة البحر الذي ابتلع اروح العديد من الوافدين 
الي�ه حتى قبل ايام قليلة أس�فر عن غرق العديد من االش�خاص كانوا عراقيني 
الجنس�ية. بعده�ا يواصلون طريقهم عىل حس�ب رغباتهم الت�ي قد تكون عن 
طريق مهربني او باعتمادهم عىل انفس�هم بنظ�ام الخرائط املتواجد يف الهاتف 
لعدم قدرتهم املالية او لنقص الثقة فيهم ويتخذون من بعض االماكن يف الدول 
كنق�اط ارتياح اليه�م من التعب والج�وع والربد ايضا فكل ف�رد منهم مصغياً 

لهدفه الجاري بدولة التي يريد ان يستقر فيها.
واتخ�ذ بع�ض املهاجري�ن الس�نة املاضية م�ن بالروس�يا معربا له�م للدخول 
اىل االتح�اد األورب�ي، اال ان البع�ض منهم ت�م حجزهم وارقادهم ع�ىل الحدود 
البالروس�ية الليتوانية واالخر وصل اىل مبتغاه بطرق خاصة اتخذها بطريقته. 
وكما حم�ل االتحاد االوربي املس�ؤولية اىل الرئيس الرتك�ي )اردوغان (يف تدفق 
الالجئني يف االزمة السابقة، وجهت ايضا عقوبات اقتصادية قاسية عىل الهجرة 
غ�ري رشعية الت�ي حدثت من قبل بالروس�يا للوص�ول اىل متطلبات ومكاس�ب 
سياس�ية ومن هنا نج�د ان ليس املهربني هم تجار البرش بل السياس�يني ايضا 
فقد اس�تخدموا هؤالء املهاجرين لحل النزاعات السياس�ية بني الدول واصبحوا 

ورقة ضغط يستخدمونها فالوصول اىل ما يريدون.
وبعد كل ذلك هل حصل املهاجر عىل كل ما يريد؟ فمن يكتب هذه السطور االن 
كان ضمنهم واجربت�ه ظروف ارسية يف العودة لكن ما حدث بعد املقابالت التي 
اجرتها دول االتحاد لالستماع اىل السبب الحقيقي الدافع اىل قدوم املهاجر اليهم 
تناقض مس�تقبلهم من ش�خص اىل اخ�ر واختلفوا مع معتقداتهم، فس�اعات 
الس�تة الت�ي كانت يعملون بها يف بلدهم اصبحت ع�رشة او اكثر بعض االحيان 
فمنه�م من حصل عىل اقام�ة اللجوء واالخر تقاىض بالرف�ض والطرد وامتألت 
اماك�ن الالجئني التي تس�مى بالكمبات بالحرية واملس�تقبل املجه�ول فال يعلم 
بعد هذه الس�نني التي انقضت هل ستحقق هذه الدولة ما يريد اما العودة بعد 
املخاط�رة يف حياته اىل الديار فاجعل من دول اخرى مأوى لالس�تيطان لك، لكن 
تذك�ر دائما وكن متيقنا حضن موطنك هو االوس�ع وألدفئ ل�ك فاجعله مأواك 

االول واالخري. 

أبو أمل هذا شخص بسيط حالته املادية صعبة. له عائلة مؤلفة من بنات وأوالد 
يف مراح�ل عمري�ة صغرية. أبو أمل يعمل يف محل بقالة يف حيينا وهو يبدأ العمل 
من س�اعات الصب�اح الباكرة وحتى ظ�الم الليل. يتقاىض أب�و أمل عرشة اآلف 

دينار فقط ال غري عن عمله املتعب هذا.
عدة مرات تحدثت إىل صاحب املحل لزيادة راتبه شيئاً ما ليكون له عوناً يف إعالة 
أطفاله وس�د احتياجاتهم وخاص�ة البنات منه�م. إال أن صاحب املحل يرفض 
الطل�ب عىل ال�دوام. األمر الذي دف�ع بأبناء الحي للقيام بمس�اعدته بني الحني 

واآلخر وأن كان نزراً يسرياً.
وأنا اتطلع إىل إحدى الكروبات الخاصة ببيع الس�يارات شاهدت سيارة من نوع 
)تاهو( حديثة موديل ٢٠٢٠. السعر املطلوب للسيارة هو ٦٠٠ ورقة أي ٦٠ الف 
دوالر أي ٨٨.٢٠٠.٠٠٠ ثماني�ة وثمانون ملي�ون ومائتا الف دينار فقط ال غري. 

املبلغ كبري بطبيعة الحال وليس من حق من مثلنا حتى النظر إىل الصورة.
املدهش يف األمر هو أن أشاهد أبو أمل يكتب تعليقاً عىل الصورة يقول فيه:

– أخويا هذا آخر سعر لو بي مجال؟
ويف سؤال آخر يطرحه أبو أمل يقول فيه:

– مكان السيارة وين؟
الس�يارة التي ال يتمكن أحد من االقرتاب منها خوفاً من لهيب س�عرها، أبو أمل 

يعامل عليها لرشائها!
وماذا لو كان يف الس�عر مجال آخر؟ يعني إذا قام صاحب السيارة بإكرامه فكم 
سيخفض من السعر؟ ألف دوالر ام الفني؟ حتى إذا اخفض السعر خمسة االف 

دوالر فأن السعر سيكون ٥٥٠ ورقة أي ٥٠ الف دوالر وهذا كثري أيضاً.
وإن كان األمر ال يعنيني لكنه بقي عالقاً يف مخيلتي طوال الوقت. حتى تحججت 

يف رشاء يشء ما لكي أتردد عىل محل البقال هذا وأسال ابو أمل عن األمر.
كان منش�غالً كدأب�ه يف أمور املحل. دنوت منه وس�ألته عن حال�ه وأحواله وثم 

دخلت املوضوع:
– أبو امل عيني اشسويت عىل هاي السيارة ال�)تاهو( اتعاملت ويا ال؟ خفضلك 

السعر ال؟
– عمي آخر يشء طلب ٥٨ ألف دوالر؟

– زين أنت اشكد انطيت؟ انت سعرك شنو؟
بابتسامة ملئها االشمئزاز والسخرية أجابني:

– عم�ي يا س�عر أن�ت صدكت؟ هو أني الكي خبزة أكلها حتى أش�رتي س�يارة 
بهذا السعر؟

ليس من املعقول أن يكون أبو أمل يناقش صاحب الس�يارة ويسأل عن مكانها 
من باب املزحة. سألته:

– طي�ب أبو أمل لعد اش�لون اتناق�ش صاحبها إذا أنت مو ج�اد باملوضوع وما 
عندك فلوس؟!
أجاب ابو أمل:

– عمي الدنيا حرمتنا من كل يشء.. وأنت اتريد تحرمنا من الحلم واألمل؟ خلينا 
نحلم عمي ونخلق األجواء اليل ما عش�ناها بالحقيقة ونعيشها يف مخيلتنا. لعد 

أني ليش سميت بنتي أمل؟ غري حتى أنرش ثقافة العيش عىل األمل؟!
– زين شتحصل من العيش عىل اآلمال اليل ما تتحقق؟

أبـو جـالـوم
وصل الجم�ع وجهتهم أبو جال�وم قطعة من 
فضة دهب يف األرض املقدس�ة زرقة تقاسمها 
املاء والسماء وس�كون كربياء الصخر وجبال 
الصرب تحتضن املاء فال ترتك له فرصة الذهاب 
تلك األمواج ليست لديها رفاهية االختيار فهي 
إن ذهب�ت ع�ادت وإن ع�ادت ذهب�ت وانترش 
الفري�ق ب�ني االلت�واءات الجبلي�ة يف س�يوله 
الش�الل ينطلق عىل قبل�ة الجم�ال وتجاعييد 
املش�اركة يف رحل�ة  الجمي�ع  الجب�ال وق�رر 
الغ�وص إال أس�تاذهم ل�م ينزل معه�م البحر 
ولم يش�ارك الفريق يف رحل�ة الغوص تجذبهم 
األلوان يس�ريون خلف آش�عة الشمس يف املاء 
يبحث�ون يف انعكاس الس�ماء بني بريق تيجان 
الشعب املرجانية والتي تربز أذرعها سيوفا فال 
ترحم جاهال بها وبني أهداب رقيقة ألش�جار 
عتيق�ة حولهم يطريون يف امل�اء أعمق فأعمق 
االستكش�اف يشء مذهل حق�ا حتى أصبحوا 
عىل عمق مئة قدم خفت الضوء ش�يئا فشيئا 
تلف�ت الجم�ع فل�م يج�دوا بينهم مرش�دا بل 
وجدوا أنفس�هم داخل كهف ضي�ق ال يبدو له 
مخ�رج إال من إتجاه يصدر عنه النور واش�تد 
خلفهم الظالم وحشة الظالم مهلكة . يتبعون 
حثيث الن�ور الذي ي�زداد روعة وبهاء يتس�ع 

الكهف ويملؤه الضوء بال مصدر ظاهر س�ور 
ش�اهق االرتف�اع وباب كبري يفت�ح ويدخلون 
وإذا قصور تصل السحاب وأبواب خلف أبواب 
جدارن م�ن النح�اس وأبواب الذه�ب مرصع 
بامل�اس وحدائق وس�ماء وردي�ة وتراب فيض 
تدفعهم األمواج دفعا للقرص املهيب ويمر علهم 
موكب أش�د هيبة يتنازعهم الخوف والدهشة 
والصمت والصوت ومن عىل رأس املوكب يطل 

عليهم ملك الكه�ف متعجبا أنتم برش؟ من أي 
بوابة زمنية دخلتم ؟ ي�رد قائدهم يف تردد كنا 
نعي�ش ع�ىل األرض يف مطل�ع األلفي�ة الثالثة 
وكأنها الس�ماء وقعت عىل األرض فجأة يغيل 
الصمت ويتطاير الرشر تعلو األسوار ويسمع 
دوي الدوامات وتصدع وف�وران وتكاد تنفجر 
آذانهم غري مس�موح لكم! غري مس�موح لكم! 
تحملهم الدوامات يف حلقات يدورون يدورون 
أين الكه�ف والنور والقص�ور وتيجان الذهب 
تحمله�م الدوامات تخطفه�م خطف األبصار 
يم�رون يف أنفاق الظلم�ات حتى تلفظهم عىل 
الش�اطئ ملق�ون عىل الرم�ال اإلعياء ش�ديد 
رحلة قاتلة توجه إليهم أستاذهم مهروال ماذا 
بكم جميعا بحث عنكم املرش�دون أين ذهبتم 
لقد فتشوا عنكم يف كل شرب من هذا البحر أنتم 
لم تكونوا هنا أين كنتم؟ يس�تجمعون قوتهم 
ليصارعون�ه أنت من تريد قتلنا يف هذه الرحلة 
للمرة الثاني�ة كدنا أن نموت لكن لفظنا كهف 
النور معلمهم :وما أدراكم أنه كهف النور أنتم 
ترتك�ون الن�ور وتبحث�ون عنه ب�ني الظلمات 
يكفيك�م م�ن رحل������تك�م الي�وم كه�ف 
ظلماتك�م فلنب�دأ التخيي�م مع نور الش�مس 

نتحرك إىل جبل موىس

 نرش رجل مش�لول أول »تغري�دة فكرية مبارشة« ل�ه بعد زرع رشيحة 
 The( »كمبيوت�ر يف دماغه، حس�ب ما ج�اء بصحيف�ة »ذي إندبندن�ت

Independent( الربيطانية.
وق�ام فيليب أوكيف، وهو أس�رتايل يبلغ من العم�ر ٦٢ عاًما ويعاني من 
»التصلب الجانبي الضموري« )ALS(، بتأليف ونرش التغريدة باستخدام 
أف�كاره فق�ط، ع�رب واجهة كمبيوت�ر دماغي�ة طورتها رشكة ناش�ئة 

.)Synchron( »للتكنولوجيا العصبية اسمها »سينكرون
وأوضح أوكيف -تعليقا عىل ما قام به- أنه »ال حاجة الستخدام مفاتيح 
الكمبيوت�ر أو النطق بالكلم�ات، فهذه التغريدة ألفته�ا فقط من خالل 
التفكري فيها«، حسب ما جاء يف التغريدة التي تم نرشها بموقع »تويرت« 

)Twitter( عىل حساب الرئيس التنفيذي للرشكة توماس أووكسيل.
وبعد مش�اركة التغري�دة األوىل، نرش أوكيف 7 تغري�دات أخرى، رًدا عىل 

أسئلة مستخدمي تويرت.

 رشحية مزروعة يف الدماغ تسمح
 لرجل مشلول بالتغريد

أعلن�ت رشك�ة أدوية س�امراء،  عدد منتجاته�ا، فيما أكدت س�عيها إلنتاج 
مس�تحرضات تضاه�ي املنت�وج األجنب�ي. وق�ال مدي�ر الرشك�ة، خال�د 
محي�ي عل�وان، يف ترصيح، إن »ع�دد منتجات أدوية س�امراء ومن ضمنها 
املستحرضات الجديدة من 4٠٠ - 4٥٠ منتجا«، مبينا أن »االدوية بشكل عام 
موادها االولية من مناشئ رصينة ورشكات عاملية معروفة وغايتنا الحفاظ 
عىل االم�ن الدوائي العراقي، إضافة اىل انتاج مس�تحرضات جديدة تضاهي 
املنتوج االجنبي«.وأش�ار إىل أن »الدعم الحكوم�ي لم يلب الطموح والحاجة 
ولك�ن الرشكة تغطي نس�بة  % 3٥ من ميزانيته�ا واحتياجاتها ودفع رواتب 
منتس�بيها«.وأوضح أن »الرشكة حققت ارباحاً ببعض االش�هر، لكن هناك 
عقب�ات حالت دون الوصول اىل مراح�ل متقدمة من االرباح وتوفري امليزانية 
الكاملة«. وبني أن »رشكة تس�ويق االدوية كمياديا تعترب الرشكة التوأم مع 
رشكة ادوية س�امراء وهناك عالقة طيبة، اضافة اىل تعاون حقيقي ورغبة 

يف زيادة حجم التعامالت مع وزارة الصحة«.

باألرقام.. أدوية سامراء حتيص عدد منتجاهتا 
ومساٍع إلنتاج جديد يضاهي األجنبي

مخسة إنجازات مهمة للطب العاملي يف عام 2021
 حقق العلم�اء واألطباء عام ٢٠٢1 إنجازات 
كثرية يف مجال املمارس�ة الطبية ومن أهمها 
نج�اح زرع كىل خنزي�ر إىل إنس�ان، ع�الج 
متالزم�ة »بنجام�ني«، طبيب غوغ�ل، عالج 

ثوري للسمنة، مفصل ركبة ذكي.
املخترص املفيد.. يف االخب�ار الهامة تجده يف 
قن�اة الفرات نيوز عىل التلكرام  .. لالش�رتاك 
اضغط هناويعتقد العلماء أنه من املستحيل 
حل مشكلة نقص األعضاء املانحة بمساعدة 
امل�وارد البرشية فقط، إذ أن هناك عددا قليال 
جدا من املتربعني. ومن غري املعقول أن يكون 

لدى البعض منا كبد أو بنكرياس زائد.
ويف الوق�ت نفس�ه، يت�م إجراء ح�وايل 1٠٠ 
أل�ف عملي�ة زرع كىل س�نويا يف العال�م، وال 
يت�م من�ح األعضاء إال يف كل حال�ة ثالثة من 
قب�ل متربعني أحياء، ويف ح�االت أخرى، يتم 
الحصول عىل الكىل من املتوفني. بينما ال يزال 
مئات اآلالف من املرىض عىل قائمة االنتظار، 

ويتوىف الكثري منهم يف انتظار دورهم.
 ويمك�ن ح�ل مش�كلة نقص األعض�اء عن 
طريق زراع�ة الكىل الحيوانية. وعىل س�بيل 
املث�ال من الخنازير، التي تتش�ابه أعضاؤها 
م�ع  الترشيحي�ة  الناحي�ة  م�ن  الداخلي�ة 
أعضائن�ا،  والخنزي�ر هو األنس�ب ألداء دور 
املتربع.حقق العلماء الع�ام الجاري اخرتاقا 
ملموس�ا يف هذا املجال. وتظهر عند اإلنسان 

االستجابة املناعية العدوانية عندما يكتشف 
جس�مه جزيئا خاصا يسمى ب� »ألفا غال«، 
تنتج�ه الخنازي�ر. وق�ام الباحث�ون بإنماء 
س�اللة خاصة م�ن الخنازير املعدل�ة وراثيا 
تقوم بإيقاف الجني املس�ؤول عن إنتاج هذا 
الجزيء. وج�رت العملية عىل مرحلتني: أوال 
، ت�م زرع غ�دة توتة من الخنزي�ر للمريض. 
ويشارك هذا العضو يف االس�تجابة املناعية، 
وكانت هذه العملية رضورية حتى ال يتمرد 

الجهاز املناعي عىل عضو غريب.
ويف الخط�وة الثاني�ة، تم ربط ال�كىل املعدلة 
وراثي�ا باألوعي�ة الدموي�ة يف فخ�ذ املريض. 
وكان العضو املتربع بالخنزير خارج الجسم، 

لكنه عمل بنجاح ملدة ٥4 ساعة.
فيم�ا ال بد م�ن أج�راء العديد م�ن التجارب 
يف املس�تقبل، لك�ن العلماء تلق�وا إجابة عن 

الس�ؤال الرئي�ي: هل يمك�ن أن يكون زرع 
أعضاء م�ن الخنازير للبرش آمن�ا وجماعيا 
يف الوقت نفس�ه. ويبح�ث الكثري منا يف حال 
املعان�اة من مش�اكل صحي�ة أوال وقبل كل 
يشء ع�ن التش�خيص يف مح�ركات البحث، 
األمر الذي يثري السخرية السامة من األطباء 
عندم�ا نأت�ي ونتش�ارك بمعرفتن�ا الرسية 
معه�م، مع ذلك، فإن »غوغ�ل« أعلنت العام 
الجاري عن تطبيق يمكن استخدامه بالفعل 
»كطبيب عىل اإلنرتنت«. س�تقدم خوارزمية 
الذكاء االصطناعي املش�اورة للمستخدمني 
بش�أن مش�اكل األمراض الجلدية.  وأوضح، 
ج�وان لي�و، الرئيس التقن�ي للمرشوع، عىل 
مدون�ة Google للرشكات: »تؤث�ر األمراض 
الجلدي�ة ع�ىل ملي�اري ش�خص يف جمي�ع 
أنح�اء العالم، وتعال�ج »غوغل«  كل عام 1٠ 
ملي�ارات استفس�ار تتعلق بمش�اكل الجلد 
أو الش�عر أو األظاف�ر. ومل�دة ثالث�ة أعوام، 
قمنا بتدريب ش�بكة األعصاب االصطناعية 
باس�تخدام قاع�دة بيانات تضمن�ت ماليني 
الص�ور وح�االت التش�خيص الت�ي وصفها 
أفض�ل أطب�اء األم�راض الجلدي�ة. ونتيجة 
لذلك، أظهرت الدراس�ة، التي ُنرشت يف مجلة 
Nature Medicine، حي�ث اتض�ح أن دق�ة 
تش�خيص ال�ذكاء االصطناعي ليس�ت أدنى 

من دقة أطباء الجلد املحرتفني.«

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

بقلم /هالة هارون 
جمهورية مصر العربية

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن..  ِ َوِإنَّ ا هلِلَّ اِبِريَن * الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّ ِر الصَّ َوَبشِّ

صدق اهلل العلي العظيم
س�يبقى التاري�خ ش�اهد ع�ىل ش�جاعة 
الرج�ال وم�ن بينه�م ش�هيدنا املغفور له 
ب�إذن الل�ه تع�اىل البط�ل العقي�د )ي�ارس 
ع�يل ش�نيار الجوراني( أحد الش�جعان يف 
وزارة الداخلي�ة، ال�ذي ارتقى ش�هيداً عىل 
ي�د العصاب�ات اإلرهابي�ة، التي س�ينالها 
عقاب الل�ه يف الدنيا واآلخ�رة، والقصاص 
العادل عىل يد رجال قواتنا األمنية. نس�أل 
الل�ه العظي�م أن يتغمده بواس�ع رحمته 
ومغفرت�ه ويدخله فس�يح جنات�ه ويلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان. 
 إنا لله وإنا إليه راجعون.

اللواء الدكتور
سعد معن


